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Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Ćwiczenia „Ostrobok”, „Wargacz” i „Kormoran” były największymi tego-
rocznymi manewrami organizowanymi przez 3. Flotyllę Okrętów, 8. Flotyllę 
Obrony Wybrzeża oraz Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej. Niektóre 
epizody ćwiczeń były organizowane wspólnie. Fotoreportaż z tych manew-

rów oraz artykuł o działaniach morskiego rodzaju Sił Zbrojnych na Bałtyku można zna-
leźć w najnowszym numerze czasopisma „Bandera”. Polecamy również artykuł autor-
stwa dowódcy ORP „Kaszub”, podsumowujący ćwiczenia „Northern Coasts 2015”, 
które były dla polskich jednostek sprawdzianem współpracy z okrętami natowskimi 
i przy okazji dobrą lekcją nawigacji w Cieśninach Duńskich. 

Koło Krótkofalowców „Błyskawica” Klubu 3. Flotylli Okrętów obchodziło w tym 
roku dwudziestolecie istnienia. W naszym czasopiśmie przybliżamy Czytelnikom dzia-
łalność tego koła, która polega między innymi na promowaniu Marynarki Wojennej 
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Odnotowaliśmy również wydanie książki poświęconej zaginionemu w czasie II woj-
ny światowej okrętowi ORP „Orzeł”. Znajdują się w niej wszystkie hipotezy history-
ków, dotyczące zaginięcia słynnej polskiej jednostki. Książka jest bogato ilustrowana 
zdjęciami, częściowo niepublikowanymi.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja
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 3 T. GOS | Dziesięć lat na morzu
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Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego  
czasopisma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik3fo@mw.mil.pl.

Czasopismo „Bandera” jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie  
internetowej 3. Flotylli Okrętów (http://www.3fo.wp.mil.pl) w zakładce Bandera. 
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Niszczenie konstrukcji drewnianych, metalowych i betonowych, sporządzanie ogniowych i elektrycznych sieci wybuchowych, działania przeciw-
chemików oraz szkolenie z użycia ładunków wydłużonych - to niektóre tylko elementy zgrupowania poligonowego w Ustce, podczas którego 

szkolili się marynarze z 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa.  
Podczas szkolenia wykonywano, między innymi przejścia, w symulowanych morskich zaporach inżynieryjnych od strony lądu.  Do tego ce-

lu służą tzw. ładunki wydłużone, którymi strzelano ze stojącego na plaży transportera PTS w stronę morza. Półtonowe ładunki, zawierające 
plastyczny materiał wybuchowy neutralizują zagrożenie minowe w wodzie na odcinku o długości 500 metrów i szerokości około 10 metrów. 
Strzelania tego typu wykonywane są cyklicznie, mają one na celu przygotowanie bezpiecznego toru wodnego dla okrętu, który planuje wysa-
dzenie desantu na nieuzbrojonym brzegu – np. na plaży. Nie zabrakło też szkolenia strzeleckiego. W trakcie ćwiczeń poligonowych duży na-
cisk położono na wyrabianie nawyków przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
prowadzenia prac.

Wchodzący w skład batalionu pododdział chemiczny doskonalił umiejętności posługiwania się sprzętem i środkami ochrony przed skaże-
niami, wykrywania i identyfikacji skażeń czy pobieranie próbek skażonych materiałów. 

Szkolenie poligonowe 
saperów z Dziwnowa



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Na jakich okrętach Pan pływał?
Po ukończeniu szkoły chorążych 

w 1978 roku, siedem lat służyłem na 
ORP „Gryf”. Pamiętam jeszcze nazwiska 
moich pierwszych podwładnych. Byli to star-
si marynarze: Wiktorowicz, Chomicz, Świe-
tlicki, a po kilku dniach mojej służby do cy-
wila odszedł mat German. 

W 1985 roku dostałem propozycję objęcia 
stanowiska bosmana okrętowego na 

ORP „Wodnik”. Na tym okręcie byłem bos-
manem przez blisko trzydzieści lat. 

Proszę powiedzieć ile mil morskich Pan 
w sumie przepłynął?

Około 500 tysięcy. Byłem na wszystkich 
kontynentach, z wyjątkiem Australii. 

No i zna Pan prawie wszystkich ofice-
rów w Marynarce Wojennej. Każdy 

z nich był przecież podchorążym i słuchał 
na „Wodniku” Pana poleceń.

Szkoliłem chyba wszystkich oficerów, słu-
żących obecnie w Marynarce Wojennej. Pod-
czas uroczystości związanej z moim odejściem 
do cywila, kontradmirał Mirosław Mordel, do-
wódca 3. Flotylli wspominał, jak podczas rej-
su, będąc starszym marynarzem słuchał moich 
poleceń. To bardzo miłe, słyszeć takie słowa 
od osób pełniących dzisiaj bardzo wysokie 
funkcje w Marynarce Wojennej.

Pana największe osiągnięcie?
W czasie służby zdobyłem mistrzow-

ską klasę specjalisty wojskowego. Oprócz te-
go, za ogromne wyróżnienie postrzegam fakt, 
że zostałem wyznaczony przez dowódcę Ma-
rynarki Wojennej na członka delegacji, która 
uczestniczyła w beatyfikacji Jana Pawła II. 

Pamięta Pan, by na „Wodniku” były za-
okrętowane jakieś ważne osobistości?

Tak. Podczas swojej prezydentury spał 
u nas Lech Wałęsa. Było to podczas obcho-
dów rocznicy D-Day w Wielkiej Brytanii. 
Prezydent Wałęsa dostał wówczas propozycję 
noclegu w ekskluzywnym hotelu - wolał spać 
na naszym okręcie. 

Jakim był Pan bosmanem okrętowym?
Nigdy nie narzekałem na podchorą-

żych. Zawsze starałem się być ich przyjacie-
lem. W każdej chwili, każdy z nich mógł 
przyjść do mnie i poprosić o poradę w spra-
wie związanej ze służbą. Osobiście uważam, 
że praca z młodzieżą, to wspaniała rzecz. 

Pana pasja to nie tylko pływanie…
W 1981 roku uzyskałem uprawnienia 

sędziego piłki nożnej. Byłem sędzią na ponad 
2,5 tysiącach meczów. Karierę sędziego też 
już zakończyłem. Ostatni mecz jaki sędzio-
wałem odbył się kilka miesięcy temu w Gnie-
winie. To był mecz polskiej drużyny „Old-
boys Gdynia” z niemiecką FC „Süderelbe”. 

Ile lat służył Pan na okrętach?
Rok służby na okręcie liczy się, jak 1,5 

roku służby na lądzie. Według tego przelicz-
nika mam 60 lat służby w Marynarce Wo-
jennej. Oznacza to, że mam więcej lat służ-
by, niż całego swojego życia, bo nie skoń-
czyłem jeszcze sześćdziesiątki.

Ze starszym chorążym sztabowym rezerwy 
Januszem Lewickim, byłym bosmanem okrętowym 
na ORP „Wodnik” rozmawia Tomasz Gos.

Pół miliona w milach
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Starszy chorąży sztabowy rezerwy Janusz LEWICKI służbę w Marynarce Wojennej 
rozpoczął w lipcu 1976 roku. Dwa lata później, po ukończeniu szkoły chorążych objął 
stanowisko dowódcy grupy sterowania na ORP „Gryf”. W 1985 roku rozpoczął służbę 
na ORP „Wodnik”, jako bosman okrętowy. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2015,  
czyli do ostatniego dnia służby w Marynarce Wojennej. Przepłynął blisko 500 tysięcy 
mil morskich. Na morzu spędził prawie 10 lat.
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Starszy chorąży sztabowy marynarki rezerwy Jerzy MORAWSKI służbę w Marynarce 
Wojennej rozpoczął w kwietniu 1976 roku w Ustce. W 1978 roku, po ukończeniu 
szkoły chorążych, trafił na ORP „Wodnik”, gdzie służył do 2015 roku (z przerwą  
między 1992 a 1994 rokiem, kiedy to służył na ORP „Podchorąży”). Od początku  
służby na „Wodniku”, przez blisko trzydzieści lat pełnił funkcję dowódcy grupy  
obserwacji technicznej. Od 2011 roku był kwatermistrzem. Służbę w Marynarce  
Wojennej zakończył 3 października 2015. Przepłynął blisko 500 tysięcy mil morskich. 
Na morzu spędził prawie 10 lat.

Dziesięć lat na morzu
Ze starszym chorążym sztabowym rezerwy Jerzym Morawskim, 
byłym dowódcą grupy obserwacji technicznej oraz 
kwatermistrzem na ORP „Wodnik” rozmawia Tomasz Gos.

Jakie były początki Pana służby w Ma-
rynarce Wojennej?

W kwietniu 1976 roku rozpocząłem trzy-
letnią zasadniczą służbę wojskową w Mary-
narce Wojennej. Na początku służby, pewien 
oficer polityczno-wychowawczy zapytał 
mnie czy nie chciałbym pójść do szkoły ofi-
cerskiej. Odpowiedziałem mu na to, że ja to 
bym chciał służyć w wojsku nie dłużej, niż 

dwa lata. Stwierdził, że jest w stanie mi to 
załatwić. Po kilku tygodniach skierowano 
mnie na egzaminy do szkoły chorążych, któ-
re udało mi się zdać. Nauka w szkole trwała 
właśnie dwa lata. Kiedy ją ukończyłem, po-
stanowiłem zostać już w wojsku. Nie miałem 
innego pomysłu na swoje życie.

Od razu trafił Pan na „Wodnika”?
Tak. Służyłem na „Wodniku” od 1978 

roku, aż do ostatniego dnia służby w paź-
dzierniku tego roku, z dwuletnią przerwą, 
kiedy pełniłem służbę na ORP „Podchorąży”.

Nie myślał Pan o tym, żeby zmienić 
okręt albo zejść na ląd?

Nigdy nie przyszło mi na myśl, żeby zejść na 
ląd. Nigdy nie myślałem też o tym, żeby prze-
nieść się z „Wodnika” na inny okręt. Mogłem 
odejść do cywila w 2011 roku, kiedy został zli-
kwidowany mój etat na okręcie. Miałem jed-
nak możliwość zostać na tej jednostce jako 
kwatermistrz i skorzystałem z niej. Trochę ba-
łem się objęcia nowej funkcji. Zmiana stanowi-
ska z dowódcy grupy obserwacji technicznej 
na kwatermistrza, to duży przeskok jeśli cho-
dzi o charakter samej służby. Ale dałem radę. 

Jakie zdarzenie najbardziej utkwiło Pa-
nu w pamięci podczas służby na  

„Wodniku”?
Udział „Wodnika” w operacji „Burza” 

w Zatoce Perskiej. Nie braliśmy bezpośrednio 
udziału w walkach, ale cztery miesiące spę-
dziliśmy w miejscu, gdzie toczyła się wojna. 
Takie zdarzenie potrafi wryć się w pamięć.

Czego najbardziej żałuje Pan z per-
spektywy tych blisko 40 lat spędzo-

nych na okręcie?
Przez wiele lat nie jadłem truskawek i cze-

reśni. Wychodziłem na morze w czerwcu 
i wracałem w sierpniu, a sezon na te owoce 
trwa właśnie latem. 

Ile osób przeszkolił Pan na „Wodniku”?
Myślę, że przeszkoliłem około tysiąca 

przyszłych oficerów Marynarki Wojennej. 
Zdecydowana większość z nich służy teraz 
w morskim rodzaju sił zbrojnych. Niektórzy 
są już admirałami.

Co będzie Pan robił w cywilu?
Na pewno będę odwoził wnuczkę do 

przedszkola. Poza tym, nie wiem co będę ro-
bił. Do wojska trafiłem, kiedy miałem 
osiemnaście lat i od tamtej pory, nie licząc 
dwóch lat spędzonych w szkole chorążych, 
cały czas służyłem na okręcie. Dzisiaj mam 
prawie sześćdziesiąt lat i szczerze mówiąc, 
nie wiem jak wygląda życie w cywilu.
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7 października, po raz pierwszy w histo-
rii do polskiego portu weszły okręty 

Marynarki Wojennej Chin. W Gdyni zacu-
mowały trzy jednostki: niszczyciel rakieto-
wy Jinan, fregata rakietowa Yiyang oraz 
okręt zaopatrzeniowy Qiandaohu.

Zespół okrętów z Chin, pod dowództwem 
kontradmirała Jianxun Wang, przywitał in-
spektor Marynarki Wojennej wiceadmirał 
Marian Ambroziak oraz dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kontradmirał Mirosław Mordel. 

Podczas oficjalnej ceremonii powitania 
zostały odegrane hymny obu państw, z jed-
noczesnym podniesieniem flag narodo-
wych na maszt. Wojskową asystę honorową 
stanowiła Kompania Reprezentacyjna MW. 
Przedstawiciele polskiej Marynarki Wojen-
nej, w ramach oficjalnych uroczystości, 
złożyli wizytę na pokładzie chińskiego 
niszczyciela. Po zakończeniu oficjalnej 
części uroczystości, udostępniono do zwie-
dzania niszczyciel rakietowy „Jinan” dla 
społeczności chińskiej mieszkającej w Pol-
sce, a także dla przedstawicieli akredyto-
wanych mediów.

Delegacja Marynarki Wojennej Chiń-
skiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, której 

Okręty Chińskiej Armii  
Ludowo-Wyzwoleńczej w Gdyni

R E N E G A D E / S A R E X  2 0 1 5

przewodniczył kontradmirał Jianxun Wang 
złożyła wizytę w Centrum Operacji Mor-
skich-Dowództwie Komponentu Morskie-
go. Gości przyjął dowódca COM-DKM wi-
ceadmirał Stanisław Zarychta. W trakcie 
spotkania goście zostali zapoznani z orga-
nizacją, przeznaczeniem i zadaniami Cen-
trum Operacji Morskich-Dowództwa Kom-
ponentu Morskiego, do których należy do-
wodzenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny 
wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, 
Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych. 

Za oficjalną datę nawiązania polsko-chiń-
skich stosunków dyplomatycznych uważa 
się 7 października 1949 roku.

Akcja poszukiwawcza na Bałtyku

Przez ponad siedem godzin śmigłowce 
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej 

wspierały poszukiwania żeglarza, który  
wypadł za burtę jachtu. Do zdarzenia doszło 
2 października, około 12 mil morskich na 
północ od miejscowości Karwia.

Śmigłowiec W-3RM „Anakonda” dowo-
dzony przez kpt. pil. Marcina Abłażewicza 
wystartował z lotniska w Darłowie i po 26 
minutach lotu dotarł do rejonu akcji, gdzie 
załoga niezwłocznie przystąpiła do poszuki-
wań. W akcji ratowniczej uczestniczyły rów-
nież trzy jednostki Morskiej Służby Poszuki-
wania i Ratownictwa: m.s. „Huragan”,  
m.s. „Bryza” oraz m.s. „Sztorm”. Po dwóch 
godzinach poszukiwań, ze względu na koń-
czący się zapas paliwa, załoga „Anakondy” 
przerwała poszukiwania i skierowała się na 
lotnisko w Gdyni Babich Dołach. Po odtwo-
rzeniu gotowości do działań, maszyna wy-
startowała i ponownie skierowała się w rejon 

akcji ratowniczej. W rejonie akcji panowały 
trudne warunki atmosferyczne. Wiatr wiał 
z prędkością do 19 metrów na sekundę, stan 
morza wynosił 6, a wysokość fali osiągała 
2,5 metra. Woda miała około 15°C. Poszuki-
wania z powietrza wznowiono następnego 
dnia. Z lotniska w Darłowie wystartował śmi-
głowiec Mi-14PŁ/R dowodzony przez  
kpt. pil. Dariusza Sionkowskiego. Do czasu 
zakończenia poszukiwań z powietrza, zagi-
nionego żeglarza nie odnaleziono. Akcję ra-
towniczą z ramienia COM-DKM koordyno-
wali oficerowie operacyjni ratownictwa  
kmdr ppor.Michał Dworak oraz kmdr ppor. 
Grzegorz Wojewoda.

13 października, w ramach tegorocznego 
ćwiczenia RENEGADE/SAREX, 

przećwiczono epizod dotyczący prowadzenia 
akcji  ratowniczej w obszarze morskim.  
Scenariusz zakładał, iż na jednostce obcej 
bandery (rolę tę odgrywał okręt ratowniczy 
ORP „Lech”) powstała sytuacja zagrażająca 
życiu członków załogi, a w konsekwencji ko-
nieczność ich ewakuacji. Grupa dwudziestu 
podchorążych Akademii Marynarki Wojen-
nej, którzy wcielili się w rolę pozorantów, zo-

stała ewakuowana z okrętu. Czterech najbar-
dziej poszkodowanych przetransportowano 
śmigłowcem SAR do szpitala, a pozostałych 
szesnastu niewymagających pilnej hospitali-
zacji, morskim statkiem ratowniczym 
„Sztorm” do portu Wojennego w Gdyni, 
gdzie wojskowe służby medyczne udzieliły 
im pomocy.

Centrum Operacji Morskich-Dowództwo 
Komponentu Morskiego, jako wysunięte ra-
mię Dowództwa Operacyjnego, przez cały 

czas trwania manewrów dowodziło siłami 
Marynarki Wojennej. Ćwiczenie RENEGA-
DE/SAREX trwało 3 dni.
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Manewry „Northern Coasts 2015” były świetnym treningiem nawigacyjnym 
i dobrą szkołą dla oficerów, którzy po raz pierwszy brali udział w ćwiczeniach 
międzynarodowych. Były też kolejnym krokiem do osiągnięcia pełnej 
interoperacyjności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Ćwiczenie „Northern Coasts 2015” 
organizowane było przez niemiec-
ką marynarkę wojenną i odbywało 
się na obszarze cieśnin bałtyckich. 

Manewry trwały łącznie 14 dni i podzielone 
były na fazę portową (odprawy przed ćwicze-
niem trwające 3 dni), fazę scenariuszową 
(6 dni, podczas których poszczególne epizo-
dy były szczegółowo planowane w celu zgra-
nia załóg okrętów) oraz fazę operacyjną 
(trwającą 5 dni, w której okręty reagowały 

bezpośrednio na zagrożenie). W fazie opera-
cyjnej na tle fikcyjnego scenariusza jedno 
z państw usadowione w rejonie cieśnin bał-
tyckich nie chciało dopuścić do swobodnego 
przepływu jednostek wojennych obcych ban-
der. Przeciwna strona domagała się swobod-
nego przepływu jednostek.

W pierwszym tygodniu epizody ukierun-
kowane były na obronę przed okrętami pod-
wodnymi, obronę przed atakiem z powietrza 
oraz obronę przed okrętami nawodnymi. 
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Pogoń w cieśninach

Obrona przed okrętami podwodnymi polega-
ła na sformowaniu konwoju, który ochraniał 
HVU (High Value Unit - jednostkę znacznej 
wartości). Jednostka dużej wartości porusza-
ła się po wyznaczonej trasie, a zadaniem 
okrętów konwojujących, przy współudziale 
samolotów i śmigłowców, było niedopusz-
czenie do wykonania ataku przez okręt pod-
wodny przeciwnika. Kluczowym elementem 
obrony przed atakiem z powietrza, podobnie 
jak w wypadku obrony przed okrętami pod-
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wodnymi, było utworzenie konwoju. Obrona 
przed okrętami nawodnymi odbywała się 
w odmienny sposób: jednostki nawodne roz-
stawione zostały na południowym i północ-
nym krańcu rejonu i z tych pozycji musiały 
jak najszybciej wykryć i zniszczyć okręty 
przeciwnika.

Nasze trałowce wykonywały przede wszyst-
kim zadania oczyszczania rejonów przybrzeż-
nych z min. „Kaszub” i „Kościuszko” zajmo-
wały się głównie poszukiwaniem, śledzeniem 
i atakowaniem okrętu podwodnego. Fregata 
dodatkowo wykonywała zadania związane 
z obroną przeciwlotniczą oraz obroną przed 
okrętami nawodnymi. „Kaszub” był jednostką, 
która znajdowała się na szpicy i przekazywała 
innym okrętom dane do ataku na cele prze-
ciwnika. „Czernicki” odgrywał rolę bazy szta-
bu dowodzącego grupą trałowców. „Grom” 
atakował okręty nawodne i wykonywał zada-
nia związane z obroną przeciwlotniczą.

Ćwiczenia miały na celu takie zgranie ze-
społu okrętów, które umożliwiałoby współ-
działanie i wykonywanie każdego postawio-
nego im zadania. Każde ćwiczenie zbliża nas 
do pełnej interoperacyjności w ramach Soju-
szu Północnoatlantyckiego. 

Z uwagi na fakt, że ćwiczenie odbywało 
się w cieśninach duńskich, były one świet-
nym treningiem dla oficerów wachtowych. 
Rejony ścieśnione, spłycenia oraz duży ruch 
statków cywilnych wymuszały konieczność 
sprawdzania w krótkim czasie ogromnej licz-

by parametrów związanych z nawigacją jed-
nostki. Był to świetny trening nawigacyjny. 
Najtrudniejszymi elementami ćwiczeń (może 
nie dla Duńczyków, bo oni byli u siebie) były 
„rajdy” przez cieśniny Sund i Wielki Bełt 
z prędkością 20–25 węzłów i pogoń za jed-
nostką przeciwnika pod osłoną nocy.

Pod względem bojowym, ćwiczenia były 
dla nas również dużym doświadczeniem, 

szczególnie cenne okazały się one dla ofice-
rów, którzy pierwszy raz byli na manewrach 
międzynarodowych i musieli dowodzić wy-
łącznie według procedur NATO.

Myślę, że udział polskich okrętów w ćwi-
czeniach zaliczyć należy do udanych.

kmdr ppor. Łukasz Zaręba 
dowódca ORP „Kaszub”
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Sprawdzian na morzu, lądzie i w powietrzu
Przeszło trzydzieści jednostek pływających różnych klas, a także siedem 
śmigłowców i samolotów lotnictwa morskiego wzięło udział w największych 
tegorocznych ćwiczeniach 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
i Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Część zadań wykonywana była wspólnie.

Tak dużych krajowych ćwiczeń na 
Bałtyku nie było od czasu zmiany 
struktur dowodzenia polską armią. 
Co prawda, formalnie przedsię-

wzięcia pod kryptonimami „Ostrobok”, 
„Wargacz” i „Kormoran” prowadzone były 
oddzielnie, jednak w tym roku wyjątkowo 
odbywały się w tym samym czasie. Co wię-
cej, wiele zadań marynarze z Gdyni, Świno-
ujścia, podporządkowane tamtejszym flotyl-
lom jednostki brzegowe oraz lotnicy morscy 
wykonywali wspólnie, zaś wydzielonymi 
z nich siłami kierowało Centrum Operacji 
Morskich. Taką koncepcję zaakceptował no-

wy dowódca generalny gen. broni Mirosław 
Różański. „Zależy mi na jak największym 
stopniu urealnienia procesu szkoleń, dlatego 
polecam angażować w ćwiczenia różne ro-
dzaje Sił Zbrojnych. Od podwładnych ocze-
kuję kreatywności, tego rodzaju przedsię-
wzięcia mają zaś wyzwalać myślenie” – tłu-
maczył gen. Różański.

Na pomoc podwodniakom
Jako pierwsi do sprawdzianu podsumowu-

jącego rok szkoleniowy przystąpiły załogi 
okrętów. W ćwiczeniu „Ostrobok-15” wzięło 
udział dziesięć jednostek 3. Flotylli Okrętów 

w Gdyni. „W morze wyszły dwa okręty pod-
wodne ORP „Sęp” i ORP „Kondor”, korweta 
ORP „Kaszub”, okręt rakietowy ORP 
„Grom”, ratowniczy ORP „Lech”, szkolny 
ORP „Wodnik”, ale też holownik H-5 i dwie 
motorówki hydrograficzne” – wylicza kpt. 
mar. Przemysław Płonecki z gdyńskiej flotyl-
li. W programie ćwiczenia znalazły się mię-
dzy innymi poszukiwanie i symulowana wal-
ka z okrętami podwodnymi, którą prowadziła 
korweta, walka z pożarem, następstwami 
przebić kadłuba czy skażeniem. „W jednym 
z epizodów okręt ratowniczy współpracował 
z podwodnym, który osiadł na dnie i nie 



8     NR 10 | PAŹDZIERNIK 2015

F O T O R E P O R T A Ż

Ćwiczenia „Wargacz”, „Ostrobok” i „Kormoran” w obiektywie
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mógł się wynurzyć” – wyjaśnia kpt. mar. Pło-
necki. W takim wypadku do uszkodzonej jed-
nostki najczęściej podchodzą nurkowie, któ-
rzy podłączają specjalne przewody wentylu-
jące pokład, podają żywność i lekarstwa. W 
ten sposób załoga może przetrwać do czasu 
przybycia ewakuacyjnego pojazdu podwod-
nego. ORP „Lech” udzielał też pomocy zało-
dze okrętu szkolnego. Zgodnie ze scenariu-
szem ćwiczenia, jednostka uległa awarii i 
musiała być holowana.

Wspólnym przedsięwzięciem realizowa-
nym przez 3. Flotyllę Okrętów i 8. Flotyllę 
Obrony Wybrzeża był załadunek min. Został 
on przeprowadzony pod osłoną nocy w jed-
nym z portów polskiego wybrzeża. Miny tra-
fiły na okręty 8. FOW. Zanim to się jednak 
stało, saperzy z 43. Batalionu Saperów zabez-
pieczyli port. – Postawili zapory inżynieryjne 
oraz minowe – informuje kpt. mar. Płonecki.

Załadunek w głębi lądu
Kiedy okręty z Gdyni wychodziły w mo-

rze, na drugim końcu polskiego wybrzeża, 
w Porcie Wojennym Świnoujście rozpoczy-
nało się ćwiczenie 8. Flotylli Obrony Wy-
brzeża pod kryptonimem „Wargacz-15”. Ba-
zę opuściło łącznie dwadzieścia różnego ro-
dzaju jednostek, między innymi okręty trans-
portowo-minowe i trałowce. Dołączyły do 
nich okręty 13. Dywizjonu Trałowców, które 
podlegają 8. FOW, jednak na co dzień stacjo-
nują w Gdyni.

Marynarze ze Świnoujścia ćwiczyli przede 
wszystkim na Zatoce Pomorskiej, choć nie 
tylko. Jeden z epizodów wiązał się na przy-
kład z załadunkiem sprzętu w porcie handlo-

wym w Szczecinie. Zawinęły tam dwa okrę-
ty transportowo-minowe: ORP „Gniezno” 
i ORP „Poznań”. Na ich pokład wjechały 
transportery opancerzone „Rosomak” oraz 
armatohaubice „Dana” należące do 12. Bry-
gady Zmechanizowanej. Jak przyznaje kmdr 
ppor. Jacek Kwiatkowski, rzecznik świnouj-
skiej flotylli ćwiczenia w takim miejscu nio-
są ze sobą wiele korzyści. „Po pierwsze zało-
gi naszych okrętów zapoznają się ze specyfi-
ką tutejszego nabrzeża. To ważne, zwłaszcza 
przy załadunku ciężkiego sprzętu. Poza tym, 
aby dostać się ze Świnoujścia do Szczecina, 
trzeba przejść między innymi Zalew Szcze-
ciński i Kanał Piastowski. To trasa z dużą 
liczbą znaków nawigacyjnych, a pokonanie 
jej stanowi dobry trening dla oficera wachto-
wego” – podkreśla kmdr ppor. Kwiatkowski.

Nazajutrz, to właśnie dwa załadowane 
sprzętem okręty transportowo-minowe wcie-
liły się w rolę szczególnie cennych jedno-
stek, które podczas przejścia morzem należy 
chronić ze szczególną pieczołowitością. Jed-
nostki ćwiczące manewrowanie na Zatoce 
Pomorskiej, najpierw szły w tak zwanym 
szyku torowym, by na dany sygnał utworzyć 
trzy kolumny. Środkową otwierały właśnie 
dwa OTRM-y, a po ich bokach przemiesz-
czały się trałowce.

Inny epizod rozegrał się w samym porcie. 
Tam, późnym popołudniem do stanowiska do-
wodzenia wpłynął meldunek, że trałowiec 
ORP „Sarbsko” został skażony nieznaną sub-
stancją. – Załoga nie była sobie w stanie sama 
poradzić z tą sytuacją, dlatego musiała wracać 
do bazy. Zaalarmowana została kompania 
chemiczna 8. Batalionu Saperów, która rozwi-

nęła w porcie OPLS, czyli okrętowy punkt li-
kwidacji skażeń – informuje kmdr por. Woj-
ciech Buca, szef obrony przed bronią masowe-
go rażenia w świnoujskiej flotylli. Uzbrojeni 
żołnierze w gumowych kombinezonach 
ochronnych i hełmach stanęli na nabrzeżu 
w oczekiwaniu na okręt. – Pierwszych zabie-
gów jeszcze w drodze do portu dokonuje sama 
załoga. Przede wszystkim marynarze ubierają 
się w kombinezony ochronne, a na maszt 
wciągają białą flagę z czerwonym krzyżem – 
tłumaczy kpt. mar. Paweł Kozak, dowódca 
kompanii chemicznej. 

Dobijający do brzegu okręt został odkażony 
za pomocą strumienia środków pompowanych 
z pobliskiej cysterny. Następnie marynarze 
przeszli przez umieszczone w namiocie stano-
wisko OPLS. Tam oddali swoje mundury, któ-
re zostały zniszczone i wykąpali się w sub-
stancjach odkażających, a następnie w wodzie, 
wreszcie odebrali nowe mundury. 

Wieczorem podobnej procedurze musiała 
się poddać załoga jednego ze skażonych 
przez nieprzyjaciela holowników.

Nowe bazy i doświadczenia
Dzień później ćwiczenia pod kryptonimem 

„Kormoran” rozpoczęli lotnicy morscy z Bry-
gady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Biorące 
w nich udział śmigłowce i samoloty zostały 
przebazowane na inne lotniska. I tak śmigłow-
ce Mi-14PŁ z Darłowa poleciały do Gdyni, sa-
moloty patrolowe „Bryza” z Siemirowic prze-
niosły się do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Świdwinie, zaś załogi śmigłowców ratowni-
czych korzystały, między innymi, z lądowiska 
w Dziwnowie. Znajduje się ono na terenie jed-
nostki, z której na co dzień korzystają saperzy 
z 8. Batalionu. „Chodzi o to, by nasi lotnicy 
działali w innych, niż na co dzień warunkach 
i tym samym przygotowywali się do sytuacji 
kryzysowych” – tłumaczy kmdr ppor. Czesław 
Cichy, rzecznik Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej.

Lista zadań, które wykonywały załogi stat-
ków powietrznych była długa i różnorodna. 
Śmigłowce Mi-14PŁ na poligonie morskim 
w okolicach Helu poszukiwały operujących 
w zanurzeniu okrętów podwodnych. Z kolei 
„Bryzy” prowadziły rozpoznanie jednostek na-
wodnych. Informacje zebrane przez ich załogi 
trafiały na okręty bojowe. Podczas ćwiczeń wy-
konywane były również liczne zadania ratowni-
cze (SAR). „Scenariusz przewidywał poszuki-
wanie rozbitków w wodzie i na lądzie, a także 
podejmowanie poszkodowanych z pokładów 
okrętów” – zaznacza kmdr ppor. Cichy.

Ćwiczenia „Ostrobok”, „Wargacz” i „Kor-
moran” trwały pięć dni.

Łukasz Zalesiński
l.zalesinski@gmail.com
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Krótkofalowcy 
w Polsce znają ich 
jako SP2PMW. 
Promują w eterze 
Marynarkę Wojenną. 
Koło Krótkofalowców 
„Błyskawica” Klubu 
3. Flotylli Okrętów 
obchodziło w tym 
roku 20-lecie 
istnienia. 

„Błyskawica” nadaje z Oksywia

Koło powstało w 1995 roku pod 
nazwą „Sekcja Miłośników Radia 
CB” przy Klubie Garnizonowym 
Gdynia-Oksywie. Członkowie 

sekcji sukcesywnie zaczęli zdobywać upraw-
nienia krótkofalarskie i po jakimś czasie 
zmieniono nazwę na „Sekcję Krótkofalow-
ców i Radia CB”. Potem zmieniono nazwę na 
„Sekcję Krótkofalowców”. Obecnie funkcjo-
nuje ona pod nazwą Koło Krótkofalowców 
„Błyskawica” Klubu 3. Flotylli Okrętów.

Zajmujemy się nawiązywaniem łączności ze 
stacjami amatorskimi z całego świata. Bierze-
my udział w zawodach krótkofalarskich. Sta-
ramy się też kontaktować z klubami z innych 
krajów, które identyfikują się z marynarką wo-
jenną. Bardzo aktywne z tego kręgu są kluby 
z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Stanów Zjed-
noczonych – mówi Krzysztof Nowak, prezes 
Koła Krótkofalowców „Błyskawica”. Dodaje, 
że ważną rzeczą dla koła z Oksywia są święta 
związane z Marynarką Wojenną, np. z powsta-
niem 3. Flotylli Okrętów: Ważne są dla nas 
również daty związane z ORP „Błyskawica”. 
W przypadku rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej staramy się nadawać z miejsc, które na-
wiązują do działań wojennych z września 
1939 roku. Nasza radiostacja jest w takich 
dniach bardziej aktywna. Efektem tego jest du-
że zainteresowanie nami krótkofalowców 
z kraju i zagranicy.

Koło stara się również uczestniczyć w za-
wodach krótkofalowych krajowych i zagra-
nicznych. Cała nasza aktywność w łączno-
ściach radiowych sprowadza się do zaakcen-
towania, iż nasz kraj posiada Marynarkę Wo-
jenną. Efektem tego jest wiele dyplomów, 
które zdobią nasze pomieszczenia klubowe.

Jak w praktyce wygląda nawiązywanie 
łączności przez krótkofalowców? Najpierw 
trzeba rozpocząć procedurę tzw. wywołania 
ogólnego. Polega ona na tym, że powtarza się 
trzy razy swój znak wywoławczy i zaprasza 
do łączności. Ci, którzy w tym czasie nasłu-
chują sygnałów na pasmach krótkofalowych 
mają szansę odebrać zaproszenie. Znak wy-
woławczy krótkofalowców z 3.FO brzmi: 
SP2PMW i nawiązuje swoją nazwą do Pol-
skiej Marynarki Wojennej.

Jednym z ważniejszych osiągnięć dla krót-
kofalowca jest uzyskać połączenia ze stacjami 
nadającymi z rzadko odwiedzanych, odległych 
miejsc na świecie. Są to tzw. łączności daleko-
siężne DX. Możliwe to jest poprzez organizo-
wanie wypraw radiowych w odległe zakątki 
świata. Dużym powodzeniem cieszą się małe 
wyspy, które czasami mają powierzchnię kil-
kudziesięciu metrów kwadratowych. Krótko-
falowiec, któremu uda się uzyskać oficjalne 
pozwolenie na zainstalowanie swojej stacji na 
takiej wyspie i który może wysłać do osób, 
które się z nim połączą specjalną kartę po-

twierdzającą takie połączenie (tak zwaną kartę 
QSL, z często bardzo rzadkim znakiem wy-
woławczym), z reguły jest wręcz bombardo-
wany ogromną liczbą połączeń. 

Koło Krótkofalowców „Błyskawica” liczy 
obecnie 50 członków. W całym kraju jest kil-
kanaście tysięcy aktywnych krótkofalowców 
indywidualnych i zrzeszonych w radioklubach. 
Z niektórymi często utrzymujemy kontakt. Czę-
sto mamy miłe spotkania na festynach krótko-
falowców. Wielu z nich pyta nas co słychać 
w Marynarce Wojennej – mówi Stefan Wie-
czorek, wiceprezes Koła Krótkofalowców 
„Błyskawica”. Mamy też plany i marzenia: na 
pierwszym planie jest modernizacja systemu 
sterowania antenami oraz dokończenie monta-
żu, a także instalacja anteny kierunkowej. Ak-
tualnie koło przygotowuje  swoich nowych 
adeptów do egzaminu na uprawnienia opera-
torskie. Wiceprezes dodaje, że krótkofalowcy 
utrzymują z sobą więzi nieomal rodzinne. 
Często sobie pomagają, nawet wówczas, gdy 
znają się tylko ze słyszenia. Dla wielu z nich 
ważnym nośnikiem informacji o Marynarce 
Wojennej są częstotliwości i pasma fal krót-
kich i ultrakrótkich, na których prowadzą łącz-
ności radiowe.

FO
T.

 T
O

M
AS

Z 
G

O
S

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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Ja, żołnierz Wojska 
Polskiego przysięgam...
Wojskową przysięgę złożyło 105 marynarzy elewów szkolących się 
w 43. Batalionie Saperów w Rozewiu. Przygotowania kandydatów 
Narodowych Sił Rezerwowych do uroczystego ślubowania trwały 
prawie miesiąc. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz 
lokalnych i wojskowych oraz znajomi, przyjaciele i rodziny marynarzy.

Uroczysty apel z okazji przysięgi 
wojskowej zaszczycili obecno-
ścią, reprezentujący: inspektora 
Marynarki Wojennej - kmdr Ja-

rosław Skrzyszewski - zastępca szefa Zarzą-

du Morskiego Inspektoratu Marynarki Wo-
jennej Dowództwa Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych i dowódcę 3. Flotylli Okrętów 
- kmdr por. Kazimierz Babiński - szef Inży-
nierii Morskiej 3. FO. Komandor Jarosław 

Skrzyszewski w wystąpieniu pogratulował 
zaprzysiężonym elewom pasowania na żoł-
nierzy Rzeczypospolitej. Niechaj od tej 
chwili, każdy z Was zapisuje jak najpiękniej 
kartę swojej służby. Pełnijcie ją godnie, nie 
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żałujcie wysiłku, by w chwili zakończenia 
szkolenia odczuć satysfakcję ze zdanego, 
twardego życiowego egzaminu i dobrze wy-
pełnionego obowiązku - powiedział. Miejcie 
świadomość, że jako żołnierze Narodowych 
Sił Rezerwowych będziecie także ponosić 
współodpowiedzialność wobec społeczeń-
stwa, za jego bezpieczeństwo i spokojne ży-
cie w Ojczyźnie. Chrońcie godność mundu-
ru polskiego żołnierza i bądźcie niezłomnie 
wierni złożonej przysiędze - dodał kmdr Ja-
rosław Skrzyszewski. Przysięgę od maryna-
rzy przyjął dowódca 43. Batalionu Saperów 
kmdr por. Mariusz Kuchta. Przysięga woj-
skowa, która kończy pierwszy etap Waszej 
służby jest jednym z najważniejszych i naj-
bardziej podniosłych wydarzeń w życiu każ-
dego żołnierza, i z pewnością na długo po-
zostanie w Waszej pamięci. Pamiętajcie, że 
słowa przysięgi, to nie są jedynie słowa, ale 
przede wszystkim akt ślubowania, akt Wa-
szego patriotyzmu wobec Ojczyzny i wobec 
Narodu Polskiego – Waszych bliskich – po-
wiedział w wystąpieniu kmdr por. Mariusz 
Kuchta. 

W trakcie ceremonii 12 elewów, którzy 
osiągnęli najlepsze wyniki w szkoleniu zo-
stało wyróżnionych listami gratulacyjnymi: 
mar. elew Hubert Otto, mar. elew Przemy-
sław Parczewski, mar. elew Piotr Juchnie-
wicz, mar. elew Mateusz Szymczak, mar. 
elew Łukasz Jacewicz, mar. elew Damian 
Lejman, mar. elew Jarosław Hirsz, mar. 
elew Michał Arcimowicz, mar. elew Marek 
Szamatowicz, mar. elew Dawid Gojke, mar. 
elew Dawid Nikodem oraz mar. elew Mi-
chał Jaszczyszyn. Od dnia dzisiejszego, już 
do końca życia towarzyszyć nam będą trzy 
najistotniejsze w służbie wojskowej słowa: 
Bóg – Honor – Ojczyzna - powiedział mar. 
elew Arkadiusz Wawrzak, który zabrał głos 
w imieniu ślubujących. 

W uroczystościach udział wzięli między 
innymi: wicestarosta powiatu puckiego To-
masz Herman, sekretarz miasta Władysła-
wowo Małgorzata Niemirska-Thiel, przed-
stawiciele instytucji wojskowych, a także 
licznie zgromadzeni znajomi, przyjaciele 
i rodziny ślubujących marynarzy. 

Uroczystość zakończyła blisko miesięcz-
ny okres szkolenia, tzw. „unitarki”. Przy-
szli żołnierze przez ponad trzy tygodnie 
poznawali podstawy wojskowości. Uczyli 
się regulaminów, budowy, zasad użycia 
i posługiwania się bronią, orientacji w tere-
nie, a także teoretycznych podstaw taktyki. 
Przeszli także szkolenie chemiczne. Pod-
czas „unitarki” marynarze zapoznali się 
z zasadami i regulaminami obowiązujący-
mi w armii. Mieli okazję przywyknąć do dys-
cypliny i reguł panujących w wojsku – tłuma-
czy dowódca kompanii por. mar. Tomasz 
Derfert. Okres szkolenia unitarnego, to 

przeważnie najtrudniejszy okres dla ele-
wów. Muszą odnaleźć się w nowym środo-
wisku i dostosować się do wymogów woj-
skowej dyscypliny. To także okres wytężo-
nego wysiłku fizycznego i przygotowania 
do przysięgi wojskowej – dodaje por. mar. 
Tomasz Derfert. 

Okres szkolenia unitarnego to czas, któ-
rego nie zapomina żaden marynarz. To 
czas intensywnego wysiłku i szkolenia, za-
równo w warunkach polowych, jak 
i w szkolnej ławce. Codziennie, po zakoń-
czeniu zajęć programowych elewi przygo-
towywali się do przysięgi wojskowej ćwi-
cząc elementy musztry i żołnierskiego za-
chowania. To bardzo ważne elementy szko-
lenia, których opanowanie do perfekcji wy-
maga czasu i intensywnych, mozolnych 
ćwiczeń – mówi ppor. mar. Leszek Krzyża-
nowski dowódca 1. plutonu. Jednak jeszcze 
trudniejsze jest zgranie całego pododdzia-
łu. Stosunkowo łatwo jest nauczyć pojedyn-
czego marynarza maszerowania z zacho-
waniem właściwej sylwetki, prawidłowym 
ułożeniem dłoni i utrzymywaniem tempa 
marszu. Co innego zgrać i zsynchronizo-
wać cały pododdział – dodaje. 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości 
na placu apelowym 43. Batalionu Saperów 
miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 
Jeden z elewów, w obecności kolegów 
z plutonu, oświadczył się swojej dziewczy-
nie i wręczył pierścionek zaręczynowy. 

Po przysiędze elewi udali się na kilku-
dniowe przepustki, po których wrócą do ko-
szar i będą kontynuować szkolenie. Najbliż-
sze dwa miesiące, to czas poświęcony m.in. 
na zajęcia ogniowe i saperskie, terenoznaw-
stwo, taktykę, a także ćwiczenia z zakresu 
wiedzy o ochronie środowiska. Podczas 
ostatniego, czwartego miesiąca szkolenia 

marynarze będą uczyć się specjalności woj-
skowych: przeprawowej, obsługi karabinów 
maszynowych i wartowniczej. 

Szkolenie potrwa do 23 grudnia. Po jego 
ukończeniu ochotnicy otrzymają szansę na 
służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych. 
Służba przygotowawcza trwa cztery miesią-
ce i podzielona jest na trzymiesięczne szko-
lenie podstawowe i specjalistyczne. Obecny 
turnus jest już trzecim w tym roku. 43. Ba-
talion Saperów prowadzi tego typu szkole-
nie po raz pierwszy. 

43. Batalion Saperów stacjonuje na Pół-
wyspie Helskim w miejscowości Rozewie 
i wchodzi w skład 3. Flotylli Okrętów. 
Głównym zadaniem 43. Batalionu Saperów 
jest zabezpieczenie inżynieryjne działań sił 
3. FO, między innymi tworzenie zapór in-
żynieryjnych, wykrywanie i likwidacja nie-
wybuchów, utrzymywanie infrastruktury 
baz morskich, organizacja punktów poboru 
i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń 
i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika. 
Dodatkowo w składzie batalionu funkcjo-
nuje pododdział chemiczny, przeznaczony 
do realizacji przedsięwzięć umożliwiają-
cych wykonanie zadań zespołów okrętów 
i jednostek brzegowych w warunkach za-
grożenia skażeniami, użycia przez prze-
ciwnika broni masowego rażenia (BMR) 
oraz skażeń środkami promieniotwórczy-
mi, biologicznymi i chemicznymi, spowo-
dowanymi zdarzeniami typu ROTA (Rele-
ase Other Than Attack), a także likwidacji 
skutków użycia BMR i klęsk żywiołowych. 

Za działalność służbową w 2010 r. 43. Ba-
talion Saperów został uhonorowany tytułem 
„Przodujący Oddział Wojska Polskiego”.
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Punkt bazowania w Helu będzie się zamieniał w szkockie Rosyth, przedwojenne porty 
w Gdyni i Tallinie, Stocznia Marynarki Wojennej – we Vlissingen, scenografowie zbudują 
też pływający model, który pozwoli przedstawić ORP „Orzeł” w wynurzeniu – prace nad 
filmem i serialem o najsłynniejszym polskim okręcie wojennym nabierają rozpędu.

Szkockie wcielenie Helu

Ekipa, która nad tym pracuje już kil-
kakrotnie przyjeżdżała na wybrzeże, 
by przeprowadzić rekonesans. Jak 
przyznaje producent Krzysztof Gra-

bowski wizyty te przyniosły wymierny efekt. 
Dobraliśmy już plenery, w których chcieliby-
śmy realizować zdjęcia – podkreśla. Spora 
część filmu miałaby zostać nakręcona w Helu. 
Do niedawna w mieście funkcjonował port 
wojenny, ale Marynarka wycofała stamtąd 
większość swoich sił. Dziś mieści się tam je-
dynie punkt bazowania, do którego okręty za-
wijają sporadycznie, na przykład przy okazji 
ćwiczeń. Helski port mógłby zagrać Rosyth 
w Szkocji, gdzie ORP „Orzeł” zawinął po 
swojej słynnej ucieczce, ale też przedwojenne 
porty w Tallinie, czy na Oksywiu – tłumaczy 
Grabowski. W gdyńskiej bazie stacjonują 
obecnie okręty, które stanowią trzon Marynar-
ki. Jest tam dość ciasno i trudno byłoby się 
nam odciąć od współczesności – dodaje.

Zdjęcia najpewniej będą też realizowane 
w Stoczni Marynarki Wojennej. Zagra ona 
stocznię w holenderskim Vlissingen, gdzie 
ORP „Orzeł” został zbudowany. Obejrzeliśmy 
na przykład starą pochylnię, na której można 
by odegrać scenę wodowania – wyjaśnia Gra-
bowski. Oczywiście zamierzamy też kręcić 
zdjęcia w samym Vlissingen. Zabudowa mia-
steczka w stosunkowo prosty sposób pozwala 
odtworzyć przedwojenny klimat, tyle że dawny 
port już nie istnieje – dodaje.

Scenografowie zamierzają nie tylko na 

chwilę przywrócić wybranym miejscom daw-
ną atmosferę, ale też dokonać rzeczy dotąd 
niespotykanej. Planujemy zbudować makietę 
nawodnej części ORP „Orzeł” w skali niemal 
jeden do jednego – zapowiada Grabowski. 
Dzięki systemowi pływaków i napędowi mia-
łaby się ona poruszać po wodzie, dobijać do 
brzegu, a jej konstrukcja byłaby na tyle silna, 
że mogliby na niej stawać aktorzy wcielający 
się w role marynarzy. Konstrukcję chcieliby-
śmy wykorzystać również podczas scen wodo-
wania – informuje Grabowski.

Film i serial o najsłynniejszym polskim 
okręcie podwodnym wyreżyseruje Jan Kida-
wa Błoński, który ma na koncie między inny-
mi „Różyczkę” i „Skazanego na bluesa”. Au-
torem scenariusza jest Jarosław Sokół, wcze-
śniej pracujący nad serialem „Czas honoru”. 
Po lekturze scenariusza stwierdzić mogę, że 
jest on naprawdę bardzo ciekawy – podkreśla 
Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Bibliote-
ki Wojskowej, który jest konsultantem histo-
rycznym produkcji. Według niego jedną 
z kluczowych kwestii jest oddanie panującej 
na okręcie atmosfery. Proszę sobie wyobrazić 
kilkudziesięciu mężczyzn zamkniętych na ma-
łej przestrzeni i spływające do nich informa-
cje: padła Warszawa, padł Hel. A przecież 
każdy z nich miał w kraju rodzinę – przypo-
mina Tarczyński. Od lat mieszkam w Londy-
nie i miałem okazję rozmawiać z członkami 
załogi ORP „Orzeł”, którzy ocaleli, ponieważ 
nie wyszli w feralny, ostatni rejs. Jak wspomi-

nał jeden z nich, w pewnym momencie napię-
cie na pokładzie było tak wielkie, że nawet 
upadająca na podłogę łyżka sprawiała, iż 
włosy stawały dęba. Myślę, że tę atmosferę w 
nowym filmie uda się przywołać – zaznacza 
Tarczyński.

Zdjęcia do produkcji powinny ruszyć  pod 
koniec pierwszej połowy przyszłego roku. 
Mamy koproducentów z Holandii i Estonii, 
dystrybutora, głównym partnerem jest Tele-
wizja Polska. To właśnie dla niej przygoto-
wujemy serial – podkreśla Grabowski. Do 
pomocy filmowcom zaangażowały się też 
ministerstwa kultury i obrony narodowej. 
Większość zdjęć będzie realizowana 
w obiektach wojskowych, armia zabezpieczy 
filmowy plan, twórcy zaś otrzymali dostęp 
do wiedzy ekspertów i materiałów zgroma-
dzonych choćby w Centralnej Bibliotece 
Wojskowej i Muzeum Marynarki Wojennej.

ORP „Orzeł”, to najsłynniejszy polski 
okręt podwodny. Do służby wszedł w 1939 
roku. Wsławił się przede wszystkim bra-
wurową ucieczką z internowania w Talli-
nie, skąd przedarł się do Wielkiej Brytanii. 
W ostatni rejs wyszedł wiosną 1940 roku. 
Podczas patrolu na Morzu Północnym za-
ginął w niejasnych okolicznościach. Do 
dziś nie wiadomo, co się z nim stało, ani 
gdzie spoczywa jego wrak.

Panu kmdr. Grzegorzowi TARKOWSKIEMU

wyrazy szczerego żalu z powodu śmierci

MATKI

składają
dowódca, kadra i pracownicy

3. Flotylli Okrętów

Panu Arturowi BURCZYKOWI

słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM
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Panu kmdr. ppor. Maciejowi TOMIAKOWI

oraz Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składają
załogi okrętów 13. dywizjonu Trałowców

Z głębokim żalem żegnamy 

kmdr. Franciszka ROSŁOŃCA
pierwszego komendanta  

Gdyńskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej

Rodzinie zmarłego
składamy wyrazy szczerego współczucie

pracownicy Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego MW  
oraz czasopisma MW „Bandera”

Hubert Jando, ORP „Orzeł”

Po pionierskiej monografii Jerzego 
Pertka „Dzieje ORP Orzeł”, praca 
Huberta Jando, to wydarzenie fun-
damentalne. Upływ czasu, znacznie 

lepszy dostęp do archiwów, postęp wiedzy 
i metod badawczych, bogatsza baza źródłowa 
sprawiają, że ta nowa monografia, starannie 
wydana przez Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni, to wielki krok naprzód, w drodze 
do rozwiązania zagadki „Orła”. Porządkuje 
i sumuje całą praktycznie wiedzę na temat hi-
storii „Orła” – od koncepcji budowy, po tra-
gedię zaginięcia okrętu. Oryginalnym wkła-
dem autora w redukcję „białych plam” tej hi-
storii jest jego benedyktyńska wręcz praca 
w dotarciu do wszystkich możliwych źródeł, 
z ich analizą, krytyczną oceną, tworzeniem 
w oparciu o nie kompleksowych hipotez. 
Wielkim walorem opracowania jest precyzja 
w podejściu do tematu. Każda informacja 
poddana została wielokierunkowej weryfika-
cji. Nie ma tutaj miejsca na emocje, czy in-
terpretacje nie poparte mocnymi dowodami, 
czy żelazną logiką, chociaż nawet wówczas 
autor stara się zachować maksymalną ostroż-
ność w rozstrzyganiu wątpliwości.

Treść pracy podzielona została na trzy czę-

ści – w pierwszej opisano historię powstania 
okrętu oraz jego wojenne losy do momentu 
dotarcia do Wielkiej Brytanii. W części dru-
giej opisano brytyjski okres służby, z drobia-
zgowo odtworzonym przebiegiem sześciu bo-
jowych patroli „Orła”. Część trzecia zawiera 
osiem sformułowanych hipotez, dotyczących 
przyczyn zatonięcia „Orła” oraz ich szczegó-
łową weryfikację. W konkluzji Hubert Jando 
stwierdza, że w wypadku jedynie trzech hipo-
tez nie ma podstaw do ich odrzucenia. Przy-
czyną zatopienia „Orła” mógł być według 
tych ustaleń skuteczny atak lotnictwa alianc-
kiego, wejście na minę lub awaria bądź spo-
tkanie z przeszkodą wodną. 

Wielkim walorem opracowania, obok wy-
mienianej rzetelności i bogactwa materiału, 
jest strona ilustracyjna – duża liczba archiwal-
nych, często unikatowych fotografii, schema-
tów oraz specjalnie opracowanych map, po-
zwalających prześledzić sytuacje, w jakich 
nasz okręt działał w kolejnych okresach wo-
jennej służby. Całość wzbogaca kilkadziesiąt 
stron załączników, indeksów i szczegółowa 
bibliografia.

Atutem książki i prowadzonych przez auto-
ra analiz jest jego udział w ekspedycjach po-

szukiwawczych w rejon hipotetycznego zato-
nięcia „Orła”. Efekty poszukiwań pozwalają 
w pełniejszy sposób weryfikować tworzone 
hipotezy. Eliminować akweny przypuszczal-
nego spoczynku wraku, tym samym zacie-
śniając obszar poszukiwań i stopniowo zbliża-
jąc się do ostatecznego wyjaśnienia tajemnicy 
ORP „Orzeł”. 

Książka „ORP „Orzeł” – historia i hipotezy 
jego zatonięcia” powstała w oparciu o rozpra-
wę doktorską Huberta Jandy. Jest więc nauko-
wo precyzyjna, maksymalnie udokumento-
wana, jednocześnie fascynująca poprzez śle-
dzenie toku prowadzonego przez autora śledz-
twa, w tej wciąż budzącej wielkie emocje hi-
storii. Niech jednak nikogo nie zwiedzie z po-
zoru beznamiętny tok prowadzonej narracji. 
„Orzeł”, jego załoga i losy, to od wielu lat 
prawdziwa pasja autora. Dzięki niej powstało 
źródło wielkiej wartości, niewątpliwie przy-
bliżające nas do ostatecznego epilogu tej hi-
storii, jakim będzie odnalezienie „Orła”. 

Panu chor. Krzysztofowi RUDNICKIEMU
oraz Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składa dowódca, żołnierze i pracownicy
Zespołu Zabezpieczenia KPW Gdynia 

3 października, w wieku 94 lat, zmarł 
 

kmdr ppor. Franciszek WALICKI 
pierwszy redaktor Przeglądu Morskiego, jazzman,  

twórca polskiego rocka

wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim

pogrążone w smutku środowisko Marynarki Wojennej

To kolejna publikacja mierząca się z jedną z największych tajemnic w historii polskich 
zmagań na frontach II wojny światowej. Kolejna, ale bez wątpienia wyjątkowa. 
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1 września 2015 roku Wojskowy Zespół Sportowy Komendy Portu 
Wojennego Gdynia został wzmocniony przez trzech żołnierzy – 
sportowców, którzy mogą poszczycić się wieloma sukcesami 
i osiągnięciami na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Są to 
lekkoatleci mar. Angelika Cichocka oraz mar. Artur Noga, a także 
judoczka mar. Karolina Tałach. 

Witamy nowych sportowców

Marynarz Angelika Cichocka, (ur. 
15 marca 1988 roku w Kartu-
zach), wychowała się w małej 
miejscowości, gdzie szkoła nie 

posiadała własnej sali gimnastycznej, a zajęcia 
z wychowania fizycznego były z tego powodu 
bardzo „okrojone”. Właściwie od samego po-
czątku, wykazywała wysokie predyspozycje 
do uprawiania sportów biegowych. Przełomo-
wy moment nastąpił, kiedy Angelika zdecydo-
wała się podjąć profesjonalne treningi, naj-
pierw w Gdańsku, a potem w Bytowie. Na 
pierwsze sukcesy nie trzeba było długo cze-
kać. Po kilku latach na dobre powróciła do 
Gdańska i pod okiem trenera Tomasza Lewan-
dowskiego, do dzisiaj reprezentuje tamtejszą 
Akademię Wychowania Fizycznego. Najwięk-
szym dotychczasowym sukcesem jest srebrny 
medal Halowych Mistrzostw Świata w Sopo-
cie w 2014 roku oraz tegoroczny srebrny me-
dal Halowych Mistrzostw Świata w Pradze. 
Dopełnieniem mojej kariery było wstąpienie 

do Marynarki Wojennej. Jako sportsmence 
największą dumę i satysfakcję sprawiają wy-
stępy podczas Mistrzostw Świata czy Europy, 
gdzie biegnę z orłem na piersi. Jako dziecko 
z zachwytem patrzyłam na mojego starszego 
brata, gdy opowiadał o życiu w wojsku. Wie-
działam, że nie jest łatwo, a mimo to wyobra-
żałam sobie siebie w mundurze. Teraz jestem 
zarówno żołnierzem, jak i sportowcem – z du-
mą podkreśla Angelika.

Marynarz Artur Noga, (ur. 2 maja 1988 ro-
ku w Raciborzu) jest lekkoatletą specjalizują-
cym się w biegu płotkarskim na dystansie 
110 m i 60 m. Wielokrotnie reprezentował 
Polskę na zawodach rangi mistrzowskiej  
m.in. Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach 
Świata i Igrzyskach Olimpijskich. Kilkakrot-
nie ustanawiał rekordy Polski w różnych gru-
pach wiekowych, na swoim koronnym dy-
stansie 110 m. Stawiam na rozwój zawodowy 
w obszarze sportowym oraz wojskowym. Mo-
im głównym celem jest walka o finał Igrzysk 

Olimpijskich w Rio De Janeiro w przyszłym 
roku – podsumowuje Artur.

Z kolei marynarz Karolina Tałach, (ur. 
3 września 1992 roku w Gdańsku) judo tre-
nuje od 15 lat. Na swoim koncie ma między 
innymi złoty medal na Mistrzostwach Polski 
Seniorek, Gdańsk 2013; srebrny medal na 
Mistrzostwach Polski Seniorek, Katowice 
2014; brązowy medal zdobyty w zeszłym 
roku w Tallinie podczas Pucharu Świata Se-
niorek oraz dwa srebrne krążki zdobyte 
w tym roku: podczas Pucharu Europy Se-
niorek w Bratysławie oraz drużynowo, pod-
czas Mistrzostw Świata Seniorek w Astanie. 
Moim największym marzeniem i celem zara-
zem, jest zdobycie medalu na Igrzyskach 
Olimpijskich – komentuje Karolina.

Sportowcom w marynarskich mundurach 
życzymy wielu sukcesów!

WOJSKOWY ZESPÓŁ SPORTOWY (WZS) – 
to pododdział znajdujący się w strukturze 
KOMENDY PORTU WOJENNEGO GDYNIA. 
Zespół jest wizytówką sportową nie tylko 
KPW Gdynia, ale także całej MARYNARKI 
WOJENNEJ. Obecnie zawodnicy zespołu 
reprezentują sześć dyscyplin sportowych: 
strzelectwo, judo, biegi na orientację,  
pięciobój morski, lekkoatletykę oraz  
żeglarstwo.
Żołnierze WZS są jednocześnie sportow-
cami, zdobywają wiele medali na wszelkie-
go rodzaju zawodach i mistrzostwach. 
Dzięki swoim występom rozsławiają imię 
Komendy Portu Wojennego Gdynia zarów-
no w kraju, jak i poza jego granicami.  
Wojskowym Zespołem Sportowym dowodzi 
kmdr por. Paweł ŁĘPA.

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl
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Nim stali się oficjalnie słuchaczami Akademii Marynarki Wojen-
nej, na pokładzie żaglowca szkolnego ORP „Iskra”, odbyli swój 

pierwszy dwutygodniowy rejs po Bałtyku. Żaglowiec, niezależnie od 
rozwoju techniki, jest najlepszym miejscem do poznania specyfiki 
służby na morzu. W tegorocznym rejsie uczestniczyło 26 kandydatów 
na słuchaczy gdyńskiej Alma Mater. Dla wielu z nich był to pierwszy 
kontakt z morzem w takim wydaniu. Trasa rejsu wiodła wzdłuż pol-
skiego wybrzeża. Przyszli oficerowie Marynarki Wojennej poznali 
smak marynarskiej służby. Mieli okazję zapoznać się z systemem 
wacht przy sterze, w drużynie bosmańskiej i „na oku” (na dziobie 
okrętu). Pełnili ją jako dublerzy. Mieli możliwość obsługi urządzeń, 
sprzętu oraz takielunku żaglowca. Zaś częste alarmy do żagli wypeł-
niały im czas rejsu. Przez całą dobę pełnili też dyżury w okrętowej 
kuchni. Podczas rejsu zawinęli do portu w Świnoujściu.

Poznawanie smaku służby na morzu
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