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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

                     Szanowni Czytelnicy! 

Listopad jest dla Polaków i marynarzy miesiącem szczególnym. 
28 listopada 1918 roku naczelnik państwa polskiego Józef 

Piłsudski wydał dekret o utworzeniu polskiej Marynarki Wojen-
nej. Został on wydany w 291. rocznicę zwycięskiej bitwy floty polskiej 
nad szwedzką pod Oliwą, tworzył podstawy prawne nowego rodzaju sił 
zbrojnych. Wydanie tego dekretu nie byłoby możliwe, gdyby 17 dni 
wcześniej, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, powstań-
czych zrywach wolnościowych i zakończeniu I wojny światowej nie od-

rodziła się Rzeczpospolita.
Dostrzegamy wymowny symbol w tym, że Marynarka Wojenna jest niemal rówieśnikiem 

odrodzonej Ojczyzny. Formowanie nowoczesnej marynarki od samego początku było nace-
chowane poświęceniem, entuzjazmem i wysokim profesjonalizmem ludzi z nią związanych. 

Listopadowe święta są nie tylko rocznicami, lecz również wspaniałymi okazjami skłania-
jącymi do ocen i wniosków dotyczących historii ostatnich 91 lat oraz do złożenia hołdu mę-
stwu, ofiarności i dokonaniom wielu pokoleń polskich marynarzy, którzy na przestrzeni 
tych lat czynili wszystko, aby Marynarka Wojenna była gwarantem praw Rzeczypospolitej 
do swobodnego korzystania z dostępu do morza. Jest to czas refleksji o kolegach, współpra-
cownikach i bliskich, będących na emeryturze czy też  wiecznej wachcie, których dokona-
nia zasługują na przypomnienie na łamach „Bandery” w nowym cyklu retrospekcyjnym 
„Ocalić od zapomnienia”.

Pamiętając o znamienitej przeszłości naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych, musimy 
być gotowi do podejmowania nowych wyzwań na wszystkich płaszczyznach działalności 
służbowej, które przyniesie nam przyszłość. Jestem przekonany, że wzorem naszych po-
przedników jesteśmy w stanie im sprostać, pomimo niezliczonej ilości obiektywnych proble-
mów nękających nas niemal każdego dnia. 

Komandor Ryszard Sawicki 
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Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Głównym inżynierem oraz dowódcą 
działu elektromechanicznego 
okrętu grupowego „Metalowiec” 
jest porucznik marynarki Michał 

Wiśniewski, oficer, który na okrętach tego ty-
pu spędził już sześć lat. Służbę zaczynał na 

Dwie siłownie, cztery turbiny, 32 tysiące koni mechanicznych i 45 węzłów. Z takimi wielkościami na co dzień pracują 
marynarze działu elektromechanicznego okrętu rakietowego ORP „Metalowiec”. Biorą pod uwagę jeszcze jedną 
wartość. Dwudziestojednoletni okres eksploatacji to dwie dekady intensywnych działań. Dlaczego? Bo na jednostce 
typu Tarantul-I działania są niemal wyłącznie intensywne. 

Siłownia nie znosi 
nonszalancji

ORP „Górnik”, gdzie pełnił funkcję drugiego 
mechanika. Służył tam dwa i pół roku. Dzi-
siaj jest pierwszym oficerem na „Metalow-
cu”. W tym samym czasie trafił na drugi typ 
okrętów rakietowych polskiej floty. Choć epi-
zod z ORP „Grom” trwał zaledwie rok, to 

okres ten wystarczył na zrobienie dowodze-
nia działem. Wiśniewski jest więc dzisiaj jed-
nym z niewielu oficerów mających uprawnie-
nia na oba typy okrętów rakietowych w pol-
skiej Marynarce Wojennej. Sam jednak przy-
znaje: „Aby zostać mechanikiem pełną gębą, 

Na barkach porucznika 
Wiśniewskiego i jego ludzi 
spoczywa zabezpieczenie 
logistyczne jednostki.
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trzeba na okręcie poznać każdą śrubkę, a na 
to potrzeba przynajmniej kilku lat”. 

DWA PO 4, DWA PO 12
Aby oddać istotę funkcjonowania działu 

elektromechanicznego, wystarczy spojrzeć 
na działanie okrętu przez pryzmat jego me-
chanizmów i ich potrzeb. Żadna jednostka 
nie wykona zadania bez sprawnego napędu, 
a każde nawet najmniejsze urządzenie wy-
maga zasilania. To podstawowe zmartwienia 
mechaników okrętowych. Wiśniewski odpo-
wiada więc za funkcjonowanie praktycznie 
wszystkich mechanizmów na pokładzie i pod 
nim. Podstawowe zadanie to zapewnić pra-
widłowe działanie dwóm silnikom marszo-
wym (po 4 tysiące koni mechanicznych) 
i dwóm silnikom szczytowym (po 12 tysiący 
koni mechanicznych). „Dla przykładu 
w trakcie manewrowania w porcie pracują 
wszystkie cztery silniki. Fakt ten daje nam 
poczucie bezpieczeństwa, gdyż w razie nie-
przewidzianej sytuacji zawsze mamy w za-
nadrzu dodatkową moc”, mówi Wiśniewski. 
Za zasilanie odpowiadają dwa agregaty 
główne. Działanie wszystkiego kontroluje 
Centrum Sterowania Siłownią. Pomimo te-
go, że decyzje zapadają „na górze”, czyli 
w głównym stanowisku dowodzenia (tam 
również znajdują się manetki silników) to 
nad prawidłowym funkcjonowaniem wszyst-
kich mechanizmów czuwa CSS. 

Kiedy okręt stoi w porcie i nie ma więk-
szych przedsięwzięć w CSS pozostają dwie 
osoby: dyżurny działu elektromechanicznego 
i dyżurny OPA (obrona przeciwawaryjna 
okrętu). W morzu obsada wachty jest 
o 100 procent większa. Czterech marynarzy 
w sposób ciągły monitoruje pracę wszystkich 
mechanizmów. Działania w morzu tego typu 
okrętu mają z reguły duży stopień intensyw-
ności, dlatego też pierwszy mechanik spędza 
praktycznie cały czas w CSS. „Tu nie chodzi 
tylko o monitoring centrum. Nie wystarczy 
patrzeć na kontrolki. Co 15–30 minut wach-
towi sprawdzają pracę wszystkich mechani-
zmów”, mówi Wiśniewski. „Dodatkowo każ-
dy musi nauczyć się funkcjonować w warun-
kach morskich w znacznym hałasie (niezbęd-
ne są solidne słuchawki) i w dużych tempera-
turach, zwłaszcza latem”.

NIE TYLKO SILNIKI
Ale czy dział elektromechaniczny to tylko 

silniki? W zasadzie takie przekonanie wyraża 
większość osób nie znających specyfiki służby 
na okręcie. Jednak rzeczywistość jest zgoła 
odmienna. Mechanicy mają bowiem bardzo 
szeroki zakres obowiązków. To właśnie ten 
dział odpowiada za walkę o żywotność okrętu. 
Jego obsada reaguje w przypadkach pożaru 
czy przebicia kadłuba. Dodatkowo na barkach 
porucznika Wiśniewskiego i jego ludzi spo-

czywa większość zabezpieczenia 
logistycznego jednostki. Mowa tu 
przede wszystkim o zaopatrzeniu 
w paliwo, oleje, smary i wszystkie 
inne substancje konserwujące. Obsada 
działu elektromechanicznego odpowiada za 
rozdział wody słodkiej na okręcie. Nie należy 
również zapominać, że niemniej ważną, a mo-
że nawet prócz silników najważniejszą funkcją 
działu elektromechanicznego jest wspomniana 
już elektryka okrętu. Każde urządzenie żeby 
zadziałać musi mieć odpowiednie zasilanie. 
Jest ono podawane na mechanizmy właśnie 
przez mechaników. „Dział artyleryjsko-rakie-
towy zawsze triumfuje po udanym strzelaniu. 
My cieszymy się razem z nimi, bo wiemy, że 
dbając o odpowiednie zasilenie wszystkich 
mechanizmów dołożyliśmy nasze cegiełki do 
wykonania zadania ogniowego”, przyznaje 
Wiśniewski. 

Multum silniczków, urządzeń, kontrolek 
i innych mechanizmów podlega permanent-
nej eksploatacji. Czy wszystko zawsze dzia-
ła? „Oczywiście, że nie”, mówi Wiśniewski.
„Każdy mechanizm zawsze będzie tylko me-
chanizmem i ma prawo się zepsuć. Naszą ro-
lą jest, by błyskawicznie wykryć usterkę i ją 
naprawić. To czasami potrafi być niewielki 
element całej układanki. Element, bez które-
go ta układanka jest jednak niekompletna 
i nie funkcjonuje prawidłowo. Staramy się jak 
najwięcej tego typu sytuacji eliminować sa-
mi. Mam dobrych ludzi i z reguły naprawy 
nie trwają zbyt długo”. 

MORSKIE PRAWIDŁOWOŚCI
Główny inżynier odpowiada przed dowódcą 

okrętu i jego zastępcą. Współpraca między ni-
mi często nie tylko przesądza o prawidłowym 
wykonaniu zadania, ale również decyduje 
o właściwej organizacji pracy całej jednostki. 
Jak jest na „Metalowcu”? „Okręt funkcjonuje 
jak rodzina”, mówi Wiśniewski. „Każdy pra-
cuje na każdego. Niewłaściwe działanie kogo- GRZEGORZ ŁYKO

glyko@mw.mil.pl

kolwiek z załogi może zniweczyć 
wysiłki nas wszystkich, więc sza-

nujemy się nawzajem i znamy swo-
je miejsce w szyku”. 
Pytany o receptę na prawidłowe funk-

cjonowanie całego działu elektromechaniczne-
go porucznik Wiśniewski przyznaje, że jest 
zwolennikiem uczenia się wszystkiego przez 
bezpośredni kontakt. Należy to co możliwe wy-
próbować w praktyce. Podejść, dotknąć, spraw-
dzić i ocenić. Wyciągać wnioski z napraw uste-
rek i wykorzystywać je przy pracach prewencyj-
nych. W trakcie studiów w Akademii Marynarki 
Wojennej podchorążowie poznają całą teorię, 
a korzystając z symulatorów uczą się zagadnień 
praktycznych. Trafiając na okręt, trzeba ten 
ogromny zasób wiedzy usystematyzować i do-
pasować do wymagań jednostki. Doświadczenie 
można zdobyć tylko przez skrupulatną, codzien-
ną pracę, a tej nie zastąpi żaden wykład i symu-
lator. „W czasie działań na morzu potrafią zaist-
nieć takie okoliczności, które nie są opisane 
w żadnych podręcznikach, a przecież trzeba re-
agować. Dlatego niezbędna jest wysoce wy-
kwalifikowana kadra działu i lata praktyki zdo-
bywanej na danym typie jednostki. Na morzu 
z reguły nie ma gotowych rozwiązań”, przyzna-
je Wiśniewski. 

Okręty typu Tarantul-I czeka w przyszłości 
modernizacja. Jej zakres skupiony będzie 
w dużej mierze na siłowni. Rola dowódcy dzia-
łu elektromechanicznego jest w takich sytu-
acjach niezwykle istotna. Porucznik zapytany 
o oczekiwania, jakie wiąże z remontem, wy-
powiada hasła klucze: „Pójść na stocznię. Prze-
prowadzić remont. Pójść na próby. Osiągnąć 
prędkość 45 węzłów. Upewnić się, że wszystko 
funkcjonuje prawidłowo”. Jak dodaje, czuje 
jednak wielki respekt do czekających go za-
dań. „Siłownia okrętowa nie znosi nonszalan-
cji. Jeżeli zaczynasz ją lekceważyć to szybko 
pokaże ci miejsce w szyku”.                           

Doświadczenie 
można zdobyć tylko 
przez skrupulatną, 

codzienną pracę. Uczenie 
się wszystkiego przez 

bezpośredni 
kontakt.



NR 7 | 25 LISTOPADA 2009 5     4     NR 7 | LISTOPADA 2009

T E M A T  N U M E R U

NR 7 | 25 LISTOPADA 2009 5     4     NR 7 | LISTOPADA 2009

B A N D E R A
P E R Y S K O P

Panu komadorowi Ryszardowi GRUDZIŃSKIEMU

w trudnych chwilach 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci 

ŻONY

składają
kadra i pracownicy wojska

Dowództwa 3 Flotylli Okrętów.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 

ŻONY

kmdr. Ryszarda GRUDZIŃSKIEGO 

Pogrążonej w smutku RODZINIE i NAJBLIŻSZYM 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

składają 
koledzy i koleżanki 

z Dywizjonu Okrętów Podwodnych.

Panu kmdr. pil. Tadeuszowi DRYBCZEWSKIEMU

oraz Jego NAJBLIŻSZYM 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

TATY

składają 
szef Szkolenia MW 
oraz lotnicy morscy. 

Panu kmdr. Ryszardowi GRUDZIŃSKIEMU
Jego RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

ŻONY

składają
asystent szefa SGWP ds. Marynarki Wojennej

oraz współpracownicy.

Do udziału w manewrach ogólnopolskiego 
cywilno-wojskowego ćwiczenia „Patrol 

2009”, będącego sprawdzianem krajowego sys-
temu wykrywania skażeń i alarmowania, Mary-
narka Wojenna wydzieliła siły z 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża.  Marynarze ratownicy z Zespołu Ra-
townictwa Chemicznego, dowodzonego przez 
bosmana Adama Filusa (30 kchem), 27 paź-
dziernika 2009 roku uczestniczyli w specjali-
stycznych działaniach likwidacji skutków zderze-
nia kutra rybackiego ze statkiem handlowym 
(pozorowanym przez okręt transportowo-minowy 
ORP „Lublin”). Ratownicy pomogli w ewakuacji 
załogi statku na jednostkę SAR „Kapitan Poinc” 
oraz dokonali rozpoznania i likwidacji skażeń 
chemicznych. Chemicy z „trzydziestej” przepro-
wadzili również zabiegi specjalne w komorze de-
kontaminacyjnej. W sztabie flotylli prognozowa-
nie sytuacji skażeń dokonywał zespół kapitana 
Pawła Brysiaka z Ośrodka Analizy Skażeń. 
W ćwiczeniu siłami flotylli kierował szef Obrony 
Przed Bronią Masowego Rażenia komandor po-
rucznik Dariusz Jaromin.                                      

ARTUR WASIEWSKI
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Marynarze w ćwiczeniach „Patrol 2009”
Na redzie świnoujskiego portu przećwiczono operację usuwania skutków zderzenia 
dwóch jednostek. 
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Zaledwie 17 dni po odzyskaniu nie-
podległości naczelnik państwa 
marszałek Józef Piłsudski powo-
łał do życia polską Marynarkę  

Wojenną, mianując jednocześnie pułkownika 
marynarki Bogumiła Nowotnego szefem 
Sekcji Marynarki Wojennej przy Minister-
stwie Spraw Wojskowych. Decyzja ta mogła-
by się wydawać nieprzemyślana, czy wręcz 
lekkomyślna, gdyż Polska w tym czasie nie 
posiadała dostępu do morza i nic nie zapo-
wiadało, że w krótkim czasie będzie go mia-
ła. Nic bardziej mylnego. Już wtedy elity rzą-
dzące nowo tworzonego państwa polskiego 

wiedziały, jak duże znaczenie ma suwerenny 
dostęp do morza. To nie była tylko szansa dla 
tworzącej się nowej gospodarki, to nie tylko 
miejsce, gdzie można było wypocząć, ale 
przede wszystkim okno na świat. To były 
większe możliwości i szanse, aby samemu, 
bez ingerencji strony trzeciej, połączyć się 
z całym światem. Rządzący zdawali sobie 
sprawę, że dzieje naszego narodu są nieroze-
rwalnie związane z morzem. W całej historii 
Polski, gdy traciła ona dostęp do niego, jej 
znaczenie na arenie międzynarodowej mala-
ło, a nawet skończyło się utratą suwerenno-
ści. Należało także pamiętać, że uzyskać do-

Każdemu Polakowi 11 listopada kojarzy się 
z rocznicą odzyskania niepodległości. Jest to 
najważniejsza historyczna data dla wszystkich 
obywateli naszego kraju, kiedy po 123 latach 
zaborów Polska powróciła na mapę Europy. 
Marynarze w listopadzie obchodzą jeszcze 
jedno, nie mniej ważne święto. 28 listopada 
Marynarka Wojenna obchodzi swoje urodziny.

Komandor podporucznik 
 PIOTR ADAMCZAK 

padamczak@mw.mil.pl

Dziewięć do setki
URODZINY MARYNARKI  WOJENNEJ

W tym roku przypada 91. rocznica odtworzenia 
polskiej Marynarki Wojennej, która 
nieprzerwanie przez wszystkie lata swojego 
istnienia stała i stoi na straży polskości. 
To pokłady naszych okrętów były skrawkiem 
wolnej, niepodległej Polski, gdy ta została 
wymazana na sześć lat z mapy Europy 
w wyniku wprowadzenia paktu Ribbentrop– 
–Mołotow. I teraz, po tylu latach, ciągle 
musimy pamiętać, że to właśnie morze, 
od chwili kształtowania się młodego państwa 
polskiego, do dziś było i jest najlepszą drogą 
handlu zagranicznego i utrzymania 
niezależności naszego kraju. Aby ten przywilej 
utrzymać oraz zapewnić szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo narodowe, niezbędne jest po-
siadanie silnej floty wojennej, by strzegła 
naszych interesów przez kolejne 
dziesięciolecia.

stęp do morza to jedno, a utrzymać go to dru-
gie. W tym celu niezbędne było utworzenie 
Marynarki Wojennej, która zabezpieczyłaby 
nasze interesy od strony morza. Polacy mu-
sieli czekać jeszcze kilkanaście miesięcy, by 
nasz kraj powrócił nad Bałtyk. Symboliczny 
powrót był udziałem generała broni Józefa 
Hallera, który na czele oddziałów polskich, 
a wśród nich Batalionu Marynarzy, dokonał 
aktu zaślubin z Bałtykiem 10 lutego 1920 ro-
ku w Pucku. Miasto to stało się na kilka lat 
główną bazą nowo tworzonej polskiej floty 
wojennej, która następnie przebazowała się 
do Gdyni, miasta portowego zbudowanego 
od podstaw – wizytówki II Rzeczypospolitej. 
To tam dzisiaj znajduje się główna baza pol-
skich okrętów, a to właśnie one były i są 
głównym ogniwem polskiej polityki mor-
skiej, to dzięki nim może istnieć pojęcie pol-
skiej morskiej racji stanu.                            
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Bogdan Klich, minister obrony na-
rodowej zaakceptował 14 progra-
mów operacyjnych, które stanowią 
tak zwaną mapę drogową dla roz-

woju Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie 
modernizacji technicznej polskiej armii na na-
stępnych dziesięć lat. W dokumencie jest też 
mowa o modernizacji Marynarki Wojennej. 
Szef MON chce kontynuować formowanie 
nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego. Ponad-
to planuje pozyskać i wdrożyć jeden okręt 
podwodny nowego typu, jedną korwetę wielo-
zadaniową typu 621 Gawron oraz jeden nisz-
czyciel min typu Kormoran. W celu utrzyma-
nia niezbędnych zdolności operacyjnych zmo-
dernizowane zostaną posiadane systemy rakie-
towe RBS-15 na okrętach typu 660M Orkan, 
dwa okręty rakietowe typu 1241 Tarantula, 
dwie fregaty rakietowe typu OHP oraz trzy 
okręty podwodne typu Kobben. 

PRASA O MARYNARCE 
WOJENNEJ

Ogłoszeniu programów modernizacyjnych 
towarzyszyła dyskusja w mediach,  
w której ścierały się rozmaite poglądy 
i opinie na temat przyszłości MW. I dobrze, 
ponieważ taka dyskusja jest swego rodzaju fo-
rum eksperckim, które pozwala na przedsta-
wienie przemyśleń. Gorzej jednak, gdy pre-
zentowane na łamach prasy poglądy podważa-
ją podstawowe dla państwa morskiego priory-
tety związane z bezpieczeństwem morskim, 
albo nie uwzględniają pełnego zakresu zadań 

Powrót do przyszłości

Wiadomo już jak będzie wyglądała 
modernizacja Marynarki Wojennej przez 
najbliższe dziesięć lat. Minister obrony 
zaakceptował plan rozwoju Sił Zbrojnych RP.

wykonywanych przez Marynarkę Wojenną. 
Chodzi tu o kwestionowanie przez niektórych 
publicystów konieczności posiadania przez 
MW okrętów podwodnych oraz przydatności 
fregat rakietowych OHP i operujących z nich 
śmigłowców pokładowych SH-2G. Wobec ta-
kich poglądów nie chcemy i nie możemy po-
zostać bierni. Dlatego uważamy, że właśnie na 
łamach „Bandery”, należy przedstawić argu-
menty, które odpowiedzą na pytania dotyczące 
zarówno roli okrętów podwodnych, jak i fregat 
i śmigłowców pokładowych w polskiej flocie. 

OKRĘTY PODWODNE
Za tym, że warto mieć dywizjon okrętów 

podwodnych, przemawia wiele faktów. Ale 
najistotniejszy jest ten, że takie jednostki po-
siadają cenną i przydatną cechę, jaką jest skry-
tość działania. Podczas działań wojennych jest 
ona nieoceniona, ale odgrywa także i będzie 
odgrywała coraz większą rolę w czasie poko-
ju. Specjaliści zajmujący się komunikacją 
morską zgodnie twierdzą, że ruch na szlakach 
morskich wzrasta. A im jest większy, tym wię-
cej zagrożeń. Trzeba się liczyć z przemytem, 
piractwem, terroryzmem. Wszystkie marynar-
ki wojenne na świecie coraz bardziej zaczyna-
ją więc pełnić role prewencyjne. Uczestniczą 
w operacjach takich jak „Active Endeavour” 
na Morzu Śródziemnym, w której dwukrotnie 
brał udział ORP „Bielik”, a raz ORP „Kon-
dor”. Prowadziły one monitoring całej żeglugi 
w obrębie rejonu operacji, rozpoznawały 
wszystkie przechodzące jednostki, znajdujące 

się w zasięgu wykrycia. Tu szczególnie widać 
przewagę, jaką okrętowi podwodnemu nad si-
łami nawodnymi daje skrytość. „Podczas pa-
trolu zbliżaliśmy się niepostrzeżenie na głębo-
kości peryskopowej do wykrytej jednostki 
i przyglądaliśmy się jej”, mówi komandor po-
rucznik Piotr Pawłowski, dowódca pierwszej 
zmiany polskiego kontyngentu wojskowego 
„Kondor”. „Jeżeli coś nas zaniepokoiło, zgła-
szaliśmy to. Siły nawodne otrzymywały stu-
procentowe wskazanie celu i wykonując «bo-
arding» wiedziały czego i gdzie szukać. Bez 
takiej informacji zmuszone byłyby działać po 
omacku”.

Okręty podwodne są w stanie efektywnie 
chronić szlaki komunikacyjne na Bałtyku. Ich 
atutem jest też fakt, że zużywają one dużo 
mniej paliwa niż jednostki nawodne. „Paliwo 
jest nam potrzebne tylko do naładowania bate-
rii akumulatorów, a nie bezpośrednio do napę-
dzania okrętu. Co ma bardzo istotne znaczenie 
na przykład podczas kilkumiesięcznej misji”, 
wyjaśnia komandor podporucznik Roman 
Gęzikiewicz, dowódca ORP „Sokół”.

FREGATA – KOŃ ROBOCZY
Fregaty typu OHP czyli OORP „Kościusz-

ko” i Pułaski” nie są może najnowszym osią-
gnięciem techniki, ale warto w tym miejscu 
zadać proste, przewrotne pytanie: co by było, 
gdyby ich nie było? Otóż odpowiedź jest pro-
sta: nie bylibyśmy w stanie realizować zobo-
wiązań międzynarodowych na morzu. Okręty 
te bez wątpienia stanowią jedną z najbardziej 
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udanych konstrukcji w historii współczesnej 
techniki wojenno-morskiej, o czym może 
świadczyć duża liczba wybudowanych jedno-
stek (tylko stocznie w USA wybudowały po-
nad 50 egzemplarzy) oraz szereg krajów eks-
ploatujących te jednostki (USA, Tajwan, Au-
stralia, Turcja, Egipt). 

Jak mówi komandor porucznik Piotr Nieć, 
dowódca ORP „Gen. K. Pułaski”, dzięki no-
woczesnym sonarom oraz możliwości bazo-
wania dwóch śmigłowców, fregaty OHP, po-
mimo zaawansowanego wieku, pozostają 
wciąż w czołówce jednostek do zwalczania 
okrętów podwodnych w siłach NATO. O czym 
dobitnie świadczy fakt, że wciąż są eksploato-
wane w charakterze jednostek ZOP przez US 
Navy, najbardziej technologicznie zaawanso-
wanych sił morskich na  świecie.

Poza wyposażeniem ZOP okręty omawia-
nego typu posiadają także wyposażenie po-
zwalające na ich wykorzystanie zarówno do 
obrony przed środkami napadu powietrznego, 
jak i przed okrętami nawodnymi. Ponadto do-
skonale sprawdzają się w misjach patrolowych 
i eskortowych, stanowiących obecnie dużą 
część działalności morskiej NATO.

WALKA O SZLAKI
W warunkach działań morskich na Bałtyku, 

fregaty OHP, ze względu na dużą dzielność 
morską, są zdolne do prowadzenia działań 
praktycznie w każdych warunkach pogodo-
wych. Mogą także zapewnić obronę przeciw-
lotniczą sobie oraz ochranianym jednostkom. 
Dodatkowo dzięki zdolności  uzupełniania za-
pasów w ruchu są w stanie długo pozostawać 
w rejonie działań, bez konieczności wchodze-
nia do portu.

„Gdy Polska będzie zmuszona do sprowa-
dzania surowców energetycznych drogą morską 
do portów w Gdańsku i Świnoujściu, będą to 
jedyne jednostki zdolne do zapewnienia stat-
kom skutecznej eskorty, być może niezbędnej 
w wypadku eskalacji wrogich działań”, wyja-
śnia komandor Nieć. „A doświadczenia ostat-
nich kilku lat (choćby sytuacja w Somalii) po-

zwalają przypuszczać, że ewentualny konflikt 
morski przyszłości przybierze charakter walki 
o kontrolę nad liniami komunikacyjnymi”.

OCZY, USZY I PIĘŚCI
Fregaty OHP są obecnie jedynymi okręta-

mi uderzeniowymi polskiej Marynarki Wo-
jennej zdolnymi do działania w ramach sta-
łych zespołów NATO. Jako jedyne posiadają 
hangar lotniczy umożliwiający bazowanie 
dwóch śmigłowców, które obecnie stanowią 
oczy i uszy, a nierzadko również pięści współ-
czesnych sił morskich. Z pokładu tych 
okrętów mogą wykonywać zadania 
śmigłowce SH-2G. „Podczas udzia-
łu fregat ze śmigłowcami na po-
kładzie w czasie operacji «Active 
Endavour» oceny wystawiane 
przez głównodowodzących były 
bardzo dobre”, mówi porucznik ma-
rynarki Sebastian Bąbel, pilot śmigłow-
ca SH-2G. „Sam fakt posiadania przez frega-
ty śmigłowców pokładowych stawiały nasz 
zespół na pierwszej linii do wykonywania 
najbardziej skomplikowanych zadań. Na 
przykład transportowaliśmy chorych na inne 
okręty lub prowadziliśmy poszukiwania roz-
bitków”. 

To także załoga naszego śmigłowca 
SH-2G, który wykonywał zadania z pokładu 
OHP, jako jedyna wykryła motorówkę z nie-
legalnymi imigrantami z Algierii podczas 
„Active Endavour” w 2008 roku. Jak mówi 
porucznik, nowoczesne urządzenia na nie-
wiele się zdają podczas namierzania tego ty-
pu jednostek. „Dobry wzrok to podstawa”, 
wyjaśnia pilot Kamana. „Emigranci nie są 
przemycani na wielkich statkach handlo-
wych. Pływają na ogół małymi łódkami mo-
torowymi. Żaden radar nie jest w stanie ich 
wykryć”. 

WYSUNIĘTE OKO FREGATY
SH-2G zabezpiecza też samą fregatę pod 

względem ratowniczym i transportowym. 
Śmigłowiec ten może bowiem przewozić na-

wet dwie tony ładunku. „Możemy także dzia-
łać jako tak zwane wysunięte oko fregaty, po-
nieważ jesteśmy w stanie wyjść poza zasięg 
radarów fregaty i uruchomić swoje radary, 
które wydłużają pole widzenia”, tłumaczy 
Sebastian Bąbel. „Poza tym prędkość, z jaką 
może się poruszać śmigłowiec, w porówna-
niu z dużo mniejszą prędkością okrętu powo-
duje, że identyfikacja wzrokowa z pokładu 
śmigłowca jest o wiele szybsza niż z pokładu 
okrętu”.

Nasze śmigłowce pokładowe są jednak 
przede wszystkim świetnie przygotowa-

ne do zwalczania okrętów podwod-
nych. SH-2G jest w stanie sam zlo-
kalizować i zniszczyć taki okręt. 
Jak mówi porucznik Bąbel, 
w przypadku śmigłowców SH-2G 

jedynym problemem może być ich 
niewystarczająca ilość. 

Owszem, idealnie byłoby, gdyby 
w skład polskiej floty już kilka lat temu we-
szły nowe okręty, zarówno podwodne, jak 
i nawodne, o silnym potencjale uderzenio-
wym na miarę XXI wieku. Ale póki co, tak 
się nie stało. Dlatego trzeba pamiętać, że za-
równo Kobbeny, jak i fregaty typu Oliver 
Hazard Perry, chociaż nie są to najnowsze 
jednostki, zapewniły Marynarce Wojennej 
ciągłość szkolenia załóg, zdobywania i roz-
wijania doświadczeń w elitarnych i skompli-
kowanych operacjach oraz ćwiczeniach NA-
TO. Przyczyniły się w dużej mierze do zbu-
dowania polskiej wiarygodności wśród 
państw morskich sojuszu północnoatlantyc-
kiego. Do czasu wejścia do linii nowocze-
śniejszych jednostek stanowią więc zasadni-
cze siły uderzeniowe polskiej floty. Zatem 
co by było, gdyby ich nie było?                 

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

BARTOSZ ZAJDA
bzajda@mw.mil.pl

Okręty 
podwodne mogą 

efektywnie chronić 
szlaki komunikacyjne na 
Bałtyku. Ich atutem jest 

też mniejsze zużycie 
paliwa.

ORP “GEN.K.PUŁASKI” I ŚMIGŁOWIEC POKŁADOWY SH-2GFREGATA RAKIETOWA ORP „GEN. K. PUŁASKI”

M
AR

IA
N

 K
LU

C
ZY

Ń
S

K
I (

2
), 

K
R

ZY
S

ZT
O

F 
N

O
W

AK



NR 7 | 25 LISTOPADA 2009 9     8     NR 7 | LISTOPADA 2009

T E M A T  N U M E R U

NR 7 | 25 LISTOPADA 2009 9     8     NR 7 | LISTOPADA 2009

Ratownicy z Zespołu Ratownictwa 
Chemicznego potrzebowali zaled-
wie kilkunastu minut, aby wyru-
szyć w drogę. Jak powiedział do-

wódca zespołu, bosman Adam Filus: „Jeste-
śmy ekipą od czarnej roboty. Ze względu na 
wyposażenie tylko my możemy bezpiecznie 
działać w bezpośrednim sąsiedztwie substan-
cji niebezpiecznych. Wchodzimy w takie miej-
sca, w których żaden człowiek nie chciałby się 
znaleźć”.

Odprawa dla członków zespołu odbyła się 
już w drodze na miejsce zdarzenia. Z zebra-
nych informacji wynika, że w zalesionej czę-
ści dziwnowskiego garnizonu odkryto stare 
zbiorniki z nieznaną substancją. Pracujący ro-
botnicy zostali ciężko poparzeni, a służby me-
dyczne nie są w stanie zbliżyć się do tego 
miejsca i udzielić im pomocy. Zadanie zespo-

łu polegać będzie na ewakuacji rannych oraz 
rozpoznaniu środka chemicznego i likwidacji 
skażenia terenu. 

Terenowy Star z trudem przeciska się przez 
wąskie, leśne ścieżki. Droga jest wyłożona be-
tonowymi płytami, lecz od dawna nikt tutaj nie 
jeździł. W końcu pojazd wjeżdża na duży plac 
otoczony resztkami stalowej siatki. W oddali 
widać dwa pordzewiałe zbiorniki. Gdy bosman 
Filus dojeżdża na miejsce, ma już w głowie 
opracowany plan działania oraz wyznaczone 
zadania dla każdego ze swoich ludzi. 

Rozładunek sprzętu i założenie kombinezo-
nów ochronnych trwa tylko chwilę. Za okre-
ślenie rodzaju substancji w zbiornikach odpo-
wiedzialni są mat Tomasz Mazurek i starszy 
marynarz Leszek Stogowski. „W takich chwi-
lach nie wolno za bardzo się spieszyć”, zauwa-
ża mat Mazurek. Po krótkim namyśle dodaje, 

że „kombinezon ogranicza ruchy i widocz-
ność, łatwo przebić go o jakieś ostre elementy 
zbiornika lub rumowiska, i wtedy z ratownika 
można stać się kolejną ofiarą”. Kilka minut 
później są już na miejscu. Rozpoznanie skażeń 
prowadzą za pomocą jednych z najnowocze-
śniejszych urządzeń w kraju. To ACCURO 
2000 i UCAP2C służące do rozpoznania tok-
sycznych środków przemysłowych i bojowych 
środków trujących. 

Rannych robotników natychmiast ewaku-
owali bosman Przemysław Karpowicz i mat 
Ireneusz Kapusta. Pozostałe prace posuwają 
się szybko do przodu. Nie ma czasu do strace-
nia, ponieważ powietrza w butlach wystarcza 
na około 40 minut działania w strefie skaże-
nia. Ratownikom dokucza również pogoda. 
Piękny, słoneczny dzień sprawia, że w żółtym 
kombinezonie jest jak w saunie. 

Awaria chemiczna w Dziwnowie
Ciszę w pomieszczeniu oficera dyżurnego 30. Kompanii Chemicznej w Dziwnowie przerwał ostry dźwięk telefonu. 
Oficer spokojnie podniósł słuchawkę, przedstawił się, lecz już po chwili twarz mu stężała. Rozmowa szybko się 
skończyła, a kilka sekund później na korytarzu słychać było donośny głos „Awaria chemiczna dla zespołu ratownictwa 
chemicznego”.

KOMPANIA DYSPONUJE NAJNOWOCZEŚNIEJSZYMI W KRAJU 
urządzeniami typu ACCURO 2000 i UCAP2C służącymi 
do rozpoznania toksycznych środków przemysłowych 
i bojowych środków trujących.
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Pracujący przy zbiornikach chemicy wiedzą 
już na pewno co to za substancja. To kwas azo-
towy. W jakim celu i przez kogo był składowa-
ny w dziwnowskim lesie? Tego na razie nie 
wiadomo i nie jest to w tej chwili najważniej-
sze. Ratownicy żółtymi taśmami wyznaczają 
strefy zagrożenia. W ziemię zostają wbite 
ostrzegawcze tabliczki. Można w końcu roz-
począć neutralizację skażenia oraz zabezpie-
czyć zbiorniki. Do tego celu chemicy wyko-
rzystują sorbenty. To małe granulki, które 
przenikają przez niedostępne szczeliny i chło-
ną ciecz z każdego podłoża. Praca jest żmud-
na. Ratownicy oddychają coraz trudniej. Cię-
żar wyposażenia, szczególnie butli z powie-
trzem, daje się we znaki. 

Tymczasem w strefie zewnętrznej zwanej stre-
fą pomocniczą rozlokowały się pozostałe podod-
działy kompanii, które dotarły na miejsce zda-
rzenia. Na granicy stref zagrożenia Pluton Li-
kwidacji Skażeń postawił kurtyny wodne, ogra-
niczając w ten sposób  rozprzestrzenianie się 
oparów toksycznej substancji. Pluton dostarcza 
również na bieżąco Zespołowi Ratownictwa 
Chemicznego dodatkowe zestawy sorbentów. Na 

miejscu jest także Drużyna Rozpoznania Ska-
żeń, która prowadzi ciągły monitoring stref ska-
żeń oraz zbiera dane meteorologiczne niezbędne 
do kontrolowania sytuacji w rejonie zbiorników. 
To bardzo ważne, ponieważ nagła zmiana wa-
runków pogodowych, szczególnie kierunku i si-
ły wiatru, może doprowadzić do przemieszcze-
nia się trujących oparów substancji.  

Chemikom w końcu udaje się zabezpieczyć 
zbiorniki. Trochę czasu upłynie zanim sorbent 
wchłonie cały kwas, więc mogą wreszcie od-
począć. Zanim jednak zdejmą kombinezony, 
muszą pozbyć się substancji, która oblepia je 
aż do pasa. Wykorzystują do tego celu komorę 
dekontaminacyjną, przypominającą przeno-
śny, dmuchany prysznic. 

Kiedy ostatni ratownik opuszcza komorę, 
rozlega się głośny dźwięk gwizdka i pada ko-
menda „koniec ćwiczeń”. Na szczęście to nie 
była prawdziwa akcja, tylko scenariusz jedne-
go z wielu ćwiczeń przeprowadzonych w ra-
mach wrześniowego szkolenia poligonowego. 

Manewry uważamy za zakończone, kiedy 
zostaną wykonane wszystkie czynności prze-
widziane w procedurach i instrukcjach postę-

powania w danych wypadkach”, mówi kapitan 
Zbigniew Olejniczak, dowódca „trzydziestej”. 
I dodaje dalej, że „to bardzo ważne, aby niektó-
re czynności wykonywać odruchowo, a sprzęt 
wykorzystywać intuicyjnie. Wymaga to jednak 
ciągłych treningów. Szkolenie poligonowe jest 
o tyle istotne, że scenariusze wydarzeń mogą 
być dowolnie obszerne, mogą wprowadzać do 
ćwiczeń coraz to nowe epizody oraz elementy 
zaskoczenia. Zmusza to uczestników do myśle-
nia i zapobiega rutynie”. 

Jak ważne są tego typu ćwiczenia, pokazują 
wypadki, które miały miejsce w ciągu kilku 
ostatnich miesięcy w Polsce. W ziemi wciąż 
znajdowane są pozostałości po II wojnie świa-
towej, tak jak to miało miejsce pod koniec 
sierpnia w Bornym Sulinowie, gdzie odkopa-
no beczki z iperytem. Rośnie również zagro-
żenie terrorystyczne naszego kraju, a ewentu-
alne ataki bronią chemiczną lub celowe uszko-
dzenia instalacji przemysłowych są brane pod 
uwagę. Z tego powodu wyszkolenie ratowni-
ków chemicznych w 8 Flotylli Obrony Wy-
brzeża jest traktowane priorytetowo.            

PIOTR PŁUCIENNIK 

B A N D E R A

ZESPÓŁ RATOWNICTWA CHE-
MICZNEGO jest elementem Che-
micznego i Radiacyjnego Zespołu 
Awaryjnego 8 FOW, przeznaczo-
nego do likwidacji skutków awarii 
chemicznych, wypadków radiacyj-
nych i aktów terroru z użyciem 
broni masowego rażenia na tere-
nie jednostek wojskowych 8 FOW 
oraz innych jednostek wojsko-
wych. Może być również użyty do 
wsparcia działań ratowniczych 
jednostek ratownictwa cywilnego 

w likwidacji skutków awarii w za-
kładach przemysłowych i na szla-
kach komunikacyjnych. 
Kompania Chemiczna jest podod-
działem 8 Flotylli Obrony Wybrze-
ża, której jednym z zadań jest li-
kwidacja skutków awarii chemicz-
nych i wypadków radiacyjnych, 
wykonywanie zadań w sytuacjach 
kryzysowych oraz udział w likwi-
dacji klęsk żywiołowych. Dowódcą 
30 Kompanii Chemicznej jest ka-
pitan Zbigniew Olejniczak.
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M A R Y N A R Z E  W  A K C J I

W to święto organizuje się insceni-
zacje nocy listopadowej, uro-
czyste apele, wystawiane są ho-
norowe warty i służby, które 

współcześni podchorążowie pełnią w ubiorach 
z tamtego okresu. Na ten jeden dzień przejmują 
również władzę nad uczelniami. Istotnym punk-
tem obchodów jest Bal Podchorążego. W Aka-
demii Marynarki Wojennej zawsze to święto ob-
chodzone jest bardzo uroczyście. W tym roku 
studenci wojskowi zaczęli świętować już 26 li-
stopada. Wszystko rozpoczęło się popołudnio-
wym przemarszem społeczności akademickiej 
ulicą Świętojańską w Gdyni, w blasku niesio-
nych pochodni. Podchorążowie byli ubrani w hi-
storyczne mundury. Pochód rozpoczął się przy 
urzędzie miasta, a zakończył na skwerze Ko-
ściuszki. Tam złożone zostały kwiaty pod Po-
mnikiem Marynarza Polskiego, a następnie od-
był się uroczysty apel przy okręcie muzeum 

„Błyskawica”. Uroku dodał po-
kaz sztucznych ogni. Kolejny 
dzień także obfitował w wiele 
atrakcji, odbyły się wybory Miss 
Akademii Marynarki Wojennej. Studen-
ci mieli również okazję spróbować swoich sił 
w turnieju piłki halowej o puchar komendanta 
AMW. 27 listopada uczelnia otworzyła drzwi 
dla zwiedzających. Można było wtedy zobaczyć 
salę tradycji, pracownię manewrowania okrę-
tem, symulator nawigacyjny, zespół okrętowych 
symulatorów nawigacyjno-manewrowych, pla-
netarium oraz laboratorium eksploatacji okrę-
tów. Wieczorem natomiast studentki i studenci 
wojskowi świętowali w czasie Balu Podchorąże-
go, który był jednocześnie zwieńczeniem ob-
chodów ich święta. 

Dzień Podchorążego ma długą tradycję. 
29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie 
listopadowe przeciwko rosyjskiemu panowa-

niu. Hasło do ataku dali podchorążowie, wy-
chowankowie Szkoły Podchorążych Piechoty 

w Warszawie, pod dowództwem poruczni-
ka Piotra Wysockiego. Rozpoczęli je 

szturmem na Belweder, siedzibę ro-
syjskiego dowódcy armii polskiej, 
wielkiego księcia Konstantego. Jed-
nak książę zdążył się ukryć, dlatego 

spiskowcy wyszli na miasto i zaczęli 
nawoływać ludność do powstania. War-

szawiacy dołączyli do podchorążych, zdo-
byto arsenał i rozdano ludowi broń. Polscy 
żołnierze stanęli po stronie powstańców. Wy-
starczyła jedna noc na wyparcie rosyjskich 
żołnierzy ze stolicy. Następnego dnia Warsza-
wa była już wolna. Powstanie przyczyniło się 
do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej, która 
rozpoczęła się w lutym 1831 roku. W sierpniu 
skapitulowała stolica, najdłużej bronił się Za-
mość – do 21 października. Na pamiątkę tam-
tych wydarzeń 29 listopada ustanowiono 
Dniem Podchorążego. Święto to jest obcho-
dzone w Wojsku Polskim, a szczególnie uro-
czyście w wojskowych uczelniach.                

Dzień Podchorążego jak co roku obfitował w wiele wydarzeń, zarówno tych 
o charakterze patriotycznym, jak i tych bardziej na wesoło. Pamiętać 
jednak należy, że geneza tego święta to przede wszystkim 
podkreślenie naszej historii i tradycji.

Podchorążowie przejęli władzę

WOJCIECH MUNDT
rzecznik@amw.gdynia.pl
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29 listopada 
1830 wychowanko-

wi Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Warszawie 
rozpoczęli powstanie li-

stopadowe atakiem 
na Belweder.
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BANDERA: W listopadzie mija 11. rocznica 
wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Muzeum ciągle jest jednak nieczynne...
SŁAWOMIR KUDELA: Tak, również wspo-
minam tamte dni, gdyż byłem bezpośrednio 
zaangażowany w tę uroczystość. Wtedy ma-
rzyłem, iż niedługo rozpoczniemy działalność 
muzealną. Oczywiście nie tracę nadziei, ale 
łza goryczy spływa po policzku, gdy myślę 
o naszej budowie. No cóż , nie mamy pienię-
dzy na wykończenie budynku. Mamy jednak 
nadzieję, że ten problem szybko się rozwiąże. 
Czterdzieści lat czekania na własną siedzibę, 
to trochę długo...

BANDERA: No właśnie, kiedy zaczyna się 
historia Muzeum Marynarki Wojennej?
SŁAWOMIR KUDELA: Muzeum Marynar-
ki Wojennej jest najstarszym morskim mu-
zeum w Polsce. Próby powołania tej instytucji 
były jeszcze przed wojną. Ale nie było wów-
czas tak zwanego ducha. Nie było go dla two-
rzących się struktur Marynarki Wojennej, a co 
dopiero dla nas. W latach dwudziestych nawet  
Jerzy Michalski, ówczesny minister finansów, 
chciał zaprzestania jakichkolwiek działań na 
rzecz Marynarki Wojennej. W rządzie poja-
wiały się wówczas głosy mówiące: po co nam 
flota? A więc budowa muzeum musiała zostać 
ograniczona do teoretycznych rozważań.

BANDERA: Sytuacja zmieniła się dopiero 
po wojnie?
SŁAWOMIR KUDELA: Tak. W zasadzie od 
jej zakończenia środowiska kochające polskie 
tradycje wojenno-morskie podnosiły ten te-
mat. W 1953 roku powołano nas jako Mu-
zeum Marynarki Wojennej. Dostaliśmy na sie-
dzibę muzeum starą willę w Gdyni w miejscu 
dzisiejszej ekspozycji plenerowej przy plaży. 
Ale już w 1969 roku podjęto decyzję o za-
mknięciu tego budynku. Nie spełniał wymo-
gów zarówno muzealnych, jak i technicznych. 
Trzeba było go rozebrać. Od tamtego czasu je-
steśmy bez siedziby. 

BANDERA: Gdzie trzymacie eksponaty?
SŁAWOMIR KUDELA: Korzystamy 
z gościnności Marynarki Wojennej i insty-

tucji wojskowych. Dzięki życzliwości ów-
czesnych dowódców Marynarki Wojennej 
nasze magazyny zorganizowane zostały 
w gmachu Dowództwa Marynarki Wojen-
nej. Ponadto zasoby muzealne przechowy-
wane są w Gdyni-Redłowie, gdzie znajdują 
się  główne magazyny archiwaliów liczone 
w tysiące pozycji.

BANDERA: Jak doszło do budowy siedzi-
by muzeum?
SŁAWOMIR KUDELA: Głównym inicja-
torem przedsięwzięcia był admirał floty 
Ryszard Łukasik. To dzięki wysiłkom pana 
admirała powstała siedziba, którą dziś mo-
żemy oglądać w stanie surowym zamknię-
tym. To również  z jego inicjatywy w 1998 
roku został podpisany list intencyjny mię-
dzy Marynarką Wojenną a władzami miasta. 
Strony wyraziły troskę o to, żeby mieć sie-
dzibę muzealną, w której będzie się mieści-
ło muzeum zarówno miasta Gdyni, jak i Ma-
rynarki Wojennej. Historia miasta i historia 
Marynarki Wojennej przeplatają się prze-
cież. Można powiedzieć, że nie ma Mary-
narki Wojennej bez Gdyni i nie ma Gdyni 
bez Marynarki Wojennej.

BANDERA: Skąd wzięliście pieniądze na 
rozpoczęcie budowy nowego budynku?
SŁAWOMIR KUDELA: W 2001 roku po-
wołana została fundacja pod nazwą „O dach 
dla historii Marynarki Wojennej RP” i ta fun-
dacja była reprezentantem zarówno dla Ma-
rynarki Wojennej, jak i dla miasta w okresie 
pierwszego etapu budowy. Uznano, że w po-
czątkowej fazie lepiej jeśli jedna instytucja 
będzie reprezentować całość inwestycji. Uda-
ło się zebrać około 10,5 miliona złotych. To 
pozwoliło zakończyć wspomniany przeze 
mnie pierwszy etap budowy. Tutaj chciałbym 
podkreślić również wielką rolę fundacji, bez 
której działalności trudno byłoby doprowa-
dzić do obecnego etapu inwestycji. Potem na-
stąpił podział geodezyjny budynku, a miasto 
jak i Marynarka Wojenna zajęły się dalszym 
etapem budowy już we własnym zakresie. 
W naszym jednak wypadku trudności ekono-
miczne spowodowały zamrożenie prac do 
czasu uzyskania odpowiednich środków.

BANDERA: Miasto swoje muzeum otwo-
rzyło kilka lat temu.
SŁAWOMIR KUDELA: Władze miejskie by-
ły w innej sytuacji niż my. Proszę pamiętać 
o tym, że  w tamtym czasie byliśmy normalną 
jednostką wojskową, (Muzeum Marynarki Wo-
jennej) z jej standardowymi zadaniami, która re-
alizowała również działalność na polu muzeal-
nym. Nasz budżet był dość skromny. Nie po-
zwalał nam na pełnowartościową realizację za-
dań muzealnych. Trudno się dziwić. Każdy do-
wódca dba przede wszystkim o zdolność bojową 
żołnierzy a dopiero w dalszej kolejności może 
zająć się takimi  rzeczami  jak muzeum. I tak 
było w naszym przypadku. Pomimo odczuwal-
nej dużej troski dowódców Marynarki Wojennej 
o nasze miejsce i wypełnianie naszej misji, rze-
czywistość była określona i weryfikowała często 
nasze plany.

BANDERA: Co się zmieniło w tej kwestii?
SŁAWOMIR KUDELA: W 2006 roku po-
wstała w Ministerstwie Obrony Narodowej 
koncepcja stworzenia systemu muzealnictwa 
wojskowego. Objęła ona między innymi Mu-
zeum Marynarki Wojennej. Staliśmy się 
przez to Państwową Instytucją Kultury. Po-
siadamy w związku z tym własny budżet, sa-
modzielność administracyjną i merytorycz-
ną. Podlegamy teraz pod MON, a z Marynar-
ką Wojenną mamy podpisane porozumienie 
o współpracy.

BANDERA: Ale straciliście „Błyskawicę”.
SŁAWOMIR KUDELA:  Nie oceniałbym 
tego w kategorii straty ponieważ ORP „Bły-

Z komandorem porucznikiem SŁAWOMIREM KUDELĄ dyrektorem Muzeum 
Marynarki Wojennej o niedokończonej budowie rozmawia TOMASZ GOS.

Czterdzieści lat 
czekania
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skawica” jest wartością nadrzędną dla wszyst-
kich pokoleń marynarzy. Owszem, okręt był 
w strukturach muzeum od 1976 roku, podob-
nie jak wcześniej ORP „Burza”, która w roli 
okrętu muzeum występowała w latach 1960–
1974. ORP „Błyskawica” została jednak 
w 2007 roku wyłączona z naszego składu 
z prostej przyczyny: na okręcie ówcześnie 
pełnili służbę marynarze zasadniczej służby 
wojskowej. Kiedy przeszliśmy pod szyld Pań-
stwowej Instytucji Kultury, zaczęła  nas obo-
wiązywać ustawa o muzeach, a to nie współ-
grało z ustawą o służbie wojskowej. W związ-
ku z tym nastąpiło wyłączenie „Błyskawicy” 
z naszych struktur. Okręt pozostaje jako jed-
nostka Marynarki Wojennej wraz z etatową 
załogą i pełnym marynarskim ceremoniałem. 
Teraz Marynarka Wojenna użycza nam okrę-
tu na cele wystawiennicze. Dzięki temu, przy 
dobrej współpracy z MW, możemy nadal 
udostępniać nasze zbiory i prezentować je 
społeczeństwu na pokładzie tego wspaniałe-
go okrętu. 

BANDERA: Porozmawiajmy o pienią-
dzach. Skąd zamierza Pan wziąć środki na 
dokończenie budowy muzeum?
SŁAWOMIR KUDELA: Przygotowaliśmy 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku o przyznanie nam środków z Unii 
Europejskiej. Procedury są bardzo skompliko-
wane, ale jesteśmy na dobrej drodze. Póki co 
zyskaliśmy akceptację techniczną i finansową 
obiektu. Zespól niezależnych ekspertów po-
wołanych przez Urząd Marszałkowski wyraził 
pozytywną opinię o naszym projekcie i wnio-
sku, uznając zasadność i konieczność konty-
nuacji prac budowlanych. Na dokończenie bu-
dowy potrzebna jest nam kwota około 12 mi-
lionów złotych. Jeśli ją otrzymamy, jesteśmy 
w stanie w ciągu roku ukończyć budowę.

BANDERA: Aby otrzymać środki unijne 
potrzebny jest chyba jakiś wkład własny?
SŁAWOMIR KUDELA: Żeby dostać pie-
niądze, jednym z zasadniczych warunków jest 
posiadanie własnego wkładu na poziomie 
30 procent wartości inwestycji. Takie środki 
mamy zagwarantowane przez ministra obrony 
narodowej. A więc wszystkie procedury 
i warunki konieczne do spełnienia przy ubie-
ganiu się o dofinansowanie z Unii Europej-
skiej spełniamy.
 
BANDERA: Pomimo braku pieniędzy 
i własnej siedziby organizujecie ciągle wy-
stawy...
SŁAWOMIR KUDELA: W ciągu szesnastu 
lat zorganizowaliśmy w Polsce 110 wystaw. 
To, że nie mamy swojej siedziby, nie znaczy, 
że nie pracujemy. Ale prawdziwa sztuka mu-
zealna wymaga własnego budynku. I oto bę-
dziemy nadal walczyć…                               

Każdy element faktycznego przezna-
czenia ORP „Bałtyk” można by 
obszernie opisać. Samo spojrzenie 
na pokład tej jednostki przynosi na 

myśl przynajmniej kilka zastosowań. Kapitan 
marynarki Aleksander Jezielski, dowódca 
„Bałtyku”, bardzo szczegółowo opisuje jej pod-
stawowe zadania: „Mój okręt przeznaczony jest 
do zaopatrywania, przyjmowania, przechowy-
wania oraz wyładunku paliw płynnych i sma-
rów. Jesteśmy w stanie podawać wodę słodką, 
transportować różnorakie produkty w określo-
nych rozmiarach i dostarczać w miarę możliwo-
ści części zamienne na uszkodzone jednostki”. 
Dodatkowo na „Bałtyku” funkcjonuje warsztat 
okrętowy, w oparciu o który załoga ma możli-
wość wykonywania napraw mechanizmów za-
równo własnych, jak i z innych okrętów. Poten-
cjał największej bazy zaopatrzeniowej w Polsce 
jest jednak jeszcze większy. Poszerza ją z pew-
nością unikalna możliwość transferu paliwa 
z nieuzbrojonego brzegu za pomocą węża ła-
dunkowego o długości kilometra. 

UNIWERSALNOŚĆ
„Zet Pierwszy” jak często określany jest ORP 

„Bałtyk” (numer burtowy Z-1) od początku był 
niezwykle uniwersalną jednostką mogącą ob-
sługiwać wszystkie okręty polskiej Marynarki 
Wojennej. Jednak co z flotami natowskimi? 
Ostatni rok był przełomowy. Do zainstalowa-
nych już w 1999 roku urządzeń typu RAS (re-
plenishment at sea) dołączyły praktycznie 
wszystkie standardowe złącza funkcjonujące 
w ramach sił sojuszu północnoatlantyckiego. 
„Bałtyk” ma więc w tej chwili znacznie większe 
możliwości niż kilka miesięcy temu. Jego co-
dzienne zadania nie ograniczają się do działań 

na morzu. Często jest on wykorzystywany jako 
mobilna stacja zaopatrzeniowa w obrębie Portu 
Wojennego w Gdyni. Korzyści wynikające z te-
go typu działań są obopólne. Załoga okrętu szko-
li się w obsłudze mechanizmów specjalistycz-
nych w warunkach portowych, a obsady jedno-
stek korzystających z zaopatrzenia – we współ-
pracy z urządzeniami znajdującymi się na pokła-
dzie „Bałtyku”. 

MANEWRY, ĆWICZENIA, 
SZKOLENIE

Opisywane na wstępie ćwiczenia pokazały 
między innymi jak efektywne dla zespołu okrę-
tów bojowych jest wykorzystanie tego typu jed-
nostki. Co roku „Zet Pierwszy” uczestniczy 
w kilkunastu ćwiczeniach różnego szczebla. Za-
czynając od indywidualnych i grupowych, przez 
manewry Dywizjonu Okrętów Rakietowych 
i 3 Flotylli Okrętów, a na kompleksowych ma-
newrach polskiej Marynarki Wojennej lub nawet 
SZRP kończąc. Jego nieograniczona dzielność 
morska sprawia, że może funkcjonować bez 
względu na pogodę, a możliwości załadunkowe 
sprawiają, że czas pracy ograniczyć może jedy-
nie ilość prowiantu. Do tej pory w swojej historii 
„Bałtyk” przekazał zaopatrywanym jednostkom 
niemal 58 tysięcy ton paliwa oraz niezliczone 
ilości wody pitnej. Spędził w morzu blisko 6 ty-
sięcy godzin i przebył ponad 20 tysięcy mil 
morskich. Dowódca okrętu, kapitan marynarki 
Aleksander Jezielski jest jednocześnie dowód-
cą grupy, którą wspólnie z „Bałtykiem” tworzy 
barka ekologiczna B-7. Podlega ona dowódcy 
Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływają-
cych Komendy Portu Wojennego Gdynia.      

GRZEGORZ ŁYKO
glyko@mw.mil.pl

Logistyczny jedynak
Ostatnie dni września były dla załogi ORP „Bałtyk” morskim sprawdzianem 
wyszkolenia. Jednostka przećwiczyła na Zatoce Gdańskiej między innymi 
podawanie paliwa i zapasów metodą „burta w burtę”, obronę okrętu 
podczas przejścia morzem oraz strzelania artyleryjskie. 
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Ostatnio jeden z moich kolegów 
chwalił się, że ma kilkuset znajo-
mych na „Naszej klasie”. Ale czy 
to jest miarą jego wartości jako 

człowieka? Nie chcę oczywiście negować ani 
portali społecznościowych, ani nikogo kryty-
kować. Każdy ma prawo do własnych wybo-
rów. Chciałbym natomiast zainicjować dysku-
sję, czy idąc w kierunku wirtualnej rzeczywi-
stości nie odrywamy się od własnych przyja-
ciół, którzy są obok nas w tak zwanym realu? 
A tym bardziej, czy nie zapominamy o tych, 
których już nie ma? Przecież pozostawili swo-
je rodziny, które niejednokrotnie borykają się 
z problemami, o których możemy nawet nie 
wiedzieć. Całkiem niedawno większość z nas 
odwiedziła groby swoich bliskich, byłych ko-
legów z pracy, przełożonych czy podwład-
nych, których już nie ma. Zapaliliśmy znicze, 
pochyliliśmy się nad grobem… Ale co dalej? 

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie, a jed-
nocześnie przykładem jak pomagać jest pa-

mięć o naszym koledze Jarku Borcowskim, 
który zmarł w 2005 roku. Przed Jarkiem ry-
sowała się piękna przyszłość. Był dowódcą 
okrętu rakietowego ORP „Piorun” potem słu-
żył w strukturach NATO. Był sympatycznym 
i energicznym człowiekiem, którego nigdy nie 
opuszczał dobry humor. Kto by przypuszczał, 
że „Borczan” nas zostawi, że ciężka choroba 
zabierze go z naszych szeregów. Odszedł jed-
nak na wieczną wachtę i z tym niestety musie-
liśmy się pogodzić. 

O Jarku pamięta zawsze załoga jego okrę-
tu, marynarze z „Pioruna”, którzy regularnie 
odwiedzają jego grób na cmentarzu w Wejhe-
rowie. Zapraszają także jego bliskich na waż-
ne dla okrętu uroczystości. Wszyscy pamięta-
my także, że Jarek pozostawił swojego synka, 
dziś siedmioletniego Kubę. Okrutny los nie 
dość, że zabrał temu dziecku ojca, to jeszcze 
doświadczył go ciężką chorobą. Kuba choruje 
bowiem na białaczkę, a szansą na jego powrót 
do zdrowia było znalezienie niespokrewnione-

go dawcy szpiku kostnego. Na szczęście, dzię-
ki staraniom rodziny, ludzi dobrej woli, funda-
cji DKMS „Wspólnie przeciw białaczce” uda-
ło się znaleźć dawcę. Jedną z akcji na rzecz 
poszukiwania dawców, którą fundacja organi-
zowała we wrześniu w Wejherowie, wsparła 
Marynarka Wojenna. Zarejestrowano wówczas 
aż 1394 osoby – potencjalnych dawców szpiku 
kostnego.

Chociaż dla Kuby znaleziono dawcę, to 
jednak wspólnie z fundacją DKMS Mary-
narka Wojenna zorganizowała kolejną akcję 
rejestracji dawców szpiku kostnego, aby po-
móc innym dzieciom, które czekają na prze-
szczep. Pod koniec listopada, potencjalni 
dawcy mogli rejestrować się w Klubie Ma-
rynarki Wojennej „Riwiera”. Ilu dzieciom 
w ten sposób udzielono pomocy? Jeszcze 
nie wiadomo. Ale na pewno dzięki takim 
akcjom jesteśmy bardziej real.                   

Online czy real?
Popularność portali społecznościowych jest coraz większa. Zakładamy na 
nich profile, odnajdujemy starych znajomych, zawieramy nowe 
znajomości, radzimy się jak rozwiązywać różne problemy. Stopniowo 
uciekamy do wirtualnej rzeczywistości. Dobrze jednak, gdy w tej ucieczce 
nie zapominamy o naszych rzeczywistych przyjaciołach, kolegach i ich 
rodzinach. Pamiętamy zwłaszcza o tych, których już wśród nas nie ma…

BARTOSZ ZAJDA 
rzecznik@mw.mil.pl

NR 7 | 25 LISTOPADA 2009 13     12     NR 7 | LISTOPADA 2009

JEŚLI CHCESZ POMÓC INNYM, 
WEJDŹ NA STRONĘ 

INTERNETOWĄ MARYNARKI 
WOJENNEJ 

WWW.MW.MIL.PL

W ZAKŁADCE „POMOC” 
ZNAJDZIESZ INFORMACJE 
O OSOBACH, KTÓRYM MOŻESZ 
POMÓC.
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M O R S K I E  T R A D Y C J EN A S Z E  T R A D Y C J E

R odzimym miastem komandora 
porucznika pilota Eligiusza 
Hirnle, urodzonego 27 listo-
pada 1924 roku, była Kołomy-
ja leżąca u podnóża Karpat 

Wschodnich nad rzeką Prut, licząca przed 
II wojna światową 40 tysięcy mieszkańców. 
Tamtejsza młodzież cechowała się wysokim 
stopniem twórczej aktywności, ambicjami 
oraz patriotyzmem. 

Siedem miesięcy po pierwszym wkroczeniu 
do miasta Amii Czerwonej, na przełomie 
kwietnia i maja 1940 roku NKWD aresztowa-
ło ojca Eligiusza – Adama, dawnego legioni-
stę Piłsudskiego i żołnierza Armii Krajowej, 
po którym później wszelki ślad zaginął. 
W tym miejscu można nadmienić, że losy ojca 
syn utrzymywał przez cały okres swojej służby 
w tajemnicy, mając świadomość, że ich ujaw-
nienie na zawsze może przekreślić jego pra-
gnienie latania na samolotach. 

DROGA DO LOTNICTWA 
W 1944 roku, po ponownym zajęciu Koło-

myi przez wojska radzieckie, rozeszły się wie-
ści o poborze ochotników do 1 Armii Wojska 
Polskiego pod dowództwem generała Zyg-
munta Berlinga. Eligiusz Hirnle zgłasza się 
do niej 20 maja 1944 roku, z niekłamanym en-
tuzjazmem i pragnieniem walki o wyzwolenie 
pozostających pod okupacją hitlerowską ziem 
polskich, podobnie jak liczni jego rówieśnicy.  
W Sielcach nad Oką i w Szkole Centralnej 
w Riazaniu przechodzi przeszkolenie wojsko-

we jako podchorąży, awansując do stopnia ka-
prala. Po usilnych staraniach otrzymuje przy-
dział do organizującej się Wojskowej Szkoły 
Lotniczej w Zamościu, która na początku 1945 
roku przeniesiona zostaje do Dęblina – koleb-
ki „Polskich Orląt”. Zalicza pierwszy lot z in-
struktorem  na samolocie treningowym UT-2 
i obowiązkowy kurs spadochronowy. 1 sierp-
nia 1946 roku nadchodzi  jeden z najważniej-
szych dni w jego życiu. Odbywa pierwszy sa-
modzielny lot, „zdany na własne siły i myśli”,  
jak później opisuje we wspomnieniach. Pełne 
szkolenie pilotażowe i bojowe odbywa na sa-
molotach UIł-2 i Ił-2. Oznaczało to „szturmo-
wy”, wyższy stopień wtajemniczenia lotnicze-
go, na które składa się między innymi umiejęt-
ność wykonywania płytkich i głębokich wira-
ży, bojowych zwrotów, beczek korkociągów 
i pętli, czyli figur przygotowujących pilota do 
walki powietrznej i mistrzostwa w pilotażu. 

!5 grudnia 1947 roku, po trzech latach na-
uki w Oficerskiej Szkole Lotniczej Wojska 
Polskiego w Dęblinie, zostaje promowany na 
podporucznika i uzyskuje tytuł pilota wojsko-
wego jako absolwent pilotażu na samolotach 
Ił-2. Szlify oficerskie z jego rocznika uzyskali 
jedynie tacy jak on – najbardziej wytrwali 
i zdecydowani podchorążowie.

Pierwszy przydział służbowy otrzymuje do 
6 Pułku Lotnictwa Szturmowego (6 plsz) we 
Wrocławiu. W tym czasie bierze również 
udział w odbudowie tego zniszczonego mia-
sta. Rozpoczyna pokonywanie ścieżki awansu 
służbowego – na początku zostaje dowódcą 

klucza. W 1949 roku podczas przebazowania 
na polowe lotnisko w Słupsku odbywa po raz 
pierwszy loty nad morzem, które wywierają 
na nim niezatarte wrażenie.                           

Drogi Czytelniku !
W niniejszym numerze „Bandery” wracamy do wspomnień o ludziach, którzy na trwałe wrośli w histo-
rię Marynarki Wojennej, zazwyczaj niebędących na świecznikach władzy, niejednokrotnie wręcz nie-
zauważanych w czasie służby, a przekornie niezwykle pozytywnie wspominanych po odejściu z niej 
na zasłużony odpoczynek czy też wieczną wachtę. 
Moją intencją jest ocalenie od zapomnienia i choć na chwilę przypomnienie sylwetek ludzi w myśl 
słów księdza Twardowskiego: „Człowiek żyje tak długo jak długo żyje w sercach  i umysłach innych”.
Przedstawiam dzisiaj sylwetkę komandora pilota Eligiusza Hirnle, który nade wszystko ukochał służ-
bę w lotnictwie Marynarki Wojennej. 
Zwracam się w tym miejscu z apelem do wszystkich tych czytelników, którzy posiadają wiedzę 
o bliskich, przyjaciołach, czy też osobach zasługujących na wspomnienia na łamach „Bandery”, 
o przesyłanie informacji na mój e-mail ryszardsawicki@wp.pl. 
Wierzę, że cykl ten spotka się z Państwa zainteresowaniem i pozostaję z szacunkiem.

komandor RYSZARD SAWICKI

Lotnik morski
„Ocalić od zapomnienia” – krótki rys z życia komandora porucznika pilota Eligiusza Hirnle cz. I.

„ C z ł o w i e k  t a k  d ł u g o  ż y j e , 
j a k  d ł u g o  ż y j e  w  l u d z k i c h 

w s p o m n i e n i a c h ”

komandor RYSZARD SAWICKI
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P S Y C H O L O G  R A D Z I

 Komandor podporucznik 
KATARZYNA FILIMONIUK
 rodzinawojsk@mw.mil.pl

W rodzinach wojskowych 
okresy rozłąki zdarzają 
się szczególnie często, 
można nawet powiedzieć, 
że należą do specyfiki za-

równo służby, jak i życia rodzinnego. Im dłuż-
szy planowany czas nieobecności członka ro-
dziny, tym i emocje towarzyszące temu wyda-
rzeniu bywają silniejsze. Łatwiej przecież wy-
obrazić sobie kilkutygodniową reorganizację 
życia domowego, a zupełnie inaczej należy 
przygotować się do zmiany wielomiesięcznej. 

Kiedy już wiesz , że bliska osoba na kilka-
naście miesięcy opuści rodzinny dom, to nie-
zależnie od racjonalnego uzasadnienia takiej 

Tak daleko…
tak blisko
Rozłąka, rozstanie, czy to chwilowe, czy trwające dłużej budzą raczej 
uczucia niezbyt pozytywne, smutek, tęsknotę.

decyzji możesz czuć zdziwienie, bunt, niepo-
kój, niedowierzanie. Tak to już jest, że emo-
cje i uczucia nie zawsze poddają się rygorom 
logiki, więc nawet rozumowej akceptacji 
pewnych faktów i decyzji może towarzyszyć 
irracjonalne poczucie opuszczenia, strachu 
czy osamotnienia. Sytuacje rozłąki kompli-
kuje też fakt, że to zazwyczaj osoba wyjeż-
dżająca, oddalająca się z domu jest w cen-
trum zainteresowania. To jej dotyczą sprawy 
organizacyjne związane z podróżą, to ona ma 
nowe zadania do wykonania, to ją należy 
przygotować do wyjazdu, wesprzeć, zrozu-
mieć… A przecież w równie ważnej roli znaj-
duje się rodzina  osoby wyjeżdżającej.     

Długa nieobecność męża, syna czy innego 
członka rodziny na pewno zmienia sposób jej 
funkcjonowania. Wiele obowiązków domo-
wych trzeba rozdzielić 
inaczej, więcej odpo-
wiedzialności spoczywa 
na pozostałych w domu. 
Pamiętaj, że do rozłąki 
można się przygotować, 
a podstawa, to dobra or-
ganizacja.

Jeżeli w rodzinie są 
dzieci… wszystko zale-
ży od ich wieku. Nie-
mowlęta i małe dzieci bardzo łatwo wyczu-
wają nastrój opiekunów, ich komfort zależy 
od atmosfery panującej w domu, a w mniej-
szym stopniu od ilości osób, które w nim 
przebywają. 

Dzieci starsze i nastolatki są bardziej nie-
zależne w swoim odczuwaniu. Potrafią my-
śleć symbolicznie, rozumieją pojęcie nie-
obecności rodzica i to, że ona się kiedyś skoń-
czy. Niezależnie jednak od wieku dziecka 
może ono w sposób typowy lub nietypowy 
wyrażać swoją tęsknotę. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, czy zmieniło się za-
chowanie dziecka i jak długo ta zmiana trwa. 

Większość z nich jest czasowych i po krót-
kim czasie wygasa. Obserwuj więc swoje 
dziecko, a szczególnie sen, apetyt, nastrój, 
oceny szkolne i kontakty towarzyskie. Pamię-
taj, że każde dziecko inaczej reaguje na tęsk-
notę. Czasami bunt i prowokacyjna obojęt-
ność jest wyrazem żalu i lęku przed rozsta-
niem. Jeżeli coś cię niepokoi – porozmawiaj 
z psychologiem. Pamiętaj, poszukiwanie po-
mocy w sytuacjach kryzysowych to wyraz 
zaradności i mądrości życiowej. 

 Oddalenie to na pewno czas  próby i to  
w wielu różnych wymiarach. To nie dramat, 
ale szansa na umocnienie rodzinnych więzi, 
jeżeli podejdziesz do sprawy pozytywnie:

– dużo rozmawiaj z dziećmi, a przede 
wszystkim słuchaj ich;

– wspieraj i wyjaśniaj dziecięce wątpliwo-
ści;

– podkreślaj i zazna-
czaj psychologiczną 
obecność małżonka 
i rodzica;

– bądź w kontakcie 
mailowym, telefonicz-
nym, listownym;

– wychodź do ludzi, 
nie izoluj się;

– nawiąż kontakt 
z osobami w takiej samej sytuacji;

– korzystaj z profesjonalnej pomocy.
Jeżeli twój bliski to marynarz, także ty 

stajesz się częścią marynarskiej rodziny. 
Możesz liczyć na pomoc, radę i wsparcie 
jednostki wojskowej i innych wojskowych 
instytucji. Wiadomo, że w służbie wojsko-
wej sprawy zawodowe i osobiste łączą się 
ściślej niż w innych profesjach, a bezpie-
czeństwo i komfort rodziny wpływa na ja-
kość działań służbowych żołnierza.          

Rodzina to potencjał siły, 
wsparcia i wzajemnej 
akceptacji, doświadczenie 
rozłąki stwarza szansę 
docenienia domowego 
ogniska 
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J eżeli naprzeciwko mnie staje moc-
ny rywal, to najczęściej sięgam po 
Seoi Nage”, mówi mistrz. „Jest to 
uniwersalna technika, przed którą 
respekt czują nawet najtwardsi za-

wodnicy”. Danielewski wie o czym mówi. 
Trenuje judo od V klasy podstawówki. Choć 
minęły 24 lata od pierwszego kontaktu z ma-
tą, nie traci serca do tego wymagającego 
sportu. Startuje w zawodach, reprezentując 
barwy Wojskowego Klubu Sportowego „Flo-
ta” Gdynia. Na szczeblu Wojska Polskiego 
jego występ jest gwarancją medalu. „Z mi-
strzostw WP praktycznie zawsze przywozi-
łem jakiś krążek. No może z wyjątkiem 2004 
roku, ale to był tylko wypadek przy pracy”, 
śmieje się Danielewski. Łącznie zdobył po-
nad 20 medali. Wyczyn nietuzinkowy w po-
nad stutysięcznej armii. Jednak nie wszystkie  
pochodzą z mistrzostw wojskowych.

 
ZŁOTY WYSTĘP FAWORYTA

Tegoroczny występ gdyńskiego judoki na 
IX Mistrzostwach Polski Masters w Judo za-
sługuje na największy szacunek. Wystartował 
w kategorii 90 kilogramów M-2 (od 35-40 
lat). Trafił do jednej z dwóch grup, w których 
rywalizacja odbywała się systemem „każdy 
z każdym”. Wygrane w kolejnych walkach da-
wały punkty niezbędne do awansu do strefy 
medalowej. Danielewski był postrzegany jako 
jeden z faworytów, gdyż w poprzednich mi-
strzostwach zajął drugie miejsce. Z takim ob-
ciążeniem zawsze trudniej się walczy. Zawod-
nik WKS „Flota” bezproblemowo znalazł się 

jednak w dwójce awansującej do półfinału. 
Podobnie jak w poprzedniej edycji mistrzostw 
uporał się z przeciwnikiem i stanął do poje-
dynku finałowego. „Drugiego z rzędu finału 
nie mogłem przegrać. Srebrny medal to suk-
ces, ale również swego rodzaju porażka”, 
przyznaje Danielewski. Wygrał, zdobył złoty 
medal, został mistrzem. Do swojej kolekcji 
medalowej dołożył kolejne trofeum, jak sam 
przyznaje, jedno z najcenniejszych. „To był 
dobry rok dla Jacka. We wrześniu złoto w mi-
strzostwach Polski masters, pół roku wcześniej 
brąz na mistrzostwach Wojska Polskiego”, 
przyznaje jego bezpośredni przełożony ko-
mandor podporucznik Robert Adamczyk. 

SPOSÓB NA ŻYCIE
Kapitan marynarki Jacek Danielewski 

(rocznik 1974) rozpoczął przygodę z judo 
w 1985 roku. Jako uczeń szkoły podstawowej 
nr 33 w Gdyni-Oksywiu trenował na obiektach 
WKS „Flota” Gdynia. Nie przerwał treningów 
w trakcie nauki w liceum ogólnokształcącym. 
Kiedy postanowił zostać oficerem i studiować 
w Akademii Marynarki Wojennej również nie 
skończył z judo. Wtedy to zaczęła się jego ka-
riera sportowa w Wojsku Polskim. Pomógł na-
wet rejs dookoła świata na pokładzie żaglowca 
szkolnego MW ORP „Iskra”. „Alarmy do ża-
gli, bieganie po rejach i poranne zaprawy fi-
zyczne skutecznie podtrzymywały nawyki 
sportowe”, mówi Danielewski. Po ukończeniu 
pięcioletnich studiów w AMW trafił na nisz-
czyciel rakietowy ORP „Warszawa”. Przygodę 
ze sportem musiał ograniczyć ze względu na 

multum obowiązków na okręcie. W między-
czasie został skierowany na specjalistyczny 
kurs w Stanach Zjednoczonych. Tam poznał 
Jerry’ego, pracownika administracji, po któ-
rego namowie kontynuował treningi i wystar-
tował w zawodach międzynarodowych. Rezul-
tat: srebro w mistrzostwach Kalifornii, brąz 
w San Diego. Po wycofaniu „Warszawy” z li-
nii otrzymał przydział na kolejną „flagową” 
jednostkę – okręt podwodny ORP „Orzeł”. 
Kilka lat temu przeszedł do sztabu Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych. W tej chwili jest ofice-
rem w sekcji wychowawczej DOP. Nie przery-
wa startów, choć jak sam przyznaje, robi to już 
głównie hobbystycznie. „Wyznaję zasadę, iż 
sport nie może kolidować ze służbą w MW. 
Wręcz przeciwnie, musi iść z nią w parze”, 
kwituje mistrz.                                                 

Multimedalowy 
podwodniak
Seoi nage to jeden z czterdziestu tradycyjnych 
rzutów judo. Seoi nage to wytrącająca 
przeciwnika z równowagi technika, która 
zapewniła niejednemu zawodnikowi wygraną na 
macie. Seoi nage to ulubiony rzut złotego 
medalisty IX Mistrzostw Polski Masters w Judo 
kapitana marynarki Jacka Danielewskiego. 
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GRZEGORZ ŁYKO
glyko@mw.mil.pl

K A P I TA N  M A R Y N A R K I 
J A C E K  D A N I E L E W S K I
rozpoczął przygodę z judo w 1985 roku. 
Jako uczeń szkoły podstawowej nr 33 
w Gdyni-Oksywiu trenował na obiektach 
WKS „Flota” Gdynia. Nie przerwał treningów 
w trakcie nauki w liceum ogólnokształcącym. 
Kiedy postanowił zostać oficerem i studiować 
w Akademii Marynarki Wojennej również nie 
skończył z judo. Wtedy to zaczęła się jego 
kariera sportowa w Wojsku Polskim.  
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