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Święto i imię 13 Dywizjonu Trałowców
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5 kwietnia, minęło 67 lat od utworzenia 13 Dywizjonu Trałowców. Z tej okazji każdy mógł wejść do portu wojennego i uczestniczyć 
wraz z marynarzami w ich święcie. Można było zobaczyć pokazy, uzbrojenie i wyposażenie jednostek Dywizjonu, a także, jak wygląda służba 
na okrętach.  Z kolei 29 kwietnia, odbyła się uroczystość nadania Dywizjonowi imienia admirała floty Andrzeja Karwety. W uroczystości wziął 
udział Szef Szkolenia Marynarki Wojennej kontradmirał Stanisław Kania oraz dowódca 3 Flotylli Okrętów kontradmirał Marian Ambroziak. 

O uhonorowanie Dywizjonu imieniem byłego Dowódcy MW zabiegała kadra jednostki, którą admirał floty Andrzej Karweta w prze-
szłości dowodził. „Cieszymy się, że decyzja o ustanowieniu patrona zapadła tak szybko i że odtąd nasz Dywizjon będzie nosił imię człowieka, 
który przez niemal dwie dekady wiązał swoją służbę z trałowcami i niszczycielami min. Admirał Karweta włożył w wyszkolenie załóg tych 
okrętów mnóstwo wysiłku i sam wylał na ich pokładzie mnóstwo marynarskiego potu” powiedział Szef Sztabu 13 Dywizjonu Trałowców kmdr 
ppor. Arkadiusz Kurdybelski. 
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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Piotr Leoniak
"Fregata OHP podczas ćwiczeń OGZ"

 Szanowni Czytelnicy,

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej od 21 lat integruje środowi-
ska wielu pokoleń oficerów MW mieszkających zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Jest całkowicie dobrowolnym zrzeszeniem koleżeńskim, którego 
jednym z podstawowych zadań jest wspieranie rozwoju Marynarki Wojennej 

RP, wymiana doświadczeń i pogłębianie przyjacielskich więzi pomiędzy wszystkimi 
członkami SOMW. Wszystkich nas łączy wierność banderze MW RP i szacunek dla 
tradycji.

Z miesiąca na miesiąc nasze grono powiększa się o kolejnych oficerów MW. Są 
wśród nas młodzi oficerowie, którzy niedawno ukończyli studia i dopiero rozpoczy-
nają swoją zawodową służbę, a także nestorzy, którzy przez wiele lat służyli w mor-
skim rodzaju Sił Zbrojnych. Moim pragnieniem jest, aby w SOMW nie brakowało 
tych, którzy dzisiaj pełnią obowiązki na różnych szczeblach dowodzenia. Zależy 
nam bowiem, aby do naszego grona dołączali kolejni oficerowie, zarówno emeryto-
wani, w stanie spoczynku, ale także ci, którzy dzisiaj noszą mundur. Dzięki temu bę-
dziemy mogli jeszcze bardziej wspierać rozwój Marynarki Wojennej, poznać bieżą-
ce problemy i po prostu pomagać we wszystkich sferach funkcjonowania MW RP. 

Zapraszam zatem do lektury niniejszego numeru czasopisma „Bandera”, w któ-
rym opublikowana została relacja z kwietniowego zjazdu Stowarzyszenia Oficerów 
Marynarki Wojennej. W kolejnych numerach, wspólnie z redakcją, będziemy starali 
się przybliżyć naszą działalność i prezentować na łamach „Bandery” artykuły au-
torstwa członków Stowarzyszenia.

wiceadmirał w st. spocz. Maciej Węglewski
Prezes SOMW

 2 TOMASZ GOS | Scenariusz ataku

 5 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Bomby w kanale

 6 TOMASZ GOS | Siedem powodów istnienia

 8 B.ZAJDA T.GOS | Scenariusz na kilka okrętów

 10 JACEK KWIATKOWSKI | Siedem dekad saperów

 12 PIOTR ADAMCZAK | Wycieczka z historią w tle

 13 JAN TYMIŃSKI | Wojennomorska skarbonka wiedzy

 14 TOMASZ GOS | Pozostawmy po sobie wiedzę

 15 PIOTR ADAMCZAK | Ostatnia wachta

 16 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Brąz dla siatkarzy

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

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa". Nasz profil na Facebooku: 
www.facebook.pl/bandera.

Bandera
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Jak wygląda planowanie ćwiczeń Okrę-
towej Grupy Zadaniowej?
Mamy pewien ogólny harmonogram ćwi-
czeń opracowany przez sztab OGZ. Ja na-
tomiast opracowuję już szczegółowy plan 
tego co będziemy robić na morzu. Konsul-
tuję to ściśle z kmdr Jackiem Kosińskim, 
dowódcą OGZ i jednocześnie dowódcą dy-
wizjonu Okrętów Bojowych. Ustalam re-
jon, godziny i sposób działań sił. Planuję 
też szczegóły dotyczące przeprowadzania 
ataków na cele podwodne, nawodne i po-
wietrzne.

Kogo i przed kim bronicie? 
Rolę jednostki, którą ochraniamy pełni z 
reguły zbiornikowiec Z-1 czyli ORP „Bał-
tyk”. Na potrzeby ćwiczeń może on być 
promem wycieczkowym, kontenerowcem 
lub jednostką, na której pokładzie znajdują 
się duże ilości gazu. Dodatkowo, Z-1 od-
grywa rolę HVU (High Value Unit) czyli 
jednostki o dużej wartości, na przykład 
tankowca z paliwem, statku z zaopatrze-
niem lub okrętu szpitala. Prawie w każ-
dych manewrach OGZ ćwiczymy scena-
riusze związane z atakiem terrorystycz-
nym. Najpierw pytamy podejrzaną jed-
nostkę w jakim celu płynie. Jeśli nie odpo-
wiada na standardowe pytania m.in.: doty-
czące portu przeznaczenia, niebezpieczne-
go towaru na pokładzie lub ilości człon-
ków załogi rozważana jest opcja przeszu-
kania jednostki przy pomocy grupy kon-
trolnej, która oczekuje w gotowości do 
użycia na pokładzie fregaty. Nasze moto-
rówki symulują szybkie łodzie, w których 
znajdują się na przykład piraci z granatni-
kami lub terroryści – samobójcy. Zbliżają 
się one do naszego okrętu, a my ćwiczymy 
obronę przy użyciu naszych karabinów 
maszynowych typu WKM.

Tego typu broń jest skuteczna w walce z 
terroryzmem? 
WKM-y mają około jednej mili morskiej 
zasięgu skutecznego i w zupełności wy-
starczają do obrony przed szybkimi łodzia-
mi motorowymi. Na fregatach OHP mamy 
po trzy stanowiska WKM na każdej burcie. 

Przewidujecie w swoich ćwiczeniach 
również obronę przed bronią chemicz-
ną? 
Jednym ze stałych punktów ćwiczeń jest 
obrona przed bronią chemiczną. W trakcie 

B A N D E R A

ich trwania nasze Bryzy lub Su-22 symulu-
ją atak z powietrza. Zazwyczaj wyrzucają 
ładunek, który symuluje broń chemiczną. 
Po takim ataku nasz okręt wchodzi w tak 
zwaną strefę skażoną. Specjalne grupy 
chemiczne chodzą po otwartych pokładach 
i sprawdzają jaką substancją okręt może 
być skażony. Jeśli okręt został skażony to 
zostają uruchomione systemy zraszania. 
Oprócz tego jest jeszcze punkt likwidacji 
skażeń wewnątrz okrętu. Tam odkażani są 
członkowie załogi. 

Atak z powietrza to jednak nie tylko za-
grożenie bronią chemiczną? 
Ćwiczymy też obronę przed lotnictwem – 
współpracujemy tutaj ściśle z Su-22, które 
nas atakują jako szybko lecące cele po-

wietrzne. Ćwiczymy też z okrętem pod-
wodnym, który również może nas zaatako-
wać, a także zwalczanie okrętów nawod-
nych. Do tych ćwiczeń również wykorzy-
stujemy śmigłowiec SH-2G i samolot roz-
poznawczy Bryzę. Pomagają nam zlokali-
zować i zniszczyć potencjalnie groźną dla 
nas jednostkę. 

Gdzie mogą zdarzyć się sytuacje, które 
ćwiczycie? 
W każdym rejonie świata. Polskie okręty 
przebywają przecież nie tylko na Bałtyku 
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Z kmdr. ppor. Robertem Legiędź , dowódcą pionu operacyjnego 
ORP „Gen. T. Kościuszko” i oficerem operacyjnym Okrętowej 
Grupy Zadaniowej rozmawia Tomasz Gos. FO
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KMDR PPOR. ROBERT LEGIĘDŹ w 1999 roku ukończył Akademię Marynarki Wojennej. W latach 1999-2001 był dowódcą działu broni pod-
wodnej i zastępcą dowódcy okrętu na ścigaczach w Helu. W 2002 roku rozpoczął służbę na fregacie ORP „Gen. T. Kościuszko” na stanowi-
skach: dowódcy działu Broni Podwodnej oraz dowódcy Bojowego Centrum Informacyjnego. W 2004 i 2005 brał udział w szkoleniu w brytyjskim 
ośrodku szkoleniowym FOST. W 2008 roku uczestniczył w działaniach SON (Siły Odpowiedzi NATO) - SNMG-1 na pokładzie ORP „Gen. K. Puła-
ski” na Morzu Śródziemnym. W 2012 roku brał udział w działaniach SNMG-1 na pokładzie holenderskiej fregaty jako nawigator sztabu na Mo-
rzu Śródziemnym. Obecnie jest dowódcą pionu operacyjnego na ORP „Gen. T. Kościuszko”.

Scenariusz ataku

ale również na innych akwenach morskich, 
zarówno w Europie jak i na świecie. Dlate-
go też uważam, że obie fregaty służące w 
Marynarce Wojennej są wręcz niezbędne 
w różnorodnych działaniach NATO nie 
tylko ze względu na swój potencjał bojowy 
lecz również w celu reprezentowania pol-
skich Sił Zbrojnych na arenie międzynaro-
dowej.

Działanie Okrętowych Grup Zadanio-
wych opiera się na współpracy między si-
łami nawodnymi, podwodnymi i po-
wietrznymi... 
Ćwiczenia OGZ polegają na współpracy 
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. Sił 
Lądowych również. Współpracujemy też z 
9 Dywizjonem Przeciwlotniczym w Ustce 

oraz nadbrzeżnym Dywizjonem Rakieto-
wym. Ich zadaniem jest obserwacja prze-
strzeni powietrznej wokół grupy okrętów 
oraz zwalczanie celów powietrznych sta-
nowiących potencjalne zagrożenie dla 
okrętów OGZ. Blisko współpracujemy 
także MJDS (Morska Jednostka Działań 
Specjalnych) oraz ze statkami powietrzny-
mi BLMW. Dzisiejsze operacje wojskowe 
to przede wszystkim współdziałanie 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych.
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Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Spotkanie szefów sztabów generalnych państw 
Grupy Wyszehradzkiej 

Do wykonania tego zadania skiero-
wano nurków-minerów z 13 Dy-
wizjonu Trałowców oraz saperów 
z 43 Batalionu Saperów MW w 

Rozewiu, którzy od 2 do 3 kwietnia i od 18 
do 19 kwietnia przeprowadzili rekonesans 
dna kanału portowego w Ustce. Sprawdzony 
został obszar o powierzchni blisko 2000 me-
trów kwadratowych. 

Na początku kwietnia dowodzeni przez 
por. mar. Radosława Sieniawskiego, nurko-
wie z Grupy Nurków Minerów 13 dTr spędzi-
li pod wodą łącznie 15 godzin sprawdzając 
1600 metrów kwadratowych powierzchni dna 
na głębokości około 5,5 metra. Nie znalezio-
no wówczas żadnych niebezpiecznych przed-
miotów. Nurkowie zasygnalizowali jednak, że 
warto jeszcze sprawdzić kolejny obszar. Wy-
magało to usunięcia elementów wzmacniają-

cych fundamenty nabrzeża oraz dno kanału 
portowego. 

Dwa tygodnie później do Ustki powrócili 
nurkowie z GNM 13 dTr. Biorący udział w 
akcji bsmt Krzysztof Pietrzak z Grupy Nur-
ków Minerów 13 Dywizjonu Trałowców 
zwraca uwagę na to, że specyfika kwietnio-
wej akcji różniła się od podobnych tego typu 
działań przeprowadzanych na morskich 
akwenach. „Kanał portowy w Ustce jest jed-
nocześnie miejscem gdzie rzeka Słupia wpły-
wa do Bałtyku. Powoduje to, że woda jest 
nieustannie poddawana oddziaływaniu nur-
tu”- mówi bsmt Krzysztof Pietrzak. Dodaje 
też, że widoczność pod wodą była bardzo 
mała. „Wiosenne roztopy spowodowały, że 
woda w kanale była pełna zabrudzeń niesio-
nych przez Słupię, takich jak kawałki liści i 
wszelkiego rodzaju śmieci” - wyjaśnia bsmt 
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Pod koniec marca, podczas prac modernizacyjnych kanału 
portowego w Ustce, robotnicy natrafili na dwie bomby 
głębinowe DM-11, które zawierały po około 100 kilogramów 
ładunku wybuchowego każda. Zabezpieczyli je saperzy MW. 
Urząd Morski zwrócił się jednak do Marynarki Wojennej o 
pomoc w przeszukaniu kanału portowego. 
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Torpedy na dnie zatoki 
Marynarka Wojenna przeprowadziła na 

Zatoce Gdańskiej akcję podjęcia nie-
mieckich torped ćwiczebnych pochodzących z 
okresu II wojny światowej. Znaleziono 2 paro-
gazowe torpedy ćwiczebne typu G7 kalibru 
533 mm. Obiekty zostały odnalezione pod-
czas prac hydrograficznych prowadzonych 
przez Urząd Morski w Gdyni. Spoczywały na 
głębokości około 30 metrów, kilka mil od wej-
ścia do portu w Gdyni. W operacji uczestni-
czyła załoga niszczyciela min ORP „Mewa” 
pod dowództwem kpt. mar. Bartosza Brola 
oraz marynarze z Grupy Nurków-Minerów 13 

Dywizjonu Trałowców 
dowodzeni przez por. 
mar. Radosława Sie-
niawskiego. Torpedy zo-
stały przetransportowa-
ne i zabezpieczone w 
Punkcie Bazowania Hel. 
Każda z nich miała dłu-
gość około 7,1 metra i 
masę około 1,5 tony. 

Akcja ratownicza na Bałtyku 

Grupa Bojowa V4, rozwój możliwych 
zdolności w ramach Grupy Wyszehradz-

kiej oraz utworzenie wielonarodowego bata-
lionu Obrony przed Bronią Masowego Raże-
nia były tematami rozmów podczas spotkania 

62-letni szyper estońskiego kutra rybackie-
go, u którego wystąpił udar mózgu, został 

28 kwietnia podjęty przez załogę śmigłowca 
ratowniczego Marynarki Wojennej „Anakon-
da” i przetransportowany do Gdyni. Akcję 
przeprowadzono 25 mil morskich na północ 
od Rozewia. Akcja przebiegła w bardzo szyb-
kim tempie ponieważ czas pomiędzy startem i 
lądowaniem śmigłowca wyniósł niespełna go-
dzinę. W działaniach ratowniczych uczestni-
czyła także jednostka MSPiR „Bryza”, która 
zabezpieczała działania śmigłowca MW. Szy-
per w stanie średniociężkim został przekazany 

obsadzie karetki i przewieziony do szpitala w 
Gdyni.
Podczas tej akcji załogę śmigłowca „Anakon-
da” tworzyli: kpt. mar. pil. Adam SOŁOPA 
(dowódca załogi), kpt. mar. pil. Marcin 
ABŁAŻEWICZ (II pilot), kpt. mar. lek. To-
masz SIKORA (lekarz pokładowy), chor. mar. 
Krzysztof BILECKI (ratownik pokładowy) i 
st. chor. mar. Paweł STEFAŃSKI (technik po-
kładowy)

Krzysztof Pietrzak. Specjaliści GNM 13 dTr 
byli zmuszeni przeszukiwać dno jedynie przy 
pomocy tak zwanej macki saperskiej. Było to 
konieczne ponieważ urządzenia elektronicz-
ne dawały fałszywe odczyty. „Próbowaliśmy 
użyć sonaru oraz podwodnych wykrywaczy 
metalu typu MIMID. Urządzenia te wykry-
wały jednak mnóstwo metalowych śmieci, ta-
kich jak pręty zbrojeniowe, co nie pozwoliło 
na pełną weryfikację” – opowiada bsmt Pie-
trzak i dodaje, że metalowe przedmioty i 
ostro zakończone kawałki betonu spoczywa-
jące w kanale portowym zagrażały bezpie-
czeństwu nurków co dodatkowo utrudniało 
pracę.

W drugiej turze prac, nurkowie MW spę-
dzili pod wodą łącznie ponad  11 godzin 
sprawdzając kolejne 300 metrów kwadrato-
wych dna. Dowodził nimi mł. chor. mar. 
Krzysztof Knitter. Tym razem również nie 
stwierdzono obecności niebezpiecznych nie-
wybuchów i niewypałów. Nurkowie z GNM 
nie wykluczają jednak, że w trakcie dalszych 
prac modernizacyjnych kanału portowego ro-
botnicy mogą jeszcze natrafić na znajdujące 
się pod wodą groźne pozostałości z czasów 
wojny

W sumie w operacji sprawdzania dna ka-
nału portu w Ustce udział brało 16 nurków – 
minerów z Grupy Nurków Minerów 13 Dy-
wizjonu Trałowców w Gdyni. 

Na miejscu akcji cały czas byli saperzy z 
43 Batalionu Saperów MW w Rozewiu, któ-
rzy gotowi byli podjąć i zabezpieczyć ewen-
tualne niebezpieczne znaleziska. Nad zdro-
wiem nurków gdyńskiej GNM czuwała spe-
cjalna ekipa medyczna.

szefów sztabów generalnych państw Grupy 
Wyszehradzkiej w Sopocie. W rozmowach, 
których gospodarzem był b. szef Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław 
Cieniuch uczestniczył szef Sztabu Generalne-
go Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej gen. 
broni Peter Vojtek, szef Sztabu Generalnego 
Armii Republiki Czeskiej gen. broni Petr Pa-
vel oraz szef Sztabu Obrony Węgier gen. Ti-
bor Benkő. W drugiej części spotkania udział 
w obradach wziął również szef Sztabu Gene-
ralnego - Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych 
Ukrainy gen. płk Volodymyr Zamana. Podsta-
wę prawną „Grupy Wyszehradzkiej” stanowi 
„Deklaracja Wyszehradzka” podpisana 5 lute-
go 1991 r. Grupa funkcjonowała jako forum 
konsultacji i koordynacji, przede wszystkim na 
szczeblu ministrów i wiceministrów spraw za-

Bomby w kanale
B A N D E R A

granicznych i obrony narodowej. Współpraca 
„Grupy Wyszehradzkiej” została zintensyfiko-
wana po ogłoszeniu decyzji o zaproszeniu 
Polski, Czech i Węgier do rozmów akcesyj-
nych, podjętej przez państwa NATO w lipcu 
1997 r. w Madrycie. Od stycznia 1999 r. w 
skład grupy weszła także Słowacja. Od 2002 r. 
ministrowie obrony państw Grupy Wyszeh-
radzkiej spotykają się każdego roku, by dys-
kutować najważniejsze problemy związane z 
polityką obronną sojuszu i regionu. Na podob-
nej zasadzie oparte są spotkania szefów szta-
bów, w czasie których wymieniane są do-
świadczenia oraz omawiane wybrane proble-
my współpracy wojskowej Polski, Czech, Sło-
wacji i Węgier. Od 2007 r. w cyklicznych spo-
tkaniach szefów sztabów uczestniczy także 
Ukraina. 
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B A N D E R A

W Polsce niektórzy pytają, dla-
czego kraj średniej wielkości i 
relatywnie krótkiej linii brze-
gowej, który nie ma wielkich 

problemów w zakresie bezpieczeństwa, w 
ogóle potrzebuje marynarki wojennej. Je-
stem zdania, że jeśli Polska chce odgrywać 
coraz ważniejszą rolę w NATO, Europie i 
na całym świecie, chroniąc w ten sposób 
też swoje interesy, rolę, która jest z rado-
ścią przyjmowana i wspierana przez Stany 
Zjednoczone, to odpowiedź brzmi: zdecy-
dowanie TAK - POTRZEBUJE. Istnieje 
przynajmniej siedem powodów, dlaczego:  
Po pierwsze, istotna jest rola Marynarki 
Wojennej we wspieraniu i ochronie dywer-
syfikacji dostaw energii do Polski i tras 
przesyłowych. Silne uzależnienie Polski od 
importu gazu rurociągami naziemnymi z 
jednego źródła pozostaje głównym zagro-
żeniem dla bezpieczeństwa dostaw energii 
do Polski. Terminal naturalnego gazu skro-
plonego w Świnoujściu otworzy nowe moż-

liwości dywersyfikacji dostaw energii do 
Polski i stanie się głównym strategicznym 
atutem Polski. Nie powinno nikogo dziwić, 
że ważną odpowiedzialnością Polski jest 
ochrona tego bogactwa, ale też ochrona 
szlaków morskich, którymi LNG będzie do 
Polski i z Polski transportowany. Chyba 
nikt nie wątpi w to, że najważniejszym kom-
ponentem tego system obrony musi być sil-
na i nowoczesna polska Marynarka Wojen-
na. Po drugie, Polska potrzebuje silnej i 
nowoczesnej marynarki wojennej, aby 
wzmocnić swój głos oraz swoje interesy na-
rodowe w ramach NATO. W styczniu 2011 
roku NATO przyjęło Sojuszniczą Strategię 
Morską, która określa rolę, jaką siły mor-
skie Sojuszu będą pełnić w obronie kolek-
tywnej, zarządzaniu kryzysowym oraz w za-
pewnieniu bezpieczeństwa na morzu. Stra-
tegia wezwała w szczególności do transfor-
macji zdolności sił morskich Sojuszu, tak 
by były one bardziej skuteczne i wydajne. 
Tylko w ciągu 14 lat od formalnego wstą-

pienia do NATO, Polska stała się ważnym 
członkiem Sojuszu ze względu na swoją 
niezwykłą chęć do ponoszenia wspólnie 
ciężaru kolektywnych operacji wojskowych 
w dużo większym stopniu niż większość po-
zostałych członków NATO oraz do przezna-
czenia znacznej części swojego narodowe-
go majątku na modernizację swych sił 
zbrojnych. Jeśli Polska będzie kontynu-
ować odgrywanie tej roli z udziałem swo-
ich wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w 
tym Marynarki Wojennej w kontekście 
Strategii Morskiej NATO, jej głos przy 
określaniu strategicznych priorytetów NA-
TO w taki sposób, który zabezpieczy sku-
teczniej polskie interesy strategiczne, bę-
dzie jeszcze bardziej słyszalny. Trzeci po-
wód, dla którego Polska potrzebuje silnej i 
nowoczesnej marynarki wojennej związany 
jest z drugim, to znaczy, że taka marynarka 
wzmocni Polskę jako kontynentalnego gra-
cza, kształtującego przyszłość europejskie-
go bezpieczeństwa. Wątpię, że jest to przy-

padek, że wszyscy najważniejsi dzisiaj gra-
cze w bezpieczeństwie europejskim, tj. 
Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpa-
nia i Turcja, posiadają nowoczesne mary-
narki wojenne, które z kolei dają tym kra-
jom silny głos w określaniu europejskich 
priorytetów obronnych. Chociaż udział 
Polski w europejskiej linii brzegowej może 
być stosunkowo niewielki, jednakże silna 
Marynarka Wojenna RP zwiększy wartość 
Polski w Europie, co z kolei przyczyni się 
do zabezpieczenia miejsca i interesów Pol-
ski w projekcie europejskim. Wszyscy prze-
szliśmy tę bolesną lekcję i wiemy, że zagro-
żenia dla naszego wspólnego bezpieczeń-
stwa nie są obecnie związane tylko z grani-
cami geograficznymi naszych państw. Tak 
naprawdę, teraz, gdy Europa i Stany Zjed-
noczone stały się bezpieczne i wzajemnie 
od siebie zależne bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej w naszej wspólnej historii, naj-
większe zagrożenia powstają zupełnie 
gdzie indziej. Doświadczyliśmy tego bole-
śnie w Stanach Zjednoczonych, kiedy gru-
pa ekstremistów ukrywających się w jaski-
niach Afganistanu, opracowała i przepro-
wadziła zamachy 11 września, zabijając 
ponad trzy tysiące niewinnych osób, w tym 
sześciu obywateli polskich. A więc czwar-
tym powodem, dla którego Polska powinna 
utrzymywać silną i nowoczesną marynarkę 
wojenną jest gotowość do reagowania na te 
odległe zagrożenia. Obecnie trasy morskie 
w Cieśninie Ormuz, Zatoce Adeńskiej, Za-
toce Gwinejskiej oraz na Morzach Połu-
dniowo- i Wschodniochińskim są stale za-
grożone. Silna obecność okrętów marynar-
ki wojennej z różnych państw świata od-
strasza przeciwników, zapewnia swobodny 
przepływ towarów i pozwala gospodarkom 
różnych państw, w tym również Polski, 
swobodnie funkcjonować. Silna marynarka 
wojenna nie tylko broni wybrzeży danego 
państwa, ale chroni również bezpieczeń-
stwo narodowe tego państwa na świecie, z 
dala od jego granic geograficznych. Choć 
Morze Południowochińskie, Ocean Indyjski 
czy Cieśnina Ormuz wydają się być bardzo 
odległe od Polski, to tak naprawdę jakie-
kolwiek zakłócenie ruchu morskiego w tych 
regionach z powodu piratów, agresywnych 
roszczeń terytorialnych czy wojny miałoby 
natychmiastowy i dramatyczny wpływ na 
polską gospodarkę poprzez wzrost cen 
energii i rosnących ograniczeń w handlu. 
Zatem strategicznym interesem Polski jest 
udział w działaniach na rzecz zapewnienia 
swobody w żegludze na świecie. Piątym 
powodem, dla którego polska Marynarka 
Wojenna powinna być silna, nowoczesna i 
aktywna są praktyczne korzyści wynikające 
z doświadczeń zdobywanych w czasie 
wspólnych operacji z partnerami w NATO. 

Uczestnictwo w koalicyjnych operacjach 
poza swoim terytorium przygotowuje flotę 
do działań identycznych z tymi, które Bły-
skawica i inne okręty walczące w czasie 
drugiej wojny światowej wykonywały, aby 
chronić Polskę i swoich sojuszników w kra-
ju i zagranicą. Doświadczeni oficerowie 
wiedzą, że nie istnieje lepszy rodzaj szkole-
nia niż udział w prawdziwych operacjach, 
które są niezbędne do wzmocnienia sił 
morskich, lądowych i powietrznych. Mary-
narka Wojenna RP odgrywa dziś godną po-
chwały rolę lidera w przygotowaniach do 
misji Obrony Przeciwminowej NATO, pod-
czas których testowane jest wykrywanie i 
niszczenie min z okresu drugiej wojny 
światowej. To właśnie na początku tego ro-
ku polska Marynarka Wojenna objęła do-
wództwo nad jedną z takich grup: Stałym 
Zespołem Obrony Przeciwminowej 
SNMCMG-1. Dowodził nią okręt flagowy 
„Kontradmirał Xawery Czernicki”. Jest to 
jedynie przedsmak tego, co może stać się 
udziałem Polski, kiedy dojdzie do planowa-
nej modernizacji polskiej floty. Inwestycje 
w Marynarkę Wojenną RP to nie tylko 
ochrona polskich interesów strategicznych 
na świecie. To również silny impuls dla 
polskiej gospodarki w kraju, czyli szósty 
powód stanowiący o wadze polskiej floty. 
Około dziewięćdziesiąt procent handlu po-
między Europą i resztą świata odbywa się 
drogą morską, a pomiędzy europejskimi 
portami podróżuje czterysta milionów pa-
sażerów. W dzisiejszej Europie półtora mi-
liona ludzi jest zatrudnionych w transpor-

cie morskim i innych obszarach związa-
nych z budownictwem okrętowym, architek-
turą okrętową, nauką, inżynierią, elektro-
niką, przemysłem produkującym sprzęt 
okrętowy i przeładunkiem. Nowoczesna flo-
ta sprawi, że Polska nadal czerpać będzie 
korzyści z udziału w tym kluczowym sekto-
rze europejskiej gospodarki. Dodatkowo, 
transformacja polskiej marynarki wpłynie 
bezpośrednio na polski przemysł, który 
skorzysta na rozwoju przemysłu stocznio-
wego i rozwijaniu nowych technologii. Na 
koniec, jako siódmy powód, chciałbym wy-
mienić kwestię o charakterze długofalo-
wym. Zmiana klimatu, o której każdy sły-
szał, rodzi implikacje dla bezpieczeństwa 
wszystkich państw, również Polski. Podno-
szenie się poziomu oceanów wynikające ze 
stałości trendów w zmianach klimatu bę-
dzie oznaczało, że siły morskie muszą być 
przygotowane na wymagania nowych misji 
związanych z otwarciem wód międzynaro-
dowych i terytorialnych na Oceanie Ark-
tycznym, gdzie pokrywa lodowa stale top-
nieje. Polska prawdopodobnie wie na ten 
temat więcej niż inne kraje, gdyż jest jed-
nym z sześciu państw niearktycznych, które 
mają status obserwatora w Radzie Arktycz-
nej, której prace koncentrują się w dużej 
mierze na znaczeniu tego rodzaju zmian 
dla klimatu Arktyki.
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Siedem powodów istnienia

11 kwietnia, wizytę w Marynarce Wojennej złożył ambasador Stanów 
Zjednoczonych w Polsce J.E. Stephen Mull. W trakcie pobytu w Gdyni spotkał się 
z dowódcą Marynarki Wojennej admirałem floty Tomaszem Mathea oraz 
komendantem-rektorem Akademii Marynarki Wojennej kontradmirałem 
Czesławem Dyrczem. W AMW wygłosił przemówienie, w którym przedstawił 
siedem powodów istnienia w Polsce Marynarki Wojennej. Poniżej prezentujemy 
wybrane fragmenty wystąpienia ambasadora USA.
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Zanim film wejdzie na ekrany i zdo-
będzie uznanie publiczności potrzebny 
jest ciekawy scenariusz, dobry i kre-
atywny reżyser oraz oczywiście właści-
wie dobrana obsada aktorów. Takie po-
równanie można w pewnym sensie od-
nieść do ćwiczeń Marynarki Wojennej. 
Jest to oczywiście uogólnienie, ale może 
być ono pomocne w przybliżeniu specy-
fiki i omówieniu znaczenia ćwiczeń Ma-
rynarki Wojennej. Dlatego warto spoj-
rzeć na manewry morskie właśnie z „fil-
mowej” perspektywy. Są one przecież 
planowane z uwzględnieniem pewnego 
scenariusza będącego kanwą do działań 
na morzu. Ćwiczenia mają swojego do-
wódcę, który „reżyseruje” i koordynuje 
przebieg manewrów. Ma on do dyspozy-
cji swoich „aktorów”, których sam do-
biera adekwatnie do roli jaką mają oni 
odegrać. Tak jak scenariusze filmów i 
seriali czerpią niejednokrotnie inspiracje 
z codziennego życia, tak scenariusze 
ćwiczeń sił morskich są konsekwencją 

różnych wydarzeń, analiz czy wniosków 
wypływających z możliwych zagrożeń 
na morzu. 

Scena pierwsza 
Na dobrą sprawę każdy może zapytać 

jakie znaczenie mają ćwiczenia  Mary-
narki Wojennej dla codziennego życia 
obywateli? Przecież podobnie jak siły 
MW, ćwiczą także jednostki Wojsk Lą-
dowych, Sił Powietrznych, czy Wojsk 
Specjalnych. Odpowiedź jest bardzo 
prosta i wręcz oczywista: okręty ćwiczą 
tam, gdzie przebiega kluczowy dla go-
spodarek światowych transport morski. 
Jest on dzisiaj filarem wymiany handlo-
wej, transferu surowców czy ruchu pasa-
żerskiego. Obecność okrętów widzą ar-
matorzy i załogi statków. Poprzez ćwi-
czenia sił morskich tworzona jest atmos-
fera bezpieczeństwa sprzyjająca rozwo-
jowi gospodarczemu. Autostrady i linie 
komunikacyjne służące wymianie han-
dlowej nie przebiegają przecież przez 

poligony lądowe. Dla inwestorów, arma-
torów, zarządów portów i terminali nie 
jest istotne to, ile czołgów prowadzi 
ćwiczenia na poligonie lądowym np. w 
Wędrzynie. O wiele ważniejsza jest dla 
nich informacja o tym, czy na obszarach 
morskich obecne są okręty MW. Dlacze-
go? Aby bezpiecznie można było wysłać 
statek z 15 tysiącami kontenerów na po-
kładzie np. do portu w Gdańsku. 

Rozwinięcie akcji
Jak istotne ma to znaczenie niech 

świadczy fakt, ze większość scenariuszy 
ćwiczeń Marynarki Wojennej nawiązuje 
do sytuacji związanych z koniecznością 
osłony i obrony właśnie jednostek trans-
portu morskiego na wypadek różnego 
rodzaju zagrożeń. Czy będą to zagroże-
nia związane z piractwem i terroryzmem 
lub też związane z konfliktem bądź kry-
zysem to już inna sprawa. Ważne aby 
scenariusze manewrów nie były oderwa-
ne od rzeczywistości. Jeśli - zakładając 

zupełnie hipotetycznie - mielibyśmy 
zrezygnować z ćwiczeń na morzu, choć-
by na jeden rok, to należy przypuszczać, 
że bardzo szybko pojawiłyby się tam re-
alne zagrożenia. Obecność okrętów 
działa bowiem odstraszająco na poten-
cjalnych agresorów, a ćwiczenia jedno-
stek morskiego rodzaju Sił Zbrojnych to 
informacja mówiąca o gotowości podję-
cia działań na wypadek zagrożenia bez-
pieczeństwa danego akwenu morskiego. 
Jakie mogłyby być skutki utraty takiego 
bezpieczeństwa? Zmniejszenie ruchu 
handlowego na morskich szlakach ko-
munikacyjnych w tym rejonie, a także 
zmniejszenie ruchu turystycznego. Z 
pewnością lokalne porty zaczęłyby od-
notowywać straty. Być może firmy 
ubezpieczeniowe zwiększyłyby stawki 
za ubezpieczenie towaru płynącego 
przez Bałtyk. W konsekwencji mogliby-
śmy odczuć reperkusje zaistniałej sytu-
acji we własnych portfelach. Współcze-
sna gospodarka jest przecież systemem 
naczyń połączonych. Nasuwa się pyta-
nie co mogłoby spowodować tak wielkie 
zamieszanie? Być może jakiś spektaku-
larny atak terrorystyczny? Wystarczyła-
by informacja puszczona w świat o dry-
fującej minie morskiej w Polskiej Wy-
łącznej Strefie Ekonomicznej. To nie 
mina siałaby spustoszenie (bo mogłoby 
jej tam wcale nie być) lecz sama infor-
macja. Nasze okręty są w stanie walczyć 
również z taką informacją. Jak? O tym 
piszemy w dalszej części artykułu.

Sceny finałowe
Ćwiczenia na morzu, w swojej istocie 

nawiązują do realnych zdarzeń mają-
cych wpływ na komfort naszego życia. 
Ponadto znajdują odzwierciedlenie w 
faktycznych sytuacjach na morzu. Choć-
by w 2004 roku, podczas ćwiczenia 
BALTOPS przećwiczona została opera-
cja ewakuacji ludności cywilnej z rejonu 
objętego kryzysem, a w 2011 roku okrę-
ty NATO już nie w ramach ćwiczeń, a w 
realnych działaniach ewakuowały lud-
ność cywilną z Libii. Praktycznie pod-
czas każdych manewrów morskich zało-
gi szkolą się w odpieraniu ataków ma-
łych łodzi motorowych, aby nie doszło 
już więcej do takich sytuacji jak w przy-
padku ataku terrorystycznego na USS 
Cole. Operacje przeciwminowe ćwiczo-
ne są na wypadek, gdyby np. terroryści 
postawili miny morskie w cieśninach, 
przez które przechodzą tankowce, ga-
zowce itd., a także po to, aby nie ginęli 
już rybacy tacy jak ci, którzy kilka lat 
temu zupełnie nieświadomie wyciągnęli 
w sieciach bombę z II wojny światowej. 
Siły przeciwminowe są również przygo-
towane na to, by walczyć ze wspomnia-
ną wcześniej fałszywą informacją o ist-
nieniu miny morskiej. Zdementować ta-
ką informację może bowiem jedynie 
szybkie i sprawne przeszukanie rejonu, 
który rzekomo ma być zagrożony. Może 
tego dokonać tylko wyspecjalizowana 
jednostka, dysponująca nowoczesnym 
sprzętem, dobrze wyszkoloną załogą 
oraz doświadczeniem. Doświadczenie 

zdobywa się podczas ćwiczeń morskich 
i podczas realnych akcji, w których pol-
scy marynarze biorą udział.

Niektóre elementy scenariuszy ćwi-
czeń mają także charakter wyprzedzają-
cy i są odpowiedzią na to, co jeszcze się 
nie zdarzyło, a mogłoby mieć miejsce. 
Chociażby ćwiczenia w zwalczaniu ma-
łych, wolnolecących celów powietrz-
nych symulujących atak terrorystyczny 
z powietrza przy wykorzystaniu np. ma-
łego śmigłowca, czy samolotu sporto-
wego wypełnionego ładunkiem wybu-
chowym. To oczywiście jedynie przy-
kłady, które tak naprawdę można przyta-
czać w nieskończoność. 

Napisy końcowe
  Ćwiczenia sił morskich są za-

tem kluczowym elementem budowy 
bezpieczeństwa międzynarodowego, a 
ich scenariusze nie są tworzone jedynie 
dla zasady. Są opracowywane i realizo-
wane po to, aby doskonalić poziom wy-
szkolenia personelu MW i jednocześnie, 
aby przynosiły korzyści społeczne dla 
każdego z nas. Uznanie publiczności 
wzbudza bowiem ten film, który ma do-
bry scenariusz, reżyserię i aktorów, któ-
rzy doskonale potrafią odegrać swoje 
role. Jednak w przypadku ćwiczeń Ma-
rynarki Wojennej chodzi o to, aby sce-
nariusze manewrów nigdy nie weszły 
"na ekrany" naszego realnego życia.

Scenariusz na kilka okrętów
Scenariusze morskich ćwiczeń mają duży związek z życiem przeciętnego 
obywatela. A jak wiadomo najbardziej zaskakujące scenariusze tworzy właśnie 
samo życie.

kmdr por. Bartosz Zajda
rzecznik@mw.mil.pl

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. ppłk. rez. Konrada KURKOWSKIEGO 

wieloletniego pracownika Oddziału Infrastruktury MW

łączymy się w bólu  
z pogrążoną w żałobie rodziną

Panu kmdr. ppor. Mirosławowi MECHOWI
oraz Jego Najbliższym

szczere kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA

kadra Pionu Planowania Operacji 
Centrum Operacji Morskich
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kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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Podczas święta nie zabrakło trady-
cyjnej wojskowej defilady, zapre-
zentowano wystawę historyczną 
oraz przygotowano pokaz sprzętu 

będącego współcześnie na wyposażeniu jed-
nostki. Goście batalionu mogli zobaczyć 
sprzęt saperski, przyrządy i urządzenia słu-
żące pododdziałom chemicznym oraz wypo-
sażenie Patrolu Rozminowania. Były specja-
listyczne pojazdy gąsienicowe, nowoczesne 
samochody ciężarowo - transportowe, moto-
rówki, klimatyzowany kombinezon sapera 
czy „bombowóz” - pojazd przystosowany do 
przewozu szczególnie niebezpiecznych nie-
wypałów i niewybuchów.  

Działający w strukturach 8.bsap 37. Patrol 
Rozminowania bardzo często uczestniczy w 
unieszkodliwianiu niebezpiecznych pozosta-
łości pochodzenia wojskowego i wojennego. 
Tylko w tym roku interweniował już 32-krot-
nie unieszkodliwiając 520 niebezpiecznych 
znalezisk. W ubiegłym roku tych interwen-
cji było aż 180 , podczas których unieszko-
dliwiono ponad 3,5 tysiąca niewybuchów. 
Intensywność zgłoszeń zmienia się w ciągu 
roku. Największa jest w okresie wiosennym, 
gdy ruszają prace budowlane. W tym czasie 
Patrol Rozminowania interweniuje nawet 
dwa razy dziennie. Najczęściej zgłaszane 
znaleziska to pociski strzeleckie i artyleryj-
skie, zapalniki czy granaty moździerzowe, 
ale zdarzają się też nietypowe przedmioty. 

Tak było np. w ubiegłym roku, gdy pracują-
ca w kanałach portowych pogłębiarka wy-
dobyła z dna kanału 100-kilogramową bom-
bę lotniczą. Wielokrotnie interweniowali 
także na terenie budowy świnoujskiego ga-
zoportu podejmując łącznie 42 niewybuchy.

Do patrolu rozminowania w 8.Batalionie 
Saperów przyjmowani są żołnierze posiada-
jący już doświadczenie w pracy z materiała-
mi wybuchowymi. Przez cały okres pracy 
poddawani są co trzy miesiące egzaminowi, 
którego zdanie warunkuje dopuszczenie do 
wykonywania obowiązków. Podczas szkole-
nia uczestniczą także w zajęciach dotyczą-
cych unieszkodliwiania tzw. ładunków im-
prowizowanych.

Saperzy w ciągu ostatnich kilku lat nie-
jednokrotnie wspierali ludność cywilną, 
czym zaskarbili sobie ogromny szacunek 
mieszkańców powiatu. Stawiali molo na Za-
lewie Kamieńskim, brali udział w odbudo-
wie ratusza w Kamieniu Pomorskim i budo-

Niszczą powojenne niewybuchy i niewypały, uczestniczą w krajowych i 
międzynarodowych ćwiczeniach, współpracują z okrętami oraz zabezpieczają siły 
flotylli pod względem inżynieryjnym – to tylko część zadań jakie na co dzień realizują 
marynarze 8. Batalionu Saperów Marynarki Wojennej z Dziwnowa. W kwietniu 
jednostka obchodziła 70 jubileusz powstania.

Siedem dekad saperów

wie szkół w Kołczewie i Dziwnowie. Bata-
lion uczestniczył też w akcjach przeciwlo-
dowych i przeciwpowodziowych, poprzez 
rozbijanie zatorów lodowych blokujących 
porty.

We wcześniejszych latach marynarze Ba-
talionu uczestniczyli w wyprawach na An-
tarktydę. W latach 1976-1977 Instytut Eko-
logii Polskiej Akademii Nauk przy wszech-
stronnej współpracy resortów, zorganizował 
wyprawę, której celem było założenie stacji 
badawczej nad Zatoką Admiralicji na jednej 
z wysp tuż przed Kręgiem Polarnym. Do ak-
cji tej zostali również wytypowani oficero-
wie i podoficerowie z dziwnowskiego bata-
lionu, a ich zadaniem było przede wszyst-
kim przetransportowanie na ląd sprzętu i 
materiałów budowlanych. 

„Życie batalionu to w dużym stopniu cią-
głe doskonalenie umiejętności, unowocze-
śnianie uzbrojenia i sprzętu, przygotowywa-
nie pododdziałów do zadań wsparcia inży-

nieryjnego na współczesnym polu walki. 
Nasza jednostka to przede wszystkim lu-
dzie. To dzięki ich zaangażowaniu batalion 
był wielokrotnie wyróżniany za osią gnięcia 
szkoleniowe.” - mówi  kmdr por. Wojciech 

Chrzanowski, dowódca 8.bsap.
Batalion otrzymał między innymi medal 

„Za zasługi dla Marynarki Wojennej” i od-
znakę honorową „Gryf Pomorski”, w 1998 
roku uzyskał miano „Przodującego Oddzia-

łu Brzegowego Marynarki Wojennej”, a dwa 
lata później, miano „Przodującego Oddziału 
Brzegowego 8.FOW.

Z kart historii
8 Batalion Saperów Marynarki Wojennej jest odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, najwyższym polskim odznaczeniem wojsko-
wym. Batalion powstał w 1943 roku w Sielcach nad Oką. Jego tradycje związane są z walkami o przyczółki na Wiśle, z działaniami zbrojnymi na 
Wale Pomorskim i nad Hawelą. Wsławił się wybitnym udziałem w walkach o Kołobrzeg i z tej właśnie okazji w marcu 1945 roku otrzymał miano 
„Kołobrzeski”. Do zadań batalionu w okresie wojny należało zabezpieczanie marszu oddziałów bojowych, rozminowywanie i oczyszczanie drogi 
przemarszu oraz rejonów postoju i koncentracji, a także wykonywanie przejść w polach minowych własnych i nieprzyjaciela. Ponadto jego żołnie-
rze brali udział w forsowaniu Wisły, Odry, Haweli i licznych kanałów, zajmowali się też budową promów i mostów. 
Po zakończeniu działań wojennych, w latach 1945-1946, żołnierze batalionu rozminowywali teren Pomorza Gdańskiego (Wejherowo, Gdynia) oraz 
Dolnego Śląska (Brzeg). W lipcu 1946 roku rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego jednostka, jako 52. Morski Batalion Saperów, zosta-
ła wcielona do Marynarki Wojennej z miejscem stacjonowania w Wejherowie. W latach 50-tych batalion prowadził dalsze rozminowanie, odbudo-
wywał porty Trójmiasta oraz brał udział w rozbudowie fortyfikacyjnej polskiego wybrzeża. W lipcu 1957 roku jednostka została przebazowana do 
Dziwnowa, a w 1977 roku jednostka została podporządkowana 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Święto saperów
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się mszą świętą w intencji saperów. Następnie odbyła się 
zbiórka pododdziałów batalionu i zaproszonych gości. Oprócz dowództwa 8. Flotylli Obrony Wy-
brzeża z kontradmirałem Krzysztofem Teryfterem na czele, w święcie uczestniczyli m.in.: Szef 
Inżynierii Wojskowej SG WP generał brygady Bogusław Bębenek, Szef Szkolenia Marynarki Wo-
jennej kontradmirał Stanisław Kania, Szef Inżynierii Morskiej MW komandor Andrzej Walor, 
przedstawiciele duszpasterstwa z Dziekanem MW - księdzem prałatem komandorem Bogusła-
wem Wroną, władze lokalne i samorządowe, członkowie środowisk kombatanckich, lokalnych 
stowarzyszeń oraz szkół, a także byli dowódcy i kadra jednostki.
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Nie ma chyba mieszkańca Trójmiasta, który nie słyszałby o „torpedowni” na Babich Dołach. Obiekt 
ten z pewnością jest znany także szerszemu gronu osób. Można go było zobaczyć na przykład w 
serialu  „Czterej Pancerni i Pies”, „Ekstradycja”, czy też w „Kryminalnych”. Czym jednak była ta 
powszechnie znana „torpedownia”.

kmdr ppor. Piotr Adamczak
p.adamczak@mw.mil.pl

Z centrum Gdyni bardzo łatwo dostać 
się na Babie Doły. Wystarczy sko-
rzystać z komunikacji miejskiej i 
dojechać tam bezpośrednim auto-

busem. Idąc z pętli autobusowej, mijając 
osiedle, następnie schodząc schodami w dół 
klifu docieramy do rozległej plaży, z której 
jak na dłoni widać „torpedowanię” – żelbe-
tonową konstrukcję wystającą z wody, w od-
ległości około 300 metrów od brzegu. W 
Gdyni znajdowały się dwa takie obiekty. 
Drugi jest również doskonale widoczny z 
plaży w Gdyni Babich-Dołach. Wystarczy 
popatrzeć w prawą stronę, by dostrzec go, 
wystającego z wody, połączonego betonową 
mierzeją z lądem. Do tego obiektu nie ma 
jednak wstępu. Znajduje się na terenie Portu 
Wojennego w Gdyni i nadal jest eksploato-
wany przez Wojsko. 

Historia gdyńskich „torpedowni” sięga 
początku drugiej wojny światowej. Po zaję-
ciu naszego kraju we wrześniu 1939 roku, 
Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę, że 
w ich rękach znalazł się akwen, znajdujący 
się w bezpiecznej odległości od baz angiel-
skich i francuskich. Były tutaj już dwa duże 
porty – Gdynia i Gdańsk, w których mogły 
bezpiecznie stacjonować praktycznie 
wszystkie jednostki niemieckiej Krigsmari-
ne. Aby optymalnie wykorzystać ten akwen, 
czyli wody Zatoki Gdańskiej, jeszcze w 
1939 roku podjęto decyzję o budowie nowo-
czesnego poligonu torpedowego, zarówno 
dla jednostek pływających, jak i lotnictwa. 
W tamtym czasie była to jedna z kluczo-
wych inwestycji dla niemieckiego lotnictwa, 

gdyż nie posiadało ono torped lotniczych. 
Luftwaffe korzystała z torped zakupionych 
za granicą – włoskich i japońskich. Ośrodek 
badawczy składał się z dwóch głównych bu-
dowli w Gdyni – torpedowni na Babich-Do-
łach, czyli Torpedowaffenplatz Hexengrund 
oraz na Oksywiu – Torpedo Versuchsanstalt 
Oxhoft. Obie zostały wybudowane na keso-
nach zatopionych w odległości trzystu me-
trów od brzegu, gdzie głębokość akwenu 
osiągała 10 metrów. Na obu znajdowały się 
wyrzutnie torped, laboratoria i magazyny. 
Całość ośrodka uzupełniały punkty obser-
wacyjne zlokalizowane wzdłuż mierzei hel-
skiej. Oba główne budynki połączone były z 
lądem drewnianymi pomostami, którymi 
biegły tory kolejki wąskotorowej, służące do 
transportowania podzespołów testowanych 
torped. Dopiero na hali, wewnątrz budynku, 
były one montowane w całość. W torpedow-
ni na Babich-Dołach testowano torpedy dla 
niemieckiej Luftwaffe, a w oksywskiej dla 
Krigsmarine (torpedy akustyczne). Obie 
torpedowanie były połączone kolejką wą-
skotorową, ówcześnie zwaną sarkastycznie 
„kaszubskim ekspresem”. Niemcy dla po-
trzeb poligonu torpedowego wybudowali 
także lotnisko na Babich Dołach i powięk-
szyli to już istniejące w Rumi. Z obu mogły 
startować praktycznie wszystkie typy samo-
lotów stosowanych w lotnictwie morskim. 
Cały ośrodek badawczy zatrudniał około 
2500 osób, a dziennie wystrzeliwanych było 
około 200 torped, tych z wyrzutni umiesz-
czonych w „torpedowniach” i tych zrzuca-
nych z samolotów. Oba mola prowadzące do 
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WYCIECZKA Z HISTORIĄ W TLE (4)
rię wojskową. Poważną część zbiorów stano-
wią czasopisma: 61 tytułów (miesięczniki, 
kwartalniki, roczniki), z czego 46 polskich i 
15 zagranicznych. Pracownicy Działu Histo-
ryczno-Naukowego na bieżąco starają się 
uzupełniać zbiory o nowe pozycje. Należy 
jednak zaznaczyć, że duża część nowych 
książek i czasopism pozyskiwana jest na 
drodze wymiany i darów. Wśród darczyń-
ców występują zarówno osoby prywatne, 
autorzy publikacji, poszczególni wydawcy 
lub też różne instytucje.

Ogólnie księgozbiór biblioteki możemy 
podzielić na podręczny (encyklopedie, 
słowniki, leksykony, atlasy, bibliografie, 
drukowane wydawnictwa źródłowe). Biblio-
teka dysponuje – co zrozumiałe całością 
wydawnictw „macierzystych” z „Biulety-
nem Historycznym” na czele. Na półkach 
znajdziemy również sporą liczbą materiałów 
przedwojennych, głównie książek ale także 
niektóre tytuły czasopism, takie jak przed-
wojenne numery „Przeglądu Morskiego” 
czy „Morza”. 

Od roku 2012 rozpoczęto tworzenie no-
wego katalogu przedmiotowego, który da 
możliwość na pełniejsze wykorzystanie 
zgromadzonych książek. Równocześnie 
przystąpiono do tworzenia katalogu on-line, 
co umożliwi  w przyszłości, każdemu zain-
teresowanemu na zapoznanie się ze zbiora-
mi i odszukanie interesujących go materia-
łów  z dowolnego miejsca na świecie. Z 
usług kserograficznych można korzystać od 
środy do piątku. Z czytelni biblioteki można 
natomiast skorzystać od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Dla wielu osób zainteresowanych hi-
storią Polskiej Marynarki Wojennej 
pewnym zaskoczeniem może wyda-
wać się fakt istnienia pokaźnej bi-

blioteki w Muzeum Marynarki Wojennej w 
Gdyni. Biblioteka  ta organizacyjnie należy do 
Działu Historyczno-Naukowego Muzeum Ma-
rynarki Wojennej, a jako biblioteka wewnętrzna 
przeznaczona jest głównie dla wszystkich pra-
cowników muzeum. Z jej zasobów mogą korzy-
stać w czytelni również osoby spoza muzeum, 
które zajmują się działalnością naukową czy też 
popularyzacją historii Marynarki Wojennej. Je-
śli chcemy skorzystać z księgozbioru w pracow-
ni naukowej jedynym obowiązkiem jest pozo-
stawienie w bezpłatnej szatni okrycia i bagażu 
oraz wpisanie się do księgi gości. 

Głównym celem i zadaniem tej książnicy 
jest gromadzenie, opracowywanie, udostęp-
nianie i ochrona książek oraz czasopism o 
tematyce z zakresu działalności statutowej 
Muzeum. Początkowo niewielka biblioteka 
mieściła się w budynku Dowództwa Mary-
narki i działała w ramach Wydziału Histo-
rycznego Marynarki Wojennej. W roku 
1963 jej księgozbiór liczył ponad 1200 po-
zycji. W wyniku likwidacji Wydziału Histo-
rycznego w 1976 roku zbiory biblioteki 
włączono do kolekcji książek zbieranych w 
Dziale Historycznym Muzeum Marynarki 
Wojennej, by w roku 1992  wraz z dużą czę-
ścią zbiorów Muzeum zająć pomieszczenia 
w budynku Zespołu Informatyki Marynarki 
Wojennej w Gdyni-Redłowie.  Od czerwca 
2012 roku zbiory biblioteki znajdują się w 
nowym budynku Muzeum przy ulicy Zawi-
szy Czarnego 1B, a biblioteka po reorgani-
zacji struktury całego muzeum funkcjonuje 
w ramach Działu Historyczno-Naukowego. 
Pomieszczenia Muzeum przeznaczone na 

bibliotekę składają się z magazynu główne-
go, zaopatrzonego w regały przesuwane, 
oraz czytelni/pracowni, w której zgroma-
dzono najważniejszy zbiór podręczny (słow-
niki, leksykony, encyklopedie). 

     Księgozbiór biblioteki stale się rozra-
sta zwłaszcza po roku 1989. Na koniec 2012 
roku liczył już ponad 15000 pozycji. Biblio-
teka ta służy jako pomoc w samokształceniu 
pracowników oraz jest podstawowym ele-
mentem i warsztatem dla prowadzonych w 
Muzeum prac naukowo-badawczych, wysta-
wienniczych i oświatowych. Bibliotekę tą 
można zaliczyć zarówno do bibliotek facho-
wych (związanych ściśle z zakładem pracy) 
jak również do bibliotek specjalnych (gro-
madzących zbiory ściśle związane z tematy-
ką działalności instytucji w której się mie-
ści, lub też służącą konkretnemu kręgowi 
odbiorców). Tak więc profil księgozbioru 
biblioteki kształtowany jest ściśle z tematy-
ką, którą zajmuje się muzeum. Można tu 
znaleźć przede wszystkim publikacje doty-
czące historii Marynarki Wojennej. Obecnie 
gromadzone zbiory mają charakter bardziej 
uniwersalny bowiem wśród księgozbioru 
znajdziemy liczne pozycje biograficzne, en-
cyklopedie, leksykony czy też książki o te-
matyce regionalnej dotyczące głównie Gdy-
ni. Bogaty i unikalny jest zbiór wydawnictw 
o charakterze albumowym zawierających 
głównie tematykę wojennomorską, morską i 
bronioznawczą. Duża część zbiorów to pu-
blikacje obcojęzyczne, przeważnie w języku 
angielskim, niemieckim i rosyjskim. W bi-
bliotece gromadzone są również liczne en-
cyklopedie, słowniki i leksykony oraz książ-
ki dotyczące historii powszechnej i historii 
Polski ze szczególnym uwzględnieniem  hi-
storii wojennomorskiej i naciskiem na histo-

Ponad 15 tysięcy pozycji znajduje się w bibliotece Muzeum Marynarki Wojennej. 
Wśród nich można znaleźć wiele białych kruków. Dla osób zainteresowanych 
historią Marynarki Wojennej biblioteka ta jest prawdziwą skarbnicą wiedzy.
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torpedowni były wykorzystane przez Niem-
ców do ewakuacji cywili i własnych wojsk 
na początku 1945 roku. Po zakończeniu II 
wojny światowej urządzenia z całego ośrod-
ka badawczego zostały przejęte przez Ro-
sjan i wywiezione do byłego ZSRR. Pierw-
sza z torpedowni nie była po wojnie wyko-
rzystywana, natomiast w drugiej do dzisiaj 
stacjonują pododdziały Wojsk Specjalnych i 
Marynarki Wojennej. Do tej pierwszej, za-
raz po wojnie, utrudniono dostęp niszcząc 
ostatni odcinek mola. Obiekt nie był remon-
towany od zakończenia II wojny światowej i 
powoli popadał w ruinę, między innymi w 
połowie lat 70-siątych zawaliła się frontowa 
ściana budynku.  Zamuleniu uległ także ba-
sen portu, gdzie głębokości w czasie dzia-
łalności torpedowni wynosiła około 10 me-
trów. Przez kilkadziesiąt lat po wojnie 
obiekt ten był wykorzystywany przez Mary-
narkę Wojenną jako miejsce ćwiczeń. 

Dzisiaj już nie ma połączenia torpedowni 
na Babich-Dołach z lądem. Ostatnia część 
pomostu została zniszczona w latach 
90-tych XX wieku. Teraz można do niej do-
trzeć jedynie wpław, łodzią bądź pontonem. 
Trzeba jednak pamiętać, że należy zacho-
wać szczególną ostrożność przy zbliżaniu 
się do torpedowni, a nurkowanie w jej pobli-
żu jest już całkowicie niebezpieczne. Nie-
wątpliwie jednak jest to jeden z najciekaw-
szych obiektów historycznych w Gdyni. 
Można śmiało powiedzieć, że to najbardziej 
wyrazista gdyńska wizytówka.

Jan Tymiński
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

WOJENNOMORSKA SKARBNICA WIEDZY
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Przez pokłady polskich okrętów, pod-
czas II wojny światowej, przewinęło 
się kilka tysięcy marynarzy. Po usta-
niu działań wojennych część z nich 

pozostała na emigracji. Nie widzieli oni możli-
wości powrotu do Ojczyzny w panującym ów-
cześnie systemie politycznym. Na nowej ziemi 
założyli rodziny, wychowali dzieci, zżyli się z 
miejscową społecznością. Większość z nich nie 
zapomniała jednak o kraju swoich przodków, 
cały czas nosząc w sercu Polskę. Po kilkudzie-
sięciu latach emigracji nastały wreszcie czasy, 
w których mogli już odwiedzać swoją Ojczy-
znę. Wielu z nich gościło w Gdyni, na pokła-
dzie okrętu-muzeum ORP „Błyskawica” oraz 
na innych współczesnych okrętach polskiej flo-
ty.

Taki los spotkał też Feliksa Kejdrowskiego, 
który jako młody chłopak pożegnał się z pol-
ską ziemią na kilkadziesiąt lat. Został powoła-
ny do służby w Wojsku Polskim tuż przed wy-
buchem II wojny światowej. Jako strzelec 4 
Pułku Piechoty uczestniczył w wojnie obron-
nej 1939 roku. 18 września wraz ze swoją jed-
nostką przekroczył granicę rumuńską i trafił 
do obozu dla internowanych polskich żołnie-
rzy. Nie czekał aż sprawy same się rozwiążą. 
Od razu myślał o ucieczce z obozu i przedo-
staniu się do nowo formowanego na Zacho-
dzie Wojska Polskiego. Pierwsza ucieczka nie 
powiodła się, ale już kolejna, podjęta w listo-
padzie 1940 roku, zakończyła się sukcesem. 
Feliks Kejdrowski dotarł do Palestyny i tam 
został przyjęty w szeregi Samodzielnej Bryga-
dy Strzelców Karpackich. Z jednostką tą wziął 
udział w jednej z najsłynniejszych, w dziejach 
polskiego oręża, bitew II wojny światowej – 
obronie libijskiego Tobruku. W bitwie tej zo-
stał ciężko ranny. Po powrocie do służby, w 
maju 1942 roku, został słuchaczem Szkoły 
Podoficerskiej i po jej ukończeniu oraz odby-
ciu praktyk, został podoficerem – członkiem 
załogi niszczyciela ORP „Błyskawica”. Na 
okręcie tym uczestniczył w konwojach na 
Oceanie Atlantyckim oraz dwukrotnie do ob-
lężonej Malty. Podczas lądowania wojsk 
alianckich w Algierii (operacja Torch) został 
ponownie ciężko ranny. Tym razem leczenie 
trwało aż 17 miesięcy.  Feliks Kejdrowski nie 
doszedł już do pełni sił fizycznych i nie mógł 
powrócić do służby na morzu.  Pozostały 
okres wojny służył na lądzie. Został zwolniony 
ze służby w 1947 roku. Tak jak wielu polskich 
marynarzy i żołnierzy pozostał na emigracji, 
ożenił się, wychował dzieci i doczekał się 
wnuków. Odwiedził kilka razy Polskę. Gościł 
na okręcie, na pokładzie którego służył pod-

czas II wojny światowej – niszczycielu ORP 
„Błyskawica”. 6 kwietnia 2000 roku Feliks 
Kejdrowski-Kendrick został mianowany przez 
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 
podporucznikiem marynarki.

Zmarł w kraju, który przyjął go po zakoń-
czeniu II wojny światowej. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się w Anglii, 8 kwietnia 
2013 roku w Alrewas koło Birmingham. Na 
trumnie Feliksa Kejdrowskiego-Kendricka 

spoczywała czapka – podporucznika marynar-
ki wojennej, symbolizująca wierność polskiej 
banderze aż do końca. W ceremonii pogrzebo-
wej uczestniczyli polscy marynarze ze Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO, 
którego okręty cumowały w tym czasie w por-
cie Liverpool. Dowódca Zespołu kmdr por. 
Piotr Sikora, dowódcy oraz załogi polskich 
okrętów: okrętu dowodzenia siłami przeciw-
minowymi ORP „Kontradmirał Xawery Czer-
nicki” i niszczyciela min ORP „Czajka” towa-
rzyszyli ppor. mar. Feliksowi Kejdrowskiemu-
Kendrickowi w drodze na jego ostatnią wach-
tę. 

Wspomnienia i wiedza oficerów Marynarki Wojennej nie 
będących już w służbie czynnej były jednym z tematów XI 
Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Oficerów Marynarki 
Wojennej. Miesięcznik „Bandera” udostępni swoje łamy na 
ich publikację.

Temat spisywania wspomnień w for-
mie pamiętników zaproponował pod-
czas XI Walnego Zjazdu Stowarzy-
szenia Oficerów Marynarki Wojennej 

kontradmirał Kazimierz Głowacki, prezes Koła 
nr 7 Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wo-
jennej. „Bardzo często nasze doświadczenie i 
wiedza umykają. Zostawmy więc po sobie jakiś 
ślad bo może się on przydać następnym pokole-
niom” - apelował kontradmirał Głowacki. Te-
mat ten podjął w swoim wystąpieniu również 
kmdr prof. Jerzy Przybylski podkreślając jed-
nak, że wspomnienia wydawane w formie ksią-
żek miałyby szerszy wydźwięk niż prywatne 
pamiętniki. „Albo starajmy się przynajmniej, 

żeby nasze relacje trafiały do archiwów czy mu-
zeów. Kilkakrotnie apelowałem już o to, by każ-
dy kto żegna się z mundurem pozostawił po so-
bie wspomnienia. Musimy pozostawić po sobie 
wiedzę, którą gromadziliśmy przez długie lata 
służby. Jeśli nie pozostawimy po sobie wspo-
mnień i naszego spojrzenia na to co sami prze-
żyliśmy, to nikt za sto czy nawet pięćdziesiąt lat 
nie będzie nic o nas wiedział. Sensem istnienia 
naszego Stowarzyszenia jest pozostawienie po 
sobie jak największej wiedzy o tej Marynarce 
Wojennej, w której służyliśmy” - apelował kmdr 
Przybylski.

Do tego apelu nawiązał w swoim przemówie-
niu obecny na Zjeździe admirał floty Tomasz 

Mathea, Dowódca Marynarki Wojennej. 
„Chciałbym zachęcić wszystkich oficerów Ma-
rynarki Wojennej do pozostawienia po sobie 
wspomnień dotyczących służby w morskim ro-
dzaju Sił Zbrojnych. Bardzo chętnie udostępni-
my Wam do tego celu łamy „Bandery””. Do-
wódca MW dodał również, że Marynarka Wo-
jenna jest jedynym rodzajem Sił Zbrojnych, 
któremu udało się dzięki wielu staraniom za-
chować swoje własne pismo.

Przypomnijmy, że czasopismo Marynarki 
Wojennej „Bandera” ukazuje się w nakładzie 3 
tysięcy egzemplarzy. Trafia do marynarzy za-
równo tych, którzy pełnią służbę na lądzie jak i 
tych, którzy służą na okrętach. „Bandera” ma 
także wielu odbiorców cywilnych. Oprócz te-
go, że ukazuje się w formie drukowanej można 
ją także ściągnąć w formie elektronicznej ze 
strony internetowej Marynarki Wojennej. Cza-
sopismo Marynarki Wojennej aktywnie działa 
także na Facebooku gdzie posiada własny pro-
fil. Rzeczywista liczba odbiorców „Bandery” 
jest więc dużo większa niż nakład drukowany.

Serdecznie zapraszamy wszystkich oficerów, 
a także podoficerów i marynarzy do przesyła-
nia nam swoich wspomnień. Postaramy się pu-
blikować je w kolejnych numerach naszego 
czasopisma, aby ocalić od zapomnienia wiele 
cennych doświadczeń, wydarzeń i przeżyć..

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Pozost awmy po sobie 
wiedzę

OSTATNIA WACHTA 
Na początku kwietnia załogi polskich okrętów uczestniczyły w 
ostatniej drodze ppor. mar. Feliksa Kejdrowskiego-Kendricka, 
żołnierza września 1939 roku, Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich, marynarza z ORP „Błyskawica”. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się z dala od Polski, w 
brytyjskim Alwarem koło Birmingham.

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wo-
jennej integruje środowiska oficerów róż-
nych pokoleń, mieszkających w kraju i za 
granicą - wszystkich tych, których łączy 
wierność polskiej banderze wojennej i sza-
cunek dla tradycji Marynarki wojennej RP. 
Stowarzyszenie wspiera rozwój Marynarki 
Wojennej i popularyzuje jej rolę w syste-
mie obronnym państwa. Jako zrzeszenie 
koleżeńskie członkowie Stowarzyszenia 
wspierają się i udzielają pomocy w trud-
nych sytuacjach życiowych.Członkowie 
Stowarzyszenia organizują spotkania, roz-
szerzają kontakty z kolegami mieszkający-
mi za granicą, organizują zloty jubileuszo-
we absolwentów - oficerów Marynarki Wo-
jennej. Uczestniczą w życiu polskich sił 
morskich, wspierają działalność twórczą i 
publicystyczną.

9 kwietnia br., w Anglii został pochowany kolejny polski weteran - 99-letni bosman Jan Drozd, 
były członek załogi niszczycieli ORP „Błyskawica” i ORP „Krakowiak” oraz lekkiego krążowni-
ka ORP „Conrad”. Uczestnik między innymi operacji „Peking”, rajdu na Lofoty, czy też kampa-
nii dodekaneskiej. Był jednym z marynarzy reprezentujących Polską MW podczas spotkania 
z brytyjską parą królewską. Odznaczony był między innymi Medalem Morskim.

kmdr ppor. Piotr Adamczak
p.adamczak@mw.mil.pl
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Reprezentacja Marynarki Wojennej wywalczyła brązowe medale mistrzostw Wojska Polskiego w 
piłce siatkowej. Zawody odbyły się we Wrocławiu od 11 do 15 marca. W mistrzostwach wzięło 
udział piętnaście zespołów reprezentujących rodzaje Sił Zbrojnych RP, dywizje, uczelnie oraz 
jednostki wojskowe.

Trwająca cztery dni rywalizacja rozpo-
częła się od fazy grupowej, w której 
na samym początku nasza reprezen-
tacja sprawiła niespodziankę pokonu-

jąc 2:0 (25:15; 25:23) jednego z faworytów roz-
grywek, wicemistrza z roku ubiegłego - Wojska 
Lądowe nr 4. Kolejne zwycięstwa z Wojskową 
Akademią Techniczną 2:0 (25:12; 25:16) oraz 
Dowództwem Garnizonu Warszawa 2:1 
(25:12;15:25;17:15) spowodowały, że maryna-
rze zajęli pierwsze miejsce w grupie.

W ćwierćfinale rywalem marynarzy był ze-
spół Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrz-
nych z Dęblina. Drużyna lotników postawiła 
trudne warunki, a o awansie do półfinału zade-
cydował tie-break. Marynarze wygrali 2:1 
(19:25;25:16;15:7), uzyskując tym samym 
awans do czwórki najlepszych drużyn turnieju.

W półfinale czekał już „murowany” faworyt 
rozgrywek, mistrzowie WP z 2012 roku, druży-
na Wojsk Lądowych nr 1, oparta na reprezen-
tantach 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pan-
cernej, której trzon stanowią zawodnicy drugo-
ligowego zespołu WKS Sobieski Żagań. Nie-
stety, reprezentacja MW uległa w dwóch setach 
0:2 (13:25;17:25), późniejszym jak się okazało, 
m i s t r z o m  Woj sk a  Po l sk i e g o . 
Pozostała więc walka w małym finale, a w nim 
spotkanie z rewelacją rozgrywek drużyną In-
spektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. O rozstrzy-
gnięciu i miejscu na podium ponownie decydo-

wał tie-break, w którym więcej zimnej krwi za-
chowali marynarze, zwyciężając 2:1 (25:21; 
21:25; 15:10) i zapewniając sobie tym samym 
brązowy medal Mistrzostw Wojska Polskiego. 

Ponadto nagrodą indywidualną uhonorowa-
ny został chor. mar. Andrzej Jaroni - trener, za-
wodnik i kapitan w jednej osobie, na co dzień 
instruktor WF w 12 dywizjonie Trałowców, 
który w zgodnej opinii sędziów i kierowników 
zespołów uznany został najlepszym atakującym 
mistrzostw. Chorąży Jaroni obowiązki trenera 
objął od chor. mar. Tomasza Grandy, który w 
ubiegłym roku pożegnał się z mundurem. Po-
chodzi z Żagania. Po ukończeniu szkoły chorą-
żych w Jeleniej Górze trafił do służby w Świno-
ujściu. „Lepiej nie mogłem trafić. W klubie 
MKS Maraton Świnoujście funkcjonowała sek-
cja piłki siatkowej, w której grałem przez wiele 
lat”. Umiejętności siatkarskie, chor. mar. Jaroni 
zdobywał również w niemieckiej lidze siatków-
ki, a także w Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Szczecinie, której jest absolwentem. Wie-
lokrotnie startował w mistrzostwach Marynarki 
Wojennej w piłce siatkowej oraz Mistrzostwach 
WP od 2004 roku. A w 2008 roku reprezento-
wał polskie siły zbrojne na Igrzyskach Państw 
Nadbałtyckich NATO – Military Baltic Games 
w Tallinie (Estonia), w plażowej piłce siatko-
wej.

Trener siatkarskiej reprezentacji MW mówi, 
że zgrupowanie przed Mistrzostwami na szcze-

blu wojska polskiego rozpoczyna się 2 tygodnie 
wcześniej. Ten czas wykorzystuje się głównie 
na doskonalenie taktyki reprezentacji. „Umie-
jętności każdy ma. Doskonali się je podczas tre-
ningów i meczów w swoich jednostkach. Szko-
puł jest w tym, by zgrać zawodników na róż-
nych pozycjach, żeby wybrać najlepszą dzie-
siątkę, która później reprezentuje marynarkę w 
mistrzostwach” – mówi chor. mar. Jaroni. W 
tym roku selekcja odbywała się wśród 15 po-
wołanych osób. Piątka nie znalazła miejsca w 
kadrze MW. „Dokonałem takiego, a nie innego 
wyboru. Okazał się słuszny. Cichym bohaterem 
okazał się rozgrywający - mar. Emil Jagielski, 
który reżyserował całą grę. Wykazał się dojrza-
łością i sprytem na swojej pozycji, dzięki cze-
mu w dużej mierze, udało się wywalczyć ten 
medal” – mówi trener Jaroni.

Reprezentacja Marynarki Wojennej wystąpi-
ła w składzie: kpt. Krzysztof Wojciechowski, 
por. mar. Łukasz Daszewski, chor. mar. Andrzej 
Jaroni (grający trener), bsmt Przemysław Zbo-
rowski, mat Dominik Okoński, st. mar. Krzysz-
tof Kamiński, st. mar. Kamil Obal, mar. Maciej 
Abłażewicz, mar. Emil Jagielski, mar. Marcin 
Górski. Kierownikiem zespołu był kmdr ppor. 
Mirosław Mazur.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Brąz dla siatkarzy



100 dni pod polskim dowództwem – SNMCMG1

Od stycznia 2013 roku polska MW ponownie stoi na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO - Grupa 1 (SNMCMG1). 
Dowodzi nim polski oficer Marynarki Wojennej - kmdr por. Piotr Sikora. Zespół ten ma już za sobą ponad 100 dni działań. W czasie pierwszych 
trzech miesięcy działalności okręty SNMCMG1 odwiedziły dziewięć portów w pięciu państwach: Neustadt, Lubekę (Niemcy), Den Helder 
(Holandia), Zeebrugge, Ostenda (Belgia), Cork (Irlandia), Liverpool,  Faslane i  Belfast (Wielka Brytania). W trakcie dwutygodniowego posto-
ju w niemieckim porcie Neustadt na przełomie stycznia i lutego załogi okrętów doskonaliły procedury walki o żywotność okrętu w tamtejszym 
Morskim Centrum Walki o Żywotność Okrętu. Po przejściu na Morze Północne okręty Zespołu, do których dołączył holenderski HNLMS 
Schiedam, w ramach operacji Beneficial Cooperation, odnalazły, zidentyfikowały i zneutralizowały minę morską i bomby lotnicze o całkowitej 
masie ładunku materiały wybuchowego ponad  dwie tony trotylu. W marcu załogi przeszły kolejne dwutygodniowe szkolenie w belgijskim 
ośrodku egzaminacyjnym MOST (MCM Operational Sea Test), gdzie główny nacisk położono na obronę i ochronę okrętów podczas postoju w 
porcie i wykonywania zadań w morzu.

Następnie zespół opuścił kontynentalną część Europy i rozpoczął przygotowania do największego ćwiczenia NATO w tej części Europy 
- Joint Warrior. W skład SNMCMG1 w tym czasie wchodziło 6 okrętów: okręt flagowy ORP “Kontradmirał X. Czernicki” i niszczyciele min 
BNS “Bellis” (Belgia), HNLMS “Urk” (Holandia), FGS “Weilheim” (Niemcy), HNOMS “Hinnoey”, (Norwegia) oraz ORP “Czajka” (Polska).
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