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Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Oddajemy do Waszych rąk najnowszy numer „Bandery”. Można w nim zna-
leźć między innymi artykuł poświęcony rozpoczęciu budowy niszczyciela 
min „Kormoran II”. Jest to pierwszy od kilkunastu lat okręt budowany 
w polskiej stoczni i zaprojektowany przez polskich inżynierów. Jest to 

również pierwszy okręt, jaki Marynarka Wojennej ma otrzymać w ramach Planu  
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Budowa i wejście do służby tej jednostki 
oznacza zarówno zwiększenie potencjału bojowego polskich Sił Zbrojnych, jak 
i zwiększenie potencjału polskiego przemysłu obronnego. Oba te elementy są ważne 
z punktu widzenia obronności kraju i gospodarki.

W bieżącym numerze naszego czasopisma staramy się również nie zapominać  
o historii związanej z Marynarką Wojenną, dlatego zamieszczamy w nim wywiad  
z historykiem IPN o „procesie komandorów” i sytuacji w morskim rodzaju Sił Zbroj-
nych w latach 50. W kolejnych numerach „Bandery” będziemy się starali zamiesz-
czać wspomnienia marynarzy, którzy służyli w tamtych latach w Marynarce Wojen-
nej, a także wspomnienia rodzin i znajomych oficerów Marynarki Wojennej, którzy 
w latach 50. z powodów politycznych byli represjonowani.

Ciekawym i mało znanym faktem historycznym jest funkcjonowanie ponad pół wie-
ku temu w strukturach Marynarki Wojennej pułku piechoty morskiej, który posiadał 
w swoim wyposażeniu czołgi. W najnowszym numerze „Bandery” można również 
znaleźć tekst poświęcony żołnierzom, których służba związana była z czołgami  
z marynarską kotwicą.

Życzymy miłej lektury!
Redakcja

 2 TOMASZ GOS | Piorun na fokmaszcie

 5 PIOTR WOJTAS | Czesanie dna przed Dynamic Monarch

 6 PIOTR WOJTAS | Rocznice najstarszych jednostek MW

 8 TOMASZ GOS | Skazani za oflag

 10 SZCZEPAN GŁUSZCZAK | Palenie blach

 12 CZESŁAW CICHY | 600 godzin ekologicznego nalotu

 13 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Strażacy nie od parady

 14 MARIUSZ KONARSKI | Nitki morskiej historii

 15 WOJCIECH MAZUREK | Czołgiści Marynarki Wojennej

 16 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Sportowa gala

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". 

Nowy dowódca  
8. Flotylli Obrony Wybrzeża
4 kwietnia, w Porcie Wojennym w Świnoujściu odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 

W obecności Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała dywizji Jerzego Michałowskiego oraz Inspektora  
Marynarki Wojennej wiceadmirała Ryszarda Demczuka dowodzenie flotyllą objął kontradmirał Jarosław Zygmunt.

Uroczystość przekazania obowiązków dowódcy świnoujskiej flotylli odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Obecni byli na niej  
przedstawiciele służb mundurowych regionu, byli dowódcy flotylli, władze Świnoujścia, dowódcy jednostek wojskowych wchodzących w skład 
8. FOW oraz marynarze flotylli. Protokół przekazania obowiązków Dowódcy Flotylli pomiędzy obejmującym kontradmirałem Jarosławem  
Zygmuntem a zdającym komandorem Zygmuntem Białogłowskim zatwierdził Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ generał dywizji Jerzy  
Michałowski. Przedstawiając sylwetkę obejmującego dowodzenie flotyllą kontradmirała Jarosława Zygmunta, generał Michałowski podkreślił  
jego dotychczasowe bogate doświadczenie i kompetencje oraz przekonanie o skuteczności jego działania na nowym stanowisku.
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Z kmdr. por. Maciejem Osiką, komendantem Ośrodka 
Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej rozmawia 
Tomasz Gos.

Kmdr por. Maciej OSIKA urodził się 4 lipca 1969 roku w Opolu. Studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Akademii Marynarki 
Wojennej rozpoczął w 1990 roku. W 1995 roku, po ukończeniu AMW został skierowany do 3. Flotylli Okrętów, gdzie objął pierwsze stanowisko 
służbowe – dowódcy działu rakietowo - artyleryjskiego na ORP „Puck” w 1. dywizjonie Okrętów Rakietowych. W 1997 roku został wyznaczony 
na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu na ORP „Władysławowo”, a w 1999 roku objął dowodzenie tą jednostką. W 2006 roku objął stanowi-
sko starszego oficera flagowego w dywizjonie okrętów rakietowych. Po dwóch latach (2008) został zastępcą dowódcy fregaty rakietowej  
ORP „Gen. T. Kościuszko”. 19 grudnia 2013 roku objął stanowisko komendanta Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej.  
Kmdr por. Maciej Osika jest żonaty i ma dwóch synów w wieku szkolnym. Interesuje się żeglarstwem, turystyką górską i literaturą fantastycz-
ną. Czas wolny od zajęć i obowiązków domowych spędza na rowerze.  

Piorun na fokmaszcie

Czy umiejętność pływania na żaglowcu 
jest potrzebna współczesnym mary-

narzom?
Mottem patrona 3. Flotylli Okrętów ko-

mandora Bolesława Romanowskiego, w któ-
rej skład wchodzi OSŻ MW, było twierdze-
nie, że marynarz powinien umieć pływać 
i żeglować na wszystkim, co unosi się na wo-
dzie. Sam komandor Romanowski był prze-
cież zapalonym żeglarzem. Na wniosek Kwa-
tery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego 
od 1961 roku. był oddelegowany na kapitana 
„Zawiszy Czarnego”, flagowego żaglowca 
szkolnego ZHP, należącego do Centrum Wy-
chowania Morskiego ZHP. W latach 1961 - 
- 1963 dowodził nim w czasie 12 rejsów bał-
tyckich i na Morze Północne. Stanowisko to 
odpowiadało jego predyspozycjom i do-
świadczeniu. Żeglarstwo było jego pasją.

Chodzi tutaj o rodzaj sprawdzenia się 
w warunkach ekstremalnych?

Posiadamy jachty o długości od 8 do 15 
metrów. Pływając na nich bardzo szybko 
można zweryfikować kto w ekstremalnych 
warunkach pogodowych jest w stanie spro-
stać powierzonym zadaniom szkoleniowym. 
Często w czasie rejsów dochodzi do sytuacji, 
podczas których trzeba poradzić sobie z wyj-
ściem na otwarty, zalewany falami pokład 
i przy bardzo dużych przechyłach dokonać 
korekty ożaglowania. Wykonywanie tego ty-
pu zadań kształtuje hart ducha. Ponadto funk-
cjonowanie kilku osób na tak małej po-
wierzchni jaką jest jacht uczy współpracy. 

Dlatego szkolicie nie tylko marynarzy...
Szkolimy żołnierzy wszystkich rodza-

jów Sił Zbrojnych. Ale według mnie, najważ-
niejsze zadanie szkoleniowe i wychowawcze 
jakie wykonujemy, to prowadzenie praktyk dla 
podchorążych AMW. To oni będą w przyszło-

ści stanowić trzon Marynarki Wojennej. To 
właśnie na pokładach jachtów każdy z mło-
dych adeptów trudnej sztuki marynarskiej mo-
że stwierdzić, czy jego wyobrażenie o pracy 
na morzu, które kształtowało się pod wpły-
wem różnych lektur i filmów odpowiada rze-
czywistości. Czasami zdarza się, że ktoś po 
dwutygodniowym rejsie decyduje się nie wią-
zać swojej przyszłości ze służbą na morzu.

Praca Ośrodka, to jednak nie tylko 
szkolenie żeglarskie.

Nasze szkolenia odbywają się dwóch kie-
runkach: żeglarskim i motorowodnym. 
W tym drugim przypadku szkolimy kadrę, 
która na okrętach wykonuje zadania związa-
ne z obsługą szybkich łodzi motorowych.  
Jesteśmy jedynym miejscem, gdzie mogą oni 
zdobywać takie uprawnienia na potrzeby 
służby w Marynarce Wojennej. 

Jaka jest najważniejsza różnica między 
żeglarstwem śródlądowym a morskim?
Żeglarze śródlądowi praktycznie przez ca-

ły czas mają kontakt wzrokowy z lądem. Ina-
czej jest podczas wyjście jachtem na pełne 
morze. Można powiedzieć, że w tym drugim 
przypadku pępowina łącząca jacht z lądem 
zostaje odcięta. Moment wyjścia na morze 
pod pełnymi żaglami, wsłuchanie się w śpiew 
wiatru w takielunku pozwala nam wrócić do 
czasów, kiedy człowiek dopiero uczył się 
zdobywać morza i oceany. Pod żaglami czło-
wiek zdany jest na kaprysy matki natury, a je-
go los zależy głównie od jego umiejętności.

Jaka jest Pana najciekawsza przygoda 
żeglarska?
Po rozpoczęciu nauki w AMW pierwszym 

moim zetknięciem z żaglami była praktyka na 
żaglowcu szkolnym ORP „Iskra”. Po pierw-
szym roku studiów wyszliśmy w rejs w ra-

mach „Operacji Żagiel” dookoła Wysp Brytyj-
skich. Moim stanowiskiem bojowym była 
bombramreja, najwyższa reja fokmasztu. Ni-
gdy nie zapomnę uczucia euforii, gdy po raz 
pierwszy znalazłem się 32 metry nad po-
wierzchnią pokładu. Był to jednak tylko 
przedsmak „elektryzującej” przygody. Tuż po 
wyjściu z Kanału Angielskiego w burtę 
„Iskry” uderzył potężny szkwał przechylając 
ją o blisko 50 stopni . Musieliśmy wejść z kil-
koma innymi członkami załogi po wantach na 
reje, żeby zrzucić żagle i doprowadzić do wy-
prostowania okrętu. Kiedy po wykonaniu za-
dania przechodziłem z bombramrei na wanty, 
jakieś trzy metry ode mnie w top masztu ude-
rzył piorun. Potężny rozbłysk, huk pioruna 
i wszechobecny zapach ozonu skutecznie 
zmobilizował mnie do opuszczenia masztu. Po 
zejściu na pokład dowódca fokmasztu powie-
dział, że to było najszybsze zejście z foka, ja-
kie widział w życiu. Musiałem mu wierzyć na 
słowo, gdyż sam do dzisiaj pamiętam tylko, 
zbiegające ze mną po takielunku ładunki elek-
tryczne, w marynarskich opowieściach nazy-
wane ogniami świętego Elma.

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Mary-
narki Wojennej to instytucja z duży-

mi tradycjami...
OSŻ MW przejął tradycje szkolenia że-

glarskiego po przedwojennym Oficerskim 
Yacht Klubie. Po wojnie został powołany do 
życia Morski Ośrodek Sportów Wodnych, 
który przez szereg lat prowadził szkolenia że-
glarskie, przygotowując kadrę MW do pro-
wadzenia jachtów i pogłębiania wiedzy zwią-
zanej z nawigacją. Jesteśmy dumnymi spad-
kobiercami tradycji tego ośrodka. 

Na początku kwietnia odbyła się w OSŻ 
MW niecodzienna uroczystość, podczas której 
załoga miała okazję spotkać się z żywą histo-
rią – z budowniczym tego ośrodka – koman-
dorem inżynierem rezerwy Czesławem  
Cześnikiem. Zaprosiliśmy pana komandora do 
ośrodka w dniu jego dziewięćdziesiątych uro-
dzin. Nie spodziewał się takiego zaproszenia. 
Był zaskoczony i bardzo wzruszony, gdy 
w uznaniu jego zasług dla rozwoju żeglarstwa 
w Wojsku Polskim wręczyłem mu szablę ofi-
cerską MW, ufundowaną przez załogę Ośrod-
ka. Historia jest dla nas bardzo ważna i o twór-
cach tej historii należy pamiętać.
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Posiedzenie  Rady  Budowy Okr ętów
28 marca w Auli Biblioteki Głównej 

Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady Bu-
dowy Okrętów. Tematami spotkania były 
m.in. nowe systemy dowodzenia Polską Ma-
rynarką Wojenną i budowa nowych okrętów 
dla niej. Rozmawiano również o stworzeniu 
potencjału niezbędnego do ochrony szlaków 
morskich oraz o współczesnych wyzwa-

niach polskiej polityki morskiej. Omówiono 
także stan realizacji oraz przewidywany har-
monogram prac związanych z ukończeniem 
patrolowca ORP „Ślązak”. Na posiedzeniu 
por. mar. Mateusz Sadowski w ramach pre-
zentacji „Koncepcja budowy okrętów nowej 
generacji” przedstawił koncepcję okrętu dla 
sił specjalnych „Proteusz”.

AIS na „siedemnastce”
Pod koniec kwietnia do 43. Bazy Lotnictwa 

Morskiego w Gdyni Babich Dołach po-
wrócił śmigłowiec Mi-17. W trakcie remontu 
w łódzkich Wojskowych Zakładach Lotni-
czych maszyna została doposażona w system 
automatycznej identyfikacji jednostek pływa-
jących. Mi-17 (Mi-8MTV-1) z numerem 0608 
jest już trzecim statkiem powietrznym w Bry-
gadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej wypo-
sażonym w system automatycznej identyfika-

cji jednostek pływających AIS (ang. Automa-
tic Identification System). Jako pierwszy 
w grudniu 2008 roku system ten otrzymał sa-
molot monitoringu ekologicznego An-28E 
0405, a następnie w lutym 2010 roku śmigło-
wiec ratowniczy W-3RM 0815. Obecnie trwa 
jego montaż na kolejnym W-3RM (0813). 
W najbliższym czasie w AIS zostanie doposa-
żony także drugi samolot monitoringu ekolo-
gicznego An-28E 0404. 
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26 kwietnia 2014 roku odszedł na wieczną wachtę
75 - letni mieszkaniec Wisły  

mat w stanie spoczynku Ryszard SZCZEPANIK,
marynarz z Dywizjonu Trałowców

głębokie wyrazy współczucia składa Rodzinie

kadra i pracownicy wojska 
13. Dywizjonu Trałowców  oraz redakcji „Bandery”

Naszemu Drogiemu Koledze

kmdr ppor. Lesławowi KRÓLOWI

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu  
z powodu śmierci

MAMY
składają  

koleżanki i koledzy z Centrum Operacji Morskich 
Dowództwa Komponentu Morskiego

Z największym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego pracownika  
Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

kmdr. rez. dr. hab. Jerzego KULISIA 
prof. nadzw. AMW

Wyrazy najszczerszego współczucia Rodzinie i Bliskim  

składa
Społeczność Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
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kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@mw.mil.pl

Czesanie dna przed 
Dynamic Monarch
Od września 2013 roku okręty hydrograficzne Marynarki 
Wojennej (Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego) 
ośmiokrotnie wychodziły w morze aby przeskanować dno 
w poszukiwaniu przeszkód nawigacyjnych w rejonie, 
w którym prowadzone ma być ćwiczenie Dynamic Monarch 2014. Znaczenie tego 
faktu doceniają szczególnie załogi okrętów podwodnych, których zadaniem będzie 
„położenie się” na dnie i oczekiwanie na pomoc z powierzchni. 
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Zadanie postawione przed ORP 
„Arctowski” i ORP „Heweliusz” 
polegało na wykonaniu pomiarów 
batymetrycznych, trałowań hydro-

akustycznych i sprawdzeniu czystości dna, 
które posłużyły do wykonania bardzo do-
kładnych map dna morskiego w rejonie po-
łudniowego Bałtyku i Zatoki Gdańskiej. 
W tym obszarze w połowie maja operować 
będą okręty podwodne i okręty ratownicze 
współpracujące w ramach największego od 
trzech lat ćwiczenia w ratowaniu załóg okrę-
tów podwodnych - Dynamic Monarch 2014. 
Dowództwo sił morskich NATO w North-
wood (pod Londynem) powierzyło Polsce 
rolę kraju-gospodarza, co oprócz kwestii  
organizacyjnych oznacza także konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa okrętom biorą-
cym udział w ćwiczeniu. 

W scenariuszu przewidziano udział okrę-
tów podwodnych, które symulować będą 
uszkodzenie uniemożliwiające samodzielne 

wyjście okrętu na powierzchnię. W tym 
przypadku okręt podwodny musi, mówiąc 
obrazowo, położyć się na dnie i oczekiwać 
na pomoc z powierzchni. Aby to zrobić bez-
piecznie dowódca okrętu musi mieć pew-
ność, że dno nie jest usiane kamieniami czy 
innymi obiektami, które mogłyby przebić 
kadłub lub spowodować przewrócenie okrę-
tu na jedną z burt.

Jak podkreśla szef Pionu Pomiarów Hy-
drograficznych Dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrograficznego kmdr por. Witold Sta-
siak: ORP „Arctowski” dwukrotnie przez 
pięć dni wykonywał sondaż hydrograficzny, 
którego zadaniem było rozpoznanie środo-
wiska oraz aktualnej sytuacji batymetrycz-

nej. ORP „Heweliusz” wykonywał przede 
wszystkim sprawdzenie czystości dna za po-
mocą sonaru holowanego wysokiej często-
tliwości przeczesując łącznie 11 rejonów 
o średnicy 1 mili morskiej.

Do realizacji prac na pokładzie ORP „He-
weliusz” użyto nowo zainstalowanego sonaru 
holowanego L3 Klein 3000, który dzięki za-
stosowaniu kabloliny w oplocie stalowym 
i nowoczesnej wciągarki umożliwia skuteczne 
rozpoznanie sonarowe obszarów o głęboko-
ściach nawet do 100 metrów. W tym przypad-
ku cecha ta okazała się potrzebna właśnie ze 
względy na zróżnicowane głębokości w akwe-
nie objętym sondażem - od 21 m do 94 m.

Dzięki tym pomiarom powstała dokładna 

ORP ARCTOWSKI do prowadzenia prac 
w okresie (2.09.2013 r. do 17.01.2014 r.) 
wykorzystywał:
• echosonda wielowiązkowa EM 3002D,
• echosonda jednowiązkowa DESO-25,
• echosonda jednowiązkowa EA 400,
• system pozycjonowania SEAPATH 300,
• sonar holowany KLEIN 3900.

ORP HEWELIUSZ do prowadzenia prac w 
okresie od 11.09.2013 r. do 21.02.2014 
r. wykorzystywał:
• sonar holowany L3 Klein 3000,
• echosonda wielowiązkowa Sonic 2022,
• echosonda pionowa DESO-30,
• system pozycjonowania Applanix.

mapa dna z naniesioną, aktualną sytuacją ba-
tymetryczną wraz ze wszystkimi większymi 
obiektami podwodnymi wykrytymi podczas 
prac. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów 
zostały wykorzystane na etapie planowania 
i będą służyły w trakcie prowadzenia samego 
ćwiczenia. 

W trakcie wykonywania pomiarów oba 
okręty pokonały łącznie ponad 1800 mil 
morskich, wykonały pomiary batymetryczne 
akwenu o powierzchni 241,8 km2 lokalizując 
10 nowych obiektów podwodnych oraz wery-
fikując 4 znane.
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Koniec kwietnia zapisuje się co roku dwiema ważnymi rocznicami. Najstarsza 
i jednocześnie największa jednostka logistyczna Marynarki Wojennej zbliża się 
do „setki”, a Dywizjon Okrętów Podwodnych kultywuje chlubne tradycje z czasów 
bohaterskich działań wojennych. 
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Rocznice najstarszych jednostek MW

94 lata temu (28 kwietnia) po-
wstała jednostka, która 
obecnie dostarcza na okręty 
środki bojowe, paliwo 

i żywność, wykonuje podstawowe naprawy 
sprzętu okrętowego, odpowiada między in-
nymi za zabezpieczenie przeciwpożarowe, 
przeciwpowodziowe, medyczne, transporto-
we, a także za ochronę wszystkich obiektów 
w jednostkach podległych 3. Flotylli Okrę-
tów. Gdyby tego było mało, to odpowiada 
także za utrzymanie wszystkich obiektów na 
terenie portu oraz za wszelkie sprawy finan-
sowe ponad trzech tysięcy ludzi służących 
i pracujących na Gdyńskim Oksywiu 
i w jednostkach podporządkowanych wzdłuż 
wschodniego polskiego wybrzeża. 

Oprócz pododdziałów stricte logistycz-
nych, strukturę Komendy PW Gdynia tworzą 
między innymi zespoły: wsparcia, technicz-
ny, zabezpieczenia, a także sekcje: bezpie-
czeństwa, medyczna, zamówień publicznych 
oraz warsztaty remontowe. Oprócz tego 
w strukturze znajduje się Punkt Bazowania 
Hel, Wojskowa Straż Pożarna oraz Zespół 
Sportowy Marynarki Wojennej. Komendan-
tem Portu Wojennego od września 2012 roku 
jest kmdr Andrzej Łysakowski.

Za „patriotyzm i kultywowanie tradycji bo-
jowych żołnierza polskiego” w tym roku 
KPW Gdynia została wyróżniona przez Okręg 
Pomorski Światowego Związku Żołnierzy  
Armii Krajowej medalem pamiątkowym.

82 lata temu (30 kwietnia), w Polskiej Ma-
rynarce Wojennej utworzono Dywizjon 
Okrętów Podwodnych, którego jednostki  
pomimo licznych przeciwności losu do dziś 
nieprzerwanie służą pod biało-czerwoną ban-
derą. Największą sławę zyskały naturalnie 
podczas działań w II wojnie światowej i zna-
ne są głównie dzięki bohaterskiej ucieczce 
ORP „Orzeł” z estońskiego Tallinna. Ale 
działania okrętów podwodnych w ostatnich 
latach także kształtowały charakter maryna-
rzy dywizjonu w najbardziej elitarnych ćwi-
czeniach i operacjach NATO na Bałtyku, 
Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym 
i Oceanie Atlantyckim.

Z okazji rocznicy w budynku dywizjonu 
odsłonięto tablicę upamiętniającą wszystkich 
dwudziestu dwóch dotychczasowych dowód-
ców jednostki. Od 2010 roku dywizjonem 
dowodzi kmdr Sławomir Wiśniewski.

Uczestniczący w obu rocznicach dowódca 
3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Mordel 
podkreślił zasługi obu jednostek, które choć 

por. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@gmail.com

tak różne w odniesieniu do wykonywanych 
zadań, z dumą realizują uniwersalne prze-
słanie admirała Jerzego Świrskiego, że  
Marynarka Wojenna to ciągłość, cierpli-
wość i tradycja”. 
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Jakie były powody aresztowań i wyroków 
wydanych na siedmiu oficerów Marynar-

ki Wojennej w tak zwanym „procesie ko-
mandorów” na początku lat 50?

Według moich obecnych badań, decydujące 
było to, jak spędzili czas wojny. Cała siódemka 
brała udział w obronie Helu w 1939 roku 
i w tym samym roku, w październiku, wszyscy 
trafili do niewoli. Większość czasu spędzili 
w oflagu II C Woldenberg w baraku 15B. Prze-
bywali w tym oflagu w momencie wyzwolenia 
obozu przez Armię Czerwoną. Pamiętajmy 
o tym, że proces komandorów był „odpry-
skiem” procesu generała Stanisława Tatara, 
a osoby skazane w nim również przebywały 
w tym obozie i, co bardzo ważne, twierdziły 
w swych zeznaniach, że w oflagu istniała orga-
nizacja konspiracyjna, która utrzymywała kon-
takty z polskim rządem w Londynie. Podobno 
w baraku 15B był nawet radioodbiornik. Pa-
miętajmy jednak, że zeznania składane podczas 
przesłuchań i procesu były w większości wy-
padków sfabrykowane przez oficerów SB lub 
GZI. Ważnym elementem tej „spiskowej ukła-
danki” miała być postać generała Jerzego 
Kierchmayera, oskarżonego wraz z generałem 
Tatarem. Według służb bezpieczeństwa, to 
dzięki niemu i jego kontaktom z oficerami ma-
rynarki spisek wojskowy miał swój dalszy ciąg 
w Marynarce Wojennej RP.

Oznacza to, że oficerowie Marynarki 
Wojennej, którzy przebywali w baraku 

15B, mieli kontakt z Londynem.
Wskazywałyby na to między innymi zezna-

nia osób, które w czasie wojny były więźniami 
oflagu, a po wojnie donosiły na współwięź-
niów. Komandor porucznik Zbigniew Przyby-
szewski i komandor porucznik Robert Kasper-
ski mieliby być głównymi twórcami tej organi-
zacji konspiracyjnej. Ważną rolę w tej konspira-
cji odgrywać miał również komandor Stanisław 
Mieszkowski. Obozowa organizacja konspira-
cyjna zakładała, że po zdobyciu kraju przez Ro-
sjan jej członkowie będą podejmować działania 
skierowane przeciwko Armii Czerwonej prze-
bywającej na terenie Polski. Jednak, jak wspo-
mniałem, te zeznania czy donosy miały tylko 
uwiarygodnić tezę o spisku w Wojsku Polskim 
i doprowadzić do usunięcia przedwojennych 
oficerów. Nie ma wiarygodnych podstaw, by 
twierdzić, że gdyby w obozie istniała organiza-

Z Przemysławem Szloskiem, inspektorem IPN, rozmawia Tomasz Gos

cja konspiracyjna, miałaby kontakt z Londy-
nem przez odbiornik radiowy. 

Czy ta organizacja funkcjonowała po 
wojnie?

Sama organizacja po wojnie miała przestać 
funkcjonować, ale osoby, które przebywały 
w baraku 15B utrzymywały ze sobą kontakt, 
przez co stawały się podejrzane przez władze 
o kontynuowanie działalności. Były to jednak 
kontakty o charakterze wyłącznie towarzy-
skim. Wiele lat przebywania w jednym miej-
scu spowodowało, że ci oficerowie zaprzyjaź-
nili się ze sobą, a teraz pracowali często w tych 
samych jednostkach. Dla powojennych służb 
bezpieczeństwa był to świetny pretekst, by 
oskarżyć wszystkich o działanie na szkodę 
Polski Ludowej. 

Informacja Wojskowa w trakcie śledztwa 
preparowała fikcyjne dowody winy?
Winę musieli wymyślić sami oskarżeni. Tak 

długo byli torturowani, dopóki nie zaczęli 
składać obciążających ich zeznań. Tego typu 
system wymuszania zeznań powoduje sytu-
ację, w której większość oskarżonych zaczyna 
powoli wierzyć w swoją winę. Idea jest taka: 
zostaliście oskarżeni, a to znaczy, że na pewno 
jesteście winni, więc pomyślcie teraz, które 
fakty z waszego życia mogą wskazywać na 
waszą winę.

Oflag mógł być punktem wyjścia do 
aresztowania komandorów. Ale sam 

fakt przynależności do obozowej organizacji 
konspiracyjnej nie mógł stanowić powodu 
skazania na karę śmierci i dożywocie.

W akcie oskarżenia obwiniono ich na przy-
kład o sporządzanie raportów z rozmieszczenia 
wartowników w budynkach Marynarki Wojen-
nej i przekazywanie tych raportów wrogim wy-
wiadom. Tymczasem sporządzanie tego typu 
dokumentów należało do ich obowiązków. Mu-
sieli przecież składać różnego rodzaju raporty 
swoim przełożonym, między innymi te doty-
czące rozmieszczenia służby wartowniczej, pla-
nów rozmieszczenia uzbrojenia, stanu załóg 
i siły ognia. 

Czy proces komandorów miał jakieś dru-
gie dno?

Prawdziwym powodem skazania komando-
rów była chęć usunięcia z szeregów wojska 
przedwojennych oficerów sanacyjnych. Byli 
oni dla władzy „niepewni politycznie”. Nie-

ważne, że byli fachowcami, którzy rzetelnie 
i lojalnie wykonywali swoje obowiązki.

Zgłosili się po wojnie do służby w Mary-
narce Wojennej, bo nie wiedzieli, co ich 

czeka?
Historie znalezienia się siedmiu oskarżonych 

oficerów w powojennej Marynarce Wojennej 
były różne. Komandor Mieszkowski chciał słu-
żyć po wojnie w tej formacji i początkowo zo-
stał komendantem portu w Kołobrzegu, ale na 
przykład komandor Przybyszewski przyjechał 
do Gdyni z zamiarem otworzenia sklepu wa-
rzywnego. Został jednak powołany do Mary-
narki Wojennej, ponieważ ówczesna armia po-
trzebowała wyszkolonych oficerów. Nową ka-
drę dopiero szkolono, a jak wiadomo szkolenie 
kadry oficerskiej trwa kilka lat. Istnieją relacje, 
które świadczą o tym, że komandor Przyby-
szewski na krótko przed aresztowaniem starał 
się o przeniesienie do floty handlowej. Może 
przeczuwał, że dalsza służba w Marynarce Wo-
jennej jest dla niego niebezpieczna. Niektórzy 
koledzy Przybyszewskiego ze sztabu również 
starali się o przeniesienie do floty handlowej. 
Trzeba pamiętać o tym, że przed „procesem ko-
mandorów” przeprowadzano już procesy pod-
oficerów i marynarzy zakończone wyrokami 
skazującymi.

To dawało do myślenia...
Nie wydaje się, żeby podejrzewali, że 

zostaną skazani na śmierć czy dożywocie. Bo 
niby za co? Mogli się natomiast obawiać, że na 
skutek jakiegoś donosu zostaną zwolnieni ze 
służby w Marynarce Wojennej. 

Ilu marynarzy skazano w latach 1945–
1956?
Wszystkich skazanych w czasach stalinow-

skich w Marynarce Wojennej było około stu, 
choć nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej 
liczby. Nie wszystkich skazywano za szpiego-
stwo, niektórzy trafiali do więzienia lub wyda-
lano ich z wojska za zaniedbanie służby czy pi-
jaństwo. Zarzuty fabrykował oczywiście GZI, 
ale trudno byłoby je obalić. Nie jesteśmy już 
dzisiaj w stanie ocenić zasadności wszystkich 
tego typu zarzutów, ale wiemy, że wszyscy 
w trakcie przesłuchań byli traktowani podob-
nie: jak sabotażyści i wrogowie państwa. Od 
każdego oskarżonego starano się wyciągać jak 
najwięcej zeznań obciążających, jak najwięk-
szą liczbę innych osób.

Skazani za oflag
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Jakie działania funkcjonariusze Informa-
cji Wojskowej podejmowali wobec ofice-

rów Marynarki Wojennej przed ich areszto-
waniem?

Służby bezpieczeństwa nieustannie inwigi-
lowały wszystkich, którzy zostali później 
skazani w „procesie komandorów”. Jeśli ja-
kiś znajomy podszedł do nich na ulicy i spy-
tał o zdrowie, automatycznie również zaczy-
nano go śledzić. Z reguły nie kończyło się na 
samej inwigilacji. Ci, którzy kontaktowali się 
z komandorami, z punktu widzenia pracow-
ników Informacji Wojskowej dzielili się na 
dwie grupy: tych, którzy donosili na oficerów 
i tych, na których donoszono. Donosili rów-
nież podwładni komandorów. Niektórzy dla-
tego, że wierzyli w ich winę, inni dlatego, że 

B A N D E R A

czuli się przez nich 
niedoceniani, a do-
nosy stanowiły swe-
go rodzaju zemstę. 
Byli też oczywiście 
tacy, których zmu-
szano do donoszenia szantażem.

Kto pracował w Informacji Wojskowej 
Marynarki Wojennej?

Polacy. Nie znamy systemu naboru do tej for-
macji. Wiadomo, że znaczna część jej funkcjo-
nariuszy była słabo wykształcona. Zależało im 
na tym, by jak najwięcej przesłuchiwanych 
przez nich osób przyznało się do winy. Im lep-
sze uzyskiwali wyniki, tym większe mieli szan-
se na awans, nagrody i profity. Można powie-

dzieć, że system motywujący do pracy był sku-
teczny i klarowny.

Czy po okresie stalinowskim funkcjona-
riusze Informacji Wojskowej zostali po-

ciągnięci do odpowiedzialności karnej?
Po 1956 roku większość pracowników Infor-

macji Wojskowej została oskarżona o nadużycie 
swoich uprawnień, ale nie stanęli oni przed są-
dem. Zostali przeniesieni do innych służb bez-
pieczeństwa.

Przemysław SZLOSEK  ukończył studia wyższe w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w historii Polski po  
II wojnie światowej. Od ponad pół roku pracuje jako inspektor w Od-
działowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Przygotowuje 
wystawę na temat tzw. spisku komandorów, która ujrzy światło dzien-
ne pod koniec tego roku. 
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Palenie blach jest realnym startem 
budowy, honorowanym w stocz-
niach jako oficjalny jej początek 
i jest uroczyście obchodzone. To 

wydarzenie jest realizacją Planu Moderni-
zacji Technicznej Sił Zbrojnych RP – pod-
kreślił wiceminister Mroczek. 

Wskazał także na istotną rolę i zaangażo-
wania polskiego przemysłu zbrojeniowego 
w pracę nad nowym niszczycielem min. 

Projektowanie i budowa okrętu będą reali-
zowane w oparciu o polską myśl intelektu-
alną na bazie krajowego przemysłu stocz-
niowego. Powiedział również, że wykona-
nie planu modernizacji pozwoli zrealizo-
wać dwa cele. Pierwszy to budowanie 
i podnoszenie zdolności przez siły zbrojne, 
drugi to zwiększenie potencjału polskiego 
przemysłu obronnego.

Razem z prezesem stoczni Remontowa 

25 kwietnia sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Czesław Mroczek uczestniczył w uroczystym 
rozpoczęciu prac nad budową polskiego niszczyciela 
min „Kormoran II”. Okręt powstanie w stoczni 
Remontowa Shipbuilding w Gdyni.

Shipbuilding Andrzejem Wojtkiewiczem 
wiceminister uruchomił maszynę do cięcia 
blach jako symbol rozpoczęcia procesu 
budowy „Kormorana II”. Na pamiątkę tego 
historycznego wydarzenia, sekretarz stanu 
w MON Czesław Mroczek, szef Inspekto-
ratu Uzbrojenia gen. bryg. Sławomir 
Szczepaniak, inspektor Marynarki Wojen-
nej wiceadmirał Ryszard Demczuk i gen. 
Waldemar Skrzypczak otrzymali kawałki 

Palenie blach

Ruszyła budowa niszczyciela 
min Kormoran II
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stali amagnetycznej, z jakiej zostanie zbu-
dowany okręt. 

Podczas wizyty w stoczni uroczyście 
otwarto zmodernizowaną halę, w której 
powstanie przyszły niszczyciel min. Prezes 
Wojtkiewicz podziękował za dotychczaso-
wą współpracę podczas przygotowania 
projektu „Kormoran II”. Chciałbym za-
pewnić, że w dalszym ciągu realizacja pro-
cesu budowy będzie przebiegała sprawnie, 
zgodnie z harmonogramem i założonym 
budżetem – stwierdził. Wspomniał także 
o wielkim doświadczeniu jakie ma spółka 
w budowie okrętów. W swojej blisko 
70-letniej historii, stocznia Remontowa 
Shipbuilding, kiedyś znana jako Stocznia 
Północna, ma za sobą wybudowanych pra-
wie tysiąc jednostek pływających. Należy 
przy tym podkreślić, że czterysta są to 
okręty wojenne różnych typów.

W ramach planu modernizacji technicz-
nej siły zbrojne planują ponadto pozyskać 
dla MW: 3 okręty podwodne nowego typu, 
okręt patrolowy klasy „Ślązak”, 3 okręty 
patrolowe z funkcją zwalczania min „Cza-
pla”, okręt obrony wybrzeża „Miecznik” 
oraz drugi Nadbrzeżny Dywizjon Rakieto-

wy z zamiarem utworzenia Morskiej Jed-
nostki Rakietowej.

Program budowy okrętu proj. 258 pk. 
„Kormoran II” rozpoczęto w 2007 roku, 
w związku z realizacją celu SZ RP „Zdol-
ność walki przeciwminowej”. Zadanie to 
wymaga pracy rozwojowej polegającej na 
zaprojektowaniu i wybudowaniu prototypo-
wego nowoczesnego niszczyciela min 
„Kormoran II”. Okręt w pełni wyposażony 
i po badaniach kwalifikacyjnych planuje 
się przekazać do użytkowania Marynarce 
Wojennej w listopadzie 2016 roku, kolejne 
dwie jednostki w latach 2019 i 2022.

Niszczyciel min przeznaczony będzie do 
prowadzenia działań bojowych na Morzu 
Bałtyckim, Morzu Północnym, a podczas 
działań sojuszniczych, we wskazanym 
akwenie odpowiedzialności operacyjnej 
Połączonych Sił Morskich NATO.

Do głównych zadań okrętu będzie nale-
żało: poszukiwanie, klasyfikacja oraz iden-
tyfikacja min morskich, a także ich nisz-
czenie, przeprowadzanie okrętów (statków) 
różnych klas przez rejony zagrożenia mino-
wego, obrona przeciwminowa okrętów 
(statków) podczas przejścia morzem, roz-

poznawanie torów wodnych, zdalne stero-
wanie samobieżnymi nawodnymi platfor-
mami przeciwminowymi (trałami samo-
bieżnymi lub pojazdami holującymi sona-
ry), stawianie min morskich (okręt będzie 
wykonywał zadanie trałowania min wy-
łącznie we współpracy z bezzałogową plat-
formą nawodną), poszukiwanie oraz zwal-
czanie sił i środków dywersji podwodnej 
w rejonach bazowania oraz udział w ak-
cjach ratowniczych.

„Kormoran II” ma mieć wyporność mak-
symalną 850 ton, przy długości całkowitej 
około 60 m, szerokości 10 m i wysokości 
ponad 6 m. Załoga okrętu ma liczyć 45 
osób. Uzbrojony będzie m.in. w armatę  
23 mm, dwa wielkokalibrowe karabiny ma-
szynowe i przeciwlotnicze zestawy rakieto-
we. W wyposażeniu znajdą się systemy  
dowodzenia i kierowania uzbrojeniem,  
sonary, pojazdy zdalnie sterowane, dwu-
przedziałowa komora dekompresyjna.
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Do końca kwietnia załogi samolotów An-28E z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego 
wykonały osiem lotów na kontrolę czystości Polskiej Strefy Ekonomicznej 
Bałtyku. Od 2005 roku lotnicy z Siemirowic zrealizowali już 140 takich misji 
spędzając w powietrzu ponad 600 godzin.

4 kwietnia załoga w składzie: kpt. pil. 
Tomasz Majewski (dowódca załogi), 
kpt. pil. Daniel Brzoskowski (drugi pi-
lot), st. bosm. Piotr Nieradka (technik 

pokładowy) oraz kpt. nawig. Mariusz Sasim 
i st. chor. Grzegorz Thiede (operatorzy syste-
mów pokładowych) wykonała patrol na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego polskiego 
morza. Swoje zadanie rozpoczęli od przebazo-
wania samolotu 0405 na lotnisko w Gdyni Ba-
bich Dołach. Po przyjęciu na pokład inspekto-
ra Urzędu Morskiego, na podstawie aktual-
nych danych satelitarnych przeprowadzono 
szczegółową analizę zadania i przebiegu trasy 
lotu z uwzględnieniem rejonów, gdzie poten-
cjalnie mogło wystąpić zanieczyszczenie po-
wierzchni morza. Lot obejmował głównie 
kontrolę wschodniej i północnej części Pol-
skiej Strefy Ekonomicznej Bałtyku. W ciągu 
3,5 godzin ekologiczna Bryza pokonała trasę 
o długości prawie 900 km. Jeśli już pojawiają 
się zanieczyszczenia, pochodzą one przede 
wszystkim ze statków czy kutrów. Mamy tutaj 
do czynienia z nieczystościami ropopochodny-
mi, jak olej napędowy, mazut, albo też natu-
ralnymi, które powstają na przykład w wyniku 

płukania zbiorników po połowie i choć takie 
nieczystości nie są dla środowiska niebez-
pieczne, raczej należy unikać ich wydalania 
do morza – mówi kpt. nawig. Mariusz Sasim. 
W każdym patrolu bierze udział przedstawiciel 
Urzędu Morskiego. Wspólnie wstępnie anali-
zujemy sytuację i gromadzimy dane. Próbuje-
my ustalić, kto jest odpowiedzialny za zanie-
czyszczenie. Dzięki specjalnemu systemowi 
(red. AIS - Automatic Identification System) 
możemy zyskać sporo informacji o jednost-
kach, które znajdują się w pobliżu. Dowiadu-
jemy się do kogo należą, skąd i dokąd zmie-
rzają, jaki ładunek wiozą. Całość lotu jest re-
jestrowana przez kamerę. Zgromadzone przez 
nas dowody wędrują do Urzędu Morskiego. 
Jeśli uda się ustalić sprawcę zanieczyszczenia, 
urząd wszczyna postępowanie przeciwko nie-
mu – dodaje kpt. Sasim. 

Współpraca lotnictwa Marynarki Wojennej 
z Urzędem Morskim w zakresie działań na 
rzecz ochrony morskiego środowiska natural-
nego ma już 13-letnią historię. Rozpoczęła się 
w 2001 roku, kiedy to dwa samoloty transpor-
towe typu Bryza (numer 0404 i 0405) doposa-
żono w radar obserwacji bocznej MSS-5000 

600 godzin 
ekologicznego patrolu

oraz podkadłubowy skaner do pomiaru zanie-
czyszczeń na powierzchni wody. Na samolo-
cie 0404 zamontowano również dodatkowe 
zbiorniki paliwa, dzięki czemu jego długo-
trwałość lotu wzrosła z 4 do 6 godzin. Począt-
kowo ekologiczne Bryzy trafiły do 1. Dywi-
zjonu Lotniczego, a po jego przeformowaniu 
do 28. Puckiej Eskadry Lotniczej w Gdyni Ba-
bich Dołach. Od listopada 2004 roku weszły 
do wyposażenia 30. Kaszubskiej Eskadry Lot-
niczej w Siemirowicach. W 2008 roku samo-
lot z numerem 0405 doposażono w system 
umożliwiający automatyczną identyfikację 
jednostek pływających AIS. Docelowo system 
ten ma być również zamontowany na samolo-
cie nr 0404, na którym pod koniec marca tego 
roku zakończył się proces modernizacji zespo-
łów napędowych. W miejsce dotychczaso-
wych silników TWD-10B z trójłopatowym 
śmigłem AW-24AN zabudowano silniki  
PZL-10S z pięciołopatowym śmigłem Hart-
zell. Na podobną modernizację oczekuje także 
samolot nr 0405.

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

Załogi ekologicznych BRYZ mają możliwość wykrycia 
zanieczyszczenia na powierzchni wody, lokalizacji  
jego przyczyny oraz wykonania dokumentacji pozwa-
lającej na wszczęcie postępowania i wyciągnięcie 
konsekwencji wobec sprawcy. Loty mają zarówno 
charakter prewencyjny jak i interwencyjny, ponieważ 
44. Baza Lotnictwa Morskiego wykonuje je w termi-
nach uzgodnionych wcześniej z Urzędem Morskim, 
jednocześnie utrzymując ciągłą gotowość do ich  
wykonania „na wezwanie”.
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Wojskowe Straże Pożarne (WSP) 
są podstawowym podmiotem, 
regulowanej rozporządzeniami 
MON, Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej. W Gdyni funkcjonują trzy 
wojskowe straże pożarne – funkcjonująca 
w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego oraz WSP 
Bazy Technicznej MW w Demptowie i Ko-
mendy Portu Wojennego. Zapewne nie będzie 
przesadą jeśli stwierdzę, że właśnie ta ostatnia 
ma najszerszy zakres działania. 

Komendantem WSP KPW Gdynia jest chor. 
mar. Kamil Jeliński. Służbę wojskową rozpo-
czął w listopadzie 1997 roku. Cieszę się, że 
wojsko wykorzystało moje wcześniejsze do-
świadczenie, które od 13 roku życia zdobywa-
łem w ramach ochotniczej straży pożarnej – 
– mówi chor. mar. Jeliński. Obecnie dowodzi 
dwudziestoma ośmioma ludźmi - strażakami 
i pracownikami cywilnymi. Zabezpieczamy 
działalność 3. Flotylli Okrętów, jednostki za-
opatrywane przez komendę portu oraz instytu-
cje podległe MON, znajdujące się na terenie 
całej Gdyni – mówi chor. mar. Jeliński. Obej-
muje to m.in. były budynek Dowództwa Mary-
narki Wojennej czy kompleks przy ul. Jana 
z Kolna. Ponadto strażacy z Oksywia uczestni-
czą w akcjach na tzw. terenie pomocy wzajem-
nej z Państwową Strażą Pożarną, który obecnie 

Na co dzień, w ciągu minuty od alarmu potrafią ruszyć do akcji. 4 maja 
obchodzili swoje święto – Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.  
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w marynarskich mundurach można zobaczyć 
w akcji także na terenie kraju, a nawet za gra-
nicą. Komendant skutecznie niósł pomoc ran-
nym w Częstochowie, pod Jasną Górą. Nie-
dawno do kraju powrócił z drugiej misji 
w PKW Afganistan, dowódca jednego z zastę-
pów – Krzysztof Chejmanowski. 

Strażacy WSP KPW Gdynia sporo ćwiczą. 
Szkolą się nie tylko we własnym zakresie, ale 
również z PSP czy zakładowymi strażami po-
żarnymi np. w stoczniach. Komendantowi 
oksywskiej straży utkwiły w pamięci epizody 
z międzynarodowych manewrów Steadfast Jazz 
2013. To doskonała okazja do poszerzania 
i wymiany doświadczeń ze specjalistami z in-
nych krajów. Byłem dumny, gdy załoga norwe-
skiego okrętu zapowiedziała wykorzystanie na-
szego systemu nadzoru rot działających na po-
kładzie okrętu podczas walki z pożarem.

zamyka się w granicach administracyjnych 
miasta Gdyni. Z reguły liczba wspólnych akcji 
nie przekracza dwudziestu rocznie. Najwięcej 
ich jest późną jesienią, zimą podczas dogrzewa-
nia altanek. Pamiętam jedną z takich akcji, 
w której braliśmy udział. W wyniku pożaru zgi-
nęły dwie osoby. To bardzo niebezpieczne – 
– mówi chor. mar. Jeliński. 

Codziennie w natychmiastowej gotowości 
do akcji czeka czterech strażaków plus jedna 
osoba w punkcie alarmowania. Tu przyjmuje 
się zgłoszenia oraz dozoruje elektroniczne sys-
temy wykrywania pożarów. W punkcie  
koordynuje się też przebieg akcji. W razie  
potrzeby wzywamy posiłki z innych jednostek 
lub z miasta. Z reguły jesteśmy gotowi do  
wysłania zastępu w ciągu minuty od otrzyma-
nia sygnału – mówi chor. mar. Jeliński. 

Na szczęście akcje gaszenia pożarów na te-
renie jednostek wojskowych praktycznie nie 
mają miejsca. Strażacy z WSP KPW Gdynia 
najczęściej zabezpieczają załadunki środków 
bojowych na okręty, walczą ze skutkami nie-
korzystnej aury np. przy 
usuwaniu wiatrołomów 
oraz zabezpieczaniu i neu-
tralizacji zagrożeń spowo-
dowanych przez substancje 
ropochodne. Strażaków 

Strażacy nie od parady

Wojskowa Straż Pożarna KPW Gdynia dysponuje dwoma sa-
mochodami ratowniczo – gaśniczymi. Ciężki Scania, posia-
dający zbiornik wody o pojemności pięciu tysięcy litrów oraz 
średni Star, o pojemności zbiornika dwa i pół tysiąca litrów. 

B A N D E R A

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl
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Z kmdr. ppor. Eligiuszem Kwiatkowskim, 
kolekcjonerem banderek rozmawia Mariusz 
Konarski.

Jak wyglądały początki Pana pasji?
Pochodzę ze Żnina, starego wielkopol-

skiego grodu nad Gąsawką. Tam uczęszczałem 
do szkoły podstawowej oraz liceum ogólno-
kształcącego. Jeszcze będąc uczniem szkoły 
podstawowej zacząłem interesować się  
literaturą wojennomorską (książki Jerzego Per-
tka, Zbigniewa Flisowskiego, Andrzeja Pere-
peczko i innych). Moją uwagę przykuły czapki 
marynarskie, a szczególnie wyróżniające je 
otoki. Pierwsza banderkę otrzymałem kilka lat 
później, od starszego kolegi, który odbywał za-
sadniczą służbę wojskową w 11. Pułku Łączno-
ści MW w Wejherowie. Od tego czasu kolekcja 
zaczęła się powiększać… 

W swoich zbiorach posiadam m.in. ban-
derki pochodzące z krajów nie mających do-
stępu do morza, takich jak Węgry czy nie ist-
niejąca już Czechosłowacja. Floty wojenne 
tych krajów operowały na Dunaju. 

W jaki sposób wykonuje się banderki?
Z reguły jest to czarna taśma, na 

której nazwy okrętów czy też flot przeważnie 
są haftowane maszynowo, nitką bawełnianą, 
na których te z okresu I czy II wojny świato-
wej były haftowane nicią metalizowaną. 
Obecnie spotyka się także banderki, na któ-
rych nazwy są malowane. Jako przykład mo-
że służyć flota radziecka - obecnie rosyjska, 
szwedzka czy z Barbadosu. 

Jakie banderki z Pana kolekcji zaliczyłby 
Pan do najciekawszych?
Ze względu na wiek będą to wstążki z cza-

pek marynarzy służących na niemieckich 
okrętach z okresu poprzedzającego wybuch 
pierwszej wojny światowej, takich jak: 
S.M.S. „Posen”, S.M.S. „Von Der Tann”, 
S.M.S. „Kronprinz”. Ze znanych wszystkim 
okrętów – rosyjskiego atomowego okrętu 
podwodnego „Kursk”, niemieckiego pancer-
nika szkolnego „Schleswig-Holstein” czy też 
radzieckiego krążownika „Aurora”. 

Mam kilka wstążek z marynarek wojen-
nych krajów dla nas egzotycznych. Są to Pa-
pua Nowa Gwinea, Nowa Zelandia, Fidżi czy 
Wyspy Bahama. 

popularne, szczególnie w Wielkiej Brytanii 
oraz krajach Wspólnoty Brytyjskiej. Wynika 
to między innymi z tradycji morskich tych 
narodów. Tak popularne dziś marynarskie 
wstążki pojawiły się po raz pierwszy w Roy-
al Navy około połowy XIX wieku. 

Swoje zbiory zaprezentowałem, dwukrot-
nie na wystawach z okazji święta 1. Mor-
skiego Pułku Strzelców im. Pułkownika 
Stanisława Dąbka. 

Jakie ma Pan marzenie jako kolekcjoner?
Moim marzeniem jest pozyskanie ban-

derek z okrętów naszej Flotylli Pińskiej, co 
jest niezwykle trudne.

Nitki morskiej 
historii

Czy treść napisu na 
banderce w Mary-

narce Wojennej regulu-
ją przepisy?

O treści napisów decy-
dował dowódca MW. Co 
jakiś czas był podawany 
rozkaz na ten temat, dzię-
ki temu wiemy, jakie 
banderki się pojawiły lub 
powinny się pojawić. 
Zdarzały się jednak od-
stępstwa. Przykładowo, 
zgodnie z rozkazem 
z 1995 roku, dla maryna-
rzy z okrętów transporto-
wo-minowych na bander-
kach miał znajdować się 
napis: „okręty transporto-
wo-minowe” i początko-
wo taki był napis na ban-
derce. Gdy przebywałem 
służbowo w Świnoujściu, 
ze zdziwieniem stwier-
dziłem, że marynarze 
z tych okrętów noszą 
czapki z nazwami jedno-
stek, na których służą. 
Zainteresowałem się tym 
odstępstwem. Okazało 
się, że matka jednego 
z marynarzy służących na ORP „Kraków” 
pracowała w zakładach włókienniczych, pro-
dukujących ten element umundurowania dla 
potrzeb morskiego oręża. W efekcie załoga ze 
wspomnianego okrętu zamówiła wstążki z je-
go nazwą, a w ślad za nią poszły załogi pozo-
stałych okrętów. 

Czy są to popularne przedmioty, chęt-
nie zbierane i wymieniane w Polsce 

i na świecie?
W Polsce wielu kolekcjonerów zbiera ban-

derki, ale dotyczące tylko naszego morskiego 
rodzaju sił zbrojnych, nie spotkałem się 
z przypadkiem kolekcjonowania otoków in-
nych flot. Na świecie jest to zjawisko bardzo 

Kmdr ppor. Eligiusz KWIATKOWSKI  jest jednym z najbardziej zna-
nych polskich kolekcjonerów banderek, odznak i oznak  
pamiątkowych marynarek wojennych z całego świata oraz walorów 
filatelistycznych związanych z okrętami. Jego zbiór otoków z cza-
pek marynarskich liczy ponad 1100 egzemplarzy. Najstarsze 
z nich nosili niemieccy marynarze na początku ubiegłego wieku. 
Jednym z najcenniejszych walorów filatelistycznych w jego  
zbiorach jest koperta wydana z okazji 50. rocznicy zatopienia 
brytyjskiego krążownika liniowego „Hood” z autografami dwóch 
wówczas żyjących, z trzech marynarzy uratowanych z tego okrętu. 
Jest to rarytas na rynku światowym. Kolejną ciekawostką w zbio-
rze jest znaczek z Gibraltaru z wizerunkiem ORP „Orkan”. 
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Wojciech Mazurek
bandera@mw.mil.pl
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Początkowo batalion nie dysponował 
czołgami, dopiero w ramach reorgani-
zacji jednostki w 1957 roku wprowa-
dzono do jej nowego etatu pluton czoł-

gów z trzema średnimi wozami typu 
T-34/85M1, obsługiwanymi przez 12 czołgi-
stów. Zorganizowanie pododdziału powierzono 
młodemu oficerowi wojsk pancernych por. Ze-
nonowi Tumielowi, oddelegowanemu do tego 
celu z Pomorskiego Okręgu Wojskowego (dalej 
w tekście-Z.T), który po latach tak wspominał 
te okoliczności: Z.T: W 1957 roku dowódca 
pułku, w którym służyłem,-płk Baranowski we-
zwał mnie do siebie i zaproponował przejście do 
Marynarki Wojennej. Przystałem na tę dość nie-
oczekiwaną dla mnie propozycję i udałem się na 
rozmowę kadrową do Gdyni. Po rozmowie 
w Dowództwie Jednostek Nadbrzeżnych Mary-
narki Wojennej, któremu podlegał batalion pie-
choty morskiej, za moją zgodą, zostałem skiero-
wany do Dziwnowa. Zostałem tam przedstawio-
ny kadrze batalionu i rozpocząłem służbę na 
stanowisku dowódcy plutonu czołgów. Warunki 
służby były trudne, wszystko musiałem organi-
zować samodzielnie od podstaw. Zakwaterowa-
nie żołnierzy, szkolenie ogólne i specjalistyczne, 
taktykę, szkolenie ogniowe, naukę jazdy czołga-
mi. Wozy bojowe-czołgi T-34/85M były nowe, 
powojennej polskiej produkcji z zakładów Łabę-
dy. Kierowcami-mechanikami czołgów byli pod-
oficerowie wyszkoleni w Bartoszycach. 

W styczniu 1959 roku batalion rozwinięto do 
stanu pułku. W nowej strukturze oddziału,  
pluton czołgów przeformowano w kompanię. 
Organizacyjnie w jej składzie znajdowało się 
dowództwo oraz trzy plutony po trzy czołgi, 
łącznie 42 żołnierzy i 10 wozów.  

Pierwszy poważny sprawdzian umiejętności 
i wyszkolenia czołgistów-marynarzy miał  
miejsce w 1958 roku podczas kontroli stanu 
wyszkolenia 3. bpm przeprowadzonej przez 
Dowództwo Jednostek Nadbrzeżnych MW. 
Czołgiści otrzymali ze strzelań z czołgów ogól-
ną ocenę bardzo dobrą. W protokole pokontrol-
nym wyróżniony został dowódca plutonu  
por. Tumiel oraz kierowcy-mechanicy, którzy 
bezbłędnie wprowadzili czołgi na barki desan-
towe oraz sprawnie lądowali w ramach ćwicze-

w Wojsku Polskim w tamtym czasie. Przez  
oficerów marynarki traktowany byłem jak  
specjalista od broni pancernej. Jako przedsta-
wiciel Marynarki Wojennej – czołgista brałem 
wówczas udział w odprawach służb technicz-
nych Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Jako 
pułk piechoty morskiej wyjeżdżaliśmy na strze-
lania czołgowe i piechoty na poligon do  
Czarnego koło Szczecinka i do Drawska. Prze-
prowadzane były tam też zajęcia taktyczne,  
zgrywające kompanię czołgów z kompaniami 
piechoty morskiej i innymi pododdziałami  
rodzajów wojsk i służb. Wyjeżdżaliśmy również 
na strzelania morskie do Ustki. 

Czołgi dziwnowskiej jednostki posiadały 
własną oznakę rozpoznawczą, nawiązującą do 
tradycji morskich. Oznakę opracowaną przez 
por. Tumiela stanowił regulaminowy biały orzeł 
wpisany w kotwicę admiralicji. Wozy mojego 
plutonu, a następnie kompanii miały oznacze-
nie w postaci białego orła wpisanego w kotwi-
cę admiralicji. Oznakę tę opracowałem osobi-
ście. Nie została ona wprowadzona oficjalnie 
w jednostce, lecz mimo braku formalnego  
rozkazu sankcjonującego jej legalność, nikt jej 
nigdy nie zakwestionował. Również zewnętrzne 
kontrole przeprowadzane w pułku nie zgłaszały 
uwag do przyjętego symbolu ani nie nakazywa-
ły jego usunięcia – wyjaśnia por. Turmiel. 
Z takim właśnie oznaczeniem wozy trafiły do 
słupskiego batalionu czołgów. 

Od 1959 roku czołgiści-marynarze nosili 
wyjściowe umundurowanie marynarskie, nato-
miast do codziennego szkolenia użytkowano 
umundurowanie ćwiczebne wojsk lądowych 
i specjalne kombinezony czołgistów z charakte-
rystycznymi hełmofonami. 

Rozformowanie pułku piechoty morskiej  
zakończyło kilkuletni epizod funkcjonowania 
w strukturze floty pododdziału broni pancernej. 
Doświadczenia zebrane przez czołgistów stano-
wiły podstawę formułowania poglądów, co do 
zasad użycia taktycznego czołgów w działa-
niach desantowych i były praktycznie wykorzy-
stywane przez pancerniaków 7. Dywizji Desan-
towej – „niebieskich beretów”.

Czołgiści Marynarki Wojennej
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nia taktycznego. W latach 1958-1963, podczas 
wszystkich kontroli obejmujących wyszkolenie 
taktyczne, ogniowe jak i dbałości o sprzęt pod-
oddział czołgów otrzymywał oceny dobre i bar-
dzo dobre znajdując się w czołówce pułku. Naj-
istotniejszym elementem przygotowania bojo-
wego czołgistów-marynarzy były szkolenia 
morskie. Jak opowiada por. Tumiel: Tym, co 
różniło broń pancerną piechoty morskiej od 
zwykłych jednostek czołgów było szkolenie 
morskie. Zajęcia te polegały między innymi na 
przygotowaniu czołgów do pokonywania prze-
szkody wodnej, załadunku na okręty i lądowa-
niu, pokonywaniu łachy piasku (wypłycenie 
w morzu pomiędzy okrętem desantowym a brze-
giem), wyjściu czołgów na brzeg (plażę). Silniki 
czołgów musiały stale pracować. Mechanicy 
podczas zajęć, połączonych z desantowaniem 
wozów musieli uważać, aby nie doszło do ich 
zalania, co niemal natychmiast powodowało 
unieruchomienie wozów. Czołg musiał być 
uszczelniony pakułami ze smarem, aby mógł się 
zanurzyć. Musiał też mieć zamontowaną rurę 
do zasilania silnika powietrzem, a do kolekto-
rów wydechowych zamontowane były zawory 
uszczelniające. Z uwagi na specyfikę podod-
działu czołgów piechoty morskiej, na podstawie 
„Programu szkolenia pułku czołgów” opraco-
wany został nowy program szkolenia. Tematy 
szkolenia morskiego realizowaliśmy w ramach 
wspólnych zajęć i szkoleń z okrętami desanto-
wymi. Początkowo owe okręty były starymi po-
wojennymi barkami desantowymi pochodzenia 
niemieckiego i amerykańskiego. W sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych wychodzili-
śmy w morze, lądowaliśmy w Dziwnowie, Przy-
torzu, Pobierowie. W moim pododdziale duży 
nacisk położony był na szkolenie morskie pod 
kątem szybkości wykonywania poszczególnych 
czynności związanych z załadunkiem i wyła-
dunkiem czołgów. Ćwiczenia te miały również 
za zadanie przyzwyczajać żołnierzy do pobytu 
na pełnym morzu. Zajęcia morskie zawsze były 
realizowane wyjątkowo sumiennie przez nas 
czołgistów, jak i przez marynarzy. Kadrę oficer-
ską Marynarki Wojennej cechowała wysoka 
kultura osobista. Oficerowie zwracali się do 
siebie „Pan”, co nie było powszechną regułą 

Jednym z mniej znanych epizodów w powojennej historii Marynarki 
Wojennej był krótkotrwały okres funkcjonowania w jej strukturze, 
w latach 1951-1962, jednostki piechoty morskiej. Stacjonujący w Dziwnowie 
3. batalion, a następnie 3. pułk piechoty morskiej posiadał, choć nie od razu, 
organiczny pododdział broni pancernej. 
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Sportowcy w marynarskich mundurach po raz 
kolejny udowodnili, że są elitą. 7 kwietnia, podczas 
Gali Sportu Wojskowego w Warszawie, minister 
obrony narodowej wyróżnił najlepszych za wyniki 
osiągnięte w 2013 roku. 

Podczas gali ogłoszono dziesiątkę naj-
lepszych sportowców Wojska Pol-
skiego w sporcie wyczynowym. 
Wśród nich znaleźli się przedstawi-

ciele Marynarki Wojennej – zawodnicy Woj-
skowego Zespołu Sportowego w Gdyni. Wy-
sokie, czwarte miejsce zajęła żeglarka  
st. mar. Katarzyna Tylińska. To pod jej do-
wództwem, trzyosobowa załoga zdobyła złoty 
medal na 46. Wojskowych Mistrzostwach 
Świata w Żeglarstwie w norweskim Bergen. 
Tuż za nią, na miejscu piątym uplasował się 
pięcioboista morski mat Jacek Śliwiński. Mię-
dzy innymi, dzięki niemu udało się wywal-
czyć złoty medal podczas ubiegłorocznych  
49. Wojskowych Mistrzostwach Świata w pię-
cioboju morskim.

Podczas Gali Sportu Wojskowego nagrody 
za ubiegłoroczne wyniki wręczono również 
w sporcie powszechnym. Wśród wyróżnio-
nych w kategorii Najlepsza jednostka woj-
skowa w sporcie powszechnym znalazła się 
3. Flotylla Okrętów. Nagrodę odebrał jej do-

wódca, komandor Mirosław Mordel. W kla-
syfikacji indywidualnej, na miejscu dziesią-
tym uplasował się bosman Jacek Nowak 
z 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, mistrz Wojska 
Polskiego w biegach na orientację. O jego 
pasji biegania pisaliśmy w marcowym nume-
rze Bandery. Bosman Nowak to jeden z przy-
kładów potwierdzających słowa gen. Mieczy-
sława Gocuła, szefa Sztabu Generalnego WP, 
który podczas gali powiedział: Sport w woj-
sku nie ogranicza się wyłącznie do startów 
z zawodach i zdobywania medali. Dla wielu 
z nas to styl życia. 

W trakcie gali ogłoszono wyniki „Plebiscy-
tu na najpopularniejszych sportowców Wojska 
Polskiego”. Jego organizatorem był portal pol-
ska-zbrojna.pl, a jedną z kategorii − Trener 
Roku. Kapituła plebiscytu przyznała ten tytuł 
kmdr ppor. rez. Jerzemu Gołąbkowi − byłemu 
już szkoleniowcowi pięcioboistów morskich 
WZS w Gdyni. To doskonałe zwieńczenie ka-
riery tego sportowca i trenera, który z końcem 
stycznia bieżącego roku zakończył służbę 

w marynarskim mundurze. Od 2002 roku, naj-
pierw w Zespole Sportowym Marynarki Wo-
jennej w Gdyni, potem w Wojskowym Zespo-
le Sportowym w Gdyni, praktycznie od pod-
staw prowadził szkolenie zawodników w no-
wej − dla polskich żołnierzy − dyscyplinie 
sportu. Po latach ciężkiej pracy doprowadził 
swoich podopiecznych do drużynowych tytu-
łów mistrzowskich. Pod jego wodzą, pięciobo-
iści morscy wywalczyli w roku 2013 tytuł 
drużynowych wojskowych mistrzów świata na 
mistrzostwach CISM w Rio de Janeiro. Pod-
opieczni wojskowego trenera roku ustanowili 
również nowy drużynowy rekord świata, 
a w rywalizacji indywidualnej najlepszy z Po-
laków zajął wysokie czwarte miejsce. Ponadto 
st. mat Karol Morek ustanowił nowy rekord 
świata na torze przeszkód, a st. mar. Mateusz 
Szurmiej pobił swój wcześniejszy najlepszy 
wynik na świecie w konkurencji pływania 
użytecznego.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Sportowa gala
Gala, była też niestety okazją do pożegnania odchodzących 
do rezerwy szkoleniowców. Z końcem stycznia 2014, z mun-
durem pożegnali się kmdr por. rez. Krzysztof SABA – były szef 
WZS w Gdyni, kmdr por. rez. Jerzy GOŁĄBEK – były trener pię-
cioboistów morskich oraz st. chor. rez. Andrzej OLECH – były 
trener sekcji biegów na orientację. Wszyscy byli trzonem two-
rzonego w 2002 roku Zespołu Sportowego MW.
Kadra szkoleniowa oraz zawodnicy Wojskowego Zespołu 
Sportowego w Gdyni dziękują za wspólną służbę, cenne rady 
i wsparcie byłych trenerów oraz szefa WZS w Gdyni, których 
efektem były gromadzone przez 12 lat zdobycze medalowe 
i sukcesy na arenach sportowych w kraju i za granicą.  

W gdyńskim porcie wojennym odbyły się uroczystości 68. rocznicy powstania 13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja 
Karwety. Świąteczny dzień rozpoczęto ceremonią podniesienia bandery i wielkiej gali na wszystkich okrętach. Był to „dzień otwartych 

koszar”, a więc można było zwiedzić okręty, zapoznać się ze specyfiką marynarskiej służby, poznać wyposażenie Grupy Nurków Minerów 
i skosztować wojskowej grochówki. Marynarze zaprezentowali także swoją sprawność w gaszeniu pożaru i udzielaniu pierwszej pomocy oraz 
w ratownictwie morskim. Na uroczystej zbiórce przypomniano dokonania jednostki i podkreślono liczne jej zasługi oraz fakt, że to  
ORP „Mewa” jako pierwszy polski okręt podniósł flagę NATO i wszedł do stałego zespołu okrętów Sojuszu. Najważniejszym wydarzeniem 
uroczystości było odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi jednostki - admirałowi floty Andrzejowi Karwecie. 

Tradycje 13. Dywizjonu Trałowców sięgają 1921 roku. Działania wojenne spowodowały przerwę w funkcjonowaniu tego typu jednostek.  
68 lat temu, 5 kwietnia 1946 r., - na przyjętych od b. ZSRR 9 trałowcach proj. 253 L typu Albatros podniesiono polską banderę wojenną. Da-
tę tę przyjęto za dzień powstania 13. Dywizjonu Trałowców i obecnie obchodzona jest jako jego jubileusz. Okręty „Trzynastki” oczyszczały 
i nadal oczyszczają dno morskie z niebezpiecznych pozostałości z czasów wojny, uczestniczą w misjach międzynarodowych, manewrach, ćwi-
czeniach i operacjach bojowych. 

68. urodziny „Trzynastki”
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Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl
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