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Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

 Szanowni Państwo

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer naszego czasopisma. Można 
w nim znaleźć między innymi artykuł dotyczący największych w tym roku 
manewrów na Bałtyku. W "Baltopsie", bo o nim mowa, bierze udział po-
nad 50 okrętów i blisko 6 tysięcy żołnierzy z 17 państw. 

W maju, 95. rocznicę powstania świętowała Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki 
Wojennej. W aktualnym numerze „Bandery” znaleźć można zarówno artykuł poświęco-
ny historii orkiestry, jak i wywiad z dowódcą-kapelmistrzem, który opowiada o pracy 
muzyków w marynarskich mundurach i o wspaniałym koncercie orkiestry z okazji jubi-
leuszu jej powstania.

Maj to miesiąc, w którym swoje święto ma flaga narodowa. My z tej okazji publikuje-
my artykuł dotyczący historii marynarskiej bandery i roli, jaką odgrywa na każdym 
okręcie.

Postanowiliśmy również zwrócić uwagę na sportowca, marynarza Bartłomieja Grub-
bę, który ma już na swoim koncie znaczące osiągnięcia w dyscyplinie strongman. W wy-
wiadzie, jaki z nim przeprowadziliśmy, opowiada o swojej pasji do dźwigania ciężarów, 
o podniesieniu których przeciętny śmiertelnik może tylko pomarzyć.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 T. GOS | Thriller w „Gromie”

 5 P. GRZYWACZ| W rytm buławy

 6 P. PŁONECKI | Terroryści na Bałtyku

 8 Ł. ZALESIŃSKI, C. CICHY | „Trzynastka” w akcji

 10 R. PIOCH| „Dynamic Mongoose 2015”

 11 A. GOSK| ORP „Orzeł” - ślad legendy

 12 P. ADAMCZAK | Marynarski symbol

 14 J. KIJAKOWSKI | Oddział Kartografii Morskiej cz. 2

 16 T. GOS | Uzależniony od „żelastwa”

Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik3fo@mw.mil.pl.

Czasopismo „Bandera” jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
3. Flotylli Okrętów (http://www.3fo.wp.mil.pl) w zakładce Bandera. 

Bandera
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39 lat pod biało-czerwoną banderą
8 maja 1976 roku kmdr por. Marian Kazubek, po raz pierwszy podniósł biało-czerwoną banderę na ORP „Hydrograf”. To jeden z dwóch te-

go typu okrętów rozpoznania radioelektronicznego w Marynarce Wojennej.
W czasie 39 lat służby, dzisiejszy jubilat przebywał na morzu ponad 5 lat, pokonując blisko 360 tysięcy mil morskich. Z okazji jubileuszu na je-

go pokładzie odbyły się okolicznościowe uroczystości . Tradycyjnie rozpoczęto je ceremonią uroczystego podniesienia bandery i wielkiej gali 
banderowej. W tym roku, załoga ORP „Hydrograf” po raz pierwszy urodziny swojego okrętu obchodziła wraz z Narodowym Dniem Zwycięstwa.

W obchodach uczestniczyli m.in. szef szkolenia 3. Flotylli Okrętów kmdr Kazimierz Pulkowski , dowódca Centrum Operacji Morskich wi-
ceadmirał Stanisław Zarychta (były dowódca ORP „Hydrograf” oraz grupy Okrętów Rozpoznawczych), dowódca Grupy Okrętów Rozpoznaw-
czych komandor porucznik Artur Czajkowski (były dowódca ORP „Hydrograf”), komendant - rektor AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szu-
brycht (były dowódca ORP „Hydrograf”). Uczestniczyli w uroczystościach również inni byli dowódcy okrętu i członkowie załogi jubilata oraz 
marynarze i kadra ORP „Hydrograf” i Grupy Okrętów Rozpoznawczych. Były podziękowania i wyróżnienia oraz gratulacje dla załogi za do-
bre utrzymywanie okrętu. Podczas spotkania marynarskich pokoleń wspominano minione lata. Kmdr por. rez. Maciej Janiak wspominał 15 lat 
służby, które rozpoczął na tym okręcie z chwilą ceremonii pierwszego podniesienia bandery. 
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Niedawno Orkiestra Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej z okazji 95-le-

cia istnienia wystąpiła w Kinoteatrze 
„Grom”. Czy potraktowaliście ten koncert 
wyjątkowo?

Tak. Dołożyliśmy wszelkich starań, by wy-
darzenie to pozostawiło wyjątkowe wrażenia 
artystyczne – oczywiście w sensie pozytyw-
nym. W uzyskaniu tego efektu pomogło zaan-
gażowanie wszystkich członków orkiestry, któ-
rych wspierał wejherowski chór męski „Har-
monia”. Prowadzenie koncertu zapewniła nie-
zawodna, sympatyczna, elokwentna i jak za-
wsze pełna czaru, blasku i uroku osobistego – 
Ewelina Kuc. Poza wspólnymi prezentacjami 
muzycznymi trudno nie wspomnieć o fanta-
stycznym występie młodego, bardzo zdolnego 
solisty – tubisty, mata Michała Janika, który 
niezwykle efektownie wykonał solo w utworze 
Sveina H. Giske pod tytułem „Fnugg Blue”. 

Koncert obfitował w różnego rodzaju 
atrakcje…

Ciekawostką był gościnny występ kapelmi-
strza Orkiestry Wojskowej z Krakowa, majora 
Dariusza Bylina, który zainaugurował koncert, 
dyrygując kompozycję Miroslava Juchelki pt. 
„Optymisten Marsh”. Ponadto zaprezentował 
słuchaczom swoje zdolności gry na akorde-
onie, współuczestnicząc w wykonaniu wiązan-
ki przebojów francuskich w aranżacji Toshio 
Mashimy pt. „Paris Montmartre”. Ewelina Kuc 
wykazała się wyjątkowym kunsztem wokal-
nym w partiach solowych. Dla uświetnienia, 
jak również dodania rangi i splendoru naszemu 
świętu – zaproszono znakomitego dyrygenta, 
aranżera i nauczyciela, komandora porucznika 
rezerwy Ireneusza Stromskiego, byłego do-
wódcę – kapelmistrza Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Marynarki Wojennej. Pod jego batutą 
orkiestra wykonała w jego aranżacji utwór 

„Santa Maria de la Mer” z repertuaru Mirelle 
Mathieu, w którą wcieliła się Ewelina Kuc, 
śpiewając oczywiście po francusku. Nie zabra-
kło specjalnej dedykacji od orkiestry dla ko-
mandora Andrzeja Łysakowskiego – komen-
danta Portu Wojennego Gdynia. Zadedykowa-
no mu „Marsza Pierwszej Brygady” wykonane-
go wspólnie przez ORMW i chór „Harmonia”.

Przez chwilę powiało zgrozą ze sceny…
Repertuar koncertu obfitował w zaska-

kujące elementy, takie jak aranżacja wideokli-
pu Michaela Jacksona „Thriller”, z solową par-
tią fletu, świetnie zagraną przez młodszego 
chorążego Marcina Klibera, z towarzyszeniem 
układu choreograficznego w wykonaniu ama-
torów z wejherowskiej „Harmonii”. 

Kto aranżował muzykę filmową?
Był to bardzo udany debiut młodszego 

chorążego Rafała Ringwelskiego. Jest on auto-
rem niezwykle efektownych opracowań dwóch 
utworów na solo wokalne, chór męski i orkie-
strę dętą. „Hoist the collors” z filmu „Piraci 
z Karaibów”, a także „Roll Tide” z filmu „Kar-
mazynowy Przypływ” poraziły publiczność, 
zarówno jakością wykonania, jak i profesjona-
lizmem opracowania. Dużą sztuką jest wyko-
nać dobrze każdy utwór, ale niewyobrażalnie 
większą sztuką jest zaplanowanie i umieszcze-
nie w czasoprzestrzeni każdej nuty w poszcze-
gólnych partiach instrumentalnych partytury, 
które finalnie składają się na doskonale oddany 
nastrój i klimat utworu. 

Podczas koncertu wystąpili również soli-
ści nie związani z wojskiem.

Gościliśmy znakomitych muzyków solistów, 
którzy połączyli swe siły, by urozmaicić 
i uatrakcyjnić repertuar koncertu wykonując dla 
zgromadzonej publiczności „Libertango” Asto-
ra Piazzoli. Ci muzycy to Magdalena Klauze – 
skrzypce oraz Janusz Mackiewicz – kontrabas. 

Utwór ten wykonano przy współudziale znako-
mitych instrumentalistów z naszej orkiestry. 
Partię akordeonu wykonał młodszy chorąży 
Piotr Klauze, a na perkusji usłyszeliśmy nie-
zwykle utalentowanego młodszego chorążego 
Tomasza Korowaja. 

A kto odpowiadał za efekty specjalne?
Młodszy chorąży Patryk Budzianow-

ski, który obsługiwał instrumenty elektronicz-
ne. Użycie ich zaowocowało efektami specjal-
nymi oraz sekwencjami rytmicznymi, które 
znacznie podniosły atrakcyjność koncertu. 

Nad czym obecnie pracuje Orkiestra Re-
prezentacyjna Marynarki Wojennej?

Nad konstrukcją i dopracowywaniem całko-
wicie nowego układu musztry paradnej (autor-
stwa mł. chor. Patryka Budzianowskiego i mł. 
chor. Karola Szewczyka), w celu godnego pre-
zentowania marynarskiego munduru podczas 
Festiwalu Orkiestr Wojskowych, jaki odbędzie 
się w czerwcu w Warszawie. Chcielibyśmy ten 
program zaprezentować również w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Woj-
skowych w Mons w Belgii. Planujemy też kon-
tynuować współpracę z wejherowskim chórem 
męskim „Harmonia” w formie wspólnego 
udziału na Festiwalu Orkiestr Reprezentacyj-
nych WP w Świeradowie Zdroju, a także pod-
czas 95. rocznicy powstania chóru. 

Majowy występ w „Gromie” należał do 
bardzo udanych. Czy mieliście oka-

zję wcześniej zaprezentować program tego 
koncertu?

Na początku maja, w Wejherowie byliśmy 
gościem specjalnym tegorocznej edycji „Festi-
walu Pieśni o Morzu”. Mieliśmy tam okazję 
zagrać koncert w doskonałej akustycznie Sali 
Filharmonii Kaszubskiej. Zgotowaliśmy słu-
chaczom ucztę muzyczną wykonując program, 
który następnie zabrzmiał w „Gromie”. 

Porucznik marynarki Marcin GRZYWACZ urodził się w 1975 roku w Gdyni. Edukację muzyczną rozpoczął w 1982 roku w klasie skrzypiec i trąbki. 
W 1994 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną stopnia podstawowego i licealnego w Gdańsku i rozpoczął studia w Akademii Muzycznej na 
Wydziale Instrumentalnym – trąbka. W 1998 roku rozpoczął studia na Wydziale Dyrygentury w tej samej uczelni. Dyplom magistra sztuki otrzymał 
w 2002 roku. Od 2003 roku pełnił służbę, jako zastępca dowódcy − kapelmistrz w Orkiestrze Reprezentacyjnej MW w Gdyni. W 2008 roku ukoń-
czył studia podyplomowe w zakresie dyrygentury w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Reprezentował WP w wielu konkursach i przeglądach orkiestr 
wojskowych w kraju, a także w międzynarodowych festiwalach orkiestr wojskowych, również poza granicami kraju – m.in. w Niemczech i Holandii. 
Od listopada 2014 roku czasowo pełni obowiązki dowódcy Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej – kapelmistrza. Poza służbą  
w Marynarce Wojennej, udziela się artystycznie, jako organista oraz dyrygent w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, gdzie pełni funkcję  
dyrygenta – dyrektora artystycznego wejherowskiego chóru męskiego „Harmonia”.

Z porucznikiem marynarki, Marcinem Grzywaczem, dowódcą - kapelmistrzem 
Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, rozmawia Tomasz Gos

Thriller w „Gromie”
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Pozorowany atak torpedowy

Pierwszy w tym roku treningowy zrzut tor-
pedy MU-90 wykonała załoga śmigłowca 

Mi-14PŁ 5 maja z Darłowskiej Grupy Lotni-
czej. Pozorowany atak torpedowy na okręt 
podwodny przeprowadzono na poligonie mor-

skim w rejonie Półwyspu Helskiego.
MU-90, to jedna z najnowocześniejszych 

i najskuteczniejszych broni w swojej klasie. 
Obecnie znajduje się ona w uzbrojeniu takich 
państw, jak Włochy, Francja, Niemcy, Dania 
czy Australia. W polskiej Marynarce Wojen-
nej stanowi ona uzbrojenie śmigłowców 
zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, 
śmigłowców pokładowych SH-2G, a także 
fregat rakietowych ORP „Gen. K. Pułaski” 
i ORP „Gen. T. Kościuszko”.

Majowe ćwiczenie pozwoliło służbom logi-
stycznym na praktyczne przećwiczenie proce-
dur związanych z załadunkiem, transportem 
i rozładunkiem uzbrojenia. Specjaliści służby 
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Rozpoznanie obiektu morskiego opano-
wanego przez terrorystów, to zadanie ja-

kie wykonywała załoga samolotu patrolowe-
go „Bryza” w ramach ćwiczenia Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pod 
kryptonimem „Renagade-Kaper 15/1”.

„Renagade–Kaper”, to cykliczne ćwicze-
nie taktyczno-specjalne Dowództwa Opera-
cyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych z zakresu 
reagowania kryzysowego. Jego celem jest do-
skonalenie wydzielonych sił w przeciwdzia-
łaniu zagrożeniom terrorystycznym z powie-
trza i morza oraz sprawdzenie poprawności 
procedur współdziałania służb i instytucji od-

powiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. 
Scenariusz manewrów zakładał, między in-
nymi, ataki terrorystyczne na obiekty infra-
struktury morskiej oraz ważne obiekty uży-
teczności publicznej z użyciem statku po-
wietrznego, opanowanego przez terrorystów.

Morski epizod ćwiczenia dotyczył działań 
prowadzonych na wypadek opanowania plat-
formy wiertniczej przez uzbrojoną grupę ter-
rorystów. Pierwszymi uczestnikami tej części 
manewrów byli funkcjonariusze Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej. Ich działania 
ukierunkowano na rozpoznanie i neutraliza-
cję powstałego zagrożenia. Scenariusz zakła-

„Br yza” w Renagade-Kaper

Międzynarodowa konferencja logistyki morskiej

18 i 19 maja w Gdyni odbyła się konfe-
rencja poświęcona logistyce morskiej 

(Maritime Logistics Conference). Inicjato-
rem i organizatorem konferencji był Oddział 
Logistyki COM-DKM.

Celem spotkania była dyskusja nad możli-
wymi kierunkami rozwoju i dopracowaniem 
procedur w obszarze logistyki, pomiędzy do-
wództwami i strukturami podległych im sił 
NATO oraz krajami partnerskimi. Spotkaniu 
towarzyszyła wymiana poglądów na temat 
obecnej sytuacji zabezpieczenia logistycznego 
NATO i licznych projektów wpływających 
bezpośrednio na sektor morski. Na konferencji 
omówiono wnioski płynące z analizy ćwiczeń 

i operacji morskich z poprzednich lat, a także 
kwestie mobilności wsparcia logistycznego 
i tzw. wsparcia „państwa-gospodarza” (Host 
Nation Support).

Konferencja, której przewodniczyło Do-
wództwo Sił Morskich NATO (MARCOM), 
odbyła się po raz drugi po ośmioletniej prze-
rwie, a po raz pierwszy w Polsce. W tym roku, 
z inicjatywy polskich oficerów, połączono ją 
z obradami Grupy Roboczej Maritime Logi-
stics and Replenishment at Sea (ML&RAS 
WG). Dzięki temu wnioski z konferencji można 
przenieść bezpośrednio na szczebel Grupy Ro-
boczej, która decyduje o kształcie dokumentów 
doktrynalnych NATO. To na ich podstawie 

dał, że nie przyniosą one oczekiwanych re-
zultatów, a minister spraw wewnętrznych 
zwróci się do ministra obrony narodowej 
o wsparcie w rozwiązaniu sytuacji kryzyso-
wej. Wówczas do działań przystąpiły wydzie-
lone siły Wojsk Specjalnych i Marynarki Wo-
jennej, których zadaniem było odzyskanie 
opanowanej przez terrorystów platformy.

inżynieryjno-lotniczej mieli natomiast możli-
wość przećwiczenia procedur podwieszania 
torpedy w luku bombowym oraz przygotowa-
nia śmigłowca do lotu na zadanie bojowe. 
Warto zaznaczyć, że wszystkie czynności wy-
konywane podczas przygotowania do lotu ze 
szkolną wersją MU-90, a także w trakcie prze-
prowadzania pozorowanego ataku na okręt 
podwodny są dla załogi Mi-14PŁ identyczne 
do tych, które wykonuje się podczas użycia 
torpedy z głowicą bojową. Ponadto szkolną 
wersję MU-90 wyposażono w specjalny pły-
wak, co pozwala na jej wielokrotne wykorzy-
stanie podczas ćwiczeń, a także szkolenia za-
łóg śmigłowców i okrętów.

tworzone są następnie procedury stosowane 
w ćwiczeniach i operacjach NATO. W konfe-
rencji wzięło udział 35 uczestników.

NR 5 | MAJ 2015 5     

B A N D E R AB A N D E R A

por. mar. Piotr Grzywacz
bandera@mw.mil.pl

B A N D E R A

Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej ma na swym 
koncie ponad pięć i pół tysięcy koncertów dla ponad pięciu 
milionów słuchaczy, przebyła około osiemdziesiąt tysięcy 
mil morskich na okrętach oraz ponad milion kilometrów 
drogą lądową w wojażach artystycznych. W maju obchodziła 
swoje święto – 95. rocznicę powstania.

Historia Orkiestry Reprezentacyj-
nej Marynarki Wojennej rozpo-
czyna się w 1920 roku, kiedy to 
na świeżo odzyskanej pomorskiej 

ziemi, misję utworzenia orkiestry powierzo-
no kapelmistrzowi matowi Zygmuntowi  
Kowalskiemu. Od tej pory jest ona ściśle 
związana z tworzeniem i rozwojem Polskiej 
Marynarki Wojennej. 

Poza koncertami, audycjami radiowymi 
głównym zadaniem orkiestry było zabezpie-
czanie wszelkiego typu imprez wojskowych 

i państwowych. Po wybuchu II wojny świato-
wej, orkiestra po przejściu na etat wojenny 
zaprzestała działalności artystycznej, nato-
miast brała udział w obronie Portu Wojenne-
go w Gdyni. Odtworzenie orkiestry rozpo-
częło się już w 1944 roku, a jej założycielem 
i twórcą był starszy sierżant Jan Wiszniewski. 
Po zakończeniu wojny orkiestra dotarła do 
Gdańska, gdzie zajmowała jeden z budynków 
koszarowych w Nowym Porcie. Zespół prze-
bywał tam od 1945 do 1950 roku, kiedy prze-
niesiono go do Gdyni, gdzie mieściły się 
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W rytm buławy

główne siły Marynarki Wojennej. W 1951 ro-
ku orkiestra otrzymała upragniony status  
Orkiestry Reprezentacyjnej. W latach osiem-
dziesiątych zaczął zmieniać się repertuar or-
kiestry. Podczas uroczystości państwowych 
można było usłyszeć w jej wykonaniu takie 
utwory, jak Rota, Boże coś Polskę, Hymn do 
Bałtyku czy Gaude Mater Polonia. Polska 
przechodziła w tym okresie przemiany ustro-
jowe i nawiązywała bliskie kontakty z kraja-
mi zachodu. Orkiestra Reprezentacyjna  
Marynarki Wojennej brała udział w pierw-
szych wizytach prezydentów, między innymi 
USA – Georga`a Busha, Francji – Francois 
Mitteranda, RFN – Richarda von Veizsaecke-
ra oraz W. Brytanii – Margaret Thather  
i sekretarza generalnego NATO – Manfreda 
Woernera. Godnym wspomnienia jest nieco-
dzienne wyróżnienie, jakie padło pod adre-
sem ORMW z ust samego Richarda von  
Veizsaeckera, który stwierdził, że po raz 
pierwszy usłyszał tak perfekcyjne, mistrzow-
skie wykonanie niemieckiego hymnu pań-
stwowego przez obcą orkiestrę wojskową. 
Obecnie orkiestra jest szeroko znana na wy-
brzeżu, w kraju, a także poza granicami. 
Koncertowała w Berlinie, Stockholmie,  
Kopenhadze, Helsinkach, Sankt Petersburgu, 
Narwiku, Oslo, Monachium, Hamburgu, 
Odessie, Kaliningradzie, Londynie, Tel Awi-
wie, Astanie oraz wielu innych. Nade wszyst-
ko jednak szczyci się występem na placu  
św. Piotra w Rzymie podczas obchodów 
dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II 
w 1998 roku. Obecnie orkiestra uczestniczy 
w życiu marynarskiego środowiska i miasta 
spełniając zadania wynikające z ceremoniału 
morskiego oraz aktywnie koncertuje. W pro-
gramach koncertów, obok muzyki wojskowej 
i marynistycznej, znajdują się wybitne dzieła 
muzyki światowej w atrakcyjnym, współcze-
snym opracowaniu. W szyku marszowym or-
kiestra wykonuje musztrę paradną, której 
układy przedstawiają symbole morskie. 

Za osiągnięcia w tej dziedzinie uhonorowa-
na została „Kryształową Buławą”. W swoim 
dorobku posiada liczne nagrody zdobyte na fe-
stiwalach i konkursach, zarówno zbiorowo, jak 
też indywidualnie przez solistów instrumenta-
listów, zespoły kameralne oraz istniejący od 
1982 roku big band. Nagrywa muzykę dla ra-
dia i telewizji, wydała płytę analogową  
„Bałtyckie Spotkania” (1985), kasetę audio pt. 
„Bal u Neptuna” (1992), big band oraz cztery 
płyty kompaktowe (1994, 1996, 1998, 2003), 
a także płytę DVD (2005). Od listopada 2013 
roku Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki 
Wojennej podlega służbowo dowódcy Garni-
zonu Warszawa.
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Terroryści na Bałtyku
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Około 4500 żołnierzy z 14 państw NATO oraz 3 państw partnerskich 
bierze udział w największych w tym roku ćwiczeniach na Bałtyku. Trwa 
międzynarodowe ćwiczenie „Baltops 2015”.

Ćwiczenie opiera się przede wszyst-
kim na wspólnych działaniach 
morskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem poszukiwania 

i zwalczania okrętów podwodnych, wojny 
minowej, obrony powietrznej, obrony przed 
atakami okrętów nawodnych z udziałem 
środków powietrznych oraz operacji wysa-
dzania desantu morskiego. Na ostatni z wy-
mienionych elementów, organizatorzy ma-
newrów kładą szczególny nacisk. Centralnym 
elementem, w ramach dwutygodniowych ma-
newrów będzie wysadzenie desantu morskie-
go na plaży w Ustce 17 czerwca.

ARTYKUŁ V TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północ-
nej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbroj-
na napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej 
samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy  
Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu  
z innymi Stronami działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu  
przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.
O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie  
bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko 
Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynaro-
dowego pokoju i bezpieczeństwa.
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Siły Zbrojne RP zaangażowane w „BALTOPS 2015”:

• 3. Flotylla Okrętów: OP 297 (Kondor);
• 8. Flotylla Obrony Wybrzeża: pięć trałowców bazowych (TRB 632, 633, 637, 643, 644), dwa okręty transportowo-minowe (OTrM 821, 822),  

niszczyciel min (NiM 623) w ramach SNMCMG-1;
• Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej: pięć śmigłowców lotnictwa morskiego (dwa Mi-14 PŁ, Mi-14, PŁ/R, SH-2G, W-3RM) oraz samolot  

patrolowy „Bryza” AN-28B1R);
• 7. Brygada Obrony Wybrzeża:  kompania zabezpieczenia z pododdziałami zabezpieczenia i wsparcia (do 300 żołnierzy);
• Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego: wydzielona kadra do składu Kierownictwa Ćwiczenia (10 oficerów). 

Scenariusz tegorocznego ćwiczenia  
„Baltops” dotyczy fikcyjnej sytuacji i fik-
cyjnych państw. Zakłada kryzys lokalny na 
morzu i na lądzie. Zaistniała sytuacja powo-
duje przyjęcie rezolucji przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych, wynikiem której 
ma być przywrócenie pokoju i stabilizacji 
w regionie. Wokół spornych terenów ustano-
wiona zostaje wyłączna strefa bezpieczeń-
stwa, niedostępna dla żeglugi, a siły ONZ 
zostają upoważnione do podjęcia odpowied-
nich działań, między innymi: niedopuszcze-
nie do wspierania terrorystów oraz prowa-
dzenie akcji wymuszania pokoju. 

Nadrzędną ideą tegorocznego „Baltop-
su” jest prowadzenie międzynarodowej po-
łączonej operacji morsko-lądowej w rejonie 
Morza Bałtyckiego, z użyciem sił i środ-
ków Marynarki Wojennej, Sił Powietrz-
nych, Wojsk Lądowych państw NATO oraz 
partnerskich. Scenariusz manewrów prze-
widuje, że działania militarne prowadzone 
są w ramach artykułu V Traktatu Waszyng-

tońskiego. Głównym celem ćwiczeń jest 
zwiększenie interoperacyjności sił mor-
skich państw NATO oraz państw partner-
skich w ramach programu „Partnership for 
Peace” (PfP). Manewry szczególny nacisk 
kładą na zgranie i pracę zespołową załóg 
okrętowych, pozwalając w ten sposób na 
rozszerzanie poziomu wyszkolenia.  
„Baltops” jest także ćwiczeniem potwier-
dzającym rolę sił morskich w międzynaro-
dowym systemie bezpieczeństwa i tworze-
niu atmosfery do bezpiecznego rozwoju 
gospodarek morskich. 

Ćwiczenia „Baltops” wspólnie z manew-
rami „Noble Jump” oraz „Saber Strike” 
tworzą grupę ćwiczeń pod kryptonimem 
„Allied Shield” (sojusznicza tarcza), która 
demonstruje, że członkowie Sojuszu są 
zjednoczeni w kolektywnej obronie.

W tym roku w ćwiczeniu uczestniczą: 
Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 
Gruzja, Holandia, Kanada, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja,  

Turcja, Wielka Brytania i USA (w tym tak-
że okręty Stałego Zespołu Sił Przeciwmi-
nowych NATO Grupa 1 - SNMCMG-1 
i Grupa 2 - SNMCMG-2). Polska Marynar-
ka Wojenna uczestniczy w ćwiczeniu  
„Baltops” już po raz trzeci. W ćwiczeniu 
bierze udział łącznie około 4500 żołnierzy 
z 14 państw NATO oraz 3 państw partner-
skich. W 2015 roku ćwiczenie po raz 
pierwszy odbywają się bez udziału Rosji.

Manewry morskie „Baltops” organizowane 
są od 1972 roku na Morzu Bałtyckim. Po-
czątkowo było to ćwiczenie, w którym brały 
udział siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Od 1993 roku do udziału w manewrach zo-
stały zaproszone nowe państwa z byłego blo-
ku wschodniego, w tym Polska. Od tamtej 
pory ćwiczenie jest organizowane w ramach 
programu Partnerstwa dla Pokoju.
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USS San Antonio

numer burtowy: 17
państwo: USA
wodowanie: lipiec 2003
załoga: 361 osób
długość: 208,5 m; 
szerokość: 32,0 m
prędkość: 22 węzły

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl
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„Trzynastka” w akcji
Ponad miesiąc trwała największa w ostatnich latach operacja 
unieszkodliwiania niebezpiecznych pozostałości po II wojnie 
światowej w rejonie gdyńskiego portu. Założone wcześniej plany 
jej szybkiego przeprowadzenia pokrzyżowała kapryśna pogoda.

Od 2002 roku rytm służby 
w 13. Dywizjonie Trałowców wy-
znacza wydzielanie i jednoczesne 
przygotowywanie kolejnych załóg 

niszczycieli min pełniących dyżur w Siłach 
Odpowiedzi Sojuszu Północnoatlantyckiego 
oraz wykonujących zadania w Stałym Zespole 
Sił Obrony Przeciwminowej NATO. W 2010 
i 2013 roku dywizjon musiał również wydzie-
lić sztab oraz oficera dowodzącego tym zespo-
łem. W międzyczasie marynarze „Trzynastki” 
muszą również znaleźć czas na szkolenie 
i udział w operacjach unieszkodliwiania nie-
bezpiecznych pozostałości po I i II wojnie 

światowej. Początek roku był pod tym wzglę-
dem szczególnie pracowity.

14 torped w 3 tygodnie
Tuż po pożegnaniu załogi niszczyciela 

min ORP „Mewa”, który 23 lutego wyszedł 
z gdyńskiego portu , aby dołączyć do Stałe-
go Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO − 13. Dywizjon rozpoczął operację 
wydobycia 14 torped ćwiczebnych z czasów 
II wojny światowej. Spoczywały one na dnie 
Zatoki Gdańskiej, w rejonie dawnych nie-
mieckich ośrodków badawczych − obiektów 
wzniesionych jeszcze w latach czterdzie-

stych przez Niemców. Pierwszy, który znaj-
duje się na wysokości Babich Dołów, nale-
żał do Luftwaffe, drugi, w okolicach Oksy-
wia był wykorzystywany przez Kriegsmari-
ne. Niemcy montowali tam i testowali nowe 
typy torped. Cała operacja wydobycia trwa-
ła trzy tygodnie.

Torpedy zostały wykryte podczas sondażu 
morskiego dna na podejściu do portu w Gdy-
ni. Zarząd portu poprosił o pomoc Marynar-
kę Wojenną. Torpeda ćwiczebna nie zawiera 
materiałów wybuchowych, ale nawet ona 
może stanowić zagrożenie. Jest przecież wy-
posażona w butlę ze sprężonym powietrzem – 
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mówi kmdr por. Piotr Sikora, dowódca  
13. Dywizjonu Trałowców. Na początku 
akwen, na którym spoczywały torpedy został 
sprawdzony przez nurków−minerów. Potem 
wyruszyły tam dwa okręty – trałowiec ORP 
„Śniardwy” i niszczyciel min ORP „Fla-
ming”, którego załoga dopiero co zakończyła 
roczny dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO. 
Niebezpieczne obiekty zalegały na głęboko-
ściach od siedmiu do trzydziestu metrów. 
Wykonywaliśmy to zadanie właśnie dlatego, 
że innemu okrętowi, ze względu na zanurze-
nie, trudno byłoby podejść w najpłytsze 
z tych miejsc – tłumaczy kpt. mar. Rafał 
Miętkiewicz, dowódca ORP „Śniardwy”. 
Wyzwanie było tym większe, że jednostka 
nie mogła na miejscu rzucić kotwicy. Decy-
dowały o tym względy bezpieczeństwa. Mu-
sieliśmy uważać, by nie zahaczyć o leżące na 
dnie torpedy, poza tym pod nami pracowali 
nurkowie – wyjaśnia kpt. mar. Miętkiewicz.

Odpowiedzialni za to członkowie załogi 
musieli tak manewrować jednostką, by utrzy-
mać ją w odpowiedniej pozycji. Nurkowie też 
nie mieli łatwo. Zdarzały się dni, że widocz-
ność pod wodą sięgała zaledwie dziesięć cen-
tymetrów. Czasem na rekonesans musieli 
schodzić po dwa, trzy razy – opowiada kmdr 
por. Sikora.

Torpedy trzeba było okopać, opleść stropa-
mi, czyli specjalnymi linami, a następnie 
podczepić do nich odciągi. Najbardziej nie-
bezpieczne momenty wiązały się z poderwa-
niem torpedy z dna, a potem wyciągnięciem 
jej za pomocą żurawika na powierzchnię – 
mówi kpt. mar. Miętkiewicz. Niektóre poci-
ski były na tyle skorodowane, że w momen-
cie szarpnięcia przełamywały się i rozpadały. 
Wszystkie wydobyte torpedy zostały prze-
transportowane na brzeg i przekazane sape-
rom z 43. Batalionu Saperów.

Jednocześnie trwały już przygotowania do 
największej w ostatnich latach operacji usu-
wania min z czasów II wojny światowej.

Miny w gdyńskim porcie
W trakcie badań wykonanych na zlecenie 

Zarządu Portu Morskiego Gdynia S.A. wy-
kryto łącznie 5 min. 4 z nich znajdowały się 
tuż za falochronem, w okolicy wyjścia 
z portu. Jeden niewybuch umiejscowiony 
był w portowym basenie nr II. Każda z min 
ważyła około tony. Podczas przygotowań do 
operacji ich wydobycia namierzono dwie 
mniejsze miny.

Operacja wydobycia i detonacji poprze-
dzona została drobiazgowym zaplanowaniem 
każdego jej szczegółu, tak aby nie sparaliżo-
wać pracy gdyńskiego portu. W trakcie wy-
dobycia min obowiązywał bezwzględny za-
kaz wchodzenia do wody na 10−kilometro-
wym odcinku linii brzegowej, od Kosakowa 
do Gdańska-Brzeźna. Nad bezpieczeństwem 

mieszkańców Trójmiasta i turystów czuwało 
wówczas około 100 funkcjonariuszy straży 
miejskiej, straży pożarnej i policji.

Potężne ładunki kilkadziesiąt lat przele-
żały zagrzebane w mule. Aby je unieszko-
dliwić, nurkowie−minerzy musieli je pod-
czepić do specjalnego pontonu wydobyw-
czego i unieść ponad dno. Następnie ORP 
„Flaming” przeholowywał miny na pełne 
morze. W miejscu wskazanym przez Urząd 
Morski zostały one osadzone na dnie, na 
głębokości około 20 metrów. Następnie po-
nownie schodzili do nich nurkowie-mine-
rzy, którzy zakładali ładunki wybuchowe. 
Potem były one zdalnie odpalane – mówi 
kmdr por. Piotr Sikora.

Operacja była skomplikowana z kilku po-
wodów. Po pierwsze, ze względu na bałtyc-
kie zwierzęta, które nie mogły podczas niej 
ucierpieć. Tutaj marynarze musieli się sto-
sować do wskazań Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Dlatego między inny-
mi „Flamingowi” towarzyszyły trałowce 
ORP „Wigry”, ORP „Gopło” i ORP 
„Śniardwy”. Za pomocą sonaru ich załogi 
odstraszały morświny i foki. W tym samym 
celu z pokładów okrętów zrzucano do morza 
petardy i miniładunki wybuchowe – wyja-
śnia kmdr por. Sikora.

Przez pierwsze dwa dni operacji, 19 i 20 
marca, wydobyto i zdetonowano dwie nie-
mieckie miny typu GC. Następnie, z powodu 
niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych, operacja została zawieszona. W nie-

dzielę, 29 marca udało się podnieść i wyholo-
wać w wyznaczone miejsce minę GC zalega-
jącą w basenie II gdyńskiego portu. Kolejne 
prace wznowiono 20 kwietnia. Najpierw 
zniszczyliśmy stosunkowo niewielką niemiec-
ką minę kotwiczną. Zawierała ona 110 kilo-
gramów ładunku wybuchowego. Zdetonowa-
liśmy ją na miejscu – mówi kmdr por. Piotr 
Sikora. Do wykonania tego zadania wystar-
czył pojazd podwodny „Ukwiał”. W kolej-
nym dniu do działań przystąpili nurkowie−
minerzy, bo i zadanie było poważniejsze. Ma-
rynarze likwidowali brytyjską minę denną 
Mark VI, która zawierała około 400 kilogra-
mów ładunku. Została ona podniesiona z dna 
i za pomocą okrętowego żurawika wycią-
gnięta na pokład. Można było to zrobić, po-
nieważ nie posiadała ona zabezpieczeń, które 
doprowadzają do detonacji w przypadku 
zmiany ciśnienia – wyjaśnia dowódca 
13. Dywizjonu. Załoga okrętu przetranspor-
towała minę na pełne morze. Tam została ona 
opuszczona na dno i zdetonowana.

22 kwietnia zdetonowane zostały kolejne 
dwie miny, w tym ta, która została wydobyta 
z II basenu portowego. Całą operację zakoń-
czono dwa dni później. Unieszkodliwiono 
wówczas minę kotwiczną zalegającą około 
5 kilometrów od brzegu, pomiędzy miejsco-
wościami Mechelinki i Rewa.

Łukasz Zalesiński/polska-zbojna.pl
Czesław Cichy/BLMW
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kmdr ppor. Radosław Pioch
rzecznik.3fo@mw.mil.pl

W ćwiczeniach wzięło udział 
szesnaście okrętów z takich 
krajów, jak Wielka Brytania, 
Francja, Stany Zjednoczone, 

Kanada, Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Norwe-
gia, Turcja i Polska. Trzy konwencjonalne 
okręty podwodne pływały pod banderą Szwe-
cji, Norwegii i Niemiec. W manewrach opero-
wał między innymi amerykański okręt atomo-
wy USS „Seawolf”. ORP „Kaszub” nie wyko-
nywał zadań w rejonie działań tej jednostki. 
Polski okręt miał zadanie wykrycia konwen-
cjonalnych okrętów podwodnych znajdujących 
się na wodach Morza Północnego, w okolicy 
norweskiego miasta Bergen. USS „Seawolf” 
wykonywał swoje zadania w rejonie, gdzie 
głębokość morza dochodzi do 1000 metrów.

Wykrywanie i zwalczanie jednostek pod-
wodnych polega przede wszystkim na pracy 
w grupie okrętów. Dlatego też podczas ma-
newrów „Dynamic Mongoose 2015” szcze-
gólny nacisk kładzie się na współpracę mię-
dzy załogami jednostek biorących udział 
w ćwiczeniach – mówi kmdr ppor. Łukasz 
Zaręba, dowódca ORP „Kaszub”. 

Przez dwa i pół tygodnia polski okręt ORP „Kaszub”, wraz z innymi jednostkami krajów 
należących do NATO, szukał na Morzu Północnym okrętów podwodnych. Była to faza 
morska międzynarodowego ćwiczenia „Dynamic Mongoose 2015”.

Korweta ORP „Kaszub” przeznaczona jest 
do poszukiwania i zwalczania okrętów pod-
wodnych przeciwnika zarówno samodzielnie, 
jak i w składzie zespołu oraz przy współpracy 
ze śmigłowcami i samolotami. Może ochra-
niać zespoły okrętów oraz pełnić dalekie i bli-
skie dozory. Jednostka przystosowana jest do 
działania w warunkach hydrometeorologicz-
nych Morza Bałtyckiego i Morza Północnego 
z możliwością pływania w pokruszonym lo-
dzie i za lodołamaczem. Wspólnie z fregatami 
rakietowymi typu OHP tworzy trzon polskich 
sił ZOP. Jednostką dowodzi kmdr ppor.  
Łukasz Zaręba. 

„Dynamic Mongoose”, to manewry mor-
skie państw członkowskich NATO przygoto-
wane i realizowane ściśle według procedur 
obowiązujących podczas działań sojuszni-
czych. Ich głównym celem jest doskonalenie 
poziomu wyszkolenia sił sojuszu w aspekcie 
prowadzenia jednych z trudniejszych operacji 
na morskim teatrze działań − operacji zwal-
czania okrętów podwodnych (ZOP). Siły 
zdolne do prowadzenia skutecznego poszuki-
wania, śledzenia i niszczenia okrętów pod-

wodnych mają kluczowe znaczenie dla utrzy-
mania bezpieczeństwa morskich szlaków ko-
munikacyjnych w sytuacjach kryzysowych, 
ponieważ okręt podwodny to jeden z najefek-
tywniejszych środków bojowych na morzu. 
Zapewnia skrytość działania i może być wy-
korzystany do szerokiego spektrum zadań: 
rozpoznania, operacji uderzeniowych oraz 
przerywania i tworzenia blokad. Autonomicz-
ność i nieograniczona dzielność umożliwia je-
go wykorzystanie w dużej odległości od ma-
cierzystych baz. Jeden okręt podwodny może 
skutecznie sparaliżować funkcjonowanie du-
żego portu lub zaangażować do działań znacz-
ne siły okrętowe i lotnicze. 

W ubiegłym roku w manewrach „Dynamic 
Mongoose” polską Marynarkę Wojenną re-
prezentowała fregata rakietowa ORP „Gen. T. 
Kościuszko” wraz z zaokrętowanym śmi-
głowcem SH-2G, a w roku 2012 komponent 
lotnictwa morskiego, składający się z 3 śmi-
głowców ZOP Mi-14PŁ. 
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„Dynamic Mongoose 2015”
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„Z powodu barku jakichkolwiek wiadomości i niepowrócenia z patrolu w określonym 
terminie - okręt podwodny Rzeczypospolitej Polskiej „Orzeł” uważać należy za stracony”.
Komunikat o takiej treści wydany został 11 czerwca 1940 roku przez Kierownictwo 
Marynarki Wojennej w Londynie, zwiastował narodziny jednej z największych tajemnic 
w historii Polskiej Marynarki Wojennej związanej z zaginięciem ORP „Orzeł”.

ORP „Orzeł” - ślad legendy
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Kilkakrotnie w ostatnich latach no-
towaliśmy sensacyjne doniesienia 
o wielkim prawdopodobieństwie 
natrafienia wreszcie na wrak 

słynnego okrętu. Jak dotąd, pomyślnej wery-
fikacji tych doniesień nie doczekaliśmy się. 

Ostatnia majowa ekspedycja w ramach 
projektu „Santi – odnaleźć Orła” także nie 
zdołała zlokalizować wraku okrętu. To jed-
nak, jak twierdzi inicjator i organizator pro-
jektu Tomasz Stachura, dopiero pierwszy 
krok na drodze do rozstrzygnięcia tajemnicy.

Jak wyznaje - „Orłem” zacząłem się moc-
niej interesować kilka lat temu – początkowo 
traktowałem to jako nurkową przygodę. 
W miarę jednak jak zgłębiałem dzieje okrętu, 
jego załogi, zrozumiałem jak wyjątkowa jest 
to historia. Uznałem, że niezależnie od wysił-
ków zmierzających do odnalezienia „Orła”, 
powinniśmy już dzisiaj oddać cześć okrętowi 
i ludziom, którzy oddali życie w służbie bia-
ło-czerwonej bandery. Tak narodził się po-
mysł tablicy upamiętniającej „Orła”. Są takie 

poświęcone „Orłu” memoriały w Tallinie, 
Bergen, na oksywskim kościele pw. Św. Mi-
chała Archanioła. 

Ta ostatnia zresztą zasługuje na szczególną 
uwagę – ufundowali ją koledzy, oficerowie II 
Rzeczypospolitej zrzeszeni w emigracyjnym 
Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej. Pan 
Tomasz Stachura uznał, że historyczna, spo-
łeczna, symboliczna ranga legendy „Orła” 
zasługuje na upamiętnienie wyjątkowe. Stąd 
pomysł pomnika w eksponowanym miejscu 
Gdyni – miasta z którym ORP „Orzeł” naj-
mocniej, choć jakże krótko, był związany. 

Koncepcja dojrzewała. Wsparli ją Wielko-
polski Bank Kredytowy, Muzeum Marynarki 
Wojennej oraz Gdynia, której Rada Miasta 
uchwałą z 22 kwietnia 2015 r. wyraziła zgodę 
na lokalizację pomnika upamiętniającego za-
łogę okrętu podwodnego ORP „Orzeł” przed 
wejściem do Muzeum Marynarki Wojennej. 

Wstępna koncepcja plastyczna przewidy-
wała, że na pomnik o wysokości ok. 2 me-
trów złożą się dwie podświetlane płaszczy-

zny z hartowanego szkła o barwie wody 
w Morzu Północnym, a na nich nazwiska 
wszystkich członków załogi oraz wizerunek 
ORP „Orzeł”.

To nie jest jeszcze forma docelowa, dlatego 
nie chciałbym chwilowo tego wstępnego pro-
jektu upowszechniać – mówi Tomasz Stachu-
ra - Wiemy, że pomnik musi być godny „Or-
ła” i jego legendy, plastycznie doskonały. 
Pracujemy nad tym. Zamierzamy być gotowi 
do odsłonięcia pomnika ORP „Orzeł” w po-
łowie września 2015 r.

A projekt „Santi – odnaleźć Orła”, to za-
mierzenie długofalowe, którego efektem ma 
być ostateczne wyjaśnienie tajemnicy okrętu 
i oddanie hołdu poległym. Ostatnia ekspedy-
cja pozwoliła zbadać dno o powierzchni 150 
kilometrów kwadratowych. W planach na 
przyszły rok przewidziana jest penetracja ob-
szaru o powierzchni 1200 kilometrów kwa-
dratowych. 
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3 maja po raz dwunasty obchodzili-
śmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. To jedno z najmłodszych 
świąt w naszym kraju zostało 

wprowadzone „Ustawą z dnia 20 lutego 
2004 roku o zmianie ustawy z 1980 roku 
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospoli-
tej Polskiej”. Święto to dało nam możli-
wość podkreślenia, jak ważne dla nas Pola-
ków są symbole narodowe. Przywiązanie 
do nich daje poczucie tożsamości narodo-
wej, jak również dumy z tego, kim jesteśmy 
i kim byliśmy. 

W Wojsku Polskim jest bardzo wiele 
symboli utożsamiających przynależność do 
danej jednostki wojskowej. Najważniej-
szym z nich jest sztandar wojskowy, który 

ma bogatą tradycję. Do jego ochrony 
i obrony wyznaczany był żołnierz i podod-
dział, który z poświęceniem własnego ży-
cia nie mógł dopuścić do jego utraty. Strata 
sztandaru niejednokrotnie była powodem 
poddania się w walce. Żołnierze w jednym 
momencie tracili animusz, a ich morale 
spadało niemal do zera. Utrata sztandaru 
jednostki wojskowej jest jednoznaczna z jej 
rozwiązaniem.

Dla nas marynarzy, niewątpliwie naj-
ważniejszym symbolem jest bandera wo-
jenna. Symbolizuje ona tradycje Marynarki 
Wojennej, męstwo, honor oraz gotowość 
załogi okrętu do obrony Ojczyzny i jej 
praw na morzu. 

Historia polskiej bandery na Bałtyku się-

T E M A T  N U M E R U

Marynarski symbol
Bandera wojenna to symbol, który oznacza przynależność państwową okrętu i jest swego 
rodzaju sztandarem jednostki pływającej.

ga XVI wieku. Za panowania ostatnich Ja-
giellonów widniał na niej orzeł biały na 
czerwonym polu. Tak samo wyglądała póź-
niej bandera wojenna „królewskich żołnie-
rzy morskich” ('milites nostri maritimi') 
Zygmunta Starego, który jako pierwszy 
z polskich monarchów powołał w 1517 roku 
własną flotę. Czerwoną banderę z białym 
orłem przyjął w 1576 roku dla swej floty 
Stefan Batory oraz późniejsi władcy Rze-
czypospolitej. W pierwszej połowie XVIII 
wieku polska bandera wojenna miała białą 
barwę. Po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 roku, Sejm uchwalił ustawę o ban-
derze wojennej - był to „płat biało-czerwo-
nej materii o stosunku długości do szeroko-
ści 10,5:5 z trójkątnym wcięciem na jego 

Bandera wojenna z niszczyciela ORP „Burza” ze zbiorów 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
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swobodnym krańcu”. Na białym pasie znaj-
dowało się godło państwowe: orzeł biały ze 
złotą koroną. Pierwszym okrętem Rzeczy-
pospolitej, który podniósł ustaloną przez 
Sejm banderę był okręt hydrograficzny Ma-
rynarki Wojennej ORP „Pomorzanin”.

Obecnie banderą wojenną jest prostokątny 
płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej 
Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi ję-
zykami na wolnym liku. Pośrodku długości 
białego pasa, mierzonej od liku przydrzew-
cowego do wierzchołka wcięcia między ję-
zykami, jest umieszczone godło Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Bandera ta obowiązuje od 
1993 roku i obowiązywała również w II 
Rzeczypospolitej od 1927 roku, aż do czasu 
opuszczenia ostatniej bandery na okrętach 
stacjonujących w Wielkiej Brytanii po za-
kończeniu II wojny światowej.

Banderę wojenną od dziesięcioleci pod-
nosi się o godzinie 08:00, a spuszcza o za-
chodzie słońca. Zwyczaj ten, podkreślający 
przynależność państwową i gotowość do 
obrony naszego kraju, dopiero kilka lat te-
mu został przeniesiony na flagę państwo-
wą, którą codziennie podnosi się i opusz-
cza we wszystkich oddziałach i jednost-
kach Sił Zbrojnych RP.

Podobnie jak w siłach lądowych, opusz-
czenie bandery wojennej podczas boju było 
jednoznaczne z poddaniem się.  W nowożyt-
nej historii polskiej Marynarki Wojennej, od 
chwili odtworzenia jej dekretem Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego w 1918 roku, 

żaden polski okręt nie opuścił bandery na 
znak poddania się. Bandera ukazuje także 
przynależność państwową. Pokłady okrętu 
noszące banderę są integralną częścią pań-
stwa. Tak też było podczas II wojny świato-
wej, kiedy nasz kraj został zajęty przez III 
Rzeszę i Rosję Sowiecką, a nasze okręty by-
ły wolnymi terytoriami państwa polskiego. 
Stąpając po ich pokładach marynarze byli 
zawsze w wolnej Polsce.

Bandera to też symbol, który jest inte-
gralną częścią istnienia okrętu. Inaczej niż 
w innych rodzajach sił zbrojnych, gdzie 
jednostka wojskowa może istnieć i funkcjo-
nować bez sztandaru wojskowego, to okręt 
nigdy nie wejdzie do służby bez pierwsze-
go podniesienia bandery. Ten symbol decy-
duje o rozpoczęciu jej funkcjonowania 
w składzie sił morskich.

Uroczystość pierwszego podniesienia 
bandery na nowym okręcie Rzeczypospoli-
tej Polskiej jest świętem wojskowym i jed-
nocześnie podniosłym momentem dla zało-
gi okrętu. W ceremonii pierwszego podnie-
sienia bandery uczestniczą marynarze, 
matka chrzestna okrętu oraz przedstawicie-
le władz państwowych. Ceremonia odbywa 
się w honorowej asyście marynarskiej.

Po odczytaniu rozkazu o wcieleniu okrę-
tu do służby w siłach morskich, dowódca 
okrętu podnosi banderę na drzewcu rufo-
wym. W momencie podniesienia bandery 
orkiestra gra hymn państwowy. Od tej 
chwili okręt wchodzi w skład sił morskich.

Zgodnie z ceremoniałem morskim odby-
wa się również uroczystość ostatniego 
opuszczenia bandery. Pożegnanie okrętu, 
gdy zakończy już swoją służbę na morzu 
jest godnym szacunku morskim rytuałem. 
Okręt, to nie tylko stal, blachy, kable 
i urządzenia stanowiące integralną całość, 
stworzone w określonym celu. Dla maryna-
rza okręt często jest jak drugi dom. Okręt 
może się poruszać, słucha rozkazów, ma 
zalety, wady, i jak człowiek ma swoje imię. 
Wszystko to sprawia, że załoga okrętu 
schodząc z jego pokładu po raz ostatni czu-
je się, jakby straciła kogoś bliskiego.

Bandera jest istotnym elementem cere-
moniału wojskowego. Jest on bardzo uroz-
maicony i uwzględnia postępowanie z nią 
w różnych okolicznościach. Zagadnienia 
ceremoniału morskiego związanego z ban-
derą wojenną zawarte są w Regulaminie 
Służby Okrętowej.

Bandera wojenna dla marynarzy jest naj-
ważniejszym symbolem, a jej święto na 
okręcie, można powiedzieć, że jest obcho-
dzone codziennie. Jest integralną częścią 
okrętu i jego załogi, bez której nie ma 
szans na działanie i funkcjonowanie. Bez 
tego symbolu nie odbędzie się żadna uro-
czystość czy święto na okręcie. Bandera 
wojenna, to nasz symbol przynależności do 
braci marynarskiej. 

Panu kmdr. por. Arturowi KLECZKOWSKIEMU
Jego RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają:  
dowódca, kadra oraz pracownicy wojska

3. Flotylli Okrętów

Można odejść na zawsze  by stale być blisko.
ks. Jan Twardowski

Panu kmdr. por. Arturowi KLECZKOWSKIEMU
oraz Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

koleżanki i koledzy
z Wydziału Wsparcia Dowodzenia i Łączności N6

Dowództwa 3. Flotylli Okrętów w Gdyni

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

Panu st. chor. szt. mar. Andrzejowi Sowińskiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy

składa kadra i pracownicy
Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Panu kmdr. rez. Ryszardowi DUDKOWSKIEMU

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 
z powodu śmierci

OJCA

składają:  
Dowódca, kadra i pracownicy wojska  

6. Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego.
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w „Wiadomościach Żeglarskich”. Kolejną, 
nie mniej ważną kwestią jest sposób doko-
nywania wyboru, prezentacji i generalizacji 
informacji źródłowych. Z najistotniejszych 
spośród nich wymienić należy najmniejsze 
głębokości czy położenie i rodzaj oznako-
wania nawigacyjnego. Finalne przygotowa-
nie plików poszczególnych kolorów mapy 
do druku (tzw. rozkolorowanie mapy) wy-
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Pierwsza oficjalna i przeznaczona do powszechnego użytku polska mapa 
morska powstała w 1927 roku. O tym, jakie znaczenie miała dla polskiej 
żeglugi, a także jak powstają one dzisiaj, przeczytać można w drugiej części 
artykułu poświęconego pracy specjalistów, bez których nawigowanie okrętem 
na Bałtyku byłoby niemożliwe.

Materiałami źródłowymi do na-
wigacyjnych map morskich, 
obejmujących polskie obszary 
morskie są pomiary batyme-

tryczne i geodezyjne, mapy topograficzne, 
dane magnetyczne, geologiczne, satelitarne, 
wykazy oznakowania nawigacyjnego, prze-
szkód lotniczych, oficjalnych nazw geogra-
ficznych, komunikaty nawigacyjne czy do-

kumenty państwowe, określające przebieg 
granic. Są nimi także własne publikacje na-
utyczne (w tym „Wiadomości Żeglarskie”) 
redagowane przez Oddział Informacji Na-
utycznej (OIN) BHMW. W zakresie polskich 
obszarów morskich wykorzystywane są po-
miary Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrogra-
ficznego, Urzędów Morskich i firm komer-
cyjnych, trudniących się hydrografią i geo-

dezją. Za przygotowanie takich danych od-
powiada Oddział Hydrograficzny (OH) 
BHMW. Przy współpracy kartografów mor-
skich (OKM) z OH istotna jest korelacja 
między momentem zaplanowania w OH po-
miarów dla Dywizjonu Zabezpieczenia Hy-
drograficznego i ich przekazaniem do 
OKM, który z kolei odpowiada za realizację 
planu wydawniczego BHMW w zakresie 
map morskich. Z kolei, wszystkie dane ob-
szarów leżących poza polskimi wodami 
opracowywane są w Oddziale Kartografii 
Morskiej na podstawie zagranicznych map 
morskich, wydawanych przez służby hydro-
graficzne właściwe dla tych obszarów. Wie-
le z tych map, będących w zakresie zainte-
resowania Biura jest aktualizowana ręcznie. 

W wypadku wydań map, zarówno dla 
wód polskich, jak i zagranicznych istotnym 
punktem odniesienia dla kartografa jest 
ostatnie wydanie własnej mapy, aktualizo-
wane treścią „Wiadomości Żeglarskich”. 
Podczas opracowywania map nawigacyj-
nych obcych obszarów morskich, pomocne 
okazują się także publikacje nautyczne 
BHMW, skonfrontowane z ich zagranicz-
nymi odpowiednikami.

Z uwagi na to, że korzystanie z nieaktual-
nej mapy morskiej stwarza realne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa użytkowników mo-
rza, niebagatelną rolę w pracy Oddziału 
Kartografii Morskiej odgrywa właściwe za-
planowanie momentu nowego wydania ma-
py, które wprowadza istotne dla nawigacji 
nowe elementy, nieuwzględnione wcześniej 

Oddział Kartografii Morskiej cz. 2
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maga dużej uwagi i doświadczenia ze strony 
specjalistów. Kartografowie morscy i osoby 
z nimi współpracujące tworzą cały łańcuch 
prac przy mapie morskiej, a efekt końcowy 
jest wypadkową wszystkich działań podle-
gających praktycznej weryfikacji przez 
użytkowników mapy.

Wydrukowana mapa morska, jest ogła-
szana i aktualizowana przez Oddział Infor-
macji Nautycznej w „Wiadomościach Że-
glarskich”. Rolą OKM pozo-
staje jednak przygotowanie, 
w razie potrzeby stosownych 
wklejek do mapy, jako gra-
ficznej formy korekty w sy-
tuacji, gdy możliwości ręcz-
nej korekty okażą się niewy-
starczające.

Historia prac polskich kar-
tografów morskich w służbie Marynarki 
Wojennej od samego początku związana by-
ła z sytuacją państwa polskiego, a w szcze-
gólności z jego zasięgiem terytorialnym. 
Pierwszą oficjalną i przeznaczoną do po-
wszechnego użytku mapą morską była mapa 
nr 1 „Bałtyk. Zatoka Gdańska. Część za-
chodnia z Zatoką Pucką” z 1927 roku. Zna-
czenie tej mapy było niebagatelne, gdyż 
przedstawiała całość ówczesnych polskich 
obszarów morskich wraz z planami portów 
i w odróżnieniu od wcześniejszych, obcych 
opracowań zawierała liczne zmiany towa-
rzyszące powstającej Gdyni.

Mapę nr 1 poprzedziło opracowanie wła-
sne Biura z 1923 r. „Bałtyk. Wybrzeże Pol-
skie od Oksywji do Orłowa. Prowizoryczny 

plan portu i redy gdyńskiej” − nie posiada-
ło ono jednak wszystkich cech mapy mor-
skiej i niestety nie zachował się do dzisiaj 
żaden jego egzemplarz.

W okresie międzywojennym w BHMW 
opracowano jeszcze kilka niezwykle cen-
nych map morskich, takich jak: mapa nr 2 
„Gdynia – port i reda” z 1933 r., mapa nr 3 
„Bałtyk. Wybrzeże Polskie. Jastarnia – 
port i reda” z 1934 r., mapa nr 4 „Bałtyk. 

Wybrzeże Polskie. Hel – port i reda” 
z 1936 r., drugie wydanie mapy nr 1 
z 1934 r. czy mapa radiokierunkowa „Bał-
tyk. Skagerrak – Zatoka Fińska” nr 13 
z 1939 r. O szczególnym znaczeniu mapy 
portu Gdynia świadczyło zainteresowanie 
nią służb hydrograficznych innych krajów, 
chcących przedstawić nowo powstały port 
w swojej kolekcji. Wybuch II wojny świa-
towej przerwał prace przy kolejnych zapla-
nowanych mapach, które niestety nie ujrza-
ły światła dziennego.

Po zakończeniu działań wojennych od-
tworzona służba hydrograficzna przystąpiła 
do realizacji nowej odsłony polskiej kolek-
cji map morskich, częściowo przy wyko-
rzystaniu nabytych doświadczeń. W 1946 r. 

ukazała się pierwsza, jeszcze czarno–biała 
mapa Zatoki Gdańskiej, kolejne mapy już 
wielokolorowe, obejmowały najpierw Wy-
brzeże Polskie do Zatoki Pomorskiej, a na-
stępnie cały Bałtyk ze szczególnym 
uwzględnieniem jego cieśnin. W latach 60. 
i 70. ubiegłego wieku przedstawiały nawet 
Morze Północne, nie tak szczegółowo jed-
nak, jak Morze Bałtyckie.

Kolekcja wszystkich papierowych map 
morskich na przestrzeni kolej-
nych dekad podlegała swoistej 
ewolucji, w wyniku której po-
wstały mapy rybackie w for-
mie atlasu Bałtyku Południo-
wego, pojawiły się na trwałe 
mapy międzynarodowe oraz 
mapy dla małych jednostek. 
Zmieniały się parametry kar-

tograficzne map (w tym układy odniesienia 
z docelowym globalnym układem WGS-84), 
ich wygląd, stosowany papier, metody opra-
cowania i reprodukcji. Posługiwanie bar-
dziej precyzyjnymi wynikami, coraz wydaj-
niejszych prac hydrograficznych i geodezyj-
nych pozwoliło na szybsze reagowanie kar-
tografów morskich na zmienność środowi-
ska morskiego i uwarunkowań nawigacyj-
nych, a pojawienie się elektronicznej mapy 
nawigacyjnej pomogło zapewnić większe 
bezpieczeństwo żegludze oraz wszystkim 
użytkownikom morza.

Pierwszą oficjalną i przeznaczoną do powszechnego 
użytku mapą morską była mapa nr 1 „Bałtyk. Zatoka 

Gdańska. Część zachodnia z Zatoką Pucką” 
z 1927 roku.
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Kiedy zaczął Pan trenować na siłowni i co sprawiło, że za-
jął się Pan taką dyscypliną, jak strongman?

Treningi rozpocząłem kiedy ukończyłem 17 lat, to oznacza, że 
dźwigam ciężary od 11 lat. Już na pierwszym treningu uzależni-
łem się od „żelastwa”. Przygodę z dyscypliną strongman rozpo-
cząłem w 2011 roku, jako typowy amator, bez obycia ze sprzętem.

Jak wygląda Pana trening?
Sezon na zawody dla strongmanów trwa od maja do wrze-

śnia. Przygotowania do niego rozpoczynam w połowie marca, 
a szczytową formę osiągam na przełomie czerwca i lipca. Trenuję 
wtedy sześć razy w tygodniu: cztery razy ćwiczenia statyczne na 
siłowni, a dwa razy na specjalistycznym sprzęcie dla strongma-
nów. Trzy dni przed zawodami odpoczywam. 

Jacy sportowcy stanowią dla Pana wzór do naśladowania?
Jeżeli chodzi o sportowca z dyscypliny strongman, to wzo-

rem dla mnie jest Mariusz Pudzianowski. Podczas udziału w za-
wodach potrafi w ogóle nie zwracać uwagi na otoczenie. Skupia 
się wyłącznie na wykonaniu zadania. To trudna umiejętność. Ma 
też niesamowitą wolę walki.

Czy istnieje jakiś przedział wiekowy, w jakim najlepiej jest 
uprawiać dyscyplinę strongman?

Nie. Każdy może podjąć walkę w tej dyscyplinie. Trzeba jed-
nak pamiętać o tym, że tylko jedna osoba na milion jest w stanie 
dźwigać takie ciężary i w tak szerokim wachlarzu konkurencji, 
jak strongmeni, którzy są w światowej czołówce tej dyscypliny.

Jakie są Pana indywidualne rekordy? 
W martwym ciągu podniosłem 385 kilogramów, z przysiadu 

podniosłem sztangę, na której było 360 kilogramów. Na leżąco udało 
mi się wycisnąć 245 kilogramów, a największy ciężar, jaki udało mi 
się przenieścić na odległość 20 metrów wynosił 430 kilogramów. 

Jakie należy mieć predyspozycje fizyczne i psychiczne do 
uprawiania tej dyscypliny?

Trzeba mieć odpowiedni wzrost i wagę. Bardzo ważna jest psy-
chika, umiejętność koncentracji i wola walki. Większość sportow-
ców, których znamy z telewizji ma swojego psychologa. Mnie nie 
stać na taki komfort.

Od kiedy służy Pan w Marynarce Wojennej?
Służbę rozpocząłem w grudniu 2011 roku jako kierowca. 

Posiadam prawo jazdy kategorii B, C, C+E i D. 

Z marynarzem Bartłomiejem Grubbą, kierowcą Komendy Portu Wojennego 
Gdynia i strongmanem, rozmawia Tomasz Gos.

Uzależniony od „żelastwa”

Brał Pan udział ostatnio w mistrzostwach świata amato-
rów: Arnold Classic Strongman Amateur w Stanach 

Zjednoczonych…
Czuję się niespełniony po tych zawodach. Miałem bardzo mało 

czasu na treningi. Nie byłem dobrze przygotowany. Ale nie zają-
łem ostatniego miejsca. Na czterdziestu zawodników uplasowałem 
się na trzydziestej pierwszej pozycji. Udział w tych zawodach był 
dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem − zmotywował do dal-
szej ciężkiej pracy.

Kto obecnie znajduje się w światowej czołówce strongma-
nów? 

W tym roku dominuje Brian Shaw z USA. Jest piekielnie silny 

i do tego wielki: waży 200 kilogramów i ma 210 centymetrów wzrostu. 
Z Polaków warto zwrócić uwagę na Mateusza Kieliszkowskiego − to 
młody zawodnik, bardzo szybki i silny.

Czy uprawianie tego typu dyscypliny nie koliduje z Pana służ-
bą w Marynarce Wojennej?

Nie. Treningi dostosowuję do planu służb i obowiązków zawodowych.

Co w Pana życiu jest najważniejsze?
Rodzina. Żona i córeczka.

Jakie są Pana plany zawodowe i sportowe?
Z wojskiem chciałbym się związać na dłużej, niż tylko dwanaście 

lat, a dyscyplinę strongman będę uprawiał tak długo, dopóki wystarczy 
mi zdrowia i sił.
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Dzień Flagi RP i Święto  
Konstytucji 3 Maja

2 i 3 maja, marynarze wzięli udział w uroczystościach „Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej” oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

Rangę niedzielnych uroczystości podkreślił salut armatni z Okrętu  
Muzeum ORP „Błyskawica”.

Na Skwerze Kościuszki w Gdyni, w asyście Kompanii i Orkiestry  
Reprezentacyjnej MW odbyło się uroczyste podniesienie Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej na maszt centralny przed Płytą Marynarza Polskiego.  
Następnie przed Urzędem Miasta Gdynia odbyła się uroczystość nadania 
nazwy „Plac Wolnej Polski”. 

W dzień obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja, zgodnie 
z marynarską tradycją o godzinie 8:00 na wszystkich okrętach została 
podniesiona wielka gala banderowa. Następnie w kościele garnizonowym 
(Gdynia – Oksywie) i w Kościele p.w. NMP przy ul. Świętojańskiej  
odprawione zostały Msze Śwęte w intencji Ojczyzny. Aby podkreślić  
rangę święta, z Okrętu Muzeum ORP „Błyskawica” oddany został salut 
świąteczny złożony z 21 wystrzałów armatnich. To największa możliwa 
liczba strzałów oddawana jedynie prezydentowi, głowom obcych państw 
oraz w trakcie najważniejszych świąt wojskowych i państwowych.
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