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Czasopismo Marynarki Wojennej 

zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Bandery”. Można przeczytać 
w nim między innymi o sukcesach naszych sportowców na VI Światowych 
Wojskowych Igrzyskach Sportowych w Korei Południowej. Zawodnicy 
Wojskowego Zespołu Sportowego Komendy Portu Wojennego Gdynia 

zdobyli jeden złoty, trzynaście srebrnych i trzy brązowe medale. Reprezentowali Siły 
Zbrojne RP w siedmiu dyscyplinach sportowych: biegu na orientację, judo, lekkiej 
atletyce, pięcioboju morskim, strzelectwie, triathlonie oraz żeglarstwie. Serdecznie 
gratulujemy zdobytych medali!

W wywiadzie przeprowadzonym z chorążym Marcinem Stańczykiem poruszamy 
tematy związane ze służbą sapera na misjach. Chorąży Stańczyk opowiada o tym, jak 
trudna i niebezpieczna jest to służba oraz czym różni się praca sapera w kraju od tej 
na terenach objętych działaniami wojennymi. 

Zachęcamy również do zapoznania się z pierwszą częścią wspomnień kontradmirała 
Czesława Dyrcza, dotyczących opłynięcia przylądka Horn. Dwadzieścia lat temu 
ORP „Iskra”, pod dowództwem kmdr. por. Czesława Dyrcza zdobył, „żeglarski 
Mount Everest”.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja
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 7 ł. zalEsIńsKI, c. cIchy | saR na (chwilowym) zakręcie
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Zgodnie z wieloletnią tradycją, marynarze godnie uczcili 97. rocznicę odzyskania niepodległości. W przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości odbyły się uroczyste zbiórki kadry i pracowników wojska, na których odczytano rozkazy okolicznościowe oraz wręczono 

wyróżnienia. Były medale, tytuły i odznaki honorowe oraz mianowanie na kolejne stopnie wojskowe. Wieczorem odbyły się apele pamięci 
oraz capstrzyki. Ulicami Gdyni przeszedł barwny korowód, prowadzony przez kompanię honorową Komendy Portu Wojennego w Gdyni 
i Orkiestrę Reprezentacyjną MW oraz podchorążych Akademii MW w strojach historycznych. Wymarsz nastąpił spod Urzędu Miasta, po 
złożeniu kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Zakończenie capstrzyku nastąpiło przy płycie pomnika Marynarza 
Polskiego, gdzie również złożono wieńce i kwiaty. 11 listopada okręty podniosły wielką galę banderową, a marynarze zaciągnęli warty 
honorowe w miejscach pamięci. Delegacje jednostek i instytucji państwowych złożyły w tych miejscach wieńce i kwiaty. W świątyniach 
marynarskich i kościołach parafialnych odbyły się msze święte w intencji Ojczyzny. Naszą uwagę zwróciła Gdyńska Parada Niepodległości, 
która ruszyła spod Dworca PKP i przeszła na skwer Kościuszki. Podczas składania kwiatów na płycie pomnika Marynarza Polskiego, 
z pokładu historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” oddano salut armatni z 21 salw.

Święto Niepodległości
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S Chorąży Marcin Stańczyk jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Inżynieryjnych, którą ukończył w 2001 roku.  Służył w takich jednostkach 

jak: 1. Brygada Saperów,  WSO im. T. Kościuszki, 16. Brygada Zmechanizowana, 9. Brygada Pancerna. Od 2008 roku służy w 43. Batalionie 
Saperów w Rozewiu, na stanowisku dowódcy patrolu rozminowania.  W latach 2006-2007 brał udział w misji UNDOF w Syrii. W 2010 roku był 
na misji w Iraku, a trzy lata później na misji ISAF w Afganistanie.

Saperski instynkt
Z chorążym Marcinem Stańczykiem, dowódcą 36. Patrolu Rozminowania z 43. Batalionu 
Saperów Marynarki Wojennej w Rozewiu rozmawia Tomasz Gos.

Ile niewypałów i niewybuchów unieszko-
dliwili w tym roku saperzy z Rozewia?
Od stycznia unieszkodliwiliśmy ponad 

tysiąc przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych. Mieliśmy ponad 335 
wyjazdów interwencyjnych. 

Czy praca sapera na Wybrzeżu różni 
się od pracy sapera w głębi kraju?

Saperzy, którzy służą w wojskach lądo-
wych z reguły neutralizują pojedyncze nie-
wypały i niewybuchy. Na Wybrzeżu częściej 
zdarzają się wypadki znalezienia grupy po-
cisków lub bomb. Zdarza się nawet, że po 
osunięciu skarpy natrafiamy na grupę dwu-
stu lub trzystu pocisków. Poza tym, morze 
potrafi jednorazowo wyrzucić na brzeg kil-
kanaście lub kilkadziesiąt przedmiotów wy-
buchowych i niebezpiecznych. Dodatkowo 
współpracujemy z Grupą Nurków Minerów 
z 13. Dywizjonu Trałowców, co też jest spe-
cyficzne dla saperów Marynarki Wojennej.

Czy saper może pracować w nocy?
Zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami, ładowanie, przewożenie, rozładowa-
nie i niszczenie przedmiotów wybucho-
wych i niebezpiecznych odbywa się przy 
świetle dziennym. 

A na misjach poza granicami kraju?
Na misjach jest inaczej. Tam pracuje-

my zarówno w dzień, jak i w nocy. Poza tym, 
w kraju nie możemy rozbrajać improwizo-
wanych ładunków wybuchowych (IED). Na 
misjach najczęściej zajmujemy się rozbraja-
niem właśnie tego typu ładunków. 

Co jest podstawowym narzędziem pra-
cy sapera np. w takich miejscach, jak 

Afganistan czy Irak?
Wykrywacz metali. Posiadamy też spe-

cjalne wykrywacze przewodów. Przewody 
mogą być podłączone do IED. Poza tym, mu-
simy polegać na instynkcie saperskim. 

Jakie urządzenia wybuchowe są najbar-
dziej niebezpieczne?

Jeśli chodzi o urządzenia typu IED to naj-

bardziej niebezpieczne są tak zwane konie 
trojańskie. W ten sposób mówimy o ładun-
kach wybuchowych, które mogą być zdetono-
wane na kilka sposobów – przez nadepnięcie, 
pociągnięcie linki przymocowanej do zapal-
nika i za pomocą telefonu komórkowego. 
Wcześniej na misjach zdarzało się, że saperzy 
uważali ładunek za rozbrojony i zabierali go 
do bazy w celach szkoleniowych. Nie wie-
dzieli, że w środku znajduje się jeszcze telefon 
komórkowy lub zapalnik czasowy. Detonacja 
następowała w bazie lub w czasie transportu. 

Dlatego obecnie nie zabiera się do bazy 
improwizowanych ładunków wybuchowych. 
Przed zniszczeniem są wykonywane zdjęcia 
rentgenowskie, które w bazie można bez-
piecznie przeanalizować. 

Zdarza się też, że jedna mina leży na dru-
giej. Usunięcie górnej powoduje wybuch tej, 
która leży pod nią. Dlatego w wielu wypad-
kach, po rozbrojeniu niebezpiecznego mate-
riału wybuchowego, przesuwamy go ko-
twiczką na bok z bezpiecznej odległości.

Co najbardziej utkwiło Panu w pamię-
ci z pobytu na misjach?

28 sierpnia 2013 roku w Ghazni doszło 
do ataku, którego nie da się zapomnieć. 
Najpierw nastąpił potężny wybuch, który 
zniszczył znaczną część ogrodzenia bazy. 
Później Talibowie wtargnęli na teren bazy. 
Mieli na sobie dużą ilość materiałów wybu-
chowych. Kierowali się do wyznaczonych 
przez siebie celów i wysadzali się. Dwie 
osoby z bazy straciły wówczas życie, a wie-
le zostało rannych.

Z jakiego typu minami spotkał się Pan 
na misjach?

Tam gdzie byłem można spotkać różne  
rodzaje min, na przykład miny fugasowe 
przeciwpiechotne. Wytwarzają tak wysokie 
ciśnienie, żeby na przykład urwać nogę. Są 
też miny, które skutecznie rażą przeciwnika 
odłamkami. Niektóre miny mają rozerwać gą-
sienicę czołgu, aby go unieruchomić. Inne 

z kolei robią w czołgu niewielką szczelinę, ale 
ogromne ciśnienie powstałe na skutek wybu-
chu przedostanie się przez tę szczelinę i zabije 
całą załogę czołgu. 

W jakich miejscach można trafić na 
IED?

Improwizowane urządzenia wybuchowe 
nie muszą być zakopane przy drodze. Mogą 
znajdować się w murach, zwisać z gałęzi 
drzewa, być umieszczone pod kamieniami 
lub w przedmiotach codziennego użytku, ta-
kich jak wiadro. 

Musimy zwracać uwagę praktycznie na 
wszystko, na przykład na niewielką górkę 
piasku na drodze, która nie wygląda natural-
nie lub na inny odcień farby na fragmencie 
ściany budynku. 

W jakich misjach Pan uczestniczył?
W Syrii, Iraku i Afganistanie. Syria, 

przy granicy z Izraelem, jest wręcz nafaszero-
wana minami przeciwpiechotnymi i przeciw-
pancernymi. Zdarza się, że miny są tam zako-
pane co pół metra. Pamiętam takie sytuacje, 
że saperzy w ciągu całego dnia byli w stanie 
rozminować odcinek o długości jedynie dzie-
sięciu metrów. Z kolei w Iraku i Afganistanie 
było więcej improwizowanych urządzeń wy-
buchowych. Tam również zdarzało się, że na 
kilku metrach kwadratowych znajdowało się 
kilka IED.

Saperzy mieli dużo pracy na Wzgórzach 
Golan w Syrii, podczas pory deszczowej. 
Bardzo często w czasie deszczu przedmioty 
wybuchowe i niebezpieczne spływały z gór 
razem z błotem. 

Co powinno charakteryzować sapera?
Saper musi być opanowany i cierpli-

wy. Musi co najmniej dwa razy przeanalizo-
wać sposób rozbrojenia niebezpiecznego  
ładuneku wybuchowego, zanim rozpocznie 
rozbrajanie. W tym zawodzie nie ma miej-
sca na błędy. 
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20 listopada, do Portu Wojennego 
Gdynia wszedł niemiecki okręt  

podwodny U34. Po oficjalnym powitaniu, 
delegacja niemiecka wzięła udział w semi-

narium naukowym „Konstrukcja, wyposaże-
nie oraz doświadczenia z użytkowania kon-
wencjonalnych okrętów podwodnych typu 
212A i 214” odbywającym się w Akademii 
Marynarki Wojennej. Uczestnicy spotkania 
mieli sposobność zapoznania się z możliwo-
ściami symulatora VISTIS, używanego 
w niemieckiej flocie do szkolenia załóg 
okrętów podwodnych.

Współpraca sił morskich Polski i Niemiec 
to przede wszystkim: wspólne ćwiczenia 
morskie, wizyty okrętów oraz rozmowy 

Wizyta niemieckiego okrętu 
podwodnego w Gdyni

100 misji rozpoznawczych na morskich „Bryzach”

sztabowe, konferencje i seminaria. Rocznie 
okręty, samoloty i śmigłowce polskiej  
Marynarki Wojennej oraz Bundesmarine 
uczestniczą w kilkunastu ćwiczeniach dwu 
i wielostronnych, zarówno w ramach NATO 
jak i „Partnerstwa dla Pokoju”. Pierwszymi 
manewrami – w jakich polskie okręty 
uczestniczyły tuż po wstąpieniu do Sojuszu 
Północnoatlantyckiego − było polsko- 
-niemieckie ćwiczenie lekkich nawodnych 
sił uderzeniowych, które odbyło się w marcu 
1999 roku w rejonie Rugii.

Nowi dowódcy grup lotniczych w Gdyni i Darłowie

Nowym dowódcą, wchodzącej w skład 
44. Bazy Lotnictwa Morskiego, Grupy 

Lotniczej w Darłowie został kmdr por. pil. 
Wojciech Koliczko.

Zgodnie z rozkazem Dowódcy Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych, dotychczasowy 
dowódca Darłowskiej Grupy Lotniczej 
kmdr por. pil. Cezary Wiatrak objął dowo-
dzenie Grupą Działań Lotniczych 43. Bazy 
Lotnictwa Morskiego w Gdyni.

Komandor por. Wojciech Koliczko to  
pilot-instruktor z wieloletnim doświadcze-
niem. Posiada także uprawnienia pilota  

doświadczalnego II stopnia. W powietrzu 
spędził ponad 2000 godzin, głównie za ste-
rami śmigłowców typu W-3. Latał również 
śmigłowcami Mi-2.  Podobnie jak 
kmdr por. pil. Cezary Wiatrak, za udział 
w akcji udzielania pomocy powodzianom 
na południu Polski w 1997 roku, został  
wyróżniony przez Prezydenta RP krzyżem 
zasługi „Za Dzielność”. W trakcie służby 
został też odznaczony brązowym medalem 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz 
brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służ-
bie Ojczyzny”.

28 października, załoga patrolowej 
„Bryzy” z 44. Bazy Lotnictwa  

Morskiego zrealizowała setną, w tym roku, 
misję rozpoznania.

Część tegorocznych misji zrealizowano 
w trakcie ćwiczeń krajowych i międzynaro-
dowych, ale zdecydowana większość (blisko 
90%) to zadania wykonywane w podporząd-
kowaniu Dowództwu Operacyjnemu Rodza-
jów Sił Zbrojnych oraz Dowództwu Kompo-
nentu Morskiego NATO w Northwood 
(Wielka Brytania). Są to głównie misje na 
rzecz krajowego i sojuszniczego systemu 
rozpoznania. Od początku roku, załogi 
„Bryz” spędziły w powietrzu 300 godzin, 
patrolując akweny morskie.

Samoloty patrolowo-rozpoznawcze, w wer-
sji An-28 „Bryza” 1R, powstały specjalnie na 
potrzeby lotnictwa Marynarki Wojennej. Ma-
szyny wyprodukowane przez Zakłady Lotni-
cze w Mielcu wyposażono w: radar obserwa-
cji obiektów nawodnych ARS-400, system 
transmisji danych ŁEBA, system namierzania 
sygnałów z radiostacji ratowniczych CHEL-
TON i przystosowano do zrzutu tratwy ratun-
kowej. Pierwsza patrolowa „Bryza”, z nume-
rem burtowym 1022, weszła do służby w paź-
dzierniku 1994 roku. W 1999 roku i 2000 ro-
ku lotnictwo Marynarki Wojennej otrzymało 
po trzy kolejne samoloty o numerach 1008, 
1017, 0810 oraz 1006, 1114 i 1115. Ostatnia 
maszyna w tej wersji, z numerem 1116, we-

szła do służby w lutym 2001 roku. Rok póź-
niej patrolowe „Bryzy” całkowicie przejęły za-
dania samolotów odrzutowych TS-11R wyco-
fanych z lotnictwa morskiego.
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Walka to ostateczność
Ze starszym bosmanem Kazimierzem Galkiem, dowódcą 
wozu dowodzenia w 9. Dywizjonie Przeciwlotniczym w Ustce 
oraz instruktorem Izraeli Krav-Maga rozmawia Tomasz Gos.

Od ilu lat trenuje Pan krav-magę? 
Trening rozpocząłem w 2007 roku, 

a dwa lata później dołączyłem do grupy 
instruktorskiej w prestiżowej szkole Israeli 
Krav-Maga Polska − Krzysztof Sawicki. 
Następnie ukończyłem kurs instruktorski 
w Głównym Centrum Szkoleniowym Krav- 
-Maga w Netanya w Izraelu, potwierdzony 
certyfikatem.

Skąd u Pana zainteresowanie tym sty-
lem walki?

Sportami walki interesuję się od najmłod-
szych lat. Szukałem czegoś, co przygotuje 
mnie do radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych – zagrażających życiu i zdrowiu nie  
tylko w życiu prywatnym, ale również zawo-
dowym. Poszukiwania trwały do 2007 roku, 
gdy do Centrum Szkolenia Marynarki Wo-
jennej w Ustce został zaproszony Krzysztof 
Sawicki z kadrą instruktorów. Wtedy jeszcze 
nie wiedziałem kim jest, ale po zakończonym 
szkoleniu (które trwało około czterech go-
dzin) zrozumiałem, że chcę trenować w szko-
le Israeli Krav-Maga Polska pod okiem 
Krzysztofa. 

IsraelI Krav-Maga assocIatIon to izraelski nowoczesny system walki wręcz i realnej samoobrony, oparty na naturalnym instynktownym 
odruchu obronnym. Jest to kompletny system nauczania bardzo skutecznej samoobrony, walki nożem i pałką, taktyki strzeleckiej, walki wręcz, 
combat, techniki interwencji, Retzef, ground wrestling, walki w parterze i klinczu. Założycielem szkoły IKMA oraz twórcą systemu był Imi 
Lichtenfeld i jego sukcesor Haim Gidon. W Polsce oficjalnym reprezentantem i szefem szkolenia Israeli Krav-Maga jest Krzysztof Sawicki, który 
posiada najwyższy stopień mistrzowski wśród polskich instruktorów (trzeci Dan). Kazimierz Galek jest  jednym z instruktorów w szkole Israeli 
Krav-Maga Academy Krzysztof Sawicki i posiada niebieski pas – nadany przez Grand Mastera Hima Gidona w głównym Centrum szkolenia 
IKMA w Netanya w Izraelu.

Czy treningi krav-magi przydają się 
podczas służby w Marynarce 

Wojennej?
Służba w Marynarce Wojennej jest dość 

specyficzna i wymaga dużej odporności psy-
chicznej i fizycznej oraz opanowania. Israeli 
Krav-Maga uczy samodyscypliny, buduje od-
porność i pewność siebie, pomaga w podej-
mowaniu decyzji oraz uczy opanowania 
w sytuacjach trudnych. Ponadto, buduje kon-
dycję, wytrzymałość i wydolność fizyczną, 
co w wojsku ma duże znaczenie. 

Czy trenuje Pan marynarzy lub żoł-
nierzy innych rodzajów wojsk?

Osoby uczestniczące w treningach to nie 
tylko żołnierze, ale również przedstawiciele 
innych formacji mundurowych. Ponadto, od-
bywają się coroczne szkolenia Israeli Krav- 
-Maga dla marynarzy oraz żołnierzy innych 
rodzajów wojsk w Centrum Szkolenia Mary-
narki Wojennej w Ustce, które prowadzi szef 
szkolenia IKMA Polska Krzysztof Sawicki − 
bardzo serdecznie zapraszam. 

Czy istnieją różne szkoły krav-magi?
W Polsce istnieje wiele różnych szkól 

krav-magi, w których uczy wielu instrukto-
rów. Jednak nie zawsze oferują one odpo-
wiedni poziom wiedzy i umiejętności.

Jaką funkcję pełni Pan w Marynarce 
Wojennej?

Codzienne obowiązki służbowe wykonuję 
na stanowisku dowódcy wozu dowodzenia. 
Ponadto, czasowo, pełnię obowiązki komen-
danta ochrony w 9. Dywizjonie Przeciwlotni-
czym w Ustce. 

Krav-maga jest bardziej efektywna od 
innych sportów walki?

Israeli Krav-Maga nie jest dyscypliną spor-
tu, więc nie ograniczają nas żadne zasady 
„fair play”. Na ulicy nie ma sędziego, który 
powie stop i przerwie walkę – tam można li-
czyć tylko na siebie. W czasie treningów sto-
sujemy uderzenia, chwyty i kopnięcia, które 

są niedozwolone w sportach walki, co powo-
duje, że nasze rozwiązania są zdecydowane 
i zaskakujące dla agresora. 

Czy krav-magę może trenować każdy?
Treningi są prowadzone dla osób  

dorosłych w grupach mieszanych damsko- 
-męskich. Nie trzeba mieć specjalnego przy-
gotowania pod względem fizycznym i psy-
chicznym. Wystarczy wykonać pierwszy 
krok i przyjść na salę treningową. 

Jakie są korzyści wynikające z trenowa-
nia krav-magi?

Korzyści jest wiele. Wymienię tylko kilka: 
budowanie dużej odporności na stres, umiejęt-
ność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
umiejętność rozróżniania i przewidywania za-
grożeń, umiejętność podejmowania odpowied-
nich decyzji, kształtowanie pewności siebie 
i osiąganie dużej sprawności fizycznej.

Na czym polega różnica między mili-
tarną a cywilną wersją krav-magi?

Israeli Krav-Maga narodził się w bardzo 
konkretnym celu i zawiera śmiertelne techni-
ki, które są przeznaczone dla żołnierzy jed-
nostek specjalnych oraz profesjonalnych 
służb ochrony osobistej. W wersji tak zwanej 
cywilnej, przygotowujemy ludzi do samo-
obrony – pod względem fizycznym i prak-
tycznym, jak również technicznym. Następ-
nie są realizowane scenariuszowe treningi 
w warunkach kontrolowanych. Zasada obrony 
w warunkach pozamilitarnych jest prosta: 
musisz dostosować obronę do ataku. 

Jakimi zasadami należy się kierować 
trenując krav-magę?

Trenując Israeli Krav-Maga dostajesz moż-
liwość bezwzględnej obrony życia i zdrowia 
własnego oraz najbliższych, ale musisz  
pamiętać, że walka jest ostatecznością i gdy 
masz możliwość rozwiązania konfliktu inną 
drogą, to należy z niej skorzystać. 
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Ten rok należy do rekordowych, jeżeli chodzi o liczbę akcji ratowniczych na morzu 
z udziałem załóg śmigłowców. Mimo tego, 1 października Brygada Lotnictwa 
Marynarki Wojennej była zmuszona do ograniczenia liczby punktów pełnienia 
dyżurów w krajowym systemie ratownictwa morskiego i lotniczego. 

Ostatnia akcja ratownicza miała 
miejsce 20 października, kiedy 
załoga śmigłowca Mi-14PŁ/R 
ewakuowała członka załogi pro-

mu „Wawel”. Mężczyzna uskarżający się 
na silne bóle głowy został podjęty z pokła-
du jednostki i bezpiecznie przetransporto-
wany na ląd.

26. akcja
We wtorkowy poranek do załogi śmigłowca, 

pełniącej dyżur ratowniczy, dotarła informa-
cja, że na pokładzie promu „Wawel” (płynące-

go z Nynäshamn do Gdańska) znajduje się 
mężczyzna, który doznał urazu głowy.  
Maszyna dowodzona przez kpt. pil. Dariusza 
Sionkowskiego wystartowała z lotniska 
w Darłowie o godzinie 7.25. Lot w kierunku 
jednostki, znajdującej się ponad 30 mil mor-
skich na północ od Rozewia, trwał 53 minuty. 
Na miejsce akcji dotarła również jednostka 
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 
m/s „Bryza”, ale z oczywistych względów 
(czas) podjęto decyzję, że transport chorego 
odbędzie się śmigłowcem. Dlatego też załoga 
„czternastki”, po dotarciu w rejon akcji, nie-

SAR na (chwilowym) zakręcie

zwłocznie wykonała manewr zawisu nad pro-
mem. Następnie, z wykorzystaniem dźwigu 
opuszczono ratownika chor. Pawła  
Szymańskiego, który przygotował rannego do 
podjęcia za pomocą noszy.

Podjęcie poszkodowanego z promu nigdy 
nie jest łatwe – przyznaje kpt. pil. Dariusz 
Sionkowski. Na pokładach tego typu jedno-
stek zostało co prawda wyznaczone specjalne 
miejsce, na które można opuścić ratownika, 
jednak zazwyczaj znajduje się ono bardzo 
blisko kominów. Nawet jeśli statek się nie po-
rusza, wydobywające się z kominów opary 
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oddziałują na śmigłowiec, powodując turbu-
lencje – dodaje. Operacja wymaga od lotni-
ków nie lada precyzji. Musimy stanąć 
w zawisie i uważać, by nie zahaczyć o różne-
go rodzaju anteny, których na promie jest 
mnóstwo. A przecież Mi-14PŁ/R to śmigło-
wiec o sporych gabarytach – podkreśla do-
wódca ratowniczej „czternastki”. Dlatego 
często ratownik jest opuszczany na pokład 
promu w innym miejscu, niż pierwotnie  
zakładano. Tak było i tym razem. Gdy opera-
cja odbywa się nad promem, śmigłowiec wy-
konuje zawis na stosunkowo dużej wysoko-
ści. Od pokładu dzieli nas zwykle 150 stóp, 
czyli około 50 metrów – informuje kpt. pil. 
Sionkowski. Zazwyczaj lotnicy muszą także 
doprowadzić do ustawienia promu w dogod-
nej dla siebie pozycji. Chodzi o to, by śmigło-
wiec stał pod wiatr – tłumaczy kpt. pil. 
Sionkowski i przyznaje, że tym razem prom 
zajął optymalną pozycję dopiero przy trzeciej 
próbie. Każda z tych okoliczności trochę 
wydłuża czas trwania operacji, ale przy tego 
typu akcjach należy zadbać przede wszystkim 
o bezpieczeństwo biorących w niej udział.  
Tutaj nie musieliśmy się mocno spieszyć, po-
nieważ stan poszkodowanego był stabilny – 
podkreśla kpt. pil. Sionkowski.

O 8.45 zakończono operację podjęcia męż-
czyzny, a załoga rozpoczęła lot w kierunku 
lądu. Po 22 minutach lotu Mi-14PŁ/R wylą-
dował na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach, 
gdzie poszkodowany (przytomny) został 
przekazany obsadzie karetki pogotowia.  
W tym roku była to 26. akcja ratownicza  
z udziałem śmigłowca Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej.

Jeden śmigłowiec w dyżurze
Tymczasem, od 1 października w cało- 

-dobowej gotowości do działań ratowniczych 
nad obszarem morskim i lądowym pasem 
nadmorskim − jest utrzymywany jeden śmi-
głowiec. Dyżur w krajowym systemie ratow-
nictwa morskiego i lotniczego jest pełniony 
na lotnisku w Darłowie, naprzemiennie przez 
załogi śmigłowców W-3RM „Anakonda” 
i Mi-14PŁ/R. Decyzję taką podjęto w związ-
ku z ograniczoną liczbą maszyn w wersji  
ratowniczej oraz koniecznością intensyfiko-
wania szkolenia ich załóg. Tak jak dotych-
czas, system ratownictwa w polskiej strefie 
odpowiedzialności SAR na Bałtyku wspiera 
załoga samolotu patrolowego „Bryza” – peł-
niąca dyżur na lotnisku w Siemirowicach.

W stosunku do 2008 roku, kiedy Brygada 
Lotnictwa Marynarki Wojennej dysponowała 
10 śmigłowcami ratowniczymi, od zeszłego 
roku ma do dyspozycji zaledwie 5 takich ma-
szyn. Dwa punkty dyżurowania śmigłowców 
utrzymywaliśmy tak długo, jak to było możli-
we, wyhamowując do niezbędnego minimum 
szkolenie załóg – mówi dowódca Brygady 

Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil.  
Tadeusz Drybczewski. Teraz przyszedł czas 
na odwrócenie tej sytuacji. Po zakończeniu 
modernizacji i wdrożeniu do służby maszyn 
typu W-3, znajdujących się obecnie w zakła-
dach PZL – Świdnik, przywrócimy pełnienie 
dyżurów na dwóch lotniskach – dodaje kmdr 
Drybczewski.

W latach 2008–2010, z powodu wyczerpa-
nia resursu, z eksploatacji w lotnictwie mor-
skim wycofano trzy śmigłowce ratownicze 
Mi-14PS. W związku z tym, Marynarka  
Wojenna podjęła decyzję o przystosowaniu 
do wykonywania zadań SAR dwóch maszyn, 
w wersji zwalczania okrętów podwodnych. 
W końcowym etapie ich przebudowy i wdra-
żania do służby, funkcjonował już jeden 
punkt bazowania dyżurnego śmigłowca ra-
towniczego, gdzie od 1. do 20. każdego mie-
siąca dyżur był pełniony na lotnisku w Gdyni- 
-Babich Dołach, a następnie – do końca każ-
dego miesiąca – na lotnisku w Darłowie. Po 
zakończeniu szkolenia załóg zmodernizowa-
nych śmigłowców, które otrzymały oznacze-
nie Mi-14PŁ/R, 1 lipca 2011 roku rozpoczę-
ły one pełnienie dyżurów w krajowym syste-
mie ratownictwa morskiego i lotniczego.  
Z tym dniem przywrócono utrzymanie 
dwóch maszyn w całodobowej gotowości, na 
lotniskach w Gdyni i Darłowie. 

Na początku ubiegłego roku Inspektorat 
Uzbrojenia podpisał z zakładami lotniczymi 
PZL–Świdnik umowę na modyfikację pięciu 
najstarszych śmigłowców (typu W-3) Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej. Prace unifi-
kujące je do jednolitej wersji wyposażenia 
W-3WA i W-3WARM są, między innymi,  
realizowane na trzech maszynach ratownic-
twa morskiego „Anakonda” przekazanych do 
zakładów. Zgodnie z umową, zakończenie 
procesu modernizacji jest planowane na 
kwiecień 2016 roku. Dodatkowo, w ubiegłym 
roku wycofano z eksploatacji „Anakondę” 
użytkowaną na podstawie porozumienia 
z przedsiębiorstwem LOTOS Petrobaltic S.A. 
Tym samym, od ubiegłego roku, Brygada 
Lotnictwa Marynarki Wojennej ma do dyspo-
zycji pięć śmigłowców w wersji ratowniczej, 
w tym trzy W-3RM „Anakonda” i dwa  
Mi-14PŁ/R. Warto też dodać, że o ile śmi-
głowce W-3 mają przed sobą jeszcze wiele 
lat służby, to Mi-14 w wersji PŁ/R zakończą 
ją na przełomie 2018 i 2019 roku. Dlatego 
też, lotnictwo morskie z niecierpliwością 
czeka na zakup kolejnych – nowych maszyn, 
które zastąpią wysłużone „czternastki”.

Łukasz Zalesiński/polska-zbrojna.pl
Czesław Cichy/BLMW

Brygada Lotnictwa Marynarki wojennej jest obecnie jedyną w kraju formacją 
lotniczą utrzymującą całodobową gotowość do prowadzenia działań SAR (poszukiwawczo-
ratowniczych) z powietrza nad obszarami morskimi. Strefa polskiej odpowiedzialności 
obejmuje obszar ponad 30000 km² powierzchni morza. Utrzymywanie sił gotowych do 
ratowania zdrowia i życia w tej strefie, to zadanie wynikające między innymi (z podpisanej 
przez nasz kraj) międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim. Od 
początku lat 90. załogi samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego uczestniczyły w 584 
akcjach ratowniczych na morzu, udzielając pomocy 309 osobom.
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Na macierzyste lotnisko 44. Bazy Lotnictwa Morskiego wróciła druga 
patrolowa „Bryza”, która w miejsce silników TWD-10B z trójłopatowym 
śmigłem AW-24AN otrzymała silniki PZL-10S z pięciołopatowym śmigłem 
Hartzell. Ze względu na historyczne barwy, nawiązujące do malowania 
samolotów 304. Dywizjonu Bombowego z czasów II wojny światowej, do tej 
konkretnej maszyny przylgnęła nieoficjalna nazwa „Biała Dama”.

Powrót „Białej Damy”

Samolot An-28 B1R z numerem bur-
towym 1017 został przebazowany 
z Mielca na macierzyste lotnisko 
44. Bazy Lotnictwa Morskiego 

w Siemirowicach 10 grudnia. Wraz z moder-
nizacją zespołu napędowego, w miejsce  
dotychczasowego radaru obserwacji  
powierzchni morza ARS-400 trafiła jego 
nowsza wersja ARS-800. „Bryza” otrzymała 
także odbiornik systemu nawigacyjnego  
TACAN oraz centralny punkt tankowania. To 
samolot niezwykle ważny dla bazy w wymia-
rze symbolicznym. Lotnicy nazywają go 
„Białą Damą”, ze względu na specjalne – 
okolicznościowe malowanie. To historyczne 
barwy Wellingtona z 304. Dywizjonu Bombo-
wego „Ziemi Śląskiej” im. Księcia Józefa  
Poniatowskiego – mówi kmdr ppor. Jakub 
Murzynowski, pilot z Siemirowic i jednocze-

śnie współautor projektu. Charakterystyczne 
malowanie wykonano w 2003 roku, tuż przed 
prestiżowymi pokazami lotniczymi „Royal In-
ernational Air Tattoo” w Wielkiej Brytanii. 
Ich tematem przewodnim była 60. rocznica 
Bitwy o Atlantyk. 304. Dywizjon brał w niej 
udział, a nasza eskadra właśnie przygotowy-
wała się do oficjalnego przejęcia jego trady-
cji – wspomina. Brytyjskie pokazy odbywają 
się pod patronatem królowej. Zwykle bierze 
w nich udział kilkaset samolotów z całego 
świata. „Biała Dama” reprezentowała tam 
lotnictwo polskiej Marynarki Wojennej, a za-
łodze udało się osiągnąć nie lada sukces. Wy-
graliśmy tak zwany Konkurs Elegancji. Juro-
rzy wybierali samoloty z najlepszym malowa-
niem – zaznacza kmdr ppor. Murzynowski. 
Rok później ówczesna 30. Eskadra Lotnicza 
Marynarki Wojennej oficjalnie przejęła tra-

Łukasz Zalesiński/polska-zbrojna.pl
Czesław Cichy/BLMW

dycje 304. Dywizjonu Bombowego. Obecnie, 
prawo do ich kultywowania posiada Kaszub-
ska Grupa Lotnicza z Siemirowic.

Samoloty An-28B1R to maszyny przezna-
czone głównie do patrolowania obszarów 
morskich, rozpoznania obiektów nawodnych 
oraz udziału w akcjach poszukiwawczo- 
-ratowniczych. W tym celu, wyposażono je 
w radar obserwacji obiektów nawodnych, 
system transmisji danych oraz system namie-
rzania sygnałów z radiostacji ratowniczych 
CHELTON i tratwę ratunkową. „Bryzy” 1R 
przystosowano również do przenoszenia 
dwóch bomb oświetlających SAB-100MN na 
podwieszeniach zewnętrznych. Bomby te są 
wykorzystywane jako imitatory celów  
powietrznych w trakcie strzelań artyleryj-
skich okrętów oraz pododdziałów przeciw-
lotniczych. W kabinie znajdują się trzy kon-
sole dla operatorów radaru i systemu transmi-
sji danych. Wszystkie umieszczono przodem 
do kierunku lotu. W skład załogi wchodzi: 
dwóch pilotów (dowódca i drugi pilot), tech-

nik pokładowy oraz oficer taktyczny i dwóch 
operatorów systemów pokładowych. Na  
lotnisku 44. Bazy Lotnictwa Morskiego 
w Siemirowicach bazuje 7 tego typu maszyn, 
a także patrolowo-rozpoznawcza „Bryza” 
1RM Bis i dwa samoloty monitoringu ekolo-
gicznego An-28E.

Podobną modernizację zespołu napędowe-
go, przeszły już dwa wspomniane wyżej sa-
moloty monitoringu ekologicznego An-28E 
oraz patrolowa „Bryza” 1R z numerem 1022. 
Silniki PZL-10S z pięciołopatowym śmigłem 
Hartzell otrzyma również samolot patrolowy 
numer 1008 a także dwie transportowe  
„Bryzy” z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.

w a r t o  w i e d z i e ć
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W połowie grudnia minęło 15 lat od wprowadzenia do użytkowania w lotnictwie 
Marynarki Wojennej symulatora TL-28B. „Nalotem” 11300 godzin w pełni 
zasłużył na miano „jedenastej siemirowickej Bryzy”.

Jedenasta „Bryza”

Dokładnie 15 grudnia 2000 roku, po 
wyposażeniu lotnictwa morskiego 
w samoloty typu Bryza, na lotnisku 
w Siemirowicach oddano do użyt-

kowania symulator przeznaczony do szkolenia 
i egzaminowania załóg tych maszyn. Urządze-
nie odwzorowuje właściwości realnego lotu, 
działanie i sterownie silnikami oraz funkcjono-
wanie wszystkich systemów pokładowych.  
Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają na 
kontrolowanie działania załogi i wpływanie na 
przebieg lotu przez instruktora wprowadzające-
go zmiany jego warunków, złożoności sytuacji 
radionawigacyjnej oraz symulację usterek  
poszczególnych układów. Urządzenie umożli-
wia również szkolenie z postępowania w sytu-
acjach awaryjnych i niebezpiecznych.

TL-28B ma pełną wizualizację lotnisk Bry-
gady Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także 
możliwość wprowadzenia danych nawigacyj-
nych innych lotnisk, pozwalają na treningowe 
podejście do lądowania według przyrządów. 
Podczas szkolenia można wprowadzać zmiany 
warunków atmosferycznych (wiatr, opady, tur-
bulencja, zachmurzenie, mgła), a także symu-
lować stan drogi startowej (sucha, mokra, za-
śnieżona, oblodzona). Dzięki ruchomej pod-
stawie, szkoląca się załoga ma możliwość od-

czuwania wykonywanych manewrów.
Z zewnątrz, „jedenasta Bryza” przypomina 

kontener umieszczony na wysięgniku. W jej 
wnętrzu została odtworzona, w najdrobniej-
szych szczegółach, kabina oryginalnego samo-
lotu. Mechanizm reaguje na najdrobniejsze  
ruchy wolantem. Kabina pochyla się w prawo  
i lewo oraz wędruje w górę i w dół. W porów-
naniu z realnym lotem różnice są właściwie  
tylko trzy: w kabinie symulatora jest nieco  
ciszej, rozbicie wirtualnego samolotu nie skut-
kuje śmiercią, a co równie ważne – za plecami 
pilotów siedzi instruktor, który stara się skom-
plikować im życie. Po pierwsze, wybiera on 
o jakiej porze dnia i przy jakiej pogodzie lotnicy 
będą wykonywać swoje zadania. Czy nagle nie 
zerwie się wiatr, nie wyjdzie mgła, nie zacznie 
padać deszcz – wyjaśnia kmdr ppor. Grzegorz 
Gołas, pilot z Kaszubskiej Grupy Lotniczej. Na 
tym jednak nie koniec. Instruktor zakłóca lot, 
wprowadzając różnego rodzaju awarie. Na 
przykład może zasygnalizować wyłączenie 
prądnicy albo pożar silnika. Chodzi o to, by  
piloci wiedzieli, w jaki sposób poradzić sobie  
w kryzysowej sytuacji – podkreśla kmdr ppor. 
Gołas. W takich wypadkach obowiązują ścisłe 
procedury. Jeśli awaria bezpośrednio nie grozi 
rozbiciem samolotu, sięgają po instrukcję znaj-

dującą się w każdej kabinie i krok po kroku  
realizują zawarte w niej zapisy. Kiedy jednak 
życie pilotów jest zagrożone, ich reakcja musi 
być natychmiastowa. Tak dzieje się na przykład 
wówczas, kiedy podczas wznoszenia maszyny 
zaczyna płonąć silnik. Pilot, bez oglądania się 
na instrukcję, musi odciąć dopływ paliwa,  
a dopiero potem realizować kolejne działania – 
tłumaczy kmdr ppor. Gołas. To tylko niektóre 
z możliwości, jakie daje symulator. Ich lista jest 
znacznie dłuższa. Dzięki niemu piloci mogą 
również trenować procedury związane z lotami 
patrolowymi albo poszukiwaniem rozbitków na 
morzu.

TL-28B skonstruowali specjaliści z Czech. 
Na co dzień swoje umiejętności doskonalą 
w nim piloci Kaszubskiej Grupy Lotniczej.  
Korzystają z niego jednak nie tylko lotnicy  
morscy – zaznacza Wiesław Łapuszek, starszy 
technik zespołu urządzeń treningowych w sie-
mirowickiej bazie. Przyjeżdżają do nas także 
piloci Bryz z Powidza, Radomia i Krakowa. 
Urządzenie służy także technikom, którzy  
doskonalą tutaj procedury związane z przygo-
towaniem samolotów do lotu – dodaje.

Łukasz Zalesiński/polska-zbrojna.pl
Czesław Cichy/BLMW

Zakres szkolenia na TL-28B:

•	zapoznanie z kabiną, rozmieszczeniem  
i funkcjonowaniem przyrządów oraz 
urządzeń sterowania;

•	 trening sterowania silnikami, układami 
samolotu oraz wyposażeniem specjalnym, 
łącznie z kontrolą ich prawidłowego 
funkcjonowania;

•	trening kierowania samolotem podczas 
kołowania na ziemi z orientacją wizualną;

•	start i lądowanie z orientacją wizualną 
w warunkach meteorologicznych 
zwykłych i trudnych, w dzień i w nocy;

•	trening pilotażu obejmujący zapoznanie  
z właściwościami aerodynamicznymi 
samolotu we wszystkich zakresach lotu  
i pracy zespołu napędowego oraz 
zróżnicowanych warunkach pogodowych;

•	trening nawigacyjny oraz pilotowanie 
samolotu po trasie z wykorzystaniem 
wyposażenia radionawigacyjnego;

•	trening zbliżania i podejścia do lądowania 
w warunkach specyficznych dla 
wybranego lotniska.
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Mimo długiego czasu, jaki upłynął od zakończenia działań wojennych, na terenie 
Polski wciąż znajdowanych jest wiele pozostałości z tamtego okresu, które, 
stanowią ogromne niebezpieczeństwo. Każdy znaleziony i zgłoszony wojsku 
przedmiot jest unieszkodliwiany przez saperów. Zdarza się także, że wspomniane 
przedmioty są znajdowane w wodzie – czasem na znacznych głębokościach. 
W takiej sytuacji konieczna jest interwencja specjalistów od podwodnych prac 
saperskich, czyli nurków-minerów. 

Podwodni saperzy

W Wojsku Polskim istnieją dwie 
Grupy Nurków-Minerów,  
które specjalizują się w tego 
typu działaniach. Jedna  

wchodzi w skład 12. Wolińskiego Dywizjonu 
Trałowców w Świnoujściu, druga funkcjonuje 
w strukturach 13. Dywizjonu Trałowców 
w Gdyni. Każdego roku wykonują dziesiątki 
akcji bojowych. Wzywani bywają do niebez-
piecznych znalezisk podwodnych na terenie 
całego kraju, zarówno w akwenach morskich 
jak i wodach śródlądowych.

Polscy Nurkowie-Minerzy i ich specjali-
styczne umiejętności są cenieni także poza 

granicami kraju. W październiku tego roku 
uczestniczyli oni w ćwiczeniu „Northern 
Challenge 15” w Islandii (w ramach NATO). 
Podczas ćwiczeń dotyczących unieszkodli-
wiania ładunków improwizowanych 
(tzw. EOD) uczestnicy ćwiczeń, podzieleni na 
zespoły, poszukiwali i unieszkodliwiali ładun-
ki, które (według scenariusza ćwiczenia)  
zostały podłożone przez terrorystów w porcie 
Keflavik. Nurkowie-minerzy pracowali 
w międzynarodowych zespołach, co pozwala-
ło na integrację z żołnierzami służącymi  
w innych państwach NATO oraz wzajemną 
wymianę doświadczeń. Podczas tych ćwiczeń 

najbardziej doświadczeni nurkowie, pełnili  
rolę instruktorów. Wśród nich znalazło się 
dwóch polskich nurków-minerów z 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża. 

Czas szkoleń
Aby zachować zdolność i gotowość do dzia-

łania, nurkowie-minerzy szkolą się z teore-
tycznych zagadnień specjalistycznych oraz tre-
nują podczas zgrupowań kondycyjnych i ćwi-
czeń poligonowych. Podtrzymywanie i dosko-
nalenie umiejętności jest niezwykle ważne do 
zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa 
pracy nurków. Ze względu na trudne środowi-
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pokrywę lodową. W takich 
warunkach, szczególnie 
ważne jest dokładne prze-
strzeganie zasad bezpie-
czeństwa i właściwych pro-
cedur działania. 

W codziennej działalno-
ści, ze względu na dużą ilość 
wykonywanych zadań, bar-
dzo łatwo właściwe nawyki 
mogą się przekształcić w ru-
tynę. W tym zawodzie jest 
ona szczególnie niepożąda-
na. Sytuacje na pierwszy 
rzut oka podobne, w rzeczy-
wistości mogą być zupełnie 
odmiennie, co przy braku 
czujności może być bardzo 
niebezpieczne. W trakcie 
szkolenia trudne elementy 
można przećwiczyć w wa-
runkach komfortowych pod 
względem występowania 
stresu. W czasie rzeczywi-
stych działań, gdy nurek 
zdaje sobie sprawę z tego, że 
jego życie lub zdrowie jest 
bezpośrednio zagrożone, 
stres może znacznie utrudnić 

podejmowanie właściwych decyzji. Aby temu 
zapobiec, dąży się do wyćwiczenia takich  
nawyków, które ułatwią właściwą reakcję – ade-
kwatną do zaistniałej sytuacji. 

Działania bojowe
W tym roku największą przeprowadzoną 

operacją było usunięcie, z okolic gdyńskiego 
portu, niemieckich min morskich typu GC 
oraz angielskiej miny morskiej Mark IV, a tak-
że usunięcie miny Mark IV z Kanału Piastow-
skiego. Każdy usunięty obiekt zawierał kilka-
set kilogramów materiału wybuchowego. 
Przedsięwzięcia te były na tyle duże, że do ich 
przeprowadzenia konieczne było zaangażowa-

kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

sko pracy, nie mniej ważne jest zachowanie 
odpowiedniej kondycji oraz odporności na 
niekorzystne działanie warunków zewnętrz-
nych na organizm nurka. Temu wszystkiemu 
służą odpowiednio zaplanowane szkolenia 
specjalistyczne oraz kondycyjne, z których 
większość odbywa się cyklicznie. 

Jednym z tego rodzaju ćwiczeń jest zimowe 
zgrupowanie poligonowe, które odbywa się na 
początku każdego roku. Termin szkolenia nie 
jest wybrany przypadkowo. Morscy nurkowie 
jeżdżą na zgrupowanie o tej porze roku po to, 
aby móc zdobywać doświadczenie podczas 
działania w trudnych, zimowych warunkach. 
Szkolenie to, tradycyjnie już, odbywa się 
w Mrągowie. Mazurskie jeziora stanowią  
doskonałe zaplecze do treningu nurkowego 
w warunkach zimowych, a szczególnie do 
nurkowania pod lodem. Przed rozpoczęciem 
nurkowania pod lodem, nurkowie robią prze-
ręble, które muszą właściwie zabezpieczyć, 
aby możliwe było bezpieczne wejście do  
wody, a po nurkowaniu wydostanie się z niej. 
Ćwiczą także zachowanie w sytuacjach awa-
ryjnych oraz umiejętność zachowania orienta-
cji przestrzennej w toni wodnej. Ważnym ele-
mentem szkolenia jest także doskonalenie 
techniki poszukiwania i ratowania nurka, 
z którym utracono kontakt oraz ratowania nur-
ka spod lodu. Zadaniem zgrupowania zimo-
wego jest umożliwienie przećwiczenia działa-
nia w sytuacjach, które dodatkowo są utrud-
nione ze względu na niskie temperatury po-
wietrza i wody oraz powstającą na akwenie 

nie „ogniw” pozamilitarnych. Wraz z nurkami-
-minerami w operacjach uczestniczyli przed-
stawiciele policji, straży przybrzeżnej i żan-
darmerii, a także marynarze okrętów zabez-
pieczających działania. Konieczna była także 
współpraca z kapitanatami portów, służbą 
kontroli ruchu statków (VTS) i lokalnymi  
organami administracji państwowej w celu  
zamknięcia i zabezpieczenia akwenu oraz  
terenu, który bezpośrednio do niego przylegał. 

Poza akcjami morskimi, nurkowie-minerzy 
prowadzili działania także na wodach śródlą-
dowych. Oczyszczali wody jeziora Ińsko 
i Wałpusz, rzeki Regalicy w Szczecinie oraz 
Wisły w okolicy Żuław Wiślanych i warszaw-
skiego Mostu Łazienkowskiego. Należy pod-
kreślić ogromny wkład nurków-minerów 
w bezpieczeństwo. Od stycznia do końca  
listopada 2015 roku, nurkowie-minerzy  
z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zweryfikowali 
29 zgłoszeń. Zneutralizowali, łącznie, prawie 
49000 przedmiotów niebezpiecznych. Zdarza-
ły się też zgłoszenia obiektów, które po prze-
prowadzeniu rekonesansu okazały się zwykły-
mi beczkami, lub innymi przedmiotami, nie-
stanowiącymi zagrożenia. Jednak żadne zgło-
szenie nie może zostać zignorowane i każde 
wymaga interwencji. Wśród unieszkodliwio-
nych obiektów niebezpiecznych znalazły się: 
zapalniki oraz materiały wybuchowe; amuni-
cja strzelecka i artyleryjska; granaty moździe-
rzowe oraz przeciwpiechotne; miny morskie; 
przeciwpiechotne i przeciwpancerne oraz tor-
pedy. Grupy nurków-minerów wydobywały 
obiekty znajdujące się w pobliżu plaż Gdań-
ska i Gdyni, na torze wodnym Świnoujście – 
Szczecin, a także w portach w Szczecinie  
i Gdyni. Możemy stwierdzić, że dzięki ich wy-
siłkowi korzystanie z tych akwenów jest teraz 
o wiele bezpieczniejsze. 
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Opłynięcie przylądka Horn

Jest taka trasa na świecie, o której marzy każdy żeglarz, każdy zaś komendant wielkiego 
żaglowca chciałby przynajmniej raz w życiu tamtędy popłynąć. Jest to wokółziemska trasa 
w wysokich szerokościach południowych, wiodąca z Europy wokół Przylądka Dobrej Nadziei.  
Tam żaglowiec, przekroczywszy granicę ryczących czterdziestek, łapie silne zachodnie wiatry. 
Schodząc niżej w wyjące pięćdziesiątki, kapitanowie każą sprzątać szybko górne żagle, 
albowiem w tych szerokościach hulają ciężkie, najsilniejsze na kuli ziemskiej wichury. Gnany 
huraganowymi wiatrami ocean wypiętrza się do monstrualnych wysokości. Zdarzyły się tam 
pagóry wodne o wysokości do 20 metrów.

Zbigniew Urbanyi „Na szlaku kliprów i windjammerów”

Najczęściej słowami mojego przyja-
ciela Zbyszka rozpoczynam opisy 
żeglugi w południowej części na-
szego globu, gdyż wyjątkowo traf-

nie oddają one rzeczywistość panującą na oce-
anie w południowych szerokościach. Zdobycie 
przylądka Horn w rejsie dookoła świata za-
wsze łączy się z żeglugą w ekstremalnie trud-
nych warunkach pogodowych.

Powrót ORP „Iskra” z rejsu dookoła świata 
w mroźny, aczkolwiek słoneczny i śnieżny po-
ranek 10.02.1996 roku jest okazją do przypo-
mnienia i ponownego spojrzenia na to wyda-
rzenie z perspektywy mijających dwudziestu 
lat. Opadły emocje po dziesięciu miesiącach 

pobytu na morzu, zmaganiu się z żywiołem, 
monotonią pełnionych wacht, ciekawością od-
wiedzanych portów i wielu pracowitych chwil 
spędzonych na pokładzie żaglowca. Jednakże 
obraz rejsu i doznań z nim związanych nie ule-
ga zatarciu, a wręcz przedstawia się dokładnie 
i wyraziście. Poniżej podejmuję próbę opisu 
i zobrazowania tego wydarzenia, jedynego na 
skalę polskiej Marynarki Wojennej. Chciał-
bym pokazać wielką pracę osób odpowie-
dzialnych za przygotowanie okrętu do rejsu 
oraz ogromny wysiłek załogi, którą miałem 
zaszczyt dowodzić.

Miesięczny pobyt na południowej części 
Pacyfiku nie był łatwy. Trasę z Wellington 

(stolicy Nowej Zelandii) do przylądka Horn – 
liczącą 4731 mil morskich, prowadzącą 
w słynnych ryczących czterdziestkach i wyją-
cych pięćdziesiątkach, pokonaliśmy w 29 dni. 
Tylko w ciągu 4 dni tego przejścia, w dzien-
nikach okrętowych nie odnotowano sztormo-
wego wiatru czy sztormu. Dwa razy, podczas 
tej drogi, sztormy osiągały siłę 12 ºB, czyli 
moc huraganu, a stan morza osiągnął naj-
wyższy stopień skali – 9º. Trzy czwarte trasy 
płynęliśmy przez akweny, w których występo-
wały góry lodowe. Nocami temperatura  
powietrza spadała do 0 ºC, a opady śniegu czy 
gradu nie były niczym nadzwyczajnym. Przez 
28 dni żeglowaliśmy samotnie, bez kontaktu  
z jakąkolwiek inną jednostką pływającą.

Żegluga w długotrwałych – ekstremalnie 
trudnych warunkach została uwieńczona, 
przez doskonale wyszkoloną i zgraną załogę, 
zdobyciem żeglarskiego lauru – opłynięciem 
przylądka Horn – naszego żeglarskiego  

Mount Everestu. Nastąpiło to w 225. dniu rej-
su, czyli 27 listopada 1995 roku o godzinie 
10.33 (czas okrętowy), a odległość jaka dzieli-
ła żaglowiec do przylądka wyniosła 18 kabli. 

Przylądek Horn, Cabo de Hornes – zgod-
nie z encyklopedycznym przekazem – to 
skalisty przylądek na wyspie Hornos w ar-
chipelagu Ziemi Ognistej (Chile), najdalej 
na południe wysunięty punkt Ameryki Połu-
dniowej o współrzędnych: szerokość 
55º59’S, długość 067º17’W. Linia biegnąca 
od przylądka Horn do Półwyspu Antark-
tycznego umownie oddziela Ocean Atlan-
tycki od Oceanu Spokojnego.

Pomimo tak sucho brzmiących słów, geo-

Wspomnienia kontradmirała Czesława Dyrcza
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graficznie opisujących przylądek, jest w nich 
ukryta magia tego miejsca i siła od wieków 
przyciągająca do niego wiele pokoleń żegla-
rzy. Tragicznie i złowieszczo brzmią statysty-
ki obrazujące liczbę statków i jachtów zato-
pionych i zaginionych bez śladu w pobliżu 
Hornu, które spoczęły wraz ze swoimi zało-
gami na dnie oceanu. A jednak, nie zważając 
na to, ciągle wspinamy się na ten nasz żeglar-
ski Mount Everest. Cieśnina Drake’a dzieli 
kontynent Ameryki Południowej od Antark-
tydy. Ziemia Ognista, tuż za nią na wschód 
Wyspa Stanów, i sporne pomiędzy Argentyną 
a Wielką Brytanią, Wyspy Falklandzkie 
(Malwiny) z ich stolicą Stanley. W południo-
wej części cieśniny, leżącej w strefie pływa-
jącego lodu, graniczące ze sobą oceany swo-
imi wodami otaczają Ziemię Grahama, któ-
ra jest częścią stałego lądu Antarktydy Za-
chodniej. Po jej zachodniej stronie znajdują 
się Wyspy Adelajdy, Archipelag Palmera 
i na północ wulkaniczne wyspy Szetlandy 
Południowe, gdzie na Wyspie Króla  
Jerzego, nad Zatoką Admiralicji leży Stacja 
Antarktyczna Polskiej Akademii Nauk im. 
Henryka Arctowskiego. Na wschód od  
Ziemi Grahama jest Morze Weddela  
i Orkady Południowe, a w większej odległo-
ści od nich Georgia Południowa i Sandwich 
Południowy.

Jaka jest dzisiejsza rzeczywistość Hornu, 
skalistego przylądka wyspy Hornos? Archi-
pelag Wysp Hermite, w którego skład wcho-
dzi wyspa Hornos należy do Chile i jest na 
stałe obsadzona przez chilijską marynarkę 
wojenną, posiadającą na niej punkt obserwa-
cji technicznej, wzrokowej i radiostację. 

Wyspa w swoim najwyższym miejscu,  
leżącym w pobliżu przylądka Horn, osiąga 
wysokość 424 metrów. Jej zachodnie wybrze-
że jest skaliste. Ma wysokie i urwiste klifowe 
brzegi. Natomiast wewnętrzną i wschodnią 
część stanowi płaskowyż łagodnie opadający 
w kierunku wschodniego wybrzeża. Tuż na 
samym przylądku stoi 4-metrowej wysokości 
latarnia morska o charakterystyce światła 
B.12s-39m-7Mm. Druga latarnia, o nazwie 
Monumental Isla Hornos, została zbudowana 
w ostatnim czasie na wschodnim cyplu  
wyspy i ma większy zasięg świecenia od  
latarni przylądkowej. Charakterystyka jej 
światła to B.5s-56m-12Mm i jest wyposażo-
na w Racon (N) 3 i 10 cm. Oprócz konstruk-
cji nautycznych, jedynymi zabudowaniami na 
wyspie są niskie budynki i maszt radiowy, 
stanowiące infrastrukturę marynarki wojen-
nej i przypominające o militarnym znaczeniu 
tego odległego zakątka naszego globu. 
W 1945 roku założono na wyspie park naro-
dowy, który obejmuje ochroną lasy pierwot-
ne, z dominacją buka południowego, oraz 
przedstawicieli fauny: wydry, nutrie, uchatki, 
albatrosy, głuptaki i nawałniki.

Wcześniejsze opisy dotyczą części lądo-
wej wyspy i przylądka, natomiast ukształto-
wanie dna i hydrologia oceanu otaczającego 
wyspę Hornos zaskakują różnorodnością 
i zróżnicowaniem parametrów liczbowych. 
Zachodnia i południowo-zachodnia część 
szelfu kontynentalnego (granicząca  
200-metrową izobatą) jest oddalona od 
przylądka o około 50-60 Mm, a po stronie 
południowo-wschodniej i wschodniej głębo-
kość tę osiąga ocean w odległości zaledwie 
25-30 mil morskich. Dno oceanu szybko się 
podnosi z głębokości powyżej 4000 m do 
otaczającej wyspę Hornos izobaty 50-metro-
wej, która to przebiega dookoła wyspy zale-
dwie 8-15 kabli od niej. Kąt nachylenia dna 
oceanicznego na tym akwenie jest duży,  
a im bliżej lądu bardziej stromy i zróżnico-
wany. Bardzo długa i wysoka fala, genero-
wana przez hulające na tych szerokościach 
sztormy o sile huraganów, po wyjściu na 
płytkie wody szelfu powoduje powstawania 
wyjątkowo stromych i niebezpiecznych fal 
morskich dla jednostek pływających. To zja-
wisko dodatkowo jest potęgowane prądem 
morskim, zwanym Dryfem Wiatrów  
Zachodnich, płynącym z zachodu na 
wschód, którego prędkość osiąga wartość 
około 1,5-2.0 węzła w pobliżu Hornu. 
W bezpośrednim sąsiedztwie przylądka  
i w odległości zaledwie kilku kabli od niego 
z dna oceanu wyłaniają się ostro sterczące  
w górę skały. Są również takie, które pod-
czas falowania oceanu ukazują się okreso-
wo, jak i takie, których nie widać na  
powierzchni, a jedynymi śladami ich istnie-
nia jest mocno spieniona woda oceanu  
i oczywiście morska mapa nawigacyjna.  
O tych wszystkich niebezpieczeństwach  
nawigacyjnych informują locje i pokazują je 
mapy morskie. 

Na koniec tych rozważań niezbędne jest 
spojrzenie na przylądek z większego dystansu, 
a więc z kilku tysięcy mil morskich, jakie  
żaglowiec ma przed sobą do pokonania, aby 
osiągnąć cel podróży na trawersie  
Hornu. Z Hobart na Tasmanii do Hornu jest 
5660 mil morskich, z Melbourne – 5970 mil 
morskich, z stolicy Nowej Zelandii Wellington 
– 4650 mil morskich, z Auckland na Wyspie 
Północnej – 4830 mil morskich, z Tahiti – 
4520 mil morskich, a z San Francisco – 7030 
mil morskich. Znane marynarzom i żeglarzom 
wydawnictwo angielskiej Admiralicji „Ocean 
passage for the world” rekomenduje pokonują-
cym pod żaglami bezkresne wody południo-
wego Pacyfiku, aby po osiągnięciu pozycji na 
szerokości geograficznej 51° S i długości geo-
graficznej 150° W płynąć na wschód w pasie 
około 60 Mm na północ i południe od równo-
leżnika 51° S – w zależności od pory roku. 
Jest to związane z występowaniem gór lodo-
wych na tym akwenie. Alternatywna droga 

prowadząca w pasie 54°-55° S jest znacznie 
niebezpieczniejsza, ze względu na pływający 
lód różnych rozmiarów. Od południka 115° W 
należy stopniowo zmieniać kurs na południe, 
aż do osiągnięcia Wyspy Diego Ramireza 
i przylądka Horn. Każda droga po oceanicz-
nym bezmiarze wód jest inna. Można w tym 
miejscu postawić pytanie, na które odpowie 
sobie każdy Albatros Hornu, o ile moje przej-
ście było niezgodne lub zbieżne z rekomendo-
wanym w pomocach nawigacyjnych? 

Żegluga tymi akwenami, po trasach mają-
cych tysiące mil morskich, nie należy do  
łatwych. Nie wszystkim było dane bezpiecz-
ne dotarcie do portu przeznaczenia okrążając 
Horn. Kres zmagań z morskim żywiołem  
zakończył się dla wielu jednostek – tych ze 
stali, drewna lub sztucznego tworzywa – ra-
zem z ich całymi załogami, gdzieś w otchłani 
wód otaczających przylądek Nieprzejednany. 
Wymawiając kaphornowskie pozdrowienie 
Pokłon Hornowi, nasuwa się refleksja nad 
sensem tych słów. 

Opisy wydarzeń, poszczególnych etapów 
rejsu i wspomnienia, które przedstawiono, są 
tylko małą cząstką dziesięciomiesięcznego 
rejsu dookoła świata. Każdy z trzystu dni tej 
podróży można przedstawić w wielu płasz-
czyznach odniesienia. Jednakże wszystko, co 
zdołałem uczynić na burcie żaglowca, było 
dorobkiem mojej załogi i moim jako jej  
dowódcy. Miałem szczęście być dowódcą 
wspaniałych podwładnych, prawych i dum-
nych ludzi, doskonałych specjalistów i kiedy 
trzeba było obieżyświatów – w prawdziwym 
tego słowa znaczeniu.

Dokonując podsumowania, pragnę po raz 
kolejny zadedykować ten materiał wszystkim 
oficerom, podoficerom, marynarzom, wspa-
niałym podchorążym i pracownikom cywil-
nym, którzy pracowali i służyli pod moim  
dowództwem na pokładzie ORP „Iskra”  
w tym historycznym wydarzeniu. Dziękuję 
mojej załodze, która płynęła po morzach  
i oceanach świata okrążając nasz glob, zdo-
bywając wysokie trofea żeglarskie, dbając  
o swój okręt i była moją dumą oraz radością.

Wspomnienia kończę znamienitymi słowa-
mi wiceadmirała Józefa Unruga, które ciągle 
nie straciły na wartości, choć wypowiedziane 
zostały w 1925 roku:

Marynarz się wyrabia nie w ławce szkol-
nej, tylko na pokładzie okrętu, przy kole ste-
rowym, przy szkotach żagli i wiosłach łodzi, 
przy dobrej i złej pogodzie, podczas dnia lub 
nocy, przy upale czy mrozie (...) trzeba, żeby 
młody oficer na początku swojej kariery 
przeżył wszystko, co stanowi chleb i sól życia 
morskiego (...).
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Były marynarz – artylerzysta Zbigniew Jakubowski, mieszkający w Pielni koło Sanoka, 
stworzył prywatne muzeum. W jego kolekcji znajdują się mundury, armaty, karabiny, 
pistolety i inne elementy uzbrojenia, jakich używali żołnierze w pierwszej i drugiej wojnie 
światowej.

Browning w spiżarni

Pan Zbigniew z dumą podkreśla, że 
s łużbę wojskową odbywał  
w Marynarce Wojennej. Służył 
w Helu od listopada 1951 roku do 

listopada 1953 roku. Był celowniczym  
w dywizjonie 60. Samodzielnego Pułku 
Artylerii  Przeciwlotniczej Obszaru  
Krajowego Marynarki Wojennej, który sta-
cjonował w Gdyni. Dzięki tej służbie  
„połknął bakcyla” do armat, a w sercu  
pozostała miłość do munduru i nie tylko. 
Trzy okazałe armaty stoją przed jego  
domem, w którym znajduje się imponujący 
zbiór militariów. Do kolekcjonera trafili-
śmy dzięki jego wnuczce Iwonie, która 
szukała czapki marynarskiej do kolekcji 
dziadka.

Pierwsze pistolety
Zbigniew Jakubowski zbieraniem milita-

riów zajmuje się od najmłodszych lat. 
Pierwsze eksponaty zdobył podczas wojny, 
gdy na podwórku rodzinnego domu za-

strzelono niemieckiego żołnierza i zostały 
po nim jakieś drobiazgi. Kolejne pozyskał 
już po wojnie. Wszedł w posiadanie kilku 
starych rakietnic i pistoletów. Oczywiście 
ich posiadanie było nielegalne. Kiedy przy-
szedł czas na służbę wojskową, zgłosił się 
na ochotnika i trafił do Marynarki Wojen-
nej. Posiadane egzemplarze broni pozostały 
w domu. Wówczas brat, w trosce o bezpie-
czeństwo rodziny, wyniósł je do pobliskie-
go lasu. Nie chciał niepotrzebnie narażać 
swoich bliskich. Pan Zbigniew, po powro-
cie z wojska, odszukał je i ponownie przy-
niósł do domu. Kontynuował swoją pasję. 
Pozyskiwał nowe przedmioty. Niektóre wy-
dobywał z ziemi, inne otrzymywał od ludzi 
dobrej woli lub kupował. Jeździł po targach 
staroci, szukał w ogłoszeniach itp. Urato-
wał wiele cennych pamiątek historycznych. 
Nic więc dziwnego, że z dumą je prezentu-
je. Obecnie posiadana przez niego broń, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest 
pozbawiona cech używalności. 

Zawsze lubiłem kolekcjonować militaria, 
ale tak na dobre mogłem zająć się tą dzie-
dziną dopiero po przejściu na emeryturę 
w 1990 roku – opowiada Zbigniew Jaku-
bowski. Początkowo kolekcja była skrom-
na, mieściła się w jednym pomieszczeniu, 
ale w miarę jedzenia apetyt rósł i zbiorów 
przybywało. Obecnie mam problem z ich 
rozmieszczeniem w dwóch domowych po-
mieszczeniach i w przydomowym ogródku.

Armata w ogrodzie
Kolekcjoner wciąż jednak pozyskuje no-

we eksponaty. Przełomowym momentem 
był zakup armaty 37 mm zw. 39 z 1953  
roku, którą w 2002 roku kupił od Agencji 
Mienia Wojskowego. Kolejną armatę 
D-44M 85 mm rok produkcji 1956 nabył 
w 2010 roku. Najstarszym eksponatem jest 
karabin KB Mannlichers wzoru 1895  
produkcji austriackiej. Ponadto w kolekcji 
znajduje się: KB Mosin z 1910 roku  
produkcji radzieckiej, KBK Mosin wzoru 
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1938 produkcji radzieckiej, KBK Mosin 
z bagnetem wzoru 1944., CKM MG 42 
wzoru 1942 produkcji niemieckiej, RKM 
z 1928 roku. Diegtiarowa produkcji radziec-
kiej, rusznica przeciwpancerna konstrukcji 
Simanowa według wzoru z 1941 roku kali-
ber 14,5 mm. Posiada też 3 moździerze (ka-
liber 82 mm z 1914 roku produkcji austriac-
kiej oraz produkcji radzieckiej i produkcji 
niemieckiej), minę przeciwpancerną, granat 
przeciwpancerny kumulacyjny produkcji 
niemieckiej z 1944 roku, łuski, łopatki, ba-
gnety i wiele innych cennych przedmiotów. 
Trudno mi powiedzieć, co z tych zbiorów 
najbardziej cenię. Każdy przedmiot jest dla 
mnie wyjątkowy i cenny – dodaje Zbigniew 
Jakubowski. 

Pośród eksponatów jest też armata 45 mm 
„Made in Jakubowscy”. To kopia, chociaż 
wygląda jak oryginał. W jej budowie po-
mógł mu syn Marian, pasjonat pszczelar-
stwa oraz zapalony myśliwy. Wspólnie od-
wiedzali muzeum w Dukli i przyglądali się 
oryginałowi. Robili szkice, potem szukali 
niezbędnych elementów. Nie było to łatwe, 
ale dzięki temu satysfakcja z ukończonej 
pracy jest ogromna. Dzisiaj to dzieło zdobi 
przydomowy ogród Jakubowskich. 

Marzenie o czołgu
Pan Zbigniew ubolewa, że nie kupił czoł-

gu. Wiele lat temu, na jednej z aukcji sprzę-
tu militarnego kosztował około 28 tys. zł. 
Obecnie za zabytkowy czołg trzeba zapła-

cić około 100 tys. zł. Nie ukrywa, że marzy 
mu się jeszcze gazik. Wcisnąłbym go jesz-
cze w przydomowy, militarny ogródek – 
uśmiecha się kolekcjoner.

W spiżarni, którą zamienił na zbrojow-
nię, umieścił część zbiorów. W oczy rzuca 
się ręczny karabin maszynowy z okresu 
międzywojennego, „Browning” wz. 28. 
Obok leżą pieczołowicie poukładane i pod-
pisane łuski po pociskach, różne drobiazgi, 
miny, biała broń, maski przeciwgazowe, 
buty, manierki, saperki, a nawet gąsienica 
z radzieckiego czołgu czy „czuby” z działa 
radzieckiego. Wśród wiszących płaszczy 
i mundurów żołnierskich jest jeden rarytas 
z 1919 r. Jak zapewnia gospodarz − jest to 
frontowy płaszcz żołnierza radzieckiego. 
Wszystko jest zadbane i poukładane. Te 
cenne przedmioty wyglądają tak, jakby 
czas się dla nich zatrzymał. Pozostałe eks-
ponaty umieścił w pokoju. Na stole posta-
wił słynny CKM Maxim z 1910 roku. Ta-
kich używano m.in. w czasie Rewolucji 
Październikowej. Na wszystkich meblach 
poukładał pozostałe przedmioty. Ściany 
udekorował żołnierskimi mundurami  
z okresu pierwszej i drugiej wojny świato-
wej. Wśród nich znajdują się także współ-
czesne – między innymi marynarskie. Na 
specjalnym regale są ułożone żołnierskie 
czapki: polskie, radzieckie i czeskie oraz 
ciepłe, a wśród nich czapki-uszatki z cha-
rakterystyczną czerwoną gwiazdą. Tę ko-
lekcję uzupełnia ostatnio pozyskana, upra-

Szefowi Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
Panu komandorowi Andrzejowi KOWALSKIEMU

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają
kadra i pracownicy wojska

Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Panu st. chor. szt. Jackowi MAŁKIEWICZOWI
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają
dowódca, kadra oraz pracownicy wojska
z Centrum Operacji Morskich-Dowództwa  

Komponentu Morskiego

Panu komandorowi Przemysławowi CZARNOWSKIEMU
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają
dowódca oraz koledzy i koleżanki 

z Centrum Operacji Morskich-Dowództwa  
Komponentu Morskiego

Panu kmdr. ppor. Tomaszowi SADOWSKIEMU

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA

składają
kadra i pracownicy wojska 3. Flotylli Okrętów

gniona czapka marynarska, ofiarowana 
przez mata Sebastiana Antoniewskiego  
z ORP „Flaming”. Mundur porucznika  
marynarki przekazał kolekcjonerowi przed  
laty kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski.  
W zbiorach Zbigniewa Jakubowskiego 
znajduje się też pokaźna kolekcja medali.

Historia na półkach
W domu Jakubowskich ważne miejsce 

zajmuje literatura. Na półkach jest wiele 
książek, dominują historyczne. To z nich 
kolekcjoner czerpał wiedzę o swoich zbio-
rach i ich losach. Nawet teraz, gdy wzrok 
ma słabszy niż przed laty, chętnie sięga po 
książkę. Sam jest również autorem opraco-
wania: „Pamiętnik Żołnierzy Ludowego 
Wojska Polskiego z Nadolan i okolic, któ-
rzy walczyli na tych ziemiach z hitlerowca-
mi w latach 1939-1944/1945”. Póki co, to 
odręcznie napisany dokument, ale są w nim 
rzeczy ważne nie tylko dla tamtejszej spo-
łeczności. Znajdują się w nim biogramy 
żołnierzy, zdjęcia, dokumenty, wycinki 
z prasy. Być może opracowanie doczeka 
się profesjonalnego wydania.

83-letni kolekcjoner jest aktywny i ma 
pozytywne nastawienie do życia. Twierdzi, 
że to pasja dodaje mu energii i przedłuża 
młodość.

Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl
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Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę zaczęli 
przybywać do Warszawy oficerowie i podoficerowie dotychczas służący 
we flotach zaborczych. Początkowo spotykali się z ówczesnym 
kontradmirałem Kazimierzem Porębskim. 

O odtworzeniu Polskiej 
Marynarki Wojennej słów kilka

Wspólne spotkania miały całko-
wicie nieoficjalny charakter 
i odbywały się w mieszkaniach 
prywatnych. Właśnie na nich 

rozpoczęto rozmowy o stworzeniu Polskiej 
Floty Wojennej, początkowo operującej na 
Wiśle, a z biegiem czasu także na Bałtyku – 
opierając się na deklaracji Prezydenta USA 
Wilsona o przyznaniu naszemu krajowi dostę-
pu do morza. Podczas tych spotkań zostało za-
łożone Stowarzyszenie Pracowników na Polu 
Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, które po 
kilku latach przekształciło się w jedną z naj-
większych polskich organizacji społecznych – 
Ligę Morską i Rzeczną. Oficerowie zajmowa-
li się również zagadnieniami dotyczącymi 
funkcjonowania polskiej siły morskiej, w opar-
ciu o własną wiedzę i doświadczenia zdobyte 
podczas służby w obcych marynarkach.

17 dni po odzyskaniu niepodległości, Józef 

Piłsudski wydał dekret, w którym powołał do 
życia Marynarkę Polską, która miała zająć się 
całokształtem spraw związanych z żeglugą 
morską, zarówno wojenną jak i handlową. 
Tym samym dokumentem powołał na stano-
wisko szefa Sekcji Marynarki Wojennej 
w Ministerstwie Spraw Wojskowych pułkow-
nika marynarki Bogumiła Nowotnego, wy-
wodzącego się z floty austro-węgierskiej. 
W tym samym czasie w Warszawie przeby-
wał kontradmirał Porębski, najstarszy stop-
niem polski marynarz. Dlaczego jemu nie zo-
stała powierzona rola tworzenia marynarki 
polskiej? Jedna z wersji głosi, że nie wyraził 
zgody na dowodzenie polską siłą morską do 
czasu kiedy nasz kraj nie będzie miał dostępu 
do otwartego morza. Na potwierdzenie tego 
nosił mundur wojsk lądowych w stopniu ge-
nerała brygady. Jednak należy także brać pod 
uwagę hipotezę, że pierwszy szef Sekcji Ma-

rynarki Wojennej wywodził się z armii au-
stro- 
-węgierskiej, czyli z tego samego obozu, co 
rządzący legioniści − siłą rzeczy dla Józefa 
Piłsudskiego był pierwszym kandydatem. 

Marynarka Polska została utworzona jeszcze 
przed zawarciem traktatu pokojowego w Wer-
salu, gdy nasz kraj nie miał dostępu do morza. 
Oczekiwania strony polskiej w trackie rozmów 
były duże. Spodziewano się, iż otrzymamy 
znaczną część wybrzeża wraz z portem  
w Gdańsku. Dekret tworzący polską siłę mor-
ską miał stanowić atut w rozmowach o przy-
znanie naszemu krajowi dostępu do morza i po-
twierdzał nasze dążenie do Bałtyku. Rzeczywi-
stość nie do końca była dla nas łaskawa. Jak po-
kazała historia, nie otrzymaliśmy żadnego por-
tu pełnomorskiego, który stanowiłby przysło-
wiowe okno na świat dla naszego kraju. Umoż-
liwienie Polsce korzystania z portu w Gdańsku 
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nie zaspokajało naszych potrzeb i poniekąd zo-
stawiało na łasce innych. Dlatego w bardzo 
krótkim czasie po uzyskaniu dostępu do morza 
zapadła decyzja o budowie nowego portu i no-
wego miasta. Tak też z kaszubskiej wsi Gdynia, 
wciągu kilkunastu lat, powstało ponad stuty-
sięczne miasto − wizytówka rozwoju naszego 
kraju w okresie międzywojennym.

Zanim jednak uzyskaliśmy dostęp do morza 
i rozpoczęliśmy budowę portu w Gdyni, 
w Warszawie i Modlinie rozpoczęto tworzenie 
zrębów polskiej Marynarki Wojennej. Trzeba 
podkreślić, że zręby tej instytucji tworzyli  
ludzie w marynarskich mundurach i to oni 
stworzyli fundamenty jej istnienia. Do nasze-
go kraju zdążali marynarze w mundurach  
dotychczasowych trzech zaborców. Z punktu 
widzenia funkcjonowania siły zbrojnej różniło 
ich prawie wszystko – język, regulaminy, a na-
wet sposób myślenia. Łączyła ich jednak naj-
ważniejsza cecha – poczucie przynależności 
do narodu polskiego. Najszybciej do naszego 
kraju zaczęli napływać marynarze z marynar-
ki austro-węgierskiej. Było to możliwe, gdyż 
sfery rządzące rozpadającej się monarchii nie  
robiły żadnych problemów z samookreślaniem 
narodowościowym żołnierzy. Z tej marynarki 
do naszego kraju trafili przede wszystkim ofi-
cerowie. Jako drudzy, do Polski dotarli mary-
narze z Cesarskiej Marynarki Wojennej Nie-
miec. Chociaż państwo niemieckie przegrało 
wojnę, to nadal funkcjonowało. Dlatego  
proces zwalniania marynarzy narodowości 
polskiej trwał znacznie dłużej, niż w armii  
austro-węgierskiej. Tutaj dominowali przede 
wszystkim podoficerowie i marynarze. W po-
czątkowym okresie istnienia państwa polskie-
go do floty trafiło zaledwie kilku oficerów, 
wśród których był kmdr por. Józef Unrug – 
późniejszy admirał i dowódca Floty. Jako 
ostatni do Polski dotarli marynarze z Carskiej 
Marynarki Wojennej. Ze względu na sytuacje 
polityczną Rosji, proces ten trwał aż do końca 
1919 roku. Dla niektórych, droga do Polski 

wiodła dookoła świata, przez Syberię, Japonię 
i Stany Zjednoczone.

Jako punkt zbiorczy dla przybywających 
marynarzy, tuż po dekrecie tworzącym  
Marynarkę Polską, wyznaczono część zabu-
dowań twierdzy modlińskiej. Marynarze 
przejęli zabudowania i koszary po byłej for-
tecznej kompanii inżynieryjnej – z warsztata-
mi, małym basenem portowym, środkami 
pływającymi. Na tym terenie utworzono 
pierwszy polski port wojenny w Modlinie- 
-Kazuniu. Nowo powstały port był jednocze-
śnie miejscem postoju przejętych rzecznych 
jednostek pływających polskiej floty oraz 
Kadrą Marynarki Wojennej, do której przy-
dzielano zgłaszających się ochotników. Tak 
rozpoczęło się tworzenie polskiej Marynarki 
Wojennej, która dopiero po kilku miesiącach 
zagościła nad Bałtykiem, obejmując port  
w Pucku – jako pierwszy port wojenno-morski.

Dekret Naczelnika Państwa tworzący  
„Marynarkę Polską”, w najnowszych dziejach 
kraju był początkiem wielkiej pracy  
naszych rodaków, której żywym symbolem 
stała się Gdynia i ojczysta flota. Chociaż  
w dekrecie, Józef Piłsudski rozkazał utworzyć 
Marynarkę, to dla nas – noszących mundur 
marynarski – jest to rocznica jej odtworzenia. 

Mówiąc tylko o utworzeniu, zapomnielibyśmy 
o wcześniejszej historii. Patrząc w przeszłość, 
trudno nie zauważyć działalności Polski na 
morzu – jak chociażby zwycięstwa nad  
Flotą Krzyżacką królewskiej floty gdańsko- 
-elbląskiej w bitwie na Zatoce Świeżej w 1463 
roku, czy też pokonania Eskadry Szwedzkiej 
blokującej port w Gdańsku w Bitwie pod  
Oliwą w 1627 roku. Nie sposób zapomnieć  
o dokonaniach w zakresie dążeń do rozwoju 
morskiej floty wojennej, takich jak powołanie 
Komisji Morskiej przez Sejm za czasów pano-
wania króla Zygmunt II Augusta – pierwszego 
w Polsce i jednego z pierwszych w Europie  
organów władzy państwa na morzu (będącego 
zarodkiem organu dowodzenia Marynarką 
Wojenną), czy też zarządzenia króla  
Zygmunt III Wazy o tworzeniu królewskiej 
floty wojennej z zadaniem prowadzenia dzia-
łania przeciwko flotom Szwecji i Rosji. To 
wszystko skłania do rozumienia obchodzonej 
w tym roku 97. rocznicy dekretu Józefa  
Piłsudskiego o utworzeniu „Marynarki  
Polskiej”, jako rocznicy odtworzenia polskiej 
siły zbrojnej na morzu.

Panu chorążemu Zbigniewowi ZAKRZEWSKIEMU

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci 

OJCA

składają
dowódca oraz koledzy i koleżanki 

z Centrum Operacji Morskich-Dowództwa  
Komponentu Morskiego

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia  
z powodu śmierci

MATKI 

przekazuję Szefowi  
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej 

Panu komandorowi Andrzejowi KOWALSKIEMU
oraz jego najbliższym 

w imieniu całego stanu osobowego 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

kontradmirał Jarosław Zygmunt

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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Jeden złoty, trzynaście srebrnych i trzy brązowe medale przywieźli 
zawodnicy Wojskowego Zespołu Sportowego Komendy Portu Wojennego 
Gdynia z VI Światowych Wojskowych Igrzysk Sportowych w Korei 
Południowej. Zawodnicy WZS reprezentowali Siły Zbrojne RP w siedmiu 
dyscyplinach sportowych: biegu na orientację, judo, lekkiej atletyce, 
pięcioboju morskim, strzelectwie, triathlonie oraz żeglarstwie.

Medale w Korei Południowej

W IV ŚWIS w południowokore-
ańskim Mungyeong starto-
wało 7045 sportowców z 117 
państw. Finały w poszcze-

gólnych konkurencjach rozgrywano przez 
dziewięć dni. Do składu reprezentacji  
Wojska Polskiego zakwalifikowało się 35 
żołnierzy z Wojskowego Zespołu Sportowego 

KPW Gdynia, w tym: 28 zawodników oraz  
7 szkoleniowców.

Drużynowy złoty medal w maratonie 
zdobył, wraz z innymi naszymi maratoń-
czykami, st. mar. Marcin Chabowski 
z WZS Gdynia. Indywidualnie Chabowski 
pojawił się na mecie drugi i przywiózł do 
kraju także srebro.

Srebro wywalczyła drużyna w pięcioboju 
morskim. Zespół stanowili jedynie zawodnicy 
z WZS Gdynia: st. mar. Mateusz Szurmiej, 
mar. Mateusz Kierzkowski, st. mat Karol 
Morek, st. mar. Maciej Janiszewski, mat  
Jacek Śliwiński. Triumfowali Brazylijczycy – 
24363 punkty, a nasi kadrowicze przegrali  
z nimi o 25 pkt. W pięcioboju Śliwiński zdo-
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był jeszcze srebro indywidualnie.
St. mar. Kinga Kubicka, szer. Arleta  

Podolak, szer. Agata Ozdoba, mar. Halima 
Mohamed Seghir, mar. Karolina Tałach 
i st. mar. Daria Pogorzelec wywalczyły srebro 
w turnieju drużynowym judo. W walce o złoto 
Polki przegrały tylko z Brazylijkami. St. mar. 
Daria Pogorzelec chciała obronić tytuł  
mistrzowski wywalczony przed czterema laty 
na wojskowych igrzyskach w Rio de Janeiro. 
Dotarła do finału, ale w decydującym poje-
dynku o złoty medal przegrała ze Słowenką 
Anamari Velensek. Marynarz Karolina Tałach, 
która niedawno została wcielona do WZS, zdo-
była brązowy medal. Awans do finału przegrała 
z Rosjanką, która zdobyła złoty medal. Uległa 
jej minimalnie − przez karę shido. 

Szer. Angelika Cichocka zajęła 3. miej-
sce w biegu na 800 m. Kontuzja, której za-
wodniczka nabawiła się w trakcie zawo-
dów, uniemożliwiła jej start na dystansie 
1500 metrów.

Po brąz sięgnął również zespół biegaczy 
na orientację, w którym znaleźli się m.in.: 
kpt. mar. Janusz Porzycz (KPW Gdynia/
UKS Siódemka Rumia) i st. mar. Mateusz 
Wensław (WZS Gdynia/UKS Azymut 45 
Gdynia).

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Medale zawodników  
wojskowego zespołu sportowego kpw gdynia:

•	st.	szer.	Marcin	CHaBowski	–	złoto	(maraton	drużynowo),	srebro	(maraton	indywidualnie);
•	mat	Jacek	ŚliwiŃski	–	srebro	(pięciobój	morski	indywidualnie),	srebro	(pięciobój	morski	

drużynowo);
•	st.	szer.	Daria	pogorzeleC	–	srebro	(judo,	kategoria	78	kg),	srebro	(judo	drużynowo);
•	szer.	Karolina	tałaCH	–	brąz	(judo,	kategoria	70	kg),	srebro	(judo	drużynowo);
•	szer.	Artur	noga	–	srebro	(lekka	atletyka	–	bieg	110	m	ppł.);
•	st.	szer.	Kinga	kuBiCka	–	srebro	(judo	drużynowo);
•	szer.	Halima	MoHaMed–segHir	–	srebro	(judo	drużynowo);
•	st.	mat	Karol	Morek	–	srebro	(pięciobój	morski	drużynowo);
•	st.	szer.	Mateusz	szurMiej	–	srebro	(pięciobój	morski	drużynowo);
•	st.	szer.	Maciej	janiszewski	–	srebro	(pięciobój	morski	drużynowo);
•	szer.	Mateusz	kierzkowski	–	srebro	(pięciobój	morski	drużynowo);
•	szer.	Angelika	CiCHoCka	–	brąz	(lekka	atletyka	–	bieg	800	m);
•	szer.	Mateusz	wensław	–	brąz	(bieg	na	orientację	drużynowo);

Tuż	za	podium	uplasowali	się:

•	por.	 Sławomira	 szpek	 –	 4	 miejsce	 (strzelectwo	 –	 MRF	 indywidualnie),	 4	 miejsce	
(strzelectwo	–	Psp	30+30	drużynowo);

•	sierż.	Piotr	daniluk –	4	miejsce	(strzelectwo	–	Pcz	30+30	indywidualnie);
•	szer.	Joanna	toMala	–	4	miejsce	(strzelectwo	–	Psp	30+30	drużynowo);
•	szer.	Kacper	kozłowski	–	4	miejsce	(lekka	atletyka	–	sztafeta	4x400	m);
•	szer.	Angelika	CiCHoCka	–	4	miejsce	(lekka	atletyka	–	sztafeta	4x400	m);
•	st.	szer.	Katarzyna	tyliŃska	–	4	miejsce	(żeglarstwo);
•	szer.	Ewa	gwóŹdŹ	–	5	miejsce	(bieg	na	orientację	–	sztafeta);
•	szer.	Daria	lajn	–	5	miejsce	(bieg	na	orientację	–	sztafeta).
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Pod koniec listopada Wydział Wychowawczy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni zorganizował podróż wojskowo- 
-historyczną „Szlakiem 1. Pułku Ułanów Krechowskich im. pułkownika Bolesława Mościckiego”, 
połączoną z naradą szkoleniowo-metodyczną. Uczestnikami byli wykładowcy kształcenia obywatelskiego, 
pracownicy klubów wojskowych i kadra wychowawcza jednostek wojskowych Flotylli.

Szlakiem 1. Pułku Ułanów Krechowskich

Uczestnicy podróży zwiedzili 
Olsztyn oraz twierdzę Boyen 
w Giżycku. Odwiedzili też Klub 
14. Suwalskiego Dywizjonu  

Artylerii Przeciwpancernej im. marszałka 
J. Piłsudskiego, gdzie działa Muzeum Histo-
rii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny. Na 
terenie klubu znajduje się także zabytkowa 
kaplica, związana jeszcze z pułkiem ułanów. 
Udaliśmy się również do Puszczy Romnic-
kiej, gdzie w miejscowości Stańczyki podzi-
wialiśmy najwyższe mosty kolejowe  
w Polsce, zbudowane w latach 1912-1926 – 
mówi kmdr por. Stefan Szymański, szef  
Wydziału Wychowawczego 3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni. Zwiedziliśmy też pokamedulski 
klasztor w Wigrach, w którym znajdują się 
katakumby. Chowano w nich ojców kamedu-
łów. Byliśmy również w Muzeum Jana  
Pawła II. W Sejnach podziwialiśmy Bazylikę 
Nawiedzenia Maryi Panny.

Ostatnim punktem na mapie naszego szla-
ku był Augustów i kościół związany z histo-
rią 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Został 
wybudowany w 1896 roku, jako typowa cer-
kiew na terenie koszar powstających dla 
wojsk carskich. Podczas I wojny światowej 

budynek uległ dewastacji. Odremontowano 
go w latach dwudziestych i służył jako  
kościół garnizonowy 1.PUK. Pułk ułanów 
krechowieckich brał udział w zaślubinach 
Polski z morzem w 1920 roku, dlatego my – 
marynarze z przyjemnością i ciekawością 
wybraliśmy się w tę historyczną trasę. 
Wszystkim, którzy pomogli nam w poznawa-
niu ziemi suwalskiej oraz przybliżyli historię 
1.PUK − serdecznie dziękujemy. Szczególne 
podziękowania kierujemy do kierownika  
14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii  
Przeciwpancernej im. marszałka J. Piłsudskiego 
– mówi kmdr por. Stefan Szymański. 

1. Pułk Ułanów Krechowieckich im.  
pułkownika Bolesława Mościckiego to  
polski pułk kawalerii z okresu międzywo-
jennego. Swój rodowód wywodzi od  
1. Pułku Ułanów, utworzonego w ramach 
Legionu Puławskiego, zaś przydomek  
„krechowieccy”pochodzi od miejscowości 
Krechowce koło Stanisławowa, gdzie pod 
dowództwem płk. Mościckiego stoczył 
pierwszy zwycięski bój. Został rozwiązany 
w maju 1918 roku i odtworzony na podsta-
wie decyzji Rady Regencyjnej w listopa-
dzie tegoż roku. Od grudnia 1918 roku do 

sierpnia 1919 roku brał udział w wojnie 
polsko-ukraińskiej, w czasie której wsławił 
się obroną Gródka Jagiellońskiego, czym 
przyczynił się do powodzenia odsieczy 
Lwowa. Brał udział w objęciu Pomorza we 
władanie Rzeczypospolitej oraz 10 lutego 
1920 roku − w jej zaślubinach z morzem.

W wojnie polsko-bolszewickiej prowadził 
zwycięskie walki w Koziatyniu, z armią kon-
ną Budionnego pod Wołodarką, Koroste-
niem, Zamościem i Ostrogiem, nad Słuczą, 
Bugiem, Styrem i Horyniem. Po zakończeniu 
wojny, wiosną 1921 roku, zajął stare  
„carskie” koszary w Augustowie, w których 
stacjonował do 1939 roku. W kampanii wrze-
śniowej walczył pod Zambrowem, Zalesiem, 
Dąbrową Wielką i Olszewem. Szlak bojowy 
zakończył pod Kockiem 6 października  
1939 roku. Został odtworzony w ramach  
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Po wyjściu 
Armii Polskiej z ZSRR, wszedł w skład  
2. Brygady Czołgów. Przekształcony został 
początkowo w 5. Batalion Czołgów, a następ-
nie w 1. Pułk Kawalerii Pancernej. 

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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Manewry Renegade/Sarex
Śmigłowiec Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej W-3RM „Anakonda” oraz okręt 

ORP „Lech” brał udział w drugiej, w tym roku, edycji ćwiczeń Renegat/Sarex. 
Renegade/Sarex to cykliczne ćwiczenie taktyczno-specjalne, prowadzone przez 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Celem ćwiczenia było sprawdzenie 
gotowości elementów resortu obrony narodowej oraz podmiotów cywilnych do 
przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia działań 
poszukiwawczo-ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Scenariusz ćwiczenia zakładał między innymi: próbę dokonania ataków na ważne 
obiekty użyteczności publicznej, z użyciem statku powietrznego opanowanego przez 
terrorystów; naruszenie rejonu ograniczonych lotów; powstanie, na okręcie obcej 
bandery, sytuacji zagrażającej życiu członków załogi i konieczność ich ewakuacji oraz 
prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej po katastrofie samolotu pasażerskiego. 
W ramach Rnegade/Sarex przeprowadzony został również trening powszechnego 
alarmowania i ostrzegania ludności w wybranych rejonach kraju.
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