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 Szanowni Czytelnicy!

Okres ostatnich dwudziestu lat charakteryzował się jakościo-
wą oraz ilościową transformacją Sił Zbrojnych. Proces prze-
mian dokonywał się wraz z rozwojem współpracy międzyna-
rodowej oraz ewolucją polityki obronnej państwa. Dla Mary-

narki Wojennej był to czas zdobywania nowych doświadczeń, wiedzy 
oraz umiejętności w wielu aspektach aktywności sił morskich. Efektem 
zmian są nowe programy szkolenia, dostosowane do zadań jakie posta-

wiono przed Marynarką Wojenną w układzie sojuszniczym. Ponadto, zapoczątkowana 
w 2008 roku profesjonalizacja, a co za tym idzie rezygnacja z zasadniczej służby wojsko-
wej, w znaczący sposób wpłynęła na zmianę filozofii modelu szkolenia. 

W niedalekiej przyszłości czekają nas kolejne wyzwania. Najważniejszą nowością 
w procesie szkolenia będzie wydzielenie, sformowanie i przygotowanie na szczeblu 
flotylli – Okrętowej Grupy Zadaniowej z zadaniem osiągnięcia i utrzymania gotowo-
ści do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych realizowanych w układzie narodo-
wym, a w stosunku do wytypowanych okrętów do udziału w misjach zagranicznych 
bądź w połączonej operacji obronnej. Priorytetem objęto również wdrażanie systemu 
szkolenia kursowego kadry zgodnie z wymogami pragmatyki kadrowej oraz potrzeba-
mi MW. Jako nadrzędną potraktowano zasadę: „dowodzisz – szkolisz - odpowiadasz” 
nakładając na dowódców wszystkich szczebli obowiązki w dziedzinie szkolenia, wyni-
kające bezpośrednio z przywileju jakim jest dowodzenie.

Szczególnie istotną rolę w tym zakresie powierzono Centrum Szkolenia MW, gdzie 
planuje się realizację kursów doskonalących dla podoficerów i szeregowych zawodo-
wych, mających na celu podwyższanie posiadanych kwalifikacji. Dodatkowo CSz MW 
otrzymało zadanie wdrożenia nowego systemu kształcenia kandydatów na podofice-
rów MW oraz dostosowania systemu doskonalenia zawodowego kadr podoficerskich 
do nowych zadań wynikających z podporządkowania Szkoły Podoficerskiej MW ko-
mendantowi Centrum Szkolenia MW.
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Jak długo brał Pan udział w organizo-
waniu manewrów Baltops?

Pierwszy raz zaangażowałem się w ich orga-
nizację w 1996 roku. Po raz ostatni w 2004 roku.

Czym właściwie są te ćwiczenia?
Zacznę może od tego czym nie są. 

Przede wszystkim nie są ćwiczeniami natow-
skimi o czym wiele osób czasami zapomina. 
Są to natomiast narodowe ćwiczenia amery-
kańskie prowadzone na Morzu Bałtyckim. 
Baltops miał być na początku ćwiczeniem in-
tegrującym marynarki państw Morza Bałtyc-
kiego z marynarką amerykańską. Ale brały 
w nim udział marynarki wojenne nie będące 
w NATO takie jak na przykład Szwecja. Po 
rozpadzie ZSRR doszły takie państwa jaki Li-
twa, Łotwa i Estonia. W tych manewrach bie-

Komandor PIOTR PERNACZYŃSKI urodził 
się 19 października 1951 roku w Gdań-
sku. W 1971 roku rozpoczął studia na Wy-
dziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. 
W 1975 roku, po ukończeniu studiów 
i mianowaniu na pierwszy stopień oficer-
ski został skierowany do Kaszubskiego 
Dywizjonu Okrętów Pogranicza. Zaczynał 
jako dowódca działu rakietowo-artyleryj-
skiego i broni podwodnej, następnie był 
zastępcą, a później dowódcą okrętu. W la-
tach 1980-82 studiował w Akademii Ma-
rynarki Wojennej b. ZSRR na kierunku 
„Bojowa Eksploatacja Urządzeń Nawiga-
cyjnych”. Po ukończeniu studiów podyplo-
mowych przez siedem lat był flagowym 
(głównym) nawigatorem w dowództwie 
Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza. 
W 1989 roku został wyznaczony na stano-
wisko Głównego Nawigatora Marynarki 
Wojennej w Zarządzie Szkolenia Morskie-
go Dowództwa MW. W 1996 roku ukoń-
czył studia podyplomowe w Naval Com-
mand College w Newport w Stanach Zjed-
noczonych. Od 1997 roku pracował jako 
szef Oddziału Oficerów Flagowych w Sze-
fostwie Szkolenia Morskiego Dowództwa 
Marynarki Wojennej. Na tym stanowisku 
odpowiadał między innymi za przygotowa-
nie i udział jednostek MW w międzynaro-
dowych ćwiczeniach. Następnie do czerw-
ca 2010 roku był Szefem BIURA HYDRO-
GRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ.

Dzisiaj 

Z kmdr. Piotrem Pernaczyńskim o naszych 
pierwszych krokach w Baltopsie, atomowych 
okrętach podwodnych i rosyjskim okręcie 
w krzakach, rozmawia Tomasz Gos. 
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rze też udział Wielka Brytania, Francja, Bel-
gia i Holandia czyli państwa nie związane 
bezpośrednio z Bałtykiem. Od kilku lat stałym 
uczestnikiem tych ćwiczeń jest też Rosja.

Podobno uczestnicy tych manewrów 
bardzo cenią sobie ćwiczenia z udzia-

łem okrętów podwodnych?
Osobiście uważam, że prowadzenie dzia-

łań okrętów podwodnych w akwenie Morza 
Bałtyckiego jest dla wszystkich bardzo waż-
ne, a w szczególności dla tych państw, które 
nie mają konwencjonalnych okrętów pod-
wodnych, tak jak na przykład Wielka Bryta-
nia. W praktyce może się przecież zdarzyć 
sytuacja, że ich okręty będą zmuszone do 
działań przeciwko klasycznym okrętom pod-
wodnym . W związku z tym tego typu możli-
wość ćwiczenia na morzu takim jak Bałtyk 
jest nieocenioną korzyścią. 

Bałtyk jest morzem bardzo specyficz-
nym...

Po pierwsze jest morzem płytkim. Po dru-
gie, struktura wody i wielowarstwowość roz-
kładu temperatury i zasolenia krótkie zasięgi 
wykrycia sprawiają, że naprawdę nie jest tu 
łatwo wykryć podwodniaków. To wymusza 
konieczność wprowadzania konkretnych spo-
sobów manewrowania. 

Czy ktoś planował kiedyś zaprosić na 
Baltops atomowy okręt podwodny?

Chyba w 2002 roku Amerykanie planowali 
zaangażowanie atomowego okrętu podwodne-
go. Był w początkowych planach. Natomiast 
potem amerykańska marynarka wojenna sama 
się z tego wycofała. Nie byli w stanie zagwa-
rantować bezpieczeństwa tego typu jednostce 
w takim rejonie jak Bałtyk. Atomowy okręt 
podwodny musi mieć odpowiednią ilość wody 
pod kilem i odpowiednio dużo przestrzeni wo-
kół siebie, żeby mógł bezpiecznie działać. Na 
Bałtyku są zaledwie dwa lub trzy miejsca, 
gdzie tego typu jednostka mogłaby się bez-
piecznie zanurzyć, natomiast brak możliwości 
swobodnego manewrowania wystawiałby ją 
na niebezpieczeństwo w przypadku realnego 
zagrożenia.

Jak wyglądały początki udziału Polski 
w Baltopsie?

Nasza Marynarka Wojenna była absolutnie 
niekompatybilna z okrętami zachodnimi co 

stwarzało określone trudności. Ale admirał 
Ryszard Łukasik, ówczesny dowódca Mary-
narki Wojennej stał jednoznacznie na stano-
wisku, że trzeba brać udział w tych manew-
rach. Baz ogromnego poparcia admirała Łu-
kasika, a także admirała Krzyżelewskiego 
udział naszych marynarzy w Baltopsie nie 
byłby możliwy. Podstawą sukcesu było także 
zaangażowanie załóg okrętów. 

Pamiętajmy, że nie byliśmy wówczas 
w NATO lecz w Partnerstwie dla Pokoju. 
Taktyka naszej Marynarki Wojennej trochę 
różniła się od tej, którą stosowały państwa za-
chodnie. Na potrzeby działań w państwami 
PdP w ramach NATO właściwie funkcjono-
wały osobne dokumenty. To były jakby wy-
ciągi z dokumentów taktycznych natowskich, 
które pomijały pewne rzeczy, do których pań-
stwa PdP nie były dopuszczone.

Dzisiaj jest już zupełnie inaczej...
Przede wszystkim powszechność zna-

jomości języka angielskiego jest dzisiaj zupeł-
nie inna niż kiedyś. Na początku nie było ła-
two znaleźć się w tym nowym towarzystwie, 
uczestniczyć w konferencjach, brać udział 
w planowaniu działań, a potem uczestniczyć 
w działanich na morzu mając takie ogranicze-
nia językowe. Dzisiaj jest dużo łatwiej.

Wspomniał Pan też o braku kompaty-
bilności naszych okrętów z jednost-

kami zachodnimi.
Zawsze podczas manewrów Baltos ćwiczo-

ny jest element zaopatrywania na morzu. Cho-
dzi tutaj między innymi o zaopatrywanie 
w paliwo. Na początku żaden z naszych okrę-
tów nie był technicznie kompatybilny z jed-
nostkami zachodnimi do takich ćwiczeń. Koń-
cówki rurociągów po prostu nie pasowały. 
W związku z tym czasami na podstawie wzo-
ru ściągniętego z okrętu państw NATO Stocz-
nia MW dorabiała końcówkę, którą używał 
nasz okręt. To tylko przykład tej „niekompaty-
bilności”. Takich obszarów było znacznie wię-
cej. Trzeba było sobie jednak jakoś radzić. 

Co było dla Pana największym wyzwa-
niem podczas organizowania Baltopsa?

Przy okazji każdego „Baltopsa” odbywa 
się spotkanie wszystkich okrętów w jednym 
porcie (tzw Pre Sail Conference) gdzie są do-
konywane szczegółowe ustalenia przez do-
wódców grup. Jest to również okazja do spo-

tkań towarzyskich, prowadzone są rozgrywki 
sportowe. Trwa to zazwyczaj 3-4 dni. I w cią-
gu tych kilku dni kilkadziesiąt okrętów stoi 
w jednym porcie. Dla każdego z nich trzeba 
zaplanować miejsce cumowania. Trzeba je 
też w sposób zorganizowany, a przede 
wszystkim bezpieczny wprowadzić do portu, 
a w dniu rozpoczęcia tzw. „fazy morskiej” 
w krótkim czasie wyprowadzić z portu. Po-
czątkowo to naprawdę było trudne. Chodzi 
przede wszystkim o ilość okrętów i koniecz-
ność synchronizacji ich manewrowania. Ale 
potrafiliśmy sobie z tym poradzić. 

Zdarzały się jakieś incydenty?
Kiedyś Rosjanie przysłali na Baltops 

niszczyciel. Pre Sail Conference była w Gdy-
ni, a ja byłem wtedy akurat odpowiedzialny za 
wejście tych okrętów do portu, cumowanie 
i potem wyjście. Każde z państw było zobo-
wiązane podać mi dane swojej jednostki typu: 
długość, szerokość, wyporność, wysokość. 
Było to potrzebne w celu ustalenia miejsca cu-
mowania. Informacje otrzymaliśmy od wszyst-
kich z wyjątkiem Rosjan. Dane okrętu rosyj-
skiego zostały przez nas ściągnięte z morskie-
go informatora JANE’s. I takie zostały przyję-
te do planowania cumowania. Wyznaczyliśmy 
pilota by wprowadził okręt rosyjski do portu. 
Podczas tego manewru nagle pilot zgłosił, że 
okręt rosyjski nie zgadza się na cumowanie bo 
ma większe zanurzenie niż wynika to z jego 
miejsca postoju. Sytuacja stała się podbramko-
wa. Pierwsze co mi przyszło do głowy to zacu-
mować go przy burcie naszej fregaty co po-
zwoliłoby na jego postój w pobliżu pozosta-
łych okrętów. Ale przełożeni nie wyrazili na to 
zgody. Po szybkiej konsultacji z władzami 
portu znaleźliśmy miejsce cumowania 
w „krzakach”, przy nabrzeżu indyjskim, z da-
la od wszystkich innych jednostek. Było to je-
dyne wolne miejsce przy nabrzeżu z odpo-
wiednią głębokością. 

Rosjanie obrazili się?
Dowódca zespołu rosyjskiego jeszcze 

trzykrotnie uczestniczył w Baltopsie i za każ-
dym razem miał do nas pretensje o to, że spe-
cjalnie postawiliśmy okręt rosyjski tak daleko 
od wszystkich innych okrętów. Oczywiście 
absolutnie nie odpowiadało to prawdzie.

Czy dzisiaj Baltops jest tak samo ważny 
jak dawniej?

Tak. Okręty muszą przecież ćwiczyć. Gdy-
by nie było tych manewrów to pewne ele-
menty ich scenariusza i tak byśmy musieli 
przećwiczyć w ramach manewrów narodo-
wych. A tu jest niezaprzeczalna korzyść 
z możliwości ćwiczenia w szerokim, między-
narodowym towarzystwie. Im więcej okazji 
do takich ćwiczeń tym lepiej. 
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Admirał floty Tomasz MATHEA urodził się 30 kwietnia 1955 roku 
w Warszawie. W 1974 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Mary-
narki Wojennej. Po ukończeniu studiów rozpoczął służbę jako dowódca 
działu broni podwodnej na okręcie podwodnym ORP „SOKÓŁ”. 

W 1984 roku awansował na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu podwodnego ORP 
„BIELIK”. Od 1988 roku był szefem Sztabu Dywizjonu Okrętów Podwodnych, 
a następnie dowódcą Dywizjonu. W 1996 roku został zastępcą dowódcy 3 Flotylli 
Okrętów w Gdyni, a dwa lata później objął stanowisko szefa Szefostwa Szkolenia 
Morskiego w Dowództwie MW. W czerwcu 2000 roku awansował na stanowisko 
dowódcy 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. W 2002 roku został skierowany na 
studia w Narodowym Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie. Po powrocie do 
kraju pełnił służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, jako Szef Generalne-
go Zarządu Planowania Strategicznego. Następnie w latach 2004 – 2006 był szefem 
Logistyki Marynarki Wojennej. W czerwcu 2006 roku został wyznaczony na stano-

wisko zastępcy Szefa 
Sztabu Generalnego WP.

Admirał floty Tomasz 
Mathea jest absolwentem studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej 
b. ZSRR, Królewskiej Akademii Sztabu MW Wielkiej Brytanii oraz polskiej Akademii 
Obrony Narodowej. Ukończył studia operacyjno-strategiczne w Narodowym Uniwersyte-
cie Obrony USA w Waszyngtonie, najważniejszej i najbardziej prestiżowej uczelni wojsko-
wej Stanów Zjednoczonych. Wielokrotnie odznaczany, między innymi Złotym Krzyżem 
Zasługi i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 

Nominacja 
Dowódcy 

Marynarki 
Wojennej

W piątek, 25 czerwca, wykonujący 
obowiązki Prezydenta RP, marszałek 
Sejmu RP Bronisław Komorowski powołał 
na stanowisko dowódcy Marynarki 
Wojennej admirała floty Tomasza MATHEĘ. 
Uroczystość wręczenia nominacji odbyła 
się w Belwederze. 

kmdr por. Bartosz Zajda
rzecznik@mw.mil.pl FO
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kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

A wszystko dlatego, że do Gdyni we-
szło ponad 30 okrętów 11 bander. 
Powodem tak licznego spotkania 
w wojennomorskim gronie była 

faza portowa największego w tym roku wielo-
narodowego ćwiczenia BALTOPS 2010. Ćwi-
czenia, którego polska Marynarka Wojenna 
jest współorganizatorem. Wybór bazy „rozru-
chowej” ćwiczenia mógł być tylko jeden - 
Gdynia. Ten port, który w połowie lat 90–tych 
otwierał drogę do NATO polskiej Marynarce 
Wojennej i całym Siłom Zbrojnym RP, dzisiaj 
jest jedną z najważniejszych baz morskich 
w tej części Bałtyku. 

Scenariusz BALTOPS 2010 wyglądał po-
dobnie jak w przypadku BALTOPS-ów organi-
zowanych w poprzednich latach. Konflikt lo-
kalny, rezolucja ONZ, siły pokojowe itd. Oczy-
wiście wydarzenia są fikcyjne, dokładnie tak 
jak państwa, których dotyczą. Jednak tegorocz-
ne założenia ćwiczenia po bliższej analizie 
przykuwają uwagę. Obok konwencjonalnych 
działań na morzu mamy zwalczanie piractwa 
i terroryzmu morskiego. Oprócz różnego typu 
strzelań, operacji desantowych i zwalczania 
okrętów podwodnych mamy unieszkodliwianie 
min morskich postawionych na szlakach komu-
nikacyjnych przez organizacje przestępcze 
chcące sparaliżować transport morski. 

Można zadać pytanie o sens organizowania 
tego typu ćwiczeń na jednym z najbezpiecz-
niejszych akwenów morskich na świecie. Naj-
lepszą odpowiedzią są słowa dowodzącej siła-
mi amerykańskimi w ćwiczeniu kontradmirał 

Michelle Howard, która tak uzasadniała orga-
nizację międzynarodowych manewrów: 
W czasie kiedy dowodziłam siłami morskimi 
walczącymi z somalijskimi piratami mieliśmy 
przypadek, w którym tureckie okręty miały 
oswobodzić egipski statek, przy użyciu kore-
ańskich śmigłowców, a wszystkim dowodzić 
miała jednostka amerykańska. Innymi słowy, 
aby móc prowadzić międzynarodową operację 
gdziekolwiek na świecie, trzeba znać zasady 
współpracy. 

BALTOPS 2010 to gigantyczne jak na bał-
tyckie warunki przedsięwzięcie. Polska Mary-
narka Wojenna wzięła na barki cały pierwszy 
jego etap. Za weekendową wizytą międzyna-
rodowej armady kryje się mrówcza praca setek 
marynarzy. Nie byłoby komunikacji bez ofice-
rów łącznikowych, nie byłoby koordynacji bez 
działających 24 godziny na dobę służb dyżur-
nych, nie byłoby możliwości infrastruktural-
nych bez wszędobylskich służb logistycznych, 
a w szczególności nie byłoby całych manew-
rów bez odpowiedniego planowania. To jedno 
ćwiczenie wymagało od nas udziału w kilku 
konferencjach planistycznych, a w ciągu 
trzech tygodni poprzedzających manewry, 
praktycznie ciągłej pracy – przyznaje kmdr 
por. Andrzej Kochalski z Szefostwa Szkolenia 
Marynarki Wojennej – musieliśmy skoordyno-
wać wszystko, od przyjazdu kierownika ćwi-
czenia kontradmirała Iana Corrder’a, przez 
wejście najmniejszej jednostki, po zacumowa-
nie dużego okrętu dowodzenia VI Floty US 
Navy USS „Mount Whitney”. 

Okręty rozpoczęły działania na morzu 
w poniedziałek, 7 czerwca. Jednak dzień 
wcześniej zrobiono coś co przyciągnęło do 
Gdyni masę turystów. Port Wojenny w Gdyni-
Oksywiu został otwarty dla zwiedzających. 
Każdy mógł przyjść, dotknąć, zobaczyć 
sprzęt, który wykorzystywany jest przez floty 
różnych państw. Port Wojenny odwiedzili nie 
tylko mieszkańcy Trójmiasta, ale również tu-
ryści z całej Polski. Zagraniczne i polskie 
okręty przyciągnęły fotografów amatorów, pa-
sjonatów morza, przypadkowych gapiów, 
a przede wszystkim całe rodziny. Długi week-
end, piękna pogoda i możliwość zobaczenia 
czegoś niecodziennego stały się magnesem 
dla kilku tysięcy osób. Mam nadzieję, że akcje 
tego typu organizowane będą częściej, bo jak 
widać zainteresowanie było spore. – pisał 
w mailu do biura prasowego MW pan Mieczy-
sław Orwat, turysta z Pucka, który odwiedził 
tego dnia gdyński port wojenny. 

Ćwiczenia BALTOPS w swojej 38–letniej 
historii miały zawsze charakter wizerunkowy. 
Kiedyś dawały dowód obecności, troski o re-
gion, dzisiaj mówią o roli sił morskich w sys-
temie bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Zainteresowanie okazane przez media i tury-
stów może świadczyć o tym, że mamy głód te-
go typu wydarzeń na polskim wybrzeżu. 
Głód, który warto wykorzystać.

Oblicza 
BALTOPS 2010

Czerwiec przywitał Polaków długim weekendem. 
Przypadające w tym roku w pierwszy czwartek 
miesiąca Boże Ciało sprawiło, że większość 
rodaków zrobiło sobie czterodniową przerwę 
w pracy. Jednak nie wszyscy mieli wolne. Dla 
marynarzy były to niezmiernie pracowite dni.

B A N D E R A
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W czerwcu, gdy obchodzimy 
Dni Morza i Święto Marynar-
ki Wojennej warto przypo-
mnieć o morskich uroczysto-

ściach organizowanych z dala od wybrzeża. 
Społeczeństwa wielu polskich miast leżących 
w głębi kraju od lat podkreślają przecież fakt, 
że nie tylko polskie wybrzeże lecz cała Pol-
ska leży nad Bałtykiem. 

Żyrardów, 40–tysięczne miasto, leżące 
niemalże w samym centrum Polski. Swoje 
korzenie wzięło od osady przemysłowej, 
która powstała tam niespełna 200 lat temu. 
Było to typowe miasto fabryczne z bardzo 

szybko rozwijającym się przemysłem. Skąd 
zatem wzięło się wśród żyrardowian tak du-
że zainteresowanie sprawami morskimi? Na 
to pytanie trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć. Jednak należy przypuszczać, że po 
prostu ówczesne społeczeństwo, w całym 
kraju, właśnie w ten sposób wyrażało ra-
dość, że Polska, po wielu latach zaborów, 
powróciła nad Bałtyk. 

ŻYRARDÓW MIĘDZYWOJENNY
W Żyrardowie, już w latach międzywo-

jennych, Liga Morska i Kolonialna, a na-
stępnie Liga Morska i Rzeczna organizo-

wała uroczyste obchody Święta Morza. By-
ły to m.in. tłumne pochody ulicami miasta, 
festyny, zawody sportowe i tradycyjne 
puszczanie wianków. W naszym mieście 
Święto Morza rozpoczynało się 25 czer-
wca, tuż przed nastaniem najkrótszej nocy 
roku, Nocy Świę tojańskiej, uroczystym 
puszczaniem wianków na rzece Pisi – 
wspomina komandor w st. spocz. Jerzy Ko-
ziarski, 81–letni żyrardowianin, wieloletni 
dziennikarz i redaktor naczelny „Bandery” 
w latach 1951 – 1991.

Żyrardów to miasto fabryczne, o niezbyt 
ciekawej urbanistycznie, przemysłowej za-

Dni Morza w Żyrardowie? Przecież to miasto odległe od 
morza o kilkaset kilometrów. To dlaczego właśnie tam, 
jeszcze w okresie międzywojennym żyrardowianie tak 
hucznie manifestowali radość z dostępu Polski do Bałtyku?

Z tradycji Dni Morza
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B A N D E R A

Marian Kluczyński
m.kluczynski@mw.mil.pl

budowie. Zmieniało się to jednak wtedy, 
kiedy obchodzono w tym mieście Dni Mo-
rza. Reprezentacyjny żyrardowski skwer 
i plac, miał i wciąż ma niezbyt efektowne tło 
– pozbawioną okien, długą ścianę murowa-
nego budynku fabrycznego. Raz do roku, na 
kilka dni, ściana ta zmienia ła swój wygląd, 
stając się o wiele ciekawszą. Wówczas z fa-
brycznego muru wyłaniał się okręt MW, jak-
by kontrtorpedowiec ORP „Wicher”, lub 
bratni mu ORP „Grom” i mierzył w niebo 
lufami dział, mru gał wesoło różnobarwnymi 
flagami kodu międzynarodowego. – mówi 
komandor Koziarski. Dekoracja ta powsta-
wała z inicjatywy żyrardowskich działaczy 
ówczesnej Ligi Morskiej i Kolonialnej. Z te-
go właśnie miejsca wyruszały sztafety mo-
tocyklowe lub biegowe. Masowe imprezy 
przybliżały żyrardowianom morze, a co naj-
ważniejsze rozbudzały wśród młodzieży za-
interesowanie zawodami morskimi. Do Ży-
rardowa docierały przecież niemalże co-
dziennie informacje o budowie portu han-
dlowego i wojennego w Gdyni, rozwijającej 
się gospodarce morskiej i Marynarce Wo-
jennej. W 1933 
roku, w związku 
z Dniami Morza 
nad Żyrar dowem 
krążył, wywołując 
znaczną sensację, 
dwumiejscowy 
aeroplan i rozrzu-
cał ulotki propa-
gujące idee Fun-
duszu Obrony Narodowej (FON) i Funduszu 
Obrony Morskiej (FOM), którego inicjato-
rem była Liga Morska i Kolonialna. Nabie-
gałem się, aby pochwycić choćby jedną 
z ulotek. Po powrocie do domu okazało się, 
że na na sze podwórko spadło ich kilkana-
ście i lokatorzy obdzielili się nimi. Tego lata 
w oknach wystawowych sklepu firmowego 
Zakładów Żyrardowskich wisiały plansze 
z aktualnymi danymi o wynikach publicz-
nych zbiórek pieniędzy na dozbrojenie armii 
i floty. FON i FOM cieszyły się dużym po-
parciem społeczeństwa. To m.in. kwota po-
nad 8 milionów złotych, uzyskana z dobro-
wolnych składek obywateli, umożliwiła bu-
dowę okrętu pod wodnego ORP „Orzeł”. 
Uczniowie naszej szkoły, im. Stanisława 
Staszica, nie ustająco zbierali złom, by uzy-
skanymi z tego pieniędzmi móc zasilić Fun-
dusze. Sprawy obronności kraju trafiały do 
szkolnych gazetek ściennych. Przypominam 
sobie dobrze jedną z nich, z począt ku 1939 
roku, przyozdobioną kolorowymi rysunka-
mi, które wykonali uzdolnieni malarsko bra-
cia Parolowie, Aleksy i Mirosław. Po wojnie 
starszy z braci, Aleksy, podjął służbę 
w Mary narce Wojennej, dochodząc do stop-
nia kontradmirała i stanowiska zastępcy do-

wódcy MW. Zajmował się sprawami techniki 
okrętowej. – mówi komandor Koziarski.

PO WOJNIE 
Po wojnie żyrardowianie nadal kontynu-

owali morskie tradycje swojego miasta. 
Chętnie przyjeżdżali i przyjeżdżają nad mo-
rze, aby uczestniczyć w tych świątecznych 
dniach, podziwiać porty, procesy budowy 
statków, zwiedzać okręty, w tym pływające 
muzea. Odwiedzali okręt muzeum ORP 
„Burza”, a później jego następcę ORP „Bły-
skawica” oraz historyczny żaglowiec „Dar 
Pomorza”. Młodzież wyjazdy nad morze 
wykorzystywała, aby na takiej zasłużonej 
jednostce Marynarki Wojennej, przejść 
chrzest morski i złożyć uroczyście przyrze-
czenie harcerskie. Żyrardowskiemu Hufco-
wi ZHP patronował 41 Dywizjon Okrętów 
Ratowniczych z Gdyni. Szkoda, że po roz-
wiązaniu tej jednostki nowa nie kontynuuje 
współpracy. Dzięki temu młodzież, w latach 
po zakończeniu II wojny światowej, pozna-
wała Marynarkę Wojenną, a instruktorzy 
ZHP kierowani do odbycia zasadniczej służ-

by wojskowej w MW trafiali na okręty ra-
townicze. Natomiast marynarze sprawowali 
patronat nad wodniakami tego hufca. Poza 
wizytami w szkołach i Domu Kultury Żyrar-
dowa odwiedzali ich także na obozach że-
glarskich na Mazurach przekazując im wie-
dzę o MW, swojej służbie i dziedzinach 
technik ratowniczych. W Żyrardowie wielo-
krotnie organizowano wystawy o Marynarce 
Wojennej. Większość zdjęć pochodziła od 
fotoreporterów „Bandery” kierowanej przez 
komandora Jerzego Koziarskiego. Występo-
wał też Zespół Estradowy MW „Flotylla”. 
Tamtejsze pismo „Życie Żyrardowa” publi-
kowało materiały o tematyce morskiej i że-
glarskiej. W efekcie tych działań jeden 
z chłodnicowców w 1980 roku otrzymał na-
zwę „Żyrardów”, a jego matką chrzestną zo-
stała pracowniczka Zakładów Żyrardow-
skich Irena Lipińska. Wydarzenie to jeszcze 
bardziej zbliżyło żyrardowian do morza. 
Tym bardziej, że w tym czasie na obrzeżach 
miasta oddano do użytku zalew powstały 
z wód miejscowej rzeki. 

ŻYRARDÓW DZISIAJ
Do dzisiaj, w Żyrardowie, odbywają się 

różne imprezy związane ze Świętem Morza. 

Ich organizacją, przy wsparciu władz miasta, 
obok LMiR zajmuje się też PTTK i ZHP. Or-
ganizowane są sejmiki marynistyczne, kon-
kursy plastyczne, fotograficzne, piosenki 
morskiej i żeglarskiej oraz szant. W praktycz-
nej edukacji młodzieży prym wiodą harcerze 
– wodniacy kierowani przez instruktora, 
harcmistrza ZHP Edmunda Marka Mońkę. 
Pływając na tak małym akwenie nie mamy 
żadnych kompleksów. Przecież wielu znanych 
kapitanów żeglugi wielkiej zaczynało realizo-
wać swe marzenia w szuwarach jezior i rzek. 
Ważne, że młodzież ma możliwość realizacji 
swoich marzeń i uczy się podstaw żeglarstwa. 
Mamy nadzieję, że wielu z nich pokocha go, 
doceni posiadany dostęp do morza i wypłynie 
na szerokie wody – stwierdził dh. hm. Moń-
ka. W pracy z młodzieżą, a zwłaszcza jej 
morskim wychowaniu wyróżniają się: dyrek-
tor Centrum Kultury Beata Rusinowicz, na-
uczycielka, członkini władz Ligi Morskiej 
i Rzecznej Jolanta Czepiga, emerytowany pe-
dagog, harcerz Gerard Groszewski oraz czło-
nek władz naczelnych LMiR, działacz PTTK 
inż. Jerzy Kwaczyński. Organizację Dni Mo-

rza i Wód Śródlą-
dowych wspierali 
i wspierają włoda-
rze miasta, były 
prezydent Krzysz-
tof Ciołkiewicz 
oraz obecny An-
drzej Wilk. Ma 
w tym znaczący 
udział występują-

cy w roli łącznika między swoim rodzinnym 
miastem, a Marynarką Wojenną, były redak-
tor naczelny „Bandery” kmdr w st. spocz. Je-
rzy Koziarski.

Żyrardów jest zatem od wielu lat miastem 
„morskim”, chociaż od Bałtyku dzielą go set-
ki kilometrów. Jak widać nie kilometry, ale 
świadomość społeczna, świadczy o zrozu-
mieniu wagi i znaczenia obecności Polski 
nad morzem.

Obchody Dni Morza mają blisko 200–letnią tradycję. Początkowo były to 
obrzędy ścinania w noc świętojańską kani – symbolu zła i ludzkich 
utrapień oraz zabawy ludowe. Dopiero w latach 20. XX wieku – po 
odzyskaniu dostępu do Bałtyku i historycznych zaślubinach Polski 

z morzem 10 lutego 1920 r., dzień ten stał się świętem państwowym, 
Świętem Morza i Marynarki Wojennej.
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kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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Okręty Stałego Zespołu Sił Obrony 
P r z e c i w m i n owej  NAT O 
(SNMCMG1) zwane „Tarczą 
Przeciwminową” przez ostatnie 

miesiące uczestniczyły w 4 operacjach bojo-
wych. Dwukrotnie prowadziły działania w ra-
mach operacji pod kryptonimem „BENEFI-
CIAL COOPERATION”, w akcji bojowej li-
kwidacji podwodnych niebezpieczeństw u wy-
brzeży Francji (HISTORICAL ORDNANCE 
DISPOSAL FRANCE) oraz w operacji bojo-
wej u wybrzeży Polski prowadzonej wspólnie 
z polskimi okrętami przeciwminowymi pod 
kryptonimem „POLISH ROUTE SURVEY”. 
Likwidowały miny, torpedy, bomby w połu-
dniowej części Morza Północnego oraz w Ka-
nale Angielskim. Dotychczas ich „łupem” pa-
dło 25 różnego rodzaju niebezpiecznych pod-
wodnych obiektów, w tym 7 min, 1 torpeda 
i 16 bomb lotniczych zawierających łącznie 
około 10 ton materiałów wybuchowych. Na 
dnie mórz w dalszym ciągu znajdują się duże 
ilości min, torped i bomb będących pozostało-
ścią głównie wojen światowych – przypomina 
kpt. mar. Romuald STARK, Szef Obrony 
Przeciwminowej Zespołu – a każda operacja 
bojowa przeprowadzona przez nasz Zespół 
zmniejsza ich ilość, przyczyniając się moim 
zdaniem do minimalizowania zagrożenia dla 
jednostek pływających. Bilans półroczny nie 
został jeszcze zamknięty. W drugiej połowie 
czerwca jednostki SNMCMG1 prowadziły 
5. misję bojową – oczyszczania wód teryto-
rialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej Esto-
nii z zalegających na dnie morskim obiektów 
wybuchowych. Miny morskie stanowią tam 

w dalszym ciągu zagrożenie ograniczając bez-
pieczną żeglugę.

Operacje bojowe to jedno z podstawowych 
zadań Zespołu, jednakże przez ostatnie mie-
siące okręty uczestniczyły także w ćwicze-
niach międzynarodowych. W kwietniu opero-
wały jako flotylla okrętów przeciwminowych 
jednego z największych manewrów NATO 
w Europie pod kryptonimem „BRILLIANT 
MARINER 2010”  Miesiąc wcześniej uczest-
niczyły w ćwiczeniu BUT/AUT 2010 u wy-
brzeży duńskich oraz we wspólnych manew-
rach razem z Marynarką Wojenną i lotnic-
twem Niemiec. W czerwcu prowadziły działa-
nia w ramach międzynarodowego ćwiczenia 
Partnerstwa dla Pokoju „BALTOPS 2010”. 

Podczas operacji bojowych i ćwiczeń mię-
dzynarodowych najważniejsza jest koordyna-
cja działań wszystkich okrętów Zespołu. Taką 
rolę spełnia sztab SNMCMG1, w którego 
skład wchodzą głównie polscy marynarze. 
Dzięki niemu dowódca Zespołu, kmdr por. 
Krzysztof RYBAK dowodzi podległymi siła-
mi. Podczas prowadzenia międzynarodowych 
ćwiczeń „Brilliant Mariner 2010” wszyscy 
mogliśmy się przekonać jak ważna jest koor-
dynacja wszystkich działań – mówi kmdr por. 
Krzysztof Rybak – było to dla mnie duże wy-
zwanie, aby zorganizować i sprawnie dowo-
dzić czternastoma. okrętami wojennymi i trze-
ma grupami brzegowymi nurków-minerów. 

Sztab zaokrętowany jest na polskim okręcie 
flagowym ORP „Kontradmirał Xawery 
CZERNICKI”, który oprócz pełnienia funkcji 
dowódczej jest także platformą wsparcia logi-
stycznego. Dzięki niemu niszczyciele min mo-

gą nieprzerwanie prowadzić działania bojowe 
nie tracąc czasu na uzupełnianie zapasów 
w porcie. ORP „Kontradmirał Xawery CZER-
NICKI” może podać na jednostki paliwo za-
równo w ruchu jak i na kotwicy, zaopatrzyć 
w wodę, żywność, dokonać prostych napraw 
wykorzystując do tego warsztaty okrętowe. 
Wszystkie te zadania koordynowane są przez 
załogę polskiego okrętu pod dowództwem 
kmdr. ppor. Marcina PRĘTNIKA.

W pierwszym półroczu w skład 
SNMCMG1 weszły: okręt dowodzenia ORP 
„Kontradmirał Xawery Czernicki”, niszczy-
ciele min z Wielkiej Brytanii (HMS „WAL-
NEY” i HMS „PENZANCE), Niemiec (FGS 
„PASSAU” i FGS „ROTTWEIL”), Belgii 
(BNS „ASTER”) oraz Holandii (HNLMS 
„MIDDELBURG”). W przyszłym półroczu 
do Zespołu dołączą nowe jednostki, wśród 
których będzie kolejny polski okręt – niszczy-
ciel min ORP „MEWA”.

Po krótkiej przerwie, przeznaczonej na od-
tworzenie gotowości bojowej okrętów oraz 
wypoczynek załóg, SNMCMG1 powróci do 
działań na początku sierpnia. Zadanie pozo-
staje niezmienione – zapewniać bezpieczeń-
stwo wszystkim użytkownikom mórz, po-
cząwszy od statków handlowych, a na ło-
dziach rybackich kończąc. To dzięki 
SNMCMG1, państwa NATO kreują poczucie 
bezpieczeństwa na morskich szlakach komu-
nikacyjnych i umożliwiają rozwój transportu 
morskiego.

MCM
na półmetku

W czerwcu minęło pół roku odkąd oficer Marynarki Wojennej RP kmdr por. Krzysztof 
RYBAK, pierwszy raz w historii Polski, objął dowodzenie nad siłami odpowiedzi 
Paktu Północnoatlantyckiego najwyższej gotowości – Stałym Zespołem Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO. Od sześciu miesięcy, okręty Zespołu, pod polskim 
dowództwem, nieprzerwanie działały na wodach północnej Europy likwidując 
niebezpieczne podwodne obiekty, zwiększając bezpieczeństwo na morskich szlakach 
komunikacyjnych.
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Już po raz drugi Marynarka Wojenna po-
stanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy poprzez wystawie-
nie na aukcję rejsu okrętem podwodnym 

typu KOBBEN. W tegorocznym finale WOŚP 
aukcja rejsu okrętem podwodnym „ruszyła” 
już 16 grudnia 2009 roku i trwała aż do 18 
stycznia. Pierwszego dnia osiągnęła poziom 
1500 złotych. W pierwszy dzień nowego roku 
wartość licytacji przekroczyła sumę 7500 zło-
tych, a w dniu XVIII finału „skoczyła” do 
20000 złotych zrównując się niemalże z ubie-
głorocznym wynikiem. Po finale, przez blisko 
tydzień nikt już nie podbijał tej kwoty. Wszyst-
ko wskazywało na to, że na tym koniec. Jed-
nak w ostatnim dniu aukcji kilku internautów 
rozpoczęło wyścig o zwycięstwo. Ostateczna 
kwota osiągnęła poziom dokładnie 30 100 zło-
tych. Zwycięzcą okazał się internauta o pseu-
donimie „the0d0r”. 

Na tym jednak nie poprzestano. Zwycięzca 

aukcji wystąpił bowiem do Marynarki Wo-
jennej z prośbą, aby mógł popłynąć wraz 
z osobą towarzyszącą deklarując jednocze-
śnie, że wpłaci podwójną kwotę czyli 60 200 
złotych. Po dopełnieniu formalności i speł-
nieniu warunków koniecznych do wzięcia 
udziału w rejsie Marynarka Wojenna wyrazi-
ła zgodę na rejs dwóch osób. Dzięki temu 
uzyskano rekordową sumę za rejs okrętem 
podwodnym, która ostatecznie wsparła tego-
roczny XVIII Finał WOŚP na rzecz dzieci 
z chorobami onkologicznymi. 

Zwycięzcy aukcji wzięli udział w jedno-
dniowym szkoleniu załogi okrętu podwodne-
go. Dzień przed wyjściem okrętu w morze 
Dywizjon Okrętów Podwodnych odwiedził Je-
rzy Owsiak, dyrygent WOŚP. Podziękował 
marynarzom za wsparcie jego orkiestry i zor-
ganizowanie licytacji na podwodny rejs. 
Wspominał też zeszłoroczny rejs Kobbenem, 
w którym brał udział. „Pamiętam, że kucharz 

robił rewelacyjne potrawy. Dostałem też na 
pamiątkę kubek, z którego do dzisiaj piję her-
batę. Jest naprawdę rewelacyjny. Nikt nie ma 
tak pięknych kubków jak podwodniacy” – żar-
tował Jerzy Owsiak. 

Zwycięzca aukcji wraz z osobą towarzyszą-
cą chcieli zostać anonimowi. Podczas rejsu 
mogli zobaczyć jak wygląda organizacja pracy 
na okręcie podwodnym, system wacht, techni-
ki zanurzenia i operowania pod wodą. Załoga 
okrętu w dniu rejsu szkoliła się w prowadzeniu 
ataków torpedowych, rozpoznaniu, monitorin-
gu ruchu jednostek nawodnych, a także obro-
nie przeciwawaryjnej. Zwycięzcy aukcji prze-
szli „chrzest na podwodniaka”:  musieli wypić 
wodę morską pobraną z głębokości, na której 
się znajdowali. Chrzest potwierdzony został 
certyfikatem z podpisem Neptuna.

60 200 złotych – taka kwota ostatecznie została wpłacona na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy za rejs okrętem podwodnym Marynarki Wojennej. To trzy razy więcej niż w zeszłym roku. 

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Jedną najbardziej zapracowanych jedno-
stek w Marynarce Wojennej jest z pew-
nością jej Orkiestra Reprezentacyjna. 
Nikt bowiem nie wyobraża sobie cele-

browania świąt państwowych lub wojsko-
wych bez udziału orkiestry. 

Powszechnie znana na Wybrzeżu, w kraju, 
a także poza jego granicami orkiestra powsta-
ła w Pucku w 1920 r. Jej twórcą był mat Zyg-
munt Kowalski. Orkiestra grała na wszyst-
kich wybrzeżowych uroczystościach związa-
nych z podniosłymi wydarzeniami odrodzo-
nej polskiej państwowości. 

Trzy lata później w roku 1923 orkiestra 

przeniosła się do Gdyni. Podporządkowana 
została Komendantowi Portu Wojennego na 
Oksywiu. Kierował nią wówczas Jan Pawłow-
ski. W 1927 r. do Marynarki Wojennej przybył 
por. Stanisław Szpulecki. Muzyk z wykształ-
cenia. Został kapelmistrzem orkiestry. Od 
1928 r. orkiestra brała udział w uroczysto-
ściach i koncertowała na placu przed magistra-
tem we wszystkie niedziele i środy w godzi-
nach popołudniowych. Występy przerywano 
wczesną jesienią. Jej trąbki, klarnety i puzony 
zamilkły na czas II wojny światowej.

Po zakończeniu II wojny światowej reakty-
wowano Orkiestrę Reprezentacyjną Marynar-

ki Wojennej. Powstała przy 1 Samodzielnym 
Morskim Batalionie Zapasowym w Lublinie. 
Wraz z nim przybyła do Gdańska, a po wy-
zwoleniu Gdyni na Oksywie. W 1951 r. po 
wielu zabiegach i ustaleniach organizacyj-
nych orkiestra uzyskała status Orkiestry Re-
prezentacyjnej. Od tej pory jest ambasado-
rem marynarskiego munduru. Nie ma świąt 
i  roczystości państwowych, podczas których 
nie rozbrzmiewałyby dźwięki naszej Repre-
zentacyjnej. Bierze też udział w przeglądach 
wojskowych orkiestr odbywających się 
w Krakowie.

- Koncertujemy bardzo często – mówi ko-

W rytm granych przez nią marszów powstawała Marynarka Wojenna. 
Historia Orkiestry MW sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku i jest ściśle 
związana z tworzeniem i rozwojem morskich sił zbrojnych.

90 lat Orkiestry 
Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej
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mandor ppor. Maciej Budziński. W ubiegłym 
roku orkiestra wystąpiła 283 razy. To niezły 
wynik. Bywa i tak, że w ciągu dnia gramy kil-
ka razy. Ludzie są zmęczeni, ale oklaski pu-
bliczności wynagradzają nasz trud.

Orkiestra szczyci się występem w Rzymie 
na placu św. Piotra, kiedy to zagrali dla pa-
pieża podczas obchodów 20–lecia pontyfika-
tu Jana Pawła II w 1998 r. Grali w Berlinie, 
Kopenhadze, Oslo, Monachium, Sztokhol-
mie, Helsinkach, Sankt Petersburgu, Ham-
burgu. Dwa lata temu wystąpili w Izraelu 
podczas obchodów 60–lecia powstania armii 
izraelskiej. Były to intensywne dni koncerto-
wania. – wspomina komandor Budziński. 
Lecz trudy występowania nie były tak bardzo 
dające się we znaki, ponieważ organizacja 
występów była perfekcyjna. Historyczne mia-
sta Hajfa i Jerozolima rozbrzmiewały dźwię-
kami wydobywanymi z instrumentów mary-
narzy Orkiestry Reprezentacyjnej. Ostatnio, 
bo pod koniec maja, koncertowali po raz ko-
lejny w Narviku, gdzie wzięli udział w uro-
czystościach 70. rocznicy kampanii norwe-
skiej. W ten sposób oddali hołd polskim ma-
rynarzom i żołnierzom, którzy u boku Alian-
tów, walczyli w 1940 roku o Norwegię.

Repertuar orkiestry jest bardzo urozmaico-
ny. Grają hymny, marsze, wojskowe melodie, 
lecz nie stronią od współczesnych aranżacji 
utworów klasycznych, jazzowych i tego, co 
budzi największy entuzjazm publiczności 
nad morzem – utworów marynistycznych. 
Szczególnym aplauzem witany jest zawsze 
choćby utwór „Yellow submarine” zespołu 
The Beatles, który w aranżacji orkiestrowej 
ma wyjątkowe brzmienie. 

Samo oficjalne koncertowanie nie wystar-
cza jednak muzykom orkiestry. Ich zapał i in-
wencja wykraczają poza ramy oficjalnych 
wystąpień muzycznych. Stworzyli własny 
Big–band. On też odnosi duże sukcesy. Dość 
powiedzieć, że grali na balach Sił Zbrojnych, 

Twórca Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej mat Zygmunt Kowalski

Kapelmistrzowie Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej: 
• por. mar. Jan Grabowski (1922 – 1923)
• Jan Pawłowski (1923 – 1927)
• por. mar. Stanisław Szpulecki (1927 - 1929)
• kpt. mar. Aleksander Dulin (1929 – 1936)
• kpt. mar. Aleksander Olszewski (1938 – 1939)
• ppor. mar. Jan Wiszniewski (1944 – 1947)
• kpt. mar. Aleksander Dulin (1947)
• kmdr. por. Jan Skonieczko (1947 – 1966)
• kmdr. por. Stefan Pappelbaum (1966 – 1973)
• kmdr. por. Jerzy Barbarski (1973 – 1985)
• kmdr. por. Ireneusz Stromski (1985 – 2000)
• kmdr. ppor. Maciej Budziński (od 2000)

różnego rodzaju imprezach kameralnych, ale 
także dla społeczeństwa Gdyni w ramach let-
nich koncertów na Kamiennej Górze. Big–
band to 21 muzyków – wyjaśnia kapelmistrz 
– najlepszych instrumentalistów orkiestry. 
Nie on jednak jest najważniejszy. Niezmien-
nie najważniejsza pozostaje Orkiestra Repre-
zentacyjna Marynarki Wojennej.

Codzienność orkiestry to występy w garni-
zonach Marynarki Wojennej, asysty podczas 
świąt państwowych i wojskowych oraz udział 
w smutnych ceremoniach pogrzebowych. 
W działalności ORMW przeplata się zatem 
w pewnym sensie radość świąt ze smutkiem 
uroczystości pożegnalnych i pogrzebowych, 
patriotyzm i doniosłość wydarzeń państwo-
wych i wojskowych z rozrywkowym charak-
terem występów muzycznych. Nic dziwnego, 
taka jest bowiem specyfika każdej orkiestry. 
Jednak jak wygląda zwykły dzień pracy, ćwi-
czeń i przygotowań do występów? Dzień po-
wszedni jest bowiem zupełnie inny. Każdy 
rozpoczyna apel poranny, na który stawiają 
się muzycy. Po nim przystępują do prób. 
W ciągu dnia odbywają się cztery próby kon-
certowe. Następnie jest musztra, ale nie taka 
zwykła. W szyku marszowym orkiestra ćwi-
czy bowiem musztrę paradną, której układy 
przedstawiają symbole morskie. Za osiągnię-
cia w tej dziedzinie uhonorowana została 
kryształową Buławą. Tamburmajor orkiestry 
mł. chor. szt. Grzegorz Szewczyk pieczoło-
wicie sprawdza poszczególne elementy ukła-
du  marszowego. To właśnie on, dając znak 
buławą, zapoczątkowuje wykonywanie po-
szczególnych elementów choreografii.

Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wo-
jennej w swoim dorobku artystycznym posia-
da wiele nagród zdobytych na festiwalach 
i konkursach, zarówno zbiorowo jak też i in-
dywidualnie przez solistów instrumentali-
stów, zespoły kameralne oraz Big–band. Na-
grywa również muzykę. Muzycy orkiestry 

wydali płytę „Bałtyckie spotkania”, kasetę 
audio „Bal u Neptuna”. Wydali również pięć 
płyt kompaktowych z muzyką marszową 
i aranżacjami utworów wykonywanych pod-
czas koncertów. Jej kapelmistrzem jest obec-
nie kmdr ppor. Maciej Budziński. II kapelmi-
strzem jest por. mar. Marcin Grzywacz.

Jesteśmy w pełni ukompletowaną orkiestrą 
– zauważa kapelmistrz – bez braków kadro-
wych. Zgłaszają się do nas nawet muzycy 
z filharmonii i opery. Świadczy to o wysokiej 
atrakcyjności pracy w orkiestrze. Dodajmy, 
że świadomość stabilności pracy i w miarę 
atrakcyjne zarobki są również magnesem 
przyciągającym ludzi do pracy w wojsku.

To już dziewięćdziesiąt lat, a muzyka 
w marynarskim mundurze jest zawsze ciepło 
i serdecznie przyjmowana przez publiczność 
na Wybrzeżu i całym świecie.
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O godzinie 8.06 bosm. szt. Dariusz 
Szymański upada na ziemię. Za-
łoga natychmiast ląduje, lekarz 
udziela pierwszej pomocy. Szyb-

ka decyzja i start do szpitala. O 8.25 Darek 
jest już pod opieką personelu szpitalnego od-
działu ratunkowego. Rozpoczyna się cztero-
godzinna walka o życie, niestety przegrana…

***
Swoją przygodę z ratownictwem morskim 

rozpoczął w październiku 1990 roku w Darło-
wie. Latał śmigłowcami Mi-2RM i Mi-14PS. 
W 1997 roku był jednym z uczestników akcji 
przeciwpowodziowej na południu kraju. Zało-
gi ratowniczej „czternastki” ewakuowały wte-
dy 275 osób. Za udział w tej akcji Darek został 
odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność. 
W 1998 roku zaczął służbę na lotnisku w Gdy-
ni Babich Dołach. Brał udział w wielu ak-
cjach, podczas których schodził po rozbitków, 
chorych czy rannych rybaków, żeglarzy, pasa-
żerów promów… Uratował wielu ludzi z kra-
ju, a także z zagranicy. 16 sierpnia 2003 roku, 
Darek razem z kolegami poleciał na wezwanie 
o pomoc. Członek załogi irlandzkiego jachtu 
ASGARD II wymagał natychmiastowego 

Będziemy 
pamietać...

Sobotni poranek, 5 czerwca, 
załoga śmigłowca ratowniczego 
W-3RM „Anakonda” jak zwykle 
udaje się do maszyny, na której 
ma pełnić 24-godzinny dyżur. 
Nawiązanie łączności z wieżą, 
zgoda na uruchomienie, 
sprawdzenie parametrów pracy 
silnika i próba w zawisie. 
Ratownik przygotowany do 
opuszczenia na linie…

transportu do szpitala. Jednostka znajdowała 
się 30 mil morskich na północny wschód od 
Helu. Darek musiał się niefortunnie za coś 
złapać i złamał palec – wspomina dowódca 
śmigłowca chor. szt. pil. Waldemar Domański. 
Pomimo tego wykonał swoje zadanie. Ratowa-
ny przez nas marynarz miał bardzo wysoki po-
ziom cukru we krwi, szybki transport do szpi-
tala to była jedyna szansa na jego przeżycie. 
Za tą akcję zostaliśmy wyróżnieni przez ir-
landzką Straż Wybrzeża. – wspomina Waldek. 
Jeszcze w grudniu ubiegłego roku ratowali ra-
zem wędkarza z podejrzeniem zawału… Pa-
miętam go – mówi pan Edward, 61-letni 
mieszkaniec Gdyni. Kiedy usłyszałem wiado-
mość o wypadku miałem nadzieję, że mojemu 
ratownikowi nic się nie stało. 

Lubił chodzić na siłownię – wspominają ko-
ledzy. Chciał być sprawny fizycznie, zawsze 
gotowy do akcji. Wspominają, że był bardzo 
pogodnym człowiekiem, mówił wprost to co 
myślał. Potrafił rozładować napiętą atmosferę, 
wystarczyło, że się odezwał. Miał też drugą 
pasję, może trochę nietypową jak na mężczy-
znę o wyglądzie atlety. Uwielbiał gotowanie. 
Kiedy mieliśmy weekendowy dyżur padało tyl-

ko pytanie – gotujemy? Załoga robiła tylko 
przysłowiową „zrzutkę” na produkty. Darek 
wszystko załatwiał, od A do Z. Robił zakupy, 
gotował podawał i zmywał, bardzo to lubił – 
mówią koledzy. Spotykali się również poza 
pracą. Darek zapraszał ich na degustację no-
wych potraw, robił notatki co smakuje bar-
dziej, co mniej, co poprawić. Gotowanie miało 
być sposobem na życie po zakończeniu służby 
w lotnictwie Marynarki Wojennej. Od wrze-
śnia zapisał się nawet do szkoły, chciał dosko-
nalić swoje kulinarne umiejętności. W tym ro-
ku planował też wyjazd na wycieczkę do Egip-
tu, cieszył się na myśl o tym wyjeździe. Kilka 
dni przed feralną sobotą, o ratowaniu ludzi na 
morzu opowiadał przedszkolakom z Rumi. 
Tydzień później miał lecieć na piknik lotniczy 
do Góraszki.

Przez 18 lat był ratownikiem pokładowym. 
W powietrzu spędził blisko 980 godzin. Nie-
stety nie ma go wśród nas… Ale pamięć 
o nim pozostanie wśród tych wszystkich, któ-
rzy go znali, którzy z nim pracowali, którzy 
zawdzięczają mu życie…

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl
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Gdy po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku za-
częła się tworzyć Polska Mary-
narka Wojenna powołano do ży-

cia również Oficerską Szkołę Marynarki Wo-
jennej. Szkolenie i praktyki morskie przy-
szłych wilków morskich miał zapewnić spro-
wadzony do kraju trzymasztowy szkuner „St. 
Blanc”. Został on zbudowany 1917 roku 
w holenderskiej stoczni G.M. Muller w Fo-
xhol i pierwotnie otrzymał nazwę „Vlissin-
gen”. Dopiero gdy w 1921 roku jednostka 
zmieniła armatora, szkuner zaczął pływać 
pod nazwą „St. Blanc”. W Polsce żaglowco-
wi nadano imię ORP „Iskra”.

Głównym krzewicielem idei szkolenia ma-
rynarzy, podchorążych i przyszłych oficerów 
marynarki wojennej na żaglowcu był dowód-
ca floty kmdr Józef Unrug. Ze zrodzeniem 
się „Iskry” związane są również nazwiska 
wielu pionierów polskiej służby na morzu. 
Na przykład słynnego „kapitana kapitanów” 
Konstantego Maciejewicza który wraz por. 
mar. Julianem Laskowskim podnieśli polską 
banderę na handlowym szkunerze „St. 

Blanc” i przyprowadzili go do kraju w sztor-
mowych dniach stycznia 1927 roku. Warto 
również przypomnieć postać kmdr inż. Do-
minika Małeckiego, który bardzo trafnie za-
projektował przebudowę żaglowca na potrze-
by okrętu szkolnego oraz kpt. mar. Henryka 
Eibela, który po odbyciu rocznego stażu pły-
wania na „Lwowie” (żaglowcu Szkoły Mor-
skiej oficerów Marynarki Handlowej) objął 
pierwsze dowództwo na ORP „Iskra”. Z pol-
skim okrętem szkoleniowym jest też związa-
na postać gen. Mariusza Zaruskiego, który 
służył radami i doświadczeniem w organiza-
cji życia okrętowego. 

W latach 1928 do 1939 na pokładzie 
„Iskry” jedenaście roczników podchorążych 
przeszło twardą marynarską praktykę. We 
wszystkich odbytych w tym okresie rejsach, 
szkuner z podchorążymi na pokładzie prze-
płynął dziesiątki tysięcy mil morskich. Szkoła 
Podchorążych Marynarki Wojennej wykształ-
ciła 224 oficerów na wydziale morskim, 23 
oficerów na wydziale technicznym oraz 12 
oficerów na wydziale administracyjnym. 

Wybuch II wojny światowej zastał okręt 

podczas rejsu. W trakcie jego trwania szku-
ner skierowano do portów afrykańskich gdzie 
załogę wyokrętowano. Po kapitulacji Francji, 
polską jednostkę przeprowadzono do Gibral-
taru. Tam od 1940 roku pod nazwą HMS 
„Pigmy” okręt pełnił służbę jako baza miesz-
kalna Royal Navy. Dopiero w 1948 roku ORP 
„Iskra” został sprowadzony do kraju.

Ostatnim ważnym wydarzeniem morskim 
w historii okrętu był jego udział w „Operacji 
Żagiel 74”. W tym samym 1974 roku „Iskra” 
została wycofana z aktywnego użytkowania 
szkolnego i zaczęła pełnić rolę bazy koszaro-
wej dla kadetów Szkoły Podchorążych Mary-
narki Wojennej. 

Trzy lata później w basenie nr 10 Portu 
Wojennego Gdynia odbyła się uroczystość 
oficjalnego pożegnanie szkolnego żaglowca 
przeznaczonego na złomowanie. Defilada 
oddziałów podchorążych w takt dźwięków 
„Warszawianki” przed opustoszałym kadłu-
bem „Iskry” była ostatnim oddaniem hono-
rów staremu okrętowi.

Płomienna służba 
„Iskry”

Nazwa tego okrętu miała niczym rozżarzona do czerwoności iskra rozniecać w umysłach 
Polaków uczucia miłości i zapału do służby na morzu dla dobra Ojczyzny.

bem „Iskry” była ostatnim oddaniem hono-
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Kontradmirał Nałęcz–Tymiński

Kontradmirał Romuald Nałęcz-Ty-
miński urodził się w 1905 roku 
na Podolu. W latach 1924 – 1925 
był podchorążym w Unitarnej 

Szkole Podchorążych w Warszawie. Następ-
nie kontynuował naukę w Oficerskiej Szkole 
Marynarki Wojennej w Toruniu, którą ukoń-
czył 15 sierpnia 1928 r. 

Służbę w Marynarce Wojennej rozpoczął 
na stanowisku oficera flagowego dowódcy 
Dywizjonu Ćwiczebnego. Był zaokrętowany 
na ORP „Gen. Haller”. Kolejnym etapem je-
go służby były stanowiska oficera wachtowe-
go trałowców ORP „Mewa” i ORP „Czajka”. 

W 1930 roku zdobył tytuł wicemistrza 
Wojska Polskiego w boksie, w wadze pół-
ciężkiej. W tym też roku był słuchaczem kur-
su WF w Centralnym Instytucie Wychowania 
Fizycznego w Warszawie. W następnym roku 
awansował do stopnia porucznika marynarki. 

Od 1932 roku Romuald Nałęcz – Tymiński 
był oficerem wachtowym na niszczycielu 
ORP „Wicher”, a rok później objął stanowi-
sko kierownika Samodzielnego Referatu Wy-
chowania Fizycznego Kierownictwa Mary-
narki Wojennej, które pełnił do 1935 roku.

W tym czasie był kierownikiem sekcji 
bokserskiej Wojskowego Klubu Sportowego 
„Legia”, wspaniale łącząc obowiązki służbo-
we i sportową pasję, której poświęcał się 
z niemniejszym zapałem. 

W 1935 roku, kiedy kierował Ośrodkiem 
Wyszkolenia Morskiego w Gdyni został mi-
strzem Marynarki Wojennej w szpadzie. 19 
marca 1936 roku otrzymał awans na stopień 
kapitana marynarki. W sierpniu tegoż roku 
został  mistrzem Marynarki Wojennej w wie-
loboju oficerskim, a rok później ponownie 
mistrzem Marynarki Wojennej w szpadzie. 

Wykładał także wiedzę okrętową w Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Byd-
goszczy. 

31 października 1938 roku ówczesny kapi-
tan marynarki Romuald Nałęcz – Tymiński 
został zastępcą dowódcy ORP „Iskra”. Na 
tym okręcie, 6 maja 1939 roku, wyszedł 
z Gdyni w swoją ostatnią podróż szkolną do 
Casablanki, gdzie zawinął 25 sierpnia 1939 

roku. Wkrótce kierował tam akcją ratowniczą 
po eksplozji min na cumującym w porcie 
francuskim krążowniku „Pluton”.

Od 27 grudnia 1939 roku do 30 stycznia 
1940 roku, przebywał w bazie szkoleniowej 
ORP „Gdynia” w Wielkiej Brytanii, będąc 
w dyspozycji dowódcy Kadry Marynarki Wo-
jennej. 15 marca 1940 roku objął stanowisko 
zastępcy dowódcy ORP „Błyskawica”. Na 
tym okręcie uczestniczył w kampanii norwe-
skiej i ewakuacji Dunkierki. 15 lipca 1940 ro-
ku został dowódcą OF „Pomerol”, a następ-
nie 28 lutego 1942 roku dowódcą niszczycie-
la „Ślązak”. Dowodząc ORP „Ślązak” 
uczestniczył w wielu akcjach bojowych, 
w tym w osłonie desantu pod Dieppe, za co 
został odznaczony brytyjskim Distinguished 
Service Cross. 3 maja 1942 roku otrzymał 
awans na stopień komandora podporucznika. 

Kolejnym stanowiskiem służbowym w Od-
dziale Polskiej Marynarki Wojennej w Wiel-
kiej Brytanii, jakie piastował Romuald Na-
łęcz – Tymiński było stanowisko pierwszego 
oficera sztabu w Komendzie Morskiej „Połu-
dnie”, które pełnił do kwietnia 1943 roku. 

Od 18 kwietnia 1943 roku do 13 stycznia 
1944 roku ponownie dowodził ORP „Ślązak”, 
uczestnicząc między innymi w konwojach gi-
braltarskich, osłonie desantu na Sycylii, osło-
nie lądowania wojsk alianckich w Salerno, 
a także w operacji inwazyjnej w Normandii. 

3 maja 1944 roku Romuald Nałęcz – Ty-
miński awansował na stopień komandora po-
rucznika. Cztery miesiące później został Kie-
rownikiem Referatu Wychowawczo – Oświa-
towego Kierownictwa Marynarki Wojennej. 

Od 30 kwietnia 1945 roku odbywał staż na 
krążowniku ORP „Conrad”, po czym od 10 
lipca 1945 roku dowodził tym okrętem aż do 
przekazania go stronie brytyjskiej we wrze-
śniu 1946 roku. 

Po zakończeniu II wojny światowej i służ-
by w Polskiej Marynarce Wojennej, z uwagi 
na ówczesną sytuacją polityczną w Polsce, 
podobnie jak większość morskiego personelu 
nie wrócił do kraju. Nie było też dla niego 
miejsca w Royal Navy. Nie zrezygnował jed-
nak z morza. Do 1951 roku pływał na stat-

kach handlowych różnych bander. 
W latach 1951-1959 Romuald Nałęcz-Ty-

miński został oficerem kontraktowym nowe-
go państwa, Pakistanu. Zapisał się w historii 
tego kraju jako współtwórca jego sił mor-
skich. Pod banderą półksiężyca, był dowódcą 
jednego z pierwszych pakistańskich niszczy-
cieli i jednocześnie dowódcą całej floty. Zo-
stał też komendantem ośrodka szkoleniowe-
go Marynarki Wojennej Pakistanu, dowódcą 
garnizonu Manor, a także dyrektorem stoczni 
w Karaczi. 

Od marca 1960 roku do 1979 roku  przeby-
wał na Wyspach Bahama, będąc między in-
nymi dyrektorem  stacji bunkrowej i dyrekto-
rem portu Freeport.  

Po przejściu na emeryturę przeniósł się do 
Kanady i zamieszkał w Toronto. Tam przez 
wiele lat był czynnym członkiem Stowarzy-
szenia Marynarki Wojennej, a później jego 
długoletnim prezesem. Aktywnie pracował 
również jako działacz stowarzyszenia wetera-
nów Regiment of Canada. Uczestniczył 
w światowych zjazdach Stowarzyszenia Ma-
rynarki Wojennej i organizowanych w Polsce 
Światowych Zjazdach Marynarzy. 

Uhonorowano go m.in. Krzyżem Orderu 
Wojennego Virtuti Militarii V klasy, trzy-
krotnie Krzyżem Walecznych, trzykrotnie 
również Medalem Morskim, a także brytyj-
skim DSC i wieloma innymi odznaczeniami 
polskimi oraz zagranicznymi. W 2000 roku 
otrzymał stopień kontradmirała. 

Zmarł trzy lata później… 
Jego prochy spoczęły 14 maja 2010 na 

gdyńskiej ziemi, którą pokochał i którą 
w swojej ostatniej woli wybrał na miejsce 
swego wiecznego spoczynku. 

W maju tego roku Marynarka Wojenna spełniła ostatnią wolę śp. 
kontradmirała Romualda Nałęcz–Tymińskiego. Urny z jego prochami 
i z prochami żony Jadwigi zostały sprowadzone do Polski. Admirał wraz 
z małżonką spoczął w Gdyni, w miejscu, w którym pragnął pozostać na 
wiecznej wachcie. W niniejszym numerze „Bandery” pragniemy 
przybliżyć sylwetkę kontradmirała Romualda Nałęcz-Tymińskiego, aby 
na zawsze pozostał w sercach współczesnych pokoleń marynarzy.
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B A N D E R AB A N D E R A

Czas wolny od pracy to zazwyczaj 
czas wyczekiwany, planowany, 
a pytanie „to kiedy na urlop?” zaj-
muje pierwsze miejsce na liście 

pytań i tematów rozmów towarzyskich od 
maja do sierpnia. No więc w czym problem?

Ludzie, którzy cieszą się na wakacyj-
ne plany mogą nie wyobrażać sobie te-
go, że dla niektórych urlop jest tym cze-
go starają się unikać. Są, naprawdę są 
ludzie, którzy czas wolny, szczególnie 
ten wolny od obowiązków służbowych 
traktują jako niechciany prezent. Pojawia się 
lęk, strach, niepokój. Może nie jestem najlep-
szy(a), niezastąpiony(a), sprawny(a), dyspo-
zycyjny(a). Jeśli nie praca, aktywność, to co? 

Pracoholizm w latach 60. dotykający ok. 
1 proc. populacji dziś jest szacowany na po-
nad 5 proc. Bycie w biegu, w kilku miejscach 
w jednym czasie jest modne, a bycie zmęczo-

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

Spocznij

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk
rodzinawojsk@mw.mil.pl

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
Panu kmdr ppor. Sylwestrowi TUSZEROWI 

z powodu śmierci OJCA

składają dowódca, kadra i pracownicy wojska 
Centrum Operacji Morskich 

Naszemu koledze 
kmdr por. Adamowi GRUSZCZYŃSKIEMU 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

BRATA

Składają koleżanki i koledzy z Zarządu Planowania Rozwoju 
Marynarki Wojennej 

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 
Panu kmdr. por. Piotrowi GAWRONOWI 

z powodu śmierci OJCA

składają dowódca, kadra i pracownicy wojska
Centrum Operacji Morskich

Panu kmdr por. Mariuszowi WIŚNIEWSKIEMU 
oraz Jego Rodzinie 

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 

z powodu śmierci MATKI

składają szef, kadra oraz pracownicy wojska Szefostwa Techniki 
Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

I znowu jak co roku powraca temat wakacyjny. Urlopy, wyjazdy, 
wypoczynek czyli to co lubimy najbardziej. Same pozytywne skojarzenia, 
miły nastrój, można by powiedzieć „chwilo trwaj”. I gdzie tu temat dla 
psychologa? Przyzwyczailiśmy się przecież do tego, że psycholog 
zajmuje się tą smutniejszą stroną rzeczywistości. 

nym, wyczerpanym pracą – nie. Sztucznie li-
kwidować objawy zmęczenia pomagają na-
poje energetyzujące; sprzedaż tylko najpopu-
larniejszego z nich wzrasta na świecie rocz-
nie o 30 proc. 

To, że ludzie masowo i regularnie ignorują 

własne zmęczenie, przekraczają wydolność 
organizmu, jest zjawiskiem nowym. Dzieje 
się tak dlatego, że tracimy zdolność wsłuchi-
wania się we własny organizm i nie odczytu-
jemy właściwie sygnałów, które on nam wy-
syła. Ciągły pośpiech, hałas, dominują, za-
głuszając subtelne sygnały alarmowe.

W kwestii reakcji na zmęczenie można po-

dzielić ludzi na tych, którzy przerywają wy-
konanie zadania jeszcze przed pojawieniem 
się obiektywnych objawów zmęczenia i na ta-
kich, którzy mają tendencję do ignorowania 
symptomów. Niestety w Polsce, podobnie jak 
w innych krajach europejskich przybywa 
tych, którzy obawy zmęczenia traktują jak 
natrętną muchę. Odganiają, opędzają się, sta-
rają się nie zwracać na intruza uwagi. To 
błąd, który ma swoje konsekwencje zdrowot-
ne. Pojawiają się trudne, chroniczne infekcje, 
codzienne poczucie zmęczenia, które zaczy-
na się tuż po przebudzeniu, zniechęcenie, 
roztargnienie.

Odpoczywać skutecznie to znaczy odpo-
czywać inaczej niż się pracowało. Niestety 
mamy skłonność powielać sprawdzone wzor-
ce. Aktywni często wybierają taki właśnie 
odpoczynek, a ci, których praca wymaga ci-
szy i skupienia na urlopie nie rwą się do 
sportów ekstremalnych. Przełączenie się na 
tryb urlopowy nie jest łatwe, bo wymaga 
działań wbrew przyzwyczajeniom. Ponadto 
panuje powszechne przekonanie, że odpoczy-

wać trzeba czynnie, a ta prosta recepta 
nie zawsze jest dobra na chroniczne 
przemęczenie psychiczne. 

„Jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces za-
wodowy, musi zrezygnować z wolnego 
czasu”, „przeciążenie pracą to cena za 

sukces zawodowy”, „w święta i dni wolne nie 
wiem co ze sobą zrobić, bo ciągle myślę 
o pracy” – jeżeli zgadzasz się z tymi stwier-
dzeniami to... szybko weź długi urlop.

„Radość dają rzeczy proste i naturalne:
mgły nad łąkami, słońce na liściach, 

odbicie księżyca w wodzie”

o pracy” – jeżeli zgadzasz się z tymi stwier-
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kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

Najlepsi  kierowcy MW

Bosman Krzysztof Klein i mat Krzysztof Pilarski to dwie 
największe gwiazdy zawodów o miano „Najlepszego 
Kierowcy Marynarki Wojennej 2010 roku”. 
Reprezentanci Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia MW zdobyli dwa pierwsze miejsca 
w klasyfikacji indywidualnej, a w turnieju drużynowym 
poprowadzili swój zespół do zwycięstwa. 

Turniej o miano „Najlepszego kierowcy Marynarki Wojen-
nej” ma już dwunastoletnią tradycję. W tym roku na star-
cie stanęło 28 kierowców w rywalizacji indywidualnej 
i 5 reprezentacji jednostek MW w turnieju drużynowym. 

Zaplanowane na dwa dni zawody zorganizowano w Ustce w Cen-
trum Szkolenia Marynarki Wojennej i na terenie Centralnego Poli-
gonu Sił Powietrznych w Wicku Morskim. Pierwszy dzień (26 ma-
ja) rozpoczął się od sprawdzenia wiedzy teoretycznej ze znajomości 
przepisów ruchu drogowego, budowy i eksploatacji pojazdów me-
chanicznych oraz zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Bycie 
najlepszym kierowcą to nie tylko umiejętność sprawnej jazdy „za 
kółkiem” – mówi kmdr ppor. Robert Biernaczyk, rzecznik prasowy 
CSzMW – to również znajomość zasad, przepisów i sposobów re-
agowania na sytuacje na drodze. 

Kolejne dwa etapy rywalizacji indywidualnej były już sprawdzia-
nami praktycznymi. W czasie pierwszego z nich kierowcy rywalizo-
wali na Honkerach. Zmagania na krętym torze z umieszczoną na ta-
lerzu piłeczką tenisową dowieść miały umiejętności manewrowania 
tymi pojazdami. Dodatkowym sprawdzianem utrudniającym rywalizację było praktyczne udzielanie pomocy przedmedycznej ofierze wypadku dro-
gowego. Pierwszy dzień zawodów zakończyła dość osobliwa konkurencja techniczna, a mianowicie slalom samochodem ciężarowym Star 266. Te 
ociężale wyglądające pojazdy z uczestnikami zawodów za kierownicą potrafiły zaskoczyć swoimi możliwościami.. 

Finałem zmagań indywidualnych była zorganizowana drugiego dnia zawodów próba poślizgu na samochodzie osobowym wyposażonym w tro-
leje. Sprawdzała ona umiejętności zachowania się kierowców podczas uślizgu kół tylnej osi. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się że nie-
mal całą pulę nagród zdobyli zawodnicy CWTiD MW. Bosman Krzysztof Klein zdobył 1. miejsce i oczywiście miano „Najlepszego kierowcy Ma-
rynarki Wojennej”, a mat Krzysztof Pilarski wywalczył miejsce drugie. Do zawodników CWTiD, na trzecim stopniu podium, dołączył starszy ma-

rynarz Marcin Kunda z Gdyńskiego Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej.
Zawody drużynowe obejmowały w zasadzie jedną konkurencję. Organizatorzy zadbali jednak by 

nie była ona zbyt łatwa. Przed zawodnikami postawiono zadanie przejechania toru przeszkód. – mó-
wi kmdr ppor. Andrzej Czekaj, sędzia techniczny zawodów. – Jazda samochodem przerywana była 
raz po raz kolejnymi „atrakcjami” na drodze. A to trzeba było zmienić koło, a to przynieść 8 kani-
strów wypełnionych 20  litrami paliwa na odległości 50 metrów, a to przepiłować zwalone na drogę 
drzewo (na potrzeby zawodów belka ustawiona na stojaku). W końcu samochód należało przepchnąć 
na odległość 50 metrów. – dodaje. I tym razem klasyfikację zespołową zdominowało CWTiD (kie-
rownik: Piotr Milewski, zawodnicy: bosm. Krzysztof Klein, mat Krzysztof Pilarski, st. mar. Ireneusz 
Kohnke i st. mar. Marcin Hałasek). Z sumą niespełna 22 punktów karnych wyprzedziło Gdyński Od-
dział Zabezpieczenia MW (80 punktów karnych) i 3 Flotyllę Okrętów (134 punkty karne). 

Ceremonia nagrodzenia zwycięzców odbyła się 28 maja w sali kasyna CSzMW. Tam Szef Od-
działu Planowania Transportu i HNS Zarządu Logistycznego Sztabu Marynarki Wojennej, a zara-
zem sędzia główny zawodów komandor Wojciech Bożyczko wręczył zwycięzcom puchary, meda-
le, dyplomy oraz nagrody.

Najlepsi kierowcy MW już niedługo będą reprezentować siły morskie w konkursie na szczeblu 
Wojska Polskiego, który odbędzie się w dniach 22–24 czerwca w Grudziądzu. Teraz wylewają po-
ty na zgrupowaniu zgrywającym, które miejmy nadzieję pozwoli kolejny raz udowodnić, że kierow-
cy MW też potrafią jeździć. Trzymajmy za nich kciuki. – podsumowuje kmdr ppor. Czekaj.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
1. bosm. Krzysztof Klein
2. mat Krzysztof Pilarski
3. st. mar. Marcin Kunda

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
1. CWTiD (kierownik: Piotr Milewski, zawod-

nicy: bosm. Krzysztof Klein, mat Krzysz-
tof Pilarski, st. mar. Ireneusz Kohnke i st. 
mar. Marcin Hałasek)

2. OZMW (kierownik: chor. mar. Arkadiusz 
Gibaszek, zawodnicy: mat Tomasz Bo-
roch, st. mar. Marcin Kunda, mat Marek 
Kraszewski, st. mar. Adam Walkowiak)

3. 3FO (kierownik: kmdr ppor. Andrzej Lip-
ka, zawodnicy: st. mar. Michał Kreft, st. 
mar. Dariusz Perski, st. mar. Robert Rut-
kowski, st. mar. Marcin Korbecki).
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