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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Grzegorz Waletko

 Szanowni Czytelnicy

Weszliśmy w nowy − 2011 rok, mając przed sobą kolejne dwanaście 
miesięcy służby oraz pracy na rzecz Marynarki Wojennej RP. Należy 
jednocześnie podsumować i wyciągnąć wnioski wynikające z wydarzeń 
minionego roku, zwłaszcza z tych, które tak tragicznie zapisały się 
w dziejach naszego kraju. Nakazują nam one, aby we wszelkich sferach 
działalności nie tylko skrupulatnie przestrzegać, lecz także konse-
kwentnie udoskonalać wszelkie przepisy i procedury decydujące o bez-
pieczeństwie.  

Oceniając miniony rok, należy także podkreślić, że Marynarka Wojenna RP zdobyła 
wiele nowych doświadczeń, które powinniśmy wykorzystywać stając w obliczu nowych 
wyzwań. Sprostaliśmy bowiem ważnemu zadaniu, jakim było dowodzenie elitarnym ze-
społem Sił Obrony Przeciwminowej NATO. Pragnę w tym miejscu podziękować kadrze, 
marynarzom i pracownikom wojska, którzy ciężko pracowali na ten sukces oraz wszyst-
kim tym, którzy współtworzyli ubiegłoroczne dokonania Marynarki Wojennej RP we 
wszelkich sferach naszej działalności. 

Oczekuję, że 2011 rok będzie rokiem przełomowym w procesie modernizacji technicz-
nej Marynarki Wojennej RP, a to oznacza rozstrzygnięcie przetargów, podpisanie umów 
i podjęcie decyzji o kluczowym znaczeniu dla powodzenia zasadniczych programów 
operacyjnych.

Marynarkę Wojenną RP postrzegam jako połączenie nowoczesnego sprzętu, nowo-
czesnego programu szkolenia i kształcenia wspartego stosownym oprzyrządowaniem 
i infrastrukturą, potencjału intelektualnego tkwiącego w każdym z nas oraz marynar-
skiego ducha ugruntowanego w tradycji, patriotycznych wartościach i poczuciu zawo-
dowej solidarności.

Dlatego obok modernizacji technicznej, właśnie doskonalenie procesu szkolenia oraz 
umacnianie motywacji do służby stanowić będą priorytety działalności w bieżącym roku.

Wszystkim Czytelnikom „Bandery” życzę, aby 2011 rok przyniósł spełnienie marzeń 
i zrealizowanie planów zarówno tych służbowych, jak i prywatnych. Mam nadzieję, że 
tematy prezentowane na łamach naszego czasopisma przybliżą Czytelnikom codzienny 
trud i poświęcenie, jaki marynarze i pracownicy wojska wkładają w kształtowanie 
współczesnego wizerunku polskich sił morskich. Marynarka Wojenna RP to przecież lu-
dzie, jeden zespół, jedna załoga… Przy zachowaniu marynarskich tradycji i szacunku 
do naszych poprzedników twórzmy wspólnie nową rzeczywistość, kształtując podstawy 
do lepszej przyszłości. 
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Z kontradmirałem Stanisławem Zarychtą o służbie na okrętach 
rozpoznawczych, NATO i Centrum Operacji Morskich rozmawia 
Tomasz Gos.

Jest na kim polegać

Co wpłynęło na to, że postanowił zwią-
zać się Pan z Marynarką Wojenną?

Myślę, że jak każdy młody człowiek to 
przede wszystkim chęć przeżycia czegoś no-
wego, zdobycia ciekawego zawodu, zostania 
oficerem i chęć usamodzielnienia się.

Analizując Pana służbę można śmiało 
stwierdzić, że Pańska służba to rozpo-

znanie...
W zasadzie tak potoczyły się losy mojej 

służby. Po skończeniu Wyższej Szkoły Mary-
narki Wojennej trafiłem na okręty rozpo-
znawcze i chyba właśnie wtedy znalazłem 
coś co zaczęło mnie interesować. Powoli zdo-
bywałem szlify w rozpoznaniu i dowodzeniu, 
a rezultatem mojej służby było wyznaczenie 
mnie na dowódcę okrętu rozpoznania radio-
elektronicznego ORP Hydrograf po siedmiu 
latach służy na okrętach rozpoznawczych. 
W tym czasie wszyscy aktorzy Morza Bał-
tyckiego (mam na myśli okręty NATO 
i Układu Warszawskiego) prowadziły rozpo-
znanie i podglądały co robią przeciwnicy. 

Czy Pana służba na okrętach rozpozna-
nia należała do trudnych?

Moja służba na okrętach przypadła na 
bardzo ciekawe czasy. Okres ten podzielił-
bym na trzy okresy. Pierwszy to okres do 
1990 roku czyli okres zimnej wojny, okres 
dwóch bloków militarnych. W tym okresie 
intensywne rozpoznanie prowadzili wszy-
scy. Nasze okręty prowadziły rozpoznanie 
zintegrowanych ćwiczeń szczebla operacyj-
no−strategicznego i operacyjnego sił mor-
skich państw NATO na Morzu Północnym, 
Norweskim (np. Team Work, Northern Wed-
ding, Ocean Safari), ćwiczeń operacyjno 
taktycznych na Morzu Północnym i Bałtyku 
(Bold Game, Blue Harrier, Botany Bay), 
ćwiczeń narodowych (SEF, DESEX, Da-
nex), prowadziły także rozpoznanie syste-
mów łączności i systemów radiolokacyj-
nych. Oczywiście prowadziliśmy także dzia-
łalność w ramach ćwiczeń sojuszniczych 
Układu Warszawskiego i ćwiczeń narodo-
wych Marynarki Wojennej. W sumie spę-
dzaliśmy w morzu prawie 1/3 roku.

Okres drugi to okres Partnerstwa dla Poko-
ju i momentu wstąpienia do NATO. Nieraz 

zaskakiwaliśmy partnerów informacjami 
o przeciwniku, które posiadaliśmy z rozpo-
znania ogólnej sytuacji. Okres trzeci to okres 
już członkostwa w NATO. Zostały określone 
i sprecyzowane nowe zadania, obiekty i kie-
runki rozpoznania.

Czy w NATO istnieje zapotrzebowanie 
na okręty rozpoznania radioelektro-

nicznego? Jeśli tak, to czy ta specjalność 
morska mogłaby być naszą specjalnością 
w NATO?

Na pewno w NATO istnieje zapotrzebowa-
nie na informacje z rejonów gdzie prowadzo-
ne są działania wojsk Sojuszu i z rejonów 
które mogą być rejonami pojawiających się 
zagrożeń. Mam duży sentyment do okrętów 
rozpoznania radioelektronicznego i wiem co 
mogą te okręty zrobić. Na pewno zostałyby 
właściwie wykorzystane przez Dowództwo 
NATO. Przykładem mogą być niemieckie 
okręty rozpoznawcze, które prowadziły dzia-
łalność bojowo rozpoznawczą na Adriatyku 
podczas konfliktu w byłej Jugosławii. Wiem, 
że wykonały powierzone im zadania i dostar-
czyły wiele cennych informacji. Odpowiada-
jąc na pytanie, czy mogłaby to być nasza spe-
cjalność, muszę stwierdzić, że dzisiaj infor-
macja jest kluczem do właściwej analizy, 
przewidywania, oceny zagrożeń, itd. Każdy 
zbiera dane, analizuje i najwartościowsze in-
formacje trzyma dla siebie. Być może trzeba 
by zadać pytanie wszystkim członkom NATO 
czy jesteśmy wszyscy gotowi do dzielenia się 
tymi najwartościowszymi informacjami. 

Przez ostatnie dwa lata był Pan Zastęp-
cą Dowódcy Joint Force Training Cen-

tre (Centrum Szkolenia Połączonych Sił 
NATO) w Bydgoszczy. Czy trudno jest być 
Zastępcą w takim gronie? Jaki jest poziom 
wyszkolenia polskich żołnierzy na tle żoł-
nierzy z innych państw NATO?

Wyzwanie było bardzo duże. Nowe środo-
wisko międzynarodowe, nowi ludzie, nowe 
obowiązki i oczywiście nowe miasto. Obec-
nie Dowódcą JFTC jest duński dwu gwiazd-
kowy generał Ib Bager, który zawsze bardzo 
precyzyjnie stawiał zadania i miał dużo wy-
rozumiałości i cierpliwości dla wszystkich. 
Udało nam się stworzyć bardzo dobre relacje 

służbowe. W zasadzie przyjąłem na siebie 
cały ciężar współdziałania z władzami lokal-
nymi cywilnymi i wojskowymi, niejednokrot-
nie reprezentowałem także naszą jednostkę 
na wyjazdach zagranicznych w sympozjach, 
konferencjach, ćwiczeniach i oficjalnych wi-
zytach. Muszę przyznać że oprócz bogatej 
praktyki, służba w JFTC sprawiła mi dużo 
satysfakcji i interesujących przeżyć. Co do 
naszych żołnierzy służących w Centrum to 
muszę przyznać że wykonują zadania zawsze 
z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Ci co 
służyli razem ze mną niejednokrotnie prze-
wyższali swoim poziomem wiedzy innych 
żołnierzy z NATO. 

Wrócił Pan Admirał po trzech latach 
do Marynarki Wojennej na stanowi-

sko dowódcy COM. Jakieś wnioski po 
4 miesiącach dowodzenia Centrum? 

Może najpierw ogólnie. Centrum Operacji 
Morskich jest jednostką dowodzenia taktycz-
nego siłami Marynarki Wojennej. Jest odpo-
wiedzialne za planowanie i dowodzenie ope-
racyjne wydzielonymi siłami MW, koordyna-
cję sił przydzielonych do działań pokojowych 
i stabilizacyjnych oraz za pełnienie Dyżurnej 
Służby Operacyjnej Marynarki Wojennej. Po-
nadto współpracujemy z pozamilitarnymi or-
ganami państwa w zakresie ratownictwa mor-
skiego, reagowania kryzysowego oraz kon-
troli żeglugi morskiej.

Co do moich spostrzeżeń to są one bardzo 
pozytywne. W centrum służą wspaniali lu-
dzie, wiedzą czego chcą i są prawdziwymi 
profesjonalistami. Wielu z nich służyło 
w strukturach NATO, w misjach i innych sta-
nowiskach w MW. Jest na kim polegać.

Jednym z zadań COM jest analiza i kon-
trola wyszkolenia sił planowanych do 

użycia. Co to w praktyce oznacza i jak 
obecnie wygląda poziom wspomnianego 
wyszkolenia?

Wydzieleni oficerowie COM uczestniczą 
w certyfikacji wydzielonych okrętów do sta-
łych zespołów NATO czy też do uczestnic-
twa w operacjach. Sprawdzają stan tech-
niczny oraz stan przygotowania i wyszkole-
nia poszczególnych załóg do misji. Co do 
poziomu wyszkolenia to nie budzi on żad-
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nych zastrzeżeń. Nasze załogi okrętów ORP 
Kontradmirał Xawery Czernicki i ORP Bie-
lik są bardzo dobrze przygotowane do reali-
zacji postawionych przed nimi zadań. Przy-
pomnę że „Czernicki” był flagowym okrę-
tem dowodzenia Stałego Zespołu Sił Obro-
ny Przeciwminowej NATO, a polski ofi-
cer MW dowodził całym Zespołem. Dru-
gi wspomniany okręt bierze udział w mi-
sji na Morzu Śródziemnym, Active Ende-
avour. Podczas mojej wizyty w Dowódz-
twie MC NEAPOL i COMSUBSOUTH 
w Neapolu obaj dowódcy wyrażali bardzo 
pochlebne opinie o okręcie, załodze i po-
ziomie wykonywanych zadań.

Czy w ciągu najbliższych kilku lat Ma-
rynarka Wojenna będzie w stanie wy-

wiązywać się z realizacji międzynarodo-
wych zobowiązań z zakresu poszukiwania 
i ratownictwa na morzu SAR? 

Jestem przekonany że tak. Zostały już pod-
jęte pewne działania, które umożliwią MW re-
alizację tych zobowiązań w przyszłości.

KONTRADMIRAŁ STANISŁAW ZARYCHTA 
– (ur. 1958). Po ukończeniu studiów 
w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej od 
1983 zajmował kolejno stanowiska służbo-
we na okrętach rozpoznawczych ORP „Hy-
drograf” i ORP „Nawigator” począwszy od 
dowódcy działu aż do dowódcy okrętu, któ-
rym został w 1990 roku na ORP „Hydro-
graf”. Jako dowódca okrętu, rok później 
otrzymał z rąk dowódcy Marynarki Wojen-
nej wyróżnienie za bardzo dobre wyniki 
w szkoleniu i w służbie. W latach 1996-
1997 zajmował stanowisko służbowe 
w strukturach sztabu MW. Następnie objął 
dowodzenie nad Grupą Okrętów Rozpo-
znawczych. W 1998 dowodzona przez nie-
go grupa okrętów uzyskała miano najlep-
szej jednostki rozpoznawczej w Siłach 
Zbrojnych RP. Przez cały okres dowodzenia 
Grupą Okrętów Rozpoznawczych, okręty tej 
grupy corocznie zdobywały miano najlep-
szego okrętu MW w swojej klasie. W latach 
2002-2004 był dowódcą 6 Ośrodka Rozpo-
znania Radioelektronicznego, a w latach 
2004-2007 szefem Zarządu Rozpoznania 
i Walki Elektronicznej Sztabu Marynarki 
Wojennej, który to zarząd w 2005 roku 
otrzymał tytuł przodującego Zarządu Roz-
poznania i Walki Elektronicznej Dowództw 
Rodzajów Sił Zbrojnych.
W 2007 roku został wyznaczony na stanowi-
sko Zastępcy Szefa Zarządu Analiz Wywia-
dowczych i Rozpoznawczych Sztabu Gene-
ralnego WP. Następnie kontradmirał Stani-
sław Zarychta pełnił obowiązki zastępcy do-
wódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych 
NATO w Bydgoszczy. Z dniem 15 sierpnia 
2010 został wyznaczony na stanowisko do-
wódcy Centrum Operacji Morskich.
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Ferie z Marynarką Wojenna w Gdyni

Ś l u b o w a n i e  e l e w ó w
W czwartek, 23 grudnia, w Centrum 

Szkolenia Marynarki Wojennej w Ust-
ce odbyła się uroczysta przysięga wojskowa 
marynarzy. Ślubowanie złożyli kolejni ochot-
nicy, kandydaci do Narodowych Sił Rezer-
wowych, którzy odbywają służbę przygoto-
wawczą w 9 Dywizjonie Przeciwlotniczym 
w Ustce oraz w Centrum Wsparcia Teleinfor-
matycznego i Dowodzenia MW w Wejhero-
wie. W uroczystości uczestniczył pełniący 
obowiązki Szefa Szkolenia Marynarki Wo-
jennej kontradmirał Stanisław Kania.

Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się 
na placu apelowym usteckiego ośrodka 

szkolenia. Pięćdziesięciu ochotników, któ-
rzy rozpoczęli służbę w grudniu i na co 
dzień odbywa szkolenie w 9.dplot w Ustce 
oraz w CWTiD MW w Wejherowie, złożyło 
uroczyste ślubowanie. W trakcie ceremonii 
rodzice pięciu żołnierzy osiągających naj-
lepsze wyniki w szkoleniu zostali wyróżnie-
ni listami gratulacyjnymi, a ich synowie 
krótkoterminowymi urlopami.

Przysięgający marynarze stanowią III turę 
naboru do służby przygotowawczej do Naro-
dowych Sił Rezerwowych (NSR), która jest 
nowym rodzajem służby wojskowej wpro-
wadzonym dla osób, które nigdy jej nie peł-

W okresie ferii zimowych w wojewódz-
twie pomorskim Marynarka Wojenna 

zorganizowała półkolonie dla dzieci kadry 

W środę, 15 grudnia 2010 roku, odbyła 
się uroczystość otwarcia nowej sie-

dziby Delegatury Wojskowego Dozoru 
Technicznego w Gdyni. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się przedstawiciele do-
wództw, jednostek wojskowych oraz przed-
siębiorstw cywilnych. Dowódcę Marynarki 
Wojennej reprezentował pełniący obowiązki 
Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej kontr-
admirał Stanisław Kania. Siedziba Delega-
tury WDT w Gdyni znajduje się na ulicy 
Marii Curie Skłodowskiej 2.

Wojskowy Dozór Techniczny jest państwową 

jednostką organizacyjną - specja-
listyczną jednostką dozoru tech-
nicznego. Do głównych zadań re-
alizowanych przez WDT należą 
działania zmierzających do za-
pewnienia bezpiecznego funkcjo-
nowania urządzeń technicznych 
stwarzających zagrożenie dla ży-
cia i zdrowia ludzkiego oraz mie-
nia i środowiska naturalnego. 
WDT prowadzi swoje działania 
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 

Wojskowy Dozór Techniczny ma swoją 
siedzibę w Warszawie, a jego szef podlega 
bezpośrednio Podsekretarzowi Stanu ds. 
uzbrojenia i modernizacji. Na terenie kraju 

działa 5 delegatur: w Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu, Olsztynie oraz w Gdyni. W ob-
szarze działania gdyńskiej delegatury znaj-
dują się 2 województwa: pomorskie i za-
chodniopomorskie. 
dują się 2 województwa: pomorskie i za-

niły, a chcą odbyć szkolenie wojskowe 
i w przyszłości wstąpić w szeregi NSR. 
Przez cztery miesiące, ochotnicy szkolą się 
na potrzeby Marynarki Wojennej. Okres 
służby przygotowawczej zakończy się egza-
minem, który będzie podstawą do ubiegania 
się o stanowiska służbowe w ramach Naro-
dowych Sił Rezerwowych. 

i pracowników wojska. Półkolonie 
przygotowały Klub MW „Riwiera” 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro-
mocji Kultury Morskiej i Oświaty 
„Terra Marique” oraz Klub 3 Flo-
tylli Okrętów. 

Zorganizowane przez „Riwierę” 
i „Terra Maerique” ferie odbywały 
się w dwóch turnusach (od 17 do 21 
stycznia i od 24 do 28 stycznia). Na 
dzieci czekało wiele atrakcji, m.in. 
zajęcia muzyczne, fotograficzne, ta-
neczne, a także rozmaite gry, zaba-

wy i projekcje filmowe oraz spotkanie ze 
strażakiem. Dzieci wybrały się na zwiedza-
nie obiektów Marynarki Wojennej do Portu 

Wojennego w Gdyni Oksywiu, pojechały 
również do Gdyńskiego Muzeum Motoryza-
cji. Odbyły także przygodę edukacyjną 
w Akwarium Gdyńskim, gdzie poznawały 
florę i faunę Morza Bałtyckiego. 

Na Oksywiu Klub 3 Flotylli Okrętów pół-
kolonie trwały od 17 do 28 stycznia. Dzieci 
zwiedzały Port Wojenny, uczestniczyły 
w zawodach strzeleckich i bowlingowych, 
projekcjach filmów oraz zabawach rucho-
wych i zajęciach integracyjno – rekreacyj-
nych. Odbyło się także spotkanie z nauką 
w parku innowacji i technologii. Organiza-
torzy przygotowali również kulig i ognisko. 
Przed dziećmi występował kaszubski zespół 
folklorystyczny „Fraza”. 

D e l e g a t u r a  W D T 
w  G d y n i
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To nie ludzie są dla mnie tylko ja dla ludzi. A służba w 
Marynarce Wojennej nie polega tylko na noszeniu munduru 
– to maksyma księdza kmdr ppor. Radosława Michnowskiego.

Po co komu kapelan?

Parafie i ośrodki duszpasterskie De-
kanatu Marynarki Wojennej rozcią-
gają się wzdłuż całego polskiego 
wybrzeża. Są w Gdyni, Helu, Wej-

herowie, Darłowie, Siemirowicach, Ustce, 
Dziwnowie i Świnoujściu. Swoją posługą 
obejmujemy marynarzy, podoficerów, ofice-
rów i admirałów, ich współmałżonków 
i dzieci, pracowników cywilnych wojska, 
studentów uczelni wojskowych, zatrudnio-
nych lub przebywających w szpitalach woj-
skowych, domach starości i podobnych in-
stytucjach wojskowych − mówi ksiądz kmdr 
ppor. Radosław Michnowski, który posługę 
kapłańską pełnił między innymi na „Czer-
nickim”. Dodaje, że kapelani wojskowi są 
powołani do tego, aby nieść swoją posługę 

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

z wrażliwością na głębsze i liczne wymaga-
nia nie tylko o charakterze typowo duszpa-
sterskim, ale również społecznym. Naszym 
zadaniem jest dostrzeganie trudu marynar-
skiej służby, która okupiona jest wielokrot-
nie różnymi niebezpieczeństwami dla zdro-
wia i życia - tłumaczy ksiądz Radosław.

Kapelan dzieli więc marynarski los prze-
bywając wraz z żołnierzami podczas róż-
nych dłuższych lub krótszych rejsów bądź 
misji. Chociażby takich jak ORP Wodnik – 
Zatoka Perska, ORP Kontradmirał X. Czer-
nicki – Zatoka Perska, ORP Pułaski – 
SNMG−1 i ostatnia ORP Kontradmirał 
X. Czernicki – SNMCMG-1.

Działalność duszpasterska w trakcie Sta-
łego Zespołu NATO Obrony Przeciwmino-
wej Grupa–1, w którym miałem przyjem-
ność brać udział to przede wszystkim msze 
św. w niedzielę i z okazji uroczystości pa-
triotyczno-religijnych zarówno w morzu  
(dla każdej wachty z okrętu) jak i w porcie 
(dla całego Zespołu). Ale nie tylko. To tak-
że Triduum Paschalne i święta Wielkanoc-
ne wraz ze śniadaniem wielkanocnym, 
święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Bo-
że Ciało, Wszystkich Świętych i wizyta de-
legacji na cmentarzu polskich Żołnierzy 
w Urville oraz na cmentarzu amerykań-
skich Żołnierzy na plaży Omaha, sakra-
ment spowiedzi oraz indywidualne rozmo-
wy z członkami załogi. Był także kurs 

przedmałżeński i wizyta w klasztorze Mont 
St. Michel − wylicza ksiądz Radosław. 
Warto także dodać, że działalność duszpa-
sterska na „Czernickim” polegała również 
na pełnieniu wacht w trakcie których, jak 
mówi ksiądz Michnowski pogłębiała się 
więź kapelana wojskowego z Załogą. 

Ktoś niedawno zadał mi pytanie: jak moż-
na ocenić udział kapelana na okręcie pod-
czas ostatniej misji ORP „Kontradmirał 
X. Czernicki”? Powiedziałem szczerze: nie 
wiem. Proszę zapytać Załogę, ale fakt, że 
chcieli mnie na drugą część misji choć by-
łem wyznaczony tylko na pierwszą o czymś 
chyba świadczy? − pyta retorycznie kapelan 

i dodaje: Wspominam czasami taką sytu-
ację: kiedy uczestniczyłem czynnie w zała-
dunku prowiantu na „Czernickim” jeden 
z podoficerów już po skończonej pracy po-
wiedział do mnie: „oficerów rozpoznaję 
z daleka, a o tym, że ty jesteś oficerem do-
wiedziałem się przed chwilą. A na dodatek 
oprócz tego, że jesteś oficerem jesteś także 
księdzem. Jestem pozytywnie zaskoczony”. 
To chyba świadczy o tym, że funkcja kape-
lana na okręcie sprawdza się.
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Od kilku lat obserwujemy zmieniającą się 
strukturę Marynarki Wojennej. Jedne jednostki 
powstają, inne są rozformowywane, a jeszcze 
inne przeformowywane. Wszystkie te kroki 
zmierzają do racjonalizacji struktur 
dowodzenia i sprawności funkcjonowania 
Marynarki Wojennej. Jest to proces ciągły, 
którego celem jest osiągnięcie optymalnego 
stanu końcowego. Zmiany nie ominęły 
Marynarki Wojennej także w nowym roku. 

Zmiany 
w Marynarce 
Wojennej

6     NR 1 | STYCZEŃ 2011
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kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

Z początkiem roku rozpoczęły funk-
cjonowanie nowe i przeformowane 
jednostki w strukturach 3 Flotylli 
Okrętów, 8 Flotylli Obrony Wy-

brzeża w Świnoujściu oraz w Brygadzie Lot-
nictwa Marynarki Wojennej. 

W Gdyni na bazie Dywizjonu Okrętów 
Rakietowych oraz Dywizjonu Okrętów Zwal-
czania Okrętów Podwodnych utworzono Dy-
wizjon Okrętów Bojowych. Obecnie jest to 
jednostka o największym potencjale bojo-
wym w Marynarce Wojennej, skupiającą 
główne siły nawodne przenoszące praktycz-
nie wszystkie rodzaje uzbrojenia rakietowego 
znajdującego się w arsenale morskiego ro-
dzaju sił zbrojnych. Obecnie o sile nowego 
Dywizjonu stanowią 2 fregaty rakietowe, 
1 korweta oraz 5 okrętów rakietowych. 

Przeformowaniu uległy także bataliony sa-
perów Marynarki Wojennej. W miejsce roz-
formowanych samodzielnych kompanii che-
micznych MW, w strukturach tych właśnie 
batalionów utworzono dodatkowe kompanie 
o takim samym charakterze. Wspólne działa-
nia i ćwiczenia, realizacja przedsięwzięć na 
rzecz zabezpieczenia MW na lądzie oraz 
zbliżony charakter niektórych zadań zadecy-
dowały o podporządkowaniu tych dwóch ro-
dzajów wojsk pod jedno dowództwo. Dodat-
kowo, poprzez rozformowanie 30 i 55 Kom-
panii Chemicznej MW, zmniejszono liczbę 
samodzielnych dowództw. Obecnie 43 Bata-
lion Saperów w Rozewiu oraz 8 Batalion Sa-
perów w Dziwnowie realizują zadania zarów-
no w zakresie inżynieryjno-saperskim, jak 
i obrony przed bronią masowego rażenia.

Do połowy 2006 roku obrona przeciwmi-
nowa wybrzeża polskiego prowadzona była 
przez dwie Flotylle Obrony Wybrzeża – 
w Świnoujściu i w Helu. Po rozformowaniu 
helskiej jednostki jej siły trałowo-minowe zo-
stały przekazane w podporządkowanie 8 Flo-
tylli Obrony Wybrzeża, która przejęła wszyst-
kie zadania w tym zakresie na całym wybrze-
żu. Z początkiem nowego roku, 13 Dywizjon 
Trałowców, na co dzień stacjonujący w gdyń-

skim porcie został przekazany w podporząd-
kowanie dowódcy 3 Flotylli Okrętów. Tym 
samym gdyńska jednostka wzbogaciła się 
o nowe klasy okrętów: 3 niszczyciele min 
oraz 5 trałowców.

Z nowym rokiem przestał również funkcjo-
nować, jako samodzielna jednostka organiza-
cyjna Zespół Informatyki Marynarki Wojen-
nej. Potencjał techniczny oraz kadrę i pra-
cowników wojska rozformowywanej jednost-
ki włączono w struktury Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia. Obecnie 
jednostka ta skupia wszystkie główne ele-
menty związane z zabezpieczeniem dowo-
dzenia Marynarką Wojenną oraz z zabezpie-
czeniem teleinformatycznym morskiego ro-
dzaju sił zbrojnych.

Jedne z największych zmian dotyczą lot-
nictwa Marynarki Wojennej. Cała struktura 
jednostek lotniczych została zmieniona ce-
lem jak najlepszego wykorzystania jej poten-
cjału. W miejsce 43 i 44 Bazy Lotniczej MW, 
jednostek o zadaniach typowo logistycznych, 
utworzono 43 i 44 Bazę Lotnictwa Morskie-
go. Dzięki tym zmianom jednostki te stały 
się jednostkami bojowymi, gdyż w ich struk-
tury włączono potencjał rozformowanych 
Eskadr Lotniczych: 28 w Gdyni, 29 w Darło-
wie i 30 w Siemirowicach. W strukturze 
przeformowanych baz główne pododdziały 
stanowią teraz Grupy Lotnicze, Grupy Tech-
niczne, Grupy Wsparcia oraz Wojskowe Por-
ty Lotnicze. W skład 43 Bazy Lotnictwa 
Morskiego weszła jedna Grupa Lotnicza sta-
cjonująca na lotnisku w Gdyni Babich Do-
łach, a w skład 44. Bazy 
Lotnictwa Morskiego 
weszły dwie Grupy Lot-
nicze – stacjonujące na 
lotniskach w Siemirowi-
cach i Darłowie. Wpro-
wadzona restrukturyza-
cja pozwoliła na ograni-
czenie głównych samo-
dzielnych dowództw 
z pięciu do dwóch.

Nowe jednostki to także nowi dowódcy. 
Dowódcą nowo powstałego Dywizjonu Okrę-
tów Bojowych został dotychczasowy dowód-
ca Dywizjonu Okrętów Zwalczania Okrętów 
Podwodnych komandor Jacek Kosiński. Duże 
zmiany dotyczyły kadry dowódczej jednostek 
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Do-
wódcą 43 Bazy Lotnictwa Morskiego został 
dotychczasowy szef Szkolenia Brygady Lot-
nictwa MW komandor pilot Wiesław Cuper, 
a 44 Bazy komandor pilot Jarosław Andry-
chowski, który wcześniej zajmował stanowi-
sko dowódcy 30 Eskadry Lotniczej. 

Reorganizacja nie ominęła także niższych 
struktur Marynarki Wojennej. między innymi 
przeformowano Orkiestry MW. Orkiestrę Re-
prezentacyjną Marynarki Wojennej wyłączo-
no ze struktur Oddziału Zabezpieczenia MW, 
a Orkiestrę Garnizonową w Świnoujściu prze-
formowano na Orkiestrę Wojskową. Z końcem 
2010 roku rozformowano również kluby gar-
nizonowe i żołnierskie, które przestały funk-
cjonować jako samodzielne jednostki.

Wprowadzone zmiany i reorganizacja wy-
nika z racjonalizacji struktur dowodzenia 
w Marynarce Wojennej. Zmniejszenie liczby 
dowództw i sztabów przyczyni się do udo-
skonalenia systemu dowodzenia jednostkami. 
Należy podkreślić również skrócenie tzw. 
łańcucha dowodzenia, co także wpłynie na 
optymalizację wykonywania zadań przez 
Marynarkę Wojenną.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 19. Tym razem kwestowano dla dzieci 
z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Jak co roku razem z Orkiestrą grała 
Marynarka Wojenna RP. W dniu finału Orkiestra zebrała rekordowe 37 milionów złotych. 
Tegoroczny udział MW RP był najwyższy w historii.

19. Finał
Wszystko m.in. za sprawą aukcji interne-

towych przygotowanych przez mary-
narzy. Wizytówka morskich licytacji, rejs 
okrętem podwodnym, został sprzedany za re-
kordową kwotę 40 700 złotych. Jest to najlep-
szy wynik trzyletniej aukcyjnej przygody 
podwodniaków z Orkiestrą. W 2009 roku 
jednodniowe wyjście zostało sprzedane za 
20100 złotych, a w 2010 roku za 30100 zło-
tych. Wśród tegorocznych aukcji nalazły się 
również inne wyjścia w morze. Rejs fregatą 
rakietową ORP „Gen. K. Pułaski” został zli-
cytowany za 14 000 złotych, lot symulatorem 
samolotu „Bryza” za 1 775 złotych, a zorga-
nizowany przez Akademię Marynarki Wojen-
nej rejs jachtem s/y „Admirał Dickman” (ty-
pu Delphia 40) za 6 050 złotych. Łączna 
kwota, która wpłynęła na konto Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy dzięki aukcjom 
internetowym przygotowanym przez Mary-
narkę Wojenną wyniosła prawie 70 tysięcy 
złotych! 

Tegoroczny wynik przekroczył nasze ocze-
kiwania – mówi rzecznik Dowódcy Marynar-
ki Wojennej kmdr por. Bartosz Zajda – obie-
cuję jednak, że zmierzymy się z nim w przy-

szłym roku. Już mamy kilka pomysłów na ko-
lejne, atrakcyjne aukcje. Do przygotowań do 
przyszłorocznego finału przyznaje się też 
rzecznik Akademii Marynarki Wojennej 
kmdr ppor. Wojciech Mundt – W tym roku 
zdecydowaliśmy się na przykład na wysta-
wienie szkolenia morskiego na tratwie ratun-
kowej i nawet ta trudna przecież przygoda zo-
stała zlicytowana za niezłą sumę 6 545 zło-
tych. Już szykujemy się do jubileuszowego 
20. Finału WOŚP. 

Aukcje internetowe to tylko część atrakcji, 
które przygotowała Marynarka Wojenna 
z okazji 19. Finału WOŚP. W niedzielę, 
9 grudnia najbardziej napracowała się załoga 
Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” oraz 
wszyscy ci, którzy występowali i kwestowali 
w trakcie przygotowanej przez klub imprezy. 
O godzinie 12:00 marynarski finał WOŚP 
w Gdyni rozpoczął koncert Orkiestry Repre-
zentacyjnej Marynarki Wojennej. Następnie 
pokaz musztry paradnej wykonała Kompania 
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Tego 
dnia w „Riwierze” występowali również: Ze-
spół Wokalny Klubu MW „Riwiera”, Zespół 
Taneczny „Róże Wiatru”, Chór Akademii 

Marynarki Wojennej, Zespół Wokalny „Eska-
dra”, Teatr „Kropelka”, podopieczni z koła 
muzycznego Agnieszki Zębali-Lewandow-
skiej i Waldemara Kleina oraz dzieci z Przed-
szkola Samorządowego nr 42. Marynarze 
z Gdyńskiego Oddziału Zabezpieczenia Ma-
rynarki Wojennej przygotowali dla uczestni-
ków imprezy najlepszą z żołnierskich, mary-
narską grochówkę. Na zakończenie wystę-
pów w Klubie MW „Riwiera” odbyła się li-
cytacja przedmiotów związanych z Marynar-
ką Wojenną i Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy m.in. obrazu autorstwa Andrzeja So-
bieraja oraz koszulek, kubków i kalendarzy 
z logo MW. Łącznie w trakcie kwesty i aukcji 
zebraliśmy prawie 6 tysięcy złotych – mówi 
Dorota Waletko z Klubu MW „Riwiera”. – 
Bawiło się z nami blisko 800 osób. 

Marynarka Wojenna przygotowała w Gdy-
ni dodatkowe atrakcje dla wszystkich, którzy 
tego dnia zdecydowali się przyjechać na 
skwer Kościuszki i bulwar Nadmorski. Tuż 
obok stojącego na co dzień przy skwerze hi-
storycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” 
zacumował okręt rakietowy ORP „Orkan”. 
Z możliwości wejścia na pokład współcze-
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 19. Tym razem kwestowano dla dzieci 
z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Jak co roku razem z Orkiestrą grała 
Marynarka Wojenna RP. W dniu fi nału Orkiestra zebrała rekordowe 37 milionów złotych. 
Tegoroczny udział MW RP był najwyższy w historii.

19. Finał

kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

snej jednostki bojowej skorzystało blisko ty-
siąc osób. W Klubie MW „Riwiera” ekspo-
zycje przygotowały Ośrodek Szkolenia Nur-
ków i Płetwonurków Wojska Polskiego oraz 
Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego. 

Marynarka Wojenna grała z 19. Finałem 
WOŚP nie tylko w Gdyni. W Świnoujściu, na 
placu Mickiewicza wystąpili: Orkiestra 
8 FOW MW i soliści z Klubu 8 Flotylli Obro-
ny Wybrzeża. Zaprezentowano również wy-
posażenie i sprzęt specjalistyczny Grupy 
Nurków - Minerów 12 Dywizjonu Trałow-
ców. Była tradycyjna grochówka, a maryna-
rze świnoujskiej flotylli wystawili na licyta-
cje przedmioty kolekcjonerskie związane 
z 8 FOW. W Dziwnowie natomiast, w parku 
miejskim, marynarze zaprezentowali sprzęt 
saperski i wystąpił zespół muzyczny Klubu 
8 Batalionu Saperów. W Ustce w sali konfe-
rencyjnej Klubu Centrum Szkolenia Mary-
narki Wojennej odbył się cykl koncertów, 
w którym wystąpili instruktorzy z Klubu 
CSzMW oraz zespoły: „Parafraza”, „The 
Best Band”, „Kozak Dance”, „Golden Sax” 
oraz „Kubryk”. Pomiędzy występami zorga-
nizowano licytację przedmiotów ofiarowa-

nych przez dowódców jednostek Garnizonu 
Ustka oraz innych ofiarodawców.

Bilans tegorocznego zaangażowania Ma-
rynarki Wojennej RP wygląda niezwykle 
okazale. W trakcie kwest i aukcji, także tych 
internetowych, marynarze zebrali około 90 
tysięcy złotych. We wszystkich atrakcjach 
zorganizowanych przez MW RP uczestniczy-
ło 120 marynarzy oraz 16 jednostek sprzętu. 
Marynarze grali z 19. Finałem Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy praktycznie 
wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Za rok 
20. Finał WOŚP, który również nie obędzie 
się bez udziału Marynarki Wojennej RP. Ma-
rynarze, tak jak wszyscy, będą grali z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy do końca 
świata… i o jeden dzień dłużej.
Orkiestrą Świątecznej Pomocy do końca 
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Nowy śmigłowiec ratowniczy
Lotnicy Marynarki Wojennej wdrażają do służby nowy typ śmigłowca ratowniczego. 
Jest to maszyna Mi-14 PŁ/R, która wejdzie w system dyżurów ratowniczych na 
polskim wybrzeżu. Będzie wykorzystywana do prowadzenia akcji ratowania życia na 
morzu we współpracy z eksploatowanymi już śmigłowcami ratowniczymi 
„Anakonda” i samolotami typu „Bryza”. 

Marynarka Wojenna jest częścią 
państwowego systemu ratowa-
nia życia na morzu. Jako jedy-
na formacja w kraju prowadzi 

akcje poszukiwawczo−ratownicze z powie-
trza. W ten sposób śmigłowce i samoloty 
Marynarki Wojennej wspierają jednostki na-
wodne cywilnej Morskiej Służby Poszuki-
wania i Ratownictwa (SAR – Search & Re-
scue). Od początku lat 90-tych lotnicy mor-

scy uczestniczyli w 502 akcjach ratowni-
czych udzielając pomocy 257 osobom.

Gdy na morzu dochodzi do wypadków, 
w ciągłej gotowości do niesienia pomocy jest 
śmigłowiec Marynarki Wojennej (dyżurujący 
na zmianę w Gdyni lub Darłowie) oraz samo-
lot patrolowy (dyżurujący na lotnisku w Sie-
mirowicach pod Lęborkiem). Dodatkowo 
utrzymywany jest także tzw. „poddyżurny” 
śmigłowiec na wypadek, jeśli prowadzona jest 

długotrwała akcja SAR. Obecnie Marynarka 
Wojenna dysponuje śmigłowcami ratowniczy-
mi „Anakonda” oraz samolotami „Bryza”. Już 
wkrótce dołączą do nich dwie zmodernizowa-
ne maszyny – śmigłowce Mi-14 PŁ/R. 

Śmigłowiec Mi-14 PŁ/R to nowy typ ma-
szyny oparty na konstrukcji śmigłowca zwal-
czania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, który 
został przebudowany i zmodernizowany do 
zadań ratownictwa morskiego. Pierwsza z tych 
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kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

maszyn kończy obecnie etap wdrożenia do 
służby na lotnisku w Darłowie i już wkrótce 
rozpocznie dyżury ratownicze na polskim wy-
brzeżu. „Na zmodernizowanym śmigłowcu 
wykonano szereg lotów zarówno w dzień jak 
i w nocy. Ich celem było zapoznanie załóg 
z nowym wyposażeniem i rozmieszczeniem 
przyrządów. Innym ważnym aspektem etapu 
wdrażania PŁ/R-a było wypracowanie nowej 
pozycji zawisu podczas podjęcia rozbitka 
z jednostki pływającej spowodowane zmianą 
umiejscowienia dźwigu” – mówi por. mar. pil. 
Marcin Hope. Druga maszyna tego typu prze-
chodzi natomiast próby w Wojskowych Zakła-
dach Lotniczych w Łodzi, które przeprowadzi-
ły modernizację tych maszyn. Oba śmigłowce 
będą wchodzić w skład polskiego systemu 
SAR na Bałtyku. Będą pełnić dyżury ratowni-
cze na lotnisku MW w Darłowie. „Wprowa-
dzenie do służby dwóch zmodernizowanych do 

zadań ratowniczych bojowych czternastek 
znacznie wzmocni potencjał naszych sił ratow-
niczych” – stwierdził zastępca dowódcy 
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW kmdr pil. 
Andrzej Szczotka.

Proces modernizacji śmigłowca Mi-14 PŁ 
do zadań ratowniczych w wersji Mi-14 PŁ/R 
objął przebudowę instalacji paliwowej, hy-
draulicznej i elektrycznej oraz przystosowanie 
kabiny do transportu rozbitków. Aby umożli-
wić eksploatację kosza ratowniczego posze-
rzono drzwi boczne. Rozbudowana instalacja 
klimatyzacji pozwala na niezależne sterowanie 
temperaturą w kabinie pilotów i kabinie trans-
portowej. Mi14 PŁ/R wyposażono w nowy ra-
dar pogodowy, zewnętrzny dźwig pokładowy 
SPG-300 oraz trzy reflektory poszukiwawcze. 
Śmigłowiec otrzymał również nowe wyposa-
żenie nawigacyjne: GPS, radiowysokościo-
mierz i wysokościomierz barometryczny oraz 

radiostacje. Śmigłowiec Mi-14PŁ/R jest prze-
znaczony do wykonywania zadań poszuki-
wawczo - ratowniczych nad wodą i lądem, 
w zróżnicowanych warunkach atmosferycz-
nych w dzień i w nocy. Maszynę wyposażono 
w środki ratownicze oraz w dźwig burtowy 
z wciągarką elektryczną przeznaczoną do pod-
noszenia lub opuszczania ludzi i ładunków. 
Podnoszenie rozbitków może się odbywać za 
pomocą pasów, kosza lub noszy. Śmigłowiec 
może wodować i przyjąć rozbitków na pokład 
bezpośrednio z powierzchni wody. Na pokład 
można podjąć 19 rozbitków (9 w pozycji leżą-
cej). W skład załogi wchodzi 5 osób – dowód-
ca załogi, drugi pilot, technik pokładowy, le-
karz i ratownik. Śmigłowiec osiąga prędkość 
ponad 200 km/h. Może przebywać w powie-
trzu około 4 godzin. 

Odzyskanie Niepodległości w 1918 roku oraz Dekret Naczelnika Państwa 
Marszałka Józefa Piłsudskiego o utworzeniu Marynarki Polskiej były dla kadr 
polskich marynarzy impulsem do powrotu do kraju i rozpoczęcia budowy Polskiej 
Marynarki Wojennej. Polscy oficerowie marynarki rekrutowali się ze wszystkich flot 
państw zaborczych, także z Marynarki Wojennej Austro-Węgier.

Pamięci polskich ofi cerów
spod czerwono-biało-czerwonej bandery

Rijeka – port nad Morzem Adriatyc-
kim, trzecie co do wielkości miasto 
Chorwacji, położone w jego pół-
nocno-zachodniej części. Przed 

I wojną światową leżało w granicach cesar-
stwa Austro-Węgierskiego i nosiło nazwę Fiu-
me. To właśnie w tym mieście kształciły się 
przyszłe kadry floty spod czerwowo-biało-
czerwonej bandery. To tutaj miała siedzibę 
Cesarsko-Królewska Akademii Marynarki 
Wojennej. Mury tej uczelni opuszczali ofice-
rowie różnych narodowości. Byli wśród nich 
Austriacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy, Serbowie, 
Chorwaci, Słoweńcy i także Polacy. Jak poka-
zała przyszłość to polscy oficerowie brali póź-
niej aktywny udział w tworzeniu nowożytnej 
Polskiej Marynarki Wojennej i stanowili jej 
kadry dowódcze. Były to doborowo wykształ-
cone kadry, dzięki którym Polska MW mogła 
tak szybko powstać i sprawnie funkcjonować. 

W czwartek, 2 grudnia 2010 roku, dowódca 
Marynarki Wojennej admirał floty Tomasz 
Mathea odsłonił na murach uczelni w Rijece 

FO
T.

 M
IC

H
AŁ

 C
ZE

R
N

O
W



12     NR 1 | STYCZEŃ 2011

M A R Y N A R Z E  W  A K C J I

FO
T.

 A
RC

H
IW

UM
 M

UZ
EU

M
 M

W
 (2

), 
AR

CH
IW

UM
 M

W
 (1

)

tablicę pamiątkową poświęconą polskim ofi-
cerom morskim, absolwentom CK Akademii 
MW w Fiume. Każda z postaci wymieniona 
na odsłoniętej tablicy swoim talentem, wysił-
kiem i determinacją wniosła ogromny wkład 
w budowę i funkcjonowanie, a tym samym 
w historię Marynarki Wojennej RP. Na tablicy 
znalazły się nazwiska 11 oficerów, w tym 
4 admirałów i 7 komandorów:
• komandor Bogumił NOWOTNY – pierwszy 

dowódca odrodzonej Marynarki Wojennej 
(szef Sekcji Marynarki Wojennej w Minister-
stwie Spraw Wojskowych);
• wiceadmirał Napoleon LOUIS-WAWEL – 

w czasie I wojny światowej był dowódcą Głów-
nej Bazy Marynarki Wojennej Austro-Węgier 
w Puli. W Polsce pracował w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych i zajmował stanowisko de-
legata rządu w Międzynarodowej Komisji Odry;

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

• kontradmirał Karol KORYTOWSKI – w II 
RP był szefem Sztabu Dowództwa Floty. 
Podczas II wojny światowej zajmował stano-
wisko zastępcy szefa Kierownictwa Marynar-
ki Wojennej (zastępcy dowódcy MW); 
• kontradmirał Jerzy ZWIERKOWSKI – 

w międzywojennej Polsce zajmował stanowi-
ska attaché w Wielkiej Brytanii oraz zastępcy 
szefa Departamentu dla Spraw Morskich;
• kontradmirał Tadeusz PODJAZD-MOR-

GENSTERN – w II RP był komendantem Szko-
ły Podchorążych Marynarki Wojennej, a w trak-
cie II wojny światowej zajmował stanowisko za-
stępcy szefa Kierownictwa Marynarki Wojen-
nej oraz attaché morskiego w USA;
• komandor Czesław PETELENZ – w mię-

dzywojennej Polsce przez dwa lata zajmował 
stanowisko zastępcy szefa Kierownictwa Ma-
rynarki Wojennej (zastępcy dowódcy MW);

• komandor Otton METZGER – na początku 
istnienia państwa polskiego był dowódcą flo-
tylli rzecznych. Zajmował również stanowisko 
szefa Wydziału Wojskowego Komisariatu Ge-
neralnego RP w Gdańsku;
• komandor Karol TRZASKO-DURSKI – w II 

RP zajmował stanowisko szefa Lotnictwa Mor-
skiego w Kierownictwie Marynarki Wojennej, 
a podczas II wojny światowej był szefem Wy-
działu Wywiadu Morskiego przy Sztabie Na-
czelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych;
• komandor Ludwik ZIEMBICKI – w między-

wojennej Polsce był szefem Artylerii i Służby 
Uzbrojenia w Kierownictwie MW. W czasie II 
wojny światowej dowodził I Dywizjonem 
Kontrtorpedowców;
• komandor Henryk EIBEL – zastępca do-

wódcy Flotylli Rzecznej w Pińsku w II RP. 
W czasie wojny dowodził I i II Dywizjonem 
Kontrtorpedowców oraz był komendantem 
Komendy Morskiej Południe w Davonport;
• komandor porucznik Włodzimierz KO-

DRĘBSKI – na początku wojny dowodził 
kontrtorpedowcem ORP „Błyskawica”, potem 
dowodził I i II Dywizjonem Kontrtorpedow-
ców oraz zajmował stanowisko szefa sztabu 
Kierownictwa MW.

Dzisiaj trudno jest oceniać jak wyglądały-
by losy Polskiej Marynarki Wojennej, gdyby 
nie tworzyli ich oficerowie spod czerwono-
biało-czerwonej bandery. To oni w ciężkich 
czasach odbudowy Polski i morskiego rodza-
ju sił zbrojnych przyczynili się do położenia 
solidnych fundamentów pod właściwy jej 
rozwój i działanie.
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Marynarze bardzo często spotykają się z pytaniem dlaczego wybrali służbę w Marynarce Wojennej – 
co zadecydowało, że dokonali takiego a nie innego wyboru drogi życiowej. Najczęściej odpowiadamy, 
że marzyliśmy o tym od zawsze, innym razem, że zafascynowało nas połączenie wojska i morza, ale 
także dosyć często pada odpowiedź, że wpływ na nasz wybór miała literatura marynistyczna i książki 
historyczne o tematyce morskiej. Jednym z autorów, który pomagał nam poznać historię Marynarki 
Wojennej jest komandor Rafał Witkowski. Teraz on potrzebuje naszej pomocy. 

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

Komandor Rafał Witkowski od 
samego początku swojej służby 
w Marynarce Wojennej zwią-
zany był ze strukturami zajmu-

jącymi się historią Marynarki Wojennej. 
Zwieńczeniem jego kariery wojskowej by-
ło wyznaczenie na stanowisko kierownika 
Muzeum Marynarki Wojennej w 1981 ro-
ku. Zajmował je przez kolejne 8 lat, aż do 
zakończenia służby wojskowej. 

Swoją służbę i życie poświęcił badaniom 
i opracowaniu dziejów Marynarki Wojennej 
w latach 1918-1945. Szczególnie bliskim dla 
komandora Witkowskiego jest okres działań 
polskiej floty w obronie wybrzeża w 1939 ro-
ku. Wynikiem jego prac są między innymi 
książki: „Ostatnia Reduta”, „Sprawozdanie 
z walk i relacje obrońców Helu”, „Hel na stra-
ży Wybrzeża 1920-1939”, czy też „Wester-
platte, historia i dzień dzisiejszy”. Także praca 
doktorska komandora Rafała Witkowskiego 
poświęcona była roli półwyspu helskiego 

Książka może pomóc

w systemie obrony polskiego wy-
brzeża morskiego w 1939 roku. 
Komandor Witkowski był także 
tłumaczem wojskowym, uczest-
nicząc w licznych rejsach do por-
tów zagranicznych oraz w przyj-
mowaniu wizyt okrętów wojen-
nych państw zachodnich w pol-
skich portach.

Komandor Rafał Witkowski 
jest od wielu lat bardzo ciężko 
chory. Własne środki nie wystar-
czają na leczenie, dlatego też 
zbiórkę na ten cel organizuje 
Fundacja – Fundusz Obrony Na-
rodowej (FON). 

Poprzez nasze czasopismo 
zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich chętnych marynarzy, ludzi 
dobrej woli, którzy chcieliby po-
móc, o zakup książek, z których 
dochód zostanie przekazany 

książki (książkę) prosimy przesyłać na poni-
żej podane konto Fundacji z koniecznym do-
piskiem; „na leczenie Rafała W.”. Fundacja 
prosi także o przesyłanie kopii (ksero) dowo-
du wpłaty na podany poniżej adres, aby unik-
nąć ewentualnych pomyłek w informacji 
o danych wpłacającego.  

w całości na leczenie komandora 
Witkowskiego. 

Do sprzedaży przeznaczone są 
dwie książki, w cenie 50,00 złotych 
za sztukę: „Koszmarne lata, wojna 
w przeżyciach poznańskiego chłop-
ca” (wydawnictwo „Czuwajmy”, 
1998, 248 str., miękka okładka) 
oraz „Na lądzie i na morzu, zapiski 
ze służby w Marynarce Wojennej 
1953-1988” (wydawnictwo „Czu-
wajmy”, 1998, 533 str., miękka 
okładka). Każda większa wpłata za 
książki, bądź dobrowolna ofiara bę-
dzie mile widziana. 

Książki przesyłane będą pocztą, 
a koszt przesyłki w całości zostanie 
pokryty przez Fundację FON. Na 
terenie Gdyni istnieje także możli-
wość dostarczenia książek bezpo-
średnio do osoby zamawiającej. Na-
leżność za wyżej wymienione 

KONTO FUNDACJI FON
(PLN) 87 1240 1239 1111 0000 1642 7220
(EUR) 87 1240 1239 1978 0000 1642 7259
(USD) 87 1240 1239 1787 0000 1642 7233
(GBP) 87 1240 1239 1789 0000 1642 7246

ADRES FUNDACJI FON
81-113 Gdynia, ul. Zielona 13A/4

Tel./fax +48 58 625 42 26; 
tel. kom. +48 506 117 348
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Wszystko zaczęło się od pomysłu 
na ocalenie od zapomnienia 
dorobku Henryka Lehnerta 
(1934 – 2006), jednego z pre-

kursorów polskiego kina amatorskiego. Czę-
sto mówiono o nim „najstarszy amator – fil-
mowiec”. Był w świecie amatorskiego filmu 
postacią wyjątkową, a mało znaną. W 1997 ro-
ku Henryk Lehnert został wpisany do Księgi 
Rekordów Guinnesa za największą liczbę zre-
alizowanych filmów (258) na świecie. Wymy-
ślona przez niego i samodzielnie opracowana 
specyficzna technika filmowa, zwana zdjęcia-
mi rwanymi, pozwala na realizacje niezwy-
kłych obrazów. Ten oryginalny pomysł swego 
czasu włączony został przez Łódzką i War-
szawską Filmówkę w program studiów. Zgodę 
na projekcję jedenastu krótkich filmów Henry-
ka Lehnerta Klub Filmowy „Riwiera” dostał 
od żony autora kilka miesięcy po jego śmierci. 
Pokaz odbył się 14 listopada 2006 roku w 
Klubie Marynarki Wojennej. W ten sposób 
rozpoczęło działalność małe kino „Riwiery”. 

Wśród starszego pokolenia filmowców nie-
zależnych, które pojawiło się w „Riwierze” 
poprzez swoje filmy, był Franciszek Dzida, 
kolejny, legendarny już rodzimy reżyser - ama-
tor i założyciel klubu filmowego w Chybiu. 
Szybko jednak przyszła kolej na dokonania 
młodych twórców. Dominika Matwiejczyka 

Filmowy underground
Niektóre kosztowały kilka lub kilkadziesiąt tysięcy. Inne udało się wyprodukować za pięćset 
złotych. Ale nawet tym najdroższym daleko do wielomilionowych budżetów filmów kina 
oficjalnego. Filmowy underground − kino niezależne czy jak się je też nazywa „offowe” − to 
kino rodzące się poza głównym nurtem filmowej produkcji. W Gdyni od czterech lat jest na 
stałe obecne w repertuarze małego klubowego kina „Riwiery”. 

„Krew z nosa” i „Rzeźnia nr 1” a także film 
Piotra Matwiejczyka „Wstyd” są znanymi 
w offowym kinie tytułami (Piotr był gościem 
Klubu Filmowego w maju 2007 roku). Zapro-
szenie do udziału w pokazach otrzymali rów-
nież filmowcy ze środowiska wojskowego. Ja-
ko pierwszy zaprezentował się Jacek Dwora-
kowski, zdobywca wielu nagród w kolejnych 
edycjach Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów 
Amatorskich Wojska Polskiego. Pokaz pięciu 
filmów uzupełniała wystawa fotograficzna je-
go autorstwa. Swoje filmy pokazywali też: 
bosm. Krzysztof Żakowski, Jan Bujalski, st. 
kapr. Andrzej Karpiuk i Henryk Nagrodzki.

 Bardzo duże znaczenie dla wciąż młodego 
i rozwijającego się Klubu Filmowego „Riwie-
ra” miało nawiązanie współpracy z dwoma 
ważnymi i znanymi w świecie niezależnego 
filmu organizacjami: Federacją Niezależnych 
Twórców Filmowych i Międzynarodową Unią 
Kina Niezależnego UNICA. Pojawiły się dzię-
ki temu na plakatach tytuły zagraniczne, 
a w grudniu 2007 roku Klub Filmowy po raz 
pierwszy zaprosił swoich widzów na Przegląd 
Filmów Światowego Kina Niezależnego.

W ciągu czterech lat Klub Filmowy „Riwie-
ra” dopracował się grona stałych widzów. 
Wielbicieli talentu rzeszowianina Huberta 
Gotkowskiego („Stiudent”, „Manna”, „Konsu-
menci”) i Marcina Kabaja – odtwórcy więk-

szości głównych ról w filmach Huberta, czy 
też Bodo Koxa („Marco P. i złodzieje rowe-
rów”) występującego raz w roli reżysera, a in-
nym razem aktora, na przykład w filmach Do-
minika Matwiejczyka. O kolejne seanse dopy-
tują miłośnicy filmu dokumentalnego (poru-
szenie wywołała projekcja „Skopanych” Da-
riusza Dobrowolskiego, a samego reżysera 
oraz jednego z aktorów, Wiesława Pietrzaka, 
uczestnicy spotkania autorskiego zasypywali 
pytaniami do późnego wieczora). 

Twórcy filmów niezależnych coraz rzadziej 
wywodzą się z kina amatorskiego, chociaż 
i oni, jak Mateusz Jemioł i Tomasz Zasada 
(„Dla ciebie i ognia”), potrafią odnosić sukce-
sy. Wielu z młodych reżyserów ma za sobą 
edukację filmową (Radosław Markiewicz 
„Raj za daleko”, Wojtek Solarz „Tajemnica 
Alberta”, Tomasz Jurkiewicz „Wesołych 
Świąt”) ale ich przynależność do artystyczne-
go podziemia wyznacza nie amatorstwo (na-
wet to najlepiej pojęte), ale niezależność od 
źródeł finansowania ich filmów. Daje im to 
wolność i szansę na uprawianie sztuki w zgo-
dzie ze sobą. Nawet za cenę utraty wieloty-
sięcznej publiczności i zyskaniu nieco podej-
rzanej etykiety „filmowy underground”.

Tatiana Baczyńska
Klub MW „Riwiera”
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Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni podpisała umowę w programie 
Military Erasmus z hiszpańską Akademią Marynarki Wojennej (Escuela Naval 
Militar). Pierwsza studentka – podchorąży Patrycja Jurdzińska już wyjechała 
do Hiszpanii. Odbędzie tam jeden semestr nauki, który obejmie również 
czteromiesięczny rejs na żaglowcu szkolnym „Juan Sebastian de Elcano”. 

Polska uczelnia jest pierwszą wśród 
wyższych morskich uczelni woj-
skowych państw NATO, która bę-
dzie dokonywała wymiany studen-

tów ze swoim hiszpańskim odpowiedni-
kiem. AMW współpracuje z wieloma uczel-
niami zagranicznymi, między innymi z Ho-
landii, Danii, Francji, Portugalii, Hiszpanii, 
Niemiec, Włoch, Turcji i USA. Współpraca 
obejmuje nie tylko wymiany studentów, ale 
również wspólne konferencje naukowe, wy-
kłady, zawody sportowe i szkolenia. Pod-
chorążowie Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni wyjeżdżają na studia do Francji 
i USA. Aktualnie prowadzone są także roz-
mowy odnośnie wymiany z holenderską 
Akademią Marynarki Wojennej. 

Gdyńska uczelnia już współpracuje w ra-
mach Erasmus Militairie z francuską Ecole 
Navale. W zeszłym roku podchorąży Karina 
Piecyk uczestniczyła w semestrze letnim fran-
cuskiej uczelni. Przez pierwsze dwa tygodnie 
brała udział w międzynarodowej konferencji 
SIGEM, która gromadziła podchorążych z 11 
uczelni wojskowych z całego świata. Tematem 
przewodnim obrad było „Prowadzenie wojny 
– tworzenie pokoju na terenach objętych dzia-

łaniami wojennymi”. Zasadniczą cześć stu-
diów rozpoczęła po powrocie z Paryża. Zakres 
tematyczny przedmiotów, których się uczyła 
obejmował m.in. napędy mechaniczne i elek-
tryczne, hydrodynamikę, moduły nuklearne, 
wytrzymałość materiałów, automatykę, pro-
gramowanie, czy architekturę sonarów. W ra-
mach studiów przeszła również tygodniową 
praktykę dowódczą. W trakcie zgrupowania 
poligonowego otrzymywała zadania, które re-
alizowała na morzu. Były to działania m.in. na 
motorówkach, holowniku i szalupach o napę-
dzie mechanicznym.

Najcenniejsze doświadczenie jakie zdoby-
łam podczas pobytu we Francji to dwutygo-
dniowy rejs na francuskim okręcie bojowym 
typu Leopard. Podczas praktyki na korwecie 
pełniłam trzy funkcje: oficer wachtowy (nad-
zorowany przez instruktora), pomocnik ofice-
ra wachtowego i sternik. – relacjonuje pchor. 
Karina Piecyk. W trakcie dwutygodniowej 
praktyki polska studentka ćwiczyła również 
nawigację taktyczną, tak pojedynczej jed-
nostki, jak i zespołu okrętów (w ćwiczeniach 
brało udział 5 jednostek). Dodatkowo szkole-
nie uzupełnione było epizodami z elementa-
rza oficera wachtowego, jak manewry czło-

wiek za burtą, kotwiczenie, czy wchodzenie 
do portu oraz różnego rodzaju symulacje 
awarii: awaria steru i całkowita awaria elek-
tryki. W czasie rejsu okręt z polską studentką 
na pokładzie zawinął do Stavanger (Norwe-
gia) i do Gdyni.

Erasmus jest programem dla uczelni, ich 
studentów i pracowników. Wspiera między-
narodową współpracę szkół wyższych, 
umożliwia wyjazdy studentów za granicę na 
część studiów i praktykę, promuje mobilność 
pracowników uczelni, stwarza uczelniom 
liczne możliwości udziału w projektach wraz 
z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus 
od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Era-
smus wchodził w skład wspólnotowego pro-
gramu Socrates, a od roku akademickiego 
2007/2008 jest częścią programu „Uczenie 
się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Le-
arning Programme), którego celem jest 
przede wszystkim podnoszenie jakości 
i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie 
międzynarodowej współpracy i wymiany 
w dziedzinie edukacji.

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

międzynarodowej współpracy i wymiany 
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Z początkiem nowego roku ruszyła kolejna edycja zmagań w sporcie powszechnym w Marynarce 
Wojennej. W 2011 roku w 13 konkurencjach wystartuje 7 zespołów reprezentujących związki 
taktyczne, ośrodki szkoleniowe i jednostki MW oraz drużyna Akademii Marynarki Wojennej. 

Sport powszechny w 2011 roku

Marynarze rozpoczną rywalizację 1 lutego od zma-
gań w tenisie stołowym, piłce siatkowej i wyciska-
niu sztangi. Pierwsze dwie dyscypliny rozegrane 
zostaną na obiektach sportowych Portu Wojenne-

go w Gdyni, natomiast sztangiści zmierzą się w 6 Ośrodku Ra-
dioelektronicznym. Zawody potrwają do 4 lutego. Po podlicze-
niu punktów ze wszystkich trzech konkurencji powstanie tabela 
ogólna sportu powszechnego w Marynarce Wojennej za 2011 
rok. Do tabeli tej wliczane będą wyniki z rozgrywanych w kolej-
nych miesiącach zawodów. Ostatecznie wyłoniony zostanie zwy-
cięzca tegorocznych zmagań. 

W kwietniu rywalizacja sportowa przeniesie się na obiekty 44 
Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Tam, 27 kwietnia 
rozpoczną się dwudniowe zawody w strzelaniu z pistoletu wojsko-
wego i karabinu kbk AK. Niespełna dwa tygodnie później w Cen-
trum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce marynarze rywali-
zować będą w biegu patrolowym oraz w indywidualnych i zespo-
łowych biegach w ośrodku szkolenia fizycznego. Zawody te zo-
staną przeprowadzone w dniach 9 – 13 maja. W kolejnym tygo-
dniu sport powszechny MW zawita do Centrum Wsparcia Telein-
formatycznego i Dowodzenia MW w Wejherowie. Na obiektach 
CWTiD MW w dniach 16 – 20 maja rozegrany zostanie turniej te-
nisa ziemnego. W tym samym czasie w Wejherowie marynarze 
rywalizować będą również w biegach przełajowych. 

Na koniec zmagań sportowych w 2011 roku na szczeblu Mary-
narki Wojennej marynarze zawitają do Gdyni. Tam 6 września 
rozpoczną się zawody w wioślarstwie i pływaniu (na obiektach 
Portu Wojennego w Gdyni) oraz biegu na orientację (teren Trój-
miejskiego Parku Krajobrazowego w okolicach Sopotu). Zmaga-
nia potrwają do 9 września. 

Za organizację rywalizacji w sporcie powszechnym w Mary-
narce Wojennej odpowiada Wydział Wychowania Fizycznego i 
Sportu Pionu Szkolenia MW. W zeszłorocznych zmaganiach 
zwyciężyła 3 Flotylla Okrętów. Był to dwudziesty sukces 3FO z 
rzędu. Czy w tym roku któraś z reprezentacji okaże się lepsza? 
Odpowiedź na to pytanie poznamy najprawdopodobniej dopiero 

we wrześniu. W tegorocznych zmaganiach wystartuje 8 reprezentacji:
• 3 Flotylla Okrętów (ubiegłoroczny mistrz) 
• 8 Flotylla Obrony Wybrzeża, 
• Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, 
• Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW, 
• wspólny zespół Centrum Szkolenia MW i Szkoły Podoficerskiej MW, 
• wspólny zespół Oddziału Zabezpieczenia MW, Ośrodka Szkolenia Nur-

ków i Płetwonurków WP wspomagany przez Ośrodek Szkolenia Żeglar-
skiego MW, Muzeum MW i Klub MW „Riwiera”,

• wspólny zespół 6 Ośrodka Radioelektronicznego, Dywizjonu Zabezpie-
czenia Hydrograficznego wspomagany przez Biuro Hydrograficzne MW

• Akademia Marynarki Wojennej.

TERMINARZ ZMAGAŃ W SPORCIE POWSZECHNYM W 2011 ROKU
NA SZCZEBLU MARYNARKI WOJENNEJ

DYSCYPLINA SPORTOWA TERMIN MIEJSCE

Tenis stołowy

01-04.02 GdyniaPiłka siatkowa

Wyciskanie sztangi

Strzelanie z PW
27-29.04 Siemirowice

Strzelanie z kbk AK

Bieg patrolowy

09-13.05 UstkaBieg w OSF indywidualnie

Bieg w OSF zespołowo

Tenis ziemny
16-20.05 Wejherowo

Biegi przełajowe

Wioślarstwo

06-09.09 GdyniaPływanie

Bieg na orientację
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