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A by móc rzetelnie wykonywać 
postawione przed nimi zada-
nia, siły morskie muszą dyspo-
nować nowoczesnymi okręta-
mi, samolotami i uzbrojeniem. 

Jest to czynnik konieczny, ale nie wystarczają-
cy. Podstawowym ogniwem są bowiem ludzie, 
którzy tworzą załogi okrętów oraz pododdzia-
łów brzegowych.

Pion Szkolenia Marynarki Wojennej  
(niektórzy używają błędnej nazwy „wy-
szkoleniówka”), którym mam zaszczyt kie-
rować od 2005 roku, postawił sobie za za-

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

danie zbudowanie takiego systemu szkol-
nictwa wojskowego, który sprostałby wy-
maganiom XXI wieku.

System morskiego szkolnictwa wojsko-
wego funkcjonuje w MWRP od ponad 
80 lat. Jest on oparty na formule otwartych 
i dynamicznych koncepcji rozwoju, które 
ukształtowały się z połączenia narodowego, 
specyficznego dla naszego rodzaju sił zbroj-
nych systemu kształcenia i szkolenia kadr 
morskich, oraz doświadczeń zebranych 
głównie podczas kontaktów z siłami mor-
skimi państw NATO. 

Szkolenie w Marynarce 
Wojennej RP

Na rolę i zadania Marynarki Wojennej RP mają wpływ 
położenie geograficzne naszego państwa oraz jego 
potencjał gospodarczy. 
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Ukształtowanie systemu szkolenia i kształ-
cenia jest zagadnieniem złożonym, wielowąt-
kowym i obejmuje zarówno korelację progra-
mów kształcenia i szkolenia ze strukturą or-
ganizacyjną MWRP oraz z zadaniami wyni-
kającymi z członkostwa Polski w NATO 
i Unii Europejskiej, jak również pełne włą-
czenie szkolnictwa wojskowego w narodowy 
system edukacji. System taki nie zajmuje się 
oczywiście rozwiązywaniem problemów 
związanych jedynie z kształceniem 
i szkoleniem kandydatów na żoł-
nierzy zawodowych. Równie waż-
nym zadaniem jest bowiem umoż-
liwienie żołnierzom zawodowym 
ustawicznego podnoszenia kwali-
fikacji. Dlatego wkomponowanie 
w system szkolnictwa wojskowego 
przejrzystego systemu szkolenia kursowego 
jest zabiegiem umożliwiającym wyposażenie 
kadry w wiedzę pozwalającą na samodzielne 
rozwiązywanie problemów związanych z re-
alizacją procesu decyzyjnego na poszczegól-
nych szczeblach dowodzenia, a także pozwa-
lającym racjonalnie wykorzystywać potencjał 
systemu. Pierwszy etap kształcenia – ukoń-
czenie szkoły wojskowej, pozwala jedynie na 
zajęcie pierwszego stanowiska służbowego. 
Biorąc jednak pod uwagę ilość absolwentów 
szkół i ilość żołnierzy biorących udział 
w kursach specjalistycznych, można zaryzy-

kować tezę, że głównym zadaniem systemu 
szkolnictwa wojskowego nie jest kształcenie 
kandydatów na żołnierzy, lecz systemowe 
przygotowanie kadry zawodowej do obejmo-
wania coraz wyższych lub równorzędnych 
stanowisk służbowych. Tak postawione za-
danie może być powierzone jedynie syste-
mowi szkolnictwa, który będzie dysponować 
odpowiednim potencjałem intelektualnym, 

bazą szkoleniową i zapleczem naukowo-
-badawczym. Ważny jest przy tym 

fakt, że żołnierze skierowani na 
studia bądź kursy szkoleniowe 
przebywają ze sobą i mają do 
dyspozycji tę samą grupę nauczy-

cieli i instruktorów. Dzięki temu 
nabierają podobnych cech osobo-

wych i otrzymują spójną wiedzę. 
W konsekwencji mogą utworzyć zgrany ze-
spół zarówno pod względem posiadanej wie-
dzy, jak i umiejętności.

Dowództwo Marynarki Wojennej przyjęło, 
że kształcenie i szkolenie kadr w warunkach 
pełnej profesjonalizacji będzie realizowane 
w oparciu o dwa wiodące ośrodki: w Gdyni 
– Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek 
Nurków i Płetwonurków WP i Ośrodek Szkole-
nia Żeglarskiego, a w Ustce – Centrum Szkole-
nia MW wraz ze Szkołą Podoficerską MW.

Tak zlokalizowany system szkolnictwa po-
zwoli w racjonalny sposób wykorzystywać je-

go potencjał, w tym zwłaszcza kadrę szkolącą 
i bazę dydaktyczną. 

Nie tylko zmiany zachodzące w ośrodkach 
i centrach szkoleniowych dotyczą szkolenia 
w MW. W ostatnim czasie zmodyfikowano tak-
że proces szkolenia sił. Celem proponowanych 
zmian jest zbudowanie przejrzystego i sprawnie 
funkcjonującego systemu przygotowania sił 
okrętowych i jednostek brzegowych MW do 
wykonywania zadań narodowych i sojuszni-
czych. Proces ten polega na rotacyjnym, prze-
widywalnym w długiej perspektywie czasowej, 
szkoleniu załóg okrętów (jednostek brzego-
wych) połączonym z cyklem technicznego 
przygotowania jednostek. W nowym modelu 
proces szkolenia będzie realizowany etapowo 
z podziałem na okresy: szkolenia, przygotowa-
nia i gotowości do wykonywania działań. Pro-
ponowany model przewiduje trzyletni cykl 
szkolenia i wymagać on będzie zgrania tego 
procesu z przedsięwzięciami logistycznymi.

Szkolenie i kształcenie to działania, które są 
bardzo podatne na gwałtowne zmiany. Mam 
nadzieję, że zmiany zachodzące w systemie 
szkolenia MW będą podporą wprowadzonej 
w MWRP profesjonalizacji i pozwolą nasze-
mu morskiemu rodzajowi sił wejść w drugą 
dekadę XXI wieku z potencjałem ludzkim, 
który jest wyszkolony na miarę oczekiwań 
przełożonych i wyzwań czasu.                      

Ważnym 
zadaniem jest 
umożliwienie 

żołnierzom zawodowym 
ustawicznego 
podnoszenia 
kwalifikacji.
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Żołnierze podczas szkolenia mogą stworzyć zgrany zespół zarówno pod względem posiadanej wiedzy, jak i umiejętności.
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MARYNARZE, KTÓRZY SŁUŻĄ W POLSKIM 
KONTYNGENCIE WOJSKOWYM W CZADZIE, 
uczcili święto Marynarki Wojennej. W bazie 
wojskowej w Iribie odbyła się uroczysta zbiór-
ka wszystkich żołnierzy kontyngentu z okazji 
marynarskiego święta. Na zakończenie uro-
czystej zbiórki pięciu marynarzom służącym 
w Czadzie, starszemu bosmanowi Krystianowi 
Kłosowi, starszemu bosmanowi Wojciechowi 
Bonczkowskiemu, chorążemu marynarki 
Tomaszowi Mrózkowi, starszemu bosmanowi 
sztabowemu Wojciechowi Sobiesiakowi oraz 
młodszemu chorążemu sztabowemu marynarki 
Dariuszowi Kasperskiemu dowódca Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego pułkownik Arkadiusz 
Widła  wręczył okolicznościowe dyplomy.          

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

    Oprac. Tomasz Gos

W Porcie Wojennym w Gdyni 26 czerwca odbyły się obchody 5. rocznicy utworzenia Dywi-
zjonu Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych oraz 7. rocznicy podniesienia biało-

-czerwonej bandery na fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”. Jednostki dywizjonu 
uczestniczyły w wielu międzynarodowych ćwiczeniach, w operacji antyterrorystycznej „Active 
Endeavour” na Morzu Śródziemnym oraz znalazły się w składzie elitarnego zespołu fregat 
i niszczycieli Sił Odpowiedzi NATO – SNMG1.                                                                             

Jubileusz DOZOP

Święto Marynarki Wojennej 
w Czadzie

Dowódca sił morskich Chorwacji 
w Marynarce Wojennej 
DOWÓDCA SIŁ MORSKICH CHORWACJI ZŁO-
ŻYŁ WIZYTĘ W MARYNARCE WOJENNEJ. 
Kontradmirał Ante Urlić odwiedził Dowództwo 
Marynarki Wojennej, Centrum Operacji Mor-
skich, 3 Flotyllę Okrętów, Brygadę Lotnictwa 

MW oraz Akademię MW. W trakcie wizyty 
dowódca chorwackiej floty oraz admirał 
Andrzej Karweta, dowódca MWRP, rozmawia-
li na temat zadań, stanu obecnego i przyszło-
ści sił morskich.                                             

Nowy dowódca 
3 Flotylli Okrętów
10 CZERWCA, w obecności ministra obrony 
narodowej Bogdana Klicha odbyła się ceremo-
nia przekazania dowodzenia 3 Flotyllą Okrę-
tów w Gdyni. Objął je kontradmirał Jarosław 
Ziemiański. Dotychczasowy dowódca 3 FO 
kontradmirał Marek Kurzyk został zastępcą 
szefa sztabu Marynarki Wojennej.                 

Zawody strzeleckie

NA STRZELNICY GARNIZONOWEJ W WEJHE-
ROWIE odbyły się zawody w strzelaniu z pisto-
letu wojskowego o Puchar Komendanta Cen-
trum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowo-
dzenia Marynarki Wojennej. Do udziału w za-
wodach zgłoszono 26 żołnierzy zawodowych, 
którzy oprócz strzelania indywidualnego rywa-
lizowali w konkurencji zespołowej, reprezentu-
jąc osiem pionów funkcjonalnych centrum. 
Puchar Komendanta CWTiD MW zdobył star-
szy bosman Piotr Krupa, który uzyskał wynik 
158 punktów do tarczy TS-4. W klasyfikacji 
zespołowej natomiast na pierwszych trzech 
pozycjach uplasowały się odpowiednio zespo-
ły: kompanii zabezpieczenia, 2 kompanii łącz-
ności wraz z plutonem zabezpieczenia oraz 
komenda i sztab CWTiD MW.                         
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O bowiązek bycia marynarzem 
wynika z tego, że każdy pilot 
śmigłowca pokładowego jest 
w składzie załogi okrętu. „Po-
stępujemy według tego same-

go harmonogramu dnia co marynarze, wyko-
nujemy swoje czynności na rzecz okrętu i zno-
simy wszystkie trudy życia okrętowego tak sa-
mo jak każdy inny członek załogi. Od mary-

narskiego jedzenia po ograniczenia w użytko-
waniu wody słodkiej, bo to zawsze jest deficy-
towy towar na morzu”, mówi porucznik mary-
narki pilot Sebastian Bąbel.  „Nawet nasz ofi-
cjalny wygląd zewnętrzny nie różni się niczym 
od marynarskiego munduru. Można nas roz-
poznać jedynie po tym, że nosimy przypiętą 
do munduru tak zwaną gapę, czyli odznakę pi-
lota w postaci orła z trzymanym w szponach 

wieńcem. Rzeczy robocze są już inne. Nosimy 
kombinezony lotnicze, a nie marynarskie uni-
formy”, dodaje.

Porucznik marynarki pilot Sebastian Bąbel 
od 2003 roku lata na śmigłowcach pokłado-
wych ZOP Kaman SH-2G. W tym właśnie ro-
ku Kamany weszły na wyposażenie Marynar-
ki Wojennej. W Polsce tylko dwa okręty mają 
lądowiska przystosowane do śmigłowców po-

Na granicy 
dwóch żywiołów
Pilot śmigłowca pokładowego musi być jednocześnie 
marynarzem i pilotem. Niewielu to potrafi. Jednym z nich jest 
porucznik marynarki pilot Sebastian Bąbel.
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SEBASTIAN BĄBEL ma 750 godzin nalotu. Obecnie pełni funkcję starszego pilota w kluczu 
i instruktora. Mówi, że gdyby miał określić jednym zdaniem pracę pilota śmigłowca pokłado-
wego to powiedziałby, że jest to latanie na granicy dwóch żywiołów.

kładowych. Są to ORP „Kazimierz Pułaski” 
i ORP „Tadeusz Kościuszko”. To na tych jed-
nostkach są zaokrętowani piloci SH-2G. 

MOTORÓWKA EMIGRANTÓW
Zadania, do których przystosowany jest ten 

śmigłowiec, są imponujące. Przede wszyst-
kim Kamany zostały świetnie przygotowane 
do zwalczania okrętów podwodnych. SH-G 
jest w stanie sam zlokalizować, podjąć decy-
zję o ataku na okręt i go zniszczyć. „Posiada-
my odpowiednie urządzenia i procedury. Je-
steśmy pod tym względem samowystarczalni 
jako załoga śmigłowca”, mówi Sebastian 
Bąbel. Do innych ważnych zadań należy za-
pobieganie nielegalnej imigracji. Śmigłowiec 
SH-G2 pod dowództwem porucznika mary-
narki pilota Sebastiana Bąbla podczas ope-
racji antyterrorystycznej „Active Endeavour” 
w zeszłym roku wykrył na Morzu Śródziem-
nym motorówkę z nielegalnymi emigrantami 
z Algierii. Płynęli w stronę Hiszpanii. Jak 
mówi porucznik, nowoczesne urządzenia na 
niewiele się zdają podczas namierzania tego 
typu jednostek. „Dobry wzrok to jest podsta-
wa”, wyjaśnia. „Emigranci nie są przemycani 
na wielkich statkach handlowych. Pływają na 
ogół małymi łódkami motorowymi. Żaden 
radar nie jest w stanie ich wykryć. Nie mają 
bagaży, żeby nie obciążać łodzi. Biorą tylko 
paliwo, żeby przepłynąć około 300 mil. Jeże-
li więc zobaczymy taki punkcik na wodzie, 
to zastanawiamy się, co może robić dziesię-
ciu mężczyzn w małej łódce na środku Mo-
rza Śródziemnego? Załoga śmigłowca zgła-
sza w takiej sytuacji dowództwu okrętu bazo-
wego o odkryciu motorówki i dalej osoby do 
tego upoważnione podejmują decyzję o dal-
szym przebiegu akcji. Z reguły okręt podcho-
dzi do motorówki, zatrzymuje się w dryfie 
tak, żeby nie zagrażać tej jednostce i próbuje 
ją zidentyfikować”.

WYSUNIĘTE OKO FREGATY
Udział w „Active Endeavour” jest główną 

natowską działalnością śmigłowca SH-2G. 
Zabezpiecza on szlaki morskie przed przemy-
tem, nielegalną imigracją i atakami terrory-
stycznymi. Kontrolowanie statków handlo-
wych należy do głównych zadań podczas 
misji na Morzu Śródziemnym. Śmigłowiec 
pokładowy ma podczas takich kontroli prze-
wagę nad okrętem, ponieważ z jego pokładu 
łatwiej jest zobaczyć, jaki towar przewozi sta-
tek. Oprócz tego SH-2G zabezpiecza fregatę 
pod względem ratowniczym i transportowym. 
Śmigłowiec ten może bowiem przewozić na-
wet dwie tony ładunku. „Możemy także dzia-
łać jako tak zwane wysunięte oko fregaty, po-
nieważ jesteśmy w stanie wyjść poza zasięg 
radarów fregaty i uruchomić swoje, które wy-
dłużają pole widzenia”, tłumaczy Sebastian 
Bąbel. „Poza tym prędkość, z jaką może się 

godzinnym męczącym locie. Myślę, że latanie 
na śmigłowcach pokładowych jest najtrudniej-
sze w całym lotnictwie śmigłowcowym”.

KURS Z WIELORYBAMI
W pracy Sebastiana Bąbla przytrafiają 

się też sytuacje, które nie zdarzają się pilo-
tom śmigłowców lądowych. „W 2008 roku 
krótko po tym jak wykryliśmy uciekinierów 
z Algierii, napotkaliśmy stado płynących 
wielorybów. Coś takiego oglądałem do tej 
pory tylko w programach telewizyjnych na 
kanale Discovery. Byliśmy pod wrażeniem, 
kiedy dwa dorosłe wieloryby i jeden mały 
płynęły dokładnie tą trasą, którą my lecieli-
śmy. Zwolniliśmy, bo ciężko było nie po-
święcić chwili na oglądanie tego niesamowi-
tego zjawiska. Z kolei w okolicach Gibralta-
ru widzieliśmy całą ławicę płaszczek, które 
płynęły przy samej powierzchni morza. Ta-
kich widoków się nie zapomina”. 

Lotnictwo jest też ciężką pracą biurową. 
Nieustannie są zmieniane procedury związa-
ne z lataniem i na bieżąco trzeba się ich 
uczyć. Poza tym samo latanie wiąże się 
z wypełnianiem ogromnej ilości dokumen-
tów. „Na 10 godzin latania jest około 40 go-
dzin siedzenia w dokumentach. Jesteśmy tro-
chę takim latającym biurem”, śmieje się 
pilot Kamana.                                             

TOMASZ GOS

poruszać śmigłowiec w porównaniu z dużo 
mniejszą prędkością okrętu powoduje, że 
identyfikacja wzrokowa jest o wiele szybsza 
niż z pokładu okrętu”.

UCIEKAJĄCE LĄDOWISKO
Porucznik marynarki pilot Sebastian Bąbel 

mówi, że to co wyróżnia pracę pilota pokłado-
wego od pilotów innych śmigłowców to różno-
rodność działań. „W ciągu dwóch lub trzech 
miesięcy możemy być w rejonie Morza Śród-
ziemnego, Morza Czarnego, Morza Północne-
go i w okolicach Półwyspu Skandynawskiego. 
Nie spotkałem się z taką mobilnością w innych 
rodzajach sił zbrojnych. To jest specyfika Ma-
rynarki Wojennej, a lotnictwo MW jest jedną 
z jej podstawowych składowych. Obecność na 
okręcie śmigłowca pokładowego zwiększa 
efekty działania jednostek nawodnych”. Doda-
je też, że umiejętności pilota maszyny typu 
SH-2G muszą być ogromne. „Myślę, że lądo-
wanie samolotem w nocy na lotniskowcu jest 
prostsze niż lądowanie śmigłowca pokładowe-
go na fregacie. Latamy bez gogli noktowizyj-
nych. Jedyne światło, jakie ułatwia nam lądo-
wanie, to delikatna pomarańczowa poświata na 
lądowisku, a ono samo czyli pokład okrętu 
podczas silnej fali może się poruszać kilka me-
trów w górę i w dół. Wrażenie jest takie, jakby 
lądowisko cały czas uciekało. Do tego czasami 
pada deszcz, który jeszcze bardziej ogranicza 
widoczność. A to wszystko dzieje się po trzy-

tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Szkoła 
pod żaglami
Praca w zespole na tak małej powierzchni, 
jaką ma jacht, to dla przyszłych marynarzy 
sprawdzian przed służbą na okrętach.
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OBECNIE 
OŚRODEK 
SZKOLENIA 
ŻEGLARSKIEGO 
MARYNARKI 
WOJENNEJ szkoli 
podchorążych i ele-
wów z MW, prowa-
dzi rejsy służbowe 
kadry MW oraz in-
nych rodzajów sił 
zbrojnych. 

B A N D E R A
T E M A T  N U M E R U

Żeglarstwo w Marynarce Wojen-
nej związane jest z funkcjono-
waniem dwóch instytucji: 
Ośrodka Szkolenia Żeglarskie-
go Marynarki Wojennej oraz 

Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”. 
Zarówno ośrodek, jak i jacht klub są zarzą-
dzane przez ludzi związanych z Marynarką 
Wojenną. Różnica polega jednak na tym, że 
pierwszy z nich jest przeznaczony wyłącznie 
dla podchorążych, elewów, kadry MW 
i wojsk innych formacji, natomiast do jacht 
klubu mogą należeć cywile. 

SEZON NA ŻAGLE
Działalność żeglarska w Marynarce Wojen-

nej rozpoczęła się w październiku 1946 roku 
od powołania sekcji żeglarskiej w Klubie 
Sportowym „Flota”. Początek sezonu żeglar-
skiego 1947 roku był bodźcem do utworze-
nia, z rozkazu ministra obrony narodowej, 
Morskiego Ośrodka Sportów Wodnych, któ-
ry mieścił się w basenie numer 8 portu gdyń-
skiego. Nowo sformowana jednostka wojsko-
wa liczyła dziesięć etatów w tym dziewięć  
wojskowych i jeden cywilny. Komendantem 
ośrodka został komandor Stanisław 
Żochowski. Jego działalność cieszyła się du-
żym zainteresowaniem ówczesnego dowód-
cy Marynarki Wojennej, kontradmirała 
Włodzimierza Steyera, co wyrażane było 
częstymi wizytami na pokładach jachtów. 
Sezon żeglarski 1948 roku ośrodek rozpo-
czął z sześcioma jachtami: „Komandor”, 
„Bosman”, „Bałtyk”, „Komodor”, „Jantar” 

i „Hetman”. Działalność instytucji była ukie-
runkowana na szkolenie żeglarskie kadry 
i podchorążych Marynarki Wojennej, organi-
zację rejsów morskich oraz popularyzację 
polskiej bandery wojennej. 

TEST W ZESPOLE
Obecnie Ośrodek Szklenia Żeglarskiego 

Marynarki Wojennej szkoli podchorążych 
i elewów z MW, prowadzi rejsy służbowe ka-
dry MW oraz  innych rodzajów sił zbrojnych. 
„Przeprowadzamy szkolenia żeglarskie i mo-
torowodne dla różnych formacji wojsko-
wych”,  mówi komandor porucznik Piotr 
Ostrowski, komendant Ośrodka Szkolenia 
Żeglarskiego Marynarki Wojennej. „Od kilku 
lat szkoli się u nas Dywizja Kawalerii Pan-
cernej, Dowództwo Garnizonu Warszawa, 
pułk śmigłowców z Pruszcza Gdańskiego, 
poligon Sił Powietrznych”.

Zasadnicza działalność ośrodka skupia się 
jednak na szkoleniu podchorążych i elewów 
Marynarki Wojennej. Jak mówi komendant, 
daje ono możliwość sprawdzenia się podczas 
pracy w zespole i przebywaniu na tak małej 
powierzchni, jaką ma jacht. „Jednym słowem, 
marynarze mogą sprawdzić, czy poradzą sobie 
ze służbą na okrętach”, wyjaśnia komandor 
porucznik Piotr Ostrowski. „Oprócz tego mo-
gą poznać rejon, w którym potem będą pływać 
na okrętach”.

Co roku są też organizowane rejsy służbo-
we dla oficerów wachtowych, podczas któ-
rych poznają oni akwen żeglugi. „Szkolenia 
i rejsy służą też zacieśnianiu kontaktów mię-

dzy MW, a innymi rodzajami sił zbrojnych”, 
dodaje komendant.

KUŹNIA MARYNARZY
Ważną rolę dla Marynarki Wojennej odgry-

wa także jacht klub „Kotwica”. Jego zasadni-
czym celem jest organizowanie działalności 
sportowej, szkoleniowej i rekreacyjnej związa-
nej z żeglarstwem morskim. Klub liczy około 
500 członków, z czego 70 procent to osoby 
wojskowe. Jest to największy klub w Polsce je-
śli chodzi o żeglarstwo morskie. „Ważną rolę 
odgrywają u nas osoby cywilne, chociaż stano-
wią mniejszość”, wyjaśnia Edward Kinas, 
komandor Jacht Klubu Marynarki Wojennej 
„Kotwica”. Najczęściej są to młodzi ludzie, 
którzy złapali przysłowiowego bakcyla żeglar-
skiego. Część będzie później chciała wstąpić 
w szeregi Marynarki Wojennej dzięki temu, że 
miała wcześniej okazję poznać morskie rze-
miosło i sprawdzić się na morzu.

„Kotwica” daje również możliwość pływa-
nia osobom, które skończyły służbę w Mary-
narce Wojennej. Trzy czwarte kadry klubu sta-
nowią byli marynarze.

JKMW „Kotwica” współpracujący z OSŻMW 
posiada największe tradycje szkolenia morskie-
go w Polsce. Ma wykwalifikowaną kadrę in-
struktorską – kapitanów jachtowych i motoro-
wodnych z doświadczeniem morskim i oce-
anicznym. Zarówno ośrodek, jak i jacht klub 
uzupełniają się i dają też możliwość związania 
się z morzem praktycznie na całe życie.          

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Przewożony pododdział należał do 
15 Brygady Zmechanizowanej 
z Giżycka. Polscy żołnierze uda-
li się do Wielkiej Brytanii na 
ćwiczenia „Druids Dance 2009”, 

które mają przygotować brytyjski kontyngent 
do operacji w Afganistanie. W trwających 
łącznie ponad trzy miesiące manewrach bie-
rze udział ponad 120 naszych żołnierzy, któ-
rzy w 2010 roku wejdą w skład VII zmiany 
PKW Afganistan. Na ORP „Toruń” znalazło 
się 45 spośród nich, a także wszystkie 13 sa-
mochodów kompanii: 2 osobowe Honkery, 
10 ciężarowych Starów 944 i 266 oraz sanitar-
ka Iveco 40WM. Pozostałych 80 na brytyjską 
ziemię dotarło na pokładzie samolotów trans-
portowych CASA C-295M. 

Operacja przerzucenia kompanii do Wiel-
kiej Brytanii była okazją do przećwiczenia 
współdziałania Marynarki Wojennej oraz 
Wojsk Lądowych. Nie jest to pierwsza opera-
cja tego typu. Nasze okręty transportowo-mi-
nowe miały już okazję przewozić sprzęt wła-
sny, jak też i sojuszniczych armii, między in-
nymi w Norwegii. 

NOWE CZASY, 
NOWE WYZWANIA

W ostatnim dwudziestoleciu, po zakończe-
niu zimnej wojny i zmianie układu sił na świe-
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Piechota na morzu

cie, wzrosło znaczenie użycia sił zbrojnych 
poza granicami kraju. Dla Polski nie była to 
zupełna nowość, nasi żołnierze brali udział 
w wielu misjach pokojowych ONZ, jednak 
skala przedsięwzięcia znacznie się zwiększy-
ła. Polskie wojsko, które do tej pory było na-
stawione na walkę z silnie uzbrojonym prze-
ciwnikiem na polu walki 
nasyconym bronią pancer-
ną, artylerią czy lotnic-
twem, stanęło przed no-
wymi wyzwaniami. Już 
w latach 90. wysłanie pol-
skiego batalionu do Bośni 
i Hercegowiny, a później 
do Kosowa natrafiło na 
problemy logistyczne. 
Okazało się, że nasza armia nie posiada środ-
ków transportowych do przerzutu sił w rejon 
konfliktu poza granicami kraju. Jednak naj-
większe wyzwanie miało pojawić się w XXI 
wieku. Dwie duże operacje – w Iraku i Afga-
nistanie, obnażyły wszystkie słabości. Polska 
nie była w stanie własnymi siłami przetrans-
portować wojska na miejsce operacji. 

ZOBOWIĄZANIA SOJUSZNICZE
Nasz kraj w ramach umów sojuszniczych 

przyjął na siebie zobowiązania posiadania sił 
zdolnych do przerzutu wraz ze środkami ich 

przemieszczania. W ramach transportu lotni-
czego zagwarantował to zakup samolotów 
CASA C-295M oraz otrzymanie od USA pię-
ciu Lockheed C-130E Hercules. Inaczej rzecz 
się ma z morskim transportem strategicznym. 
Obecnie Marynarka Wojenna RP nie dyspo-
nuje odpowiednimi jednostkami. Taką rolę 
mógł pełnić okręt wsparcia logistycznego 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, jed-
nak jest on przebudowywany na jednostkę do-
wodzenia siłami przeciwminowymi, zaś jego 
nieduże rozmiary pozwalały na transport 
ograniczonej ilości sprzętu. Specjalnie do 
transportu wojska służy natomiast pięć okrę-
tów transportowo-minowych proj. 767 oraz 
trzy kutry desantowe proj. 716. Niestety jed-
nostki te, zaprojektowane do operacji desanto-
wych, nie nadają się do transportu w skali 
strategicznej, choćby ze względu na niewielki 
zasięg wynoszący 1500 mil morskich. Ponie-
waż są to jednostki płaskodenne, mogą wysa-
dzać wojska na nieprzygotowanym brzegu. 
Jednak ma to też niekorzystne następstwa 
w postaci dużej wrażliwości na złe warunki 
pogodowe. Okręty te miały operować na Bał-
tyku, gdzie nie ma to takiego znaczenia jak 
podczas rejsów na odleglejsze akweny. 

ZALETY TRANSPORTU 
MORSKIEGO

Transport morski ma także wiele zalet w po-
równaniu do innych gałęzi transportu, nie tylko 
niski koszt. Pozwala on także uniknąć proble-
mów natury politycznej. Przerzut wojsk drogą 
lotniczą, czy też lądową wymaga ustaleń z pań-
stwami, z których terytorium trzeba skorzystać. 
Transport morzem pozwala na ominięcie wód 
terytorialnych państw postronnych i przybycie 
bezpośrednio do portu docelowego. Oczywiście 
są też minusy. Nie każde państwo (jak chociaż-

by Afganistan) ma do-
stęp do morza, jednak 
nawet w tym wypadku 
korzysta się z drogi 
wodnej, choć wymaga 
to ustaleń z najbliż-
szym sąsiednim pań-
stwem dysponującym 
portami (w tym przy-
padku Pakistanem). 

Problemem może być także brak odpowiednio 
wyposażonych portów. W takim wypadku naj-
lepiej radzą sobie okręty przeznaczone do dzia-
łań desantowych, jak nasze proj. 767. Mogą one 
wysadzić wojsko na nieprzygotowany brzeg, zaś 
w porcie nie wymagają przygotowanych nabrze-
ży. Niestety jednostki zdolne jednocześnie do 
działania w skali strategicznej oraz do operacji 
desantowych należą do skomplikowanych, a co 
za tym idzie drogich okrętów, na które Polski na 
razie nie stać.                                                      

Okręt transportowo-minowy ORP „Toruń” dowodzony przez kapitana 
marynarki Sylwestra Borkowskiego otrzymał zadanie. Miał przerzucić 
kompanię zmechanizowaną z Polski do Wielkiej Brytanii.

PRZEMYSŁAW GURGUREWICZ

Operacja przerzucenia 
kompanii do Wielkiej 
Brytanii była okazją do 
przećwiczenia współdziałania 
Marynarki Wojennej 
oraz Wojsk Lądowych

przemysław.gurgurewicz@redakcjawojskowa.pl
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Scenariusz ćwiczeń zakładał, że mię-
dzy dwoma fikcyjnymi państwami 
morskimi dochodzi do napięć, któ-
rych podłożem jest korzystanie 
z zasobów morskich – połowy 

i bezpieczeństwo lokalnych morskich szlaków 
handlowych. Obie strony wysuwają wobec sie-
bie oskarżenia. Prawa wyłącznej strefy ekono-
micznej na morzu nie są respektowane. Sytu-
ację pogarsza fakt, że w ręce organizacji terro-
rystycznej trafia duża ilość min morskich, któ-
re stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa że-
glugi w tym regionie. Powstaje realne zagroże-
nie konfliktu zbrojnego i katastrofy humanitar-
nej. Wobec takiej sytuacji ONZ uchwala rezo-
lucję upoważniającą międzynarodowe siły 
morskie do przeprowadzenia operacji utrzyma-
nia pokoju w zagrożonym regionie. Głównym 
zadaniem jest rozminowanie torów wodnych 
i zapewnienie bezpieczeństwa na morskich 
szlakach komunikacyjnych, którymi będzie do-
starczana pomoc humanitarna. 

Miny morskie w rękach terrorystów byłyby wyjątkowo niebezpieczne. 
Podczas manewrów „Baltops 2009” przećwiczono sposoby oczyszczania 
szlaków wodnych z min oraz walki z terrorystami.

Terroryści zaminowali Bałtyk
W „Baltops 2009” wzięło udział 40 okrę-

tów i 10 samolotów. Uczestniczyły w nich tak-
że jednostki brzegowe z dwunastu państw: Da-
nii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Li-
twy, Łotwy, Niemiec, Polski, Stanów Zjedno-
czonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ponadto 
w ramach tych ćwiczeń operowały okręty eli-
tarnego Stałego Zespołu Obrony Przeciwmi-
nowej NATO (SNMCMG1). 

Jednostki przeprowadziły ćwiczenia moni-
toringu żeglugi, osłony morskich szlaków ko-
munikacyjnych, akcje embarga i wymuszania 
respektowania międzynarodowych postano-
wień na morzu. Zgodnie ze scenariuszem, 
kluczowe zadania wykonywały siły przeciw-
minowe (w tym trzy polskie trałowce), które 
miały wykryć i zniszczyć miny morskie, po-
stawione przez terrorystów na istotnych dla 
żeglugi akwenach. 

Do udziału w manewrach polska Marynar-
ka Wojenna skierowała okręt podwodny 
„Sęp” oraz siły przeciwminowe w składzie 

trzech trałowców: OORP „Jamno”, „Hańcza” 
i „Mamry”. 

„Baltops” to ćwiczenia organizowane w ra-
mach programu Partnerstwo dla Pokoju. Jego 
głównym celem jest rozwijanie międzynarodo-
wej współpracy na morzu, a przez to umacnia-
nie stabilności i pokoju w regionie. W 1993 ro-
ku, zanim jeszcze ten program powstał, w ćwi-
czeniach tych po raz pierwszy wzięli udział pol-
scy marynarze (jako obserwatorzy). W kolej-
nych latach nasza Marynarka Wojenna wysta-
wiała już znaczny komponent sił uczestniczący 
bezpośrednio w zadaniach ćwiczeń, zdobywają-
cy doświadczenia we współpracy z flotami za-
chodnimi. W manewrach „Baltops” dotychczas 
wzięły udział praktycznie wszystkie najważniej-
sze jednostki Marynarki Wojennej: okręty rakie-
towe, fregaty, okręty transportowo-minowe, tra-
łowce i niszczyciele min, okręty ratownicze, sa-
moloty i śmigłowce oraz jednostki brzegowe 
i zabezpieczenia logistycznego. Podczas tych 
ćwiczeń Gdynia wielokrotnie pełniła rolę go-
spodarza oraz gościła międzynarodową armadę 
okrętów z całego świata.                                   

TOMASZ GOS
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Kuter rybacki WŁA-127 zatonął 
w niewyjaśnionych (do czasu 
zamknięcia numeru) okolicz-
nościach. Wiele osób zadawa-
ło sobie pytanie, co się stało. 

Co sprawiło, że przy codziennej działalności, 
którą rybacy z kutra WŁA zapewne wykonywa-
li setki razy, doszło do zatonięcia jednostki? 

O pomoc w rozwiązaniu tej zagadki została 
poproszona Marynarka Wojenna, która jako 

Zegar wskazuje 
3:55…

jedyna w Polsce posiada zarówno odpowiedni 
sprzęt do prac podwodnych, jak i najlepszych 
w kraju specjalistów w tego typu działaniach. 
Tylko nurkowie MW byli bowiem w stanie 
prowadzić prace na głębokości, gdzie ciśnie-
nie jest siedmiokrotnie większe niż na po-
wierzchni. Ponadto należy pamiętać, że wnę-
trze takiego kutra to wąskie przejścia, ciasne 
zejściówki, wiele elementów wyposażenia ry-
backiego, sieci i tak dalej. 

Aby wyjaśnić tajemnicę zatonięcia kutra 
WŁA-127, Marynarka Wojenna RP zorgani-
zowała jedną z największych tego typu eks-
pedycji poszukiwawczych w ostatnich latach. 
Wyprawę ORP „Lech” poprzedziły szczegó-
łowe przygotowania i planowanie. Pierwszy 
wariant operacji przewidywał wprowadzenie 
na wody duńskie dwóch okrętów MWRP. 
ORP „Arctowski” miał znaleźć leżący na 
dnie kuter, natomiast  ORP „Lech” miał sfil-

Okręt ratowniczy „Lech” zakończył drugą fazę operacji badania wraku kutra WŁA-127, który leży 
na dnie Bałtyku w odległości 4 mil morskich na wschód od Bornholmu. Podczas prac podwodnych 
nurkowie odnaleźli i wydobyli ciała trzech spośród pięciu członków załogi kutra. Przeprowadzono 
także podwodne rozpoznanie wraku WŁA-127. 
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mować wrak i otaczające go dno oraz podjąć 
próbę znalezienia ciał członków załogi. Kilka 
dni po zakończeniu akcji ratowniczej Duń-
czycy znaleźli prawdopodobną pozycję wra-
ku kutra WŁA-127. W okolice wyspy Born-
holm wysłano więc „Lecha”. Okręt rozpoczął 
działania 18 maja. 

Przygotowania do rozpoczęcia operacji 
trwały niespełna tydzień. Szefostwo Ratow-
nictwa Morskiego DMW opracowało plan 
działania, Centralny Zakład Sprzętu Ratowni-
czego MW przygotował mieszanki oddecho-
we, a Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficz-
nego, Akademia Marynarki Wojennej oraz 
Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków 
WP oddelegowały na „Lecha” swoich specja-
listów. Eksperci 3 Flotylli Okrętów zaplano-
wali akcję, określili plan prac podwodnych 
i przygotowali wyjście okrętu. Koordynacją 
operacji zajęło się Centrum Operacji Mor-
skich. Po dojściu „Lecha” na pozycję w stan 
gotowości postawiono okręty i śmigłowce ra-
townicze (w Gdyni i w Darłowie) oraz gdyń-
skie ośrodki medycyny hiperbarycznej. 

ORP „Lech” już pierwszego dnia operacji 
ostatecznie zidentyfikował wrak i potwierdził 
jego pozycję. Przy użyciu sonaru i bezzałogo-
wych pojazdów podwodnych prowadzono roz-
poznanie zewnętrznej części kadłuba i dna wo-
kół wraku. Pojazdy zrobiły zdjęcia wraku 
„w stanie nienaruszonym”, czyli przed rozpo-
częciem prac nurkowych oraz sprawdziły oko-
lice wraku pod kątem bezpieczeństwa dalszych 
działań. Z meldunku wysłanego do Polski: 
„widoczność pod wodą do 0,5 metra, dużo 
unoszącego się mułu […] wrak leży na prawej 
burcie, rejon rufy mocniej osadzony w dnie, 
brak zewnętrznych uszkodzeń, właz do nadbu-
dówki zasypany, brak możliwości wejścia”. 
A jednak trzeba było wejść. 

Po dokładnym sfilmowaniu wraku na dno 
zeszli nurkowie głębokowodni (nurkowania od-
bywają się w parach). Na głębokości 70 metrów 
ich maksymalny czas pracy jest bardzo ograni-
czony. Niespełna 40 minut musi wystarczyć na 
zejście w okolice dna, wykonanie zadania i po-
wrót na powierzchnię. Nieco ponad pół godzi-
ny pracy na dnie przekładało się na ponad sześć  
godzin spędzonych w komorze hiperbarycznej. 
Średnio dwa zejścia na dobę musiały pozwolić 
na w miarę dokładną penetrację wraku. Udało 
się wejść do sterówki. Znaleziony tam zegar 
wskazywał godzinę 3:55. 

Największym problemem było wejście 
w głąb wraku. Właz zasypany, od sterówki za 
wąsko dla pojazdu i nurka, na cięcie nie było 
czasu. Pozostało sprawdzenie pomieszczeń 
przez wybite bulaje i próba wejścia do środka 
przez skajlajt rufowy. Pojazdem podwodnym 
udało się dojść do wejścia głównego, dalej się 
nie mieścił. Obraz filmowy ujawnił nieziden-
tyfikowane ciało. Na dno zeszła kolejna para 
nurków. Przez skajlajt rufowy przecisnął się 

O R P  „ L E C H ”

ORP „Lech” stacjonuje na co dzień w Gdyni 
i wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów 

Wsparcia, który jest częścią 3 Flotylli Okrętów. 
W latach 1998–2000 okręt został gruntow-
nie zmodernizowany. W 2006 roku w ramach 
remontu średniego zamontowano między 
innymi nowe agregaty prądotwórcze oraz 
wykonano remont silników głównych. Okręt 
w czasie swojej dotychczasowej służby brał 
udział w wielu narodowych i międzynarodo-
wych ćwiczeniach, takich jak: „Bold Monarch 
2008”, „Rekin”, „Passex”, „Cooperative 
Venture”, „Baltops”, „Baltic Porpoise”, „Crown 
Eagle”, „Sorbet Royal”, „Sarex”, „Smer/
Medex”.

D A N E  T A K T Y C Z N O - T E C H N I C Z N E  O K R Ę T U :

jeden z nich i udało mu się wydobyć zwłoki 
z wraku. To było ostatnie zejście w trakcie 
pierwszej fazy operacji. ORP „Lech” wrócił 
do kraju 22 maja, a ciało przekazano przedsta-
wicielowi prokuratury.

Specjaliści od prac podwodnych i ratownictwa 
morskiego Marynarki Wojennej RP od razu za-
częli przygotowywać drugą fazę operacji. Anali-
za bogatego materiału filmowego (około  dzie-
sięć godzin nagrań) i sonarowego oraz relacji 
nurków pozwoliła ekspertom z 3 Flotylli Okrę-
tów na opracowanie dalszego planu działania. 
ORP „Lech” wrócił pod Bornholm 15 czerwca. 
Głównym zadaniem załogi było wykonanie ma-
teriału filmowego dokumentującego szczegóły 
między innymi manetki, wskaźniki czy zawory 
itp. Tym razem Bałtyk był bardzo kapryśny i raz 
po raz zmuszał załogę „Lecha” do przerywania 
prac (prace podwodne można wykonywać do 
stanu morza 3 i siły wiatru 50B). Udało się jed-
nak wejść dalej w głąb wraku, dokładnie rozpo-
znać pomieszczenia wcześnie jedynie skontrolo-
wane, a przede wszystkim znaleźć ciała dwóch 
członków załogi. 

Na kilkadziesiąt minut do „Lecha” na wo-
dach duńskich dołączył drugi polski okręt ra-
towniczy ORP „Maćko”. Jednostka ta przyjęła 
na pokład ciało wydobyte w drugim dniu dzia-
łań i przetransportowała je do Ustki, gdzie zo-
stało przekazane prokuraturze. „Lech” praco-
wał dalej.

Nurkowie podjęli próbę cięcia kadłuba kutra 
po to, by dostać się do pomieszczeń załogi na 
dolnym pokładzie. Jednak i tu nie dopisało szczę-
ście – rozpruta burta ujawniła wewnętrzne po-
szycie kadłuba, przed którym dodatkowo znajdo-
wały się rury i zawory. Ostateczne próby pene-
tracji wraku podjęto więc ponownie przez skaj-
lajt rufowy. Kilkadziesiąt godzin przed powro-
tem nurkowie znaleźli i wydobyli trzecie ciało. 

Był to już jednak kres możliwości działań 
człowieka w warunkach hydrologicznych pa-
nujących na dnie. „Nurkowie po częstokroć na 
wyczucie, po omacku, w ekwilibrystycznych 
pozycjach docierali tam, gdzie wydawałoby 
się, że nie można dojść”, mówi dowódca ope-
racji komandor porucznik Albert Figat. Dal-
sze prace stwarzały niebezpieczeństwo dla 
zdrowia lub nawet życia. ORP „Lech” wrócił 
22 czerwca do macierzystej bazy morskiej 
w Gdyni i zakończył operację na tym etapie.

Na nabrzeżu czekał karawan. Po zacumowa-
niu zebrana na rufie załoga z honorami poże-
gnała ciało trzeciego członka załogi kutra. Na 
twarzach marynarzy rysowała się gorzka świa-
domość, że pomimo znalezienia tak wielu odpo-
wiedzi Bałtyk zatrzymał dla siebie kilka tajem-
nic. Co tak naprawdę wydarzyło się 30 kwiet-
nia? Czy godzina 3:55 na zegarze znalezionym 
w sterówce kutra o czymś świadczy? Gdzie jest 
dwóch pozostałych członków załogi kutra, któ-
rych nie udało się odnaleźć?                             
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glyko@mw.mil.pl

wymiary: 
długość całkowita  – 72,6 metra, 
szerokość  – 11,9 metra, 
zanurzenie  – 4,1 metra; 

wyporność:  1810 ton; 
prędkość:  16 węzłów; 
zasięg:  6500 mil morskich; 
załoga:  59 osób.
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M A R Y N A R Z E  W  A K C J I

R atownicy, piloci i technicy pokła-
dowi, każdy, kto wykonuje loty 
w składzie załóg śmigłowców 
i samolotów wypełniających za-

dania nad morzem, musi być przygotowany do 
przetrwania w warunkach ekstremalnych. Tre-
ning z przetrwania na wodzie przeprowadzono 
w rejonie Portu Wojennego w Gdyni. Obejmo-
wał on elementy niezbędne do zachowania 
prawidłowych nawyków w sytuacji awaryjnej, 

Przetrwać na morzu
W Gdyni-Babich Dołach odbył się trening z przetrwania na wodzie 
personelu latającego 28 Puckiej Eskadry Lotniczej. Jest to typowy 
element szkolenia wszystkich członków załóg samolotów i śmigłowców 
wykonujących loty nad morzem. 

kiedy zajdzie potrzeba wykonania skoku do wo-
dy lub lądowania na powierzchni morza i ocze-
kiwania na ratunek. Lotnicy morscy szkolili się 
ubrani w specjalne, szczelne kombinezony, tak 
zwane MUP-y (morski ubiór pilota), w których 
latają na co dzień. Przećwiczyli kilka elemen-
tów pozwalających na przygotowanie na wypa-
dek sytuacji awaryjnych: zjazd na linie imitują-
cy lądowanie w morzu na spadochronie, wydo-
stanie się z zanurzonej klatki zastępującej kabi-

nę statku powietrznego, wejście z wody na łód-
kę i tratwę ratunkową oraz ewakuację przy uży-
ciu drabinki lotniczej. 

Są to podstawowe elementy szkolenia, które 
cyklicznie powtarza każdy członek załogi samo-
lotu i śmigłowca brygady lotnictwa Marynarki 
Wojennej. Wytrenowanie odpowiednich nawy-
ków i obycie ze sprzętem ratunkowym w wodzie 
ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa za-
łóg lotnictwa morskiego, które w odróżnieniu od 
lotnictwa pozostałych rodzajów sił zbrojnych za-
dania rozpoznania, poszukiwania i ratownictwa 
oraz zwalczania okrętów podwodnych wykonują 
na granicy dwóch żywiołów, niemal w bezpo-
średnim kontakcie z wodą.                                  

TOMASZ GOS

 FOT. 3. Ratownicy muszą być przygotowani do prze-
trwania w warunkach ekstremalnych.

 FOT. 2. Wejście na tratwę ratunkową
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tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

 FOT. 1. Zanurzona klatka imituje kabinę statku po-
wietrznego.



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

M A R Y N A R S K I E  T R A D Y C J E

W Marynarce Wojennej od 
1924 roku obowiązywał 
sztylet lotniczy i formacji  
czołgowych. Był on wzo-
rowany na kordzikach ar-

mii rosyjskiej i nie cieszył się uznaniem użyt-
kowników. Kordzik trzeba było mieć przy so-
bie we wszystkich wypadkach, w których obo-
wiązkowe było noszenie broni bocznej, a nie 
obowiązywała szabla, to jest do służby inspek-
cyjnej w porcie i na okręcie oraz w czasie wi-
zyt towarzyskich. Oficerowie i bosmani nosili 
go na rapciach poziomo pod płaszczem, pod 
kurtką i na surducie.

W 1928 roku kordziki zostały odebrane bos-
manom i starszym bosmanom oraz zgodnie 
z przepisami ubiorczymi przekazane słucha-
czom Szkoły Podchorążych Marynarki Wo-
jennej. Byli oni zobowiązani nosić je podczas 
raportu, służby inspekcyjnej i na specjalne za-
rządzenie. 

Siedem lat później kordziki zostały tak prze-
robione, że nie miały dolnej obrączki i kółka, 
natomiast drugie kółko umocowano przy gór-
nym okuciu. W ten sposób były one noszone 
na dwóch rapciach długości 35 centymetrów 
pionowo na pasie od spodni. Marynarze w la-
tach 30. nosili natomiast bagnet w pochwie 

przy pasie tylko do ubioru służbowego na lą-
dzie i w wypadku występowania z karabinem.

Dążenia do doskonalenia munduru Mary-
narki Wojennej nie zawsze miały szansę po-
wodzenia wobec istniejących trudności finan-
sowych, zwłaszcza w latach 20. Wiele spo-
śród projektowanych zmian i modernizacji 
nie zostało przeprowadzonych, a niektóre we-
szły w życie z kilkuletnim opóźnieniem. 

Dotychczasowe rozważania wskazują, że za-
sadniczy wygląd munduru polskiej Marynarki 
Wojennej ukształtował się w latach 1927–1939. 
Należy również podkreślić, że ubiór ten moż-
na całkowicie wyodrębnić spośród strojów in-
nych rodzajów sił zbrojnych. Wykazuje on naj-
więcej cech trwałości, ciągłości i nawiązuje do 
wojenno-morskich tradycji, jakie ukształtowa-
ły się we flotach wiodących pod tym wzglę-
dem państw. Z wyjątkiem ubioru galowego 
i wieczorowego przetrwał w ogólnym kształ-
cie do lat współczesnych. 

Od ubiorów marynarskich innych państw 
mundur polski różnił się on nieco krojem, za-
chowywał swój narodowy charakter, co podkre-
ślały godło i oznaki stopni, wizerunek krzyża 
kawalerskiego na guzikach i klamrach, biało-
czerwona kokarda na kapeluszu oraz nazwy 
okrętów na taśmach czapek marynarskich.

Podczas analizy informacji dotyczących 
kształtowania się zasad i przepisów munduro-
wych w polskiej flocie rodzi się pytanie, jak 
doszło w ogóle do powstania odrębnego mun-
duru Marynarki Wojennej?

Wszędzie tam, gdzie brak jest rzetelnego 
przekazu źródłowego, najczęściej zastępuje go 
określona hipoteza, anegdota, a nawet legen-
da. W wypadku genezy munduru marynar-
skiego istnieje tak wiele luk w zapisach źró-
dłowych, a także sprzeczności, szczególnie 
w stosunku do wczesnego okresu aktywności 
morskiej człowieka, że odpowiedzi na pytanie 
o to, skąd wziął się marynarski ubiór, nie spo-
sób udzielić bez odwołania do anegdot.

Bezspornym faktem jest przyjęcie zasad 
i wyglądu munduru przez polską Marynarkę 
Wojenną opartych na sprawdzonych wzorcach 
brytyjskiej marynarki wojennej, co uczyniło 
także wiele państw morskich, które przystępo-
wały do tworzenia zrębów floty wojennej. 
Wynikało to z tego, że uznano wyższość czy 
też nadrzędność Royal Navy, która przez wieki 
królowała na morzach i oceanach. Jej doświad-
czenia stały się swoistą inspiracją dla innych 
flot. Tradycje marynarskiego munduru są więc 
bardzo mocno związane z informacjami i opo-
wieściami pielęgnowanymi przez brytyjskich 
marynarzy, które z pokolenia na pokolenie 
przetrwały do naszych czasów. Opowiemy 
o nich w następnym artykule.                          
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Z kordzikiem u boku

SŁAWOMIR KUDELA
skudela@wp.pl

Mimo że w 1920 roku zatwierdzono wzory kordzików oficerskich, a w 1922 roku 
podoficerskich, nie zostały one wyprodukowane. Do 1924 roku kadra zawodowa 
nosiła różne, często przerabiane, typy tej broni. 
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M O R S K I E  T R A D Y C J EM A R Y N A R S K I E  T R A D Y C J E

Z uwagi na trudności kraju, dele-
gatom Polski na konferencję po-
kojową w Paryżu polecono pod-
jąć starania o przydzielenie okrę-
tów niemieckich i austrowęgier-

skich, przejętych przez państwa koalicji. Rada 
Ambasadorów 9 grudnia 1919 roku przyznała 
jednak Polsce tylko sześć poniemieckich tor-
pedowców o łącznej wyporności do 1200 ton. 
Należało wybrać okręty najmniej zużyte. Ale 
okazało się, że i one nadawały się tylko do re-
montu, co ze względu na trudną sytuację eko-
nomiczną państwa nie było sprawą prostą. 

W 1920 roku torpedowce przybyły do Ro-
syth, gdzie miały zostać przejęte przez pol-
skie załogi – 14 oficerów oraz 128 podofice-
rów i marynarzy pod dowództwem komando-
ra porucznika Konstantego Jacynicza. Od 

12 grudnia 1919 roku remont miała przepro-
wadzić stocznia Admiralicji w Rosyth. 
Z uwagi na wysoki koszt remontów szef De-
partamentu dla Spraw Morskich uzyskał ze-
zwolenie na wyremontowanie trzech okrętów 
w Stoczni Gdańskiej. 

Okręty otrzymały nazwy: „Mazur” („A 96” 
wymieniony na „V 105”) i „Kaszub” („V 108”) 
oraz „Ślązak” („A 59”), „Krakowiak” („A 
64”), „Kujawiak” („A 68”) i „Góral” („A 80”), 
wkrótce przemianowany na „Podhalanina”. 
Utworzono z nich dywizjon torpedowców pod 
dowództwem komandora porucznika 
Konstantego Jacynicza. Na pierwszych do-
wódców okrętów 10 lutego 1920 roku zostali 
wyznaczeni: „Mazura” – komandor podpo-
rucznik Witold Zajączkowski, „Kaszuba” – 
komandor podporucznik Bohdan Brodowski, 

„Ślązaka” – kapitan marynarki Włodzimierz 
Staszkiewicz, „Krakowiaka” – komandor pod-
porucznik Antoni Wąsowicz, „Kujawiaka” – 
komandor podporucznik Michał Przysiecki 
i „Górala” – komandor podporucznik Walerian 
Antonowicz.

Głównym zadaniem torpedowców było 
szkolenie marynarzy i podoficerów oraz pod-
chorążych Oficerskiej Szkoły Marynarki Wo-
jennej oraz reprezentowanie polskiej bandery 
wojennej podczas rejsów po Bałtyku. Torpe-
dowce nie przedstawiały dużej wartości bojo-
wej, ale przez prawie całe następne dziesięcio-
lecie stanowiły trzon polskiej floty wojennej. 
Po przybyciu do MW dużych nowoczesnych 
okrętów ich znaczenie bardzo zmalało.        

Pierwsze polskie torpedowce
Gdy 10 lutego 1920 roku Polska obejmowała niewielki odcinek wybrzeża morskiego, 
Marynarka Wojenna nie dysponowała żadnym okrętem. Flotę dopiero należało stworzyć. 

WALTER PATER

„KUJAWIAK” zbudowany w niemieckiej 
stoczni F. Schichau w Elblągu w 1917 roku. 
W 1937 roku został częściowo rozbrojony, 
służył potem jako okręt cel i tender dla okrę-
tów podwodnych. We wrześniu 1939 roku 
użyty jako zapasowy zbiornik ropy, zakotwi-
czony u brzegów Półwyspu Helskiego na wy-
sokości Jastarni, przetrwał bombardowania 
lotnicze.

„PODHALANIN” ORAZ BLIŹNIACZE 
„ŚLĄZAK” I „KRAKOWIAK” należały 
do typu „A 56”. „Podhalanin” został zbudo-
wany w Howaldt Werke w Kiel w 1917 roku, 
a „Ślązak” i „Krakowiak” przez Stettiner 
Maschinenbau A. G. „Vulcan”, „Ślązak” 
w 1917 roku, a „Krakowiak” rok później. 
W 1937 roku „Podhalanin” został częściowo 
rozbrojony i służył jako okręt cel w ćwicze-
niach torpedowych. We wrześniu 1939 roku 
został użyty jako zapasowy zbiornik ropy, 
zakotwiczony koło Jamy Kuźnickiej, 
przetrwał niemieckie bombardowania 
lotnicze. „Krakowiak” został wycofany 
z czynnej służby 7 listopada 1937 roku 
i pocięty na złom. „Ślązak” w tym samym 
roku został częściowo rozbrojony i służył 
jako okręt cel do ćwiczeń lotniczych. 
We wrześniu 1939 roku znajdował się 
w Pucku.

„KASZUB” I „MAZUR” typu „V 105” zbudowa-
ne zostały w niemieckiej stoczni Stettiner 
Maschinenbau A. G. „Vulcan” w Szczecinie 
w latach 1914–1915. Należały do jednostek 
zamówionych przed I wojną światową przez 
Holandię. Po wybuchu wojny zostały zarekwiro-
wane. Następnie wcielono je do niemieckiej 
marynarki wojennej. „Kaszub” zatonął 20 lipca 
1925 roku w Stoczni Gdańskiej na skutek wy-
buchu kotła – nie wykluczano sabotażu. Potem 
został pocięty na złom. 
„Mazur” najpierw przypadł Brazylii, a ostatecz-
nie, za dopłatą, Polsce. Przebudowany w 1931 
roku na szkolny okręt artyleryjski Centrum 
Wyszkolenia Specjalistów Floty, cztery lata póź-
niej został przebudowany na jednostkę jedno-
kominową tej klasy. Zatopiony 1 września 1939 
roku przez niemieckie lotnictwo w porcie wojen-
nym w Gdyni-Oksywiu. Wrak, podniesiony przez 
Niemców, został pocięty na złom.
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 Komandor podporucznik 
KATARZYNA FILIMONIUK
 rodzinawojsk@mw.mil.pl

Udany, czyli długi, słoneczny, 
urozmaicony, obfitujący w mi-
łe przygody, dostatni. Przyto-
czone skojarzenia są na tyle 
pojemne, że każdy może dopa-

sować je do swoich potrzeb i preferencji. I za-
zwyczaj tak robi. Ktoś szuka odpoczynku 
„pod gruszą”, podczas gdy inny jest uszczęśli-
wiony tłocząc się na deptaku modnego kuror-
tu. Jeden lubi żar z nieba, drugi pogodę baro-
wą. Mamy swoje wyobrażenie idealnego wy-
poczynku, a ponieważ urlop zdarza się tylko 
raz w roku, bardzo pilnujemy, aby wszystko 

co z nim związane, przebiegało tak, jak sobie 
zaplanowaliśmy. I tu właśnie czai się poten-
cjalne źródło wakacyjnych kłótni i sporów, 
a ich przecież nie przewidzieliśmy... Jak unik-
nąć przyczyn wakacyjnych konfliktów i jak 
się kłócić, aby można jeszcze było wspólnie 
wypoczywać? 

Spieramy się i kłócimy na co dzień. Powo-
dów jest mnóstwo, dostarcza ich samo życie. 
Wbrew pozorom podczas wspólnego wypo-
czynku powodów tych nie ubywa, przeciwnie, 
jest ich więcej. Większą część roku każdy 
dzień przeznaczamy na pracę zawodową i tak 

naprawdę z rodziną spędzamy tylko kilka go-
dzin. Podczas urlopu oderwani od codziennej 
rutyny, wychodzenia do pracy, szkoły, różnych 
dodatkowych zajęć i kursów konfrontujemy 
się z ukochaną rodziną bezustannie. To trudna 
szkoła kompromisów i mediacji. Czasami nie 
wiadomo też co zrobić z wolnym czasem. Na-
sze oczekiwania, często nierealne, wyidealizo-
wane i sprzeczne, gdy spędza się wakacje 
z małymi dziećmi, też nie ułatwiają sprawy. 
Co więc robić, zrezygnować z urlopu?

• zejdź na ziemię, z małymi dziećmi na wa-
kacjach wypoczywać będą głównie one, rodzi-
ce tylko „przy okazji”;

• wrzuć na luz, idealna pogoda, mili sąsie-
dzi, grzeczne dzieci, ochocza realizacja pomy-
słów przez całą gromadkę to zbyt idealny ob-
raz. Nastaw się na drobne przeszkody, najwy-
żej będziesz mile zaskoczony;

• uzgodnij poglądy, nie zakładaj z góry, że 
inni uczestnicy wyprawy chcą tego co ty. 
W tej kwestii nie ma „oczywistych oczywisto-
ści”. Mogą pasjonować cię muzea i chętnie 
postoisz godzinę po bilety, ale nastolatek uzna, 
że to nuda, a maluch zmęczy się i nie zrozu-
mie niczego. Lubisz aktywny wypoczynek, 
świetnie, ale czy twój partner też?

• policz do dziesięciu, uśmiechnij się, załóż 
dobrą wolę partnera, obróć sprawę w żart wte-
dy, gdy czujesz, że zaraz powiesz za dużo. 
Może innym razem?

• nikt (prawie) nie umie czytać w my-
ślach, a jeżeli umie to jeszcze gorzej. Po pro-
stu mów, co cię dręczy, złości, czy irytuje. Nie 
czekaj, aż czara goryczy się przeleje, to ryzy-
kowne. Może da się coś z tym zrobić zanim 
rozpęta się burza;

• najważniejsze zasady ustalaj przed, 
a nie w trakcie, unikniesz tym samym dysku-
sji, nieporozumień, rozczarowań i oskarżeń;

• jeżeli już zaczęliście się kłócić, nie idźcie 
na całość, nie wyciągaj dawnych grzechów, 
nie obrażaj się, nie trzaskaj drzwiami, przecież 
to tylko zwykła sprzeczka;

• jeżeli pokłóciliście się przy dziecku, po-
gódźcie się też przy nim. Przeproście się, wy-
jaśnijcie, co się stało. Dzięki temu maluch bę-
dzie wiedział, że wszystko jest w porządku, 
zrozumie, że sprzeczka to nie koniec świata. 

Dobra organizacja, spełnianie oczekiwań, 
elastyczność planów i dystans do siebie po-
winny sprawić, że rodzinny urlop przetrwamy 
w dobrej kondycji.                                          

Czas relaksu?
Kto z nas nie odlicza dni i tygodni do urlopu? 
Kto nie tęskni do wypoczynku, relaksu, 
robienia po prostu tego, na co ma się ochotę? 
Wakacje, urlop, kanikuła – na te słowa ludzie 
weseleją, dzielą się wakacyjnymi planami, 
w miłym ożywieniu myślą o regeneracji sił. 
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Straszy mat Piotr Daniluk podczas zawodów 
Military Rapid Fire zdobył 592 punkty. 
To tylko o jeden punkt mniej od rekordu świata.

Zawsze chciałem 
strzelać
Zaczął jeszcze w szkole podstawo-

wej. Trenerzy z sekcji strzelec-
kich przeprowadzali nabór wśród 
młodych ludzi. „Zapisałem się 
na zajęcia, a wraz ze mną 300 

osób”, wspomina Piotr Daniluk, zawodnik 
Zespołu Sportowego Marynarki Wojennej. 
„Obecnie z całej grupy tylko ja uprawiam ten 
sport. Zawsze chciałem strzelać”.

Na początku trenował strzelanie zarówno 
z broni długiej, jak i krótkiej. Ostatecznie wy-
brał jednak broń krótką. Na sukcesy nie musiał 
długo czekać. Zaczęło się od mistrzostwa ma-

kroregionu młodzików w 1996 roku. Zdobył 
tam dwa złote medale i jeden srebrny. Rok póź-
niej  pojechał na olimpiadę młodzieży, na której 
również zdobył dwa złote medale na dwa możli-
we. Po tych sukcesach został przyjęty do kadry. 
„W 1998 roku trener postanowił wysłać nas na 
Mistrzostwa Europy Juniorów do Kopenhagi”, 
opowiada straszy mat Piotr Daniluk. „Zająłem 
tam indywidualnie 13. miejsce. Były to moje 
pierwsze zawody międzynarodowe. W 1999 ro-
ku na Mistrzostwach Europy Juniorów zdoby-
łem brązowy medal w pistolecie szybkostrzel-
nym, a oprócz tego srebrny i brązowy zdobyli-

śmy drużynowo w pistolecie sportowym i szyb-
kostrzelnym”.

W 2001 roku w Zagrzebiu również na Mi-
strzostwach Europy zdobył srebrny medal w pi-
stolecie szybkostrzelnym indywidualnie i brązo-
wy w pistolecie sportowym. Dwa lata później 
zajął 13. miejsce w pucharze świata i 11. miej-
sce na mistrzostwach Europy, w których po raz 
pierwszy startował jako senior.

„W 2005 roku trafiłem do wojska”, mówi za-
wodnik ZSMW. „Byłem wtedy w świetnej for-
mie. Dwa lata później na zawodach wojskowych 
Military Rapid Fire w Austrii strzeliłem tylko 
o jeden punkt mniej od rekordu świata w konku-
rencji, która jest bardzo podobna do pistoletu 
szybkostrzelnego. Polega ona na tym, że strzela 
się do jednej sylwetki. W momencie gdy tarcza 
się otwiera, mamy 10, 8 lub 6 sekund, aby oddać 
do niej 5 strzałów. Zdobyłem 592 punkty, a re-
kord świata to 593 punkty! Na tych zawodach 
zająłem pierwsze miejsce oraz zdobyłem tytuł 
najlepszego zawodnika”.

W tej dyscyplinie liczy się dobra technika 
i panowanie nad nerwami. „Jeżeli ma się słab-
szy wzrok, można strzelać w okularach. Pozo-
stałe rzeczy można wytrenować. Chyba że ktoś 
jest zbyt nerwowy i ma niewielkie nawet drgania 
rąk. Taki zawodnik będzie miał problemy na za-
wodach. Dużo da się wytrenować, ale nie 
wszystko”.

Piotr Daniluk ciągle ma szanse zdobywać 
medale. Wyniki na treningach świadczą o tym, 
że kolejne sukcesy powinny się pojawić już 
niedługo.                                                        

PISTOLET SZYBKOSTRZELNY JEST 
KONKURENCJĄ OLIMPIJSKĄ, W KTÓREJ 
BIORĄ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE MĘŻCZYŹNI.
Konkurencja ta polega na oddaniu 60 strza-
łów w dwóch częściach po 30 strzałów. Każ-
da część jest podzielona dodatkowo na 
sześć serii pięciostrzałowych: dwie ośmiose-
kundowe, dwie sześciosekundowe i dwie 
czterosekundowe. W każdej serii oddaje się 
po jednym strzale do każdej z pięciu tarcz, 
w ograniczonym dla serii czasie. Przed roz-
poczęciem każdej części strzelec może od-
dać jedną pięciostrzałową serię próbną, 
ośmiosekundową.

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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