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ORP „Kondor” był jedynym okrętem podwodnym uczestniczącym 
w tegorocznych manewrach państw Partnerstwa dla Pokoju pod 

kryptonimem „BALTOPS 2011”. Przez kilkanaście dni okręt operował 
na Morzu Bałtyckim wykonując powierzone mu zadania. Między innymi 
współpracował z okrętami nawodnymi i lotnictwem, skrycie patrolował 
wyznaczone akweny, prowadził rozpoznanie i identyfikację okrętów na-
wodnych, uchylał się przed wykryciem przez okrętowe grupy poszukują-
co-uderzeniowe oraz przeprowadzał ćwiczebne ataki torpedowe na wy-
znaczone cele nawodne i konwoje. Swoją obecnością demonstrował tak-
że gotowość do podjęcia wszelkich działań mających na celu powstrzy-
manie narastającego kryzysu. Łącznie załoga ORP „Kondor” pod do-
wództwem kmdr. ppor. Roberta Rachwała wzięła udział w 17 zadaniach 
bojowych w różnych częściach Bałtyku. Międzynarodowe ćwiczenia za-
kończyły się w niemieckiej Kilonii. 

ppor. mar. Krzysztof Pająk

fotografie wykonane przez peryskop okrętu podwodnego

BALTOPS 2011
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Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Oddając w Państwa ręce „wakacyjny” numer „Bandery” chciałbym podzie-
lić się pewną refleksją, która nasunęła mi się po ostatnim Święcie Marynar-
ki Wojennej i związanej z nim tegorocznej parady okrętów, samolotów i śmi-
głowców MW. Paradę przyszło zobaczyć kilkadziesiąt tysięcy osób, a milio-

ny widzów oglądało ją także za pośrednictwem największych w Polsce stacji telewizyj-
nych. Będąc uczestnikiem tych wydarzeń spotkałem się z wieloma opiniami na temat 
naszej Marynarki Wojennej. Większość z nich to pozytywne emocje wielu środowisk 
związanych z morzem, ale także tych, które wydawać by się mogło są daleko od Bałty-
ku. To z pewnością cieszy i napawa optymizmem. Jednak spotkałem się także z opinia-
mii, które mówią, że Marynarce Wojennej pozostał już jedynie dobry wizerunek. Co 
bardziej ironiczni twierdzili nawet, że „Wam, marynarzom pozostał już tylko dobry Pu-
blic Relations”. Odnosząc się do takich opinii odpowiem przewrotnie, że zapewne fak-
tycznie, nam marynarzom pozostał już „jedynie” dobry wizerunek… Ale tym, co tak 
mówią warto wytłumaczyć, że wizerunek to nie jest wirtualny wytwór ich wyobraźni. 
Wizerunek wynika bowiem z faktycznych zadań, jakie wykonują załogi naszych okrętów, 
samolotów, śmigłowców, marynarze jednostek brzegowych i pracownicy cywilni. Nie 
byłoby wizerunku MW gdyby nie akcje saperów, nurków-minerów, ratowników, prak-
tycznie wszystkich ludzi w marynarskich mundurach. To jest efekt tego wszystkiego co 
robimy - ćwiczeń na morzu, w powietrzu i na lądzie, naszych działań w kraju jak i za 
granicą. To efekt naszego zaangażowania na arenie międzynarodowej, naszego udziału 
w operacjach morskich NATO oraz wielu innych zadań, które na co dzień wykonujemy. 
Wystarczy spojrzeć i przeczytać w niniejszym numerze „Bandery” o działaniach załóg 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, które przez ostatnie półtora roku operowały 
pod flagą NATO, o naszym udziale w „Baltopsie”, czy też o kolejnej spektakularnej ak-
cji ORP „Piast” na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego Bałtyku. Opisując te 
wszystkie wydarzenia w naszej „Banderze” mówimy wprost, jak wiele zadań może wy-
konywać Marynarka Wojenna i jak bardzo wpływają one na postrzeganie naszej roli 
systemie obronnym państwa. Jak wielkie mają znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilno-
ści naszych narodowych interesów na morzu. To właśnie dzięki takim sukcesom, w któ-
re wszyscy wkładamy dużo serca i poświęcenia, Marynarka Wojenna ma pozytywny wi-
zerunek w społeczeństwie. I jeśli złośliwi twierdzą, że tylko to nam pozostało, to wobec 
powyższego warto im odpowiedzieć, że wręcz przeciwnie – zostało nam bardzo wiele. 

kmdr por. Bartosz Zajda

 2 TOMASZ GOS | Z załogą w garnku

 5 GRZEGORZ ŁYKO | Polska prezydencja

 6 PIOTR ADAMCZAK | Święto Marynarki Wojennej

 8 PIOTR ADAMCZAK | Póltora roku pod flagą NATO

 10 PIOTR ADAMCZAK | W ochronie dziedzictwa Bałtyku

 12 PIOTR WOJTAS | Wielkie serce... wielka przygoda 

 13 MARIAN KLUCZYŃSKI | Przybył zastęp „Wilków morskich”

 14 PIOTR WOJTAS | NATO na weekend ...

 15 DOROTA MATEJCZYK-WALETKO | Morskie inspiracje

 16 PIOTR WOJTAS | Dzień dziecka w 3 Flotylli Okrętów

Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik@mw.mil.pl.

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".
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Gotowanie obiadu podczas sztormu na okręcie nawodnym to nieustanna 
walka z prawem grawitacji. Zupełnie inaczej niż na okręcie podwodnym. 
Kiedy się jest kilkadziesiąt metrów pod wodą to przy największym sztormie 
z garnka nie ma prawa wylać się nawet łyżka zupy.

Z załogą w garnku

Mat Mirosław Furtak jest ku-
charzem na ORP „Orzeł” od 
sześciu lat. Ale jego przygo-
da z Marynarką Wojenną za-

częła się już w 2000 roku. Przez pierwsze 
kilka lat pracował w kambuzach na takich 
okrętach jak OORP „Gryf”, „Iskra” czy 
„Wodnik”. Na tych jednostkach zdobywał 
pierwsze szlify w zawodzie kucharza okrę-
towego. Prawdziwy chrzest bojowy prze-
szedł podczas jednego z rejsów na „Iskrze”. 
Byliśmy na wodach Trójkąta Bermudzkiego 
kiedy zerwał się potworny sztorm. W kam-
buzie dosłownie wszystko fruwało. Ale 
obiad trzeba było zrobić - wspomina Miro-
sław Furtak. Dodaje, że na „Orle” już na 
głębokości 40 metrów w ogóle nie odczuwa 
się bujania nawet wówczas gdy siła wiatru 
na powierzchni dochodzi do 12 stopni 
w skali Beauforta. 

Kambuz bez bulaja
Ale to nie jedyna różnica między pracą 

kucharza - podwodniaka, a pracą jego kole-
gi z okrętu nawodnego. Na okręcie pod-
wodnym jest większe obciążenie psychiczne 
wynikające ze świadomości przebywania 
kilkadziesiąt metrów pod wodą - wyjaśnia 
kucharz z „Orła”. Poza tym na „Orle” go-
tuję dla prawie takie samej ilości załogi co 
na „Iskrze” (czyli dla około 60 osób), ale 
na OP kuchnia jest dużo mniejsza. W kam-
buzie na „Iskrze” był nawet bulaj. Oprócz 
tego na „Orle” do niektórych chłodni mu-
szę wchodzić w zęzy. Na „Iskrze” chłodnia 
była blisko kambuza. Różnice są nawet 
w kwestii samego załadunku prowiantu. Na 
okrętach nawodnych są duże włazy, 
w związku z tym bardzo łatwo wchodzi się 
pod pokład z prowiantem. Natomiast na 
okręcie podwodnym są bardzo wąskie ślu-
zy, przez które trzeba się przeciskać. Potem 
trzeba zejść do zęzy i wszystko porozkła-
dać w chłodni. A dla 60 osób na kilkutygo-
dniowy rejs tego prowiantu jest naprawdę 
dużo - tłumaczy Mirosław Furtak. Dodaje 
jednak, że przy bardzo długich wyjściach 
w morze i tak trzeba dodatkowo zaopatry-
wać się w żywność w portach.
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Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

B A N D E R A

Schabowe na patelni
Jak się gotuje na okręcie kotlety schabo-

we dla 60 osób? Mirosław Furtak tłumaczy, 
że podstawą jest tutaj odpowiedni sprzęt 
kuchenny. Mam patelnię, na której mieści 
się koło 15-20 kotletów. Po usmażeniu za-
wijam je w folię aluminiową i wkładam 
w brytfance do piekarnika, który przez cały 
czas utrzymuje odpowiednią temperaturę - 
mówi kucharz z „Orła”. Samo wydawanie 
obiadów trwa około 45 minut i przez ten 
czas sukcesywnie wyciąga się kotlety scha-
bowe z piekarnika i wydaje aż do zakoń-
czenia zmiany wachty. 

Na okręcie w zasadzie nie ma dania, któ-
rego nie dałoby się zrobić. Jakiś czas temu 
zrobiliśmy pizzę chociaż na okręcie pod-
wodnym bardzo ciężko jest zrobić taką po-
trawę. Problem polega na tym, że mamy na 
„Orle” mały piekarnik. Można do niego 
włożyć 60 kotletów ale upiec w nim 60 pizz 
to już zupełnie inna sprawa. Ale załoga była 
z pizzy bardzo zadowolona więc chyba się 
udało - konstatuje Mirosław Furtak. Dodaje, 
że jest bardzo zadowolony z pracy kucharza 

okrętowego bo w końcu mało kto ma okazję 
gotować... 150 metrów pod wodą.

Z restauracji do kambuza
Starszy marynarz Piotr Stańczyk na ORP 

„Lech” służy już ósmy rok. Nigdy nie goto-
wał na okręcie podwodnym, ale może za to 
porównać pracę kucharza okrętowego z pracą 
kucharza cywilnego. Zanim wstąpił w szere-
gi Marynarki Wojennej gotował przez kilka 
lat w trzygwiazdkowej restauracji. Tam klien-
ci bez przerwy wchodzili i wychodzili, trzeba 
było więc przez cały czas być gotowym na 
przygotowanie dowolnego posiłku jaki znaj-
dował się w karcie dań. Na okręcie przygoto-
wuję posiłki zawsze dla konkretnej ilości osób 
i do tego na określoną porę. Trzeba jednak 
pilnować, żeby wyrobić się dokładnie na go-
dzinę, o której mają być wydawane posiłki - 
wyjaśnia Piotr Stańczyk. 

Obrus antypoślizgowy
Na okręcie nawodnym w przeciwieństwie 

do podwodnego każdy sztorm daje się załodze 
we znaki. Szczególnie w kambuzie. Trzeba 

uważać żeby nie potłukły się talerze i inne na-
czynia. Natomiast na wylewającą się z garnka 
zupę jest prosty sposób. Podczas sztormu go-
tuje się ją w dwa razy większym garnku niż 
zwykle - wyjaśnia kucharz ORP „Lech”. Poza 
tym na „Lechu” są specjalne antypoślizgowe 
obrusy, które szczególnie przydają się kiedy 
okręt mocno kołysze się na fali. 

W pracy kucharza okrętowego zdarzają się 
też chwile wykraczające poza rutynowe przy-
gotowywanie posiłków. W zeszłym roku 
w 3 Flotylli Okrętów obsługiwałem prezyden-
ta RP. Podawałem tylko kawę i herbatę ale 
przeżycie i tak było ogromne - wspomina Piotr 
Stańczyk. Dodaje, że dla niego najbardziej 
uciążliwe było kiedyś przygotowywanie na 
okręcie golonki. Ale od kilku lat nie robi się 
już na „Lechu” tej potrawy, chociaż gdyby 
trzeba było to oczywiście w mesach podano 
by ją na obiad. Bo tak naprawdę każdy posiłek 
można przygotować w kambuzie. Najważniej-
sza jest organizacja pracy. 
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Likwidacja niebezpiecznych obiektów na Zat. Pomorskiej

W sobotę, 25 czerwca, w ramach projektu 
edukacyjnego „Miasta – Okręty” 

w porcie wojennym w Świnoujściu zorgani-

zowany został VII Turniej Morski. W zawo-
dach rywalizowała młodzież reprezentująca 
miasta, których nazwy noszą polskie okręty - 
Gniezna, Torunia, Lublina, Krakowa i Pozna-
nia. Dodatkowo własną reprezentację wysta-
wił także gospodarz zawodów - Świnoujście. 
Zawodnicy walczyli o Złotą Kotwicę Dowód-
cy Marynarki Wojennej. Rywalizowali oni 
w konkurencjach marynarskich takich jak 
przeciąganie liny, walka na bomie, sztafeta 
z odbijaczem oraz rzut kołem ratunkowym. 
Zawody wygrała reprezentacja z Gniezna, 
a drugą lokatę zdobyli przedstawiciele Lubli-
na, natomiast trzecią dwie drużyny: z Pozna-

W ostatnich tygodniach dowódca Mary-
narki Wojennej admirał floty Tomasz 

Mathea spotkał się z trzema dowódcami flot 
państw NATO. 

Od 1 do 2 czerwca dowódca MW złożył rewi-
zytę w siłach morskich Litwy. Zasadniczym ce-

lem wizyty było omówienie kierunków dalszej 
współpracy flot obu państw. Wizyta odbyła się 
na zaproszenie dowódcy MW Litwy kontradmi-
rała Kęstutisa Macijauskas’a, który we wrześniu 
ubiegłego roku przebywał w polskiej MW. Pod-
czas spotkania w siłach morskich Litwy dowód-
cy rozmawiali głównie na temat szkolenia ofice-
rów i podoficerów oraz działań w ramach struk-
tur międzynarodowych. Rozmawiali także na te-
mat obrony przeciwminowej na Bałtyku oraz 
systemów monitoringu żeglugi. 

Niespełna dwa tygodnie później gościem ad-
mirała floty Tomasza Mathea był dowódca Sił 
Morskich Łotwy, komandor Rimants Strimaitis. 
Podczas dwudniowej wizyty strona polska za-
prezentowała swoje doświadczenia wynikające 
z operowania w ramach Stałych Zespołów Sił 

nia i z Krakowa. Uczniowie mieli także moż-
liwość zwiedzenia miasta oraz uczestniczyli  
w rejsie po Zatoce Pomorskiej na pokładzie 
ORP „Lublin”.

Projekt edukacyjny o nazwie „Miasta – 
Okręty” powstał dla podkreślenia związków 
miast z okrętami. Jego założeniem jest pro-
mocja idei Polski jako państwa morskiego 
w różnych zakątkach naszego kraju. Po-
przez podkreślanie związków rozmaitych 
regionów i miejsc w Polsce z morzem, a tak-
że historią i współczesną Marynarką Wojen-
ną projekt ma głównie oddziaływać na dzie-
ci i młodzież. 

Nurkowie-minerzy Marynarki Wojennej 
oraz załogi trałowców z 12 i 13 Dywi-

zjonu Trałowców przeprowadziły dwie ope-
racje bojowe niszczenia niebezpiecznych 
obiektów zalegających na dnie Zatoki Po-
morskiej od czasu II wojny światowej. 
W czwartek, 30 czerwca, GNM z 8 FOW 
zniszczyła bombę głębinową, na którą natra-
fiono podczas prac związanych z budową ga-
zoportu w Świnoujściu. Zniszczony obiekt 
był niemiecką bombą głębinową typu MD – 
11 i zawierał ponad 100 kg materiału wybu-
chowego. Bomba zalegała na głębokości 
około 8 metrów. Zaledwie kilka dni później 
w sobotę, 9 lipca, siły przeciwminowe MW 
przeprowadziły neutralizację dwóch groź-
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ną projekt ma głównie oddziaływać na dzie-

VII Turniej Morski „Miasta-Okręty”

Spotkania międzynarodowe dowódcy MW

nych obiektów. Były to: mina morska pro-
dukcji angielskiej typu MARK VI o masie ła-
dunku wybuchowego ponad 400 kg oraz 
amerykańska bomba burząca AN – M65 za-
wierająca około 270 kg materiału wybucho-
wego. Oba obiekty zostały podniesione na 
powierzchnię, przetransportowane na poligon 
morski i tam zdetonowane. W operacji 
uczestniczył trałowiec ORP „Gopło” z 13 
dTR i ORP „Drużno” z 12 dTR oraz Grupa 
Numerków Minerów z 12 dTR.

Okręty obrony przeciwminowej Marynarki 
Wojennej (trałowce i niszczyciele min) oraz 
grupy nurków minerów MW to jednostki wy-
specjalizowane do prowadzenia operacji po-
szukiwania, wykrywania i niszczenia niebez-

piecznych obiektów zalegających w toni wod-
nej. W przypadku obecności na dnie Bałtyku 
różnego rodzaju niebezpiecznych obiektów, to 
właśnie te jednostki kierowane są do akcji ich 
unieszkodliwiania. Grupy nurków minerów 
i saperzy MW interweniują również w strefie 
brzegowej, a nawet w głębi lądu. Rocznie, ta-
kich interwencji jest ponad 100.

Obrony Przeciwminowej NATO. Przede wszyst-
kim podzieliła się doświadczeniami wyniesiony-
mi z dowodzenia takim zespołem okrętów. Pol-
ska MW zaprezentowała także dotychczasowe 
efekty eksploatacji okrętów rakietowych. 

Na początku lipca (4-6.07 br.) dowódca Mary-
narki Wojennej przebywał z wizytą w siłach 
morskich Wielkiej Brytanii. Admirał floty To-
masz Mathea spotkał się z Pierwszym Lordem 
Admiralicji admirałem Sir Markiem Stanhope 
oraz wiceministrem ds. Międzynarodowej Stra-
tegii Bezpieczeństwa Geraldem Howarthem. Za-
sadniczym tematem rozmów był udział Mary-
narki Wojennej w operacji Active Endeavour na 
Morzu Śródziemnym oraz współdziałanie w za-
kresie szkolenia polskich załóg okrętowych 
w Wielkiej Brytanii. 

brzegowej, a nawet w głębi lądu. Rocznie, ta-
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P o l s k a  p r e z y d e n c j a

W ciągu następnego półrocza 
Polska będzie gospodarzem 
większości unijnych wyda-
rzeń. Będzie odpowiedzialna 

za organizację spotkań UE oraz nadawać 
kierunek polityczny Unii. Nic więc dziwne-
go, że w dniu rozpoczęcia prezydencji świę-
tował praktycznie cały kraj. Centralne ob-
chody zorganizowano w Warszawie. 1 lipca 
w stolicy odbył się finałowy koncert dnia 
Inauguracji Przewodnictwa Polski w Radzie 
UE. Dzień później, Ministerstwo Obrony 
Narodowej zorganizowało w 3 Brygadzie 
Rakietowej Obrony Powietrznej festyn dla 

Polska po raz pierwszy w historii objęła przewodnictwo w Radzie 
Unii Europejskiej. Fakt ten oznacza, że przez najbliższe pół roku 
będzie odgrywać kluczową rolę na wszystkich polach aktywności 
Unii Europejskiej.

mieszkańców stolicy, w którym uczestni-
czyło całe dowództwo armii. 

Jednak to okręty Marynarki Wojennej 
przywitały prezydencję jako pierwsze. 
Uczestniczyły bowiem w uroczystościach 
w Szczecinie, który świętował już od 30 
czerwca. Fregata rakietowa ORP „Gen. 
T. Kościuszko”, okręt podwodny ORP „Bie-
lik” oraz trałowiec ORP „Mielno” weszły do 
szczecińskiego portu już w środę, 29 czerw-
ca. Punktualnie o północy, z 30 czerwca na 
1 lipca, rozpoczęły się uroczystości związane 
z objęciem przez Polskę przewodnictwa 
w Radzie Unii Europejskiej. Na okrętach za-
palono galę świetlną. Jednostki udostępniły 
swoje pokłady wszystkim chętnym.

Prezydencja z planem
Kiedy opadły echa uroczystej inauguracji, 

rozpoczęła się żmudna praca dyplomatycz-
na. Polska przygotowała się do wypełnienia 
nowej dla siebie roli niezwykle pieczołowi-
cie. W każdym obszarze wypracowano tzw. 
priorytety, które wyznaczyły pewnego ro-
dzaju mapę drogową polskiej prezydencji. 
Nie inaczej jest w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i obrony, która wpisuje się w rządowy 
priorytet Bezpieczna Europa. Polska ma bo-
wiem zamiar w ciągu najbliższych sześciu 
miesięcy wpłynąć na zwiększenie użytecz-
ności grup bojowych, rozwój zdolności 

Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 
(WPBiO - ang. Common Security and De-
fence Policy - CSDP) oraz wzmocnienie 
unijnych zdolności dotyczących planowania 
i prowadzenia wojskowych oraz cywilnych 
operacji Unii Europejskiej. Ważnym punk-
tem polskiej prezydencji mają być również 
zabiegi wokół wdrożenia inicjatywy „po-
oling and sharing”, która ma na celu zacie-
śnienie współpracy wielonarodowej w roz-
woju zdolności obronnych. Resort obrony 
będzie również zabiegał o pogłębienie 
współpracy Unii Europejskiej ze wschodni-
mi sąsiadami w dziedzinie bezpieczeństwa 
i obrony, proponując współpracę edukacyj-
ną. Dodatkowym priorytetem jest wzmoc-
nienie współpracy Unia Europejska – Sojusz 
Północnoatlantycki. W tej kwestii istotne 
znaczenie mają jednak czynniki, na które 
Polska nie ma bezpośredniego wpływu. Wy-
mienić w tym miejscu należy przede wszyst-
kim relacje turecko – cypryjskie. 

O obronności z ograniczeniami
Dziedzina Wspólnej Polityki Bezpieczeń-

stwa i Obrony ma specyficzny charakter 
i biorąc pod uwagę istotę prezydencji, różni 
się od innych obszarów aktywności Unii Eu-
ropejskiej. Ważne zmiany wprowadził aktu-
alnie obowiązujący Traktat Lizboński. Z je-
go zapisów jasno wynika, że całość prac 

w tej dziedzinie będzie koordynowana przez 
Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagra-
nicznych i Polityki Bezpieczeństwa - Cathe-
rine Ashton i podległe jej struktury Europej-
skiej Służby Działań Zewnętrznych. Polska 
sprawując prezydencję ma jednak zamiar 
wykorzystywać większą możliwość zwróce-
nia uwagi na swoje oczekiwania względem 
WPBiO. - Ich realizacja zależy jednak od 
gotowości Wysokiego Przedstawiciela do 
podjęcia konkretnych działań w tym kierun-
ku, a przede wszystkim zgody pozostałych 
państw członkowskich Unii Europejskiej. – 
podkreśla Dagmara Jarosławska, rzecznik 
prezydencji z ramienia Ministerstwa Obrony 
Narodowej. 

Polska obejmuje prezydencję w Radzie 
Unii Europejskiej w trudnym czasie. Z jednej 
strony ciągle obecne widmo kryzysu gospo-
darczego, a zwłaszcza będąca w dramatycz-
nej sytuacji ekonomicznej Grecja, z drugiej 
natomiast problem nielegalnej imigracji bę-
dący pochodną „arabskiej wiosny”. Fakt, że 
będzie to czas próby polskiej dyplomacji jest 
niezaprzeczalny. Pierwsze informacje napły-
wające z Brukseli są obiecujące i miejmy na-
dzieję, że bilans nadchodzącego półrocza bę-
dzie równie pozytywny 

kmdr ppor. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl
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Kilkadziesiąt tysięcy osób, od skweru Kościuszki do mola w Gdyni-Orłowie, obserwowało paradę 
morską i lotniczą zorganizowaną z okazji Święta Marynarki Wojennej. Ponad milion osób widziało ją 
w telewizji. W tym dniu oczy społeczeństwa były skierowane ku morzu. To także wyraźny sygnał 
mówiący o zainteresowaniu Marynarką Wojenną i potrzebie organizacji takich wydarzeń. Parada 
była głównym wydarzeniem tegorocznego marynarskiego święta, ale oczywiście nie jedynym. 

Święto Marynarki Wojennej

Zgodnie z tradycją marynarze rozpo-
częli obchody Święta MW punktu-
alnie o godzinie 08:00. Na wszyst-
kich okrętach podniesiona została 

wielka gala banderowa. Następnie o godzinie 
09:30 w kościele MW w Gdyni –Oksywiu od-
prawiona została msza święta w intencji pol-
skiej floty, a półtorej godziny później na cmen-
tarzu MW złożono wiązanki kwiatów w hoł-
dzie wszystkim pokoleniom marynarzy, któ-
rzy odeszli na wieczną wachtę. Tuż przed go-
dziną 12:00, przy wejściu głównym do Do-

wództwa MW, złożono kwiaty pod tablicą pa-
miątkową tragicznie zmarłego dowódcy, ad-
mirała floty Andrzeja Karwety. Punktualnie 
w południe rozpoczęły się natomiast uroczy-
stości przy Płycie Pomniku Marynarza Pol-
skiego. Wziął w nich udział minister Obrony 
Narodowej Bogdan Klich. W swoim przemó-
wieniu podkreślił, że Marynarka Wojenna to 
nie tylko rodzaj sił zbrojnych. To coś więcej - 
to także znak naszej narodowej tożsamości. To 
także legenda, która przewija się przez wszyst-
kie trzy Rzeczypospolite, bo przecież w I, II 
i naszej III Rzeczypospolitej dostęp do morza 

jest sprawą kluczową. To kwestia naszego bez-
pieczeństwa i naszych interesów ekonomicz-
nych. Przy Płycie Pomniku oddano hołd 
wszystkim tym, którzy współtworzyli Mary-
narkę Wojenną, walczyli za nasz kraj i odeszli 
na wieczną wachtę. O godzinie 13:00 rozpo-
częła się uroczysta promocja na pierwszy sto-
pień oficerski absolwentów Akademii Mary-
narki Wojennej. 50 podchorążych otrzymało 
swój pierwszy stopień oficerski – podporucz-
nika marynarki. Już niebawem rozpoczną 
służbę na okrętach i w jednostkach brzego-
wych Marynarki Wojennej.

Marynarki Wojennej

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

Parada Morska i Lotnicza
Kilka minut po godzinie 16:00 rozpoczęła 

się parada morska i lotnicza sił Marynarki 
Wojennej, najatrakcyjniejsze wydarzenie tego-
rocznego Święta MW. Wzięły w niej udział 
jednostki reprezentujące wszystkie najważ-
niejsze klasy okrętów będące na wyposażeniu 
polskiej floty: fregata rakietowa, okręt pod-
wodny, korweta zwalczania okrętów podwod-
nych, okręt transportowo-minowy, okręt rakie-
towy, niszczyciel min, trałowiec, okręt ratow-
niczy, rozpoznawczy, hydrograficzny, zbiorni-
kowiec oraz okręt szkolny. Nad okrętami prze-
leciały w szyku samoloty lotnictwa morskiego 
typu „Bryza” oraz śmigłowce typu Mi-14 
w wersji zwalczania okrętów podwodnych 
oraz w wersji ratowniczej. Okręty poruszały 
się wzdłuż gdyńskiego wybrzeża z prędkością 
9 węzłów zachowując przy tym odległości 
1 kabla pomiędzy sobą. Załogi okrętów stanę-
ły w paradzie burtowej. Jednocześnie, z histo-
rycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” od-
dane zostały saluty armatnie.

Dla społeczeństwa
Parada była głównym wydarzeniem Święta 

MW, ale także przygotowano szereg atrakcji na 
lądzie. Już od godzin porannych załoga nisz-
czyciela min ORP „Mewa” zaprosiła na pokład 
wszystkich chętnych mieszkańców Trójmiasta, 
Pomorza i turystów. Marynarze oprowadzili 
setki osób po swoim okręcie, odpowiadając na 
pytania dotyczące uzbrojenia, wyposażenia, 
czy też zadań jednostki tej klasy. Każdy mógł 
zobaczyć jak wygląda służba marynarza. Na 
czas parady zwiedzanie zostało przerwane, ale 
zaraz po tym wydarzeniu, od godziny 18:00 
można było wejść na pokłady już dwóch jedno-
stek – okrętu szkolnego ORP „Wodnik” oraz 
ponownie niszczyciela min ORP „Mewa”. Jed-

nostki brzegowe natomiast zaprezentowały 
swoje wyposażenie na bulwarze Nadmorskim 
w Gdyni od godziny 11:00 do 16:00, tuż przy 
plaży miejskiej. Można było zobaczyć maryna-
rzy z patrolu saperskiego wraz ze sprzętem. 
W tym samym czasie prezentowali się także 
przeciwlotnicy Marynarki Wojennej wraz ze 
swoim wyposażeniem: armatą przeciwlotniczą 
57 mm, stacją radiolokacyjną oraz wozem do-
wodzenia. Tuż obok przeciwlotników maryna-
rze z Brzegowej Grupy Ratowniczej zaprezen-
towali szybką łódź ratowniczą oraz sprzęt nur-
kowy. Na bulwarze Nadmorskim można było 
także zapoznać się z ofertą studiów w Akade-
mii Marynarki Wojennej oraz służby w Narodo-
wych Siłach Rezerwowych. W dniu marynar-
skiego święta przygotowany został również pro-
gram artystyczny. Kilka minut po południu, na 
scenie przy gdyńskim Akwarium, wystąpił ze-
spół wokalny z Klubu MW „Riwiera” z progra-
mem „Tak trzymać”. Muzycy w marynarskich 
mundurach zaprezentowali także swój program 
przy gdyńskiej plaży miejskiej. O godzinie 
14:40, w klubie MW „Riwiera” otwarta została 
wystawa malarska Henryka Baranowskiego pt. 
„Rejs mojego życia”. Wcześniej, w środę (22 
czerwca), odbył się benefis ppłk. w st. spocz. 
Henryka Karpińskiego, długoletniego lektora 
i organizatora wystaw patriotycznych w MW.

Na zachodnim i środkowym 
wybrzeżu

Na zachodnim wybrzeżu wraz z marynarza-
mi z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża świętowali 
mieszkańcy Świnoujścia i turyści. Dla nich 
właśnie załogi zaprezentowały 2 okręty świ-
noujskiej flotylli. Można było wejść na pokład 
trałowca ORP „Mielno” oraz okrętu transpor-
towo-minowego ORP „Kraków”. Na lądzie 
atrakcje przygotowali marynarze z jednostek 

brzegowych. Saperzy z 8 Batalionu Saperów 
zaprezentowali sprzęt wykorzystywany na co 
dzień do neutralizacji materiałów wybucho-
wych, chemicy pokazali specjalistyczne urzą-
dzenia wykorzystywane w walce z substancja-
mi toksycznymi i innymi zagrożeniami che-
micznymi, a marynarze z Grupy Nurków Mi-
nerów umożliwili zainteresowanym zapozna-
nie się ze sprzętem nurkowym.  

Z okazji Święta Marynarki Wojennej zosta-
ły otwarte bramy koszar usteckiego ośrodka 
szkolenia. W tym dniu, na placu apelowym, 
odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żoł-
nierzy służby przygotowawczej do Narodo-
wych Sił Rezerwowych. Wszyscy chętni mo-
gli również zobaczyć nowoczesne wyposaże-
nie największego ośrodka szkoleniowego Ma-
rynarki Wojennej, na którym na co dzień szko-
lą się polscy marynarze.

Za granicą
Święto MW obchodzone było także z dala 

od Bałtyku - w Afganistanie, w Iraku i w Ko-
sowie. Obowiązki gospodarza uroczystości 
w Afganistanie pełnił kontradmirał Ryszard 
Szczepan Demczuk, zastępca dowódcy Grupy 
Zadaniowej CJIATF-S. W uroczystych obcho-
dach  udział wzięli polscy generałowie zajmu-
jący kierownicze stanowiska w międzynarodo-
wych strukturach dowódczych sił ISAF w Ka-
bulu, a także żołnierze i pracownicy cywilni 
odbywający misję w dowództwach i sztabach 
ISAF. Obecnością swoją zaszczycili maryna-
rzy również zaproszeni przedstawiciele korpu-
su dyplomatycznego oraz attachatu wojskowe-
go w Islamskiej Republice Afganistanu. 
W Iraku świętowali natomiast marynarze peł-
niący służbę w ramach misji szkoleniowej, 
a w Kosowie oficerowie MW służący w ra-
mach kolejnej zmiany Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w tym kraju.
mach kolejnej zmiany Polskiego Kontyngentu 
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Okręt dowodzenia ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” otworzył nowy rozdział 
w historii polskiego członkowstwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Przez 18 miesięcy 
na maszcie jednostki podniesiona była flaga NATO. Nieprzerwanie przez półtora roku 
okręt stał na czele elitarnego Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej. Uczestniczył 
także w operacji antyterrorystycznej „Active Endeavour”.

Misja rozpoczęła się w styczniu 
2010 roku, kiedy to po raz 
pierwszy w historii MW, okręt 
dowodzenia ORP „Kontradmi-

rał Xawery Czernicki” stanął na czele 
SNMCMG1 (Standing NATO Mine Counter-
Measure Group 1). Na jego pokładzie zaokrę-
tował się sztab Zespołu, w którego skład 
wchodzili głównie polscy marynarze, a do-
wódcą został polski oficer kmdr por. Krzysz-
tof Rybak. Przez cały 2010 rok okręty 

SNMCMG1 pod polskim dowództwem prze-
prowadziły 5 operacji bojowych niszczenia 
materiałów wybuchowych spoczywających na 
dnie Morza Północnego i Bałtyckiego, z tego 
trzykrotnie w ramach operacji „Beneficial Co-
operation”. W ich wyniku zniszczono 35 róż-
nego rodzaju materiałów wybuchowych, 
w tym min morskich, torped i bomb lotni-
czych, o łącznej masie 12.500 kg. Polska jed-
nostka dowodzona przez kmdr. ppor. Marcina 
Prętnika uczestniczyła także w 7 międzynaro-

Półtora roku pod flagą

dowych manewrach morskich. Podczas naj-
większych w ubiegłym roku ćwiczeń NATO 
na Morzu Północnym i w Cieśninach Bałtyc-
kich „Brilliant Mariner 2010”, pod rozkazami 
polskiego sztabu znalazło się 17 jednostek 
pływających oraz 3 grupy nurków minerów re-
prezentujących bandery kilkunastu państw. 
„Czernicki” uczestniczył także między innymi 
w ćwiczeniach „Baltops”, „Northern Coasts” 
i „Joint Warrior”. 

Głównym zadaniem okrętów SNMCMG1 

OKRĘTY POD DOWÓDZTWEM „CZERNICKIEGO”

belgijskie niszczyciele min BNS „ASTER”, BNS „CROCUS” i BNS „NARCIS”;
brytyjskie niszczyciele min HMS „WALNEY”, HMS „PENZANCE” i HMS „BROCKLESBY”;
estoński niszczyciel min ENS „ADMIRAL COWAN”; 
holenderskie niszczyciele min HNLMS „MIDDELBURG”, HNLMS „ZIERIKZEE“ i HNLMS „HAARLEM“;
niemieckie niszczyciele min FGS „ROTTWEIL“, FGS „PASSAU” i FGS „DATTELN”
norweski niszczyciel min HNOMS „HINNØY“;
polski niszczyciel min ORP „MEWA”. 
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MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIA „CZERNICKIEGO”
BUT-AUT 2010 – ćwiczenie organizowane przez duńską MW i prowadzone w Cieśninach Bałtyckich;
DEU EX – ćwiczenie organizowane przez niemiecką MW i prowadzone na Zatoce Maklemburskiej;
BRILLIANT MARINER 2010 – ćwiczenie organizowane przez NATO i prowadzone na Morzu Północnym i w Cieśninach Bałtyckich;
BALTOPS 2010 – ćwiczenie w ramach Programu Partnerstwa dla Pokoju prowadzone na Morzu Bałtyckim;
DANEX 2010 – ćwiczenie organizowane przez duńską MW i prowadzone w Cieśninach Bałtyckich;
NORTHERN COASTS 2010 – ćwiczenie organizowane przez niemiecką i fińską MW i prowadzone na Morzu Bałtyckim (Zatoka Fińska i Botnicka)
JOINT WARRIOR 102 – ćwiczenie organizowane przez brytyjską MW i prowadzone na Morzu Północnym;
NOBLE MARINER – ćwiczenie organizowane przez NATO i prowadzone na Morzu Śródziemnym;
SPANISH MINEX – ćwiczenie organizowane przez hiszpańską MW i prowadzone na Morzu Śródziemnym
ITALIAN MINEX ćwiczenie organizowane przez włoską MW i prowadzone na Morzu Śródziemnym;
Ćwiczenie dwustronne z holenderskim zespołem okrętów prowadzone na Morzu Śródziemnym.

pod polskim dowództwem było utrzymanie 
bezpieczeństwa żeglugi poprzez zapewnienie 
systemu obrony przeciwminowej na akwe-
nach morskich. Działania obejmowały pro-
wadzenie operacji bojowych oraz udział 
w ćwiczeniach utrzymujących ciągłą zdol-
ność do reagowania w sytuacjach kryzyso-
wych. Jednostki Zespołu były także w goto-
wości do prowadzenia operacji antyterrory-
stycznych, akcji ratowania życia i ewakuacji 
ludności cywilnej z zagrożonych rejonów. 

W grudniu 2010 roku jednostka powróciła 
do Świnoujścia odtworzyć gotowość do dal-
szych działań w strukturach Paktu Północno-
atlantyckiego. Sformowano nową załogę pod 
dowództwem kpt. mar. Marka Szwarca, która 
intensywnie przygotowywała się do kontynu-
owania misji. ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki” opuścił port w Świnoujściu na 
początku lutego 2011 roku i obrał kurs na ba-
zę holenderskiej floty Den Helder. W tym 
porcie nastąpiło przekazanie dowodzenia nad 
Stałym Zespołem. Polacy przekazali dowo-
dzenie holendersko-belgijskiemu sztabowi, 
który zaokrętował się na „Czernickim”. Na 
czele Zespołu stanął holenderski oficer. 

Pierwszym zadaniem polskiego okrętu był 
udział w głównych manewrach NATO-wskich 
na Morzu Śródziemnym „Noble Mariner 
2011”, podczas których po raz kolejny potwier-
dził on gotowość do wykonywania zadań w sta-
łych strukturach Paktu Północnoatlantyckiego. 
W marcu 2011 roku „Czernicki” rozpoczął 

działania na Morzu Śródziemnym w ramach 
misji antyterrorystycznej pod kryptonimem 
„Active Endeavour”. Polska jednostka prowa-
dziła monitoring żeglugi, zwłaszcza morskich 
szlaków komunikacyjnych oraz rejonów, szcze-
gólnie narażonych na działania grup terrory-
stycznych. Do jej zadań należało także wykry-
wanie i identyfikacja podejrzanych jednostek 
mogących dostarczać nielegalne uzbrojenie, 
materiały czy substancje lub przemycać ludzi. 
Podczas misji ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki” wykrył i zidentyfikował ponad 2000 
jednostek przepływających przez powierzony 
mu rejon oraz skontrolował obszar o powierzch-
ni około 900 000 km2, co odpowiada prawie 
3-krotnej powierzchni naszego kraju. Informa-
cje oraz dane, które uzyskał podczas działań by-
ły wykorzystywane przez dowództwo morskie-
go komponentu NATO w Neapolu w celu 
utrzymania bezpieczeństwa żeglugi na Morzu 
Śródziemnym. Podczas operowania na tym mo-
rzu polski okręt wziął także udział w ćwicze-
niach międzynarodowych „Spanish Minex” 
i „Italian Minex” z zespołami jednostek prze-
ciwminowych państw NATO. Morze Śród-

LICZBY „CZERNICKIEGO”
Przebył ponad 35 000 mil morskich;
Pod jego dowództwem było 16 okrętów reprezentujących bandery 7 państw;
Prowadził działania na wszystkich kluczowych akwenach okalających Europę;
Okręty dowodzonego przez niego Zespołu zneutralizowały 35 min morskich, torped i bomb za-
wierających łącznie 12500 kg materiałów wybuchowych;
Uczestniczył w 11 międzynarodowych manewrach morskich;
Podczas operacji „Active Endeavour” skontrolował akwen o powierzchni 900 000 km2;
Wykrył i zidentyfikował ponad 2000 jednostek na Morzu Śródziemnym.

ziemne jest strategicznym akwenem dla świato-
wego transportu morskiego i gospodarek prak-
tycznie wszystkich państw europejskich. Tędy 
biegną główne szlaki komunikacyjne łączące 
Europę z Afryką i Azją. Dziennie na tym akwe-
nie przebywa około 5000 jednostek, z czego 
800 to tankowce. Paraliż transportu morskiego 
na tym akwenie mógłby spowodować straty się-
gające milionów euro. Powstający w wyniku tej 
sytuacji kryzys nie dotknąłby tylko państw ba-
senu Morza Śródziemnego. Gospodarka to sys-
tem naczyń połączonych, dlatego też i nasza 
gospodarka odczułaby skutki takiego kryzysu. 
Jest zatem oczywistym, że wskazana jest obec-
ność naszych okrętów, w tym „Czernickiego”, 
na akwenach europejskich z punktu wiedzenia 
interesów gospodarczych naszego kraju. 

Misja „Czernickiego” to przykład realizacji 
naszych zobowiązań sojuszniczych. Jednakże 
patrząc globalnie na jego zadania, był to 
przede wszystkim nasz wkład w bezpieczeń-
stwo europejskie, a co za tym idzie w bezpie-
czeństwo gospodarcze naszego kraju.

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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Każdy z nas marynarzy wie, że 
głównym zadaniem Marynarki 
Wojennej jest zapewnienie bez-
pieczeństwa interesów państwa 

na morzu. Bez realizacji tego zadania nie 
byłby możliwy rozwój gospodarki mor-
skiej, transport surowców i towarów dostar-
czanych Polsce drogą morską. Wiemy tak-
że, że nasza flota realizuje szereg innych 
operacji. Między innymi ratuje życia na 
morzu, prowadzi monitoring ekologiczny 
wód Bałtyku, wspiera akcje usuwania skut-

ków klęsk żywiołowych, czy też unieszko-
dliwia niebezpieczne obiekty zalegające na 
dnie mórz od II wojny światowej. Jednakże 
nie wszyscy wiedzą, że w ramach szkole-
nia załóg okrętów ratowniczych i hydro-
graficznych marynarze uczestniczą w wy-
prawach archeologicznych i poszukiwaw-
czo-ekspedycyjnych, których celem jest 
ochrona dziedzictwa kulturowego Bałtyku 
oraz zapewnienie i zwiększanie bezpie-
czeństwa żeglugi.

Wyprawy archeologiczne 
w przeszłości

Już w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego 
wieku Marynarka Wojenna wspierała mor-
skie wyprawy archeologiczne siłami 41 Dy-
wizjonu Okrętów Ratowniczych. W ostatnich 
latach nastąpiła intensyfikacja działań sił 
morskich w tym zakresie. Ponad trzy lata te-
mu, w lutym 2008 roku, przeprowadzono 
rozpoznanie wraku statku na Zatoce Gdań-
skiej. Była to drewniana konstrukcja, która 
zalega na dnie Zatoki na pozycji 5 mil mor-

Nie wszystko co zalega na dnie mórz stanowi niebezpieczeństwo 
dla żeglugi. To nie tylko materiały wybuchowe pochodzące z czasów 
konfliktów zbrojnych, czy też przeszkody nawigacyjne. Morskie dno 
skrywa także zabytki, o których posiadanie zabiegają największe 
muzea na świecie.

W ochronie dziedzictwa Bałtyku
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kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

skich na północny-wschód od wejścia do por-
tu w Gdańsku. Na wraku znajdowały się nie-
wybuchy z okresu II wojny światowej, które 
zostały zneutralizowane przez niszczyciel 
min. Półtora roku później rozpoczęła się ko-
lejna wyprawa. W lipcu 2009 roku maryna-
rze z okrętu ratowniczego ORP „Lech” 
wspólnie z naukowcami z Centralnego Mu-
zeum Morskiego w Gdańsku zbadali wrak 
osiemnastowiecznego żaglowca leżącego na 
dnie nieopodal Półwyspu Helskiego. Na wra-
ku znaleziono worki prawdopodobnie ze zbo-
żem, dlatego też jednostkę tą nazwano wów-
czas „zbożowcem”. Ekipa nurków głęboko-
wodnych wydobyła znalezione wokół wraku 
przedmioty m.in. elementy takielunku i na-
czynie kamionkowe, jak również pobrano do 
badań kawałki drewna, z którego wykonany 
jest kadłub. Statek zalega na głębokości 83 
metrów i jest jednym z lepiej zachowanych 
drewnianych wraków w rejonie Morza Bał-
tyckiego. Zbudowany był najprawdopodob-
niej w XVIII wieku. Ma on 28 m długości, 
7,5 m szerokości i wystaje z dna na wysokość 
6 m. Na następną wyprawę nie trzeba było 
długo czekać. Już w sierpniu 2009 roku, po-
nownie okręt ratowniczy ORP „Lech” prze-
prowadził ekspedycję archeologiczną na wra-
ku osiemnastowiecznego żaglowca, który le-
ży na dnie morza około 60 mil morskich na 
północ od Rozewia. Nurkowie głębokowodni 
MW przeprowadzili inspekcję wraku określa-
jąc stan kadłuba, przeszukali wnętrze i podję-
li z pokładu wytypowane zabytki. Ekspedycja 

po raz kolejny zorganizowana była we współ-
pracy z Centralnym Muzeum Morskim. 
Wcześniej rybacy łowiący w jego pobliżu 
w swoich sieciach odnaleźli przedmioty po-
chodzące z pokładu zatopionej jednostki. By-
ły wśród nich deski i cynowe miski, lecz na 
powierzchnię udało się wciągnąć jedynie 
książkę. W chwilę po wyjęciu z wody kartki 
książki rozpłynęły się, a w sieciach pozostała 
jedynie okładka. Odtąd tajemnicza jednostka 
zalegająca na głębokości około 80 metrów 
pod powierzchnią morza nazywana jest 
„Książkowcem”.

Armaty z dna Bałtyku
W połowie czerwca tego roku do kolejnej 

operacji archeologicznej przystąpił okręt ra-
towniczy ORP „Piast” wraz z zaokrętowaną 
na nim grupą nurków głębokowodnych. Tym 
razem chodziło o armaty pochodzące 
z XVII i XVIII wieku. Na działa natrafiono 
podczas rutynowych badań dna Bałtyku 
w miejscu gdzie ma powstać ferma wiatro-
wa. Znalezisko zalegało na głębokości 42 
metrów. W trakcie kilkudniowych działań 
podniesiono 12 armat i zgodnie ze słowami 
pani Iwony Pomian, Kierownika Działu Ba-
dań Podwodnych CMM, a zarazem kierow-
nika ekspedycji  … należy podkreślić, że je-
dynie udział Marynarki Wojennej pozwolił 
na wykonanie tak dużego i skomplikowane-
go zadania w tak krótkim terminie. Po wy-
dobyciu części dział stwierdzono, że są one 
odlane z żeliwa i proces konserwatorski bę-

dzie zdecydowanie bardziej skomplikowany 
niż w przypadku armat wykonanych z brą-
zu. Do czasu zakończenia prac konserwator-
skich musiały być one cały czas zanurzone 
w wodzie, aby wykluczyć wpływ na nie no-
wego środowiska. Dlatego też, część z nich 
została złożona w podwodnym skansenie ar-
cheologicznym na Zatoce Gdańskiej, gdzie 
pozostają pod stałym monitoringiem. Wy-
dobyte armaty stanowią muzealną „sensa-
cję”, nie tylko na skalę naszego kraju, ale 
także skalę europejską i światową. Po za-
kończeniu prac konserwatorskich będzie 
można je podziwiać jako jedne z najciekaw-
szych znalezisk archeologicznych Morza 
Bałtyckiego. 

Całość przedsięwzięcia, przy wsparciu 
MW, organizowali wspólnie Instytut Mor-
ski w Gdańsku, Centralne Muzeum Mor-
skie reprezentujące pomorską służbę kon-
serwatorską, firma Generpol sp. z o.o., 
Morski Oddział Straży Granicznej oraz ze-
spół doświadczonych nurków amatorów. 
Wszystkie działania marynarzy przeprowa-
dzone zostały w ramach szkolenia i nie ge-
nerowały dodatkowych kosztów. To zada-
nie było kolejnym przykładem połączenia 
szkolenia programowego MW z działalno-
ścią na rzecz społeczeństwa – w tym przy-
padku na rzecz zachowania dziedzictwa hi-
storycznego Bałtyku.

Panu Komandorowi Dariuszowi BARANOWSKIEMU
oraz jego Rodzinie

w trudnych chwilach słowa wsparcia
oraz wyrazy najszczerszego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają dowódca Marynarki Wojennej, 
kadra i pracownicy Dowództwa i Sztabu MW

Panu Komandorowi Dariuszowi BARANOWSKIEMU

wyrazy głębokiego
współczucia w trudnych chwilach po śmierci 

MATKI

składają koledzy i koleżanki
z Zarządu Zasobów Osobowych Sztabu MW

Pani Sylwii Piskorz oraz synowi Wiktorowi

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA i OJCA

kmdr. ppor. Leszka PISKORZA

składają przyjaciele i koledzy
z Wydziału Mechaniczno - Elektrycznego

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, rocznik 1992

Pani Sylwii Piskorz oraz synowi Wiktorowi

w trudnych chwilach po stracie 

MĘŻA i OJCA 
kmdr. ppor. Leszka PISKORZA

wyrazy głębokiego współczucia

składają przyjaciele i koledzy
z Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni
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wielka przygoda
Wielkie serce...

Pan Marek spędził dzień na pokładzie naj-
większego okrętu w Marynarce Wojen-
nej, a pani Alicja zeszła pod wodę na po-
kładzie okrętu podwodnego. Wyszli 

w morze tego samego dnia na okrętach, które 
w walce na morzu są swoimi przeciwnikami. Rejs 
na pokładzie ORP „Bielik”  przebiegał w przyja-
znej atmosferze. Załoga umożliwiła pani Alicji 
wtopić się w rytm służby. Zwyciężczyni mogła 
zapoznać się z wyposażeniem okrętu, sterować 
nim oraz obserwować przez peryskop co robi mąż 
na powierzchni. Podwodniacy powiedzą Wam, że 
okręty nie dzielą się na klasy czy typy, a jedynie 
na okręty podwodne i okręty-cele. Pani Alicja 
miała szczęście tego dnia być na tym pierwszym. 
Po zanurzeniu na głębokość czterdziestu metrów 
na okręcie odbył się tradycyjny chrzest. Szklankę 
morskiej wody, pobranej z głębokości, na jaką za-
nurzył się okręt należało wypić duszkiem, a na 
„osłodę” musiał wystarczyć plasterek cytryny. 
Ochrzczona Załogantka nabrała z tą chwilą pełni 
praw aby nazywać się wilkiem morskim i przeby-
wać w królestwie Neptuna. 

W tym samym czasie pan Marek na fregacie 
rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko” poznawał 
podstawowe zasady bezpieczeństwa i codzienne 
życie załogi podczas działania okrętu na morzu. 

Rutynowy przydział do środków ratunkowych 
był tylko przygrywką do tego co miało się wyda-
rzyć. Wśród nieplanowanych pierwotnie atrakcji 
był udział okrętu w próbie do parady morskiej 
i lotniczej z okazji święta Marynarki Wojennej. 
Dzięki temu zwycięzca aukcji mógł zobaczyć 
w morzu niemal wszystkie typy jednostek służą-
cych w MW, a także samoloty i śmigłowce Bry-
gady Lotnictwa MW. Po przejściu w rejon poli-
gonu morskiego (na północ od półwyspu hel-
skiego) fregata nawiązała kontakt z okrętem 
podwodnym, na którego pokładzie była pani Ali-
cja. Małżonkowie po raz pierwszy w życiu roz-
mawiali... przez hydrotelefon. :-)

Po zakończeniu współpracy z okrętem pod-
wodnym na fregacie rozpoczęły się ćwiczenia 
ogólnookrętowe, w których pierwsze skrzypce 
grał zwycięzca aukcji WOŚP. Na początek wszedł 
on w skład specjalnej grupy, której zadaniem było 
przeszukiwanie jednostek w poszukiwaniu podej-
rzanych materiałów lub nielegalnych substancji. 
Pan Marek osobiście przeszukał „podejrzanego”, 
co jak się później okazało wcale nie było takie 
proste, bo musiał w tym czasie dbać o bezpie-
czeństwo własne i grupy. Strzelanie z amunicji sy-
gnałowej poprzedziło główne zadanie bojowe – 
strzelanie z wielkokalibrowego karabinu maszy-

nowego do celu na wodzie. Dowódca okrętu, 
kmdr por. Grzegorz Mucha przyznał po zakoń-
czeniu ćwiczeń, że tarcza została przez pana Mar-
ka „rozstrzelana”. To był największy komplement 
dla człowieka, który po raz pierwszy stał za ce-
lownikiem tego rodzaju broni. Bezpośrednio po 
zakończeniu tego ćwiczenia, pan Marek załado-
wał do wyrzutni okrętowej tzw. cele pozorne, któ-
rych zadaniem była obrona okrętu przed symulo-
wanym atakiem z powietrza. 

Poznanie tak skomplikowanego okrętu w je-
den dzień jest niemożliwe, dlatego gościowi 
pokazano najważniejsze części okrętu, w tym 
także jego siłownię. Oprócz stosu danych 
o mocy silników, średnicy śruby napędowej 
i technicznych aspektów wyciszenia okrętu, 
zwrócono uwagę pana Marka na bezpieczeń-
stwo okrętu. To z siłowni kieruje się walką 
okrętu… walką o jego żywotność. Przebrany 
w kompletny ubiór ratownika-strażaka, pan 
Marek mógł przekonać się na własnej skórze 
co to znaczy dwadzieścia minut spędzonych 
w ciasnym kombinezonie w butli tlenowej 
i niemal całkowitym zadymieniu. Kierownik 
kolejnego ćwiczenia zadbał o realizm symulo-
wanego pożaru, a zadaniem ćwiczącego było 
odnalezienie ewentualnych rannych i ich bez-
pieczna ewakuacja ze strefy zagrożenia. Na 
koniec należało także ugasić sam „pożar” 
i przewietrzyć małe, ciasne pomieszczenie, 
w którym prowadzono trening.

To była rewelacja powiedział pan Marek po 
powrocie na suchy ląd i dodał, że … cały dzień 
wypełniony był wrażeniami i wielkimi emocja-
mi. Pytany o plany na kolejne finały Wielkiej 
Orkiestry pan Marek powiedział, że nie wyklu-
cza, że w przyszłym roku też weźmie udział 
w aukcji Marynarki Wojennej, lecz tym razem 
to on zejdzie pod wodę, a żonę wyśle w bój na 
fregacie rakietowej. Trzymamy za słowo i oby 
do zobaczenia!

por. mar. Piotr Wojtas
p.wojtas@mw.mil.pl

Sami są rodzicami dziecka, które jako wcześniak skorzystało 
ze sprzętu zakupionego przez Jurka Owsiaka. Teraz swój dług 
wdzięczności „spłacają” grając z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. W styczniu 2011 roku Marek i Alicja Bal 
wygrali dwie największe aukcje oferowane przez MW: rejs 
okrętem podwodnym i fregatą rakietową. 

fregacie rakietowej. Trzymamy za słowo i oby 
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Widziałem pasję w Waszych 
oczach – słowa te skierowane 
przez ministra Obrony Naro-
dowej do nowo promowanych 

w pełni oddały panująca atmosferę na uro-
czystości. Ta pasja i chęć bycia oficerem 
Marynarki Wojennej doprowadziła ich na 
pokład okrętu muzeum „Błyskawica”. To 
była długa i ciężka droga, która trwała 5 lat. 
Trzeba było pogodzić obowiązki studenta 
z obowiązkami wojskowymi. Ceremonia 
promocji była ukoronowaniem ich wytrwa-
łości, a także często zwieńczeniem marzeń. 
Na pokład okrętu weszli jeszcze jako pod-
chorążowie, a zeszli już jako oficerowie, 
podporucznicy marynarki, otrzymując swój 
pierwszy w życiu świst trapowy. 

Najlepsi tegoroczni absolwenci otrzymali 
wyróżnienia. Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski uhonorował białą bronią tegorocz-
ną prymuskę ppor. mar. Małgorzatę Pająk, 
a minister Obrony Narodowej Bogdan Klich 
nagrodził ppor. mar. Adriana Ruska, który 
ukończył studia z  drugą lokatą. Za uzyskanie 
trzeciej lokaty dowódca Marynarki Wojennej 
admirał floty Tomasz Mathea wyróżnił kor-
dzikiem ppor. mar. Wojciecha Bonka. Wśród 
wyróżnionych znalazł się także ppor. mar. 
Mikołaj Wiśniewski. Z rąk Attache Obrony 
Francji pułkownika Ronalda Tilly otrzymał 

W dniu Święta Marynarki Wojennej, 26 czerwca, w Gdyni odbyła się promocja tegorocznych 
absolwentów Akademii Marynarki Wojennej  na pierwszy stopień oficerski. Zaszczytu tego, na 
pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”, dostąpiło 50 absolwentów. 
W ceremonii uczestniczył minister Obrony Narodowej Bogdan Klich. Aktu promocji dokonał 
szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch. 

„szablę honoru”. Był on pierwszym podcho-
rążym, który wyjechał na studia do Ecole Na-
vale w ramach Erasmus Military.

Ppor. mar. Małgorzata Pająk pochodzi ze 
Słupska. Tam ukończyła Szkołę Podstawową 
im. Armii Krajowej, Gimnazjum im. Sejmu 
Polskiego oraz Liceum Ogólnokształcące 
o profilu matematyczno-informatycznym. 
Z nauką nie miała problemu. Wszystkie szko-
ły kończyła z wyróżnieniem. Także po rozpo-
częciu w 2006 roku studiów w AMW z na-
uką radziła sobie znakomicie. Studia ukoń-
czyła ze średnią 4,83. Dzięki tej najwyższej 
ocenie została drugą w historii gdyńskiej Al-
ma Mater, kobietą-prymusem. Pierwsza tego 
wyczynu dokonała ubiegłoroczna absolwenta 
ppor. mar. Karolina Chorzewska ze średnią 
4,81. Podporucznik Pająk swoją pracę magi-
sterską na temat „Rola i znaczenie Port State 
Control w utrzymaniu bezpieczeństwa żeglu-
gi” pisała pod kierownictwem prof. dr kpt. 
ż.w. Daniela Dudy. Wybrała służbę na okrę-
cie hydrograficznym ORP „Arctowski”. Bę-
dzie dowodzić działem nawigacyjnym. Nale-
ży wspomnieć, że jej brat Krzysztof również 
jest absolwentem AMW oraz prymusem tej 
uczelni z 2008 roku i obecnie służy na okrę-
cie podwodnym ORP „Kondor”.

Ppor. mar. Adrian Rusak pochodzi z Lu-
belszczyzny. Szkołę podstawową i gimnazjum 

kończył w Zarzeczu, a Liceum Ogólnokształcą-
ce w klasie o profilu matematyczno-fizycznym 
w Puławach. Studia w AMW ukończył z drugą 
lokatą. Pracę dyplomową poświęcił badaniom 
dokładności kompasu satelitarnego. Służbę bę-
dzie pełnił w Dywizjonie Okrętów Wsparcia na 
okręcie ratowniczym ORP „Lech”.

Ppor. mar. Wojciech Bonk jest wejherowiani-
nem. Tam kończył szkołę podstawą, gimna-
zjum oraz technikum. To w Technikum Elek-
trycznym im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” 
zdecydował się na studia w Akademii MW na 
wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Za wy-
sokie oceny w szkole średniej otrzymał stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów. Na temat pracy 
magisterskiej pisanej pod kierunkiem prof. Le-
sława Piasecznego wybrał „Charakterystyki re-
gulatorów prędkości obrotowych średnioobro-
towych silników okrętowych”. Będzie dowódcą 
działu elektromechanicznego na zbiornikowcu 
ORP „Bałtyk”.

Akademia Marynarki Wojennej cały czas 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem mło-
dych ludzi. Należy wspomnieć, że w tym ro-
ku zanotowała jeden z najwyższych wskaźni-
ków popularności. O jedno miejsce ubiegało 
się 14 kandydatów. 

Przybył zastęp 
„Wilków morskich”
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NATO na 
weekend...
Wielu z nas słyszało nazwy: SHAPE, SACEUR, JFC 
i zastanawiało się co mieści się w NORTHWOOD, 
NEAPOLU czy RAMSTEIN… właśnie w tym artykule 
znajdą się odpowiedzi na większość z tych pytań 
i wniosą nieco światła do skomplikowanej struktury 
Paktu Północnoatlantyckiego. Należy jednak pamiętać, 
że struktura Sojuszu ewoluuje i może zmieniać się adekwatnie do współczesnych wyzwań, sytuacji 
geopolitycznej i ekonomicznej. Coraz częściej mówi się zatem o potrzebie zmian strukturalnych, 
które zapewne nastąpią w niedalekiej przyszłości.

NATO czyli Pakt Północnoatlantyc-
ki, działa (co może dziwić) na 
podstawie jedynie czternastu arty-
kułów zawartych w Traktacie Wa-

szyngtońskim podpisanym przez pierwsze 
kraje członkowskie w 1949 roku. Prostota ak-
tu normującego zadania i wzajemne obowiąz-
ki krajów członkowskich nie przełożyła się 
jednak na klarowną strukturę tej polityczno-
wojskowej organizacji. Na zasadzie analogii 
do cywilnego zwierzchnictwa nad armią na 
szczeblu narodowym, reprezentanci wszyst-
kich państw członkowskich tworzą Radę Pół-
nocnoatlantycką, na której czele stoi Sekretarz 
Generalny (od sierpnia 2009 roku jest nim 
Duńczyk Anders Fogh Rasmussen). To naj-
wyższa instancja Sojuszu, a jednocześnie cia-
ło decydujące o podjęciu (lub nie) działań 
w zakresie obrony wartości zapisanych i gwa-
rantowanych przez Traktat Waszyngtoński. To 
tu podejmowane są decyzje (najczęściej w for-
mie rezolucji), za których wykonanie odpo-
wiadają wojskowe struktury Sojuszu.

Decyzje polityczne przekazywane są na 
grunt wojskowy za pośrednictwem Komitetu 
Wojskowego NATO (MC – z ang.: Military 
Commitee), który jest komórką bezpośrednio 
podległą Radzie. W swojej kompetencji ma 
on szeroko rozumiane kierowanie pracą obu 
strategicznych dowództw regionalnych NA-
TO. W ramach reform strukturalnych z 2002 
roku dowództwa te przejęły zadania zgodnie 
z podziałem funkcjonalnym, a nie jak dotych-
czas geograficznym.

Na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjedno-

czonych, a ściślej w Norfolk (stan Virginia) 
mieści się jedno z dwóch Dowództw Strate-
gicznych. Tutejsze ACT (z ang.: Allied Com-
mand Transformation) odpowiada za dosto-
sowanie (transformację) militarnych zdolno-
ści Sojuszu do nieustannie zmieniających się 
wymagań geopolitycznych. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że istniejące od 2004 roku 
w Bydgoszczy Centrum Szkolenia Sił Połą-
czonych NATO jako międzynarodowe cen-
trum szkolenia wojsk i doskonalenia taktyki 
prowadzenia działań bojowych podlega bez-
pośrednio pod to właśnie dowództwo. 
W swojej działalności polskie JFTC (z ang.: 
Joint Force Training Centre) realizuje szkole-
nie personelu z krajów NATO oraz krajów 
współdziałających w ramach programu Part-
nerstwo dla Pokoju. 

Drugim strategicznym dowództwem NA-
TO podporządkowanym bezpośrednio pod 
Komitet Wojskowy Sojuszu jest ACO czyli 
Dowództwo Operacyjne NATO (z ang.: Al-
lied Command Operations) z siedzibą 
w Mons (Belgia). Odpowiada ono za kiero-
wanie wszystkimi operacjami wojskowymi 
NATO bez względu na miejsce ich prowa-
dzenia. W Mons mieści się tym samym Na-
czelne Dowództwo Połączonych Sił Zbroj-
nych NATO w Europie czyli SHAPE (z ang.: 
Supreme Headquarters Allied Powers Euro-
pe), na czele którego stoi dowódca czyli SA-
CEUR (z ang.: Supreme Allied Commander 
Europe). Od 2009 roku jest nim Amerykanin 
admirał James G. Stavridis.

W celu zapewnienia Sojuszowi możliwości 

prowadzenia operacji sankcjonowanych rezo-
lucjami Rady Północnoatlantyckiej na całym 
świecie, zaproponowano trzy poziomy dowo-
dzenia. W ACO wypracowywane są decyzje 
na szczeblu strategicznym, które następnie 
spływają do podległych dowództw sił połączo-
nych JFC (z ang. Joint Force Command). 
Obecnie są to trzy dowództwa w Brunssum 
w Holandii, w Neapolu we Włoszech i w Li-
zbonie w Portugalii. Jednak planowana refor-
ma zakłada, że pozostaną tylko dwa pierwsze. 
Będą one odpowiadały za prowadzenie opera-
cji odpowiednio na północy i południu mając 
w podporządkowaniu dowództwa poszczegól-
nych komponentów sił NATO. W obecnej 
strukturze znajduje się sześć dowództw szcze-
bla rodzajów sił zbrojnych – po dwa dla kom-
ponentu morskiego, powietrznego i lądowego. 
Jeśli planowane zmiany wejdą w życie pozo-
staną jedynie trzy - odpowiednio w brytyjskim 
Northwood, niemieckim Rammstein i turec-
kim Izmirze. Nowym elementem w strukturze 
NATO będzie natomiast dowództwo sił ude-
rzeniowych, które powstanie w Lizbonie 
w miejsce dotychczasowego JFC. 

Trudno prognozować kiedy dokładnie ta 
reforma wejdzie w życie. Z pewnością zmia-
ny podyktowane są względami operacyjnymi 
jak i ekonomicznymi, a planowana nowa 
struktura ma być mniejsza, tańsza i bardziej 
mobilna. W kolejnych numerach „Bandery” 
postaramy się przybliżyć tę tematykę.

por. mar. Piotr Wojtas
p.wojtas@mw.mil.pl
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W plenerze wzięli udział twórcy 
reprezentujący praktycznie 
wszystkie rodzaje sił zbrojnych, 
od Marynarki Wojennej, po-

przez Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, aż do 
Żandarmerii Wojskowej. Grupa twórcza to ka-
dra i pracownicy wojska, członkowie amator-
skich klubów filmowych i fotograficznych, 
działający w klubach i jednostkach wojskowych 
z całej Polski. W spotkaniach udział wzięli tak-
że gość z Litwy – psycholog wojskowy i malar-
ka kpt. Ievy Puošiūnaitė. Łącznie w „morskich 
inspiracjach” uczestniczyło13 plastyków, 12 fil-
mowców i 12 fotografików. Przez 7 dni arty-
stycznych zmagań, malowali, filmowali, foto-
grafowali, uczestniczyli w wykładach teore-
tycznych i zajęciach praktycznych. W zgłębia-
niu warsztatu pomagali wykładowcy: Mirosław 
Cyryl Wojtowicz – fotograf, Marek Widawski 
i Elżbieta Szumiec-Zielińska – filmowcy oraz 
artysta malarz Maciej Milewski.  

Plener i warsztaty stały się doskonała oka-
zją do zgłębienia wiedzy o morskim rodzaju 

Na początku czerwca w Orzechowie koło Ustki odbyły się IX Międzynarodowy Plener Plastyczny 
Wojska Polskiego oraz Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne „Film – Foto” Ustka 2011. 
Spotkania te stały się inspiracja dla twórców – malarzy, fotografów i filmowców.

Dorota Matejczyk-Waletko
kmwdor@mw.mil.pl
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sił zbrojnych. Artyści zwiedzając Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, 
okręt muzeum ORP „Błyskawica”, 3 Flotyllę 
Okrętów i Port Wojenny w Gdyni-Oksywiu, 
a także Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwo-
nurków WP mieli możliwość nie tylko zapo-
znać się ze specyfiką jednostek i ich aktual-
nymi zadaniami, ale także z ich historią. In-
spiracją dla twórców były także urokliwe pla-
że Orzechowa i panorama Ustki. 

Wśród uczestników znaleźli się znani woj-
skowi artyści m.in. marynista kmdr ppor. rez.  
Andrzej Sobieraj, malarz Dariusz Wilczyń-
ski, wokalistka i malarka Anna Chodyna, 
a także laureaci konkursów filmowych i foto-
graficznych na szczeblu WP: Henryk Na-
grodzki, Jacek Dworakowski i Andrzej Wil-
kiel. Podczas warsztatów wyróżnili się dwaj 
młodzi filmowcy st. szer. Karol Krasucki 
i szer. Sławomir Wederei, którzy pod bacz-
nym okiem „dojrzałych” kolegów po fachu 
współtworzyli plenerowe etiudy filmowe. 

Zwieńczeniem artystycznych zmagań był fi-

nisaż w Urzędzie Miasta Ustka, podczas które-
go zaprezentowane zostały efekty pracy twór-
czej, w tym: 20 obrazów, wykonanych głównie 
akrylem i  olejami, 3 etiudy filmowe - wśród 
nich poświęcona CSzMW i 3 FO, oraz ponad 
100 fotografii. Powstałe prace znajdą swoje 
miejsce w Klubie MW „Riwiera”, a najlepsze 
fotografie i filmy wezmą udział w konkursach 
na szczeblu rodzajów sił zbrojnych i WP. 

Spotkania twórcze, odbyły się już po raz 
dziewiąty. Ich celem było doskonalenie umie-
jętności praktycznych i wiedzy teoretycznej 
z zakresu sztuk plastycznych, filmu i fotografii. 
Był to również znakomity czas na realizację 
prac plenerowych, a także na integrację i wy-
mianę doświadczeń twórców. Organizatorem 
obu spotkań był Departament Wychowania 
i Promocji Obronności MON, Oddział Wycho-
wawczy Dowództwa Marynarki Wojennej oraz 
Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”. 

Morskie inspiracje

wawczy Dowództwa Marynarki Wojennej oraz 
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Dzień Dziecka w 3 Flotylli Okrętów

por. mar. Piotr Wojtas
p.wojtas@mw.mil.pl

Ponad pół tysiąca osób odwiedziło w sobotę, 4 czerwca, 3 Flotyllę Okrętów w Gdyni-Oksywiu. Dla licznie przybyłych dzieci zorganizowano 
mnóstwo atrakcji i zabaw z nagrodami. Wśród nich był tor przeszkód, rzut rzutką do celu, biegi w workach, rzut kaloszem, a także walki na bo-
mie i strzelanie z wiatrówki. Dla chętnych dostępne było także malowanie twarzy, przejażdżka kucykiem i ścianka do wspinaczki. Dzień 
Dziecka dla swych pociech zorganizowały wspólnie Jednostka Wojskowa „Formoza” (Wojska Specjalne) i Dywizjon Okrętów Bojowych. Dla-

tego też wśród gości można było zobaczyć przechadzających się komandosów z Formozy, którzy dla wszystkich chętnych prezentowali swoje wyposa-
żenie i umundurowanie. Dzieci z opiekunami mogły także wejść na pokład trzech okrętów z Dywizjonu Okrętów Bojowych oraz na okręt podwodny 
ORP „Bielik”. Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW udostępnił także swój jacht s/y „Gdynia”. Nie lada atrakcję przygotował także dla najmłodszych 
Dywizjon Okrętów Wsparcia, który na pokładzie okrętu szkolnego ORP „Wodnik” zabrał w rejs do Helu ponad 150 dzieci wraz z dorosłymi. 
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Przez 6 dni, od 12 do 17 czerwca br., załoga okrętu ratowniczego ORP „Piast” pod dowództwem 
kmdr. por. Grzegorza Zięby wraz z zaokrętowaną grupą nurków głębokowodnych wzięła udział 

w ekspedycji archeologicznej. Dzięki wysiłkom marynarzy w krótkim czasie podjęto 12 żeliwnych ar-
mat pochodzących z XVII i XVIII wieku. Wydobyte na powierzchnię działa stanowią zabytek klasy 
światowej. Była to czwarta wyprawa archeologiczna w ciągu ostatnich kilku lat mająca na celu zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego Bałtyku, w której uczestniczyły siły Marynarki Wojennej. Niespełna 
dwa miesiące wcześniej załoga „Piasta” uczestniczyła w podniesieniu z dna Bałtyku kutra rybackiego 
CHY-8, który zatonął w ubiegłym roku na wysokości Sarbinowa.

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

Działa z dna Bałtyku
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