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Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW) obchodzi w tym roku 
Jubileusz 95-lecia utworzenia. Dlatego dzięki uprzejmości Redakcji miesięcznika 
będziemy w każdym kolejnym numerze „Bandery” przybliżać Państwu zagadnie-
nia związane z hydrografią, meteorologią, oceanografią, kartografią morską oraz 

obecnymi trendami w rozwoju sprzętu i urządzeń zabezpieczających te dziedziny. Biuro  
reprezentuje Polskę w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, przewodnicząc  
również Komitetowi Sterującemu norweskiej instytucji PRIMAR, zajmującej się weryfikacją 
i dystrybucją map cyfrowych. BHMW pełni rolę państwowej służby w zakresie hydrografii 
i kartografii morskiej dlatego też czynnie włączyło się do krajowych obchodów Światowego 
Roku Mapy - 2015. Jak co roku Biuro, przy współudziale Urzędów Morskich, Stowarzyszenia 
Hydrografów Polskich i władz lokalnych, organizować będzie krajowe obchody Światowego 
Dnia Hydrografii, w tym roku w Szczecinie. Tegoroczny temat przewodni „Our seas and 
waterways – yet to be fully charted and explored” nawiązuje do najważniejszych zadań  
stojących przed okrętami hydrograficznymi MW, jak również Oddziałem Hydrograficznym, 
Oddziałem Kartografii Morskiej i Oddziałem Informacji Nautycznej BHMW- dokończenie 
sondażu polskich tras żeglugowych, zgodnie z dyrektywą HELCOM, a następnie naniesienie 
zmian na mapy papierowe i cyfrowe. Zarówno Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, 
dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego 3. Flotylli Okrętów jak i Wydział Hydrograficzny 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża pełnią istotną rolę w systemie morskiego bezpieczeństwa pań-
stwa współdziałając na co dzień z krajowymi jednostkami morskiej administracji. Życząc 
ciekawej lektury w nadchodzących miesiącach mam nadzieję, że przybliżenie zagadnień 
związanych z hydrografią umożliwi naszym marynarzom w pełni wykorzystanie nowocze-
snych technologii podczas walki z zawsze niebezpiecznym morskim żywiołem.

Szef 
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

kmdr Andrzej Kowalski

 2 TOMASZ GOS | Nowoczesny w każdym calu

 5 Ł. ZALESIŃSKI, R. PIOCH | Nowe uzbrojenie „Orkana”

 6 PIOTR WOJTAS | Coraz bliej „Kormorana”

 7 TOMASZ GOS | Kły nad Bałtykiem

 8 Ł. ZALESIŃSKI, C. CICHY| „Mewa” za „Flaminga”

 10 TOMASZ GOS | Nurek w akcji

 11 CZESŁAW CICHY | Dwa domy

 12 TOMASZ MIEGOŃ| Z kart historii Muzeum Marynarki   

      Wojennej

 14 PRZEMYSŁAW PŁONECKI | Nowy podział zadań

 16 PRZEMYSŁAW PŁONECKI | Praca i pasja

 17 TOMASZ GOS | Na krótkiej fali

 18 STANISŁAW WIELEBSKI | ORP „Kaszub” i jego 

      szybkie zanurzenie

 20 PRZEMYSŁAW PŁONECKI| Saperski futsal

Wodowanie techniczne 
„Ślązaka”

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I (

2)
, P

IO
TR

 L
EO

N
IA

K
 (4

)

W Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się wodowanie 
techniczne okrętu patrolowego typu „Ślązak”. Jednostka ma  

zostać przekazana Marynarce Wojennej w końcu 2016 r. Po zwodowa-
niu jednostki, za pomocą specjalnych wzorów obliczono, że całkowita 
masa okrętu wynosi w przybliżeniu 1700 ton, co jest zgodne z parame-
trami, jakie określił armator. Sprawdzono także szczelność okrętu. 
Przed przetransportowaniem jednostki na ląd trzeba było obrócić ją 
o 180 stopni. Operacja ta była konieczna ze względu na przygotowanie 
„Ślązaka” do montażu śrub napędowych.
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Kmdr ppor. Sebastian KAŁA urodził się 19 czerwca 1976 roku w Gdańsku. W latach 1997-2001 studiował w Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Po ukończeniu studiów rozpoczął służbę w 32. Dywizjonie Okrętów Rakietowych, gdzie objął obowiązki dowódcy działu łączności  
i obserwacji technicznej na ORP „Metalowiec”, w 2003 roku wyznaczony został na dowódcę działu rakietowo–artyleryjskiego na ORP „Górnik”, 
w następnym roku objął obowiązki zastępcy dowódcy ORP „Hutnik”. Lata 2006 2007 związał z 13. Dywizjonem Trałowców, gdzie pełnił  
obowiązki zastępcy dowódcy grupy na ORP „Flaming”. W 2007 roku powrócił do Dywizjonu Okrętów Rakietowych na stanowisko zastępcy  
dowódcy okrętu, a w 2009 roku wyznaczony został na dowódcę ORP „Grom”. 1 kwietnia 2014 roku objął obowiązki dowódcy okrętu w Grupie 
Organizacyjno-Przygotowawczej okrętu patrolowego „Ślązak”. Ukończył studia uzupełniające na kierunkach Hydrografia Morska oraz  
Bezpieczeństwo Morskie Państwa, ponadto studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej. W wolnych chwilach żegluje. 
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Co to jest „załoga szkieletowa”?
Jest to pierwsza załoga na nowej jed-

nostce – jej szkielet. Powstaje razem z okrę-
tem. Obecna, oficjalnie obowiązująca nazwa 
to Grupa Organizacyjno–Przygotowawcza, 
ale pojęcie „załoga szkieletowa” jest równie 
właściwe i często używane. Zgodnie z Regu-
laminem Służby na Okrętach Marynarki Wo-
jennej, grupę taką powinno się powoływać 
każdorazowo z chwilą rozpoczęcia budowy 
nowej jednostki. Skład grupy zależy od prze-
znaczenia okrętu. W pierwszej kolejności po-
wołuje się dowódcę okrętu, mechanika oraz 
bosmana okrętowego. Tak też było w naszym 
przypadku. W miarę postępu prac wyznacza 
się do składu załogi kolejne osoby. Do prób 
odbiorczych okręt powinien przystąpić z peł-
ną i wyszkoloną załogą.

Docelowo załoga „Ślązaka” ma liczyć 
97 osób. Ile członków załogi udało się 

skompletować do tej pory?
W tej chwili załoga liczy 20 osób. Nieba-

wem powinniśmy się wzbogacić o kolejnych 
kilku nowych załogantów. Wynika to przede 
wszystkim ze szkoleń, przewidzianych 
w umowie o budowie okrętu.

Wasza praca w tej chwili to głównie 
szkolenia…

Można tak powiedzieć. Harmonogram 
szkoleń jest napięty. Każdy z członków załogi 
musi zostać wyszkolony w obsłudze przydzie-
lonego mu sprzętu. Część szkoleń odbywa się 
u producentów i dostawców sprzętu. Kursy 
odbywają się zarówno w Polsce, jak i za grani-
cą: we Włoszech, Niemczech i Holandii. 

Wprowadzenie „Ślązaka” do służby 
będzie dla morskiego rodzaju Sił 

Zbrojnych ogromnym przeskokiem tech-
nologicznym.

Zdecydowanie tak. Wszyscy wiemy, że od 
wprowadzenia ostatniej nowej jednostki tro-
chę czasu upłynęło. Nowoczesny system wal-
ki, zintegrowane systemy łączności i nawiga-
cji, nowoczesne uzbrojenie artyleryjskie, to 
jedne z wielu zalet „Ślązaka”. Okręt jest no-
woczesny w każdym calu. Technicznie prze-
skakujemy do wyższej ligi.

Okręt miał być korwetą wielozadanio-
wą, a obecnie jest budowany w wersji 

patrolowej. Czy różnice w budowie obu 
wersji są duże?

Różnice oczywiście są, ale przewidywane 

jest też zachowanie potencjału modernizacyj-
nego, a to znaczy, że miejsce przewidziane na 
poszczególne elementy uzbrojenia korwety 
ma być dostępne. Zasadnicze różnice dotyczą 
właśnie uzbrojenia. Pozostałe elementy wy-
posażenia są w większości takie same na 
okręcie patrolowym, jak i korwecie.

Co zrobiło na Panu największe wraże-
nie na tej jednostce?

Technologia zastosowana na jednostce. Po-
ziom integracji poszczególnych elementów, 
nowoczesne systemy obrony przeciwawaryj-
nej i wiele innych ciekawych rozwiązań. Wy-
zwanie przed załogą jest wielkie i nie mogę 
się doczekać sprawdzenia wszystkiego 
w działaniu na morzu.

Jakie są jeszcze różnice między „Śląza-
kiem”, a naszymi dotychczasowymi 

okrętami?
O wszystkim nie mogę mówić, bo nie 

wszystko jest jawne. Ale na przykład, to co 
od razu rzuca się w oczy, nawet laikowi to 
fakt, że na okręcie nie ma bulajów. Jedyne 
przeszklone miejsca znajdują się na sterówce. 
Następnym elementem jest kształt kadłuba 
w technologii ograniczającej powierzchnię 
skutecznego odbicia fal radiolokacyjnych. Na 
„Ślązaku” nie można swobodnie chodzić po 
zewnętrznym pokładzie. Pokład cumowniczy 
jest wewnątrz okrętu, tam znajdują się kabe-
stany i windy kotwiczne. Na wszystkich pol-
skich jednostkach jakie mieliśmy do tej pory, 
cumowanie okrętu obsługiwało się z ze-
wnętrznego pokładu. Bardzo ciekawym roz-
wiązaniem jest napęd okrętu. Zastosowano 
w nim dwa silniki diesla, jedną turbinę gazo-
wą i łączącą to wszystko przekładnię.

Okręt jest już dość długo budowany. 
Czy nie odbije się to negatywnie na 

jego jakości? Czy niektóre jego podzespoły 
nie są już przestarzałe?

Jako załoga, nie mamy wpływu na to, jak 
długo jednostka jest budowana. Pytanie jest 

jednak jak najbardziej zasadne. Stan tech-
niczny urządzeń zainstalowanych na okręcie 
jest weryfikowany i na normalnych zasadach 
jest na nie udzielana gwarancja. W żadnym 
wypadku nie można powiedzieć, że jednost-
ka, jej poszczególne elementy czy konstruk-
cja jest przestarzała. 

A jak określiłby Pan komfort służby na 
tej jednostce?

Pomieszczenia okrętowe są na etapie wy-
posażania. Pomimo tego, że jednostka wyglą-
da na dużą i przestronną, wewnątrz nie ma 
luksusów. Wynika to z dużej ilości sprzętu. 
Największe z pomieszczeń są przeznaczone 
dla 12 członków załogi. Są trzy mesy: oficer-
ska, podoficerska i marynarska. Wszystko 
zaprojektowane jest zgodnie z zasadami er-
gonomii i każde miejsce musi być w pełni 
wykorzystane. Nie zapominajmy, że okręt ma 
przebywać na morzu po kilka tygodni, bez 
zawijania do portu. Jego wyposażenie obej-
muje więc także pralnię, pomieszczenia uty-
lizacji śmieci, oczyszczalnie ścieków, piekar-
nię oraz kilka chłodni prowiantu. Trzeba jed-
nak przyznać, że miejsca i tak będzie trochę 
więcej, niż pierwotnie przewidywano, ponie-
waż załoga okrętu patrolowego będzie li-
czebnie mniejsza, niż załoga korwety. 

Kto może służyć na „Ślązaku”?
Ludzie, którzy chcą się zaangażować 

w pracę na tym okręcie i którzy są fachowca-
mi w swojej specjalizacji. Zanim „Ślązak” 
wejdzie do służby, załogę czekają jeszcze bli-
sko dwa lata szkoleń. Muszą więc ją tworzyć 
osoby, które zwiążą się z nią na następnych 
kilka lat od momentu podniesienia na niej 
bandery. Chciałbym, żeby od pierwszego 
dnia służby okrętu w Marynarce Wojennej 
mógł on w stu procentach wykorzystywać 
swoje możliwości i wykonywać zadania, do 
jakich został przeznaczony. Aby ten cel osią-
gnąć, potrzebna jest świetnie wyszkolona 
i zaangażowana w swoją pracę załoga.

Nowoczesny w każdym calu
Z komandorem podporucznikiem Sebastianem Kałą, dowódcą załogi 
szkieletowej okrętu patrolowego „Ślązak” rozmawia Tomasz Gos.
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Pożegnanie z mundurem
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W styczniu odbyła się pierwsza runda mi-
strzostw 3. Flotylli Okrętów w sporcie 

powszechnym. Po raz kolejny, marynarze z dy-
wizjonu Okrętów Bojowych okazali się najlep-
si w rywalizacji tenisa stołowego. 

W zawodach wzięło udział 33 zawodników 
(w tym 3 kobiety) reprezentujących sześć jed-
nostek podległych dowódcy 3. Flotylli Okrę-
tów. Mistrzostwa, zgodnie z regulaminem 
współzawodnictwa sportowego 3.Flotylli Okrę-
tów, rozegrano w formie turnieju indywidualne-

go i zespołowego. W ramach rozgrywek indy-
widualnych zawodnicy startowali w trzech ka-
tegoriach: kobiet oraz mężczyzn do 35 lat i po-
wyżej 35 lat. Zmagania kobiet rozegrano w for-
mule open. Najlepszą okazała się zawodniczka 
Komendy Portu Wojennego mar. Monika  
Bilak. W kategorii mężczyzn do 35 lat, triumfo-
wał mar. Jarosław Mras reprezentujący dywi-
zjon Okrętów Wsparcia, a w kategorii powyżej 
35 lat zwyciężył chor. mar. Kacper Konkol 
z dywizjonu Okrętów Bojowych. Turniej dru-

żynowy wygrała reprezentacja dywizjonu 
Okrętów Bojowych, która także zwyciężyła 
w klasyfikacji zespołowej.

Nowy rektor-komendant Akademii MW

22 stycznia o godz. 14.00 w Akademii Ma-
rynarki Wojennej im. Bohaterów We-

sterplatte w Gdyni w obecności wiceminister 
Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz odbyła 
się uroczystość przekazania obowiązków rekto-
ra-komendanta. Zdający obowiązki kontradmi-
rał dr inż. Czesław Dyrcz, po osiągnięciu wieku 
emerytalnego, odszedł do rezerwy po 42 latach 
służby i 8 latach dowodzenia uczelnią. Nowym 
rektorem-komendantem AMW został kmdr 
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. 

W uroczystości, obok wiceminister Obrony 
Narodowej Beaty Oczkowicz udział wzięli mię-

dzy innymi: wiceminister Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji, Bogdan Dombrowski, do-
wódca Centrum Operacji Morskich/Dowódz-
twa Komponentu Morskiego, wiceadmirał Sta-
nisław Zarychta, biskup pomocniczy Archidie-
cezji Gdańskiej, ks. biskup Wiesław Szlachet-
ka, radca Ministra Obrony Narodowej gen. 
dyw. w st. spocz. prof. dr. hab. Bogusław Pa-
cek, senator Edmund Wittbrodt oraz przedsta-
wiciele dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych i in-
stytucji centralnych MON. 

30 stycznia, na pokładzie historycznego 
niszczyciela, okrętu-muzeum ORP „Bły-

skawica” dowódca generalny RSZ gen. broni 
pil. Lech Majewski uroczyście pożegnał wice-
admirała Ryszarda Szczepana Demczuka. Peł-
niący do 30 października ubiegłego roku obo-
wiązki inspektora Marynarki Wojennej wicead-
mirał Demczuk przeszedł w stan spoczynku. 

Wiceadmirał Ryszard Szczepan Demczuk 
urodził się 3 sierpnia 1959 r. w Białej Podla-
skiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ma-
rynarki Wojennej (1985). Ukończył: kurs 
przeszkolenia oficerów szczebla operacyjno- 
-taktycznego (1990), międzynarodowy kurs 
oficerów sztabu w Akademii Obrony Holandii 
(1996), kurs integracji z NATO (1998), kurs 
„Liderzy XXI wieku” w Europejskim Cen-
trum Studiów Bezpieczeństwa w amerykań-

skim Instytucie im Georga C. Marshalla 
w Garmisch-Partenkirchen (1998), studia po-
dyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej 
(2000) oraz podyplomowe studia dowódczo- 
-sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki 
Wojennej w Newport (2001). Po ukończeniu 
studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojen-
nej od 1985 roku pełnił służbę w 3. Flotylli 
Okrętów w 1. Dywizjonie Okrętów Rakieto-
wych, przechodząc wszystkie szczeble dowo-
dzenia, od dowódcy działu do dowódcy okrę-
tu. W latach 1989-1994 dowodził okrętem ra-
kietowym ORP „Oksywie”, a w latach 1995-
1997 okrętem rakietowym ORP „Grom”. Na-
stępnie pełnił kolejno obowiązki starszego ofi-
cera specjalisty w Oddziale Operacyjnym 
Sztabu Marynarki Wojennej w Gdyni oraz 
starszego oficera operacyjnego w Wydziale 
Operacyjnym Sztabu 3. Flotylli Okrętów. 
W 2002 roku powrócił do Dywizjonu Okrę-
tów Rakietowych i w tym samym roku objął 
nad nim dowodzenie. Później pełnił obowiązki 
głównego specjalisty w Dowództwie Mary-

Mistrzostwa 3.FO w tenisie stołowym

narki Wojennej. W 2007 roku został dowódcą 
Centrum Operacji Morskich. W czerwcu 2008 
roku zdał obowiązki dowódcy COM i został 
skierowany na studia polityki obronnej w Uni-
wersytecie Obrony Narodowej Stanów Zjed-
noczonych w Waszyngtonie. 1 grudnia 2009 r. 
objął obowiązki szefa Szkolenia Marynarki 
Wojennej. Od listopada 2010 roku do sierpnia 
2011 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 
Grupy Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT 
w strategicznym dowództwie ISAF w Kabulu. 
1 października 2012 roku objął obowiązki za-
stępcy dowódcy Marynarki Wojennej – szefa 
Sztabu MW. 19 sierpnia 2013 roku minister 
Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wy-
znaczył wiceadmirała Ryszarda Demczuka na 
stanowisko szefa Zespołu do spraw Inspekto-
ratu Marynarki Wojennej w Grupie Organiza-
cyjnej Dowództwa Generalnego RSZ. Od 
1 stycznia do 30 października 2014 roku pełnił 
obowiązki na stanowisku Inspektora Marynar-
ki Wojennej w Dowództwie Generalnym  
Rodzajów Sił Zbrojnych.
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Dane techniczne rakiety RBS 15 MK3: 
• długość 4,45 m 
• średnia 0,50 m 
• rozpiętość skrzydeł 1,40 m 
• ciężar bez silników startowych 630 kg 
• ciężar z silnikami startowymi 800 kg 

Nowe uzbrojenie „Orkana”

W grudniu, ubiegłego roku zakończono próby nowego uzbrojenia okrętu rakietowego 
ORP „Orkan”. Nowe rakiety RBS-15 Mk 3 mają o połowę większy zasięg, aniżeli 
dotychczas użytkowane RBS-15 Mk 2. Rośnie zatem siła uderzeniowa jednostki. To 
pierwsza jednostka projektu 660, na której nastąpiła zmiana typu uzbrojenia.

Próby nowych pocisków rakietowych 
RBS-15 Mk3 przeprowadzone 
w obecności producenta oraz komi-
sji, w składzie której znaleźli się 

przedstawiciele dywizjonu Okrętów Bojo-
wych, Inspektoratu Uzbrojenia MON oraz Do-
wództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych trwały dwa tygodnie. Testy, polegające 
między innymi na symulowanym odpaleniu 
pocisków oraz próby morskie, podczas któ-
rych okręt wyposażony był w osiem pocisków, 
potwierdziły zgodność wszystkich interfejsów 
okrętowych z systemami mocy, walki oraz na-
wigacji. Morskie testy akceptacyjne dla pierw-
szego z trzech polskich okrętów typu „Orkan” 
zakończyły się sukcesem. Dzięki RBS15 Mk3, 
Polska posiada pociski przeciwokrętowe, które 
mogą zwalczać cele odległe o ponad 200 km, 
w każdych warunkach pogodowych - to impo-
nujący potencjał ofensywny, niezależnie od 
przyjętych standardów – mówi Stefan Öberg, 
dyrektor jednostki biznesowej Missile Sys-
tems, części Saab Dynamics.

Jak to działa?
Za prawidłowe funkcjonowanie uzbrojenia 

odpowiedzialny jest zintegrowany system kie-

rowania walką Tacticos, który pomaga zapla-
nować atak, obsługuje rakiety i nadzoruje ich 
start. Ale po kolei. Z pokładu okrętu możliwe 
jest zlokalizowanie celu do linii horyzontu, 
dlatego na potrzeby nowych rakiet koniecz-
nym będzie posiłkowanie się wsparciem z ze-
wnątrz. Namiary na jednostkę nieprzyjaciela 
mogą być pozyskane z samolotu lub  
innego okrętu czy radaru. Kiedy już cel zosta-
nie zlokalizowany, do systemu trafiają infor-
macje o jego położeniu i parametrach ruchu, 
na przykład kierunku i prędkości. Rakieta  
dostaje dane o wysokości, na jakiej ma lecieć, 
i punktach zwrotu. Po zejściu z wyrzutni, już 
sama koryguje swój lot i namierza nieprzyja-
cielski okręt. Dzięki nowoczesnej technologii 
system ma dużą odporność na zakłócenia,  
które mogłyby mieć wpływ na tor lotu rakiety. 
W ten sposób „Orkan” może razić nieprzyja-
ciela, sam pozostając poza zasięgiem wzroku. 
Na pokład ORP „Orkan” może zabrać do 
ośmiu rakiet RBS-15 Mk3.

Co się zmieniło?
Zasadnicza różnica między dotychczas wy-

korzystywanymi rakietami RBS-15 Mk2, 
a nowym uzbrojeniem RBS-15 Mk3 dotyczy 

ich zasięgu. Zwiększył się on o połowę i teraz 
dochodzi do 200 kilometrów.

Okręty rakietowe
W strukturach Marynarki Wojennej funkcjo-

nują trzy małe okręty rakietowe projektu 660: 
ORP „Orkan”, ORP „Piorun” i ORP „Grom”. 
Ich kadłuby zostały wyprodukowane w NRD. 
Polska kupiła je i przekazała do Stoczni Północ-
nej, która dokończyła budowę jednostek. Okręty 
weszły do służby w latach 90. Dziś należą do 
Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrę-
tów w Gdyni. Samoobronę jednostki oparto na 
zestawach artyleryjskich AK¬176 (kaliber 
76 mm) i AK¬630 (kaliber 30 mm), a także wy-
rzutni rakiet przeciwlotniczych S¬2M. W 2006 
roku Polska podpisała ze szwedzką firmą Saab 
umowę, na mocy której znajdujące się na okrę-
tach rakiety RBS-15 Mk2 miały zostać zastą-
pione przez pociski nowszej generacji – RBS-15 
Mk3. Jak dotąd przetestowała je załoga 
ORP „Orkan”. Na pokładach dwóch pozosta-
łych okrętów rakietowych podobny sprawdzian 
ma się odbyć jeszcze w tym roku.

Łukasz Zalesiński/polska-zbrojna.pl
kmdr ppor. Radosław Pioch/3. FO
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Na początku 2016 roku mają rozpocząć się próby morskie niszczyciela min typu „Kormoran”.  
Wzmocni  on polskie siły przeciwminowe, które już w tej chwili są ważną siłą NATO.

23 września 2014 roku wicemini-
ster Obrony Narodowej ds. Za-
kupów i Modernizacji Sił 
Zbrojnych Czesław Mroczek, 

symbolicznym „położeniem stępki” rozpoczął 
budowę pierwszego niszczyciela min nowej ge-
neracji. Do stycznia 2015 roku montaż po-
szczególnych sekcji okrętu w Stoczni Remonto-
wa Shipbuilding w Gdańsku przebiegał zgod-
nie z planem. Według założeń projektu, okręt 
będzie w pełni „złożony” na wiosnę 2015 roku, 
a wyposażony w niezbędne urządzenia i goto-
wy do prób morskich na początku roku 2016.

Konsorcjum, w skład którego wchodzi także 
gdyńska Stocznia Marynarki Wojennej, Centrum 
Techniki Morskiej i Centrum Techniki Okręto-
wej ma stworzyć kadłub ze stali amagnetycznej, 
która zapewnia ochronę przed minami wzbudza-
nymi za pomocą zapalników magnetycznych. 
Doskonałe własności manewrowe powinny za-
pewnić okrętom strugowodne pędniki napędza-
ne silnikami spalinowymi. Okręt o długości 58 
metrów będzie obsługiwany przez 45 osobową 
załogę. W wyposażeniu jednostki znajdzie się 
między innymi norweski autonomiczny pojazd 
podwodny Hugin 1000, szwedzki sonar o zmien-
nym zanurzeniu Double Eagle, a także zdalnie 
sterowane ładunki wybuchowe do bezpiecznej 
neutralizacji zagrożenia minowego. 

Kontrakt na dostarczenie niszczyciela min zo-
stał podpisany we wrześniu 2013 roku. Remon-
towa Shipbuilding, to obecnie jedna z najwięk-
szych stoczni w Europie, która korzysta z poten-
cjału dawnej Stoczni Północnej, w której przez 
dekady projektowano okręty desantowe, pomoc-
nicze, patrolowe, a także dostosowano do po-
trzeb MW okręt wsparcia logistycznego  
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Ten 

ostatni jest obecnie „okrętem dowodzenia siłami 
przeciwminowymi”, a zadania wykonywane 
przez okręty przeciwminowe, w ramach Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1 są od lat naszym „produktem eksporto-
wym”. W 2010 i 2013 roku z pokładu „Czernic-
kiego” Polacy dowodzili całym Zespołem 
SNMCMG1, co było ewidentnym przejawem 
zaufania, jakim dowództwo NATO obdarzyło 
polskich specjalistów od walki przeciwminowej. 

Od 2002 roku, polskie niszczyciele min już 
11 razy wchodziły w skład tego najstarszego 

z natowskich stałych zespołów okrętowych. 
W ciągu pięciu ostatnich lat Polacy aktywnie 
uczestniczyli także w pracach nad zmianą 
i uaktualnieniem głównych procedur, według 
których toczy się codzienne życie w ramach 
wielonarodowego zespołu okrętów odpowie-
dzialnych za osłonę Europy Północnej przed za-
grożeniem minowym z czasów wojen świato-
wych. Zespół ten pozostaje także w ciągłej go-
towości do reagowania na sytuacje kryzysowe, 
konflikty międzynarodowe na morzu oraz za-
grożenia niesymetryczne, które mogą zakłócić 
swobodny przepływ dóbr materialnych z całego 
świata do portów Europy Północnej. 

Aby sprostać tym wymaganiom należy nie 
tylko uaktualniać procedury, ale także, a wła-
ściwie przede wszystkim, zadbać o nowocze-
sność stosowanych rozwiązań technicznych 
i samych platform, z których mogą operować 
zaawansowane systemy przeciwminowe czy 
bezzałogowe. Mimo swojego zaawansowanego 

Coraz bliżej „Kormorana”

wieku (po modernizacji) od 2002 roku wszyst-
kie trzy niszczyciele min („Flaming”, „Mewa” 
i „Czajka”) rozpoczęły aktywną służbę pod fla-
gą NATO. Na ich pokładach wyszkoliły się set-
ki oficerów, podoficerów i marynarzy, którzy 
dzisiaj stanowią wizytówkę polskich sił prze-
ciwminowych.

Postępujący rozwój technologii sprawił, że 
w ostatnich latach nasze okręty zaczęły odsta-
wać od pozostałych platform wykorzystywa-
nych przez inne kraje w ramach działań prze-
ciwminowych w Europie. Mowa tu jedynie 

Wymiary główne okrętu typu „KORMORAN”:
• Wyporność: maks. – 850 t
• Długość całkowita –58,00 m
• Szerokość maks. – 10,30 m
• Wysokość do pokładu dziobówki – 6,40 m
• Wysokość do pokładu głównego na rufie – 4,70 m
• Zanurzenie konstrukcyjne kadłuba – 2,60 m
• Prędkość – nie mniej niż 15 w
• Zasięg pływania – nie mniej niż 2500 mil morskich
• Klasa lodowa L-3 umożliwiająca pływanie w drobno pokruszonym lodzie
• Dwa silniki spalinowe o mocy ok. 1000 kW, w wypadku małych prędkości zastępowane 

przez silniki elektryczne napędu pomocniczego, przenoszące napęd poprzez przekładnie 
redukcyjne na 5-łopatowe silniki cykloidalne Voit-Schneidera

• Trzy zespoły prądotwórcze – każdy o mocy 323 kW
• Załoga etatowa – 45 osób + 7 miejsc dodatkowych

o kwestii technicznej, nie o załogach, które 
zmagając się z leciwym sprzętem dawały z sie-
bie wszystko, żeby wykonywać postawione za-
dania w najlepszy możliwy sposób. Warto pod-
kreślić, że Marynarka Wojenna nie ma własne-
go budżetu i nie może po prostu zamówić no-
woczesnych okrętów na swoje potrzeby - za-
kup, (podobnie, jak w przypadku Sił Powietrz-
nych samoloty wielozadaniowe F-16), musi być 
zorganizowany centralnie przez MON. 

Wizja pozyskania pierwszego z trzech nisz-
czycieli min kolejnej generacji już w roku 2016 
pozwala mieć nadzieję, że najważniejsza war-
tość branży przeciwminowej Marynarki Wojen-
nej - potencjał ludzki - zostanie zachowana 
i zdąży płynnie przejść na nowe okręty przed 
wycofaniem wysłużonych „Ptaszków”.

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@gmail.com
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Gdzie będą serwisowane pociski NSM 
i sprzęt związany z obsługą tych  

pocisków?
W zależności od rodzaju obsługi, serwiso-

wanie odbywać się będzie w oparciu o Woj-
skowe Zakłady Elektroniki w Zielonce lub 
u producenta w fabryce KONGSBERG.

Jak w praktyce ma wyglądać współpra-
ca między MJR a siłami nawodnymi?

Koordynacja działań, zarówno sił okręto-
wych jak i MJR prowadzona będzie przez do-
wódcę komponentu morskiego (COM- 
-DKM). Współdziałanie sił okrętowych 
z MJR realizowane będzie poprzez taktyczne 
systemy transmisji danych. Współpraca  
będzie polegała na wymianie informacji  
o sytuacji, planowaniu i wykonywaniu wspól-
nych uderzeń rakietowych.

Czy MJR będzie zaopatrzona w tak-
tyczne bezzałogowce?

Nie. Będziemy korzystać oczywiście  
z informacji zbieranych przez bezzałogowe 
statki powietrzne (UAV), ale taki sprzęt  
będzie znajdował się w innych jednostkach.

Co to jest sieciocentryczny system do-
wodzenia wykorzystywany przez 

Morską Jednostkę Rakietową?

Z komandorem Romanem Bublem, dowódcą Morskiej 
Jednostki Rakietowej rozmawia Tomasz Gos. 

System dowodzenia MJR zbudowany jest 
w oparciu o Mobilne Centra Komunikacyjne 
(MCC)  znajdujące się na poszczególnych 
szczeblach dowodzenia . Tworzą one sieci lo-
kalne: bateryjną (BCN) i  dywizjonową  
(SCN) połączone w sieć ogólną MJR (RCN). 

Co kryje się pod hasłem „Polskie kły”?
Termin „polskie kły” padł po raz 

pierwszy z ust premiera Donalda Tuska 
w 2013 roku. Podczas wizyty w bazie lotni-
czej w Łasku oznajmił on, że jednym z prio-
rytetów rządu jest zwiększenie potencjału 
odstraszania polskiego wojska. Jako główne 
elementy składowe „kłów” podał rakiety 
manewrujące dla F-16, rozbudowany  
Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy, drony 
i wojska specjalne.

Jakiej wielkości jednostkę jest w stanie 
zatopić rakieta typu NSM będąca na 

wyposażeniu MJR?
Trudno określić jednoznacznie. Zależne jest 

to od miejsca trafienia, „wrażliwości” jednost-
ki na uszkodzenia itp. Nie zawsze chodzi o za-
topienie jednostki pływającej, a bardziej o jej 
unieszkodliwienie. Pojedynczy NSM uderza-
jący w nadbudówkę okrętu, w maszynownię 
lub zbiorniki paliwa trwale unieszkodliwi taką 

Kły nad Bałtykiem
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Komandor dyplomowany Roman BUBEL urodził się 19 października 
1967 roku w Słupsku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (1991). Ukończył studia dyplomowe 
na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2001) oraz studia  
podyplomowe na Akademii Marynarki Wojennej  w Gdyni (2006).  
Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej od 1991 roku pełnił służbę na stanowisku dowódcy 
baterii w 9. Dywizjonie Przeciwlotniczym Marynarki Wojennej  
w Ustce. W 2001 roku rozpoczął służbę w Dowództwie Marynarki 
Wojennej w Gdyni, jako młodszy specjalista w Szefostwie Lotnictwa 
i Obrony Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej. W latach 2003–
2004 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 9. Dywizjonu Przeciwlotni-
czego Marynarki Wojennej w Ustce. Kolejny okres swojej służby 
kmdr Bubel spędził w Dowództwie Marynarki Wojennej (2004–
2014) zajmując kolejno stanowiska: starszego specjalisty oraz  
szefa obrony przeciwlotniczej i artylerii rakietowej Marynarki  
Wojennej. Od 1 kwietnia 2014 roku pełnił obowiązki szefa Oddziału 
Obrony Powietrznej w Centrum Operacji Morskich–Dowództwie 
Komponentu Morskiego. Decyzją nr 2583/MON Ministra Obrony 
Narodowej został wyznaczony na stanowisko dowódcy Morskiej  
Jednostki Rakietowej od 1 grudnia 2014 roku. 
Komandor dyplomowany Roman Bubel jest żonaty i ma 2 synów.  
Interesuje się sportem, turystyką, wędkarstwem oraz historią  
wojskowości.

jednostkę i wyeliminuje z dalszej walki.

Czy w najbliższym czasie będzie 
wzmacniana obrona przeciwlotnicza 

Moskiej Jednostki Rakietowej?
Na chwilę obecną, do roku 2022 nie planu-

je się wzmocnienia organicznej obrony prze-
ciwlotniczej MJR. Podczas działań bojowych 
będzie jednak ona wzmacniana przez specja-
listyczne pododdziały OPL.

Do czego są przeznaczone, wykorzysty-
wane w MJR radary TRS-15C i jaki 

jest ich zasięg? 
Stacje radiolokacyjne TRS-15C wyposa-

żone są w kanał nawodny i pozwalają rozpo-
znać przestrzeń nawodną w promieniu do 45-
50 km (w zależności od warunków atmosfe-
rycznych). Są alternatywnym źródłem wska-
zania celu nawodnego w wypadku uszkodze-
nia lub utraty łączności z przełożonym, lub 
innymi źródłami informacji.

Czy jest planowany nowy system ma-
skujący dla pojazdów MJR?

Rozważana jest możliwość pozyskania 
mobilnych makiet wyrzutni rakietowych wy-
korzystujących podwozie Jelcz P.662.

Jakie cele stawia sobie Pan jako dowód-
ca MJR?

Przede wszystkim zakończenie jej formo-
wania oraz intensyfikacja szkolenia i zgrywa-
nia na kolejnych szczeblach dowodzenia, tak 
by w ciągu najbliższego roku osiągnąć pełną 
gotowość do realizacji celów pierwszego dy-
wizjonu, a po pozyskaniu sprzętu dla drugie-
go i zrealizowaniu pełnego cyklu szkolenia - 
całością sił.
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400 godzin pracy stacji hydrolokacyjnych, 189 misji pojazdu podwodnego i 240 
zlokalizowanych podwodnych obiektów, to bilans służby ORP „Flaming” w Stałym 
Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO. 11 grudnia, po przebyciu 9300 mil 
morskich, jednostka powróciła do macierzystego portu w Gdyni. Prawie półtora 
miesiąca wcześniej bliźniaczy ORP „Mewa” uzyskał certyfikację do udziału 
w misji pod flagą Sojuszu.

„Mewa” za „Flaminga”

Do Stałego Zespołu Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO Grupa 1, 
ORP „Flaming” dołączył 28 maja 
w Rydze, tuż po zakończeniu 

udziału w międzynarodowej operacji oczysz-
czania dna morskiego z niebezpiecznych 
obiektów u wybrzeży Łotwy. W ciągu ponad 

6-miesięcznej służby w zespole, okręt dwu-
krotnie uczestniczył w międzynarodowych 
manewrach na Bałtyku (pod kryptonimem 
„Baltops” i „Northern Coasts”), a także mię-
dzynarodowych manewrach „Joint Warrior” 
odbywających się u zachodnich wybrzeży 
Wielkiej Brytanii oraz operacji usuwania nie-

bezpiecznych obiektów w kanale La Manche. 
W ciągu trzynastu dni tej operacji, siedem 
okrętów wchodzących w skład zespołu prze-
szukało dno na obszarze 100 mil kwadrato-
wych. Natrafiliśmy na sześć min, z których 
cztery zostały zniszczone – informuje kmdr 
ppor. Jarosław Tuszkowski, dowódca ORP 
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czyli zmiana polskiej wachty pod flagą NATO
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„Flaming”. Kolejne dwie leżały zbyt blisko 
kabli telekomunikacyjnych. Informacje o nich 
przekazaliśmy francuskiej marynarce – doda-
je. Podczas wcześniejszych ćwiczeń u wybrze-
ży Finlandii, norweski okręt HNoMS „Kar-
moey” natrafił na podejrzanie wyglądający 
obiekt. Poproszono nas o jego identyfikację. 
Okazało się, że to mina AMD 500 z okresu 
II wojny światowej. Sztab ćwiczenia podjął 
decyzję o jej zniszczeniu na miejscu. I to za-
danie również przypadło nam. W skład ze-
społu wchodziły wówczas okręty przeciwmi-
nowe z siedmiu krajów. Nasz był jednostką 
najstarszą i nie ma co ukrywać, pozostałe 
dysponowały lepszym sprzętem. Jestem prze-
konany, że jeszcze kilka lat temu zadanie wy-
konaliby Niemcy, Holendrzy albo Belgowie. 
Teraz stało się inaczej. A my mieliśmy satys-
fakcję, że to właśnie nasza załoga obsadzona 
została w roli eksperta – wspomina kmdr 
ppor. Tuszkowski.

Służba pod flagą NATO wiązała się rów-
nież z wizytami w 18 portach 10 europej-
skich krajów (Łotwy, Estonii, Szwecji, Litwy, 
Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Holandii oraz Niemiec). W trakcie wizyt 
polski okręt zwiedziło 4000 osób, w tym 
przedstawiciele brytyjskiej, łotewskiej i fiń-
skiej Polonii.

W ciągu 115 dni służby na morzu załoga „FLAMINGA” zlokalizowała 240 
podwodnych obiektów, a 41 z nich zidentyfikowała przy wykorzystaniu specja-
listycznego pojazdu podwodnego UKWIAŁ.

Na długo przed powrotem „Flaminga”, przygotowania do służby w sojuszni-
czym zespole rozpoczął inny niszczyciel min z „zapracowanego” 13. Dywizjonu 
Trałowców – ORP „MEWA”. Jego „certyfikacja” zakończyła 15-miesięczny 
okres przygotowań. W tym czasie okręt brał udział w licznych ćwiczeniach, 
a załoga w kursach – tłumaczy kpt. mar. Michał Dziugan, dowódca „Mewy”. 
Marynarze musieli zadbać nawet o takie szczegóły, jak seria szczepień 
ochronnych – dodaje.

Podczas zakończonych pod koniec października działań, koniecznych do  
uzyskania certyfikatu, załoga musiała przede wszystkim poszukiwać i niszczyć 
miny. Marynarze korzystali między innymi z nowoczesnego pojazdu podwod-
nego GAVIA, a także ładunków wybuchowych typu TOCZEK – wyjaśnia 
kmdr por. Piotr Sikora, dowódca 13. Dywizjonu Trałowców. Okręt ćwiczył rów-
nież walkę z atakami szybkich łodzi. Tym razem cel imitowany był przez makie-
tę. Został on ostrzelany z armaty, wielkokalibrowego karabinu maszynowego 
oraz karabinków kbk ak. Tego rodzaju zadania pojawiają się przy okazji 
wszystkich praktycznie ćwiczeń – dodaje.

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

Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1), to najdłużej działający 
z czterech natowskich stałych zespołów okrętów. Głównym zadaniem zespołu jest utrzyma-
nie bezpieczeństwa żeglugi przez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych 
obiektów podwodnych. W ten sposób tworzy on morski system obrony, określany mianem 
„Tarczy Przeciwminowej” dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia  
operacji antypirackich, antyterrorystycznych, poszukiwawczo–ratowniczych oraz humani-
tarnych. Przez stałą obecność na akwenach europejskich, okręty zespołu demonstrują  
także determinację państw NATO do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa żeglugi. Państwa 
Sojuszu kierują do niego swoje jednostki na zasadach rotacji. Polskie niszczyciele min  
pełnią w nim służbę od 2002 roku. Dwukrotnie, w 2010 i 2013 roku, SNMCMG1 dowodził 
oficer polskiej Marynarki Wojennej.

1 stycznia „MEWA” rozpoczęła dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO, a w lutym  dołączy do SNMCMG1. Tym razem na jego czele będzie stał oficer 
z Holandii. Zanosi się na cztery miesiące bardzo intensywnej pracy. W planach jest sześć ćwiczeń, w tym cztery bardzo duże, jak Steadfast Jazz 
czy Baltops – mówi kpt. mar. Michał Dziugan.
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W codziennej służbie, nurkowie 
nie wykonują swoich zadań tak 
często, jak żołnierze przezna-
czeni do innych działań. Sku-

piają się głównie na utrzymywaniu gotowości 
do udziału w akcji. W praktyce oznacza to nie-
ustanne treningi i szkolenia. Czy są potrzebni 
w armii? Na rynku istnieją wprawdzie firmy 
prywatne, które teoretycznie byłyby w stanie 
wykonać wiele prac podwodnych na potrzeby 
Marynarki Wojennej, ale firmy te działają 
zgodnie z rachunkiem ekonomicznym. Po 
pierwsze, musi się jej to opłacać, a po drugie, 
żadna z nich nie przystąpi do wykonywania 
pracy z dnia na dzień, lecz dopiero po zakoń-
czeniu aktualnie wykonywanego projektu.  
A w wojsku często trzeba działać natychmiast 
– mówi kmdr por. Robert Szymaniuk, komen-
dant Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonur-
ków Wojska Polskiego i dodaje, że wojsko 
oprócz tego, że jest w stanie niezwłocznie wy-
słać nurka do akcji, to jest też jedyną instytu-
cją, w której służą żołnierze-nurkowie gotowi 

do wykonywania podwodnych prac interwen-
cyjnych związanych z działaniami ratowni-
czymi. Nurkowie cywilni nie są szkoleni do 
tego, by eliminować niebezpieczne obiekty, 
takie jak na przykład miny morskie, torpedy 
czy bomby głębinowe. 

Jak zostać nurkiem wojskowym? Nadawa-
nie kwalifikacji nurkom jest bardzo sformali-
zowane i dobrze opisane w rozporządzeniach 
ministra Obrony Narodowej. Kandydat na 
nurka, jeśli spełnia warunki psychofizyczne 
i otrzyma odpowiednie orzeczenie komisji 
morsko-lekarskiej stwierdzające, że nadaje 
się na nurka, zostaje przez swojego dowódcę 
kierowany na kurs do Ośrodka Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków. Kurs na młodszego 
nurka trwa niecałe trzy miesiące. Po ukoń-
czeniu szkolenia żołnierz otrzymuje za-
świadczenie odbycia kursu. Następnie przy-
stępuje do egzaminu, który jest organizowa-
ny przez Dowództwo Generalne Rodzajów 
Sił Zbrojnych. Jeżeli go zda, to nadawane są 
mu kwalifikacje młodszego nurka. Upraw-

Nurek w akcji
Bez wyspecjalizowanych nurków, działania Marynarki Wojennej można 
byłoby łatwo sparaliżować. Morski rodzaj Sił Zbrojnych musi posiadać 
żołnierzy, którzy są w stanie szybko i sprawnie usunąć podwodną 
przeszkodę, zneutralizować ładunek wybuchowy w morskich głębinach 
lub uratować załogę okrętu podwodnego. 

NIE TYLKO W BAŁTYKU

Nurkowie-minerzy wykonują zadania nie 
tylko nad morzem. Często są wzywani do 
wydobycia i unieszkodliwienia niebez-
piecznych materiałów wybuchowych 
w akwenach na terenie całego kraju. 

HISTORIA Z MORSKIEGO DNA

Bałtyk jest morzem bardzo wymagającym. Niska 
temperatura i słaba przejrzystość wody nie wpły-
wają pozytywnie na komfort pracy. Niskie zaso-
lenie Bałtyku powoduje, że obiekty znajdujące 
się na dnie są dobrze zakonserwowane. Z tego 
powodu można znaleźć w tym akwenie wiele 
bardzo ciekawych obiektów historycznych. 

niają one do wykonywania prac podwodnych 
na głębokości do 20 metrów. Następnie po 
powrocie do swojej jednostki, nurek nabywa 
praktyki i podnosi swoje kwalifikacje. Po 
spędzeniu odpowiedniej liczby godzin pod 
wodą, jeżeli dowódca uzna, że warto w tego 
nurka inwestować, wraca on do nas na na-
stępny kurs – wyjaśnia kmdr por. Robert Szy-
maniuk. Może zdobyć kwalifikacje starszego 
nurka minera lub kierownika prac podwod-
nych. Zdobycie tych kwalifikacji trwa około 
3-4 lat. Wojskowe uprawnienia nurkowe 
można przepisać na nurkowe uprawnienia 
cywilne. Nie działa to jednak w drugą stronę. 

Jeśli ktoś ma nurkowe uprawnienia cywilne, 
to nie są one honorowane w wojsku” – doda-
je szef OSNiP. 

W 2014 roku OSNiP przeszkolił przeszło 
600 osób, w tym roku przeszkoli ponad 900. 
Potrzeby szkoleniowe są jednak dużo większe. 
W ciągu roku chęć udziału w szkoleniach 
OSNiP zgłasza blisko 2 tysiące osób.
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kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

W trakcie służby chorąży Julian Szulc został odznaczony Złotym  
Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny. W 1993 roku Prezydent RP wyróżnił go  
Brązowym Krzyżem Zasługi.
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Dwa domy

Ponad 3300 godzin nalotu, blisko 3000 dyżurów oraz udział w ponad 100 
akcjach ratowniczych na morzu, to bilans służby st. chor. szt. Juliana Szulca 
z Darłowskiej Grupy Lotniczej. 17 stycznia, jeden z najbardziej doświadczonych 
techników pokładowych pożegnał się z mundurem.

Starszy chorąży sztabowy Julian Szulc służbę wojsko-
wą rozpoczynał w 1973 roku, jako elew Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk 
Lotniczych w Oleśnicy. Już podczas praktyki trafił na 

lotnisko w Darłowie. Tam też objął swoje pierwsze stanowisko. 
Ponad 40 letnią służbę w lotnictwie morskim zaczynał jako 
mechanik w 28. Eskadrze Ratowniczej Marynarki Wojennej. 
Początkowo obsługiwał śmigłowce Mi-4ME. Później służył ja-
ko starszy mechanik, technik i starszy technik śmigłowców, 
najpierw Mi-2, a potem Mi-14PS i Mi-14PŁ/R. Przez niemal 
całe dorosłe życie miałem dwa domy. Ten rodzinny i ten na lot-
nisku. Czasem się zastanawiam, czy ten drugi nie był domem 
numer jeden – przyznaje chor. Julian Szulc. Z lotnictwem by-
łem związany właściwie od dziecka, mój starszy brat pracował 
jako mechanik w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie zajmował 
się stacjonującymi tam „Limami”. Kiedy przyjeżdżał do domu, 
próbował wyciągać mnie na ryby. Ale ja wolałem wypytywać 
go o samoloty – opowiada. Dodaje, że jak kończył podstawów-
kę, miał już najpewniej wiedzę na poziomie dobrego mechani-
ka. Kiedy dołączył do załóg większych i bardziej nowocze-
snych śmigłowców ratowniczych Mi-14 spotkał między inny-
mi obecnego kpt. pil. Stanisława Gacka. Zaczęliśmy razem la-
tać jeszcze w 1985 roku. To szmat czasu, byliśmy na wielu ak-
cjach – wspomina kpt. Gacek. Jedna z nich dotyczyła katastro-
fy kutra „Kołobrzeg 130”. Dla chor. Szulca akcja ta była jedną 
z najbardziej pamiętnych. Działo się to w marcu 2000 roku. 
Było już po zmroku, pogoda fatalna, śnieżyca, boczne szyby 
w kabinie śmigłowca pokrył lód – opowiada. Sam kuter po-
szedł na dno niemal natychmiast. Na pokładzie znajdowała się 
czteroosobowa załoga – wspomina. Na szczęście, rybacy zdo-
łali wejść do ratunkowej szalupy. Nie mieli jednak ze sobą ra-
diostacji. Ich sytuacja wydawała się beznadziejna. Kiedy ru-
szyliśmy, mieliśmy tylko informacje o rejonie, w którym doszło 
do katastrofy. Jakimś cudem udało nam się odnaleźć szalupę. 
Jako technik, obsługiwałem pokładowy dźwig, gdy wyciągali-
śmy do góry szypra, maszyna aż jęknęła, bo ważył 145 kilogra-
mów, do tego dochodził jeszcze ciężar wody, która znajdowała 

się w jego uszkodzonej kamizelce – opowiada chor. Szulc. Na 
szczęście wszystko skończyło się dobrze.

W powietrzu spędził ponad 3000 godzin, z czego 2000 na 
śmigłowcach ratowniczych Mi-14. Przez ponad 30 lat pełnił 
całodobowe dyżury w krajowym systemie ratownictwa mor-
skiego i lotniczego. Jako instruktor wyszkolił również kolejne 
pokolenie mechaników i techników pokładowych, po sześciu 
na Mi-2 i Mi-14. Zanim ja się urodziłem, on już latał od sied-
miu lat. Ma ogromną wiedzę i doświadczenie, ale nigdy nie 
narzucał relacji nauczyciel – uczeń. Zawsze był po prostu star-

szym kolegą, który służył dobrą radą i pomocą – wspomina jeden z jego wy-
chowanków chor. Sebastian Majcherczyk. Koledzy podkreślają, że chor. Julian 
Szulc, to naprawdę profesjonalista: opanowany, skrupulatny, a zarazem ser-
deczny i bezpośredni człowiek. Czasem koledzy śmiali się, że jest starszy niż 
okoliczne drzewa. Będzie nam go brakowało – dodaje chor. Majcherczyk.





B A N D E R A

Prawa Polski do morza zostały potwier-
dzone w Traktacie Wersalskim, podpi-
sanym 28 czerwca 1919 roku. Nasze 
„okno na świat” nie było jednak zbyt 

imponujące. Polsce przyznano niewielką część 
Pomorza oraz odcinek brzegu morskiego, od uj-
ścia rzeki Piaśnicy do Kamiennego Potoku, li-
czący łącznie niewiele ponad 70 kilometrów 
(razem z Półwyspem Helskim około 140 kilo-
metrów). Gdańsk otrzymał status Wolnego 
Miasta, pozostając formalnie poza granicami 
Polski. Przyznane nam wybrzeże było gospo-
darczo raczej zaniedbane, jedyna linia kolejowa 
łącząca ten region z resztą kraju przebiegała po-
za terytorium Wolnego Miasta Gdańsk. Brak 
było portu, który dawałby możliwość rozwinię-
cia własnej żeglugi i bazowania tworzącej się 
właśnie Marynarki Wojennej. Jednak, niemal 
natychmiast po wejściu w życie Traktatu Wer-
salskiego, Polska objęła w posiadanie przyzna-
ny jej odcinek wybrzeża , historycznym aktem 
Zaślubin z Bałtykiem, dokonanym 10 lutego 
1920 roku w Pucku. W tym też dniu  Sejm RP 
powołał Komisję Morską i uchwalił budowę 
portu morskiego w Gdyni. 

Pierwsza służba
Z tymi historycznymi dla naszego państwa 

wydarzeniami, wiążą się również początki 
Służby Hydrograficznej w Polsce. 19 lutego 
1920 roku utworzono Urząd Hydrograficzny – 
pierwszą instytucję tego rodzaju w historii na-
szego państwa. Urząd podlegał Departamento-
wi do Spraw Morskich. Data powołania Urzędu 
jest uznana do dziś za dzień narodzin oraz 

Święto Hydrografii w Polsce. Pierwszym sze-
fem Urzędu został kpt. mar. Józef Unrug, póź-
niejszy admirał i dowódca floty. Służba hydro-
graficzna była jednym z pierwszych elementów 
Polskiej Marynarki Wojennej, a okręt hydrogra-
ficzny był pierwszą jednostką Polskiej Mary-
narki Wojennej na Bałtyku. Okrętem tym był 
ORP „Pomorzanin”, który został zakupiony 
jeszcze w grudniu 1919 roku w Hamburgu 
i wcielony do MW 10 lutego 1920 roku. Okręt 
ten był starym (zbudowanym w 1893 roku) po-
niemieckim parowcem, pełniącym w czasie 
wojny funkcję okrętu pomocniczego niemiec-
kiej Marynarki Wojennej. W maju 1920 roku, 
po niezbędnym remoncie, podniesiono na nim 
biało-czerwoną banderę.

Pierwszy latarnik
Pierwszym zadaniem Urzędu było przejęcie 

istniejącego oznakowania nawigacyjnego, ad-
ministrowanego dotąd przez obsadę niemiecką. 
Składało się ono wówczas z czterech latarni 
morskich (Rozewie, Jastarnia-Bór, Hel i Oksy-

wie), dwóch stacji sygnalizacyj-
nych (Hel, Rozewie), kilkunastu 
pław i sześciu masztów sygnali-
zacyjnych. 1 marca 1920 roku 
pierwszy polski latarnik (był 
nim bosman Leon Wzorek, od-
komenderowany z załogi  
ORP „Pomorzanin” ) objął latar-
nię Rozewie. Ostatecznie Urząd 
Hydrograficzny przejął oznako-
wanie w kwietniu 1920 roku.

Podstawowe zadania Urzędu 
obejmowały nadzór nad bezpie-
czeństwem żeglugi na polskich 
wodach morskich, dostarczanie 
okrętom niezbędnych map i pu-
blikacji nautycznych, prowadze-
nie pomiarów na morzu i wy-
brzeżu, niezbędnych do sporzą-
dzania map morskich i instruk-
cji nawigacyjnych, dostarczanie 
dowództwu Marynarki Wojen-
nej niezbędnych danych hydro-
logicznych i hydrograficznych 
do celów operacyjnych, a także 
szkolenie personelu. 

Podział zadań
W Urzędzie Hydrograficznym utworzono 

także pierwszą komórkę służby meteorologicz-
nej. Na kierownika Wydziału Meteorologiczne-
go wyznaczony został w kwietniu 1929 roku 
urzędnik wojskowy Leon Lorkiewicz (później-
szy kierownik Wydziału Morskiego Państwo-
wego Instytutu Meteorologicznego w Nowym 
Porcie). Utworzono także Urząd Marynarki 
Handlowej, z siedzibą w Wejherowie, który stał 
się zalążkiem cywilnej administracji morskiej. 
W kolejnych latach wykształcił się, istniejący 
do dziś, podział kompetencji i odpowiedzialno-
ści za sprawy hydrografii i bezpieczeństwa że-
glugi pomiędzy Służbą Hydrograficzną Mary-
narki Wojennej a instytucjami cywilnymi admi-
nistracji morskiej. Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z 1 grudnia 1921 roku dokonano takie-
go właśnie rozdziału zadań i kompetencji po-
między ministrem Spraw Wojskowych a mini-
strem Przemysłu i Handlu. Zgodnie z tym roz-
porządzeniem, resort cywilny przejął między 
innymi sprawy oznakowania nawigacyjnego.

Urząd, Służba, Biuro
W następnych latach dokonano dalszych re-

organizacji Służby Hydrograficznej. W miejsce 
Urzędu Hydrograficznego powołana została 
początkowo Służba Hydrograficzna Marynarki 
Wojennej,  którą w listopadzie 1922 roku, prze-
kształcono w Biuro Hydrograficzne Marynarki 
Wojennej (BHMW), z kpt. mar. Tadeuszem 
Bramińskim, jako szefem podporządkowanym 
komendantowi Portu Wojennego w Pucku. 
W1921 roku rozpoczęto wydawanie „Wiado-
mości Żeglarskich”, prowadzenie korekty map 
i publikacji nautycznych, a także opracowywa-
nie własnych instrukcji nawigacyjnych. Do pro-
wadzenia prac pomiarowych uzyskano kolejną 
jednostkę pływającą, którą był poniemiecki ku-
ter parowy. Na podstawie tych pomiarów, jak 
i wcześniejszych prac „Pomorzanina” rozpo-
częto opracowywanie pierwszego wydawnic-
twa Biura, jakim był prowizoryczny Plan portu 
i redy Gdyni (został opracowany w 1923 roku). 

Polska w Międzynarodowym 
Biurze  Hydrograficznym

W końcu 1923 roku zapadły korzystne decy-

zje dla rozwoju BHMW. Kierownictwo Mary-
narki Wojennej  (KMW) zatwierdziło reorgani-
zację Biura i jego przeniesienie do Warszawy, 
do struktur KMW, na prawach centralnej służ-
by, pozostawiając na wybrzeżu okręt oraz ma-
gazyn map i sprzętu nawigacyjnego. W tym też 
okresie trwały, rozpoczęte w 1924 roku, stara-
nia o przystąpienie Polski do powołanego 
w 1919 roku Międzynarodowego Biura Hydro-
graficznego (IHB) w Monako. Formalnie Pol-
ska przystąpiła do IHB 26 lipca 1926 roku. Po 
raz pierwszy przedstawiciel BHMW wziął 
udział w obradach II Konferencji Hydrogra-
ficznej w 1926 roku. Do września 1939 roku 
BHMW prowadziło normalną pracę hydrogra-
ficzną. Do najważniejszych zadań należało wy-
znaczanie i oznakowanie torów wodnych 
i akwenów portowych na potrzeby Marynarki 
Wojennej i żeglugi powszechnej oraz prowa-
dzenie niezbędnych prac i pomiarów hydrogra-
ficznych (m.in.: pomiary sondażowe na morzu 
i w portach dla potrzeb kartograficznych, po-
miary magnetyzmu na akwenach wód pol-
skich, wyznaczanie nabieżników i akwenów 
pomiarowych. Biuro zajmowało się także wy-
dawaniem map i pomocy nawigacyjnych).

 
Pierwsze mapy morskie

Pierwsza mapa polska do powszechnego 
użytku została opublikowana w 1927 roku. By-
ła to mapa Zatoki Gdańskiej, w skali 1:75 000, 
oparta w całości o dane uzyskane z własnych 
pomiarów, prowadzonych od 1924 roku. Mapa 
ta była wznowiona w 1934 roku, a w 1938 roku 
opublikowano jej nowe wydanie. Kolejną mapę 
wydano w 1933 roku. Był to plan portu i redy 
Gdyni w skali 1:10 000. Przy jej opracowaniu 
oprócz własnych danych, wykorzystano także 
plany fotogrametryczne Wojskowego Instytutu 
Geograficznego. Trzecią mapą był wydany 
w 1934 roku plan redy i portu Jastarnia. Przy 
zbieraniu danych do tej właśnie mapy, po raz 
pierwszy wykorzystano w naszej hydrografii 
echosondę. Następnie opublikowano plany redy 

i portu Hel. Tuż przed samą wojną wydano ma-
pę generalną, w skali 1:500 000, obejmującą po-
łudniową część Bałtyku. Oprócz tego BHMW 
opracowało mapę taktyczną w skali 1:1 000 000 
oraz mapę radionawigacyjną. W 1939 roku wy-
dano 6 różnych numerów map morskich oraz 
publikacji nautycznych (w 1932 roku wydano 
Locję, w 1938 roku Spis Świateł i Sygnałów 
Nautycznych). Opracowano wydawnictwa na-
utyczne: locje (w 1933 roku – zachodnia część 
Zatoki Gdańskiej, Wybrzeże Polskie i Wolne 
Miasto Gdańsk; w 1938 roku – wybrzeże Nie-
miec i Danii) oraz spis latarń i sygnałów nawi-
gacyjnych (pierwsze wydanie w 1932 roku). 
Utworzono i utrzymywano system rozpo-
wszechniania ostrzeżeń nawigacyjnych, wyda-
wano systematycznie dwa razy w roku, w języ-
ku polskim i francuskim, „Wiadomości Żeglar-
skie” (pierwszy numer ukazał się w 1921 roku).

W okresie przedwojennym kierownictwo 
Służby Hydrograficznej sprawowali: kpt. mar. 
Józef Unrug, kpt. mar. Tadeusz Bramiński, kpt. 
mar. Jerzy Kłossowski, kpt. mar. Kazimierz 
Śliwerski, kpt. mar. Artur Reyman.

 Odtworzenie BHMW po wojnie
Okres wojny przerwał oczywiście działania 

Biura. W 1939 roku ewakuowało się ono wraz 
z Kierownictwem Marynarki Wojennej, w któ-
rego było składzie. Szef BHMW – kpt. mar. 
Artur Reyman, również ewakuował się wraz 
z KMW; znalazł się później na terenie ZSRR. 
Do Anglii dotarł dopiero w maju 1943 roku.

Po zakończeniu II wojny światowej, w lipcu 
1945 roku, odtworzono Biuro Hydrograficzne 
Marynarki Wojennej w strukturach Sztabu 
Głównego MW. Pierwszym szefem został 
kmdr por. Karol Zagrodzki. Biuro od razu pod-
jęło zadania hydrograficzne, wynikające z po-
trzeby wyznaczenia nowych szlaków żeglugo-
wych i opracowania map nawigacyjnych dla 
polskich obszarów morskich, których po-
wierzchnia zwiększyła się znacznie w porów-
naniu z powierzchnią sprzed wojny. Przystąpio-

no do opracowywana i wydawania cotygodnio-
wych „Wiadomości Żeglarskich”, a pierwsza 
powojenna mapa ukazała się w 1946 roku. Wy-
konywaniem pomiarów na morzu zajmowały 
się kolejne okręty hydrograficzne. Najpierw był 
to ORP „Żuraw” (później przemianowany na 
ORP „Kompas”), jeden z przedwojennych tra-
łowców polskiej budowy, który przetrwał woj-
nę. Od 1954 roku zadania hydrograficzne wy-
konywał ORP „Bałtyk”. Pomiary wykonywało 
też kilka innych jednostek – kutrów i motoró-
wek hydrograficznych. 

W 1959 roku powołano Oddział Zabezpie-
czenia Hydrograficznego (obecnie dywizjon), 
w składzie którego znalazły się wszystkie hy-
drograficzne jednostki pływające oraz brzego-
we grupy pomiarowe i sekcje systemów radio-
nawigacyjnych. Okręty hydrograficzne wyko-
nywały, oprócz prac hydrograficznych na po-
trzeby map i wydawnictw BHMW, wiele zadań 
badawczych, ratowniczych oraz zabezpieczają-
cych działanie całej Marynarki Wojennej.

Działalnością BHMW w latach powojennych 
kierowali: kmdr por. Karol Zagrodzki, kmdr por. 
Edward Łączny, kmdr Celestyn Spyra, kmdr  
Józef Kuśmider, kmdr Władysław Kierzkowski, 
kmdr Czesław Dyrcz, kmdr Piotr Pernaczyński, 
kmdr Henryk Nitner, a obecnie kmdr Andrzej 
Kowalski. Od 2014 roku BHMW podlega  
bezpośrednio Dowódcy Generalnemu RSZ.

                                             
Komputery na pokładzie

Obecnie BHMW spełnia nadal dwie funkcje 
– jest państwową morską służbą hydrograficz-
ną i oznakowania nawigacyjnego w zakresie 
hydrografii i kartografii morskiej (zgodnie 
z Ustawą z 1994 roku), a także jest służbą za-
bezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego 
Marynarki Wojennej. 

Dzisiejsze jednostki hydrograficzne wyposa-
żone są w nowoczesne urządzenia pomiarowe 
(echosondy wielowiązkowe, cyfrowe sonary 
holowane, systemy nawigacji podwodnej, ma-
gnetometry, systemy precyzyjnego pozycjono-
wania, komputerowe systemy przetwarzania 
danych), umożliwiające zbieranie niezbędnych 
danych, spełniające standardy międzynarodowe 
i wymagania współczesnych użytkowników. 
Funkcjonujące w BHMW bazy danych mor-
skiej informacji geoprzestrzennej, umożliwiają 
efektywne opracowanie i wykorzystanie zebra-
nych danych do  aktualizacji map morskich 
i wydawnictw nautycznych. 

Ponadto,  przedstawiciele BHMW biorą  
aktywny udział  w pracach grup roboczych,  
reprezentując Polskę na arenie międzynarodo-
wej w zakresie hydrografii i kartografii mor-
skiej oraz współpracują z polską administracją 
morską, uczelniami i innymi instytucjami 
związanymi z zabezpieczeniem działalności 
człowieka na morzu.

STOWARZYSZENIE HYDROGRAFÓW MORSKICH
21 czerwca 2006 roku powołano Stowarzyszenie Hydrografów Morskich, którego zadaniem 
jest m. in. upowszechnienie wiedzy z zakresu hydrografii i kartografii morskiej, a także 
działalności krajowych i międzynarodowych instytucji hydrograficznych.

SZEFOWIE HYDROGRAFII

kpt. mar. Józef UNRUG
(później: wiceadmirał)

1920

kpt. mar. Tadeusz BRAMIŃSKI
(później: komandor porucznik)

1920 - 1922

kpt. mar. Jerzy KŁOSSOWSKI
(później: komandor)

1922 -  1925

kmdr por. Stefan FRANKOWSKI 1925

kpt. mar. Kazimierz ŚLIWERSKI 1925  - 1933

kpt. mar. Artur REYMAN
(później: komandor)

1927  - 1939

kmdr por. Karol ZAGRODZKI 1945 - 1953

kmdr por. Edward ŁĄCZNY 1953 - 1957

kmdr Celestyn SPYRA 1957 - 1981

kmdr Józef KUŚMIDER 1981 - 1990

kmdr Władysław KIERZKOWSKI 1990 - 2002

kmdr Czesław DYRCZ
 (później: kontradmirał)

2002 - 2004

kmdr Piotr PERNACZYŃSKI 2004 - 2010

kmdr Henryk NITNER 2010 - 2013

kmdr Andrzej KOWALSKI 2013 -

95 lat służby hydrograficznej Marynarki Wojennej
Utworzenie Polskiej Służby Hydrograficznej stało się możliwe po zakończeniu I wojny światowej. Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski, nie czekając na międzynarodowe potwierdzenie praw Polski do morza, dekretem 

z 28 listopada 1918 roku, powołał Polską Marynarkę Wojenną.
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Z kart historii Muzeum 
Marynarki Wojennej
Marynarka Wojenna odrodzonej po zaborach Rzeczypospolitej Polskiej 
została powołana rozkazem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 
podpisanym 28 listopada 1918 roku. 

W drugiej połowie lat trzydzie-
stych pojawiać się zaczęły 
pierwsze inicjatywy utworzenia 
muzeum polskich sił morskich. 

Niektóre eksponaty już były, a wobec planów 
wycofywania najstarszych okrętów pojawiła się 
perspektywa gwałtownego wzrostu liczby cen-
nych muzealiów. Pierwszym etapem jego orga-
nizacji miała stać się ekspozycja morska w Mu-
zeum Wojska Polskiego. Wybuch II wojny 
światowej sprawił, że wszystko, co nie było bez-
pośrednio związane z walką z najeźdźcą, zeszło 
na plan dalszy lub w ogóle przestało być istot-
ne. Taka jest logika walki nie tylko o byt pań-
stwa, ale i o istnienie narodu. 

Do idei muzeum powrócono po zakończeniu 
wojny. Pierwsza wystawa została zorganizowa-
na w 1952 roku w Muzeum Wojska Polskiego 

w Warszawie. Dziś wydaje się oczywiste, że 
w muzealnych zbiorach znajdują się elementy 
uzbrojenia stosowanego w obronie polskiego 
Wybrzeża we wrześniu 1939 roku oraz na pol-
skich okrętach w latach wojny, a także broń po-
niemiecka, np. zdjęte z rewindykowanych po 
wojnie minowców niemieckie działka przeciw-
lotnicze kalibru 20 mm oraz uzbrojenie poso-
wieckie. W ówczesnych realiach nie było to 
jednak takie proste. W czasach stalinowskich 
zniszczono przecież wiele obiektów muzeal-
nych niezwiązanych z historią tzw. Ludowego 
Wojska Polskiego. W tym czasie w jednym 
z muzeów wojskowych porąbano m.in. otrzy-
many z Wielkiej Brytanii samolot Spitfire oraz 
spalono wykonane z węgla popiersie marszałka 
Józefa Piłsudskiego, które cudem przetrwało 
w stolicy wojnę i Powstanie Warszawskie. 

Chwała ludziom, którzy tak jak pierwszy 
kierownik Muzeum Marynarki Wojennej kmdr 
por. Czesław Krzynówek, zadbali o zachowanie 
armaty z baterii cyplowej czy noszącego ślady 
walk działa artylerii głównej ORP „Gryf”, 
a także innych obiektów związanych z działa-
niami Marynarki Wojennej w czasie wojny.

Z biegiem lat Muzeum Marynarki Wojennej 
się zmieniało. Początkowo mieściło się w nie-
wielkiej willi u stóp Kamiennej Góry. Setki ton 
piasku pozyskanego z wykopów pod budowę 
doku w gdyńskiej stoczni pozwoliły wyrównać 
teren pod ekspozycję zewnętrzną. Muzeum 
Marynarki Wojennej zajęło się nie tylko groma-
dzeniem i konserwacją zabytków, ale także 
opracowywaniem dokumentów - świadectw 
wydarzeń, a więc rozkazów, dzienników, pa-
miętników, umów i specyfikacji technicznych 

NR 1/2 | STYCZEŃ/LUTY 2015 13     

B A N D E R A

na budowę kolejnych okrętów, a także zdjęć 
i filmów. Wraz z wprowadzaniem do Marynarki 
Wojennej kolejnych generacji uzbrojenia, rosły 
zasoby Muzeum Marynarki Wojennej. 

Sytuacja skomplikowała się po zamknięciu 
(ze względów bezpieczeństwa) starej i grożącej 
zawaleniem willi, w której eksponowano kolek-
cje broni, mundurów i innych muzealiów. Bu-
dynek nie kwalifikował się do remontu i wkrót-
ce został wyburzony. Sytuacja stawała się kry-
tyczna. Zbiorów, niekiedy bardzo cennych, 
przybywało, a Muzeum Marynarki Wojennej 
nie miało budynku, gdzie można byłoby je ma-
gazynować, konserwować i eksponować. Gro-
madzono je w piwnicach gmachu Dowództwa 
Marynarki Wojennej i innych budynkach, nie-
przystosowanych do takich funkcji.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, 
ówczesny dowódca Marynarki Wojennej, admi-
rał Ryszard Łukasik zdecydował o rozpoczęciu 
budowy siedziby nowoczesnego muzeum. 

Z udziałem najwyższych władz państwo-
wych w roku 1998 wmurowany został kamień 
węgielny. Gmach zaprojektowany przez znane-
go architekta Krzysztofa Kozłowskiego, prze-
znaczony został dla Muzeum Marynarki Wo-
jennej i Muzeum Miasta Gdyni. 

W celu zebrania środków na budowę i orga-
nizację Muzeum Marynarki Wojennej powoła-
na została Fundacja „O Dach Dla Historii Ma-
rynarki Wojennej RP”. Warto zauważyć, że 
fundacja działając społecznie, zdołała zebrać 
ponad osiem milionów złotych. I trzeba oddać 
szacunek wszystkim ofiarodawcom. Zarówno 
takim, jak prezes „Prokomu” Ryszard Krauze, 
który ofiarował na budowę kilka milionów zło-
tych, jak i niezamożnym stowarzyszeniom 
i prywatnym osobom, często wojskowym eme-
rytom, którzy na budowę Muzeum Marynarki 
Wojennej dawali, ile mogli. Często były to kwo-
ty niewielkie, ale szczególnie cenne, bo przeka-
zywane „z potrzeby serca”. Wszystko to po-
zwoliło rozpocząć i kontynuować budowę sie-
dziby Muzeum Marynarki Wojennej. 

Prace budowlane, ze względu na „zawirowa-
nia” finansowe, były przerywane i nie ma co 
ukrywać, trwały bardzo długo. Rozpoczęte zo-
stały, kiedy szefem Muzeum Marynarki Wojen-
nej był kmdr por. Zbigniew Wojciechowski, 
kontynuował je przez cały czas swojego urzę-
dowania dyrektor kmdr por. Sławomir Kudela, 
a zakończył kmdr por. Andrzej Nowak. Niżej 
podpisany znalazł się w tej kwestii w sytuacji 
dość luksusowej, bo przybył prawie na gotowe. 
Budynek Muzeum Marynarki Wojennej teraz 
wymaga jedynie poprawek, które wykonywane 
są w ramach gwarancji. 

Zbiory Muzeum Marynarki Wojennej przez 
cały czas powiększają się. Często są to darowi-
zny tak od osób prywatnych, jak i od instytucji. 
Ważnym wydarzeniem było przekazanie kolek-
cji mundurów, broni i marynarskich pamiątek 
przez londyński Instytut Polski i Muzeum im. 

gen. Sikorskiego. Na wystawach, w pracow-
niach i magazynach znajdują się m.in. obrazy 
marynistów - także mistrza Mariana Mokwy. 
Jest też potężny zbiór fotografii i dokumentów 
oraz biblioteka, a w niej polskie i zagraniczne 
pozycje, dotyczące Marynarki Wojennej i tego, 
co z nią jest związane. Są także samoloty i śmi-
głowce lotnictwa morskiego, w tym unikatowe: 
Jak-9, Ił-28 oraz Mi-4 w wersji zwalczania 
okrętów podwodnych. Część z tych maszyn 
znajdować się będzie do 2017 roku w Muzeum 
Wojsk Lotniczych w Dęblinie, gdzie zostały 
użyczone. Później powrócą na Wybrzeże. 

Kilka lat temu w Muzeum Marynarki Wo-
jennej pojawił się jeden z najcenniejszych 
obiektów – przedwojenny kuter pościgowy 
„Batory”. To pierwsza zaprojektowana i zbudo-
wana w Polsce jednostka pływająca przezna-
czona do pilnowania porządku na polskich ob-
szarach morskich. ORP „Batory”, zbudowany 
dla Straży Granicznej, był jednostką szybką. 
Silniki zapewniały mu prędkość maksymalną 
rzędu 25 węzłów. Brał udział w kilku spektaku-
larnych akcjach, także we współpracy z lotnic-
twem, wymierzonych w przemytników. 
W sierpniu 1939 roku zmobilizowany został do 
służby w Marynarce Wojennej, a w obliczu ka-
pitulacji załogi Półwyspu Helskiego zdołał 
przedrzeć się przez niemiecką blokadę i dotrzeć 
do Szwecji. Akcja ta przeprowadzona została 
w porozumieniu z kontradmirałem Józefem 
Unrugiem, a większość załogi i pasażerów 
wkrótce znalazła się w sojuszniczej Wielkiej 
Brytanii. „Batory” do kraju powrócił po wojnie, 
wraz z innymi okrętami internowanymi w 1939 
roku w Szwecji. Potem służył w Marynarce 
Wojennej, Wojskach Ochrony Pogranicza i był 
harcerską bazą na Zalewie Zegrzyńskim, aż stał 
się opuszczonym, na wpół zatopionym, wra-
kiem. Nie przez wszystkich został jednak zapo-
mniany. Na początku lat 70. grupa oficerów 
Marynarki Wojennej doprowadziła do prze-
transportowania go na Hel. Tam w porcie wo-
jennym został ustawiony jako pomnik i trwał 
w takiej postaci aż do dwudziestego pierwsze-
go wieku. Kilka lat temu, z inicjatywy ówcze-
snego dyrektora kmdr. por. Sławomira Kudeli, 
przeprowadzona została akcja przetransporto-
wania „Batorego” do Gdyni i umieszczenia 
w Muzeum Marynarki Wojennej. Żmudne pra-
ce konserwatorsko-odtworzeniowe przywróciły 
mu wygląd zewnętrzny z lat trzydziestych ubie-
głego wieku. 

Muzeum jest otwarte na wiele projektów kul-
turalnych i to nie tylko związanych z dziejami 
naszych sił morskich. Przyjazne stosunki z są-
siadującym „przez ścianę” Muzeum Miasta 
Gdyni owocują wspólnymi projektami i inicja-
tywami. Częstymi gośćmi są pasjonaci historii 
i morza. To od nich pozyskujemy nie tylko kon-
kretne obiekty, ale i wiedzę o tym, co możemy 
znaleźć na dnie Bałtyku. Przykładem takiej 
współpracy była m.in. akcja wydobycia dwóch 

niemieckich armat i wielkiej dziewiętnasto-
wiecznej kotwicy z dna Zatoki Gdańskiej. Je-
den z naszych przyjaciół, nurek, konstruktor 
pojazdów podwodnych i wynalazca, a na co 
dzień - fryzjer Mariusz Szymański, nurkując 
swobodnie znalazł owe działa, a stąd był już 
tylko krok do ich wydobycia. Krok ten nie był-
by możliwy bez pomocy Urzędu Morskiego 
w Gdyni i jego dyrektora, który „z marszu”, 
bez próśb, użyczył dwóch statków i fachowej si-
ły do zrealizowania całego przedsięwzięcia.

 Rozwija się też współpraca z Fundacją „In-
venire Salvum” i jej prezesem Zbigniewem 
Okuniewskim. Dobrzy ludzie otaczający Mu-
zeum Marynarki Wojennej, to także członkowie 
grup rekonstrukcyjnych, dzięki którym nasze 
przedsięwzięcia, w tym imprezy organizowane 
podczas Europejskiej Nocy Muzeów, są w sta-
nie zainteresować dziejami polskiego oręża na 
morzu coraz więcej osób. 

Mimo, że od roku 2007 MMW nie jest for-
malnie częścią Marynarki Wojennej,  
a ORP „Błyskawica” nie jest częścią Muzeum 
Marynarki Wojennej, to w powszechnej świa-
domości stanowimy jedność. I tak w zasadzie 
jest. Trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjo-
nowanie Muzeum bez współpracy z Marynar-
ką Wojenną i w oderwaniu od ORP „Błyska-
wica”, okrętu, który nadal jest w służbie Ma-
rynarki Wojennej. Na „Błyskawicy” znajduje 
się przecież nasza wystawa. A ten zasłużony 
okręt, weteran atlantyckich szlaków lat wojny, 
jest dzisiaj wizytówką miasta. Wspaniale 
utrzymany, jest nie tylko dostępnym do zwie-
dzania klasycznym niszczycielem, ale także 
miejscem najważniejszych uroczystości orga-
nizowanych przez Marynarkę Wojenną. 
Z punktu widzenia Muzeum można się tylko 
cieszyć, że jest z nim kojarzone. 

W ostatnich miesiącach Muzeum Marynarki 
Wojennej zagospodarowało pierwsze piętro, 
gdzie znalazła się m.in. wystawa modeli 3D 
okrętów. Na razie amerykańskich, niemieckich 
i japońskich. Gdyż tylko takie były dostępne. 
Następne będą polskie. Ekran do wirtualnego 
zwiedzania okrętów budzi zainteresowanie 
młodszych i starszych. Remontujemy i konser-
wujemy prezentowane w muzeum obiekty. 
Dzieje się to m.in. w warsztacie, gdzie w tej 
chwili niemiecka czterolufowa armata przeciw-
lotnicza rozkładana jest niemal do ostatniej 
śrubki oraz odnawiana, konserwowana i składa-
na. Niekiedy wymagane jest odtworzenie nie-
których detali. 

Trzech pracowników, w tym zastępca dy-
rektora, odbyło pod koniec zeszłego roku pro-
fesjonalne przeszkolenie nurkowe. W tym ro-
ku planujemy pierwsze, organizowane i reali-
zowane przez Muzeum Marynarki Wojennej, 
badania podwodne. Być może nie tylko na 
wodach Bałtyku. Tomasz Miegoń  

dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej 
bandera@mw.mil.pl
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Rozpoczynając zbieranie informa-
cji o zmianach w Marynarce  
Wojennej w 2014 roku, byłem 
bardzo sceptycznie nastawiony 

do tego zadania. Często słowo „zmiana” 
oznacza likwidację, rozformowanie lub 
w najlepszym wypadku przeformowanie, 
z jednoczesnym zmniejszeniem liczby etato-
wej. Ku mojemu zdziwieniu, słowo „zmia-
na” w 2014 roku oznaczało to, co oznaczać 
powinno. Co prawda, Oddział Zabezpiecze-
nia MW faktycznie został rozformowany. 
Niemniej jednak, jego dalsze funkcjonowa-
nie w dotychczasowym kształcie (w mo-
mencie utraty statusu wojskowej jednostki 
budżetowej) byłoby mało zasadne. Nato-
miast ważną „zmianą”, zwiększającą poten-
cjał bojowy Marynarki Wojennej, było prze-
formowanie Nadbrzeżnego Dywizjonu Ra-
kietowego w Morską Jednostkę Rakietową. 
Jednostka z Siemirowic, ze struktury dywi-
zjonu (batalionu) przyjęła strukturę pułku, 
a liczba etatów znacznie się zwiększyła. 

Rozformowanie Centrum Wsparcia Telein-
formatycznego i Dowodzenia MW i utwo-
rzenie na jego bazie trzech nowych jedno-
stek, wydaje się, że będzie skutkowało ja-
snym i wyraźnym podziałem zadań. Do-
świadczenie żołnierzy służących w oddzia-
łach gospodarczych podpowiada, że skoro 
już tzw. WOG-i powstały, to najlepiej by by-
ło, żeby ich podstawowym i zarazem jednym 
zadaniem było zabezpieczenie logistyczno– 
–finansowe jednostek, będących na jego za-
opatrzeniu. Natomiast od wykonywania za-
dań bojowych, operacyjnych i mobilizacyj-
nych niech będą inni. Nie sposób nie odnieść 
wrażenia, że w wypadku CWTiD MW 
„zmiana” ta będzie miała pozytywny skutek. 
Na koniec chciałoby się ponarzekać, że Ma-
rynarka Wojenna po raz kolejny straciła ja-
kieś jednostki wojskowe. Owszem straciła – 
Oddział Zabezpieczenia MW. Jednakże zy-
skała Morską Jednostkę Rakietową. Nato-
miast Centrum Wsparcia Teleinformatyczne-
go i Dowodzenia MW, od 1 stycznia 2014 

Rok 2014 był kolejnym rokiem zmian w strukturach 
Marynarki Wojennej. Niektóre jednostki zostały 
rozformowane, a na ich miejsce powstały nowe. 
Część została przeformowana, a ich zadania 
i kompetencje zdefiniowano na nowo.

Nowy podział zadań

Rozformowanie  
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ (CWTID MW)

Rok 2013 był dla Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej zapowiedzią bardzo istotnych zmian. W czerw-
cu minister Obrony Narodowej zatwierdził dokument pk. „Model 2013”, zgodnie z którym CWTiD MW od 1 stycznia 2014 r. weszło  
w podporządkowanie 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia (BWD) w Białobrzegach. W tym samym roku, na podstawie decyzji ministra Obrony 
Narodowej nr 34/0rg/P5 z 6 września 2013 r. opracowano aneksy do planów zasadniczych i uzupełniających na lata 2013-2022 oraz  
do planu zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych RP. Ujęto w nich zamiar poddania transformacji w 2014 roku CWTiD MW. 
W dokumentach decyzyjnych ustalono, że na jego bazie zostaną sformowane trzy jednostki: Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG),  
Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej (BD MW) oraz Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym Marynarki Wojennej (ZZWT MW) 
w Gdyni. Wszystkie opisane wyżej zmiany zostały wcielone w życie 1 stycznia 2015 roku. Efektem tych zmian było powstanie:
1. 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie (podległość służbowa: 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu), który  

od 1 września 2014 roku przejął odpowiedzialność za zabezpieczenie finansowo–logistyczne jednostek oraz instytucji wojskowych,  
będących w dotychczasowym rejonie zaopatrywania Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej;

2. Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Gdyni Witominie (podległość służbowa: Inspektorat Systemów Informacyjnych  
w Warszawie), którego podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie niezawodnego funkcjonowania wszystkich systemów łączności  
(radiowej, radioliniowej i przewodowej oraz poczty polowej) dla Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego i jednostek 
Marynarki Wojennej, rozlokowanych na terenie całego Wybrzeża, a także zarządzanie i administrowanie zasobami teletransmisyjnymi  
i komutacyjnymi Marynarki Wojennej;

3. Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie (podległość służbowa: 9. Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa  
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach), którego zasadniczym zadaniem jest zabezpieczenie całokształtu przedsięwzięć 
do zapewnienia sprawnego dowodzenia Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego w czasie pokoju i wojny.

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl

roku i tak już nie było „nasze”. To raczej 
9. Brygada Wsparcia Dowodzenia DG RSZ 
musiała „oddać” do 1. Regionalnej Bazy 
Logistycznej 18. Wojskowy Oddział Gospo-
darczy oraz do Inspektoratu Systemów In-
formacyjnych Zespół Zarządzania Wspar-
ciem Teleinformatycznym.

Zmiany w 2014 roku dotknęły Marynarkę 
Wojenną, ale jej nie pogrążyły. Wniosek, ja-
ki się nasuwa to fakt, że w aspekcie likwi-
dacji Dowództwa Marynarki Wojennej, co-
raz trudniej mówić tylko o jednostkach Ma-
rynarki Wojennej. Ostatecznie, wszystkie 
opisywane w artykule zmiany kończą się na 
Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił 
Zbrojnych, które dowodzi, między innymi, 
morskim rodzajem Sił Zbrojnych.
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Pani Janinie LINIEWICZ

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają koleżanki i koledzy z pracy

Panu kmdr. por. Andrzejowi KŁYSIAKOWI

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składa Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
wraz z kadrą i pracownikami wojska

Sformowanie  
MORSKIEJ JEDNOSTKI RAKIETOWEJ (MJR)

Na podstawie decyzji nr Z-25/Org/P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 roku, 31 grudnia 2014 roku rozformowano Nadbrzeżny 
Dywizjon Rakietowy (ndR) stacjonujący w Siemirowicach, a na jego bazie sformowano Morską Jednostkę Rakietową (MJR). Nowo powstała  
jednostka Marynarki Wojennej została podporządkowana dowódcy 3. Flotylli Okrętów, a jej funkcjonowanie rozpoczęło się 1 stycznia 2015 roku. 
Obecnie, główny potencjał uderzeniowy MJR stanowi dywizjon ogniowy, dysponujący dwiema bateriami startowymi. Zgodnie z podpisaną 
przez ministra Obrony Narodowej w grudniu 2014 roku umową, do końca maja 2018 roku jednostka zostanie doposażona w drugi dywizjon 
ogniowy. Zasadniczym uzbrojeniem Morskiej Jednostki Rakietowej są pociski Naval Strike Missile (NSM). 
Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania (niszczenia, obezwładniania) nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony 
głównych Baz Morskich (Punktów Bazowania, Punktów Manewrowego Bazowania) Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania 
desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych, rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na duże możliwości  
manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znacząca rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych  
w akwenie Morza Bałtyckiego. Zdolna jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża  
morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk  
Lądowych w operacjach obronnych.

Rozformowanie  
ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA MARYNARKI WOJENNEJ (OZMW)

Na mocy rozkazu nr Z-184/Org. Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z 25 marca 2014 roku, z dniem 31.12.2014 roku rozformowany 
został Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej (OZ MW) w Gdyni. Biorąc pod uwagę fakt, że oddział przestał pełnić funkcję wojskowej jednost-
ki budżetowej 31 grudnia 2013 roku (zadania te przejęła Komenda Portu Wojennego Gdynia), jego dalsze funkcjonowanie stanęło pod znakiem 
zapytania. Należy nadmienić, że od 1 stycznia 2014 roku do najważniejszych zadań jednostki z Gdyni-Witomina należało zabezpieczenie uroczy-
stości w garnizonie Gdynia (i poza nim) przez udział Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej (KR MW), a także zapewnienie ochrony fizycz-
nej oraz zabezpieczenia technicznego budynku, w którym niegdyś znajdowało się m.in. Dowództwo Marynarki Wojennej. Obecnie mieści się tam 
przede wszystkim Centrum Operacji Morskich–Dowództwo Komponentu Morskiego. 

Dowódca Generalny RSZ w marcu 2014 roku podjął decyzję o rozformowaniu Oddziału Zabezpieczenia MW. Najważniejsze zadania oddziału prze-
jęła Komenda Portu Wojennego Gdynia. Należy w tym miejscu dodać, iż po rozformowaniu Komendy Garnizonu Gdynia (31 grudnia 2012 roku), 
od 1 stycznia 2013 roku jej obowiązki przejęła nieetatowo KPW Gdynia . Do tej pory, udział kompanii reprezentacyjnej w uroczystościach w garni-
zonie Gdynia odbywał się na zasadzie dobrej współpracy pomiędzy Oddziałem Zabezpieczenia, a Komendą Portu Wojennego. Pomijając fakt, że 
największy oddział gospodarczy w Wojsku Polskim „zawiaduje” garnizonem Gdynia, to włączenie kompanii reprezentacyjnej do komendy wydaje 
się być trafne i uzasadnione, aby Komendant Portu Wojennego mógł bezpośrednio dowodzić przysłowiową „kaerką”.

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

OJCA

starszemu matowi Łukaszowi WOŁOWIEC

składają kadra i pracownicy wojska
6. Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

MAMY

Księdzu komandorowi Bogusławowi WRONIE

składają kadra i pracownicy wojska
Marynarki Wojennej

B A N D E R AB A N D E R AB A N D E R A
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Ze starszym marynarzem Adamem Kuczkowskim, który otrzymał 
tytuł „Marynarz Roku 2014” w 3. Flotylli Okrętów rozmawia kapitan 
marynarki Przemysław Płonecki.

Praca i pasja

Jak został Pan marynarzem?
Zasadniczą służbę wojskową rozpoczą-

łem w 2005 roku w Centrum Szkolenia Ma-
rynarki Wojennej w Ustce. Po okresie uni-
tarnnym oraz kursie specjalistycznym trafi-
łem do JW. 2254, czyli do 7. Rejonu Łączno-
ści i Obserwacji Technicznej w Helu. Zajmo-
wałem tam stanowisko operatora w Punkcie 
Obserwacyjnym. W 2006 roku zostałem 
zwolniony do rezerwy. Zaraz po wyjściu do 
„cywila” starałem się o powrót do Marynarki 
Wojennej. Na początku 2007 roku moje pla-
ny i zarazem marzenia spełniły się. Zostałem 
przyjęty do zawodowej służby wojskowej na 
stanowisko operatora ORP „Hydrograf”. 
Przez prawie 8 lat nieprzerwanie pełnię służ-
bę na tym stanowisku.

Może Pan nieco szerzej opowiedzieć, 
czym się Pan na co dzień na okręcie 

zajmuje?
Jestem operatorem rozpoznania w sekcji 

rozpoznania radiolokacyjnego. Moja praca 
podczas wykonywania zadań na morzu polega 
na przechwytywaniu sygnałów radiolokacyj-
nych od wszystkich urządzeń, które są w za-
sięgu naszego działania. Z uwagi na przezna-
czenie okrętu, nie chcę mówić o szczegółach. 

St. mar. Adam Kuczkowski jest również 
strażakiem…

To prawda. Od 17 lat jestem strażakiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej rodzin-
nej miejscowości w Prokowie, koło Kartuz. 
W wieku 14 lat zgłosiłem się do młodzieżowej 
drużyny pożarniczej. Pod nadzorem starszych 
kolegów przechodziłem kolejne szczeble 
szkolenia oraz zdobywałem nowe umiejętno-
ści. Jeździliśmy na różne zawody i sprawdzali-
śmy się w rywalizacji z innymi zastępami stra-
ży pożarnych. Wyszkolenie naszych strażaków 
zawsze było wysoko oceniane. Zdobywaliśmy 
wiele nagród. Pełnoprawnym strażakiem zo-
stałem po osiągnięciu pełnoletniości. Od tam-
tej pory, jeżeli tylko obowiązki służbowe po-
zwalają, pełnię dyżury w OSP Prokowo.

Czy ta profesja przydaje się na okrę-
cie?

Tak, podczas szkoleń okrętowych z wyko-
rzystaniem systemu gaszenia pożaru. Zasady 
gaszenia pożarów są, w gruncie rzeczy, wszę-
dzie podobne. Chętnie służę pomocą i dzielę 
się wiedzą specjalistyczną z moimi kolegami 
z załogi.

Warto być dobrym marynarzem?
Służba w Marynarce Wojennej to 

moja pasja, ale też i praca. Praca, która daje 
utrzymanie mojej rodzinie. Ma ona jednak 
jeszcze inny wymiar. Zdałem sobie z tego 
sprawę, kiedy rok temu urodził mi się syn. 
Dotarło do mnie, że muszę mu dać dobre 
wzorce. Jestem przekonany, że dobre wyko-
nywanie przeze mnie obowiązków służbo-
wych, a przede wszystkim wzięcie odpowie-
dzialności za to co robię, w naturalny sposób 
spowoduje, że w przyszłości mój syn będzie 
również odpowiedzialnym człowiekiem.

Czy ma Pan jakieś oczekiwania, ambi-
cje, plany związane z dalszą służbą 

w Marynarce Wojennej?
Moim marzeniem jest zostać podoficerem 

i dalej służyć w Marynarce Wojennej na okrę-
cie, na którym jestem od początku zawodowej 
służby wojskowej. Wiem, że nie będzie to ła-
twe. Jest wielu kolegów z mojego korpusu, 
którzy na pewno mają takie same plany. Będę 
jednak próbował. Niedawno zdałem egzamin 
na II klasę specjalisty wojskowego. Jest to je-
den z punktowanych elementów podczas roz-
mowy kwalifikacyjnej do szkoły podoficer-
skiej. Mam też nadzieję, że wyróżnienie „Ma-
rynarz Roku 2014” w 3. Flotylli Okrętów uła-
twi mi zostanie podoficerem.
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St. mar. Adam KUCZKOWSKI (ur. 13.11.1983 roku 
w Kartuzach) służbę wojskową rozpoczął w 2005 roku  
w Centrum Szkolenia MW w Ustce. W latach 2005-2006 
odbywał zasadniczą służbę wojskową w 7. Rejonie  
Łączności i Obserwacji Technicznej w Helu. Po rocznej 
przerwie, w 2007 roku powrócił do Marynarki Wojennej, 
jako żołnierz zawodowy. Nieprzerwanie, od 8 lat, pełni 
obowiązki na stanowisku operatora sekcji rozpoznania  
radiolokacyjnego w składzie załogi ORP „Hydrograf”. 
Ukończył wiele kursów i szkoleń specjalistycznych.  
Posiada II klasę kwalifikacyjną specjalisty wojskowego.  
W czasie wolnym jest członkiem Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Prokowie, w której służy od 17 lat. Za swoje 
osiągnięcia został wyróżniony odznaką „Wzorowy  
Strażak”. Od 9 lat jest honorowym dawcą krwi. 
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Na krótkiej fali
Z chorążym Grzegorzem Grelą, który 
otrzymał tytuł „Podoficer Roku 2014”  
3. Flotylli Okrętów rozmawia Tomasz Gos. 

Nie wychował się Pan nad morzem 
a jednak zdecydował się Pan na służ-

bę w Marynarce Wojennej…
Pochodzę z Zamościa, ale od dziecka ciągnę-

ło mnie do morza. Po skończeniu podstawówki 
zgłosiłem się do Podoficerskiej Szkoły Służby 
Zasadniczej Wojsk Łączności w Zegrzu. Szkołę 
skończyłem z dobrą lokatą. Zostałem skierowa-
ny do 1. Legionowskiego Batalionu Dowodze-
nia. Tam odbyłem czteromiesięczną praktykę, 
po której złożyłem dokumenty z prośbą o przy-
jęcie mnie do szkoły chorążych. Podjąłem de-
cyzję, że po jej ukończeniu rozpocznę służbę 
w Marynarce Wojennej. Udało mi się tę szkołę 
ukończyć także z dobrą lokatą, co dało mi moż-
liwość wyboru jednostki w Marynarce Wojen-
nej, w której chciałem rozpocząć służbę. Aku-
rat było miejsce w Dowództwie Marynarki  
Wojennej gdzie szukano specjalisty od łączno-
ści, więc postanowiłem rozpocząć tam służbę. 
Po trzech latach dostałem propozycję pracy na 
fregacie. Skorzystałem z niej i do dziś służę na 
„Pułaskim”. 

Pana pasją są krótkofalówki?
Od czterech lat należę do klubu krótkofa-

lowców w Marynarce Wojennej. Łączność inte-
resowała mnie od dzieciństwa. Pierwsze odbior-
niki radiowe konstruowałem będąc harcerzem.

Jaką funkcję pełni Pan na „Pułaskim”?
Jestem specjalistą bezpieczeństwa telein-

formatycznego. Znaczna część mojej pracy jest 
niejawna, ale ogólnie mogę powiedzieć, że zaj-
muję się szeroko pojętą łącznością, w tym także 
tą związaną z systemem dowodzenia. 

Należy Pan do osób, które jako pierwsze 
poznały natowskie systemy łączności…

Marynarka Wojenna była pierwszym rodza-
jem Sił Zbrojnych, który miał styczność 
z łącznością natowską. Warto podkreślić fakt, 
że w NATO większość systemów łączności 
tworzona jest, przede wszystkim, z myślą 
o marynarce wojennej.

Dzieli się Pan również swoją wiedzą 
z kolegami na innych jednostkach?

Tak. W wolnych chwilach pomagam kole-
gom, którzy zajmują się łącznością. Ostatnio 
pełnię funkcję koordynatora i doradcy do 
spraw systemów łączności w dowodzeniu na 
okręcie patrolowym „Ślązak”.
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Chor. Grzegorz GRELA rozpoczął służbę wojskową w 1999 roku w Centrum Szkolenia Wojsk 
Łączności i Informatyki Zegrze, jako elew Podoficerskiej Szkoły Służby Zasadniczej Wojsk  
Łączności. W latach 1999-2001 kontynuował naukę w Szkole Chorążych Wojsk Łączności  
i Informatyki w Zegrzu, jako kadet na kierunku Bezpieczeństwo Systemów Łączności i Informa-
tyki. Po jej ukończeniu służył w Węźle Łączności Marynarki Wojennej. Od roku 2003 służy na 
okręcie ORP „Gen. K. Pułaski”, jako podoficer bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada 
wieloletnią praktykę specjalistyczną. Uczestniczył jako doradca w budowie i modernizacji  
wojskowych systemów dowodzenia i łączności oraz brał udział w uruchamianiu kancelarii  
kryptograficznych i stacji łączności kryptograficznej na okrętach Marynarki Wojennej. Jego  
wiedza specjalistyczna wykorzystywana jest na różnych typach okrętów Marynarki Wojennej. 
Był konsultantem podczas wdrażania i modernizacji systemów dowodzenia i łączności na  
okrętach projektu 660 oraz testów systemów dowodzenia i łączności Nadbrzeżnego Dywizjonu 
Rakietowego, a obecnie jest konsultantem do spraw łączności i systemów dowodzenia na kor-
wecie projektu „Ślązak”. W roku 2008 pełnił służbę poza granicami kraju w PKW „Pułaski”. 
Trzykrotnie uczestniczył w szkoleniu w ośrodku Flag Officer Sea Center (FOST) w Wielkiej  
Brytanii. Szkolony na wielu kursach specjalistycznych w ośrodkach szkoleniowych w kraju i za 
granicą. W 2013 roku został zaokrętowany na okręcie Marynarki Wojennej Holandii HNLMS 
„De Router” jako członek sztabu połączonych sił morskich w ćwiczeniu STEADFAST JAZZ. Został 
odznaczony, między innymi, srebrnym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, brązowym 
medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Gwiazdą Morza Śródziemnego”.
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Manewr szybkiego zanurzenia 
okrętu był zawsze jednym 
z ważniejszych. Ten, w któ-
rym brałem udział po raz 

pierwszy, zaplanowany został jesienią 
1956 roku na poligonie za Helem. Głębo-
kość w tym miejscu wynosi około stu me-
trów. Pełniłem wówczas na „Kaszubie” 
funkcję oficera mechanika. Podczas ćwi-

Wydarzenie opisane w tym artykule miało miejsce na początku mojej służby 
na okręcie podwodnym ORP „Kaszub”. Było to ponad pół wieku temu, ale do 
dziś pamiętam wszystko w szczegółach. 

ORP „Kaszub”

czenia okrętem dowodził zastępca dowód-
cy okrętu por. mar. Jerzy Missima. Do-
wódca okrętu kpt. mar. Czesław Obrębski, 
z jakiegoś powodu nie mógł wyjść na mo-
rze. Ćwiczyliśmy manewr zanurzenia przy 
różnych prędkościach. Wszystko przebie-
gało sprawnie. Zastępca dowódcy okrętu 
zarządził na zakończenie ćwiczeń zanurze-
nie z maksymalnej prędkości nawodnej. 

Nie robiliśmy tego do tej pory. Kiedy 
zbiornik szybkiego zanurzenia był napeł-
niony, padła komenda: „szybkie zanurze-
nie!” por. mar. Jerzy Missima rozkazał: 
„wszyscy w dół!”. Rozkaz dotyczył 
wszystkich, którzy byli na pokładzie 
i w kiosku. Zagrałem klaksonem w centra-
li odpowiedni sygnał. Załoga przystąpiła 
do wykonywania swoich czynności. Za-
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B A N D E R A

Kmdr mgr inż. w stanie spocz.  
Stanisław Wielebski

bandera@mw.mil.pl

OKRĘTY PODWODNE SERII M

Są to cztery typy radzieckich, małych okrętów podwodnych: VI, VI-bis, XII oraz XV,  
produkowane od lat 30. XX wieku. Łącznie zbudowano 111 okrętów tego typu. 6 okrętów 
typu XV znanych także jako projekt 96, w 1955 zostało przekazanych Polsce  
(ORP „Ślązak”, ORP „Kaszub”, ORP „Kurp”, ORP „Krakowiak”, ORP „Kujawiak”  
i ORP „Mazur”).

stępca dowódcy okrętu zameldował z kio-
sku: „właz zamknięty!”. Wydałem komen-
dę: „otworzyć odwietrznik środkowy!”. 
Obserwując sterników głębokościowych, 
zobaczyłem w odbiciu na manometrze, że 
światełka odwietrzników balastów rufo-
wych sygnalizują ich zamknięcie. Jedno-
cześnie okręt wpadł gwałtownie w szybki 
trym na dziób w granicach 30 stopni. Za-
stępca dowódcy okrętu w kiosku zapytał 
krzycząc „co się dzieje?!”. Okręt z dużą 
prędkością szedł w dół. W ciągu kilku-
dziesięciu sekund mógł wbić się dziobem 
w dno. Szybko wydałem komendę: „za-
mknąć wszystkie odwietrzniki, szasować 
balasty!” i jednocześnie przestawiłem tele-
grafy silników na „Stop”, a później na 
„Cała wstecz”. Oderwałem od zaworów 
drenażystę, który nie reagował na wydawa-
ne polecenia. Wykonałem wszystko sam. 
Zdążyłem wyprostować okręt na głęboko-
ści stu metrów, przy lekkim otarciu kadłu-
ba o dno. Wyskoczyliśmy szybko z powro-
tem na powierzchnię, co w warunkach bo-
jowych nigdy nie powinno nastąpić. Coś 
takiego zdarzyło mi się po raz pierwszy. 
Okręt został jednak uratowany. Nic nie zo-
stało uszkodzone. Dzięki zdecydowanemu 
i szybkiemu działaniu, udało się zapobiec 
zderzeniu dziobu okrętu z dnem. Sytuacja 
była jednak bardzo niebezpieczna. Musia-
ło minąć kilkanaście minut, zanim uświa-
domiłem sobie, dlaczego do niej doszło.

Ćwiczenie to wykonywane było z poło-
żenia nawodnego przy prędkości 15 wę-
złów z napełnionym zbiornikiem szybkie-
go zanurzenia, który opróżnia się zaraz po 
zanurzeniu okrętu i zamknięciu górnego 
włazu w kiosku. Drenażysta dostał polece-

nie: „otworzyć odwietrznik środkowego 
balastu!” i chwilę później, jak sam stwier-
dził, popełnił błąd. Otwierając ten od-
wietrznik, zbyt energicznie machnął ręką 
i zamknął również odwietrzniki balastów 
rufowych, zamykając w nich powietrze. 
Trzy dźwignie manewrowania odwietrzni-
kami były usytuowane blisko siebie, dlate-
go przy nieuwadze łatwo było o pomyłkę. 
Zamknięcie odwietrzników balastu środko-
wego i rufowego spowodowało, że rufa sta-
ła się lekka w momencie, gdy dziób był już 
pod wodą. Pokład dziobowy zadziałał jak 
ster, powodując powstanie bardzo dużego 
trymu. Wszystko to działo się w ciągu zale-
dwie kilku sekund i mogło sparaliżować 
drenażystę, którego zastąpiłem. 

Po wynurzeniu, na okręcie zapanowała 
cisza. Czuło się, że załoga była zestresowa-
na. Nikt przecież nie wiedział, dlaczego 
okręt przy zanurzeniu zachował się w taki 
sposób. Przedstawiłem dowódcy przyczy-
nę. Postanowiliśmy najpierw uspokoić dre-
nażystę, a potem podziękować załodze za 
dobre wykonywanie obowiązków, zwraca-
jąc uwagę na to, jak ważna jest dobra zna-
jomość okrętu i wzajemne zaufanie. 

Omawiając później w dowództwie  
Brygady Okrętów Podwodnych przebieg 

całego zdarzenia ustalono, że zanurzenie 
na „Malutkich” można wykonywać tylko 
przy małych prędkościach.

W tamtych latach krążył między nami 
kieszonkowy notatnik niemieckiego me-
chanika okrętu podwodnego z czasów woj-
ny, w którym miał rozpisane czynności, ja-
kie trzeba wykonać podczas niespodzianek 
które mogą się zdarzyć podczas działań bo-
jowych. Założyłem sobie podobny notat-
nik, rozpisując wraz z obliczeniami i ry-
sunkami, różne możliwości wykorzystania 
środków technicznych okrętu w działaniach 
bojowych. Był on potem wykorzystywany 
przez innych, po moim odejściu z Brygady 
Okrętów Podwodnych. 

Prowadzenie osobistych notatek z ważniej-
szych zdarzeń stało się moją częstą praktyką. 
Wykorzystywałem je później w pisaniu arty-
kułów do „Przeglądu Morskiego”. Moje 
pierwsze artykuły w tamtych latach ukazy-
wały się w cyklu „Z życia podwodników”. 
Jeden z pierwszych moich tekstów w tym cy-
klu nosił tytuł „Szybkie zanurzenie”.

Komandor w st. spocz. Stanisław WIELEBSKI urodził się 12 grudnia 1929 roku. W wieku 
20 lat rozpoczął studia w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej. W 1953 roku ukończył 
studia z wyróżnieniem i awansował na stopień porucznika marynarki. Służbę rozpoczął na 
okręcie podwodnym ORP „Sęp" na stanowisku II oficera mechanika. W czerwcu 1954 roku 
został wyznaczony na stanowisko I mechanika, nowego okrętu podwodnego typu  
„Malutka" – ORP „Kaszub". W 1956 roku powrócił ponownie na ORP „Sęp", gdzie objął  
stanowisko I mechanika.
W 1958 roku przeszedł do służby w pionie technicznym Dowództwa Marynarki Wojennej,  
a następnie Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym okresie ukończył studia inżynierskie  
w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, a następnie uzyskał tytuł magistra inżyniera  
Politechniki Gdańskiej w zakresie budowy okrętów.
Od 1969 roku powrócił do Marynarki Wojennej i objął stanowisko zastępcy 9. Flotylli  
Obrony Wybrzeża w Helu. W 1976 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Budowy 
Okrętów i Postępu Technicznego w Dowództwie Marynarki Wojennej. Od 1980 roku był  
zastępcą Szefa Szefostwa Techniki Morskiej podległego Głównemu Inspektorowi Techniki 
Wojska Polskiego.
W 1986 roku został wyznaczony na dyrektora Centrum Techniki Morskiej - ośrodka nauko-
wo-badawczego przeznaczonego dla potrzeb Marynarki Wojennej. Funkcję tę pełnił do  
końca 1990 roku, po czym odszedł w stan spoczynku.



7 stycznia, 3. Flotylla Okrętów rozpoczęła nowy rok szkoleniowy. Po raz pierwszy w historii inauguracja nie odbyła się na terenie Portu 
Wojennego Gdynia. Na miejsce zbiórki wybrano nowo sformowaną jednostkę Marynarki Wojennej – Morską Jednostkę Rakietową 

w Siemirowicach. Uroczystość odbyła się w obecności dowódcy 3. Flotylli Okrętów – kontradmirała Mirosława Mordela. Brały w niej 
udział pododdziały ze wszystkich jednostek wojskowych 3. FO: z Gdyni, Rozewia, Siemirowic oraz Ustki. Asystę honorową wystawiła 
kompania i orkiestra reprezentacyjna MW.

Rozpoczęcie roku 
szkoleniowego
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S P O R T  &  T U R Y S T Y K A

Saperski futsal
W turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Dowódcy 3. Flotylli Okrętów, 
ponownie zwyciężyła reprezentacja 43. Batalionu Saperów z Rozewia. 
Królem strzelców został bsmt Michał Dybała, a najlepszym bramkarzem 
st. mar. Jakub Świerczyński (obaj z drużyny zwycięzców). Miano 
najlepszego zawodnika turnieju otrzymał st. mat Przemysław Kostuch 
z Komendy Portu Wojennego Gdynia. 

W zawodach wystartowało sie-
dem drużyn. Rozgrywany 
w Porcie Wojennym Gdynia 
turniej halowej piłki nożnej 

rozpoczął się 16 grudnia i trwał trzy dni. Ry-
walizacja odbywała się w jednej grupie syste-
mem „każdy z każdym”. O końcowym suk-
cesie saperów zadecydowała największa licz-
ba zdobytych punktów.

Poziom zawodów był niezwykle wysoki. 
Nasi marynarze to w większości również pił-
karze grający i trenujący w klubach zawodo-
wych. Napawa nas to ogromnym optymi-
zmem przed przyszłorocznym turniejem, któ-
ry będzie rozgrywany już po raz dziesiąty. 
Planujemy zaprosić reprezentacje jednostek 

wojskowych oraz innych formacji munduro-
wych z całej Polski. Naszym celem i jedno-
cześnie marzeniem jest zorganizowanie jubi-
leuszowego turnieju o Puchar Dowódcy 
3. Flotylli Okrętów z udziałem co najmniej 
24 drużyn – mówi szef sekcji wychowania fi-
zycznego i sportu 3. FO kmdr ppor. Wiesław 
Strzelczyk.

W składzie zwycięskiej drużyny grali: 
st. chor. Henryk Bartniczak, chor. Zbigniew 
Sękowski, bsmt Michał Dybała, st. mat Tomasz 
Grapp, mat Adam Kowalik, st. mar. Jakub 
Świerczyński, st. mar. Łukasz Mielkowski, 
mar. Igor Pecz oraz mar. Rafał Kroll.

Nad zasadami „fair play” oraz prawidłowo-
ścią rywalizacji czuwał kierownik zawodów 

chor. mar. Wojciech Szczybelski z dywizjonu 
Okrętów Wsparcia oraz zespół sędziowski 
w składzie: ppor. Tomasz Olender oraz 
st. chor. Arkadiusz Piotrowski, obaj  
z 44. Bazy Lotniczej Marynarki Wojennej 
z Siemirowic.

Turniej halowej piłki nożnej o Puchar  
Dowódcy 3. Flotylli Okrętów rozgrywany 
jest z okazji święta 3. Flotylli Okrętów  
(11 marca). Stąd też zawody odbywają się za-
zwyczaj w marcu lub kwietniu. Z powodu re-
montu hali sportowej, turniej futsalowy 2014 
rozegrany został wyjątkowo w grudniu.
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kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl

KLASYFIKACJA GENERALNA TURNIEJU:
2014 ROK

•	43.	Batalion	Saperów.	
•	Komenda	Portu	Wojennego	Gdynia.	
•	Dywizjon	Okrętów	Wsparcia.	
•	Grupa	Okrętów	Rozpoznawczych.	
•	Dywizjon	Zabezpieczenia	Hydrograficznego.	
•	Dywizjon	Okrętów	Bojowych.	
•	Dywizjon	Okrętów	Podwodnych.	

KLASYFIKACJA W LATACH POPRZEDNICH:

2013 ROK:
•	6.	Ośrodek	Radioelektroniczny.
•	43.	Batalion	Saperów.
•	Dywizjon	Zabezpieczenia	Hydrograficznego.

2012 ROK:
•	6.	Ośrodek	Radioelektroniczny.
•	13.	Dywizjon	Trałowców.
•	43.	Batalion	Saperów.
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