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Kolejna rocznica stała się okazją do organizacji okolicznościowych 
uroczystości w jednostkach i instytucjach Marynarki Wojennej  

oraz zespołach okrętów. Główne rocznicowe obchody odbyły się w Gdyni. 
Były odznaczenia, życzenia i kwiaty. Okręty podniosły wielką galę bande-
rową, a wieczorem zapaliły galę świetlną. W przededniu tej rocznicy  
27 listopada Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej  
im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni, mający szczególne zasługi dla swo-
jego miasta, otrzymał wyróżniającą nazwę „Gdyński”.                            

Urodziny Marynarki
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91. lat temu, zaledwie 17 dni po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, 28 listopada 1918 roku 
marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz 
odtworzenia Marynarki Wojennej.

Uroczystości główne przy Płycie Marynarza Polskiego w Gdyni

wrĘczenie oDznAczeŃ

Uroczystość nADAniA oDDziAłowi zAbezpieczeniA Marynarki 
Wojennej wyróżniającej nazwy 

r
aD

O
sŁ

aW
 P

iO
cH



NR 8 | 25 GRUDZIEŃ 2009 1     OR     NR 8 | GRUDZIEŃ 2009

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

Bandera
WYDAWCA: 

Redakcja Wojskowa

Dowództwo Marynarki Wojennej RP

REDAGUJE ZESPÓŁ: 

kmdr ppor. Mariusz Konarski 

(redaktor prowadzący z Redakcji Wojskowej), 

kmdr por. Bartosz Zajda (rzecznik prasowy 

MW), Tomasz Gos (dziennikarz), 

Marian Kluczyński (fotoreporter) 

Współpraca: Służba prasowa MW

Adres redakcji:

81-103 Gdynia, 

Rondo Bitwy pod Oliwą 1 

tel.: +4858 626 24 13, 626 62 07; 

CA MON 262 413, 266 207

tel./faks: 58 626 20 05; 

CA MON 262 005

e-mail: bandera@mw.mil.pl

OPRACOWANIE REDAKCYJNE

Redakcja Wojskowa

Dyrektor Redakcji Wojskowej 

– Redaktor Naczelny

Marek Sarjusz - Wolski, 

tel.: +4822 684 53 65, 684 56 85; 

CA MON 845 365, 845 685 

Zastępca Dyrektora Redakcji Wojskowej

ppłk Lech Mleczko

tel.: +4822 684 56 85

lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl

Opracowanie stylistyczne: 

Aleksandra Ogłoza, 

tel.: +4822 684 55 02; CA MON 845 502

Kierownik fotoskładu: 

Marcin Dmowski, 

tel.: +4822 684 55 79; CA MON 845 579 

Skład i łamanie: 

Daniela Bartkiewicz, 

tel.: +4822 684 51 70; CA MON 845 170

Redakcja Wojskowa

00–909 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 97

faks: 22 684 55 03; CA MON 845 365

e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl

Druk: Drukarnia Zespołu Redakcyjno-

-Wydawniczego MW (zam. nr 423/D/2009)

Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

                     Szanowni Czytelnicy! 

Wchodząc w nowy, 2010 rok, należy w stanowczy sposób pod-
kreślić rosnącą rolę i znaczenie sił morskich. Przede wszyst-
kim konieczna jest rekonstrukcja poglądów na sprawy mor-

skie związane z bezpieczeństwem naszego państwa. Analiza środowi-
ska globalnego wyraźnie wskazuje, że będziemy mieli do czynienia ze 
wzrostem zagrożeń na morzu, mogącymi bezpośrednio wpływać na in-
teresy Polski, jako państwa wspólnoty transatlantyckiej.

Analizując sytuację na morzu, obserwujemy z niepokojem sprzyjają-
ce warunki do rozwoju terroryzmu, piractwa i działań nieregularnych, wykorzystujących 
asymetryczne metody kreowania zagrożeń. Rozwój tych zagrożeń na wodach płytkich, ale 
przede wszystkim na morskich szlakach komunikacyjnych, wynika z faktu, że transport mor-
ski, w tym transfer surowców drogą morską, stał się strategiczną formą międzynarodowej 
wymiany handlowej. Konsekwencją wzrostu intensywności transportu jest zatem zagrożenie 
atakami asymetrycznymi, mogącymi sparaliżować gospodarkę morską niejednego państwa. 
Dlatego zdolności bojowe sił morskich muszą być wsparte nowymi metodami i technologia-
mi, które pozwolą na efektywne przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom. Bezpieczeństwo 
szlaków morskich i swoboda żeglugi jest bowiem kluczowym interesem dla każdego pań-
stwa morskiego. 

Niezależnie od zmian, podyktowanych doraźnymi potrzebami, odpowiedzialność za pań-
stwo wymaga prowadzenia dalekowzrocznej polityki, uwzględniającej możliwość wybuchu 
konfliktów między państwami, posiadającymi regularne siły zbrojne. Nic nie jest stałe 
i gwarantowane na zawsze, a państwa, mające wielowiekowe doświadczenia morskie, 
w dalszym ciągu będą dbać o równoważenie potencjału bojowego flot w obszarze swoich 
interesów narodowych. W naszych wewnętrznych dyskusjach o bezpieczeństwie trzeba tę 
fundamentalną zasadę przypominać częściej. Poszanowanie polskich interesów i praw na 
morzu będzie zależało od tego, czy będziemy mieli dostateczny potencjał, który utrudni kre-
owanie regionalnych wrogości, a ułatwi utrzymywanie i poszerzanie sojuszy. 

Marynarka Wojenna musi więc stanowić ważny komponent bezpieczeństwa militarnego 
państwa. Uważam, że z punktu widzenia zabezpieczenia polskich interesów na morzu 
Marynarka Wojenna powinna zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości posiadać potencjał zdol-
ny do reagowania na bałtyckim teatrze działań, przy jednoczesnym zachowaniu potencjału 
do operacji o charakterze ekspedycyjnym.

Wiceadmirał Andrzej Karweta
dowódca Marynarki Wojennej RP 
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PORUCZNIK MARYNARKI, TOMASZ CIEŚLIK 
zaczął służbę w Marynarce Wojennej 
w 2003 roku w drugim dywizjonie Okrętów 
Transportowo Minowych w Świnoujściu. 
Został dowódcą działu nawigacyjnego 
na okręcie ORP „Grunwald”
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Porucznik marynarki Tomasz 
Cieślik zaczął służbę w Marynarce 
Wojennej w 2003 roku w 2 Dywi-
zjonie Okrętów Transportowo-Mi-

nowych w Świnoujściu. Został dowódcą dzia-
łu nawigacyjnego na okręcie „Grunwald”. 
„Tam zbierałem pierwsze szlify jeśli chodzi 
o pracę zawodową we flocie”, mówi Tomasz 
Cieślik. „Po roku udało mi się zdobyć tytuł 
najlepszego nawigatora dywizjonu i zostałem 
przeniesiony na stanowisko dowódcy działu 
nawigacyjnego na okręcie ORP «Kontradmi-
rał X. Czernicki»”. Na tej jednostce w 2006 
roku porucznik Cieślik został zastępcą do-
wódcy okrętu.

SZTUKA CUMOWANIA
Jak mówi porucznik, służbę na „Czernickim” 

trudno porównać do służby na innym okręcie, 
głównie ze względu na wyjątkowe wyposażenie 
i funkcję, jaką pełni podczas wykonywania swo-
ich zadań. „Czernicki” jest przede wszystkim 
doskonale wyposażony w najnowszej generacji 
elektronikę i ma doskonałe warunki socjalno-
bytowe. Okręt jest dostosowany do długotrwa-
łych wyjść. Pomieszczenia są klimatyzowane. 
System sanitariatów został również jest lepszy 
niż na innych okrętach. 

„Jest elektroniczna mapa nawigacyjna. 
Z punktu widzenia oficera wachtowego jest 
to bardzo wygodne. Na obrazie jednego mo-
nitora mam zobrazowaną całą sytuację na-
utyczną. Wiem co się dzieje wokół okrętu, 
jakie są wokół niego jednostki, jaka jest pod 
nami głębokość oraz jaki jest kierunek 
i prędkość wiatru. To bardzo ułatwia pracę”, 
mówi ZDO.

Jedynym problemem według Tomasza 
Cieślika, jest wielkość okrętu i jego wypor-
ność rzędu 2,5 tysięcy ton. Sprawia ona pro-
blemy w manewrowaniu na ograniczonych 
akwenach takich jak kanały portowe czy po-
dejścia do nabrzeża. Droga hamowania jest 
w przypadku „Czernickiego” dużo większa 
niż na małych jednostkach. Cumowanie jest 

więc jednym z najbardziej złożonych manew-
rów na tym okręcie. 

MARYNARZ JAK PILOT
Pomimo modernizacji „Czernickiego”, jego 

załoga przygotowywała się już do wyjścia 
w morze. W 2010 roku okręt ma być częścią 
zespołu natowskiego, patrolującego morza 
Bałtyckie i Północne. Zespół ma brać udział 
między innymi w operacjach przeciwmino-
wych. Problem jedynie w tym, że okręt przez 
ostatnie półtora roku był na stoczni.

„A marynarze muszą pływać systematycznie 
bo inaczej wypada się z przysłowiowego rytmu 
pracy. Z marynarzem jest tak jak z pilotem. Jeśli 
ma przerwę w lataniu, to pierwsze jego loty po 
tej przerwie są trochę niepewne. Tak samo jest 
u nas. Pierwsze wyjścia w morze po długim po-
stoju wychodzą nie najlepiej, ale po jakimś cza-
sie załoga wraca do formy i wykonuje swoje 
obowiązki w pełni profesjonalnie. Nie mam wąt-
pliwości, że tak tez będzie tym razem” mówi 
Tomasz Cieślik. Dodaje, że jeśli chodzi o poten-
cjał drzemiący w ludziach, to nie mamy się cze-
go wstydzić. Załoga prezentuje poziom w pełni 
zawodowy.

Podczas operacji z zespołem natowskim, na 
okręcie ma być zaokrętowany sztab dowodzą-
cy zespołem. W trakcie modernizacji udosko-
nalono więc sprzęt łączności i powiększono 
kabinę radio. Powstała też kabina operacyjna 
skąd będzie można dowodzić całym zespołem. 
Została również zainstalowana nowoczesna 
sieć komputerowa i łączność satelitarna. 

„Elektronika jest tutaj naprawdę na najwyż-
szym poziomie. Dla porównania mogę powie-
dzieć, że żyrokompas na «Grunwaldzie» zaj-
mował cała kabinę a na «Czernickim» jest on 
wielkości odkurzacza. Uważam, że jest to je-
den z najlepiej wyposażonych okrętów 
w MW”, mówi zastępca dowódcy.

TRZY W JEDNYM
Modernizacja okrętu spowodowała też prze-

budowę niektórych kabin. Na przykład w miej-

scu, gdzie znajdowały się pomieszczenia dla 
desantu, znajduje się teraz między innymi ser-
werownia, klimatyzator i pomieszczenia dla 
techników śmigłowcowych. Po remoncie za-
dania „Czernickiego” będą trochę inne niż 
przed remontem. „Zasadnicza zmiana polega 
na tym, że będzie on przystosowany do dowo-
dzenia zespołem okrętów. Ale będzie też mógł 
być, tak jak do tej pory, okrętem wsparcia lo-
gistycznego. Mamy możliwość zaopatrzenia 
innych jednostek w paliwo i wodę. Możemy 
przewozić żywność w specjalnym kontenerze. 
Możemy również wykonywać naprawy dla in-
nych jednostek. Mamy warsztat mechaniczny 
oraz warsztat elektroniczny. Możemy przyj-
mować i utylizować nieczystości od innych 
okrętów – jest na okręcie spalarka”, wyjaśnia 
Tomasz Cieślik.

„Czernicki” może być także okrętem ratow-
niczym. Na pokładzie jest bowiem ambulato-
rium i w pełni wyposażona izba chorych dla 
trzech osób. Mają też zostać zamontowane ko-
mory hiperbaryczne dla nurków. 

Tomasz Cieślik zwraca uwagę na to, że 
„Czernicki” jest przystosowany przede 
wszystkim do działania w ramach sojuszu. 
„A różnice między NATO a Polską coraz bar-
dziej się zacierają”, mówi zastępca dowódcy 
okrętu. Wspólnie wykonujemy zadania i ma-
my poczucie tego, że jesteśmy jednym zespo-
łem. W ramach przygotowania do przyszło-
rocznej misji byłem na ORP „Mewa” pod-
czas manewrów „Open Spirit”. Miałem za 
zadanie zapoznać się z pracą marynarzy dzia-
łających z perspektywy okrętu niszczyciela 
min. A w przyszłym roku „Czernicki będzie 
przecież współpracował z tego typu okręta-
mi. Zadanie zostało wykonane bez zarzutu. 
Rejon został sprawdzony. Przepływ informa-
cji między okrętami funkcjonuje i nie widać 
tutaj żadnych zgrzytów. Jesteśmy kompaty-
bilni z NATO”.                                             

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

tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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TOMASZ GOS

Żyrokompas 
jak odkurzacz
Służbę na „Czernickim” trudno porównać do służby na innym okręcie, głównie ze względu na wyjątkowe wyposażenie 
i funkcję jaką pełni podczas wykonywania swoich zadań. Okręt ten jest przede wszystkim doskonale wyposażony 
w najnowszej generacji elektronikę i ma doskonałe warunki socjalno bytowe.
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Panu Wiceadmirałowi
Andrzejowi KARWECIE 

oraz 
Jego RODZINIE

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI

składają
dowódca, kadra i pracownicy

Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej RP.

Panu Wicedmirałowi 
Andrzejowi KARWECIE

Dowódcy Marynarki Wojennej RP
oraz 

Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

MATKI 

składają
dowództwo, kadra i pracownicy wojska

8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz dlatego, 
by żyć inaczej”

Panu Wiceadmirałowi 
Andrzejowi KARWECIE

Dowódcy Marynarki Wojennej RP 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

MATKI

składają 
karda i pracownicy Dowództwa Marynarki Wojennej RP.

Panu Wiceadmirałowi 
Andrzejowi KARWECIE

oraz 
Jego Rodzinie 

wyrazy żalu i szczerego współczucia z powodu śmierci 

MATKI 

składają dowódca 
oraz kadra i pracownicy 

Centrum Operacji Morskich

Panu Wiceadmirałowi
Andrzejowi KARWECIE

Dowódcy Marynarki Wojennej RP 
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI 

składają
kadra i pracownicy wojska 3 Flotylli Okrętów

Panu Komandorowi 
Ryszardowi Grudzińskiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
 

ŻONY

składają dowódca i kadra 
Centrum Operacji Morskich
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O godzinie 09:50 Morskie Ratownicze Cen-
trum Koordynacyjne zaalarmowało służby 

operacyjne Marynarki Wojennej. Pomocy wzy-
wała jednostka przeznaczona do turystycznego 
połowu ryb. Jednostka znajdowała się 12 mil 
morskich na północny wschód od Rozewia. 

Służby operacyjne MW skierowały w ten re-
jon załogę dyżurną śmigłowca ratowniczego 
W3-RM „Anakonda”. Śmigłowiec wystartował 
o godzinie 10:10 z lotniska MW w Gdyni Ba-
bich Dołach. Po około 20 minutach lotu osią-

gnął rejon akcji i przystąpił do operacji podję-
cia chorego (ok. 60-letniego mężczyzny). Na 
pokład jednostki zszedł ratownik „Anakondy”. 
O godzinie 10:40 chory mężczyzna został pod-
jęty przez załogę śmigłowca. Pod opieką leka-
rza pokładowego został przetransportowany 
do szpitala. O godz. 11:03 „Anakonda” wylą-
dowała na lądowisku przy Szpitalu MW 
w Gdańsku. Chorego mężczyznę, przytomnego 
i w stanie stabilnym, przekazano obsadzie Od-
działu Ratunkowego.                                       

Akcja ratownicza na Bałtyku
Śmigłowiec ratowniczy Marynarki Wojennej przeprowadził w sobotę, (12 grudnia) 
akcję ratowania życia na morzu. Pomocy potrzebował wędkarz, który łowił ryby 
z pokładu małej jednostki turystycznej, znajdującej się na północny-wschód 
od Rozewia. Wystąpiły u niego objawy zawału serca. Chory został podjęty 
przez załogę śmigłowca i pod opieką lekarza trafił do Szpitala MW w Gdańsku.

SKŁAD ZAŁOGI „ANAKONDY”, KTÓRA 
PRZEPROWADZIŁA AKCJĘ: 
• chor. sztab. mar. pil. Waldemar DOMAŃSKI 
(dowódca załogi) 
• st. chor. sztab. mar. pil. Edmund KUTNIK 
(II pilot) 
• kpt. mar. Wojciech GAWAN 
(inżynier pokładowy) 
• por. mar. Tomasz SIKORA (lekarz) 
• bosman sztab. Dariusz SZYMAŃSKI 
(ratownik)
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zgłoszeniu. „Z reguły służba, która zostanie 
bezpośrednio poinformowana o zdarzeniu, 
a najczęściej jest to Policja lub Żandarmeria 
Wojskowa, zabezpiecza teren tak, aby osoby 
postronne nie mogły mieć kontaktu ze znalezi-
skiem”, mówi chorąży Stańczyk. Drugim tryb 
reagowania na sygnał o niezidentyfikowanym 
znalezisku daje saperom Marynarki Wojennej 
72 godziny na reakcję. Są to sytuacje niestano-
wiące bezpośredniego zagrożenia dla osób po-
stronnych. 

Co dzieje się ze znalezionymi niewybucha-
mi? „Mamy odpowiednie środki transportu i od-
powiednio zabezpieczone miejsca, w których 
niewybuchy mogą być składowane. Nie czeka-
my długo z ich utylizacją”, przyznaje chorąży. 
„Najczęściej nie dłużej niż kilka dni po inter-
wencji niewybuchy są niszczone na poligonach 
MW”. Czasami znaleziska tego typu wykorzy-
stuje się do szkolenia saperów, co sprawia, 
że pozostałości po II wojnie światowej stają się 
w pewnym sensie ponownie użyteczne. 

Wyposażenie patroli rozminowania Mary-
narki Wojennej niewiele się różni od sprzętu 
tego typu jednostek w innych państwach na-
towskich. Saperzy MW dysponują przede 
wszystkim nowoczesnymi kombinezonami, 
tak zwanymi ubraniami przeciwwybuchowy-
mi EOD-9 i SRS-5, które pozwalają na znacz-
ne zwiększenie zakresu bezpieczeństwa ich 
pracy. Można jednak zaryzykować stwierdze-
nie, że specjalista, ekspert zawsze da sobie 
radę. Najważniejszy jest pierwszy kontakt ze 
znalezionym niewybuchem. Dlatego też sa-
perzy MW nie ograniczają się do działań in-
terwencyjnych. Starają się bowiem wykorzy-
stywać przeróżne okazje do edukowania spo-
łeczności lokalnych w odpowiednim reago-
waniu w obliczu kontaktu z niebezpiecznymi 
znaleziskami. Chorąży Stańczak przyznaje: 
„Interwencja jest o wiele łatwiejsza, jeżeli 
bezpośredni znalazca wie jak się zachować, 
gdzie zadzwonić i jak wstępnie zabezpieczyć 
teren”.                                                          

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

Saperzy z Rozewia przyjeżdżają na 
miejsce, zabezpieczają znalezisko 
i sprawdzają teren. Ostateczny wynik 
– 151 pocisków artyleryjskich 75 

i 89 mm. To wydarzenie oddaje charakter pra-
cy patroli rozminowania funkcjonujących 
w strukturach batalionów saperów Marynarki 
Wojennej w Rozewiu i Dziwnowie. Wybrzeże 
Bałtyku, w szczególności Półwysep Helski, 
było miejscem intensywnych działań wojen-
nych. Pozostawiły one po sobie spuściznę, któ-
rej ukryty charakter ulega zmianie przez róż-
nego typu oddziaływanie natury bądź człowie-
ka. Jedno spojrzenie na statystyki funkcjono-
wania obu patroli wystarczy, by stwierdzić, 
że polskie wybrzeże w dalszym ciągu kryje 
przykre i niebezpieczne niespodzianki. 

Sam patrol rozminowania 43 Batalionu Sa-
perów (3 Flotylla Okrętów) przyjął od począt-
ku roku około 90 zgłoszeń. W wyniku inter-
wencji wykryto, zabezpieczono i zniszczono 
około 11 500 sztuk amunicji strzeleckiej róż-
nego kalibru, 1350 pocisków artyleryjskich, 
53 zapalniki, 42 torpedy, 11 granatów ręcz-
nych, 6 granatów moździerzowych i około 
1200 sztuk innych przedmiotów niebezpiecz-

Patrole 
rozminowują

głyko@mw.mil.pl

GRZEGORZ ŁYKO

Niedziela, 15 listopada, patrol rozminowania 43 Batalionu Saperów 
otrzymuje wezwanie do znalezionych niewybuchów. Osunięta na plaży 
w okolicach Chłapowa skarpa odkrywa zalegające tam od czasów 
II wojny światowej niebezpieczeństwo. 

nych. Podobne statystyki patrolu rozminowa-
nia 8 Batalionu Saperów (8 Flotylla Obrony 
Wybrzeża) również wyglądają ponuro. Amu-
nicji strzeleckiej znaleziono blisko 3700 sztuk, 
dodatkowo wykryto 5 pocisków artyleryjskich 
i granatów moździerzowych oraz 6 granatów 
ręcznych i przeciwpancernych. Saperzy 
z Dziwnowa znaleźli również 80 min przeciw-
piechotnych z zapalnikami. 

Dwa patrole rozminowania dzielą polskie 
wybrzeże „na pół”. Od Jarosławia na wschód 
działają saperzy z Rozewia. Zachodnie wy-
brzeże zabezpieczają specjaliści z Dziwnowa. 
„Oprócz bezpośredniego pasa wybrzeża odpo-
wiadamy za zabezpieczenie lotnisk oraz innych 
obiektów Marynarki Wojennej”, mówi dowód-
ca patrolu rozminowania 43 Batalionu Sape-
rów chorąży  marynarki Marcin Stańczyk. 
„Dodatkowo mamy w swoim obszarze odpo-
wiedzialności cały Półwysep Helski”. Saperzy 
Marynarki Wojennej interweniują w dwóch 
trybach. Pilnym, kiedy znaleziony niewybuch 
zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, tury-
stów, kogokolwiek kto mógłby mieć bezpo-
średni z nim kontakt. Wtedy to interwencja nie 
może zostać podjęta później niż 24 godziny po 

NIEWYUBUCHY znalezione na plaży 
w Chłapowie
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Gdy w 1991 roku dwa polskie 
okręty uczestniczyły w operacji 
„Desert Storm” na Zatoce Per-
skiej, kto wówczas przypuszczał, 

że za kilka lat Polska wejdziew skład NATO. 
Udział w tej operacji był bowiem pierwszym 
po rozpadzie Układu Warszawskiego prak-
tycznym zetknięciem z siłami NATO. Tym 
samym Marynarka Wojenna, jako pierwszy 
rodzaj Sił Zbrojnych RP, weszła na kurs inte-
gracji z siłami państw sojuszu północnoatlan-
tyckiego. Kolejne wydarzenia, związane 
z podpisaniem programu „Partnerstwa dla 
Pokoju”, otworzyły następne możliwości 

współpracy. I tym razem Marynarka Wojen-
na jako pierwsza w Polsce operowała w ra-
mach ćwiczeń organizowanych pod auspicja-
mi PdP. Konsekwencją kursu, który obrała 
MW, był także fakt, że zaledwie kilka dni po 
wejściu Polski do sojuszu to właśnie nasze 
okręty jako pierwsze uczestniczyły w natow-
skich ćwiczeniach z jednostkami sił morskich 
Niemiec. Potem przyszły lata bardzo inten-
sywnej współpracy. Weszliśmy w skład sta-
łych zespołów Sił Odpowiedzi NATO, orga-
nizowaliśmy i uczestniczyliśmy w kluczo-
wych dla sojuszu ćwiczeniach i operacjach 
bojowych na morzu, dzięki czemu zyskali-

śmy  doświadczenia, ale też pracowaliśmy na 
bardzo wiarygodny wizerunek wśród sojusz-
ników. Największym wyzwaniem jednak bę-
dzie rok 2010, w którym Polacy obejmą do-
wodzenie elitarnym zespołem Sił Odpowie-
dzi NATO – SNMCMG-1 odpowiedzialnym 
za obronę przeciwminową. Można zatem od-
powiedzialnie stwierdzić, że po raz czwarty 
będziemy „numerem 1” Sił Zbrojnych RP. 

PODWODNE ZAGROŻENIE
Na dnie mórz i oceanów nadal zalegają du-

że ilości niebezpiecznych materiałów – pozo-
stałości z obu wojen światowych oraz innych 

„Numer 1”
Kilka tygodni temu minęło 91 lat od rozkazu marszałka Józefa 
Piłsudskiego o utworzeniu polskiej marynarki. Dzisiaj mamy za sobą 
ponad 90 lat dokonań wielu pokoleń marynarzy, także ponad dziesięć lat 
działań w ramach NATO. Największe wyzwanie stoi przed nami jednak 
w 2010 roku. Marynarka Wojenna obejmie dowodzenie elitarnymi 
Siłami Odpowiedzi NATO. Polscy oficerowie z pokładu polskiego okrętu 
dowodzić będą Stałym Zespołem Obrony Przeciwminowej.
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Niszczyciele min ORP FLAMING 
i ORP MEWA w morzu
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konfliktów o znaczeniu lokalnym. Głównie są 
to miny morskie, ale także głowice torped, 
wszelkiego rodzaju amunicja oraz materiały 
wybuchowe. Tych pierwszych jest zdecydowa-
nie najwięcej, gdyż ich produkcja oraz posta-
wienie jest bardzo tanie w stosunku do możli-
wości, jakie niosą. Ich olbrzymie możliwości 
były szeroko doceniane przez wszystkie wal-
czące strony w konfliktach morskich XX wie-
ku. Jednakże są także minusy zastosowania tej 
broni – raz postawiona, staje się groźna nawet 
po zakończeniu konfliktu. Wystarczy przypo-
mnieć, że oczyszczenie naszych wód z mate-
riałów niebezpiecznych zakończyło się dopie-
ro w latach siedemdziesiątych, a i tak do tej 
pory nasze niszczyciele min i trałowce uczest-
niczą w akcjach usuwania tego typu materia-
łów. Nawet przypuszczenie, że w rejonie może 
znajdować się tylko kilka min morskich, po-
woduje znaczne utrudnienia w ruchu statków, 
a w dobie wzmożonego ich wykorzystania 
może mieć znaczący wpływ na gospodarkę. 

ŚMIERTELNY WYPADEK
Miny morskie, głowice torped, czy też 

amunicja są zagrożeniem dla wszystkich 
użytkowników morza, nie tylko dla dużych 
statków i okrętów. Dzisiaj każdy kto przeby-
wa na morzu powinien zdawać sobie sprawę 
z czyhającego niebezpieczeństwa i nie baga-
telizować realnego zagrożenia. Powrócimy 
do 2005 roku. Wczesną wiosną duży kuter 
rybacki pod duńską banderą wypłynął na po-
łów. Łowisko znajdowało się kilkadziesiąt 
mil morskich na zachód od wybrzeży Holan-
dii. Rybacy przystąpili do podniesienia peł-
nych sieci na pokład trawlera. Podczas opusz-
czania ich na pokład nastąpił wybuch. Trzech 
członków załogi zginęło na miejscu, a kilku 
zostało poważnie rannych. Okazało się, że 
w sieci zaplątała się mina morska, która po 
zetknięciu się z pokładem trawlera eksplodo-
wała. Pochodziła ona z II wojny światowej 
i przeleżała na dnie Morza Północnego pięć-
dziesiąt lat.

SIŁY OBRONY 
PRZECIWMINOWEJ NATO

Każde niebezpieczeństwo jest wyzwaniem 
– jak sobie z nim poradzić, jak go zwalczyć. 
Odpowiedzią na pytanie jak walczyć z minami 
morskimi są specjalistyczne okręty – niszczy-
ciele min i trałowce. Można pokusić się 
o stwierdzenie, że nie ma na świecie liczącej 
się floty wojennej, która nie posiadałaby 
w swoim składzie jednostek przeciwmino-
wych. Lecz te siły, w zależności od potencjału 
danego państwa, są różnej wielkości. Aby za-
pewnić bezpieczeństwo żeglugi w aspekcie 
globalnym pakt północnoatlantycki powołał 
zespoły obrony przeciwminowej. Jak olbrzy-
mie ma to znaczenie dla bezpieczeństwa mor-
skiego świadczy fakt, że zadania te realizują 

dwa stałe zespoły NATO. Należy podkreślić, 
że wszystkich stałych zespołów natowskich 
jest cztery, czyli 50 procent wszystkich sił 
z tych zespołów stanowi obrona przeciwmino-
wa. Jednym z nich jest Stały Zespół Obrony 
Przeciwminowej NATO Grupa 1, w składzie 
którego cyklicznie, od kilku lat operują pol-
skie niszczyciele min. Chociaż podstawowym 
rejonem działania zespołu są akweny północ-
nej Europy, to jest on predysponowany do wy-
konywania zadań prawie w każdym zakątku 
globu. Nie należy także zapominać o innych 
wyzwaniach stojących przed Zespołem. Jest 
on w ciągłej gotowości do wysłania swoich sił 
w miejsce gdzie zaistniało zagrożenie lub 
gdzie istnieje obawa użycia broni masowego 
rażenia, jak również w sytuacjach kryzyso-
wych. W konsekwencji ostatniego okręty Ze-
społu są przygotowane do uczestniczenia 
w operacjach kryzysowych włącznie z sytu-
acją wymagają podjęcia działań mających na 
celu wymuszenie i utrzymanie pokoju. Poja-
wienie się zagrożeń asymetrycznych spowodo-
wało, że Zespół jest także przygotowany do 
wsparcia operacji antyterrorystycznych. 

POLSKIE DOWÓDZTWO
W związku z tym, że w skład zespołu wcho-

dzą okręty różnych bander, dowodzenie nim 
jest rotacyjne i zmienia się w cyklu rocznym. 
Podczas działań na pokładzie okrętu dowodze-
nia operuje także międzynarodowy sztab ze-
społu. W 2009 roku dowództwo było powie-
rzone Marynarce Wojennej Królestwa Danii. 
Kolejny rok przyniesie nowego dowódcę, a bę-
dzie nim Polak. W składzie sztabu zespołu 
także będą polscy oficerowie i podoficerowie. 
Na dowódcę wyznaczony został komandor po-
rucznik , uprzedni szef szta-
bu i zastępca dowódcy 13 Dywizjonu Trałow-
ców. Jego zastępcą będzie komandor podpo-
rucznik Cezary Gnoza, który siedem lat 
wcześniej wprowadzał pierwszy polski okręt, 
niszczyciel min ORP „Mewa” do stałego ze-
społu obrony przeciwminowej. Polska Mary-

narka Wojenna desygnuje do zespołu dwa 
okręty. Pierwszym będzie ORP „Kontradmirał 
Xawery Czernicki”, pod dowództwem kapita-
na marynarki Marcina Prętnika, który przez 
cały rok będzie pełnił rolę okrętu dowodzenia 
siłami przeciwminowymi. W drugiej połowie 
roku do Zespołu dołączy niszczyciel min ORP 
„Mewa”, pod dowództwem kapitana marynar-
ki Arkadiusza Kurdybelskiego.

NOWE WYZWANIE
Przed polską Marynarką Wojenną stoi naj-

ważniejsze wyzwanie ostatnich lat. Pierwszy 
raz w historii Marynarka Wojenna obejmie do-
wodzenie stałym zespołem NATO. To nie tyl-
ko przywilej, świadectwo zaufania do polskich 
marynarzy, ale także olbrzymie wyzwanie jak 
najlepszego przygotowania jednostek pływają-
cych, załóg okrętów, a przede wszystkim do-
wództwa i sztabu zespołu do wykonywania za-
dań. Przygotowania rozpoczęły się już kilka-
naście miesięcy temu, a teraz wkroczyły 
w ostatnią fazę, która zakończy się 19 stycznia 
2010 roku, kiedy to Polska oficjalnie przejmie 
dowodzenie zespołem, a okręty wyjdą z gdyń-
skiego portu, aby przez najbliższy rok zapew-
nić bezpieczeństwo użytkownikom morza. 
Można powiedzieć, że polskie okręty wspól-
nie z innymi jednostkami NATO utworzą „tar-
czę przeciwminową dla Europy”.                 

kmdr ppor PIOTR ADAMCZAK
padamczak@mw.mil.pl

T R Z Y  K R O K I

15 MARCA 1999 ROK – pierwsze ćwiczenia 
polskich sił morskich, jako stałego członka 
NATO
12 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU – po raz 
pierwszy w historii Polski okręt, niszczyciel min 
ORP „Mewa” wszedł w skład elitarnego stałego 
zespołu sił odpowiedzi NATO
 19 STYCZNIA 2010 ROKU – dzień, który prze-
jdzie do historii Marynarki Wojennej i polskiego 
członkowstwa w NATO. 
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W szystkie stacjonują w porcie 
wojennym i cumują vis-á-
vis wieży kapitanatu Portu 
Gdynia. Jednostką grupową 

jest H-8 – holownik projektu H-960. Dwa 
holowniki portowo redowe H-7 i H-5 (pro-
jekt H-900/II) stanowią trzon grupy, a jej 
niezbędnym uzupełnieniem jest M-22 – mo-
torówka cumowniczo-holownicza projektu 
M- 5/MW. Dowodzona przez kapitana ma-
rynarki Aleksandra Modrzejewskiego gru-
pa holowników wchodzi w skład Dywizjonu 

Te cztery niewielkie jednostki nie mieszczą się z reguły w kadrach 
fotoreporterów. W czasie operacji, misji, ćwiczeń są zawsze z boku. 
Mało kto zdaje sobie sprawę z ich niebagatelnego znaczenia dla 
prawidłowego funkcjonowania bazy morskiej w Gdyni. H-8, H-7, H-5 
i M-22 – grupa holowników – bohaterowie drugiego planu.

Siła drugiego 
planu

Pomocniczych Jednostek Pływających (Ko-
menda Portu Wojennego Gdynia). 

SZEROKI WACHLARZ ZADAŃ
Kierując się jedynie wskazówkami ukryty-

mi w nazwie grupy, należałoby stwierdzić, że 
cały ten holowniczy kwartet przeznaczony jest 
do zabezpieczenia manewrów w porcie. Nic 
bardziej mylnego. Holowniki uczestniczą 
w praktycznie każdym ćwiczeniu polskiej flo-
ty, zwłaszcza kiedy w jego trakcie odbywa się 
epizod „artyleryjski”. Aby strzelanie mogło 

być zrealizowane, należy wystawić tarczę na 
poligon morski i zabezpieczyć rejon, w któ-
rym jest wykonywane. Holowniki to jednostki 
o dużej mocy, ale o małej prędkości, więc 
„swoje” ćwiczenie zaczynają zwykle o wiele 
wcześniej niż pozostali jego uczestnicy. Czas 
potrzebny na przejście na poligon morski oraz 
wystawienie tarczy w odpowiednim jego miej-
scu powoduje, że opuszczają port na długo 
przed siłami wykonującymi tak zwane zadanie 
ogniowe. Należy również wziąć pod uwagę 
fakt, że powrotny transport tarczy, a częściej 

M-22 w trakcie holowania
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tego co z niej zostało, trwa przynajmniej dru-
gie tyle co jej wystawienie. Dodatkowo w trak-
cie strzelań w dalszym ciągu należy zabezpie-
czyć działalność portu, więc zadania holowni-
ka, który wyszedł na poligon przejmują pozo-
stałe jednostki grupy. 

Holowniki często uczestniczą w krajowych 
ćwiczeniach ratowniczych (między innymi  
SMER/MEDEX) i współpracują ze śmigłow-
cami ratowniczymi Brygady Lotnictwa Ma-
rynarki Wojennej. Do niedawna H-8 pełnił 
również dyżury ratownicze. „Holowniki po-
mimo niewielkich rozmiarów są jednostkami 
o dużej mocy i wysokiej dzielności mor-
skiej”, mówi młodszy chorąży marynarki 
Grzegorz Bagiński (kierownik maszyn H-7). 
„H-8 działa praktycznie we wszystkich warun-
kach, a H-7 i H-5 do stanu morza 5. Są to ce-
chy niezwykle przydatne w obliczu akcji ra-
towniczych. Silniki H-7 osiągają moc 935 ko-
ni, a H-8 nawet 1300 koni mechanicznych”.

Zarówno ćwiczenia artyleryjskie, jak i ra-
townicze to nie jedyne pola szkoleniowej ak-
tywności grupy holowników. Można powie-
dzieć, że jej jednostki uczestniczą praktycznie 
w każdych manewrach, czy to o charakterze 
krajowym, czy międzynarodowym. Nieważne 
jak bardzo skomplikowane są ćwiczenia, za-
wsze potrzebne są jednostki, które zadbają 
o ruch w porcie, przetransportują, wspomogą 
i zabezpieczą. Czy są to największe od lat ćwi-
czenia morskie NATO („Noble Mariner”), czy 
manewry całych Sił Zbrojnych RP („Anakon-
da” 2006 i 2008), czy jednodniowe wyjścia 
okrętów podwodnych w morze, jednostki GH 
mają w nich swój niebagatelny udział. 

NA KŁOPOTY…
Czasami zdarzają się sytuacje wyjątkowe, 

w obliczu których liczy się przede wszyst-

kim elastyczność, dyspozycyjność i niesza-
blonowe sposoby działania. Najlepszym 
przykładem tego typu wydarzenia był 
„sztorm stulecia” w nocy z 14 na 15 paź-
dziernika (więcej na ten temat piszemy  
w materiale „Sztorm w porcie”). Załoga ho-
lownika H-7 dowodzona tego dnia przez bos-
mana Romana Prokopiuka zdobyła szacu-
nek całej gdyńskiej bazy morskiej, kiedy 
w obliczu fal i wiatrów, jakich nie pamiętają 
najstarsi marynarze służący w Porcie Wojen-
nym (siła wiatru wewnątrz portu dochodziła 
do 9 stopni w skali Beauforta), skutecznie 
pomagała wielu jednostkom w walce z ży-
wiołem. „To co zrobiła załoga H-7 w trakcie 
tego sztormu zasługuje na największy szacu-
nek”, przyznaje komandor podporucznik 
Andrzej Pałczyński, który feralnej nocy był 
oficerem operacyjnym 3 Flotylli Okrętów.

Średnio raz, dwa razy do roku dochodzi do 
sytuacji, w której gdyńskie holowniki działa-
ją wspólnie w obliczu szczególnego zadania. 
Chodzi o operacje holowania najbardziej za-
służonej jednostki polskiej floty wojennej. 
Zdarza się bowiem, że stojący na co dzień 
przy skwerze Kościuszki okręt muzeum ORP 
„Błyskawica” musi poddać się stoczniowym 
pracom remontowym. Ponieważ nie dysponu-
je własnym napędem, rolę silników i steru 
odgrywają właśnie holowniki. Całe przedsię-
wzięcie przejścia „Błyskawicy” ze skweru do 
stoczni zajmuje z reguły około trzech godzin. 
W tym czasie holowniki są dla odmiany 
w centrum zainteresowania nie tylko mary-
narzy, ale również mieszkańców Trójmiasta 
i turystów. 

Pomimo szerokiego wachlarza zadań, pod-
stawową funkcją całych sił holowniczych po-
zostaje zabezpieczenie manewrowania jed-
nostek w porcie. Grupa holowników jest na 

kpt. mar. GRZEGORZ ŁYKO
glyko@mw.mil.pl

tyle uniwersalna, że potrafi obsłużyć zarów-
no największe polskie okręty, czyli fregaty 
rakietowe, jak i okręty podwodne typu Kob-
ben. „Jako grupa dysponujemy szerokimi 
możliwościami, gdyż sam mój holownik bez 
problemu jest w stanie przeholować za rufą 
nie tylko fregatę rakietową, ale i jednostki 
większe od niej gabarytowo”, mówi dowód-
ca H-7 młodszy chorąży marynarki Marcin 
Kowalski. „A motorówka M-22, ze względu 
na jej właściwości gabarytowo-manewrowe 
doskonale radzi sobie z niestandardowymi 
jednostkami jakimi są Kobbeny”Jednak dzia-
łanie grupy nie ogranicza się do jednostek 
polskich. „Każde międzynarodowe ćwiczenia 
to dla nas kolejny test, kolejne doświadcze-
nia”, przyznaje bosman Roman Prokopiuk. 
„Holujemy, transportujemy i zabezpieczamy 
działania na poligonach”. 

Większość operacji i ćwiczeń, jakie prowa-
dzi 3FO, wymaga zaangażowania holowni-
ków. „Ponieważ jesteśmy siłą drugiego planu, 
często nas po prostu nie widać”, mówi młod-
szy chorąży marynarki  Mariusz Wiktor 
(dowódca M-22). „Przez to jesteśmy niedo-
ceniani, zapomina się o naszym działaniu. 
Ale takie sytuacje jak październikowy sztorm 
sprawiają, że możemy udowodnić nasze zna-
czenie dla całego portu i flotylli” Grupa ho-
lowników pomimo tego, że funkcjonuje „na 
zapleczu”, stanowi integralną i ważną część 
sił zabezpieczających działanie 3 Flotylli 
Okrętów. Czy byłoby możliwe funkcjonowa-
nie największej polskiej bazy morskiej bez 
tych czterech jednostek? Treść powyższego 
artykułu powinna zaświadczyć o retorycz-
nym charakterze tego pytania.                    

 H-8 na torze podejściowym do Portu Wojennego w Gdyni Oksywiu

 H-7 podczas operacji kruszenia lodu w basenach portowychM
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Uczestnicy ferii zimowych wezmą 
udział w warsztatach, tanecznych, 
plastycznych, filmowo-fotogra-
ficznych i bibliotecznych. Zwie-

dzą między innymi obiekty Marynarki Wojen-
nej, Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonur-
ków Wojska Polskiego, Akwarium Gdyńskie, 
ORP „Błyskawicę”, Muzeum Miasta Gdyni 
oraz Centrum Nauki Experyment.

Dzieci wyjadą również na dwie wycieczki 
krajoznawcze. Pierwsza z nich będzie związa-
na ze zwiedzaniem Gdańska, w tym być może 
także ZOO, lub Pucka. Wszystko zależy od 
pogody. Atrakcją drugiej wycieczki będzie fer-
ma strusi w Kniewie lub zajęcia terenowe 
w Żelistrzewie.

Dodatkowo organizatorzy ferii planują wi-
zytę u strażaków, spotkanie z policjantem, se-
ans filmowy w gdyńskim Multikinie, projek-
cje filmowe, gry i zabawy w Klubie MW, nad-

W „Riwierze” jak co roku odbędą się ferie zimowe dla dzieci kadry 
i pracowników wojska. Na pociechy czeka wiele atrakcji, takich jak gry 
i zabawy, quizy na wesoło, zajęcia plastyczne, muzyczne, filmowo-
-fotograficzne, wycieczki czy zajęcia ze strażakiem.

Ferie z wojskiem

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

morskie spacery, zajęcia wokalne, quizy na 
wesoło, szachowe łamigłówki oraz igraszki lo-
gopedyczne.

Dzieci będą miały zapewnioną fachową 
opiekę przez 9 godzin dziennie: od godziny 
7.00 do godziny 16.00. W koszt ferii, który 
prawdopodobnie będzie wynosił około 200 zł 
od osoby, wliczony jest 1 posiłek dziennie, 
wycieczki autokarowe, bilety wstępu, przejaz-
dy ZKM oraz ubezpieczenie. Ilość miejsc jest 
ograniczona. 

„Organizuję ferie od siedmiu lat i mogę po-
wiedzieć, że zawsze cieszą się dużą popular-
nością” – mówi Katarzyna Jabłońska, star-

szy specjalista klubu Marynarki Wojennej 
„Riviera”. „Przez pierwsze dwa lata dzieci 
przychodziły do nas na zajęcia od godziny 10 
do godziny 14. Stwierdziliśmy jednak, że ro-
dzicom trudno o tych porach przywozić i od-
bierać od nas dzieci, dlatego bardziej dosto-
sowaliśmy godziny zajęć do godzin pracy ro-
dziców.” Dodaje, że jeśli ktoś będzie chciał 
by jego dziecko brało udział w zajęciach tyl-
ko przez kilka dni ferii to również jest to 
możliwe. W takim wypadku rodzice zapłacą 
tylko za te dni, w których ich pociechy były 
pod opieką klubu MW.

Ferie zimowe dla dzieci kadry i pracowników 
wojska organizowane są od 2003 r. na podstawie 
zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypo-
czynku zimowego dla dzieci i młodzieży do Ku-
ratorium Oświaty w Gdańsku.                          

Zapisy na ferie 
w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera”, 

ul. Zawiszy Czarnego 1 
przyjmuje Katarzyna Jabłońska 

(tel. 26-33-32).
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Ferie z wojskiem
D ramatyczne sceny przeżyli mary-

narze okrętu podwodnego ORP 
„Kondor”, który w trakcie opera-
cji antyterrorystycznej ACTIVE 

ENDEAVOUR walczył z żywiołem podczas 
postoju w greckim porcie. Jednak tego typu 
sytuacje to nie przypadłość jedynie portów 
śródziemnomorskich. Również na płytkim, 
niewielkim Bałtyku wiatr potrafi zatrząść całą 
bazą morską. 

9 W SKALI BEAUFORTA
Kiedy służby meteorologiczne Marynarki 

Wojennej przesłały prognozy na noc z 14 na 
15 października wszyscy wiedzieli, że nie bę-
dzie spokojnie. Nikt jednak nie podejrzewał, 
że będzie to bezsenna noc dla większości za-
łóg i służb odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo portu i jego infrastruktury. „Sztorm stule-
cia” – tak wszyscy mówią o wydarzeniach tej 
feralnej nocy. Nikt nie pamięta, aby w ostat-
nich latach siła żywiołu była tak niszcząca. 
Wiatr w porcie osiągał prędkość 25 m/s – mó-
wi kmdr ppor. Andrzej Pałczyński, który tej 
nocy pełnił służbę oficera operacyjnego 3 Flo-
tylli Okrętów. Przed balkonem dyżurnej służby 
operacyjnej 3FO stoi wielkie, wiekowe drze-
wo. Przez ponad trzy godziny utrzymywało 
stały przechył o kilkanaście stopni. Wiatr po 
prostu nie chciał odpuścić. – dodaje. Woda 
w porcie podniosła się o ponad metr i w kul-
minacyjnym momencie brakowało już tylko 
25 centymetrów do zalania nabrzeży. To wią-
zało się z niebezpieczeństwem uszkodzenia 
stacjonujących tam jednostek. Niewiele brako-
wało, a bylibyśmy zmuszeni wydać komendę 
do opuszczenia portu – przyznaje zastępca 
Dowódcy 3 Flotylli Okrętów, komandor 
Mirosław Sołtysiak, który spędził noc kon-
trolując sytuację w bazie. W porcie odnoto-
wano wiatr o rekordowej sile 9 stopni w skali 
Beauforta. 

Okręty funkcjonowały w opar-
ciu o pokładowe agregaty, gdyż 
byliśmy zmuszeni do odcięcia za-
silania. – mówi kmdr ppor. Wie-
sław Streng, szef sekcji infrastruk-
tury portowej. Falowanie powodowa-
ło, że woda wdzierała się na nabrzeże, co 
groziło zalaniem znajdujących się tam skrzynek 
energetycznych. – tłumaczy. Z poziomu infra-
struktury nad portem pieczę trzyma „Bosman 
Portu”. To ta podlegająca szefowi infrastruktury 
portowej służba odpowiada za wydzielanie do-
datkowych cum, opon, dodatkowych urządzeń 
zabezpieczających w wypadku bardzo złej po-
gody. Fala przedzierała się przez falochron, 
a wiatr miał niespotykaną siłę – dodaje kmdr 
ppor. Streng – całe szczęście, że obsada służby 
„Bosmana Portu” to zawodowcy. Moi żołnierze 
po prostu nie dali się zaskoczyć. Wszyscy działa-
li razem, „Bosman Portu” z pogotowiem ener-
getycznym Komendy Portu Wojennego Gdynia. 

OPERACYJNY WŁĄCZA H-7
Większych szkód udało się również zapobiec 

dzięki decyzji oficera operacyjnego 3FO o włą-
czeniu do akcji holownika H-7. Dowodzona te-
go dnia przez bosm. Romana Prokopiuka jed-
nostka pomagała wszystkim, którzy tego potrze-
bowali. Cumy pękały jak nitki, siła żywiołu była 
tak wielka, że fale osiągały niespotykaną dotąd 
wysokość wewnątrz portu – przyznaje bosm. 
Prokopiuk. Działania H-7 w takcie sztormowej 

nocy październikowej jeszcze długo 
pozostaną na ustach całej bazy mor-
skiej. Zwłaszcza akcja „poskromienia” 
wycofanych z linii jednostek rakieto-

wych stacjonujących w Gdyni przyspo-
rzyła nie lada trudności. Marynarze Dywi-

zjonu Okrętów Rakietowych wspólnie z załogą 
H-7 nie dopuścili do zerwania się lekkich, ni-
czym nie obciążonych kadłubów. Aby opano-
wać sytuację w całej bazie zastosowano szcze-
gólne środki. Podniesiono gotowość sztormową, 
służby i wachty uwijały się jak w ukropie, wy-
stawiliśmy dodatkowe wachty na stacjonującym 
wewnątrz portu okręcie ratowniczym ORP 
„Maćko” i okręcie hydrograficznym ORP „Arc-
towski”, który stał tuż przy zewnętrznym falo-
chronie. Dzięki temu mieliśmy informację o tym 
jak zmieniają się warunki wewnątrz bazy. Do-
datkowo otrzymywaliśmy prognozy sytuacji od 
dyżurnych meteorologów ze służby operacyjnej 
Centrum Operacji Morskich. – podsumowuje 
sytuację kmdr ppor. Pałczyński. 

Sztorm po kilku godzinach znacznie zelżał, 
a wszyscy rano wrócili do codziennych obo-
wiązków. Fala na Bałtyku utrzymywała się jesz-
cze przez dobre kilkanaście dni, a wiatr dawał 
o sobie znać wszystkim szkolącym się na Zato-
ce Gdańskiej okrętom. Sytuacja w porcie jednak 
już się nie powtórzyła. Ale tak to bywa ze „sztor-
mami stulecia”…                                               

Sztorm w porcie
Port większości z nas kojarzy się 
z ostoją w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Znaleźć schronienie
 w porcie to zapewnić sobie, załodze 
i jednostce pełne bezpieczeństwo. 
Czy tak jest zawsze? Czy wchodząc 
do portu możemy zapomnieć 
o wszystkich troskach otwartego 
morza? Czy falochron zatrzyma 
każdy objaw „wściekłości Neptuna”?
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Okręty funkcjonowały w opar-

, szef sekcji infrastruk-
Falowanie powodowa-

nocy październikowej jeszcze długo 
pozostaną na ustach całej bazy mor-
skiej. Zwłaszcza akcja „poskromienia” 
wycofanych z linii jednostek rakieto-

wych stacjonujących w Gdyni przyspo-
rzyła nie lada trudności. Marynarze Dywi-
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B iesiada Literacka zgromadziła pu-
bliczność, która oczekiwała relacji 
i odpowiedzi na trudne pytania, 
najbardziej intrygującą stała się sy-

tuacja w Afganistanie. Wojciech Jagielski 
wielokrotnie był w tym kraju, poświęcił mu 
książkę Modlitwa o deszcz. Ma o nim niesa-
mowitą wiedzę, przede wszystkim z własnego 
doświadczenia, z obser-
wacji i znajomości 
z ludźmi tamtejszego 
dramatu. Jagielski, jako 
wytrawny reporter po-
znał i zdobył zaufanie 
zarówno zwykłych oby-
wateli jak i przywódców 
afgańskich m.in. zamordowanego przez tali-
bów Ahmeda Szaha Massuda, który dla 
Afgańczyków był dowódcą i bohaterem. 

Afganistan to nie jedyny obszar zaintereso-
wań dziennikarza, podczas spotkania mówił też 
o okrutnej i krwawej wojnie w Ugandzie 
– o tym właśnie rozprawia jego ostatnia książka 
Nocni wędrowcy. W każdej swej opowieści i pu-
blikacji stara się przybliżyć czytelnikowi kultu-
rę, obyczaje oraz historię kraju i ludzi. O swojej 
pracy sam dziennikarz mówi: „Chce pokazać 
dramat zwykłych ludzi, którzy w obliczu konflik-
tów zbrojnych stają się ofiarą. Myślenie o stanie 
świata powinno się zmienić – jest wiele miejsc 
gdzie nie można funkcjonować normalnie”. 

Zrozumieć świat czyli spotkanie 
z Wojciechem Jagielskim

15 listopada spotkaliśmy się w Klubie Marynarki 
Wojennej „Riwiera” na kolejnej Biesiadzie 
Literackiej. Gościem spotkania był dziennikarz, 
publicysta i korespondent wojenny Wojciech 
Jagielski. 

Jagielski poprzez swoje reportaże kształ-
tuje w Polsce świadomość problemów o Azji 
i Afryce, zmusza do refleksji nad współcze-
snym światem i jego wartościami. Wielu 
uważa Wojciecha Jagielskiego za kontynu-
atora tradycji reportażowej samego mistrza 
Ryszarda Kapuścińskiego, sam mówił 
o nim „Pisarstwo Jagielskiego to świetna 

kontynuacja, doskona-
łe rozwinięcie i wzbo-
gacenie wszystkiego, 
co najlepsze w polskim 
i europejskim reporta-
żu”. Dziennikarz ma 
na swoim koncie liczne 
nagrody, w tym roku 

został Laureatem V Festiwalu Kultur Świata 
„Okno na świat”. 

Biesiady Literackie odbywają się w Klubie 
Marynarki Wojennej od 2000 roku, są to spo-
tkania z wybitnymi osobowościami kina, poli-
tyki, literatury i dziennikarstwa, naszymi go-
śćmi byli m.in. Jerzy Stuhr, Władysław 
Bartoszewski, Grażyna Szapołowska 
i Bogusław Wołoszański. Jesienią w ramach 
Biesiad odbył się cykl „Zrozumieć Świat” by-
ły to spotkania z polskimi reporterami wojen-
nymi, w ramach których, Marynarkę Wojenną 
odwiedzili Krystyna Kurczab-Redlich, 
Mariusz Wilk i Wojciech Jagielski.           

WOJCIECH JAGIELSKI – absolwent Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich repor-
tażach pisał o najważniejszych wydarzeniach 
politycznych z przełomu wieków tj. rozpadzie 
imperium rosyjskiego, załamaniu się aparthe-
idu w RPA, połączeniu Hongkongu z Chinami, 
upadku dyktatorów w Kongu, Nigerii, Ruandzie, 
Burundi, Kambodży, Indonezji. Niestrudzony 
obserwator konfliktów zbrojnych 
w Afganistanie, Tadżykistanie, Czeczenii 
oraz Gruzji. 
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DOROTA MATEJCZYK-WALETKO

Reportaże Wojciecha 
Jagielskiego zmuszają do 
refleksji nad współczesnym 
światem i jego wartościami. 



 WOJCIECH JAGIELSKI 
wpisuje sie do Księgi 

pamiątkowej



SPOTKANIE PRZYCIĄGNĘŁO 
wielu nie tylko gdynian 

M A R Y N A R Z E  W  A K C J I
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Z Wigilią Bożego Narodzenia wiąże 
się wiele zwyczajów, a sam dzień 
jest często uważany za mający ma-
giczną moc. Na pamiątkę gwiazdy 

betlejemskiej wypatrujemy na niebie pierw-
szej gwiazdki. Są nią najbardziej zaintereso-
wane dzieci, dla których jej wypatrywanie 
jest często bardzo absorbującą czynnością. 
Ukazanie się pierwszej gwiazdki jest jedno-
cześnie znakiem, że można zasiąść do uro-
czystej kolacji i podzielić się opłatkiem. Jed-
nak niewielu z nas zdaje sobie sprawę, czego 
tak naprawdę wypatrujemy. I tu niespodzian-
ka, gdyż co roku może być to inne ciało nie-
bieskie, a najczęściej któraś z jasnych planet. 
W 2009 roku pierwszą gwiazdką była plane-
ta Jowisz, widoczna nisko nad południowo-
zachodnim horyzontem już kilka minut po 
zachodzie Słońca. 

O tym i o wielu innych ciekawych zagad-
nieniach można usłyszeć podczas cyklicznie 
organizowanych spotkań w Planetarium Aka-
demii Marynarki Wojennej. W ubiegłym roku 

pokazy te miały szczególny wymiar, gdyż był 
to międzynarodowy rok astronomii. 

W roku 2009 obchodziliśmy następujące 
rocznice i wydarzenia: 
• 400 lat od pierwszego użycia teleskopu do ce-

lów astronomicznych (Galileusz); 
• 90 lat istnienia Międzynarodowej Unii Astro-

nomicznej (IAU);
• 90 rocznica powstania Polskiego Towarzy-

stwa Miłośników Astronomii;
• 40 lat od pierwszego lądowania człowieka na 

Księżycu (Apollo 11);
• najdłuższe zaćmienie Słońca w XXI wieku 

(Chiny).
Pierwszy z ubiegłorocznych pokazów nieba 

zimowego odbył się 4 lutego, a następny już 
5 marca pod nazwą „Publiczny pokaz nieba 
nad Gdynią”. Tradycyjnie rozpoczął się on te-
matyczną prezentacją omawiającą najciekaw-
sze obiekty nieba występujące o tej porze roku 
oraz przebój lutego i marca 2009 – kometę 
C/2007 N3 Lulin. Prezentację poprowadził 
wykładowca z Instytutu Nawigacji i Hydro-

grafii Morskiej Akademii Marynarki Wojen-
nej komandor porucznik Dariusz Żołnieruk. 
W tym dniu uczestnicy spotkania za pomocą 
teleskopów, lornetek i lunet astronomicznych 
mogli obserwować między innymi planety 
Wenus i Saturn oraz szczegóły powierzchni 
Księżyca. 

Warto nadmienić, iż Planetarium Akademii 
Marynarki Wojennej jest formalnie siedzibą 
Oddziału Pomorskiego PTMA. Już w latach 
ubiegłych oddział ten wraz z AMW organizo-
wał tak zwane mini-happeningi umożliwiające 
studentom i mieszkańcom Gdyni astronomicz-
ne obserwacje nieba. Wspomnieć należy o or-
ganizowanym w marcu 2006 roku pokazie pod 
hasłem „Częściowe zaćmienie Słońca 
29.03.2006”, który zgromadził około 800 
osób. Inną ciekawostką było spotkanie pod na-
zwą „Nie damy się Marsjanom”, które przy-
ciągnęło wielu miłośników astronomii i litera-
tury science fiction.                                        

Pierwsza gwiazdka i inne planety
Na pokazie w Planetarium Akademii Marynarki Wojennej może zgromadzić się blisko tysiąc osób. Można tam 

zobaczyć z bliska księżyc lub się dowiedzieć o tym, że pierwsza gwiazdka wigilijna to najczęściej planeta.

MAGDALENA RYBKA
kmdr ppor WOJCIECH MUNDT
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M O R S K I E  T R A D Y C J EN A S Z E  T R A D Y C J E

W swoich notatkach z wcze-
snego okresu kariery pi-
lota wspomina o fantazji, 
którą posiadał każdy ów-
czesny młody pilot, 

a przejawiającej się w nadlatywaniu znienacka 
na niskim pułapie nie tylko nad ćwiczących na 
poligonie żołnierzy, ale nad pracujących rolni-
ków, kajakarzy na jeziorach, czy jadące cywil-
ne samochody. Jako podporucznik kończy 
w 1951 r. kurs dowódczo-sztabowy w Oficer-
skiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Opisuje 
m.in. ćwiczenia taktyczno-bojowe pułku lotni-
czego połączone z manewrami wojsk lądo-
wych, wiążące się z częstymi przebazowania-
mi na lotniska polowe, defilady powietrzne 
z okazji świąt, wymagające podziwu godnej 
precyzji i zgrania różnych formacji lotniczych 
oraz doskonałej organizacji lotów. W czasie 
intensywnych manewrów w 1951 r., zalicza 
pierwsze przymusowe lądowanie po awarii sil-
nika. Kończy je pomyślnie, kosząc płatami sa-
molotu zboże i zatrzymując się w polu karto-
fli. Z czasem przełożeni doceniają jego doko-
nania w powietrzu. Za współdziałanie z jed-
nostką pancerną na ćwiczeniach w 1952 r. do-
wódca Wojsk Pancernych i Zmechanizowa-
nych  WP gen. dyw. Suchoń nagradza go... du-
beltówką, z której chętnie później korzysta. 

Jego samego nie opuszcza lotnicze szczę-
ście. W 1952 r. przeżywa niezwykle groźny 
wypadek przy lądowaniu, zakończony rozbi-
ciem maszyny na skutek silnego podmuchu 
wiatru. Doznaje jedynie niegroźnych obrażeń, 
podobnie jak jego strzelec pokładowy. Pilotem 
wojskowym 2 klasy zostaje w stopniu kapita-
na, po zebraniu doświadczeń w przeprowadza-
niu lotów nocnych, wyższej formy szkolenia 
bojowego, podczas których, jak odnotowuje: 
„... zwiększona wyobraźnia pilota wymaga sil-
nej woli i dokładności działania”. 

W 6. Pułku Lotnictwa Szturmowego lata do 
1957 roku kolejno awansując i zajmując różne 
stanowiska służbowe do szefa strzelania po-
wietrznego włącznie. 

W 1958 r. przechodzi do lotnictwa morskie-
go. Jak relacjonuje, zasadniczo charakter jego 
służby właściwie się nie zmienia – dalej pole-
ga na szkoleniu pilotów, nawigatorów i strzel-
ców pokładowych. Zmienia się natomiast śro-
dowisko – z lądowego na morsko-lądowe. „La-
tanie nad morzem różni się od latania nad lą-
dem i jest trudniejsze ze względu na brak ja-

kichkolwiek charakterystycznych obiektów 
orientacyjnych. Przy zamglonym horyzoncie 
i słabej widoczności lot nad morzem zaliczany 
jest do lotów w trudnych warunkach atmosfe-
rycznych. Kiedy błękit nieba zlewa się z mo-
rzem, pilot odczuwa lęk samotności [...] Do 
przyjemności natomiast należy lot do strefy na 
pilotaż przy wyraźne oddzielającym się hory-
zoncie naturalnym. Błękit nieba zawsze jest 
jaśniejszy od ciemnego tła wody morskiej...”. 
W przyspieszonym tempie kpt. pil. Eligiusz 
Hirnle opanowuje technikę pilotażu na samo-
lotach Mig-15 i typowe elementy wyszkolenia 
lotnika morskiego: indywidualne i zespołowe 
zwalczanie nieprzyjacielskich jednostek pły-
wających przy zastosowaniu różnych sposo-
bów ataku – z wysokości burty, z lotu wzno-
szącego i nurkowego, a nawet w razie koniecz-
ności użycia ładunku jądrowego. W 1961 r. 
kończy w Dęblinie  kurs dowódców pułku lot-
niczego. W 1962 r. otrzymuje awans na sto-
pień kmdr. ppor., zaś rok później zostaje pilo-
tem 1-szej klasy. Do 1966 roku jest zastępcą 
dowódcy ds. szkolenia taktyczno-bojowego 
w Dowództwie Lotnictwa MW. W tym czasie 
jednostki lotnictwa morskiego doskonalą pro-
wadzenie stałego rozpoznania na morzu 
wzdłuż całego polskiego wybrzeża, patrolo-
wanie w powietrzu, naprowadzanie sił wła-
snych na okręty potencjalnego przeciwnika 
oraz lotnicze wsparcie desantu morskiego. 

Kmdr por. pil. Eligiusz Hirnle z dniem 
19 kwietnia 1966 roku przechodzi do rezerwy 
ze względu na pogarszający się stan zdrowia. 
W uznaniu za ofiarną służbę i dobre wyniki 
w szkoleniu pilotów oraz strzelców pokłado-
wych odznaczony został Krzyżem Kawaler-
skim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi i wielo-
ma medalami wojskowymi. Od pierwszego 
dnia bycia rezerwistą aktywnie włącza się 
w działalność społeczną na rzecz środowiska 
lotników morskich.

Zmarł przedwcześnie 22 sierpnia 2002 
roku.

Dla przyszłych pokoleń lotników kmdr por. 
pil. Eligiusz Hirnle pozostawia w swojej spisa-
nej w 1998 r. relacji napomnienie, że podsta-
wowym warunkiem sukcesu lotnika morskie-
go jest mistrzowskie opanowanie techniki pi-
lotażu, co wymaga inteligencji, refleksu i kon-
dycji fizycznej, popartych wszechstronną wie-
dzą fachową. Wspominając swoich kolegów 
lotników zaznacza, ze w latach swojej służby 

trafił na doborową kadrę, ludzi z powołania, 
twardych, ale z pewną dozą romantyzmu i fan-
tazji - „chłopców zamiłowanych w swoim za-
wodzie, gotowych w każdej chwili poświecić 
swoje życie w obronie polskiego nieba”.      

Opracowano na podstawie: Eligiusz Hirnle, 
Zebrane wspomnienia mojej drogi żołnierskiej, 
Gdynia 1998, maszynopis.

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

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

w s p o m n i e n i a c h ”

komandor RYSZARD SAWICKI

Do ciekawostek należy historia kręcenia filmu 
fabularnego „Orzeł”, gdzie pilotowany przez 
niego Jak-11 występuje w charakterze hitle-
rowskiego samolotu. Po wykonaniu tego nie-
zwykłego zadania autor z ulgą odnotowuje, 
że technicy na lotnisku zmyli z maszyny 
„plugawe znaki”.

T R O C H Ę  C I E K A W O S T E K
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B A N D E R AB A N D E R AB A N D E R AB A N D E R A

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

 Komandor podporucznik 
KATARZYNA FILIMONIUK
 rodzinawojsk@mw.mil.pl

cież o autorefleksji, krytycznej ocenie własnych 
zachowań, wyrażają chęć dążenia do ideału. Po-
stanowienia mają za zadanie wyeliminowanie 
z naszego życia  stanów niepożądanych (nałogi), 
zainicjowanie nowych, często modnych trendów 
(poranny jogging) lub ilościową zmianę propor-
cji czegoś, co w naszym życiu już jest obecne 
(diety, życie towarzyskie), ale chcielibyśmy ina-
czej rozłożyć akcenty. 

Pomysłów na listę noworocznych postano-
wień jest wiele, cóż jednak z tego, kiedy w tym 
przypadku pomysł, to dopiero wstępny, najła-
twiejszy etap całego procesu. Od jutra, codzien-
nie, już nigdy...brzmiące niewinnie, stają się klu-
czowe wtedy, gdy przystępujemy do realizacji 
swoich noworocznych postanowień. Czai się 
w tych niepozornych słówkach założenie o kon-
sekwencji, regularności i powtarzalności. To 
właśnie sprawia największą trudność, a nie sa-
mo zadanie, które często jest nieskomplikowane. 
Problemem jest czas jego trwania. 

Noworoczne bilanse tego, co się udało 
wprowadzić w życie i pól, na których zwycię-
żyły nasze słabości, są w rzeczywistości 
sprawdzianem silnej woli. Nie jeden człowiek 
wtedy stwierdza, że jego silna wola jest... sła-
ba. Psychologiczny problem pojawia się, gdy 
niekorzystne dla nas bilanse negatywnie wpły-
wają na samoocenę i zniechęcają do podejmo-
wania  wyzwań od nowa.   Nie taka jest prze-
cież rola noworocznych postanowień. Mają 
one dodawać energii do działania, pomagać 
stawać się lepszym. Jeżeli dzieje się inaczej, 
a niezrealizowany plan wpędza w stan ogólne-
go zniechęcenia, to tylko znak, że do sprawy 
podchodzimy bez koniecznego dystansu. 

A co wtedy, gdy to samo, niezrealizowane 
postanowienie powtarza się przez kolejne lata, 
będąc jakby niemym dowodem własnej niesku-
teczności? Zastanów się wtedy, jak się pojawiło, 
skąd przyszła inspiracja, czyje potrzeby od-
zwierciedla – czy ono naprawdę jest Twoje?   
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Przyrzekam
Chciałem zmienić świat.
Doszedłem jednak do wniosku,
że mogę  zmienić jedynie
samego siebie. – A. Huxley

Znowu koniec roku, niepostrzeże-
nie upłynęło kolejne 365 dni. Nie 
tak dawno jeszcze subiektywne 
poczucie szybko upływającego 

czasu było symptomem dojrzałego wieku. 
Teraz prawie wszyscy, od nastolatka do czło-
wieka sędziwego starają się zatrzymać chwi-
le, które mijają zbyt po-
spiesznie. Najłatwiej 
zreflektować się nad 
tempem upływającego 
czasu pod wpływem 
zdarzeń cyklicznych, 
powtarzalnych, takich 
jak święta, wakacje, ro-
dzinne rocznice. Znowu wnosimy do miesz-
kania choinkę, kolejna wigilia, prezenty, ży-
czenia... Czy to naprawdę minął rok od po-
przednich świąt? 

Osoby bliskie czy zaprzyjaźnione wiedzą 
doskonale czego życzyć sobie nawzajem. 
Potrafią tak dobrać słowa, aby wyrazić praw-
dziwe pragnienia drugiej strony. Jeżeli zna-
my się mniej, wzajemną życzliwość okazu-
jemy w sposób bardziej kurtuazyjny. Po-
wszechne życzenia zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności, choć brzmią mało 
oryginalnie, emanują dobrą energią, jeśli 
wypowiadane są szczerze. Tak naprawdę, 
personalizacja życzeń, zawarcie w nich oso-
bistych szczegółów, jest komunikatem 
o tym,  jak zażyła jest międzyludzka relacja. 
Jeżeli zaś chodzi o ogólny przekaz, jest on 

zawsze taki sam, ży-
czenia niosą przesłanie 
nadziei na to, że przy-
szłość  będzie lepsza 
od sytuacji aktualnej. 

Przełom starego i no-
wego roku, to cezura nie 
tylko astronomiczna, ale 

i psychologiczna. Chcemy czy nie, tak w pracy, 
jak w czasie wolnym piszemy i czytamy spra-
wozdania, podsumowania, rankingi i bilanse, od 
księgowych poczynając na rozrywkowych i do-
tyczących show biznesu kończąc. Jak w takiej  
atmosferze nie poddać się presji osobistych pod-
sumowań, bilansów i postanowień noworocz-
nych? No i czy warto się tym zwyczajom prze-
ciwstawiać?  

Noworoczne postanowienia są wyrazem tej 
lepszej strony natury ludzkiej. Świadczą prze-

Noworoczne bilanse tego, 
co się udało wprowadzić 
w życie są sprawdzianem 
silnej woli. 
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KMDR ROBERT WERESZKO:
W imieniu reprezentacji MW pragnę podzięko-
wać Szefowi Szkolenia MW wiceadmirałowi 
Maciejowi Węglewskiemu za wspieranie roz-
woju marynarskiej piłki nożnej

NAJWAŻNIEJSZE TROFEA REPREZENTACJI 
MW W PIŁCE NOŻNEJ: Puchar Prezydenta 
Miasta Gdynia zdobyty w turnieju halowym 
w 1999, Mistrzostwo Ligi Portu Gdynia w se-
zonach 2001/2002 i 2002/2003, I miejsce 
w turnieju halowej piłki nożnej Ministra 
Gospodarki Morskiej w 2007 roku i II miejsce 
w pierwszej edycji turnieju Halowej 
Piłki Nożnej Służb Mundurowych 
i Administracji „EURO 2012 w mundurze” 
w 2008 roku. 

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

P oczątki reprezentacji Marynarki 
Wojennej sięgają roku 1997. „Za-
częliśmy wtedy grać systema-
tycznie mecze pod tą nazwą i by-
ły to towarzyskie spotkania mię-

dzynarodowe rozgrywane w ramach wizyt 
okrętów różnych państw” – mówi kmdr 
Robert Wereszko, szef Oddziału Programo-
wania Rozwoju i Dyslokacji w Zarządzie Pla-
nowania Rozwoju MW a w czasie wolnym tre-
ner i zawodnik drużyny Marynarki Wojennej. 

Okazało się, że nasi piłkarze całkiem nieźle 
sobie radzą w tego typu meczach towarzyskich 
i są one szczególną atrakcją dla dzieci z Oksy-
wia. „Najcięższe i najbardziej ostre boje zwy-
kle toczą z Wyspiarzami, którzy z piłką nie 
rozstają się od kołyski” mówi kapitan repre-
zentacji kmdr ppor. Robert Rachwał, dowód-
ca okrętu podwodnego. Na przestrzeni ponad 
10 lat w meczu międzynarodowym przegrali 
tylko raz. Było to 3 września 1999 roku w spo-
tkaniu z Brazylią. Mecz zakończył się wyni-
kiem 1:0 dla Brazylii. Od tamtego czasu ma-
rzą o rewanżu. 

SPOSÓB NA INTEGRACJĘ
Niezwykle barwnym okresem w historii re-

prezentacji MW był czas udziału ORP „Kontr-
admirał X. Czernicki”w operacji antyterrory-
stycznej Enduring Freedom oraz wojennej Ira-
qi Freedom. Okręt operował na wodach Zatoki 
Perskiej a po patrolach bojowych wchodził do 
portu w Manamie w Bahrajnie w celu odtwo-
rzenia gotowości. Załoga potrzebowała wy-
tchnienia i odskoczni od ciężkiej służby na 
morzu, a w tym czasie arabskie miasto porto-
we niewiele mogło zaoferować marynarzom, 
wyjścia „na miasto” były ograniczone. Na po-
czątku trudno było ich przekonać, że bieganie 
po boisku w temperaturze pow. 350C może 
być dobrą rozrywką. Pomysł jednak konse-
kwentnie wspierali dowódcy kontyngentu 
kmdr Mirosław Draus i okrętu kmdr Jacek 
Rogalski dostrzegając w tym dobry sposób na 

Marynarski 
strzał
Reprezentacja Marynarki Wojennej w piłce 
nożnej wystąpi na turnieju „Euro 2012 
w mundurze”.

integrację zebranej z różnych okrętów i złożo-
nej z samych ochotników załogi. 

PO 60 LATACH
Z czasem mecze stały się okazją do spotkań 

z miejscową Polonią, która miała po raz pierw-
szy okazję dopingowania „Reprezentacji Pol-
ski”. Natomiast w mediach pojawiły się infor-
macje, że po 60 latach znowu Wojsko Polskie 
gra w piłkę w Zatoce Perskiej (nawiązanie do 
meczu rozegranego w 1943 roku przez repre-
zentację Armii Polskiej na Wschodzie w Tehe-
ranie z Iranem). 

Mimo, ze ta reprezentacja została wyłonio-
na tylko z 53 osobowego składu kontyngentu 
i przyszło zmierzyć się z większymi i poten-
cjalnie silniejszymi (ORP Czernicki był jed-
nym z mniejszych okrętów biorących udział 
w operacji w Zatoce Perskiej), to jednak bilans 
spotkań był imponujący. Na osiem meczy mię-
dzypaństwowych rozegranych podczas sied-
miomiesięcznego pobytu drużyna odniosła 
7 zwycięstw i raz zremisowała, strzelając 
29 bramek i tylko 3 tracąc. 

EURO W MUNDURZE
Piłkarze z Marynarki Wojennej biorą też 

udział w turnieju halowej piłki nożnej służb mun-
durowych i administracji „Euro 2012 w mundu-
rze” w Sieradzu. Turniej ten jest wydarzeniem 
promującym „Łódzkie Euro 2012” - projekt 
Włodzimierza Fisiaka, marszałka województwa 
łódzkiego oraz dowódcy 6. Brygady Dowodze-
nia gen. bryg. Mirosława Siedleckiego.

W zeszłym roku drużyna Marynarki Wo-
jennej zajęła w pierwszej edycji turnieju dru-
gie miejsce. W 2012 roku mundurowy turniej 
piłkarski ma odbywać się również w innych 
polskich miastach regionu łódzkiego. Maryna-
rze na pewno wystąpią w tych zawodach i nie 
ukrywają, że liczą w nich na wysoką lokatę. 
Więcej o reprezentacji Marynarki Wojennej 
w piłce nożnej będzie można przeczytać w ko-
lejnych numerach „Bandery”.                       
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Komandor pilot Mieczysław Jastrzębski urodził się 15 grudnia 1942 roku w m. Stara Huta  
– Krzemieniec. W 1963 roku wstąpił do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (dzisiejsza Wyż-

sza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych) w Dęblinie. Przez 37 lat służby w polskich siłach zbrojnych 
przeszedł praktycznie wszystkie szczeble oficerskiej kariery od pilota do Zastępcy Szefa Sztabu 
Marynarki Wojennej. Ukończył m.in. podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Akademii 
Obrony Narodowej w Warszawie, studia wyższe w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino (Rosja) 
oraz pedagogiczne studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim. Służbę w jednostkach liniowych za-
czął w 25. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Swoją karierę związał z 7. Pułkiem Lotnictwa Myśliwsko-
Szturmowego Marynarki Wojennej w Siemirowicach. W latach 1968 – 1972 pełnił tam obowiązki 
pilota, starszego pilota (od 1970), dowódcy klucza lotniczego (od 1972), zastępcy dowódcy ds. li-
niowych eskadry lotniczej (od 1978), dowódcy eskadry lotniczej (od 1980), zastępcy dowódcy ds. 
liniowych pułku (od 1982) i dowódcy pułku (od 1984). W 1991 roku trafił do Dowództwa Marynar-
ki Wojennej, gdzie objął stanowisko Szefa Oddziału w Oddziale Szkolenia DMW. Od 1994 roku był 
Zastępcą Szefa Zespołu Oficerów Lotnictwa DMW. W kwietniu 1996 roku został Zastępcą Szefa 
Sztabu Marynarki Wojennej ds. Lotniczych. Stanowisko to piastował przez następne lata, aż do  
15 grudnia 2000 r., kiedy to zakończył służbę w Marynarce Wojennej.

Cześć Jego Pamięci!

Odszedł  
na wieczną wachtę

W wieku 66 lat, 
14 listopada 2009 roku 

zmarł komandor rezerwy pilot 
Mieczysław Jastrzębski.



ORP Gen. K. Pułaski – efekt konfetti


