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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce:  
Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” –  
zdj. kpt. mar. Robert Głowacki / ORP „Gopło”

Szanowni Czytelnicy!

W ostatnią niedzielę czerwca, Święto Marynarki Wojennej wypełniły uroczyste 
zbiórki, spotkania z weteranami, pokazy sprzętu oraz koncerty. Przypomnijmy, że 
pierwszy raz to święto obchodzono niemal 90 lat temu, 10 lutego 1928 roku –  
w 8. rocznicę zaślubin Polski z morzem. Współcześnie uroczystości są powiązane  
z Dniami Morza, które – w 1932 roku – zainicjowała Liga Morska i Kolonialna. 

Po półrocznej misji, w ramach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 2, na: Morzu Śródziemnym, Morzu Egejskim i Morzu Czarnym,  
ORP „Kontradmirał X. Czernicki” wrócił (10 lipca) do Świnoujścia – witany, zgodnie 
z ceremoniałem morskim, przez Ministra Obrony Narodowej. 

W ramach cyklu „Zawód marynarz”, przybliżamy nietuzinkową sylwetkę Mariana 
Kluczyńskiego – uzdolnionego artysty fotografika, spełnionego publicysty oraz 
naszego wieloletniego kolegi redakcyjnego.

Polecamy także wywiad z kmdr. por. Walterem Jaroszem, dowódcą Okrętu-Muzeum 
ORP „Błyskawica” – najsłynniejszego polskiego niszczyciela, który w listopadzie 
będzie obchodził 80. rocznicę służby pod biało-czerwoną banderą.

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu o polskich tradycjach podwodnych.  
W tym numerze piszemy o wojennych losach ORP „Wilk” – równie interesujących,  
a mniej znanych niż epopeja legendarnego „Orła”.

O szkoleniu przyszłych oficerów i ich pierwszych zmaganiach z morzem 
przeczytamy w wywiadzie z podchorążymi III roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Rubrykę „Na morskim widnokręgu” poświęcamy siłom morskim Szwecji, 
obierającej – coraz wyraźniej – kurs w stronę NATO.
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Bandera
Jak co roku, obchody Święta Marynarki Wojennej rozpoczęły 

uroczyste zbiórki marynarzy we wszystkich jednostkach 
morskiego rodzaju sił zbrojnych oraz podniesienie wielkiej gali 

banderowej na okrętach.
Przed południem 25 czerwca, w porcie wojennym w Gdyni odbył się 

uroczysty apel, w trakcie którego z pokładu Okrętu-Muzeum  
ORP „Błyskawica” został oddany salut świąteczny, złożony  
z 21 wystrzałów armatnich. Uroczystość zwieńczył pokaz musztry 
paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej MW i Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW. 

Uhonorowano naszych poprzedników, składając wieńce na 
Cmentarzu Marynarki Wojennej, a następnie uczestniczono we Mszy 
Świętej w intencji polskich sił morskich. 

W obchodach wziął udział dowódca generalny Rodzajów Sił 
Zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika oraz Inspektor Marynarki Wojennej 
kadm. Mirosław Mordel. Obecni byli również: dowódca 3. FO  
kadm. Krzysztof Jaworski, zastępca dowódcy COM-DKM  
kadm. Krzysztof Teryfter, dowódca 8. FOW kmdr Krzysztof Zdonek, 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, a także weterani i liczni goście. 

Z okazji święta otwarto bramy gdyńskiego portu wojennego, gdzie 
zorganizowano „Festyn Marynarski”. Między innymi, można  
było zwiedzić: okręt podwodny ORP „Sęp”, fregatę rakietową  
ORP „Gen. K. Pułaski”, korwetę ZOP ORP „Kaszub”, trałowiec  
ORP „Wigry” oraz okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz”. Swój 
sprzęt pokazali: Morska Jednostka Rakietowa, 43. Batalion Saperów  
i Brzegowa Grupa Ratownicza. Lotnicy morscy zaprezentowali 
śmigłowiec pokładowy ZOP typu Kaman SH-2G Super Seasprite.

W przededniu święta, na murach kamienicy przy ulicy 10 lutego  
w Gdyni, odsłonięto tablicę upamiętniającą kadm. Stanisława 
Mieszkowskiego oraz kmdr. Jerzego Staniewicza – niewinnie skazanych, 
wraz z kmdr. Zbigniewem Przybyszewskim, przez reżim stalinowski na 
śmierć w tzw. procesie komandorów i zamordowanych w grudniu 1952 r. 

Świętowano nie tylko w Gdyni. W porcie wojennym w Świnoujściu 
na okrętach załopotała wielka gala banderowa. Przygotowano pokazy 
sprzętu i zwiedzanie okrętów. Wystąpili muzycy orkiestry wojskowej,  
a także zespoły i soliści klubu garnizonowego. 
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Święto Marynarki Wojennej
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Mistrz pióra i obiektywu
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Twoją największą pasją jest fotografia. 
Był jednak taki czas, kiedy ją zdradzi-

łeś dla X muzy. Dlaczego?
Dla młodego, wówczas dwunastoletniego, 

chłopca z podkrakowskich Młodziejowic, jego 
pierwszy aparat – średnioformatowy DIX – 
okazał się zbyt kłopotliwy. Kupno filmów,  
a potem ich wywoływanie w warunkach wiej-
skich, po prostu mnie przerosło. Miłość do  
fotografii zakiełkowała, ale postanowiłem  
zostać kinooperatorem. Pracowałem w kinach 
objazdowych i praktykowałem w kinach  
„Wolność” oraz „Warszawa”. Kiedy przyszedł 
czas na wojsko, trafiłem do Garnizonowego 
Klubu Oficerskiego w Chełmie. Pewnego dnia 
wysłano mnie na poligon, wręczono mieszko-
wego Ercona i kazano prowadzić fotokronikę. 
Przedtem poszedłem do znajomego fotografa, 
po porady i podstawowe lekcje obróbki foto-
chemicznej. Znów fotografowałem.

Nie poprzestałeś jednak na samych 
zdjęciach. Twoja twórcza dusza popro-

wadziła cię w kierunku dziennikarstwa? 

Z uznanym publicystą i artystą fotografikiem Marianem Kluczyńskim,  
byłym żołnierzem zawodowym oraz naszym kolegą redakcyjnym,  

rozmawiają Antoni Ciejpa i Sławomir Lipiecki.

Nie od razu. Wcześniej były kursy z zakresu 
fotografii w WAT i w Wojskowej Agencji  
Fotograficznej w Warszawie. Ponieważ przy 
kabinie kinooperatora był radiowęzeł, zaczą-
łem pisać krótkie informacje. Nawiązałem 
współpracę z gazetą WOW „Głos Żołnierza”  
i zostałem jej stałym korespondentem.

To był dopiero początek twojej wielkiej 
przygody z piórem i obiektywem. Żoł-

nierski los rzucił cię na Bliski Wschód...
W 1975 roku rozpocząłem służbę w Polskiej 

Wojskowej Jednostce Specjalnej ONZ w Egipcie. 
Pracowałem w „Rozgłośni Słońce”, współpra-
cując z „Radiowym Magazynem Wojskowym”, 
emitowanym przez Program Pierwszy Polskiego 
Radia. Redagowałem informacje, pisałem  
artykuły i wysyłałem je do kraju. Zdobywałem 
dziennikarskie doświadczenie. 

Kiedy wróciłeś z misji, upomniała się 
o ciebie Wojskowa Agencja Fotograficz-

na. Już wtedy miałeś nakreślony cel zawo-
dowy i wiedziałeś, że trafisz nad morze?
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W żadnym razie. Odbywałem praktykę 
dziennikarsko-fotograficzną w Warszawie. Zaini-
cjowałem wyszukiwanie osób uwiecznionych 
na starych fotografiach, potem robiłem z nimi 
wywiad o wydarzeniu z ich życia zatrzyma-
nym w kadrze. Dla mnie ludzie zawsze byli i są 
najważniejsi. Często wyjeżdżałem w teren.

Zatem, skąd się wziął Bałtyk na twoim 
fotoreporterskim kursie?

To proste. Wysłano mnie do Gdyni, żebym 
obsłużył wizytę zespołu okrętów Marynarki 
Wojennej Francji. Moja praca zyskała uznanie 
i otrzymałem propozycję przejścia i dalszej 
służby w naszych siłach morskich. Tak zosta-
łem marynarzem i zakochałem się w morzu  
oraz w okrętach. Zaczynałem w Dowództwie MW, 
współpracowałem z mediami centralnymi  
i lokalnymi, dużo fotografowałem. 

Jak ważna była dla ciebie „Bandera”?
Najważniejsza. Współpracowałem z nią 

od początku. Później zostałem etatowym pracow-
nikiem redakcji, jako młodszy redaktor. To  
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Kiedy po raz ostatni schodziłeś z pokła-
du niszczyciela min ORP „Mewa”,  

w 13. Dywizjonie Trałowców pożegnano cię 
dźwiękiem tyfonów. Co wtedy czułeś?

Ogromne wzruszenie. Moja praca została 
zauważona i symbolicznie doceniona. Dzięku-
ję załogom okrętów, marynarzom na lądzie  
i dowódcom, bo tych miłych chwil – dotykają-
cych serca momentów – było tak wiele w ostat-
nich dniach mojej pracy zawodowej.

Jesteśmy u progu obchodów 100-lecia 
Marynarki Wojennej. Czy planujesz  

jakąś niespodziankę na ich zwieńczenie,  
w czerwcu i listopadzie przyszłego roku?

Na pewno nie będę stał z boku. Teraz chcę 
chwilę odpocząć, ale nie za długo (śmiech). 
Polski oręż morski zasługuje na godne uczcze-
nie swojego jubileuszu. Stanę w szeregu, na 
otwartym pokładzie, i powitamy go razem.
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Starszy chorąży sztabowy marynarki w st. spocz. MARIAN KLUCZYŃSKI fotografią zajmuje się od ponad pół wieku. W ubiegłym roku 
obchodził jubileusz 50-lecia służby i pracy w Wojsku Polskim. Od blisko czterdziestu lat jest związany z Gdynią i Marynarką Wojenną. Przez 
większość lat, od 1978 roku, był – i nadal jest – blisko związany z czasopismem MW „Bandera”. Współpracował z miesięcznikiem MW 
„Przegląd Morski”. Był stałym przedstawicielem i współpracownikiem wojskowej prasy centralnej – w tym magazynu ilustrowanego „Żołnierz Polski” – 
oraz innych redakcji prasowych i wydawnictw; redakcji radiowych – „Dla tych co na morzu” i „Bałtycka wachta” oraz gdańskiego oddziału TVP 
(„Peryskop” i „Panorama”). Szczególnie ceni sobie współpracę z Wojskowym Instytutem Wydawniczym, wydającym „Polskę Zbrojną” oraz 
gazetę internetową „Polska Zbrojna”. Jest laureatem „Brązowego Pióra” gazety „Żołnierz Wolności” oraz XV edycji prestiżowego „Buzdygana” 
i zdobywcą tytułu „Publicysta Roku 2008„ – dorocznej nagrody miesięcznika WP „Polska Zbrojna”. W międzynarodowym konkursie 
fotograficznym o tematyce morskiej, organizowanym przez Marynarkę Wojenną USA, fotografia „Start rakiety” otrzymała drugie wyróżnienie – 
na dwustu uczestników z całego świata. Jego materiały fotograficzne i artykuły wypełniają łamy: magazynu morskiego „Morze, Statki  
i Okręty”, ilustrowanego magazynu wojskowego „Armia”, magazynu lotniczego „Aero”, a także magazynu historyczno-wojskowego „Okręty”. 
Współpracował z miesięcznikami „Naval Forces” i „Proceedings”. Fotogramy jego autorstwa znajdują się w wielu wydawnictwach krajowych 
i zagranicznych. Znajdziemy je zwłaszcza w albumach: „Wojsko Polskie” (4 wydania), „Obrona Narodowa 2000”, „Uzbrojenie i wyposażenie 
Wojska Polskiego”, „Marynarka Wojenna RP – Polish Navy”, „Technika Wojska Polskiego”, „Uzbrojenie i Wyposażenie  Wojska Polskiego”, 
„Gdynia z banderą Marynarki Wojennej w tle”, „3. Flotylla Okrętów”, „8. Flotylla Obrony Wybrzeża”, „2. Dywizjon Okrętów Transportowo- 
-Minowych”, „13. Dywizjon Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety”, „30-lecie ORP Orzeł” i „Okręty podwodne w służbie 
Rzeczypospolitej”, a także we wszystkich wydaniach „Kroniki Wojska Polskiego”. W 2001 roku ukazał się jego autorski album „Marynarka 
Wojenna”. Wybrane fotografie trafiły też do podręczników szkolnych i muzeów. Gdyńskie Muzeum MW otrzymało w darze od autora negatywy 
wycenione na blisko pół miliona złotych. Swoje prace prezentował na licznych wystawach w: Gdyni, Helu, Świnoujściu, Lublinie i Chełmie.  
Za wybitne osiągnięcia w służbie i pracy został uhonorowany m.in.: „Srebrnym Krzyżem Zasługi” złotym medalem  
„W Służbie Ojczyzny”, złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, medalem „W Służbie Pokoju”, srebrnym medalem „Za Zasługi dla 
LOK”, krzyżem Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari Nostro”,  medalem „Zasłużony Żołnierz RP”, medalem „Za Zasługi dla Marynarki Wojennej”  
i medalem „Zasłużony dla WKS Flota”. 

była szkoła redakcyjnego życia. „Bandera” 
ukazywała się jako tygodnik, tempo pracy by-
ło spore. Bardzo pomógł mi ówczesny redaktor 
naczelny kmdr Jerzy Koziarski. Nauczył mnie 
dziennikarskiego rzemiosła. Rozwijałem moją 
ulubioną fotografię reportażową. Znów dużo 
wyjeżdżałem w teren i wychodziłem, z apara-
tem w ręku, na okrętach w morze. Moje archi-
wum powoli pęczniało. Także dosłownie, bo 
był to czas klasycznych lustrzanek – o apara-
tach cyfrowych wtedy nikt nie słyszał. W redakcji 
było fotolaboratorium. Sami wywoływaliśmy 
filmy i robiliśmy odbitki. Znane dziś automa-
tyczne fotolaby pojawiły się później. 

Trudno sobie wyobrazić albumy i inne 
publikacje o polskiej Marynarce  

Wojennej bez twoich fotogramów... 
Rzeczywiście, większość wydawnictw i auto-

rów zwraca się do mnie o przekazanie zdjęć do  

publikacji. Mam ich setki tysięcy, dlatego mogę 
pomóc. Udało mi się też wydać własny, autor-
ski album o naszym morskim rodzaju sił 
zbrojnych. Dbam także o dobrą współpracę  
z redakcjami zajmującymi się tematyką morską. 
Pozytywny wizerunek Marynarki Wojennej 
można budować na wielu płaszczyznach. To 
zadanie dla każdego z nas.

Przez ostatnie lata byłeś blisko związany 
z: Zespołem Reporterskim Marynarki 

Wojennej, Sekcją Prasową 3. Flotylli Okrę-
tów i Zespołem Redakcyjno-Wydawniczym 
MW. Jak wspominasz tę współpracę?

Bardzo dobrze. Na każdym etapie mojej  
kariery zawodowej, miałem szczęście spotykać 
mądrych, życzliwych i otwartych ludzi. Dzię-
kuję im za wszystko, co dobrego od nich  
doświadczyłem. Ja tylko starałem się oddać 
część tego, co sam otrzymałem w darze.
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Marynarska ofiarność i odwaga

Generał dywizji Jarosław Mika 25 maja 
wizytował marynarzy uczestniczących  

w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pod kryp-
tonimem „Okoń-17”. Była to jego pierwsza 
wizyta w Marynarce Wojennej.
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Prezydent RP Andrzej Duda wyróżnił 
por. mar. Piotra Bidzińskiego z 3. Flotylli 

Okrętów „Medalem za Ofiarność i Odwagę”. 
Uroczystość jego wręczenia, z udziałem  
Ministra Obrony Narodowej Antoniego  
Macierewicza, odbyła się 12 czerwca w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie.

Dowódca Generalny RSZ w 3. Flotylli Okrętów
W porcie wojennym w Gdyni gościa powi-

tał dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał 
Krzysztof Jaworski. Generałowi towarzyszył 
Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał 
Mirosław Mordel. Głównym celem wizyty 
było zapoznanie Dowódcy Generalnego ze 
strukturą, wyposażeniem, dyslokacją oraz in-
frastrukturą szkoleniową 3. Flotylli Okrętów  
i podległych jednostek wojskowych. 

Generał dywizji Jarosław Mika spotkał się 
z uczestnikami ćwiczenia, a także zainteresował 
się procesem wykorzystania systemu symulacji 
pola walki (JCATS – Joint Conflict and  
Tactical Simulation) w Marynarce Wojennej. 
Wziął również udział w szkoleniu załóg  

Wizyta Attaché Morskiego USA

Przekazujący obowiązki Attaché Morski 
przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych 

w Warszawie kmdr por. Thomas H. Kierstead, 
ze swym następcą kmdr. por. Thomasem  
Wypyskim, 27 czerwca przebywał w 3. Flotylli 
Okrętów. 

Spotkanie – o charakterze roboczym – miało 
na celu przedstawienie nowego Attaché Mor-
skiego USA kmdr. por. Thomasa Wypyskiego 

Uhonorowany medalem oficer Marynarki 
Wojennej 13 lutego uratował mężczyznę,  
który spadł z peronu na tory kolejowe tuż 
przed zbliżającą się kolejką podmiejską. 

„Dzisiaj jest uroczystość, która ma wyjąt-
kowy charakter, uroczystość wyróżnienia, od-
znaczenia bohaterów czasu pokoju. Ludziom, 
którzy nieśli pomoc bliźnim, współobywate-
lom (…) nie zważając na własne interesy,  
wykonując służbę. Ogromnie za to dziękuję” – 
mówił Prezydent RP Andrzej Duda do zgro-
madzonych wyróżnionych i ich rodzin. 

„To niezwykle ważne, często też trudne  
zadanie, balansowanie na granicy swojego 
osobistego bezpieczeństwa, życia i zdrowia. 
To służba bardzo często zupełnie wyjątkowa.  
Z całego serca dziękuję Państwu za gotowość 

oraz zapoznanie go z zadaniami, jakie  
realizuje największy związek taktyczny polskiej 
Marynarki Wojennej. 

W trakcie rozmowy z dowódcą gdyńskiej 
flotylli kontradmirałem Krzysztofem Jaworskim, 
poruszono aspekt współpracy międzynarodo-
wej sił morskich Polski i USA, w tym (przede 
wszystkim) kwestię organizacji i wspólnego 
udziału w międzynarodowych manewrach 
oraz operacjach na morzu. 

Współpraca sił morskich Polski i USA to  
w głównej mierze udział w działaniach Sił 
Odpowiedzi NATO. Polskie i amerykańskie 
okręty współdziałały m.in. w ramach operacji 
„Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym 
oraz w manewrach NATO na Atlantyku,  
Morzu Północnym i Bałtyku, a także podczas 
operacji „Desert Storm”, „Enduring Freedom” 
i „Iraqi Freedom”. Od kilkunastu lat nasze 

do tego, żeby służyć innym – nie oglądając 
się na własne bezpieczeństwo, nie oglądając 
się na własne interesy. To wielki dowód  
humanizmu, to wielki dowód człowieczeń-
stwa, w takim niezwykłym tego słowa zna-
czeniu” – podkreślił dobitnie zwierzchnik Sił 
Zbrojnych. 

p e r y s k o p

Dywizjonu Okrętów Podwodnych, połączo-
nym z wyjściem w morze na pokładzie  
ORP „Bielik”. Zapoznał się z charakterem ich 
służby oraz zadaniami szkoleniowymi.

okręty operują wspólnie podczas najważniej-
szych ćwiczeń sojuszu północnoatlantyckie-
go, w tym największych na Bałtyku manew-
rów pod kryptonimem BALTOPS. Jedne  
z największych okrętów, jakie kiedykolwiek 
zawinęły do polskich portów, to jednostki 
amerykańskie, takie jak krążowniki rakietowe 
typu Ticonderoga, czy też okręt dowodzenia 
USS „Mount Whitney”. 
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Okręt flagowy Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 2 (SNMCMG2) ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” 
zakończył sześciomiesięczną misję na Morzu Śródziemnym,  
Morzu Czarnym i Morzu Egejskim. Jednostka wróciła do 
macierzystego portu w Świnoujściu 10 lipca. 

W uroczystości powitania okrętu 
wziął udział Minister Obrony Na-
rodowej Antoni Macierewicz, 

przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony 
Narodowej Michał Jach, zastępca szefa Sztabu 
Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic, do-
wódca 3. FO kadm. Krzysztof Jaworski, zastępca 
dowódcy COM-DKM kadm. Krzysztof Teryfter, 
dowódca 8. FOW kmdr Krzysztof Zdonek oraz 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
Olgierd T. Geblewicz i Wojewoda Zachodnio-
pomorski Krzysztof Kozłowski. 

Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego „Czernicki” kmdr por. Aleksander 
Urbanowicz złożył ministrowi meldunek  
o wykonaniu zadania w składzie SNMCMG2 

oraz przedstawił raport z realizacji zadań  
w ramach dowodzenia zespołem. 

Zastępca dowódcy operacyjnego RSZ  
gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel przekazał 
PKW „Czernicki” w operacyjne podporząd-
kowanie dowódcy generalnemu RSZ  
gen. dyw. Jarosławowi Mice.

Pierwsze spotkanie marynarzy z rodzinami 
nie trwało zbyt długo – z uwagi na fakt, że na 
pokładzie oczekiwał minister Obrony Naro-
dowej, który osobiście pogratulował załodze 
wzorowo zrealizowanej misji.

Polska potrzebuje obecności wojsk NATO, 
ale będzie uczestniczyć także w obronie flanki 
południowej – misja ORP „Kontradmirał  
Xawery Czernicki” jest tego koronnym przy-
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kładem. Podczas tych 180 dni (w tym 135 dni 
na morzu, przyp. S.L.) spotykaliście nie tylko 
sojuszników. Ta misja, mimo iż pokojowa, 
miała przez cały czas nad sobą widmo możli-
wych i koniecznych działań ratowniczych, 
działań wspierających, a także tych, które 
związane są z ochroną południowej flanki 
przed falami migracyjnymi. Jak mało kto, 
wspieraliście nasze wysiłki, które zaowocowały 
obecnością sił NATO w Polsce – podsumował 
misję polskiego okrętu szef MON Antoni  
Macierewicz.

ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, 
dowodzony przez kmdr. ppor. Wojciecha  
Paprotnego, wchodzi w skład 2. Dywizjonu 
Okrętów Transportowo-Minowych 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża. Brał udział w operacjach 
„Enduring Freedom” oraz „Iraqi Freedom”, 
podczas drugiej wojny w Zatoce Perskiej.  
Początkowo spełniał rolę okrętu wsparcia  
logistycznego, a po przebudowie stał się jed-
nostką bardziej uniwersalną, mogącą spełniać 
również rolę okrętu dowodzenia międzynarodo-
wymi siłami przeciwminowymi. 

b a n d e r a

Wrócili z tarczą

Dynamic Mongoose 2017
Do Gdyni wróciła, 11 lipca, z wód islandz-

kich fregata rakietowa ORP „Gen.  
T. Kościuszko” (FFG-273), gdzie uczestniczyła – 
od 26 czerwca – w sojuszniczych manewrach 
sił zwalczania okrętów podwodnych o krypto-
nimie „Dynamic Mongoose 17”. 

Okręt i jego załogę powitał, przy nabrzeżu 
portu wojennego, dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Krzysztof Jaworski.

Polska fregata uczestniczyła w tych ćwi-
czeniach po raz trzeci. W ich tegorocznej edycji 
wzięło udział 17 jednostek, reprezentujących 

bandery: Francji, Niemiec, Norwegii, Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski, 
Kanady i Holandii. Okręty były wspierane 
przez samoloty patrolowe i śmigłowce ZOP.

Ze względu na specyficzne warunki hydro-
logiczne, które o tej porze roku panują na pół-
nocnym Atlantyku, ćwiczenia okazały się 
bardzo trudne. Mimo to, polscy marynarze, 
dowodzeni przez kmdr. por. Macieja  
Matuszewskiego, po raz kolejny pokazali się 
na Atlantyku z dobrej strony. Kilkakrotnie 
udało się im wykryć i namierzyć okręty pod-
wodne, pełniące rolę tzw. „agresora”. Ponadto, 
w ramach wymiany załóg, jeden z polskich 
oficerów pełnił – podczas ćwiczeń w morzu – 
służbę na holenderskiej fregacie rakietowej 
HNLMS „Evertsen”.

Relacja z manewrów w kolejnym numerze „Bandery”

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

b a n d e r a
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W manewrach uczestniczyło 
przeszło 50 jednostek (w tym  
okręty stałych zespołów NATO – 
SNMG1 i SNMCMG1) róż-

nych klas i typów, należących do flot wojen-
nych Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji,  
Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, 
Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanów 
Zjednoczonych. Okręty były wspierane przez 
ponad 50 statków powietrznych, w tym:  
polskie i amerykańskie myśliwce F-16, nie-

mieckie EF-2000 Eurofighter Typhoon  
i szwedzkie JAS 39 Gripen, bombowce strate-
giczne B-52 Stratofortress i B-1B Lancer oraz 
śmigłowce ZOP.

Parasol powietrzny
Wstępem do tegorocznego „Baltopsu” były 

ćwiczenia przeprowadzone na wodach hisz-
pańskich, nieopodal bazy w Rota. Amerykań-
skie niszczyciele rakietowe z systemem AEGIS 
typu Arleigh Burke zgrywały swoje systemy 
obrony przeciwbalistycznej (ang. BMD – Ballistic 
Missile Defence) i przeciwlotniczej AEGIS 
Baseline 9,2 z hiszpańskim odpowiednikiem 
(AEGIS Baseline 7,1), znajdującym się  
w wyposażeniu wielkich fregat typu Álvaro  
de Bazán – odgrywających ważną rolę w euro-
pejskiej tarczy antyrakietowej, która na co 
dzień opiera się na czterech niszczycielach typu 
Arleigh Burke (uzbrojonych w pociski SM-3 
Block IA i SM-3 Block IB), stacjonujących  
w Rota. Okręty te stworzyły daleki parasol po-
wietrzny dla armady kierującej się na Bałtyk.

Międzynarodowa armada
W „Baltopsie” wzięło udział przeszło 4 tys. 

marynarzy, pilotów i żołnierzy. Szczególnie 
uaktywnili się Szwedzi, którzy dobrze przyj-

mują wysuniętą, wzmocnioną obecność NATO 
(ang. NATO enhanced Forward Presence, 
eFP), jako kluczową dla bezpieczeństwa na 
Bałtyku. Oprócz dwóch korwet klasy steatlh, 
typu Visby (HMS „Visby” i HMS „Nyköping”), 
Svenska Marinen zaangażowała w ćwiczenia 
także niszczyciele min i trałowce oraz okręty 
podwodne typu A19 (Gotland). 

Równie aktywni byli Norwegowie i Holen-
drzy ze swoimi najnowszymi fregatami rakieto-
wymi KNM „Roald Amundsen” (typu Fridtjof 
Nansen) i HNLMS „Evertsen” (typu De Zeven 
Provinciën). Obie szwedzkie korwety typu 
Visby utworzyły z nimi jeden zespół operacyjny. 

Nie zawiedli Duńczycy, którzy do manewrów 
skierowali nie tylko nowoczesną fregatę rakieto-
wą HDMS „Niels Juel” (typu Iver Huitfeldt), 
ale przede wszystkim uniwersalny okręt wspar-
cia HDMS „Absalon” – jednostkę zbudowaną 
w technologii modułowej, którą można dosto-
sować do zadań przypisanych okrętom dowo-
dzenia, desantowym, transportowym, szpitalnym, 
a nawet stawiaczom min. Anglicy wysłali na 
ćwiczenia fregatę rakietową Typu 23 –  
HMS „Iron Duke” (F-234).

Międzynarodową armadą dowodził amery-
kański wiceadmirał Christopher W. Grady,  
z pokładu okrętu desantowego USS „Arlington” 

B A L T O P S  2 0 1 7

Największe międzynarodowe manewry morskie na Bałtyku, o kryptonimie „Baltops”, rozgrywają się już od 
45 lat. Są pokazem możliwości zespołów najnowocześniejszych okrętów państw zachodnich. Tegoroczne 
ćwiczenia rozpoczęły się 1 czerwca w Szczecinie, a zakończyły 16 dni później w Kilonii. Organizatorem było 
Dowództwo STRIKFORNATO (SFN), a Polska wystąpiła w nich w roli jednego z państw-gospodarzy.
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Pokaz sojuszniczej gotowości
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(LPD-24), należącego do nowoczesnego typu 
San Antonio. Okręt wszedł do Świnoujścia już 
30 maja, rozpoczynając tym samym fazę por-
tową ćwiczenia. 

Bałtycki epizod
Nie wszystkie okręty sojuszniczej armady 

weszły do Szczecina (nie licząc polskich tra-
łowców, w Świnoujściu zacumowały dwie jednost-
ki, a w Szczecinie 30) – część operowała  
w morzu (np. jedna ze szwedzkich korwet  
typu Visby), a niektóre nawet na odleglejszych 
akwenach (niszczyciele typu Arleigh Burke). 

Operacje desantowe przeprowadzono w: nie-
mieckim Putlos, łotewskim Ventspils i polskiej 
Ustce. 

Z siłami sojuszniczymi na morzu ćwiczyły 
dwa okręty transportowo-minowe projektu 767, 
typu Lublin – ORP „Kraków” i ORP „Gniezno” – 
oraz cztery trałowce bazowe projektu 207M, 
typu Mamry i projektu 207P, typu Gardno  
z 8. FOW – OORP „Mamry”, „Wdzydze”, 
„Mielno” i „Dąbie”.

Ćwiczenia „Baltops” nie są skierowane 
przeciw żadnemu państwu. Ich zasadniczym 

celem jest szkolenie sił sojuszniczych, głównie 
w zakresie ZOP i zwalczania zagrożeń  
asymetrycznych w kontekście bezpieczeństwa 
żeglugi na Morzu Bałtyckim. 

To, co tu robimy, nie jest żadną eskalacją. 
NATO zawsze tu było, jest i zawsze będzie – 
powiedział (po zakończonych manewrach) 
zastępca dowódcy morskich sił uderzenio-
wych i wsparcia sojuszu STRIKFORNATO 
(SFN) brytyjski kadm. Paddy MacAlpine.

desant w Ustce
Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej (Us marine corps) wylądowali na plaŻy w pobliŻU Ustki.  

wspierała ich polska marynarka wojenna i lotnictwo.

Rankiem 14 czerwca, naprzeciw poligonu w Ustce pojawiły się pierwsze okręty. Łącznie, w bezpośredniej operacji desantowej 
wzięło udział osiem jednostek. Wśród nich znalazły się dwa polskie okręty transportowo-minowe z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża  
w Świnoujściu – ORP „Kraków” i ORP „Gniezno”. Kiedy siły desantowe zaczęły się zbliżać do brzegu, zza wydm wyjechały bojowe 

wozy piechoty. Rozstawiły się za umocnieniami usypanymi na plaży, a z ich wnętrza wysypali się żołnierze 7. Brygady Obrony Wybrzeża. 
To właśnie na nich spoczął ciężar zatrzymania sił desantu.

Tymczasem na czoło grupy jednostek morskich wysunął się okręt desantowy USS „Arlington”. Ta przeszło 200-metrowa jednostka typu 
San Antonio weszła do służby zaledwie kilka lat temu. Na pokład, prócz 360 członków załogi, jest w stanie zabrać 700 żołnierzy piechoty 
morskiej. Grupę powietrzną tworzą śmigłowce i/lub wielozadaniowe zmiennopłaty V-22 Osprey. Z rampy amerykańskiego okrętu zjechały 
do morza dwa poduszkowce LCAC oraz kilka pływających transporterów opancerzonych AAV-7. Zaletą tych pierwszych jest przede 
wszystkim duża – jak na morskie warunki – prędkość (przeszło 40 węzłów) oraz ładowność. LCAC może zabrać na pokład ładunek  
o ciężarze do 75 ton, a to oznacza, że na ląd jest w stanie przerzucić nawet ciężki czołg, nie mówiąc już o dziesiątkach wyekwipowanych 
żołnierzy. Drugi z pojazdów może pomieścić blisko 30 żołnierzy. Po dotarciu na ląd, rusza dalej na gąsienicach. 

Kiedy zgromadzeni na brzegu żołnierze dostrzegli pojazdy, otworzyli ogień. Szybko się jednak okazało, że w starciu z przeciwnikiem 
mają niewielkie szanse, szczególnie że po stronie sił desantu stało potężne lotnictwo. Nad morzem i plażą przeleciała między innymi para 
polskich F-16, niemieckie EF-2000 Eurofighter Typhoon i dwa amerykańskie bombowce strategiczne B-1B Lancer. Powietrze przeszył 
także huk ośmiu silników wielkiego bombowca B-52 Stratofortress – legendarnego kolosa, który jest w stanie zabrać na pokład 31 ton 
uzbrojenia (zwykle do 23 ton). Rozpiętość jego skrzydeł wynosi 56,4 metry, a bez uzupełniania zapasu paliwa może przelecieć ponad  
16 tysięcy kilometrów (wersja B-52H). Tego rodzaju maszyny zwykle wykonują zadania na znacznie większej wysokości (w stratosferze). 
Ich obecność miała stanowić wyłącznie demonstrację siły.

Żołnierze 7. BOW prowadzili ogień jeszcze przez kilkanaście minut, po czym z BWP-ami wycofali się za linię wydm. Tymczasem na plaży 
wylądowały AAV-7. Wyskoczyli z nich pierwsi żołnierze US Marine Corps, którzy wdali się w bezpośrednią walkę z oddziałami broniącymi 
plaży. Amerykanie uchwycili przyczółki na brzegu, a wkrótce do plaży dotarły poduszkowce, które zgodnie ze scenariuszem transportowały 
główne siły desantu. Wówczas żołnierze mogli rozpocząć żmudny marsz w głąb lądu.

Udany desant wymagał perfekcyjnego zgrania sił morskich, lądowych i powietrznych, w których współdziałają przedstawiciele różnych 
nacji. Poduszkowce, mimo swojej nowoczesności, nie zdołałyby wylądować na plaży, gdyby nie wspierały ich m.in. polskie okręty. 
Jednostkom desantowym drogę musiały utorować trałowce, czyli okręty przeznaczone do wykrywania i zwalczania min – mówił później 
dowódca amerykańskiej 6. Floty oraz STRIKFORNATO wiceadmirał Christopher W. Grady.

Manewry „Baltops” to, tradycyjnie już, jeden z najważniejszych sprawdzianów dla rodzimego wojska. Polscy żołnierze są obecni na 
lądzie, morzu oraz w powietrzu. Sojusznikom nie mamy czego zazdrościć, choć na pewno przydałoby się więcej nowoczesnego sprzętu 
dla naszej Marynarki Wojennej. Przez kilkanaście lat obecności w NATO nie tylko się uczyliśmy, ale też dzieliliśmy się naszym 
doświadczeniem z sojusznikami. Doskonale znamy region, występujące zagrożenia. Takie współdziałanie pozwala doskonalić procedury, 
dostosować je do panujących realiów – podkreślał gen. broni pil. Jan Śliwka, zastępca dowódcy generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych. 

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

Po zakończeniu trzydniowej fazy portowej 
w Szczecinie (4 czerwca) okręty wyszły w morze, 
dzieląc się – w zależności od przeznaczenia – 
na oddzielne zespoły operacyjne. Rozpoczęła 
się zasadnicza część manewrów, w której bez-
pośrednio uczestniczyły 44 okręty. 

Załogi okrętów – samodzielnie lub w zespo-
łach – przećwiczyły: prowadzenie obrony  
przeciwlotniczej, zwalczanie celów nawod-
nych i podwodnych, walkę radioelektroniczną, 
osłonę sił desantu, poszukiwanie i niszczenie 
min oraz walkę z zagrożeniami asymetrycznymi. 

Łukasz Zalesiński
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Jak zaczęła się Pana przygoda z mor-
skim rodzajem sił zbrojnych?

Dzieciństwo i młodość spędziłem na Górnym 
Śląsku. Po ukończeniu szkoły średniej chcia-
łem dostać się na Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi, ale podczas egzaminów nie uzyska-
łem odpowiedniej liczby punktów, wymaga-
nych do tego, by zacząć studia na kierunku  
lekarskim. Postanowiłem więc spróbować  
swoich sił w Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. 

Wcześniej nic nie wskazywało na to, że 
zostanie Pan marynarzem?

Kiedy byłem kilkuletnim chłopcem, poje-
chałem z rodzicami na wycieczkę do Świno-
ujścia. Odwiedziliśmy tam miejscowe muzeum, 
w którym znajdował się eksponat w postaci 
wypchanego ptaka. Przewodnik zapytał zwie-
dzających, co to za ptak? Pamiętajmy, że  

w tamtych czasach nie było Internetu. Podsta-
wowym źródłem wiedzy były książki i tele- 
wizja. Okazało się, że tylko ja wiedziałem, że 
ptak znajdujący się w muzeum to albatros. 
Przewodnik spojrzał na mnie i powiedział:  
„ty to chyba zostaniesz marynarzem”. Przy-
pomniałem sobie o tym fakcie, kiedy stałem 
na pierwszym apelu w naszej Akademii  
Marynarki Wojennej. 

Co w szczególny sposób odróżnia 
„Błyskawicę” od pozostałych okrętów 

Marynarki Wojennej?
Nasz okręt nigdy nie wychodzi w morze. 

Poza tym, na pokładzie „Błyskawicy” odbywa 
się wiele ważnych uroczystości wojskowych, 
takich jak: promocja oficerska, przysięga  
żołnierzy oraz inne święta związane z wojskiem  
i Marynarką Wojenną. Organizujemy również 
tak zwane wodowania książek o tematyce 

morskiej i militarnej. W dużo szerszym  
zakresie niż jednostki bojowe, współpracuje-
my także z organizacjami cywilnymi. Można 
powiedzieć, że jesteśmy bardziej otwarci na 
społeczeństwo. Nasz okręt promuje tradycje 
Marynarki Wojennej, jej historię i ceremoniał 
morski. Przybliża walkę polskich marynarzy 
na frontach II wojny światowej. 

W tym roku na pokładzie „Błyskawicy” 
odbędzie się jeszcze kilka uroczystości 

bardzo ważnych dla załogi…
9 sierpnia przypada 50. rocznica śmierci 

marynarzy, którzy zginęli na „Błyskawicy” pod-
czas wybuchu kotła w kotłowni nr 2. W uro-
czystości wezmą udział członkowie załogi 
oraz rodziny marynarzy, którzy tutaj zginęli. Pod-
czas uroczystości, z pokładu ORP „Wodnik” 
złożymy wieńce na morzu. Z kolei, 25 listopada 
będziemy świętować 80. rocznicę podniesienia 
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Strażnicy naszej historii
Z kmdr. por. Walterem Jaroszem, dowódcą Okrętu-Muzeum  

ORP „Błyskawica”, rozmawia Tomasz Gos. 

Komandor porucznik Walter Jarosz urodził się 3 listopada 1972 roku w Żarach. Od 1974 roku mieszkał i uczył się w Jastrzębiu-Zdroju. 
W 1991 roku pozytywnie zdał egzaminy do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie przez 5 lat studiował na Wydziale Nawigacji  
i Uzbrojenia Okrętowego. Po ukończeniu studiów, w 1996 roku, został skierowany do 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, gdzie objął pierwsze stanowisko 
służbowe – dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego na kutrze rakietowym projektu 205, ORP „Władysławowo”. Rok później został wyznaczony 
na stanowisko dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego okrętu rakietowego ORP „Grom”. W 2000 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy 
ORP „Władysławowo”. Po dwóch latach ponownie trafił na ORP „Grom”, gdzie pełnił obowiązki zastępcy dowódcy okrętu, a następnie – w 2003 roku – 
został jego dowódcą. W 2007 roku został skierowany do Sztabu Dywizjonu Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych i objął stanowisko 
starszego oficera szkolenia. Od 2008 roku pełnił służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej, na stanowisku specjalisty Wydziału Bazy 
Szkoleniowej. W 2012 roku objął stanowisko zastępcy komendanta Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. Od 1 marca 2017 roku 
jest dowódcą Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”.
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bandery na „Błyskawicy”. Będziemy mieli gości, 
między innymi, z Wielkiej Brytanii i Kanady. 
Uroczystości organizujemy w kooperacji  
z Towarzystwem Przyjaciół Okrętu-Muzeum 
„Błyskawica” oraz Muzeum Marynarki Wojennej. 
Warto także wspomnieć, że w przyszłym roku 
będziemy obchodzić 100. rocznicę utworze-
nia Marynarki Wojennej. 

Czy chciałby Pan coś zmienić na 
okręcie?

Wydaje mi się, że byłoby korzystne dla 
„Błyskawicy”, gdyby zmienić jego pełną nazwę 
z Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” na 
Okręt Reprezentacyjny Marynarki Wojennej 
ORP „Błyskawica”. Nasza jednostka przede 
wszystkim pełni funkcję reprezentacyjną. 
Funkcję muzealną pełnimy we współpracy  
z Muzeum Marynarki Wojennej, które udo-
stępnia swoje zbiory na pokładzie okrętu. 

ORP „Błyskawica” cieszy się jednak 
ogromnym zainteresowaniem wśród 

turystów...
Okręt jest udostępniany do zwiedzania 

przez 6 miesięcy w roku, czyli od 1 maja do 

Marynarze w Biskupinie
Specjaliści z Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW,  
od 29 maja do 2 czerwca, realizowali prace hydrograficzne na dnie 
Jeziora Biskupińskiego. Dzięki pomiarom sonarowym udało się ustalić 
dokładne obszary pozostałości działalności ludzkiej, pochodzące –
najprawdopodobniej – sprzed kilkuset lat przed naszą erą. 

b a n d e r a
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Do przeprowadzenia badań Jeziora 
Biskupińskiego wykorzystano echo-
sondę interferometryczną GeoSwath 

Plus oraz sonar holowany Klein Hydroscan. 
Urządzenia pomiarowe zostały zainstalowane 
na okrętowej łodzi pomiarowej Arctowski 2. 
Badanie jeziora podzielono na dwa etapy. 

W pierwszym etapie przeprowadzono pomia-
ry batymetryczne, przy użyciu echosondy 
wielowiązkowej. Określono głębokości jeziora 
i wytyczono obszary spłyceń, niebezpieczne 
dla łodzi Arctowski 2. Dodatkowo, na potrzeby 
precyzyjnego pozycjonowania łodzi, w trakcie 
pomiarów wystawiono własną stację do trans-
misji poprawek GPS RTK. 

W drugim etapie, za pomocą holowanego 
sonaru bocznego, stworzono sonarowy obraz 
dna Jeziora Biskupińskiego. Na podstawie za-
rejestrowanych obrazów sonarowych, na dnie 
jeziora wskazano dwa obszary, na których 
stwierdzono prawdopodobne występowanie 

drewnianych konstrukcji, mogących stanowić 
mury dawnej osady. 

Przeprowadzone pomiary hydrograficzne 
zostaną szczegółowo opracowane, a ich wyniki 
przekazane do Muzeum Archeologicznego  
w Biskupinie, w celu dalszej analizy przez 
specjalistów archeologii.

Od wielu lat na Jeziorze Biskupińskim są 
prowadzone prace nurkowe, mające na celu 
poszukiwanie obiektów archeologicznych. Ze 
względu na trudne warunki hydrologiczne  
nie przynosiły jednak zakładanego efektu. 

Dla specjalistów MW prace pomiarowe na 
jeziorze były okazją do sprawdzenia możli-
wości sprzętu hydrograficznego oraz metody 
planowania prac i rejestracji danych na akwe-
nach płytkowodnych. W składzie grupy, do-
wodzonej przeze mnie, byli: por. mar. Piotr 
Grall, bsm. Radosław Klecha, mat Krzysztof 
Felski oraz mar. Dawid Tusk.

kmdr por. Witold Stasiak 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Niszczyciel ORP „Błyskawica” jest 
jednym z najsławniejszych okrętów polskiej 
Marynarki Wojennej. Został zbudowany 
przez stocznię J. Samuel White & Co Ltd.  
w Cowes. Należał do najnowocześniejszych 
i najsilniejszych okrętów swojej klasy na 
świecie. Działał na Morzu Północnym  
i Atlantyku, w kampanii norweskiej  
i w trakcie ewakuacji wojsk sojuszniczych  
z Dunkierki. Bronił Cowes przed atakami 
Luf twaffe, operował na Morzu 
Śródziemnym – wspierając Maltę  
i działania inwazyjne w Afryce Północnej – 
oraz osłaniał lądowanie aliantów  
w Normandii. 

Okręt wrócił do kraju 4 lipca 1947 r., 
pod dowództwem kmdr. Bolesława 
Romanowskiego. W czynnej służbie 
pozostawał jeszcze przez 20 lat. Rozkazem 
dowódcy MW z 11 października 1974 r., 
ORP „Błyskawica” został przekształcony  
w okręt muzeum. Od 1 listopada 2013 r. 
Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica” wchodzi 
w skład 3. Flotylli Okrętów. 

Za zasługi bojowe, jako jedyny okręt 
Marynarki Wojennej, został odznaczony 
Orderem Virtuti Militari.

końca listopada. W tym czasie naszą jednostkę 
odwiedza, średnio, około 120 tysięcy turystów. 
W lipcu i sierpniu, kiedy ruch turystyczny jest 
największy, przez pokład okrętu przechodzi 
około 1200 osób dziennie. Rekord frekwencji 
padł w 2003 roku – w ciągu jednego dnia 
„Błyskawicę” odwiedziło blisko 6 tysięcy  
turystów. Trudno będzie pobić ten rekord, ale 
może uda się podczas obchodów 100-lecia 
Marynarki Wojennej.



10     NR 6/7 | CZERWIEC/LIPIEC 2017

P O L S K I E  T R A D Y C J E  P O D W O D N E

FO
T.

 A
RC

H
IW

UM
 M

UZ
EU

M
 M

W
 (2

), 
N

AT
IO

N
AL

 A
RC

H
IV

ES
/M

AG
AZ

IN
E 

LI
FE

 (4
)

Do walki z agresorem wykorzysta-
no dwa nowoczesne, torpedowe 
okręty podwodne typu Orzeł 
(ORP „Orzeł” i ORP „Sęp”) i trzy 

hybrydowe (torpedowo-minowe) typu Wilk 
(ORP „Wilk”, ORP „Ryś” i ORP „Żbik”). 
Jednostkami tymi dowodzili oficerowie wy-
szkoleni zarówno w kraju jak i za granicą. 
Jednak wszystkim brakowało bojowego do-
świadczenia. Co więcej, wówczas taktyka 
działania okrętów podwodnych nie była  
jeszcze do końca sprecyzowana. Dowódcy byli 
skrępowani odgórnymi rozkazami i nie dys-
ponowali zbyt wielką swobodą operacyjną. 
Pokutowała również błędna doktryna, naka-
zująca wielogodzinne ukrywanie się w głębi-
nach i zakazująca przy tym używania pery-
skopu – w trosce o to, by nie zdradzać swojej 
pozycji wrogiemu lotnictwu. Także sama tech-
nika okrętowa pozostawiała wiele do życze-

nia. Nie było wyspecjalizowanych stacji  
hydroakustycznych, samonaprowadzających 
się torped, czy radarów. Należy też pamiętać, 
że ówczesne okręty podwodne w istocie były 
jednostkami nawodnymi, dysponującymi  
jedynie możliwością krótkotrwałego zanurze-
nia (maksymalnie do 24 godzin).

ORP „Wilk” wyrusza 
na wojnę
Atak wojsk hitlerowskich na Polskę zastał 

ORP „Wilk” cumującego przy pirsie basenu 
portu wojennego na Oksywiu. Niespełna  
15 minut po otwarciu ognia przez niemiecki 
okręt szkolny „Schleswig-Holstein”, w kie-
runku polskiej placówki na Westerplatte, do-
wodzący Dywizjonem Okrętów Podwodnych 
kmdr por. Aleksander Mohuczy zatelefono-
wał – z pominięciem drogi służbowej – do  
dowódcy ORP „Wilk” kpt. mar. Bogusława 

Krawczyka, rozkazując mu natychmiast 
wyjść w morze. Po minimalnym okresie przy-
gotowań, o godzinie 6.15 polski okręt odcu-
mował i – idąc z możliwie największą  
szybkością – minął główki portu.

Postawa komandora Mohuczego i szybka 
reakcja kapitana Krawczyka prawdopodobnie 
ocaliły „Wilka”, bowiem w tamtym momen-
cie port został zaatakowany przez niemieckie 
samoloty. Co prawda otwarto do nich ogień 
przeciwlotniczy z bazy i z innych jednostek, 
jednak sam okręt podwodny był praktycznie 
bezbronny pod względem OPL. Na dodatek, 
nawet najdrobniejsze uszkodzenia mogłyby 
uniemożliwić zanurzenie, a to skazałoby jed-
nostkę na zagładę.

Po 30 minutach od odcumowania, idąc  
z maksymalną prędkością, ORP „Wilk” 
zszedł na głębokość 20 metrów. Wówczas zre-
dukowano szybkość do operacyjnych 5 węzłów, 

Wybuch wojny z Niemcami, 1 września 1939 roku, był wielkim zaskoczeniem dla załóg polskich 
okrętów podwodnych. Pięć jednostek, należących do Dywizjonu Okrętów Podwodnych, było wówczas 
w różnym stopniu gotowości bojowej. Mimo to, podjęły aktywne działania w obronie niepodległości 
granic, skutecznie paraliżując żeglugę niemieckiej floty handlowej na Bałtyku.

Dywizjon Okrętów Podwodnych w 1939 roku

Wojenna odyseja „Wilka”

Szkolenie artylerzystów ORP „Wilk” 
przy armacie kal. 100 mm wz. 1917 
L/40 Schneider w Rosyth  
(Wielka Brytania)

sprawdzono szczelność przedziałów i goto-
wość bojową poszczególnych działów okręto-
wych. Wkrótce dowódca otrzymał, drogą ra-
diową, rozkaz patrolowania sektora między 
Gdańskiem a Helem (na południe od rejonu 
operacyjnego bliźniaczego ORP „Ryś”), 
zgodnie z przedwojennym planem o kryptoni-
mie „Worek”. Był to akwen bardzo płytki,  
a także – jak się okazało – intensywnie patro-
lowany przez niemieckie lotnictwo (Luftwaffe 
z miejsca wywalczyła sobie całkowite pano-

CZęść 1
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ORP „Wilk” zacumowany w Rosyth, 
podczas załadunku torped.  

Na zdjęciu poniżej, jednostka stoi burta  
w burtę z ORP „Orzeł”, wsławionym 

brawurową ucieczką z Tallina (Estonia). 
Publikowane fotografie wykonał,  

w grudniu 1939 roku, fotoreporter 
amerykańskiego magazynu LIFE 

William Vandivert

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

pracą i wpłynęło na znaczne przedłużenie  
całej operacji. Niestety, miny nie znalazły się  
w jednej linii – zostały ustawione schodami. 
Jedna z nich zerwała się z kotwicy i – dryfu-
jąc na wschodnią część Zatoki Gdańskiej – 
zatopiła (7 września) niemiecki kuter rybacki 
Pil-55 „Heimat” (o pojemności 13 BRT).

Po opuszczeniu sektora, wieczorem  
ORP „Wilk” wynurzył się w celu naładowa-
nia akumulatorów. W tych okolicznościach –  
według starych opracowań historycznych – 
miało dojść do spotkania (na powierzchni) 
z ORP „Orzeł”, co (w świetle najnowszych  
badań) okazało się mitem. Próbowano nato-
miast nawiązać łączność z Dowództwem Floty 
oraz innymi okrętami Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych – jednak bezskutecznie.

W drodze (na powierzchni) do swojego sta-
łego sektora patrolowego, dostrzeżono cztery 
patrolujące trałowce niemieckie. Szybko ogło-
szony alarm bojowy i zejście pod wodę na 
niewiele się zdało, z uwagi na zbyt hałaśliwy 
napęd „Wilka”. Okręt został obrzucony bomba-
mi głębinowymi, które – co prawda – nie spo-
wodowały żadnych szkód, ale zmusiły dowód-
cę do przetrzymania jednostki na dnie przez 
cały dzień. Dopiero pod wieczór kpt. mar.  
Bogusław Krawczyk mógł wydać rozkaz wy-
nurzenia i ponownego ładowania akumulato-
rów. Nie był to jednak koniec dramatu.

wanie w powietrzu). Z tego powodu postano-
wiono możliwie długo pozostawać w położe-
niu podwodnym i nie używać przy tym pery-
skopu. 

Był to poważny błąd taktyczny. Praktycznie 
pozbawiony środków obserwacji technicznej 
polski okręt mógł, co najwyżej, nasłuchiwać 
odgłosów śrub pobliskich jednostek i to  
w bardzo ograniczonym zakresie (na bardzo 
bliskim dystansie). 

Pierwsze starcie
Bezproduktywne operowanie przy dnie  

Zatoki Gdańskiej znużyło załogę. Przejawia-
jący sporo inicjatywy kapitan Krawczyk po-
stanowił zaryzykować i rozkazał obserwację 
okrężną, także przy użyciu peryskopu  
i systemu RDF. Wkrótce nawiązano pierwszy 
kontakt z nieprzyjacielem. Na dystansie około 
6 tys. metrów od ORP „Wilk”, wykryto nie-
miecki trałowiec typu M. Ta niewielka jed-
nostka słusznie została uznana przez kapitana 
Krawczyka za cel niegodny uwagi. Godzinę 
później złapano nowy kontakt na dystansie 
ok. 13 tys. metrów. Były to dwa niemieckie 
niszczyciele typu Z1 (Leberecht Maass). 
Znaczna odległość – w połączeniu z dużą 
prędkością marszową potencjalnych celów –
spowodowała, że polski okręt nie był w stanie 
wyjść na dogodną pozycję do ataku. 

Tego dnia ORP „Wilk” nie napotkał już 
żadnych jednostek nieprzyjaciela. Wieczorem 
wynurzył się na redzie Helu, w celu nałado-
wania akumulatorów, po czym wrócił do  
swojego sektora patrolowego.

Następnego dnia o świcie, ok. godz. 3.20,  
na dystansie 14 tys. metrów wykryto niemiec-
ki niszczyciel typu Z1, na kursie prowadzą-
cym na zbliżenie. Dowódca „Wilka” zarządził 
ciszę na okręcie i postanowił podejść skrycie 

na pozycję dogodną do ataku. Niestety, okręty 
podwodne typu Wilk nie należały do udanych 
jednostek. Z powodu wadliwego wykonania 
wielu elementów konstrukcji, cechowały się 
wysokim stopniem awaryjności i były przy 
tym dość hałaśliwe w położeniu podwodnym. 
Mimo zarządzonej ciszy na okręcie, polska 
jednostka została dość łatwo wykryta przez 
dwa pobliskie trałowce typu M, które  
z miejsca ruszyły do ataku. 

Żeby w jakikolwiek sposób zredukować ge-
nerowany hałas, kapitan Krawczyk polecił 
wyłączyć większość urządzeń mechanicz-
nych. Zwiększono również głębokość zanu-
rzenia do 25 metrów. Błędem taktycznym 
okazało się jednak trwanie na tej samej głębo-
kości podczas wykonywania ataku przez nie-
mieckie trałowce. Aż 12 bomb głębinowych 
rozerwało się w bezpośrednim sąsiedztwie 
polskiego okrętu podwodnego, uszkadzając 
m.in. klapę tłumika, przez którą do wnętrza 
dostała się woda. Ponadto, rozszczelnionych 
zostało kilka zbiorników, powodując drobny 
wyciek paliwa. W końcu dowódca „Wilka” 
rozkazał zwiększyć zanurzenie do 60 metrów 
i położył okręt na dnie. Manewr ten, w połą-
czeniu z niewielką plamą ropy na powierzch-
ni spowodował, że Niemcy uznali polski okręt 
za zatopiony i po 2 godzinach odeszli z akwe-
nu. ORP „Wilk” wrócił do swojego sektora 
patrolowania, gdzie o północy – na powierzch-
ni – naładowano akumulatory.

Trudna operacja minowania
Następnego dnia, 3 września, na pokładzie 

ORP „Wilk” odebrano radiogram z Dowódz-
twa Floty, nakazujący wszystkim trzem okrę-
tom podwodnym typu Wilk postawienie za-
gród minowych na wodach Zatoki Gdańskiej. 
Jednostka kapitana Krawczyka miała posta-
wić miny w linii prostej na pozycji od 54° 31’ N 
i 18° 52’ E do 54° 27’ N i 18° 57’ E. O świcie 
rozpoczęto operację, przy czym trzeba było 
uważać na patrolujące ten akwen niemieckie 
trałowce. Miny stawiano w odległości ok. 400 m 
od siebie. Niestety, po raz kolejny dała o sobie 
znać awaryjność francuskiej techniki – za-
wiódł silnik lewego toru minowego. Nie było 
możliwości usunięcia tej usterki w morzu.  
W związku z tym, zastępca dowódcy okrętu – 
którym był wówczas por. mar. Bolesław  
Romanowski – rozkazał wprowadzać miny 
ręcznie do przedziału, co było bardzo ciężką 
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P K W  „ C Z E R N I C K I ”

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzej Duda wydał – 29 grudnia 
2016 roku, na podstawie ustawy  
o zasadach użycia lub pobytu Sił 

Zbrojnych RP poza granicami państwa i na 
wniosek Rady Ministrów – postanowienie  

o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
„Czernicki” w składzie Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego Grupa 2, w działaniach 
na: Morzu Śródziemnym, Morzu Egejskim  
i Morzu Czarnym od 1 stycznia do 6 lipca 
2017 roku. 

Zgodnie z postanowieniem, kontyngent  
liczył 70 żołnierzy. Jego strukturę stanowiło: 
dowództwo, sztab i okręt dowodzenia siłami 
obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał 
X. Czernicki” z załogą. Szeregi PKW  
zasilili specjaliści: Dowództwa 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża, 12. Wolińskiego Dywizjonu 
Trałowców, 13. Dywizjonu Trałowców,  
2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych, 
Komendy Portu Wojennego Świnoujście,  
Dywizjonu Okrętów Bojowych, Brygady 
Lotnictwa MW, Centrum Operacji Morskich- 
-Dowództwa Komponentu Morskiego, Ordy-
nariatu Polowego Wojska Polskiego oraz 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

Dowódcą PKW „Czernicki” – i jednocześnie 
pierwszym polskim oficerem, któremu po-
wierzono dowodzenie Stałym Zespołem Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 – 
został kmdr por. Aleksander Urbanowicz.  
5 stycznia ORP „Kontradmirał X. Czernicki” 
opuścił port macierzysty w Świnoujściu  
i został skierowany do rejonu działania 
SNMCMG2, gdzie objął dowodzenie między-
narodowym zespołem okrętów sił obrony 
przeciwminowej. 

Intensywna misja
Przez pół roku, w różnych okresach,  

w skład zespołu dowodzonego przez Polaków 
weszło siedem okrętów z: Hiszpanii, Niemiec, 
Rumunii, Turcji oraz Włoch. Ponad 72% czasu 
misji marynarze PKW „Czernicki” spędzili 
na morzu, realizując zadania w składzie 
SNMCMG2 oraz doskonaląc swoje umiejęt-
ności w ramach ćwiczeń z jednostkami ma-
rynarek wojennych: Bułgarii, Czarnogóry, 
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Misja wypełniona
Ponad pół roku trwała pierwsza w historii misja polskiego okrętu w Stałym Zespole Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO Grupa 2 (SNMCMG2). Marynarze Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
„Czernicki” spędzili w morzu 135 ze 186 dni misji, realizując zadania zespołu i uczestnicząc  
w międzynarodowych manewrach. W tym czasie okręt pokonał ponad 14 tysięcy mil morskich.
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Objęcie dowództwa Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 na 
kolejne 12 miesięcy to dla mnie wielki  
zaszczyt. Udział w operacjach NATO stanowi 
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Egiptu, Francji, Grecji, Malty, Portugalii  
i Ukrainy. Najważniejsze z nich, to: między-
narodowe manewry na Morzu Czarnym, pod 
kryptonimem „Posejdon” (których organiza-
torem była Rumunia); ćwiczenie greckiej  
marynarki wojennej, pod kryptonimem „Ariadne”, 
na Morzu Egejskim; manewry włoskiej floty, 
pod kryptonimem „Mare Aperto”, na Morzu 
Śródziemnym oraz dwa ćwiczenia hiszpańskiej 
marynarki wojennej, pod kryptonimami  
„Spanish Minex” i „Spanish Flotex”. Te  
ostatnie rozpoczęły się na Morzu Alborańskim, 
a skończyły na Atlantyku.

W trakcie misji ORP „Kontradmirał  
X. Czernicki” odwiedził dwadzieścia portów 
w dziewięciu krajach, demonstrując obecność 
Polski w strukturach NATO oraz podkreśla-
jąc wkład naszej Marynarki Wojennej w za-
pewnianie bezpieczeństwa na akwenach klu-
czowych dla światowego transportu morskiego. 
Podczas wizyt w portach, na pokładzie okrętu 
gościli: ambasadorowie, konsulowie, konsu-
lowie honorowi, zagraniczni dyplomaci oraz 
liczna Polonia – w tym uczniowie polskich 
szkół w Grecji, na Malcie i w Hiszpanii.  
Marynarze PKW „Czernicki” odwiedzili 
wiele miejsc pamięci – poświęconych polskim 
żołnierzom, poległym w walce o wolność  
z dala od ojczyzny. 

Warto wspomnieć, że podczas tej misji (po 
raz pierwszy) praktykę w Polskim Kontyngen-
cie Wojskowym odbyła trójka podchorążych 
Akademii MW w Gdyni – bsm. pchor. Beata 
Brudzińska, bsm. pchor. Błażej Koreike  
i bsm. pchor. Tomasz Bąchor. Dzięki temu 
mieli okazję zdobyć wiedzę i doświadczenie 
w środowisku międzynarodowym, co może 
się okazać niezwykle cenne w trakcie przy-
szłej służby na morzu.

Przekazanie flagi NATO
Po półrocznej misji, kmdr por. Aleksander 

Urbanowicz przekazał dowodzenie Stałym 
Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej  
NATO Grupa 2 kmdr. Justinowi Hains’owi  
z Royal Navy. Uroczystość odbyła się 5 lipca 
w brytyjskim porcie Portsmouth, na pokła-
dzie historycznego – 104-działowego (nomi-
nalnie) – okrętu liniowego HMS „Victory”. 
Ten XVIII-wieczny żaglowy olbrzym wciąż 
jest okrętem flagowym Royal Navy. 

Obecnie flagę na jednostce podnosi do-
wódca Royal Navy Pierwszy Lord Admirali-

b a n d e r a

cji admirał Sir Philip Andrew Jones – który 
zarazem jest dowódcą Połączonych Sił Mor-
skich NATO Europy Północno-Zachodniej 
(NAVNORTHWEST) i Połączonych Sił 

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” to jednostka wchodząca w skład 2. Dywizjonu 
Okrętów Transportowo-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, wyposażona –
między innymi – w systemy łączności, umożliwiające dowodzenie zespołami okrętowymi, 
prowadzącymi operacje przeciwminowe. Zintegrowany system informacji umożliwia również 
monitorowanie ruchu jednostek pływających. Ponadto jednostka spełnia funkcję okrętu 
wsparcia logistycznego, zaopatrującego inne jednostki w paliwo, wodę i żywność. Biało- 
-czerwoną banderę podniesiono na niej 1 września 2001 roku, a już w kolejnych dwóch 
latach służby – działając w składzie międzynarodowych sił morskich w rejonie Zatoki Perskiej – 
wzięła udział w operacjach „Enduring Freedom” oraz „Iraqi Freedom”. Flagę NATO okręt po 
raz pierwszy podniósł w 2010 roku, kiedy został jednostką dowodzenia Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej Grupa 1. Wówczas przez dwanaście miesięcy zespołem kierował 
oficer polskiej Marynarki Wojennej, a przez kolejne sześć – kiedy dowodzenie objął 
holenderski oficer i holendersko-belgijski sztab – ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” 
pozostał jednostką flagową tego zespołu. Wtedy też jego załoga wykonywała zadania na 
Morzu Śródziemnym, między innymi uczestnicząc w operacji antyterrorystycznej sojuszu pod 
kryptonimem „Active Endeavour”. Trzy lata później, w 2013 roku, okręt po raz drugi został 
jednostką flagową tego zespołu, a na jego czele ponownie stanął polski oficer. W 2017 roku 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” został pierwszym polskim okrętem skierowanym do 
służby w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2. 

Zbrojnych NATO Obszaru Atlantyku Północno-
-Wschodniego (EASTLAND).

Na pokładzie HMS „Victory” gościł przed-
stawiciel MARCOM (dowództwa morskiego 
NATO) kadm. Jens Nemeyer, dowódca Centrum 
Operacji Morskich-Komponentu Morskiego 
wiceadm. dr Stanisław Zarychta oraz jego 
brytyjski odpowiednik – kadm. Robert Tarrant. 
Polski admirał podziękował marynarzom za 
ofiarną i rzetelną służbę oraz godne reprezen-
towanie biało-czerwonej bandery poza grani-
cami kraju.

bowiem fundament brytyjskiego systemu 
obronnego, a ja sam (podczas mojej kariery) 
odnosiłem duże korzyści z każdej współpracy 
z przedstawicielami innych narodowości – 
mówił kmdr Justin Hains

Ostatnim etapem misji ORP „Kontradmirał 
Xawery Czernicki” było przejście przez  
Cieśniny Duńskie i powrót do bazy 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, gdzie 
okręt zacumował 10 lipca.

Operowanie w Stałym Zespole Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO Grupa 2 pozwoliło 
nam na poszerzenie horyzontów operacyj-
nych. Niezależnie od tego, że polska Marynar-
ka Wojenna wykonuje zadania głównie na Bał-
tyku i Morzu Północnym, nasze interesy są 
tam, gdzie interesy NATO – podsumował 
misję kmdr por. Aleksander Urbanowicz.

kmdr ppor. Czesław Cichy
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Dlaczego zdecydowaliście się na Mary-
narkę Wojenną, a nie pływanie na 

statkach handlowych? 
Kinga Tomaszewska: Może to przypadek, 

może wewnętrzna chęć lub powołanie. Myślę, 
że jest wiele powodów. 

Michał Giergiel: Wychowanie ma duży 
wpływ na wybór. Jeżeli ktoś jest wychowany 
w rodzinie o tradycjach wojskowych, w duchu 
patriotycznym, to wybór jest prosty. Zwłaszcza, 
jeżeli kogoś dodatkowo pociąga morze, rejsy, 
mundur marynarski. To wszystko łączy się  
w jedno i dlatego zdecydowałem się na studia 
w Akademii Marynarki Wojennej. 

Szymon Leszczyński: W moim wypadku, 
to przede wszystkim pasja. Zaczęła się już, 
gdy byłem małym chłopcem, kiedy pierwszy 
raz tata zabrał mnie na swój okręt. To był taki 
impuls. Potem się tym interesowałem już na 
własną rękę – filmy wojenne, gry, książki. Ta 
pasja ewoluowała i w końcu przyprowadziła 
mnie tutaj. Tradycje rodzinne też odegrały 
ważną rolę. Tata służy, dziadek służył, pra-
dziadek zginął w powstaniu warszawskim, 
więc to już czwarte pokolenie. 

Czy zdarzyło się, że po rejsie kan-
dydackim ktoś z waszego roku stwier-

dził, że to nie jest życie dla niego? 
K.T.: Nikt nie zrezygnował, ale wiele osób 

przekonało się, że choroba morska może być 
problemem.

jest dla mnie. Więcej w morze nie idę”.  
Po drugim, trzecim rejsie coraz bardziej  
przyzwyczajali się do życia na morzu,  
lepiej znosili tamtejsze warunki i niektórzy  
zmieniali zdanie – służba na okręcie zaczęła 
się im podobać, mimo że na początku odrzu-
cali ją.  

K.T.: Musieliśmy nauczyć się żyć jak ro-
dzina. Nie można po prostu obrazić się  
i wyjść, bo zwyczajnie nie ma dokąd. Trzeba 
nauczyć się akceptować wady innych i wspól-
nie pracować. 

Wspominaliście o mundurze. Czym 
jest dla was i z czym się wiąże? 

S.L.: Mundur, to nie jest zwykłe ubranie. 
Kiedy się przyszywa orzełka, nabiera zupeł-
nie innego znaczenia. Dla mnie – to sposób 
wyrażenia siebie, swoich wartości.

Z podchorążymi Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdyni rozmawia Katarzyna Kamińska.

Odpowiedzialność i dyscyplina

M.G.: Niektórzy doszli też do wniosku, że 
nie jest im pisana służba na okręcie. 

A jeśli nie na okręcie, to gdzie?
M.G.: Można służyć w Marynarce 

Wojennej, ale w jednostkach na lądzie. Na 
przykład, mamy w Siemirowicach nowoczesną 
Morską Jednostkę Rakietową. Niektórzy tra-
fiają także do dowództw jednostek. 

W takim razie, jeżeli ktoś stwierdzi, że 
nie nadaje się do służby na okręcie, 

może zdecydować się na służbę na lądzie? 
K.T.: Nie do końca. Może mieć nadzieję, że 

dostanie taki przydział, ale to nie zależy od 
niego. Oczywiście, dowództwo bierze pod 
uwagę predyspozycje podchorążych.

M.G.: Da się przywyknąć. Wiele osób po 
pierwszym rejsie mówiło – „Nie, okręt nie 
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 Toruńska kuźnia morskich kaDr
Polskie wojskowe szkolnictwo morskie ma swój początek w Toruniu. Odrodzona 

Rzeczpospolita potrzebowała dobrze wyszkolonej kadry oficerskiej, dlatego – w 1922 r. –
podjęto decyzję o utworzeniu tam Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Pierwszym 
komendantem placówki został mjr mar. Adam Mohuczy. 

W latach 1925-1938 szkoła mieściła się w Koszarach Racławickich,  
w charakterystycznym budynku Twierdzy Toruń – o unikalnym, przeciwbombowym stropie. 
Nawiązując do tradycji szkół wojskowych Królestwa Polskiego, w 1928 roku OSMW została 
przemianowana na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW).

Warto wspomnieć, że z inicjatywy kmdr. por. Stefana Frankowskiego i kpt. mar. Jerzego 
Kłosowskiego w Toruniu zaczęto wydawać pierwsze numery Przeglądu Morskiego. Były to 
początki prasy morskiej w międzywojennej Polsce.

Placówka kształciła podchorążych według  francuskiego systemu kursów oficerskich. 
Mimo że korzystano z bezpośredniej pomocy francuskich wykładowców i instruktorów 
oraz polskiej kadry oficerskiej wyszkolonej we Francji, szkoła stopniowo opracowywała 
własny program szkoleń na potrzeby Marynarki Wojennej. Kiedy warunki w Twierdzy Toruń 
przestały spełniać potrzeby prężnie rozwijającej się szkoły, w 1938 roku zadecydowano  
o przeniesieniu jej do Bydgoszczy.

1 września 1939 roku przeniesiono szkołę do Pińska. Po przyśpieszonych promocjach 
podchorążowie starszych roczników zostali wcieleni do batalionów morskich, formujących 
się ze spieszonych marynarzy Flotylli Pińskiej. Z kolei na Wyspy Brytyjskie przedostali się 
podchorążowie, którzy w dniu wybuchu wojny odbywali rejsy szkoleniowe na pokładach 
OORP „Iskra” i „Wilia”. W celu dokończenia ich szkolenia, w listopadzie 1939 roku 
reaktywowano działalność Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej na terenie Wielkiej 
Brytanii. Praktyka morska odbywała się głównie na okrętach Royal Navy. Szkoła 
Podchorążych Marynarki Wojennej znajdowała się (kolejno) na ORP „Gdynia” i w Plymouth, 
natomiast  od 1943 roku – wraz ze Szkołą Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej –  
w Bickleigh i Okehampton. Pierwsza wojenna promocja absolwentów odbyła się  
3 września  1941 roku. Łącznie, do 1946 roku, promowano w Anglii 192 oficerów. 

Dopiero w 1946 roku w kraju podjęto decyzję o utworzeniu w Gdyni Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej, którą w 1956 roku przeorganizowano w Wyższą Szkołę Marynarki 
Wojennej. Jako Akademia Marynarki Wojennej uczelnia funkcjonuje od 1987 roku. 

K.T.: Są to zobowiązania. Trudno ubrać to 
w słowa, ale na pewno czujemy dumę nosząc 
mundur. W mundurze nie reprezentujemy  
siebie, tylko całą formację, jaką jest polska 
Marynarka Wojenna.

M.G.: Nasz mundur marynarski cieszy się 
wielkim uznaniem za granicą – zwłaszcza  
w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

K.T.: Zauważyliśmy to w Dublinie. Z portu 
mogliśmy wyjść tylko w mundurze wyjścio-
wym. To wzbudzało duże zainteresowanie. 

M.G.: Wielu Polaków pracujących w Irlandii 
podchodziło do nas, rozmawiało, opowiadało 
o swoim życiu poza krajem. Widać, że mun-
dur cieszy się szacunkiem – to oznaka naszej 
przynależności i przede wszystkim duma.  
Duma, że możemy go nosić, tak jak nosili go 
kiedyś obrońcy naszej ojczyzny. 

Właśnie, mówimy o patriotyzmie, 
honorze żołnierza, obronie kraju. 

Czym jest, według was, patriotyzm w cza-
sach pokoju? 

K.T.: W dzisiejszych czasach, to głównie 
gotowość do obrony ojczyzny i przygotowanie 
do odpowiedzialności za innych. Są to też wy-
rzeczenia i dyscyplina. Taka jest cena nosze-
nia munduru. 

M.G.: Sądzę, że w czasie pokoju jest to  
także propagowanie wartości patriotycznych, 
wspominanie historii Polski, tradycji mary-
narskich, przypominanie bitew, wojen, ponie-
sionych ofiar. Jest to również inspiracja dla 
młodego pokolenia, ponieważ młodzi często 
są zapatrzeni w mundur, interesują się nim. 
Może kiedyś pójdą w nasze ślady. 

S.L.: Trudne pytanie, ale myślę że to przede 
wszystkim chęć pokazania nas, Polaków, z jak 
najlepszej perspektywy. Mamy swoje tradycje 
i wartości, którymi się kierujemy. Mamy swój 
honor. 

Niedługo wkroczymy w drugie stulecie 
naszej Marynarki Wojennej. Jak wy, 

przyszli oficerowie, widzicie w niej swoją 
przyszłość?

K.T.: Bycie oficerem Marynarki Wojennej, 
to przede wszystkim ogromna odpowiedzial-
ność. Trzeba wykonać dobrze zadanie, popro-
wadzić bezpiecznie okręt i jego załogę do  
celu. Przed nami jeszcze wiele lat nauki,  
możemy też zawsze liczyć na starszych  
stażem kolegów, poradzić się ich w ważnych 
sprawach.

S.L.: Odpowiedzialność za drugiego czło-
wieka jest najważniejsza. Jesteśmy rzucani, 
dosłownie i w przenośni, na głęboką wodę. 
Oficer kieruje ludźmi, dowodzi, a jeżeli coś 
pójdzie źle – konsekwencje spadają na niego. 

M.G.: Na każdym oficerze, dowódcy, ciąży 
olbrzymia odpowiedzialność. Mają pod sobą 
ludzi, o których muszą zadbać. Przy czym, 
nie wiedzą od razu kim są ich podwładni i co  

potrafią. Najcięższe bywają początki, zanim 
poznamy załogę, a ona nas. 

Czy sądzicie, że AMW was przygotowu-
je do takiej odpowiedzialności? 

K.T.: Tak, program nauki uwzględnia pra-
wie wszystko, co nas może czekać w czasie 
służby. Sama uczelnia, oczywiście, skupia się 
przede wszystkim na teorii. Dlatego tak dużo 
czasu spędzamy na symulatorach, a później 
na okrętach, by poznać praktyczną stronę  
życia i służby na morzu. 

S.L.: Dużo dają rady naszych przełożo-
nych. Także tych, którzy z wojska przeszli już 
do cywila. Niektóre ich historie z morza doty-
czą sytuacji, których wolelibyśmy uniknąć  
w trakcie naszej kariery.  

M.G.: Można powiedzieć, że dają nam złote 
wskazówki, które pozwalają się nam uczyć 
nie tylko na własnych błędach. 

S.L.: Chciałbym dodać, że oprócz wysłu-
chania wykładów na uczelni, wiedzę trzeba 
sprawdzić w praktyce. Właśnie po to są nasze 
letnie praktyki. Zasmakujemy dobrych, ale 
też i trudnych stron życia marynarzy. Zdobę-
dziemy konieczne doświadczenie zawodowe.

Wiecie już, jaki rejs was czeka w te 
wakacje?

K.T.: W te wakacje żaden. Czekają nas za 
to praktyki w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża  
w  Świnoujściu. Odbędą się na okrętach, ale 
raczej nie będziemy wychodzić w morze. 

S.L.: Trudno jednak przewidzieć, co do-
kładnie nas czeka. Służba w wojsku nie jest 
regularną pracą od 8.00 do 16.00. Można 
przyjść rano do jednostki i dowiedzieć się, że 
wypływamy na wiele dni. Charakter służby 
jest ciężki, ale sami zdecydowaliśmy się na 
takie życie. Nie mamy zamiaru narzekać.
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Dotąd nie została członkiem NATO. 
W związku z tym, swój potencjał 
Szwecja skupiała na ochronie  
własnych wód terytorialnych na 

Bałtyku. Do tego celu wykorzystuje przede 
wszystkim korwety rakietowe i okręty pod-
wodne. Większość szwedzkich jednostek za-
projektowano i zbudowano lokalnie, głównie 
w stoczni Kockums (obecnie Saab Kockums) 
w Malmö. 

Obecnie nasi północni sąsiedzi już po raz 
drugi zmieniają organizację obrony – z dotych-
czas projektowanej głównie do walki  
z inwazją – na rzecz bardziej elastycznej  
i otwartej na szersze spectrum zagrożeń. 

Od 1993 roku, kiedy to szwedzkie okręty 
po raz pierwszy wzięły udział w ćwiczeniach 
US Baltops, rozpoczął się proces dostosowa-
nia floty do operacji międzynarodowych,  
takich jak poszukiwanie i niszczenie min na 
akwenach przyległych do republik nadbał-
tyckich. Aktualnie Szwecja rozważa możli-
wość wstąpienia do struktur NATO, co będzie 
oznaczało „wyjście poza szkiery”.

Obronić wybrzeże
Szwecja zajmuje wschodnią część Półwyspu 

Skandynawskiego. Od strony zachodniej  
(wzdłuż pasma Gór Skandynawskich) grani-
czy z Norwegią, a na północnym wschodzie 
(przez rzeki Tornie i Muonio) z Finlandią. 
Wschodnie i południowe wybrzeża oblewają 
wody Morza Bałtyckiego, zaś zachodnie –

Kattegatu i Skagerraku. Powierzchnia Szwecji – 
największego kraju skandynawskiego –  
wynosi prawie 450000 km2. Linia brzegowa – 
o długości 2700 km – charakteryzuje się dużą 
liczbą przybrzeżnych wysepek szkierowych  
i głębokich zatok (fjärdy), o skalistych brze-
gach. Największymi wyspami są Gotlandia 
(3001 km2) oraz Olandia (1344 km2). 

Kraj zamieszkuje niewiele ponad 10 mln 
mieszkańców. Rozmieszczenie ludności jest 

bardzo nierównomierne. Obok olbrzymich, 
niemal bezludnych terenów występują obszary 
gęsto zaludnione – choćby takie jak ponad-
półtoramilionowa aglomeracja regionu ad-
ministracyjnego (län) stołecznego Sztokholmu. 
W powszechnie stosowanej regionalizacji 
kraju zachował się podział na trzy krainy  
historyczno-geograficzne: Gotland (Szwecja 
południowa), Svealand (Szwecja środkowa) 
oraz Norrland (Szwecja północna).

Marynarka Wojenna Królestwa Szwecji (Svenska Marinen) jest jedną z trzech największych na 
Bałtyku. Chociaż Szwecja z natury jest krajem neutralnym, od zakończenia tzw. „zimnej wojny” 
coraz częściej angażuje się w operacje międzynarodowe. Główna baza floty znajduje się  
w Karlskronie, a port wojenny widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Część 1

pancernik HMS „GuStaf V”, należący do typu SVeriGe, w 1960 roku
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność bojowa – 8100 ton; długość – 120,9 m; 

szerokość – 18,63 m; zanurzenie – 6,75 m; moc napędu – 17792 kW; prędkość –  
24,1 węzły; artyleria – 4 x 283 mm, 6 x 152,4 mm, 4 x 76,2 mm, 4 x 40 mm, 4 x 25 mm; 

system kierowania ogniem – 3 główne dalocelowniki, 2 dalocelowniki uniwersalne,  
5 dalocelowników przeciwlotniczych, 10 radarów artyleryjskich, radar obserwacji  

powietrznej i nawodnej, radar obserwacji nawodnej, systemy WRE/RDF/IFF 

Siły morskie Szwecji – 
kurs w stronę NATO
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Polityka morska
Szwedzka polityka neutralności, tradycją 

sięgająca 1815 roku, od lat cieszy się popar-
ciem społeczeństwa. Pierwszym odstępstwem 
od jej zasad było złożenie wniosku o przyłącze-
nie do Unii Europejskiej, gdzie nie było zastrze-
żeń dotyczących neutralności państwa. Należy 
jednak podkreślić, że Szwecja – wstępując do 
Zjednoczonej Europy – uczyniła to całkowicie 
na swoich zasadach, bez większych kompro-
misów natury politycznej. W 1992 roku Rikstag 
zdefiniował nowe pojęcie szwedzkiej neutral-
ności, pozwalające na jej zachowanie przez 
niewiązanie się żadnymi paktami militarnymi 
z innymi krajami, w tym także członkowskimi 
w Unii Europejskiej. Królestwo zamierzało 
ograniczyć swoją rolę do „aktywnego obser-
watora” i udziału w Partnerstwie dla Pokoju.

Obecnie NATO prowadzi ze Szwecją naj-
bardziej zaawansowaną współpracę wśród 
wszystkich państw partnerskich. Znaczenie 
tej współpracy dla Szwecji rośnie wraz z coraz 
większą niepewnością w regionie. Dalsze jej 

17     

Szwecja jest dziedziczną monarchią kon-
stytucyjną. Głową państwa jest król – od  
września 1973 roku Karol XVI Gustaw  
Bernadotte. Władzę ustawodawczą sprawuje 
jednoizbowy parlament (Rikstag) o trzyletniej 
kadencji, wybierany w  wyborach powszech-

Marinen stała się potęgą morską. Kośćcem 
floty były wówczas drewniane okręty liniowe 
(na ogół tzw. III rangi), specjalnie zaprojekto-
wane przez Szwedów do działań na Bałtyku. 

W 1914 roku w Szwecji zbudowano (pierwszą 
w tym kraju) korwetę parową „Thor”. Dwa-
dzieścia lat później, rządowi decydenci uznali, 
że drewniane okręty nie nadają się już do pro-
wadzenia nowoczesnych działań na morzu. 
Mimo polityki neutralności, Svenska Marinen 
przestawiła się na budowę jednostek opance-
rzonych, skonstruowanych ze stali i napędzanych 
mechanicznie. W latach 1865-1880 wybudo-
wano w Szwecji serię pancernych monitorów 
typu John Ericsson, a w 1886 roku do służby 
wszedł pierwszy szwedzki pancernik obrony 
wybrzeża – HMS „Svea”.

Przez kolejne 50 lat podstawą sił morskich 
Szwecji były pancerniki obrony wybrzeża, 
działające wspólnie z okrętami podwodnymi 
(a później także z lotnictwem). Najlepszymi, 
najpotężniejszymi i zarazem największymi 
jednostkami tej klasy były trzy okręty typu 
Sverige, które służyły pod banderą wojenną 
Szwecji – aż do końca lat 50. XX wieku  
(HMS „Gustaf V” do końca lat 60. ubiegłego 
wieku). Część głównego uzbrojenia  
tych okrętów wciąż stanowi element baterii 

obrony wybrzeża. Mimo że jest ona już  
oficjalnie nieaktywna, praktycznie nadal  
pozostaje „na chodzie”, gdyż Szwedzi posia-
dają na stanie części zamienne oraz mechanizmy 
zamkowe i odpowiednią amunicję. 

Obecnie rolę okrętów liniowych przejęły 
korwety rakietowe klasy stealth z obniżoną 
skuteczną powierzchnią odbicia SPO (ang. 
RCS – Radar Cross Section) typu Visby, nato-
miast nowoczesne okręty podwodne znacznie 
poszerzyły zakres swoich obowiązków. Flota 
dysponuje pięcioma jednostkami tej klasy,  
z czego trzema najnowszymi typu Gotland  
(A-19), oraz dwoma całkowicie przebudowany-
mi – typu Södermanland (mod. Västergötland, 
A-17). Ponadto, dwa okręty nowej generacji 
aktualnie znajdują się w budowie (A-26). Naj-
większą szwedzką jednostką jest okręt dowodze-
nia i łączności HMS „Carlskrona” (3740 ton).

zacieśnianie jest jednak ograniczane brakiem 
członkostwa w NATO. Mimo pozytywnego 
wpływu na bezpieczeństwo regionu, kooperacja 
ma też swoje negatywne implikacje. Nie eliminuje 
niepewności, co do zakresu samej współpracy 
z NATO w razie ewentualnego konfliktu  
militarnego. W praktyce daje to jedynie złudne 
poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie hamując 
wzrost wydatków na obronność. Wobec tego, 
w ostatnich latach szwedzki rząd zacieśnił 
współpracę z NATO. W maju ubiegłego roku 
wprowadzono zmiany w ustawodawstwie, 
które pozwalają na rozmieszczenie sił sojuszu 
na terytorium kraju. Najnowszy raport centro-
lewicowej opozycyjnej partii Rikstagu pod-
kreśla, że wejście w struktury NATO byłoby 
najlepszym rozwiązaniem. 

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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nych. Polityka neutralności towarzyszy krajowi 
od dziesięcioleci. Swoją neutralność Szwecja 
zachowała nie tylko dzięki umiejętnej polity-
ce, ale także dzięki silnej flocie i armii oraz 
rozwiniętemu przemysłowi. 

Rozwój sił morskich
Królewska Szwedzka Marynarka Wojenna 

powstała 7 czerwca 1522 roku, po oddzieleniu 
się Szwecji od tzw. unii kalmarskiej (tworzyły 
ją: Szwecja, Norwegia i Dania). W 1790 roku 
Szwedzi odnieśli swój największy triumf, 
podczas wojny rosyjsko-szwedzkiej, dokonując 
pogromu floty rosyjskiej w drugiej bitwie pod 
Svenskund. W tamtym czasie, w Szwecji miał 
miejsce znaczny postęp technologiczny. Za 
sprawą wybitnych konstruktorów, m.in. takich 
jak inżynier-konstruktor i teoretyk okrętowy 
admirał Fredric Henric Chapman, Svenska 

Korweta raKietowa Klasy 
stealth, typu Visby –  
hMs „Visby” (K-31) w 2017 roKu
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: 
wyporność bojowa – 640 ton; długość – 
72,7 m; szerokość – 10,4 m; zanurzenie – 
2,5 m; moc napędu (CODOG) – 16000 kW 
lub 2600 kW; prędkość – +36 węzłów; 
uzbrojenie – 2 x 4 RBS 15 Mk 3;  
8 x 4 ESSM (planowane), 4 x 1 wt.  
kal. 400 mm (Saab Tp 451), 1 x 57 mm
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Doskonale wypadła zgrana i wyćwi-
czona załoga okrętu, która błyska-
wicznie znalazła się na stanowiskach 
bojowych pancernika i skutecznie 

odpierała zaciekłe ataki japońskiego lotnictwa 
pokładowego, zestrzeliwując kilka samolotów.

Samotny bój USS „Nevada”
W wyniku sprawnej akcji artyleryjskiej,  

w „Nevadę” trafiła tylko jedna torpeda. Ude-
rzyła w dziobową część okrętu, między  
wieżami armat artylerii głównej kal. 356 mm, 
w rejonie wręgi ramowej nr 41. Eksplozja  
wyrwała wielki otwór (o długości 14 m i wyso-
kości 11 m) w zbiorniku wypornościowym. 
Wytworzona energia pogięła poszycie podwój-
nego dna na długości 7,5 m. Podobnie jak na 
„Californii”, system przeciwtorpedowy zacho-
wał się dokładnie tak, jak go zaprojektowano.  
Dwie zewnętrzne grodzie wzdłużne ugięły się 
silnie do wnętrza kadłuba i pękły. Jednak po-
zostałe grodzie (w tym gródź główna-mocna) 
miały tylko niewielkie rysy i naruszone połą-
czenia przy pokładnikach, przez które woda 
miejscami dostała się do wnętrza kadłuba. 
Pomieszczenia z lewej burty, znajdujące się 

poniżej głównego pokładu pancernego, wy-
pełniły się wodą. Pancernik przechylił się  
o 5 stopni na lewą burtę, ale po kontrbalasto-
waniu stanął na równej stępce, z niewielkim 
przegłębieniem na dziób. 

Generalnie straty były niewielkie i okręt 
zachował gotowość bojową. Gdy pożary i eks-
plozje amunicji – na stojącym przed dziobem 
pancerniku USS „Arizona” – zaczęły mu za-
grażać, najstarszy stopniem na pokładzie 
kmdr ppor. Francis J. Thomas zdecydował się 
na wyjście z bazy. Po krótkich przygotowa-
niach okręt odcumował, a następnie przeszedł 
obok zniszczonej „Arizony”, ocierając się  
o płonące wokół paliwo, które spowodowało 
liczne uszkodzenia w poszyciu zewnętrznym 
kadłuba. Żar bijący od płonącego niczym pochod-
nia pancernika był tak wielki, że marynarze 
pełniący służbę na odkrytych stanowiskach prawej 
burty „Nevady” musieli odwracać się plecami 
od zniszczonego okrętu i jednocześnie chro-
nić dłońmi twarz przed poparzeniem. 

Niestety, wyłaniający się z chmury dymu 
okręt liniowy „Nevada” został dostrzeżony 
przez pilotów drugiej grupy bombowców nur-
kujących Aichi D3A1 „Val” z lotniskowca 

„Hiryū” (niektóre źródła podają, że formacja, 
która wówczas zaatakowała USS „Nevada”, 
pochodziła z lotniskowca „Kaga”). Atak bom-
bowców był osobiście koordynowany przez 
kmdr. por. Mitsuo Fuchidę. W wyniku zmaso-
wanego nalotu, pancernik otrzymał 5 bezpośred-
nich trafień bombami o masie 250 kg.

Dwie pierwsze uderzyły w pokład na dzio-
bie, na wysokości wręgi ramowej nr 15. Jedna 
z nich przebiła wszystkie pokłady (bardzo 
cienkie w tym miejscu) i eksplodowała przy 
dnie, przebijając poszycie. Choć w odniesieniu 
do gotowości bojowej szkody były niewielkie, 
napływająca woda zalała kolejne pomieszcze-
nia, co powiększyło przegłębienie okrętu na 
dziób. Jakby nie dość tego, trzecia bomba 
uderzyła również w część dziobową (na wyso-
kości wręgi ramowej nr 25) i choć nie zdołała 
przebić głównego pokładu pancernego (odbi-
ła się od niego), jej wybuch zdemolował jeden 
z kabestanów kotwicznych (dwa pozostałe od-
giął ku przodowi pod kątem ok. 20 stopni) 
oraz wzniecił ognisko pożaru, który zaczął 
się szybko rozprzestrzeniać. Ponadto, okręt 
utracił jedną z prawoburtowych kotwic. 
Czwarta bomba rozerwała się na pokładzie 
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W dniu japońskiego ataku na Pearl Harbor, 7 grudnia 1941 r., cumujący przy pirsie F-8  
pancernik USS „Nevada” (BB-36) zajmował ostatnie miejsce na kotwicowisku „Battleship Row”  
(w tzw. „Rzędzie Pancerników”). W pierwszych minutach nalotu szczególnie wyróżniła się orkiestra 
okrętowa, która mimo śmiertelnego zagrożenia nie przerwała grania hymnu narodowego. 

75 lat po Pearl Harbor

Część 5
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górnym (po wcześniejszym przebiciu sparde-
ku), na wysokości wręgi ramowej nr 80, tuż 
przy tylnej podstawie komina. Wybuchł pożar 
(podsycany eksplodującymi parkami amunicji 
podręcznej kalibru 127 mm), który zaczął tra-
wić kazamatę nr 9 artylerii średniej oraz po-
kład szalupowy. Ponadto, uszkodzeniu od 
odłamków uległy: wszystkie łodzie okrętowe, 
dwa przednie reflektory na platformie masztu 
rufowego oraz poszycie komina i przewód 
wentylacyjny kotłowni. Ostatnia, piąta bomba 
uderzyła prosto w lewoburtowy dalocelownik 
Mk-19 (zrywając połączenia kablowe łączące 
go z artylerię przeciwlotniczą), a następnie 
przeleciała przez otwarte skrzydło pomostu 
nawigacyjnego i wpadła wprost do kazamaty 
nr 6 – uszkadzając znajdującą się w niej armatę 
kalibru 127 mm. Wewnątrz przebitego bombą 
dalocelownika Mk-19 ciężko ranny został wy-
bitny specjalista od obrony przeciwlotniczej 
st. chor. Joseph (Joe) K. Taussig Jr., który do 
tamtego momentu tak dobrze kierował artyle-
rią plot. „Nevady”. Dodatkowo, wiele pobli-
skich wybuchów bomb (ok. 10) naruszyło kadłub 
poniżej linii wodnej (głównie w pobliżu po-
ważnie uszkodzonej części dziobowej). Załoga 
„Nevady”, w rewanżu, zestrzeliła następne 
2-3 maszyny wroga.

Wstrząsy i detonacje oraz szalejący pożar 
instalacji elektrycznej i farby spowodowały 
wypaczenie i rozszczelnienie dziobowej gro-
dzi poprzecznej, przez co woda zalała kolejne 
pomieszczenia. Co więcej, w trakcie korygo-
wania przegłębienia na dziób popełniono kary-
godny błąd – zamiast zbiorniki układu prze-
ciwtorpedowego, przez pomyłkę zatopiono 
rufowe komory amunicyjne i to na dodatek za 
pomocą zaworów dennych, co przekreślało 
szansę na skorygowanie błędu (komory można 

było zalać także systemem spryskiwaczy  
z pozycji Centrali OPA). Dziób pancernika 
natychmiast uniósł się do góry, a rufa zanu-
rzyła o ok. 1,5 m.

Żadne z wymienionych uszkodzeń w poważ-
niejszy sposób nie obniżyło gotowości bojowej 
pancernika (niemożliwe byłoby jedynie  
używanie – w razie konieczności – płonącej 
wieży nr 1 oraz dwóch armat kal. 127 mm  
z kazamat). W związku z tym USS „Nevada” 
szedł dalej, wzdłuż krańca Ford Island i przez 
kanał – między pogłębiarką „Turbine” (z nie 
opuszczonymi na dno rurami refulatora),  
a nabrzeżem 1010, gdzie w pływającym doku 
YFD-2 eksplodował trafiony bombą niszczyciel 
USS „Shaw”. Przechodzący obok pancernik 
„Nevada” został zasypany odłamkami, które 
raniły kilku marynarzy z obsługi armat przeciw-
lotniczych i obrony przeciwawaryjnej. Manewry 
koło pogłębiarki, w wykonaniu sternika „Nevady” 
porucznika mar. Lawrence E. Ruff'a, uznano 
później za wielki wyczyn nawigacyjny.

W pułapce rozkazu
Po pokonaniu przesmyku między pogłę-

biarką a brzegiem, pancernik znalazł się na 
prostej drodze do wyjścia z portu. Jednak 
wówczas na pokład „Nevady” dotarła infor-
macja o rzekomym patrolowaniu wyjścia  
z bazy przez japońskie okręty podwodne –  

w związku z tym dowodzący pancernikami 
wiceadmirał W. S. Pye wydał rozkaz zakazu-
jący wszystkim okrętom opuszczanie Pearl 
Harbor. 

Ta decyzja dowództwa postawiła załogę 
rozpędzonego pancernika w trudnej sytuacji. 
Nie było dość miejsca na samodzielne ma-
newry w ciasnym kanale portowym. W dodatku 
wciąż istniała groźba kolejnego ataku  
z powietrza, który mógłby zakończyć się  
osadzeniem dziobu pancernika na mieliźnie 
pośrodku kanału wyjściowego, a to z kolei  
spowodowałoby paraliż całej bazy. Co więcej,  
w tamtym czasie pancernik USS „Nevada” 
nie mógł już się ostrzeliwać, gdyż amunicja 
przeciwlotnicza z magazynów podręcznych 
się skończyła (komory główne były puste),  
a ponadto uszkodzeniu odłamkami uległa 
część dalocelowników, w tym jeden daloce-
lownik główny (Mk-19). Po krótkiej naradzie, 
komandor Thomas i porucznik Ruff podjęli  
decyzję o skierowaniu okrętu na płyciznę  
koło Hospital Point.

Obserwujący całą akcję, z pokładu stawiacza 
min USS „Oglala”, kadm. W. Furlong –  
widząc idącą „Nevadę” – wysłał na pomoc dwa 
holowniki, które ok. godziny 9.10 pomogły 
osadzić dziób pancernika na mieliźnie. W tej 
operacji szczególnie wyróżnił się holownik 
„Hoga” (YT-146). Wówczas na pokład pancer-
nika przybył komandor Francis W. Scanland 
(dowódca „Nevady”) i przejął okręt. Zauwa-
żył, że z powodu silnego prądu rufa zaczęła 
być spychana w kierunku środka kanału  
wyjściowego. W związku z tym, podjęto  
decyzję o przeholowaniu okrętu w inne miejsce. 
Wezwano na pomoc kolejne holowniki, które  
ok. 10.45 rozpoczęły długie i żmudne prze-
prowadzanie olbrzymiego (ponad 34000 ton) 
pancernika w kierunku plaży Waipio Point,  
leżącej po zachodniej stronie wejścia do portu. 
Tam ostatecznie osadzono „Nevadę” dziobem 
na mieliźnie. Jej barwna epopeja w Pearl Harbor 
dobiegła końca – choć walka z pożarem wokół 
wieży nr 1 trwała jeszcze długo.
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Ze względu na zagrożenia XXI wieku (terroryzm morski, 
piractwo, nielegalna migracja ludności, handel bronią  
i narkotykami),obszary morskie muszą podlegać szczególnej 
ochronie państwa – w kontekście bezpieczeństwa jego 
obywateli oraz bezpieczeństwa regionalnego. 
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Narzędziem służącym do zapewnie-
nia bezpieczeństwa obszarów 
morskich oraz realizacji interesów 
podmiotu prawa międzynarodo-

wego na morzu (państwa, sojuszu, organiza-
cji, koalicji) są siły morskie. Oczywistym 
więc jest, że do obrony interesów państwa na 
polskich obszarach morskich przeznaczona 
jest Marynarka Wojenna, która jest elementem 
sił morskich. W tym kontekście należy pamiętać, 
że okręty dysponują szerokimi uprawnieniami 
w stosunku do wszystkich użytkowników morza – 
w zakresie zwalczania zagrożeń – niezależnie 
od państwa bandery (na podstawie Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza – 
sporządzonej w Montego Bay 10 grudnia 1982 r., 
którą Polska ratyfikowała 6 listopada 1998 r. – 
Dz. U. 1998, nr 98, poz. 609 – państwo ban-
dery oznacza państwo, które określa warunki 
przyznawania statkom swojej przynależności 
państwowej, rejestrowania statków na swoim 
terytorium oraz przyznawania prawa podno-

szenia swojej bandery, art. 91. Konwencji). 
Zapewniają nie tylko bezpieczeństwo żeglugi, 
ale są również gwarantem bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 

W odniesieniu do definicji okrętu, niezbęd-
nym wydaje się przytoczenie rezolucji Insty-
tutu Prawa Międzynarodowego z 1898 roku  
i 1913 roku oraz VII Konwencji Haskiej  
z 1907 roku (dotyczącej przerabiania statków 
handlowych na okręty w czasie wojny). 

W myśl wymienionych dokumentów, za 
okręt może być uznany każdy statek handlowy, 
pod warunkiem że: znajduje się pod bezpośred-
nią władzą, bezpośrednią kontrolą oraz odpo-
wiedzialnością państwa, którego banderę  
narodową nosi; ukazuje zewnętrzne znaki roz-
poznawcze okrętów danego państwa; dowódca 
jest na służbie państwa, którego powinnością 
jest wyposażenie go w odpowiednie pełno-
mocnictwa i wpisanie na listę oficerów  
marynarki wojennej; załoga podlega wojsko-
wym regulaminom dyscyplinarnym; w czasie 

Okręt i jego immunitet

swych działań przestrzega praw i obyczajów 
wojennych; został wpisany do rejestru okrę-
tów państwa.

Inne źródła definiują okręt jako „(…) jed-
nostkę pływającą pod banderą wojenną, 
wchodzącą w skład sił zbrojnych państwa, 
zdolną do wykonywania zadań bojowych – 
bezpośrednio w walce albo pośrednio –  
w służbie specjalnej czy pomocniczej” lub po 
prostu „(…) jednostkę floty wojennej”.

Znacznie dokładniejszą definicję okrętu 
zaprezentowano w „Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o Prawie Morza” (ang. United 
Nations Convention on the Law of the Sea – 
UNCLOS), sporządzonej w Montego Bay  
10 grudnia 1982 roku, według której okręt 
„(…) oznacza okręt należący do sił zbrojnych 
państwa, noszący zewnętrzne znaki wyróż-
niające okręty posiadające przynależność  
do tego państwa, dowodzony przez oficera  
marynarki pozostającego w służbie tego  
państwa i którego nazwisko znajduje się na  
liście oficerów lub w równorzędnym doku-
mencie, z załogą podlegającą normalnej dys-
cyplinie wojskowej”. 

Jednakże, opierając się tylko na dokumen-
tach resortu Obrony Narodowej, należy zacy-
tować definicję okrętu, zawartą w Zbiorze 
norm obronnych. W myśl zamieszczonych 
tam zapisów „(…) okręt to urządzenie pływa-
jące, przeznaczone lub używane do żeglugi  
w celach wojskowych na morzu i na wodach 
z nim połączonych, należące do sił zbrojnych 
określonego państwa, mające zewnętrzne 
oznaki przynależności państwowej oraz pod-
legające ewidencji w marynarce wojennej  
i pozostające pod dowództwem żołnierza 
(marynarza) umocowanego w należyty sposób 
przez właściwe władze państwa bandery, któ-
rego personalia figurują w odpowiednim  
wykazie żołnierzy (marynarzy) tego państwa, 
a jego załoga podlega dyscyplinie wojskowej”.

Jednak marynarzom najbliższa będzie  
zawsze definicja okrętu zawarta w Regulaminie 
służby na okrętach Marynarki Wojennej, 
która definiuje okręt jako „(…) jednostkę 
pływającą należącą do MW, noszącą należną 
jej banderę MW, dowodzoną przez oficera 
MW, wpisanego na listę oficerów, posiadającą 
załogę podlegającą dyscyplinie wojskowej”. 

W aspekcie politycznym, okręt można zde-
finiować jako element państwa bandery, któ-
rego zadania polegają na realizacji polityki 
tego państwa oraz nadzoru nad przestrzega-
niem prawa na wodach narodowych lub między-

V A D E M E C U M  P R A W A  M O R S K I E G O

A ship in port is safe, but that’s 
not what ships are built for.

(Okręt w porcie jest bezpieczny, 
ale nie po to buduje się okręty)

adm. Grace Murray Hopper

Warto też wspomnieć o etykiecie okrętowej. Eugeniusz Koczorowski przyrównuje 
okręt do istoty żywej, w której już nie tylko starożytni Grecy dopatrywali się cech ludzkich. 
Anglicy określają okręt zaimkiem osobowym she (ona), którym nie określa się żadnej 
innej martwej rzeczy. Wystarczy wspomnieć, że dawne polskie nazwy typów okrętów są 
prawie wyłącznie rodzaju żeńskiego np.: galeona, barka, czy koga. Ciekawą tradycję 
przyjęli marynarze francuscy, którzy już od lat swoim okrętom podwodnym nadają nazwy 
antycznych kobiet: Daphne, Diane czy Minerve, upatrując w ten sposób łaskawego 
potraktowania jednostek o imionach płci pięknej przez władcę mórz – Neptuna, który 
(jakby nie patrzeć) jest mężczyzną. 
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narodowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 
Zapewnieniem odpowiednich warunków słu-
żących wykonaniu tych zadań jest jego immu-
nitet.

Immunitet okrętu (statku państwowego 
używanego do celów niehandlowych) ozna-
cza wyłączenie takiej jednostki spod jurys-
dykcji obcego państwa, tj. nieingerencji  
w sprawy wewnętrzne kraju bandery. Wów-
czas tylko to państwo ma wyłączne prawo do 
podejmowania działań wobec okrętu, nawet  
w obcym porcie. Bez zgody dowódcy okrętu 
żadne służby miejscowe wizytowanego portu 
(administracja, policja, służba celna itd.) nie 
mogą wejść na pokład w celu dokonania 
czynności służbowych.

Należy podkreślić, że immunitet nie zwal-
nia okrętu z przestrzegania prawa państwa 
nadbrzeżnego. W czasie pobytu w porcie lub 
przejścia przez obce wody terytorialne, okręt 
jest zobowiązany do przestrzegania miejsco-
wych przepisów: żeglugowych, sanitarnych, 
celnych i ochrony środowiska, a przede 
wszystkim Międzynarodowych Przepisów 
Zapobiegania Zderzeniom na Morzu 
(MPZZM) i ratowania życia.

W sytuacji szczególnej, tj. podczas realiza-
cji zadań na pełnym morzu (poza wodami  
terytorialnymi państwa nadbrzeżnego), prawo 
międzynarodowe przyznaje okrętowi status 
organizacji społeczności międzynarodowej,  
a tym samym prawo do pościgu (ang. Right of 
Hot Pursuit), wizyty i rewizji (ang. Right of 
Visit and Search).

Korzystanie z tych praw jest możliwe tylko 
w razie uzasadnionego podejrzenia, że napotkany 
statek – inny niż wyposażony w immunitet – 
popełnił jeden z następujących czynów: zajmuje 
się piractwem; zajmuje się handlem niewolni-
kami; zajmuje się nadawaniem nielegalnych 
audycji; nie posiada przynależności państwowej; 
chociaż podnosi obcą banderę lub odmawia 
pokazania swojej bandery, w rzeczywistości 
posiada tę samą przynależność państwową co 
okręt.

Państwo nadbrzeżne nie dysponuje żadnymi 
środkami represji w razie naruszenia prawa 
przez okręt, poza środkami dyplomatycznymi 
(protest) skierowanymi do państwa bandery  
i wezwaniem okrętu do jak najszybszego 
opuszczenia wód terytorialnych. Takie działa-
nie powinno być przez okręt wykonane, gdyż 
inne postępowanie jest sprzeczne z zasadą  
ingerencji w sprawy wewnętrzne i skutkuje 
odpowiedzialnością polityczną państwa ban-
dery na arenie międzynarodowej.

Podczas konfliktu zbrojnego, wyłącznie 
okręty mają prawo do bezpośredniego udziału 
w działaniach zbrojnych i mogą być atakowa-
ne, gdyż tylko one są postrzegane jako cel 
wojskowy. 

Głównym celem naszej podróży było 
zapoznanie kadry i pracowników 
RON z miejscami martyrologii narodu 

polskiego. Poznaliśmy historię i oddaliśmy 
cześć pomordowanym na terenie: niemieckiego, 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego  
w Lublinie (tzw. Majdanku); obozu zagłady 
w Bełżcu; Zamku Królewskiego w Lublinie; 
czy też Muzeum Martyrologii Zamojszczy-
zny – Rotundy.

Ponadto, zapoznaliśmy się z ciekawymi 
(pod względem historycznym i militarnym) 
miejscami i obiektami Lubelszczyzny –  
Zamkiem Zamojskich w Kozłówce, Starym 
Miastem w Lublinie, modrzewiowym kościo-
łem pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny (z XVII wieku) w Tomaszowie Lubel-
skim, barokowym „Kościołem na wodzie”, 
budynkami Zarządu Ordynacji Zamojskiej 
oraz zabytkowym Browarem w Zwierzyńcu. 
W Wolicy Śniatyckiej odwiedziliśmy miejsce  
bitwy pod Komarowem z 1920 r. oraz obej-
rzeliśmy wspaniały pokaz „miejscowych” 
ułanów. 

Jeden dzień poświęciliśmy na zapoznanie 
się z historią i zabytkami Twierdzy Zamość – 
odwiedziliśmy min.: Muzeum Fortyfikacji  
i Broni Arsenał, Muzeum Zamojskie oraz  
Muzeum Sakralne. Przeszliśmy także trasę  
turystyczną w Bastionie VII oraz zwiedziliśmy 
klub i Salę Tradycji 3. Zamojskiego Batalionu 
Zmechanizowanego.

Wszystkich nas urzekła przyroda Roztocza 
(m.in. rezerwat przyrody nad Tanwią), czy też 

niesamowite eksponaty w Muzeum Skamie-
niałych Drzew w Siedliskach. Niezapomnia-
nych wrażeń dostarczyło uczestnikom podróży 
nocne zwiedzanie Zamościa.

Tegoroczna podróż historyczno-wojskowa, 
oprócz walorów edukacyjno-poznawczych, 

Śladami polskiej przeszłości

kmdr dr Kazimierz Pulkowski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

kmdr por. Stefan Szymański
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Wydział Wychowawczy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni zorganizował,  
dla wykładowców kształcenia obywatelskiego oraz nieetatowych 
specjalistów do spraw ochrony dóbr kulturalnych, podróż  
historyczno-wojskową „O wolność i niepodległość Ojczyzny  
na ziemi lubelskiej. Miejsca martyrologii narodu polskiego  
na terenie wschodniej Polski”, połączoną z naradą  
szkoleniowo-metodyczną służby wychowawczej. 

była ważnym elementem kształtowania postaw 
patriotycznych i świadomości historycznej 
żołnierzy oraz pracowników RON gdyńskiej 
3. Flotylli Okrętów.
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WW październiku 1946 roku powo-

łano sekcję żeglarską w Klubie 
Sportowym Marynarki Wojen-
nej „Flota”. Było to bodźcem 

do utworzenia – 28 maja 1947 roku –  
Morskiego Ośrodka Sportów Wodnych, który 
mieścił się w basenie VIII gdyńskiego portu. 
Komendantem ośrodka został kmdr Stanisław 
Żochowski. Pierwszy sezon żeglarski ośrodek 
rozpoczął w 1948 roku, posiadając na stanie 
zaledwie 6 jachtów: Komandor, Bosman, Bałtyk, 
Komodor, Jantar i Hetman. Działalność 
Morskiego Ośrodka Sportów Wodnych ukie-
runkowana była na organizację szkolenia  
żeglarskiego kadry i podchorążych MW,  
organizację rejsów morskich oraz popularyza-
cję polskiej bandery wojennej. 

Rozkazem ówczesnego szefa Sztabu Gene-
ralnego WP, z 30 kwietnia 1953 roku, Morski 
Ośrodek Sportów Wodnych został przeformo-
wany i przeniesiony na teren basenu jachto-
wego im. Mariusza Zaruskiego przy Skwerze  
Kościuszki w Gdyni. W 1973 roku nastąpiła 
zmiana nazwy jednostki na Ośrodek Szkole-
nia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. Rok 
później, dzięki staraniom jego komendanta 
kmdr. Czesława Cześnika, oficjalnie otwarto 
nowy budynek ośrodka.

 
Liczy się profesjonalizm
„Przez 70 lat istnienia ośrodka priorytety 

były zawsze te same: profesjonalne przygoto-

wanie kadry Wojska Polskiego, szczególnie 
kadry służącej w Marynarce Wojennej, do  
żeglowania na jachtach. Zależy nam również 
na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji w tej 
dziedzinie przez kadrę ośrodka, jak i osoby, 
które się u nas szkolą” – mówi komendant 
Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki 
Wojennej kmdr por. Maciej Osika. 

W tegorocznym sezonie żeglarskim ośro-
dek zaplanował 72 rejsy, w których szkolić się 
będą żołnierze wszystkich rodzajów sił zbroj-
nych. Najwięcej rejsów jest realizowanych na 
potrzeby praktyk podchorążych Akademii 
Marynarki Wojennej. Umiejętności zdobyte 
podczas szkolenia na jachtach, procentują 
później w trakcie służby na okrętach Mary-

Przed siedemdziesięciu laty powstał gdyński Morski Ośrodek Sportów Wodnych, w późniejszym 
okresie przekształcony w Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. To jedyny ośrodek 
tego typu w Wojsku Polskim, który może prowadzić szkolenie żeglarskie na morzu dla żołnierzy 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Siedem dekad pod żaglami

Na mocy rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w związku  
z 70. Rocznicą powstania OSŻ MW, za wybitne zasługi w okresie pełnienia służby 
wojskowej – tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP i odznaką II stopnia wyróżnieni 
zostali: st. chor. szt. mar. Jarosław Szeszko i st. chor. mar. Maciej Białowąs. Za 
szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby wojskowej, Odznaką Honorową 
Marynarki Wojennej został wyróżniony st. chor. szt. mar. Maciej Maciejewski. Ponadto, 
11 żołnierzy zawodowych zostało wyróżnionych nadaniem odznaki okolicznościowej 
Marynarza Jednostek Pływających. Komendant OSŻ MW, na wniosek kapituły, wyróżnił 
11 żołnierzy zawodowych Odznaką Okolicznościową Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego 
Marynarki Wojennej.
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nostek pływających, w tym: 12 jachtami pełno-
morskimi (Hetman, Tornado II, Gdańsk, 
Sopot, Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, 
Hel, Jastarnia, Ustka, Władysławowo), 
5 jachtami zatokowymi (Chylonia, Redłowo, 
Karwiny, Witomino, Oksywie), a także 8 ło-
dziami motorowymi (Dragon II, Demon, 
S-10500K, S-7500K/1, S-7500K/2, S-5200/1, 
S-5200/2, ponton Zodiak).

„Od maja do października prowadzimy  
intensywne szkolenie na morzu. Pod koniec 
października wszystkie jachty trafiają na ląd  
i rozpoczyna się przygotowanie do kolejnego 
sezonu żeglarskiego. W ramach tych przygo-
towań naprawiamy, konserwujemy oraz malu-
jemy kadłuby jachtów specjalnymi farbami. 
Wykonujemy również prace szkutnicze oraz 
niezbędne naprawy żagli. Marynarze, służący 
w ośrodku, muszą realizować również zada-
nia związane z wyszkoleniem ogólnowojsko-
wym. Szkolenie strzeleckie, rzut granatem, 
znajomość regulaminów, przygotowanie do 
egzaminu ze sprawności fizycznej – to rów-
nież nasz chleb powszedni. Jesteśmy stuprocen-
towymi żołnierzami, którzy dodatkowo  
profesjonalnie szkolą pod względem żeglar-
skim i motorowodnym ” – podkreśla komen-
dant OSŻ MW kmdr por. Maciej Osika. 

Ośrodek współpracuje z organizacjami  
cywilnymi, takimi jak: Polski Związek  
Żeglarski i Motorowodny, Jacht Klub MW 
„Kotwica”, Małe Trójmiasto Kaszubskie, 
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz  
aktywnie wspiera wszystkie wydarzenia,  
które mają na celu promowanie Marynarki 
Wojennej w społeczeństwie.
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narki Wojennej. „Na bardzo małej przestrzeni 
jachtu, załoga musi współpracować jak jeden 
organizm. Nie ma miejsca na błędy, morze 
błędów nie wybacza. Załoga musi zdobyć  
umiejętności niezbędne do prowadzenia bez-
piecznej nawigacji, pracy na żaglach w róż-
nych – często sztormowych – warunkach, na 
otwartym pokładzie zalewanym falami. Każ-
dy członek załogi musi przejść również przez 
piekło kambuza, czyli gotowanie z umiejętno-
ściami żonglerskimi, dodatkowo wznosząc się 
przy tym na wyżyny swoich kulinarnych 
możliwości, aby nie narazić się na gniew wy-
głodniałej, spracowanej załogi. Na jachcie  
liczy się współdziałanie – nie ma miejsca na 
indywidualność. Mała przestrzeń, praca ramię 
w ramię, różne charaktery, jeden cel. Jacht 
przygotowuje do najtrudniejszych warunków, 
w jakich można funkcjonować na morzu” – 
tłumaczy komandor Osika. 

Szkolenie, konserwacja, 
remonty
Obecnie Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego 

Marynarki Wojennej dysponuje flotą 25 jed-

b a n d e r a

W s p o m n i e n i e
kmdr Czesław Cześnik

(1924 -2017) 

Wychował się na wileńszczyźnie, nie-
daleko Grodna. Miał 15 lat, gdy za-

częła się II wojna światowa. W 1941 roku 
został, wraz z rodziną, zesłany na Syberię. 
Udało mu się wyrwać z nieludzkiej ziemi –
dzięki temu, że wstąpił w szeregi I Armii 
Wojska Polskiego, z którą przeszedł cały 
szlak bojowy. Brał udział w walkach na 
Przyczółku Czerniakowskim, za co został 
odznaczony „Warszawskim Krzyżem Po-
wstańczym”. W czasie walk był wielokrot-
nie ranny. Za zasługi wojenne został od-
znaczony „Krzyżem Walecznych”. 

W 1950 roku ukończył Oficerską Szkołę 
Marynarki Wojennej, w stopniu kapitana. 
Po szkole został dowódcą Bazy Marynarki 
Wojennej w Kołobrzegu. W 1952 roku  
kapitan Czesław Cześnik zawarł ślub  
kościelny, co spowodowało wstrzymanie 
awansu i przeniesienie na stanowisko  
pomocnika dowódcy ORP „Burza” (co  
w praktyce oznaczało funkcję zastępcy  
dowódcy okrętu). Awans na komandora 
podporucznika otrzymał w 1954 roku  
i w tym samym roku został dowódcą  
dywizjonu dozorowców na Helu. 

Zły stan zdrowia (po pobycie na Syberii) 
spowodował, że musiał zrezygnować ze 
służby w dywizjonie dozorowców i (w mar-
cu 1957 roku) otrzymał stanowisko  
komendanta Morskiego Ośrodka Sportów 
Wodnych. W 1973 roku, dzięki staraniom 
kmdr. Cześnika, w miejsce drewnianego 
baraku – wówczas siedziby ośrodka –  
postawiono murowany budynek, który do 
dzisiaj jest siedzibą Ośrodka Szkolenia  
Żeglarskiego Marynarki Wojennej (dawne-
go Morskiego Ośrodka Sportów Wodnych). 
Kmdr Czesław Cześnik był też współtwór-
cą dzisiejszego Jacht Klubu Marynarki 
Wojennej „Kotwica”. 

W czerwcu – dwa tygodnie po uroczy-
stościach 70. rocznicy powstania ośrodka – 
kmdr Czesław Cześnik odszedł na wieczną 
wachtę, wypływając w swój ostatni,  
samotny rejs.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

11 czerwca 2017 roku odszedł na 
wieczną wachtę, w wieku 93 lat,  

budowniczy i wieloletni komendant 
Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW

kmdr inż. w stanie spoczynku 
Czesław Cześnik

Pani Halinie Cześnik oraz  
całej Rodzinie

marynarskie wyrazy współczucia  
składa

komendant i załoga OSŻ MW



W Sali Tradycji 3. Flotylli Okrętów, ostatniego dnia czerwca, 
odbyło się uroczyste pożegnanie Mariana Kluczyńskiego – 
publicysty morskiego i fotografa o nadzwyczajnym 

dorobku oraz wieloletnim doświadczeniu. 
Dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Krzysztof Jaworski podziękował 

Marianowi Kluczyńskiemu, kończącemu pracę zawodową, za 
niezwykły wkład w popularyzację historii i tradycji polskiego oręża 
morskiego, życząc mu wszelkiej pomyślności oraz realizacji kolejnych 
twórczych projektów. 

Serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za wiele lat owocnej 
współpracy, w imieniu dowódcy COM-DKM wiceadm. Stanisława 
Zarychty, przekazał jego zastępca kadm. Krzysztof Teryfter. Pańską 
działalność cechowało głębokie zaangażowanie, a postawa może 
służyć za wzór do naśladowania – podkreślił kadm. Teryfter. 

Swojego kolegę w szczególny sposób pożegnała służba prasowa 
Marynarki Wojennej, przekazując mu wyjątkowy podarunek – 
pamiątkową szablę z dedykacją. Koledzy z redakcji „Bandery” 
obdarowali go kompletem piśmienniczym w etui z dedykacją.

W okolicznościowym podziękowaniu, Inspektor MW kadm. Mirosław 
Mordel pogratulował mu talentu oraz licznych wyróżnień. Wszystko to 
przekłada się na Pański osobisty i trwały wkład w umacnianie 
wizerunku Marynarki Wojennej – zaznaczył.
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Podziękowanie przekazał również dowódca 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża kmdr Krzysztof Zdonek. Wyrażam słowa uznania dla 
ofiarności, trudu i profesjonalizmu, które włożył Pan wykonując 
zadania dla Marynarki Wojennej – podkreślił dobitnie . 

Kierownik Zespołu Redakcyjnego-Wydawniczego MW Cezary 
Braciszewski, w imieniu własnym i załogi, wręczył mu pamiątkowy 
„Poradnik Fotografa” z dedykacją. Panie Marianie, dziękujemy!

Marynarka malowana obiektywem
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Ponad pół tysiąca osób wzięło udział w biegu na 5 mil, 
rywalizując o puchar dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych. 
Wśród uczestników zawodów był dowódca 3. Flotylli Okrętów. 

Pięć mil po raz piąty

Zawody odbyły się 18 maja w porcie 
wojennym w Gdyni. Żołnierze za-
wodowi oraz goście zaproszeni ze 
środowiska cywilnego, mieli 

do pokonania 2 pętle po 4630 metrów. 
Całkowita długość trasy wynosiła  
5 mil morskich, czyli 9260 metrów.

Uczestnicy rywalizowali w dwóch 
kategoriach – OPEN i zespołów wojsko-
wych. Każda drużyna wojskowa skła-
dała się z pięciu żołnierzy zawodo-
wych. Wśród 28 zgłoszonych zespo-
łów, w zawodach wystartowała drużyna 
dowództwa 3. Flotylli Okrętów, na  
czele z dowódcą kontradmirałem 
Krzysztofem Jaworskim. 

W gronie zawodników biegu na  
5 mil znalazły się znane osobistości. 
Między innymi, z numerem pierw-
szym biegł prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek, z numerem drugim –  
dowódca 3. Flotylli Okrętów, a z nume-
rem trzecim – Adam Korol (polski 
wioślarz, czterokrotny mistrz świata  
i mistrz olimpijski z Igrzysk Olimpij-
skich w Pekinie). Numer czwarty przy-
padł w udziale Piotrowi Suchenia –
pierwszemu Polakowi, który wygrał  

legendarny ekstremalny maraton na biegunie 
północnym, a z numerem piątym wystartował 
mistrz świata weteranów w maratonie Antoni 

Cichończuk. Bieg to ważna i cenna tradycja, 
która przez sport łączy różne środowiska  
i sprzyja integracji Marynarki Wojennej ze 
społecznością lokalną.

Zwycięzcą w kategorii OPEN mężczyzn – 
tegorocznej, V edycji biegu 5 mil – został  
st. kpr. Paweł Tarasiuk, a w kategorii OPEN 
kobiet – sierż. Marzena Raniszewska. 

Pierwsze miejsce w kategorii drużynowej 
wywalczyła drużyna Centrum Szkolenia  

Logistyki w Grudziądzu. 
Po ukończeniu biegu, każdy uczest-

nik, niezależnie od uzyskanego wyniku, 
otrzymał medal pamiątkowy. 

Głównym celem imprezy jest popula-
ryzowanie i upowszechnianie biegania – 
jako najprostszej formy aktywności  
ruchowej – oraz propagowanie zdrowego 
trybu życia, zarówno wśród żołnierzy 
zawodowych jak i osób ze środowiska 
cywilnego.

Organizatorem biegu na 5 mil jest 
Dywizjon Okrętów Bojowych, Stowa-
rzyszenie Oficerów Marynarki Wojen-
nej RP oraz Gdyńskie Centrum Sportu. 
Patronat honorowy nad imprezą objął 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. 

Z roku na rok bieg 5 mil zyskuje  
coraz większą popularność. W pierw-
szej edycji wzięło udział 126 biegaczy, 
a w tegorocznym biegu liczba uczest-
ników przekroczyła 500 osób. 

Panu kmdr. ppor. Mariuszowi Siedleckiemu
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składa dowódca COM-DKM
wraz z podległą kadrą i pracownikami RON

Panu kmdr. ppor. Radosławowi Piochowi
oraz Jego Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składa dowódca, kadra i pracownicy wojska
3. Flotylli Okrętów

por. mar. Anna Sech 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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