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 Szanowni Czytelnicy!

Wydarzenia września 1939 r. i sierpnia 1920 r. zapisały 
najważniejsze karty historii naszego kraju. Oba okresy 
to czas ciężkich walk, które prowadziło polskie wojsko. 
Marynarze brali czynny i aktywny udział w obu bata-

liach. Jestem dumny z faktu, iż dowodzony przeze mnie Gdyński Od-
dział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej swój rodowód wywodzi 
z chlubnych tradycji Batalionu Morskiego, który został utworzony 

jeszcze w 1919 r. 
Marynarze batalionu walczyli m.in. pod Suskiem, Nową Wsią, Zabielem, Makre-

wem, Makowem i Nasielskiem. W bitwie warszawskiej bronili z powodzeniem Płoń-
ska, trzymając twardo w swych rękach Ćwiklin. W pościgu za nieprzyjacielem dotar-
li aż do Raciąża. W przededniu II wojny światowej powstał 1. Morski Pułk Strzelców, 
kontynuator tradycji Batalionu Morskiego. Jednostka była głównym trzonem systemu 
obronnego w ramach Lądowej Obrony Wybrzeża, której dowódcą był, awansowany 
pośmiertnie w latach 60-tych do stopnia generała brygady, pułkownik Stanisław DĄ-
BEK. Głównym zadaniem Lądowej Obrony Wybrzeża była obrona bazy Marynarki 
Wojennej od strony lądu, co miało zapewnić właściwe funkcjonowanie sił okrętowych 
walczących na Bałtyku. 

1 MPS zakończył swój trudny szlak bojowy w dniu 19 września 1939r., wraz z za-
kończeniem walk Lądowej Obrony Wybrzeża. W czasie 19 dni ciągłej batalii straty 
pułku wyniosły: około 900 zabitych i rannych. Za czyny wyjątkowego męstwa na 
polu bitwy w obronie wybrzeża polskiego 1939r. pułk został odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari.

Dziś Gdyński Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej jest prawnym i moral-
nym spadkobiercą spuścizny pozostawionej przez bohaterów broniących młodej pol-
skiej demokracji w 1920r. oraz obrońców polskiego wybrzeża w 1939r. Marynarzy, 
którzy ciężką, codzienną służbą przyczynili się do rozwoju i sławienia dobrego imie-
nia Marynarki Wojennej.
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Czasami wręcz mistyczna rola do-
wódcy powoduje, że mówiąc 
o okręcie, jego zadaniach i działa-
niach, uwypukla się osobę oficera, 

który zajmuje właśnie to stanowisko. Zastęp-
ca dowódcy okrętu, czyli po prostu z.d.o., 
najczęściej zostaje w cieniu zasług swojego 
przełożonego. Jednak funkcja jaką mu po-
wierza „Regulamin Służby na Okrętach MW 
RP” (RSO) sprawia, że jego odpowiedzial-
ność za okręt jest tylko w nieznacznym stop-
niu mniejsza niż dowódcy. 

Praca w cieniu d.o. sprawia, że głównym 
obszarem jego działalności jest, można rzec, 
wewnętrzne środowisko okrętowe. To z.d.o. 
odpowiada za wyszkolenie bojowe i dyscy-
plinę załogi, porządek i tok życia na okrę-
cie, konserwację i utrzymanie okrętu oraz 
pilnuje aktualności rozkładów i instrukcji 
okrętowych. Nie można również zapominać 
o tym, że z.d.o. odpowiada i kieruje przygo-
towaniami „do wyjścia na morze i do wal-
ki”, czuwa nad ukompletowaniem i ewiden-
cją załogi, organizacją i bezpieczeństwem 
prac ogólnookrętowych, stanem zapasów, 
ukompletowaniem i sprawnością środków 
ratunkowych oraz w końcu porządkiem 
w miejscu postoju okrętu. 

Marynarz zajmujący stanowisko z.d.o. na 
okręcie ma w zasadzie drogę awansu ogra-
niczoną tylko do jednego etatu, dowódcy. 

Niewątpliwie możliwości kadrowe są znacz-
nie większe. Często słyszy się opinie, że za-
nim z.d.o. zostanie dowódcą, warto, żeby 
posmakował pracy w sztabie, w pionie ope-
racyjno-szkoleniowym. Nie zmienia to fak-
tu, iż z.d.o. powinien być przygotowanym 
do zastąpienia dowódcy okrętu w każdych 
warunkach. 

Wśród wymagań na stanowisko z.d.o. nie 
ma konieczności posiadania tzw. dowodze-
nia okrętem, czyli potwierdzonych specjali-
stycznym egzaminem umiejętności pozwa-
lających na objęcie pod swoją komendę da-
nej jednostki. Jednakże zgodnie z RSO zdo-
bycie uprawnień do samodzielnego dowo-
dzenia okrętem z.d.o. powinien traktować 
jako podstawowe zadanie służbowe.

Aby opisać wszystkie podstawowe obo-
wiązki służbowe z.d.o., wiedzę jaką powi-
nien posiadać, czy też procesy, którymi kie-
ruje, należałoby stworzyć niemały podręcz-
nik. Obecnie funkcjonujące RSO nakłada na 
z.d.o. łącznie 23 takie zobowiązania. Zakres 
materiału każdego z nich złożył by się na od-
dzielny rozdział takiego vademecum. Wy-
starczy wspomnieć, że obowiązki zastępcy 
rozciągają się od przygotowania okrętu do 
wyjścia na morze i do walki, pobytu okrętu 
na morzu, w czasie walki, podczas awarii 
i jego opuszczania oraz remontu. To na nim 
spoczywa koordynacja wszystkich czynności, 

We flotach wojennych całego świata funkcjonuje 
określenie „Pierwszy po Bogu”. Dotyczy ono dowódcy 
okrętu i podkreśla jego pozycję wśród załogi oraz 
decyzyjną moc na morzu. Każdy z dowódców ma swojego 
zastępcę. To osoba, której zadania i obowiązki są równie 
ważne. Czy po „Pierwszym” jest „Drugi”?

których realizacja, zgodnie z rozkazem do-
wódcy okrętu, zagwarantuje prawidłowe i au-
tonomiczne funkcjonowanie jednostki w cza-
sie wykonywania zadań na morzu. 

W czasie prowadzenia walki z.d.o. musi 
nie tylko znać zamiar dowódcy i być przygo-
towanym do zastąpienia go w każdej chwili. 
Zobowiązany jest także znać sytuację tak-
tyczną w rejonie działań i na okręcie, uzupeł-
niać straty na stanowiskach bojowych, nadzo-
rować prowadzenie dokumentacji bojowej 
oraz znać stan zapasów okrętowych .

Osoba zajmująca stanowisko z.d.o. powin-
na cechować się opanowaniem i być w stanie 
zachowywać zimną krew w sytuacjach eks-
tremalnych. Zastępca dowódcy okrętu jest 
osobą, na której barkach funkcjonuje okręt. 
Odpowiada tylko przed swoim dowódcą i to 
relacja pomiędzy nimi często przesądza o 
wykonaniu powierzonego zadania. 

Oczywiście odpowiedzialnym za okręt ja-
ko całość jest jego dowódca. To on posiada 
najszersze uprawnienia i największą moc 
decyzyjną oraz wiedzę i umiejętności. Jed-
nak dobry z.d.o., który przyjmuje na siebie 
kwestie w skali mikro, pozwala dowódcy 
funkcjonować w sferze makro. A to już krok 
do „Drugiego po Bogu”.

Zastępca 
dowódcy okrętu

kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl
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Na flocie można zasłyszeć powiedzenie, 
że jeżeli okręt dobrze funkcjonuje, to 

znaczy, że ma dobrego dowódcę, a jeżeli 
coś jest nie tak, to winny jest z.d.o.. Czy to 
prawda?

Powiedzonko: „dobry okręt – dobry do-
wódca, zły okręt – „kiepski” z.d.o.” przez la-
ta było i jest popularnym stwierdzeniem. 
Faktem jest, że za wszystko na okręcie odpo-
wiada jego dowódca i on swoim dobrym 
imieniem „firmuje” okręt. Zastępca ma okre-
ślony przez RSO zakres obowiązków i powi-
nien sumiennie je wykonywać, pracując tym 
samym na swojego dowódcę. Sukces na okrę-
cie ma jednego ojca…

Co trzeba zrobić, żeby być zastępcą do-
wódcy okrętu?

Być zauważonym i wyznaczonym rozka-
zem przez przełożonych…

Co trzeba zatem zrobić, żeby być do-
brym z.d.o.?

Należy posiadać kompletną wiedzę o okrę-
cie. Poznać swoją jednostkę nie tylko w sferze 
teoretycznej, portowej, ale również w często 
ekstremalnych warunkach podczas realizacji 
zdań na morzu. Na okręcie rozpoznania radio-
elektronicznego, na którym służę, to przynaj-
mniej 5–7 lat praktyki, przy dużej intensyw-
ności wyjść na morze. Z.d.o. powinien też po-
siadać pewne cechy osobowe, które pozwolą 
mu efektywnie zarządzać poczynaniami zało-
gi. Nie sztuką jest powiedzieć „naprzód”, pod-
czas kierowania grupą ludzi, gdy pewne zależ-
ności narzucają regulaminy, ale osiągnąć 
oczekiwany efekt po komendzie „za mną”.

Co jest najtrudniejsze w byciu z.d.o.?
Wystarczy jedno spojrzenie do RSO 

i widać „czarno na białym”, ile wysiłku należy 
włożyć aby zapanować nad tak wieloma rze-
czami. Sprawy służbowe, biurokratyczne są, 
można powiedzieć, łatwe, gdyż mamy proce-
dury i instrukcje. Najtrudniejsza jest sfera 
ludzka. Odpowiednie ukształtowanie załogi, 
zmotywowanie marynarzy, wykształcenie 
swego rodzaju „miru okrętowego”. To zada-
nia, których nie opisuje żaden regulamin.

Czy są jakieś sposoby na skuteczne do-
wodzenie? Stosuje pan metodę kija 

i marchewki, albo zasadę dziel i rządź?

B A N D E R A

Zastępca dowódcy to jedno z najbardziej 
wymagających stanowisk na okręcie. O tym jak 
powinno się wykonywać obowiązki z.d.o., jak 
kierować podwładnymi, jak pracować na dobre imię 
dowódcy okrętu oraz dlaczego załoga nie 
koniecznie cieszy się z powrotu z.d.o. z urlopu, 
rozmawiam z kpt. mar. Andrzejem CZYŻEWSKIM, 
zastępcą dowódcy okrętu rozpoznania 
radioelektronicznego ORP „HYDROGRAF”. 

Trzeba być 
człowiekiem...

Kilkudziesięcioosobowa załoga to najczę-
ściej miszmasz o zróżnicowanych poglądach 
i cechach osobowych. Są teorie mówiące, że 
najłatwiej kieruje się skłóconą grupą, lub że 
załoga to zespół i dlatego powinno się tempe-
rować indywidualności tak, żeby wszyscy 
funkcjonowali jak jeden organizm. Nie do 
końca się z tą tezą zgadzam. Najlepszym spo-
sobem na to by członek załogi pracował dla 
okrętu, to przekonanie go do wykorzystania 
jego cech szczególnych, indywidualnych, na 
rzecz załogi–okrętu. Dostrzeżenie u pod-
władnych takich cech, wydobycie tego co 
najlepsze oraz motywacja do pracy zespoło-
wej jest celem do którego należałoby dążyć. 
A „kije” i „marchewki” powinny być rozdzie-
lane każdemu według zasług 

No ale czasem trzeba ryknąć?
Czasami trzeba, ale krzyczeć jest najła-

twiej i zwykle świadczy to o bezsilności. Mając 
za sobą wojskową hierarchię oraz regulaminy 
łatwo wymusić respekt. A przecież chodzi o to, 
żeby mir wynikał z zaufania oraz szacunku. 
Z.d.o., jak każdy oficer, powinien uczyć, szko-
lić, wychowywać i dowodzić. W obliczu trud-
nej sytuacji załoga musi wiedzieć, że taka, a nie 

inna decyzja wynika z merytorycznych powo-
dów, a nie z żołnierskiego „widzi mi się”. 

Z drugiej strony, gdy po powrocie z urlopu 
podczas zbiórki użyłem stwierdzenia, że 
„czas wrócić do codzienności, bo urlop się 
skończył”, usłyszałem wypowiedziane pół-
głosem w tłumie „no, i nam też”. Więc może 
czasem bywam zbyt zasadniczy. 

Jak powinna wyglądać relacja d.o. – 
z.d.o.?

Na flocie można spotkać różne modele 
współpracy. Myślę, że najważniejsze jest by 
dowódca ufał z.d.o., w efekcie czego dawał 
mu swobodę działania i możliwość wykazania 
się. Każdy ma ściśle określone obowiązki 
i każdy powinien realizować swój zakres od-
powiedzialności. Osobiście nie wyobrażam 
sobie jednak współpracy bez dobrego kontak-
tu i obopólnego zrozumienia. Porównując 
okręt do firmy cywilnej to dowódca jest preze-
sem, a zastępca – dyrektorem wykonawczym. 
„Firma” osiąga najlepsze zyski kiedy wspólnie 
działają na jej rzecz, robiąc swoje. 

rozmawiał:
kpt. mar. Grzegorz Łyko

glyko@mw.mil.pl
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Z m i a n y  k a d r o w e

Nowy dowódca COM
30 sierpnia w gmachu Dowództwa Mary-

narki Wojennej w Gdyni odbyła się 
także uroczystość przekazania obowiązków 
dowódcy Centrum Operacji Morskich. No-
wym dowódcą COM został kontradmirał Sta-
nisław Zarychta. 

Kontradmirał Stanisław Zarychta po 
ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Ma-
rynarki Wojennej od 1983 zajmował kolejno 
stanowiska służbowe na okrętach rozpo-
znawczych ORP „Hydrograf” i ORP „Nawi-
gator” począwszy od dowódcy działu aż do 
dowódcy okrętu, którym został w 1990 roku 
na ORP „Hydrograf”. W latach 1996-1997 
zajmował stanowisko służbowe w struktu-

Decyzją Ministra Obrony Narodowej w sierpniu na stanowiskach dowódczych Marynarki Wojennej zaszły zmiany kadrowe. 24 sierpnia w 
Gdyni odbyła się ceremonia przekazania obowiązków Szefa Sztabu Marynarki Wojennej – Zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej. Obo-

wiązki objął wiceadmirał Jerzy Patz. Natomiast dotychczasowy Szef Sztabu MW wiceadmirał Waldemar Głuszko został wyznaczony na stano-
wisko zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Wiceadmirał Waldemar GŁUSZKO po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wo-
jennej w 1981 roku rozpoczął służbę w Dywizjonie Okrętów Ratowniczych przechodząc kolejne 
szczeble dowodzenia od dowódcy działu do szefa sztabu dywizjonu. W latach 1988-1989 pełnił 
obowiązki zastępcy dowódcy okrętu ratowniczego ORP „Lech”. W 1991 roku po rozwiązaniu Dy-
wizjonu Okrętów Ratowniczych i utworzeniu Grupy Okrętów Ratowniczych objął nad nią dowódz-
two. Począwszy od 1995 roku zajmował stanowiska w 3 Flotylli Okrętów.

W latach 1999 – 2002 pełnił służbę w strukturach Dowództwa Sojuszniczych Sił Zbrojnych NA-
TO na Atlantyku w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski objął stanowisko szefa Ośrodka Ra-
townictwa Morskiego w Centrum Operacji Morskich. W 2004 roku został wyznaczony na stanowi-
sko szefa Pionu Planowania Operacyjnego w Centrum Operacji Morskich. Począwszy od 2007 ro-

ku pełnił obowiązki szefa Zarządu Planowania 
Obronnego i Rozwoju w Dowództwie Marynarki 
Wojennej. 15 sierpnia 2007 roku otrzymał nomina-
cję na stopień kontradmirała i został Szefem Sztabu 
Marynarki Wojennej - Zastępcą Dowódcy Mary-
narki Wojennej. Dnia 3 maja 2009 roku awansowa-
ny na stopień wiceadmirała. Od 10 kwietnia 2010 r. 
do początku lipca br. czasowo pełnił obowiązki Do-
wódcy Marynarki Wojennej. 

Wiceadmirał Jerzy Patz ukończył Wyższą 
Szkołę Marynarki Wojennej w 1977 roku. Pierwsze 
stanowisko służbowe objął na trałowcu ORP „Jastrząb” – został dowódcą działu broni podwodnej. 
W 1980 roku został wyznaczony na zastępcę dowódcy trałowca ORP „Albatros”, a od 1981 r. objął 
dowodzenie tym okrętem. Następnie w latach 1982-1984 dowodził trałowcem ORP „Tukan”, będąc 
jednocześnie dowódcą grupy okrętów w 13 Dywizjonie Trałowców w Helu. Od 1986 r. do 1991 r. 
służył w dowództwie 13 Dywizjonu Trałowców, kolejno na stanowisku szefa Sztabu - zastępcy do-
wódcy (1986-1988) oraz dowódcy dywizjonu (1988-1991). W roku 1991 r. został wyznaczony na 
stanowisko szefa Sztabu – I zastępcy Dowódcy 9 Flotylli Obrony Wybrzeża.

W latach 2000-2004 zajmował stanowisko szefa Szefostwa Szkolenia Morskiego - zastępcy szefa 
Szkolenia Marynarki Wojennej, po czym do 2006 dowodził 3 Flotyllą Okrętów w Gdyni. Od 28 
czerwca 2006 roku był zastępcą Dowódcy Centrum Operacji Morskich w Gdyni. Z dniem 12 czerw-
ca 2008 r. wiceadmirał Jerzy Patz objął obowiązki dowódcy Centrum Operacji Morskich. 

rach sztabu MW. Następnie objął dowodze-
nie Grupą Okrętów Rozpoznawczych. W la-
tach 2002-2004 był dowódcą 6 Ośrodka 
Rozpoznania Radioelektronicznego, a w la-
tach 2004-2007 szefem Zarządu Rozpozna-
nia i Walki Elektronicznej Sztabu Marynar-
ki Wojennej.

W 2007 roku został wyznaczony na stano-
wisko Zastępcy Szefa Zarządu Analiz Wy-
wiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Ge-
neralnego WP. Następnie kontradmirał Stani-
sław Zarychta pełnił obowiązki zastępcy do-
wódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych 
NATO w Bydgoszczy. 

czerwca 2006 roku był zastępcą Dowódcy Centrum Operacji Morskich w Gdyni. Z dniem 12 czerw-
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Ćwiczenie DANEX 2010 miało na 
celu doskonalenie działań mię-
dzynarodowych sił morskich 
w obliczu konfliktu lokalnego. 

Manewry był oparte są na fikcyjnym scena-
riuszu obejmującym fikcyjne państwa. 
Zgodnie z jego założeniami w regionie do-
szło do lokalnego kryzysu pomiędzy pań-
stwami sąsiadującymi ze sobą m.in. poprzez 
granicę morską. Konflikt miał podłoże eko-
nomiczne. W akwenach okalających strony 
kryzysu dochodziło do aktów piractwa na 
morzu, terroryzmu oraz przemytu broni, 
substancji niebezpiecznych i nielegalnej 
imigracji. Aby przywrócić pokój i stabilność 
w regionie rezolucją ONZ powołane zostały 
międzynarodowe siły pokojowe. 

W organizowanym przez Danię ćwiczeniu 
uczestniczyły siły morskie z Belgii, Danii, 
Estonii, Francji, Litwy, Holandii, Niemiec, 
Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji i Wielkiej 
Brytanii. Polska Marynarka Wojenna wysta-
wiła trzy okręty. Dwa z nich w ramach Sta-
łego Zespołu Obrony Przeciwminowej NA-
TO SNMCMG1 (ang. Standing NATO Mi-

W drugiej połowie sierpnia Cieśniny Bałtyckie 
były areną międzynarodowych ćwiczeń DANEX 
2010. W manewrach uczestniczyło blisko 30 
okrętów z 12 państw. Również polska 
Marynarka Wojenna wystawiła swoje jednostki. 
Okręt dowodzenia i dwa niszczyciele min 
stanowiły trzon sił przeciwminowych ćwiczenia. 

D A N E X  2 0 1 0
necountermeasures Group One). Okręt do-
wodzenia i wsparcia logistycznego ORP 
„Kontradmirał Xawery Czernicki” oraz 
niszczyciel min ORP „Mewa”. Skład pol-
skich sił w ćwiczeniu uzupełniał niszczyciel 
min ORP „Czajka”. 

Dowódca SNMCMG1 kmdr por. Krzysztof 
Rybak w ćwiczeniu dowodził całymi siłami 
przeciwminowymi, czyli zespołem 11 jedno-
stek. Ich zadaniem była szeroko pojęta obro-
na przeciwminowa akwenów objętych działa-
niami. Miały m.in. nie dopuścić do zabloko-
wania morskich szlaków komunikacyjnych 
oraz portów, poprzez podkładane przez pira-
tów i terrorystów miny morskie. W realnym 
świecie ładunki wybuchowe tego typu mogą 
bowiem unieruchomić bądź częściowo ogra-
niczyć transport morski paraliżując gospo-
darki regionów nadbrzeżnych. 

Ćwiczenia DANEX 2010 rozpoczęły się 
16 sierpnia i trwały dziesięć dni. Istotą pierw-
szego tygodnia działań były m.in. walka 
z pożarami, przebiciami kadłuba, obrona 
okrętu przed atakami z wody i z powietrza. 
Faza finałowa manewrów to już skompliko-
wana ćwiczebna operacja połączopna. Okrę-
ty współdziałały z lotnictwem i jednostkami 
brzegowymi. Wszystko po to by przećwiczyć 
reagowanie i współdziałanie międzynarodo-

wych sił morskich w ramach szeroko prowa-
dzonej operacji pokojowej.

W trakcie manewrów w rejonie ćwiczeń pa-
nowały bardzo złe warunki atmosferyczne. 
Z tego powodu 23 sierpnia doszło do nieco-
dziennej sytuacji. Jeden z okrętów dowodzo-
nego przez kmdr. por. Krzysztofa Rybaka ze-
społu został wezwany na pomoc. I to dwukrot-
nie. Około godziny 17:00 czasu lokalnego po-
mocy wezwał jacht, który, walczył z wiatrem o 
prędkości dochodzącej do 63 węzłów. Znajdu-
jący się w pobliżu okręt duńskiej marynarki 
wojennej HDMS „Havkatten” został skiero-
wany w rejon akcji przez lokalne centrum ko-
ordynacji ratownictwa. Po dojściu na pozycję 
okręt podjął rozbitków i bezpiecznie doprowa-

dził ich łódź do punktu spotkania z jednostką 
ratowniczą duńskiej służby poszukiwania i ra-
townictwa. – relacjonuje rzecznik prasowy 
SNMCMG1 por. mar. Piotr Wojtas. – Chwilę 
po zakończeniu pierwszej akcji ratowniczej 
okręt otrzymał kolejny sygnał o niebezpieczeń-
stwie i udzielił pomocy podobnej łodzi żaglo-
wej ratując jej załogę. – dodaje. 

Ćwiczenie zakończyło się 26 sierpnia. Nisz-
cyciel min „ORP „Czajka” wrócił do macie-
rzystej bazy morskiej w Gdyni. „Czernicki” 
i „Mewa” w dalszym ciągu działają w ramach 
„Tarczy Przeciwminowej NATO”. 
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Operacja „Active Endeavour” na 
Morzu Śródziemnym rozpoczęła 
się w październiku 2001 roku. 
Prowadzona jest przez siły mor-

skie NATO na mocy Art. V Traktatu Wa-
szyngtońskiego (kolektywna obrona zaatako-
wanego członka NATO) jako reakcja Sojuszu 
Północnoatlantyckiego na ataki terrorystycz-
ne z 11 września 2001 roku. To pierwsza, 
w historii NATO, operacja w ramach Art. V. 
Jej głównym celem jest zapewnienie bezpie-
czeństwa żeglugi i zapobieganie aktom terro-
ryzmu na jednym z najważniejszych akwe-
nów światowych – Morzu Śródziemnym. 
Akwen ten odgrywa kluczową rolę w aspek-
cie morskiego bezpieczeństwa Europy. W ba-
senie tego morza leżą 24 państwa (6 NATO-
wskich). Rocznie przez Morze Śródziemne 

Polska Marynarka Wojenna od pięciu lat bierze udział 
w  operacji Active Endeavour. W tym roku po raz kolejny 
PKW „Bielik” ma patrolować Morze Śródziemne.

Kontyngent
transportowane jest kilkaset milionów ton 
różnego rodzaju ładunków. 

„BIELIK” PRZECIERA SZLAK
ORP „Bielik” po raz pierwszy wziął udział 

w operacji Active Endeavour w 2005 roku. 
Załoga składająca się z 26 marynarzy przez 
ponad trzy miesiące patrolowała Morze Śród-
ziemne. Rok później „Bielik” znowu pojawił 
się na tym akwenie. Tym razem misja trwała 
blisko pół roku.

W obu misjach polski okręt był podpo-
rządkowany dowódcy Komponentu Morskie-
go Sojuszu Północnoatlantyckiego w Neapo-
lu. Informacje oraz dane zbierane przez ORP 
„Bielik” podczas patroli wykorzystywane by-
ły w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prze-
ciwdziałania ewentualnym atakom terrory-
stycznym na morzu. Operując w zanurzeniu 
prowadził monitoring transportu morskiego 
identyfikując jednostki mogące stanowić 
ewentualne zagrożenie dla żeglugi. Okręt 

operował m.in. w rejonie wysp greckich, 
akwenie szczególnie skomplikowanym pod 
względem nawigacyjnym. Istotne znaczenie 
dla skrytego działania okrętu podwodnego 
miały także warunki hydrologiczne Morza 
Śródziemnego, znacznie odmienne od tych, 
które panują na Bałtyku.

KOLEJNA MISJA
W misji uczestniczyły dwie zmiany załogi. 

Pierwsza dowodzona przez kmdr. por. Sławo-
mira Wiśniewskiego (od października do 
grudnia 2006). Druga - dowodzona przez 
kmdr. ppor. Grzegorza Chomicza (od stycz-
nia do marca 2007). Rotację załogi w rejonie 
misji Marynarka Wojenna przeprowadziła 
wykorzystując swoje samoloty transportowe 
z Brygady Lotnictwa MW. 

Na przełomie października i listopada „Bie-
lik” ma znowu patrolować Morze Śródziemne. 
W połowie roku zapadła w tej sprawie decyzja 
w Ministerstwie Obrony Narodowej.

„KONDOR” I SZTORM
„Bielik” nie jest jednak jedynym polskim 

okrętem podwodnym, który brał udział w Ac-
tive Endeavour. W październiku 2008 roku 
Morze Śródziemne patrolował także ORP 
„Kondor”. Okręt ten podobnie jak „Bielik” 
wykrywał i identyfikował jednostki przepły-
wające przez Morze Śródziemne. Operował 
na morskich szlakach komunikacyjnych 
i akwenach szczególnie narażonych na dzia-
łania terrorystów. Chodziło przede wszyst-
kim o wykrywanie podejrzanych jednostek 
mogących transportować broń, zakazane sub-
stancje bądź przemycać ludzi. Tego typu 
działania prewencyjne minimalizowały za-
grożenia terrorystyczne na Morzu Śródziem-
nym. Łącznie, podczas misji polski okręt wy-

krył i zidentyfikował ponad 2000 obiek-
tów. Głównym atutem ORP „Kondor” (tak 
samo jak „Bielika”) była skrytość działań. 
Operując w zanurzeniu monitorował że-
glugę pozostając niewykrytym. Pod wodą 
okręt przepłynął 8 tysięcy mil morskich 
„kontrolując” obszar ok. 200 tysięcy kilo-
metrów kwadratowych. To ponad połowa 
powierzchni Polski. 

Załoga „Kondora” działała w ekstremal-
nie trudnych warunkach. Sztormowa pogo-
da na skomplikowanych pod względem na-
wigacyjnym akwenach (m.in. rejon wysp 
greckich). Przechyły dochodziły do 50 
stopni na burtę, stan morza wynosił do 7. 
Nawet podczas postoju w porcie sztorm był 
taki, że okręt stracił trap i zerwał jedną z 
cum. Do tego dochodziło także zmęczenie 

spowodowane długotrwałym przebywaniem 
pod wodą (na okrętach typu Kobben załoga 
ma do dyspozycji zaledwie ok. kilkunastu me-
trów kwadratowych powierzchni. 

„PUŁASKI” W AKCJI
Oprócz Kobbenów dwukrotnie w misji 

brała udział również polska fregata ORP 
„Gen. K. Pułaski”. Pierwszy raz w 2006 roku 
a kolejny raz w 2008 roku. Podczas ostatniej 
misji, okręt operował w składzie Standing 
NATO Maritime Group One – SNMG1. ORP 
„Gen. K. Pułaski” wraz z pozostałymi jed-
nostkami zespołu (kanadyjskim „Ville de Qu-
ebeck”, niemieckim „Lubeck”, holenderskim 
„De Ruyter”, amerykańskim „Nicolas” i 
hiszpańskim „Almirante Don Juan De Bor-
bon”) prowadził zakrojoną na szeroką skalę 
operację zapewniającą bezpieczeństwo na 
morzu. Oprócz działań antyterrorystycznych 
jednostki SNMG1 monitorowały i kontrolo-
wały żeglugę, tak aby zapobiec próbom prze-
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śródziemnomorski

mytu broni masowego rażenia i narkotyków, 
nielegalnej emigracji, aktom piractwa mor-
skiego, umyślnemu zanieczyszczaniu środo-
wiska naturalnego oraz nielegalnym poło-
wom. Jednostki zespołu dodatkowo demon-
strowały obecność NATO poprzez ćwiczenia 
z flotami państw Sojuszu. W trakcie tego ty-
pu manewrów okręty trenowały prowadzenie 
akcji embarga, kontroli żeglugi, osłony jed-
nostek z dostawami humanitarnymi oraz 
ewakuacji zagrożonej ludności. Polska misja 
w składzie SNMG1 miała również swój kom-
ponent lotniczy. Jest to operujący z ORP 
„Gen. K. Pułaski” śmigłowiec pokładowy 
Kaman SH-2G. W rejsie brali więc udział pi-

loci, nawigatorzy z klucza śmigłowców po-
kładowych oraz personel techniczny klucza 
obsługi SH-2G zabezpieczający działania 
śmigłowca z pokładu okrętu. 

Polskie okręty stały się więc ważnym ele-
mentem misji Active Endeavour. Biorąc 
udział w tej operacji podkreślamy jednocze-
śnie fakt, że Polska jest krajem morskim 
i szlaki komunikacyjne na Morzu Śródziem-
nym są dla nas tak samo istotne jak morskie 
szlaki Bałtyku. Żadne bowiem państwo, dla 
którego gospodarka morska odgrywa istotną 
rolę, nie może ograniczać działań swojej flo-
ty wojennej jedynie do akwenów przylegają-
cych do jego granicy morskiej. Morza i oce-

any to, system naczyń połączonych. Żaden 
akwen, a zwłaszcza transport morski na nim 
funkcjonujący, nie jest autonomiczny wzglę-
dem innych akwenów. Analiza sieci europej-
skich (i nie tylko) morskich szlaków komuni-
kacyjnych potwierdza, jak ważne dla bezpie-
czeństwa bałtyckiego transportu morskiego 
jest bezpieczeństwo śródziemnomorskich 
szlaków komunikacyjnych. Polskie okręty 
wypełniając sojusznicze zobowiązania naszej 
armii dbają więc jednocześnie o bezpieczeń-
stwo rodzimych interesów na morzu. 
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Armia w plenerze

8 Flotylla Obrony Wybrzeża była jed-
nym z partnerów największej ro-
dzinnej imprezy militarnej w Polsce 
– VI. Pikniku Wojskowego i Służb 

Mundurowych w Kołobrzegu. Głównym ce-
lem plenerowych pokazów była promocja 
obronności i tradycji Wojska Polskiego, 
upowszechnianie historii oręża polskiego 
oraz prezentacja wyposażenia i umiejętności 
Sił Zbrojnych RP.

W czasie dwudniowego Pikniku Wojsko-
wego dużym zainteresowaniem cieszyły się 
stanowiska wystawione przez specjalistycz-
ne pododdziały brzegowe świnoujskiej flo-
tylli. Patrol saperski 8. Batalionu Saperów 
zaprezentował swoje możliwości oraz sprzęt 
znajdujący się na jego wyposażeniu, m.in: 
samochód specjalny HONKER 2424, kom-
binezon antywybuchowy EOD-9 oraz SRS-
5, zestaw minersko – rozpoznawczy „AL-
BA”, zestaw do rozpoznania pirotechniczne-
go PIRO-2, wyrzutnik pirotechniczny MK II 
oraz wysięgnik teleskopowy TM 500C. 
Szczególnym powodzeniem, głównie wśród 
najmłodszych cieszył się pojazd specjalny 
QUAD Bombardier CAN-AN. Swoimi 
umiejętnościami w działaniu i profesjonal-

Miesiące letnie to czas festynów, pikników oraz imprez 
rodzinnych. Coraz częściej inicjatorzy imprez masowych 
zwracają się o współpracę i wsparcie do Sił Zbrojnych RP. Tego 
lata 8. Flotylla Obrony Wybrzeża wspierała kilka takich imprez: 
w Kołobrzegu, Szczecinie i na wyspie Wolin.

nym sprzętem także chwalił się Zespół Ra-
townictwa Chemicznego 30. Kompanii Che-
micznej, wystawiając w pokazach: urządze-
nia do wykrywania skażeń chemicznych, 
gazów i toksycznych środków przemysło-
wych, specjalistyczne kombinezony gazosz-
czelne, aparaty powietrzne APS, urządzenie 
do podgrzewania wody, pompy do przetła-
czania wody i niebezpiecznych cieczy, po-
duszki powietrzne, komorę dekontaminacyj-
ną oraz namiot do zabiegów sanitarnych MI-
LAGRO. Przy nabrzeżu portowym, u pod-
nóża latarni morskiej zwiedzającym udo-
stępniono trałowiec ORP „NAKŁO” z 12. 
Dywizjonu Trałowców.

CHROBRY, STRAŻACY I ODRZU-
TOWCE

Na terenie ponad 40. ha poligonu – w sie-
dzibie Centrum Atrakcji Wojskowych „Ba-
stion” – wśród licznych atrakcji, organizato-
rzy przewidzieli również przeloty na niskim 
pułapie wojskowych samolotów odrzuto-
wych SU-22, symulacje pola walki przy 
użyciu prawdziwej broni, pokazy sprzętu 
pancernego, przelot śmigłowcem oraz liczne 
konkursy dla dzieci o tematyce wojskowej. 

Uczestnicy imprezy militarnej mogli obej-
rzeć wojskowy sprzęt i broń, inscenizację 
historycznego obozu wojów Bolesława 
Chrobrego, pokazy walk, pojeździć opance-
rzonymi pojazdami po poligonie i spróbo-
wać potraw z kuchni polowej. Państwowa 
Straż Pożarna zaprezentowała ciężki sprzęt 
ratowniczy, a Straż Graniczna pojazdy ob-
serwacyjne, sprzęt do wykrywania narkoty-
ków, walkę wręcz i tresurę psa tropiącego. 
Muzeum Marynarki Wojennej wspólnie 
z kołobrzeskim Muzeum Oręża Polskiego 
przygotowało wystawę „Czas Patriotów”. 
Na miłośników militariów czekała wystawa 
eksponatów kołobrzeskiego muzeum i boga-
ta oferta gadżetów na giełdzie wojskowej, 
a każdy uczestnik imprezy mógł sprawdzić 
swoje umiejętności strzeleckie w turnieju 
o puchar prezydenta Miasta Kołobrzeg. 
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa otworzyło punkt poboru krwi od 
honorowych dawców

FLISACY NA ODRZE
Także w Szczecinie podczas tegorocz-

nych obchodów „Dnia rzeki Odry” oraz fi-
nału „Flisu Odrzańskiego” nie zabrakło ma-
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rynarskich atrakcji. Na imprezie pojawiła się między innymi flotylla 
Flisu Odrzańskiego, czyli ekspedycja wodno-lądowa, która miała swój 
początek w Brzegu Dolnym. Oficjalne powitanie flisaków odbyło się 
z pokładu statku M/S NAWIGATOR XXI. Spotkał się tam Honorowy 
Protektorat Flisu Odrzańskiego, do którego należą przedstawiciele 
władz państwowych, samorządowych i służb mundurowych. Na uroczy-
stości 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża reprezentował kmdr ppor. Roman 
JURAK, prezes Towarzystwa Wiedzy Obronnej. W trakcie powitania 
flotylli Flisu Odrzańskiego zgromadzeni goście oraz turyści mieli oka-
zję wysłuchać koncertu Orkiestry Garnizonowej 8. Flotylli Obrony Wy-
brzeża. Koncerty, rejsy zabytkowymi statkami i parady jednostek pły-
wających to tylko niektóre z atrakcji, w których mogli uczestniczyć tu-
ryści i mieszkańcy Szczecina podczas finału Flisu Odrzańskiego połą-
czonego z obchodami „Dnia rzeki Odry”. Udostępniono również do 
zwiedzania okręt ORP „POZNAŃ” z 2. Dywizjonu Okrętów Transpor-
towo – Minowych. 

Z WIZYTĄ U WIKINGÓW
Natomiast kulturę wczesnośredniowiecznych ludów nadbałtyckich 

można było poznać, na początku sierpnia, podczas XVI. Festiwalu Sło-
wian i Wikingów w Wolinie. W trakcie trzech dni trwania festiwalu, po-
nad 1500 uczestników z ponad 20 państw, w klimacie średniowiecznych 
strojów i chat, zaprezentowało kulturę Wikingów, Słowian, Rusinów, 
Madziarów i Bałtów. 

Uroczyste otwarcie festiwalu zapoczątkował korowód uczestników, 
przedstawienie grup i prezentacja okrętów. W ramach festiwalowych 
spotkań, potomkowie dawnych ludów, tradycyjnymi metodami przygo-
towywali strawy, lepili garnki, kuli żelazo, tkali materiały na ubrania, 
ręcznie szyli buty, z drucianych kółek splatali kolczugi, a ze srebra 
i brązu odlewali kopie średniowiecznej biżuterii. W widowiskowej bi-
twie Słowian i Wikingów na lądzie i na wodzie wzięło udział ponad 
400 uczestników. Oprócz głównych aktorów – wojów, rzemieślników, 
grajków i grup muzycznych oraz odtwórców dawnych obrzędów, swój 
udział w organizacji i zabezpieczeniu festiwalu mieli również maryna-
rze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Marynarze z Dywizjonu Pomocni-
czych Jednostek Pływających KPW Świnoujście oraz 8. Batalionu Sa-
perów z Dziwnowa, pod dowództwem kpt. Waldemara PRZYGODY, 
w ramach szkolenia specjalistycznego, zbudowali przeprawę mostową 
na rzece Dziwna w Wolinie, która połączyła wyspę Wolin z obozowi-
skiem Festiwalu Słowian i Wikingów. 

W sumie we wszystkich imprezach uczestniczyło kilka tysięcy osób. 
Wszyscy oni mieli okazję dowiedzieć się czegoś interesującego na te-
mat wojska, zarówno tego historycznego jak i współczesnego.
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Z inicjatywą zorganizowania Pułku 
Morskiego i wysłania go na front 
w okresie, kiedy Polsce groziło 
śmiertelne niebezpieczeństwo, 

wystąpił w czerwcu 1920r. kpt. Adam Mo-
huczy, wówczas dowódca kadry Marynarki 
Wojennej w Toruniu. W dniu 6 lipca 1920r. 
rozpoczęto formowanie Pułku Morskiego na 
bazie kadry Marynarki Wojennej (Toruń), 
wspomnianego już Batalionu Morskiego 
(Puck) i Specjalistów Morskich (Modlin). 
Chwałę pułkowi przyniosły bohaterskie boje 
pod Zabielem, Nową Wsią i Suskiem.

Pułk Morski w 1920r. nigdy nie walczył 
całością swoich sił. Do akcji bojowej jego ba-
taliony wchodziły oddzielnie, w różnym cza-
sie i w odległych od siebie rejonach (1 bata-
lion – Ostrołęka, 2 batalion – Grodno), w za-
leżności od sytuacji na froncie często zmie-
niały podporządkowanie. 3 batalion w wal-
kach nie brał udziału.

1 batalion z dowództwem Pułku przybył 
3 sierpnia do Ostrołęki i tegoż dnia przebył 
swój chrzest bojowy, zdobywając brawuro-
wym natarciem Susk i Nową Wieś. 4 sierpnia 
stoczył zacięty bój pod Zabielem okazując 
bardzo dobrą postawę żołnierską. Następnie 
toczył zacięte boje pod Makrewem, Mako-
wem i Nasielskiem. Bitwa warszawska to dla 
batalionu przede wszystkim obrona Płońska. 

Jesienią 1920 roku Pułk Morski rozwiąza-
no. Powołana do życia w 1931r. nowa jed-
nostka – Batalion Morski z dyslokacją 
w m. Wejherowo, w swojej tradycji był zwią-
zany najsilniej z 1 batalionem byłego pułku. 
Stąd też na sztandarze ofiarowanym mu 
przez społeczeństwo powiatu morskiego, 
widniały wyhaftowane nazwy i daty bitew 
stoczonych przez 1 batalion Pułku Morskiego 
pod Zabielem, Nową Wsią, Suskiem i Ćwi-
klinem. Swoje doroczne święto Batalion 
Morski obchodził w dniu 3 sierpnia, czcząc 
w ten sposób zwycięstwo swoich żołnierzy, 
odniesione na polach Suska i Nowej Wsi 
w 1920 roku. W przededniu wybuchu II woj-
ny światowej został przekształcony w 1 Mor-
ski Pułk Strzelców. Jego dowództwo objął 
ppłk Kazimierz Pruszkowski. 

1 MPS składał się z 2 batalionów, w któ-
rych służyło 1841 oficerów, podoficerów 
i strzelców. Pułk funkcjonował w składzie 
Lądowej Obrony Wybrzeża, której dowódcą 
był płk Stanisław DĄBEK. Był niezwykle 
istotną częścią systemu obronnego Wybrze-
ża. Zadaniem pułku było: jak najdłużej bro-
nić od zachodu dostępu do Gdyni w pasie ok. 
15 km. W przypadku uderzenia przeważają-
cych sił niemieckich, opóźnić ich działania 
na kierunku Wejherowo – Gniewino – Kępa 
Oksywska. 

Od czerwca 1939r. żołnierze pułku przygo-
towywali stanowiska obronne na zachód i po-
łudnie od Wejherowa (Szemud, Przetoczyno, 
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kmdr ppor. Rafał Kopyt
rafal-kopyt1@wp.pl

Gdyński Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej 
wywodzi swój rodowód z chlubnych tradycji Batalionu 
Morskiego, który został utworzony jeszcze w 1919 roku, 
zaś pierwsze doświadczenia bojowe zdobywał w walkach 
wojny polsko – bolszewickiej 1920r. 

Gościcino, Zamostne, Orle). Wykonano 
10 km rowów strzeleckich, 16 km zasieków 
z drutu kolczastego, 1,5 km przeszkód prze-
ciwpancernych oraz 10 średnich i 17 lekkich 
schronów.

Pułk walczył z niebywałym męstwem 
z przeważającymi oddziałami niemieckimi 
Korpusu gen. KAUPISHA, wspartymi silną 
artylerią oraz lotnictwem bombowym i my-
śliwsko – szturmowym. Pododdziały pułku 
broniły się na dominujących wzgórzach 
i skrajach lasów na zachód i południe od 
Wejherowa.

Od 1 do 6 września wysunięte elementy 
ubezpieczeniowe i rozpoznawcze pułku to-
czyły walkę z silnymi pododdziałami rozpo-
znawczymi niemieckich pułków. Do 7 wrze-
śnia 1 MPS odpierał ataki wroga. Jednak 
7 i 8 września nastąpiło główne uderzenie sił 
niemieckich, którego rezultatem było zagię-
cie lewego skrzydła obrony pułku, wdarcie 
się Niemców w nie bronione obszary leśne 
w rejonie Gniewowo – Zbychowo. Wobec 
groźby okrążenia wieczorem, 8 września 
ppłk Pruszkowski podejął decyzję o wycofa-
niu się pułku. Miasto Wejherowo zgodnie 
z rozkazem płk Stanisława DĄBKA – by 
uniknąć strat wśród ludności cywilnej oraz 
strat materialnych – nie było bronione. 

9 września miała miejsce bohaterska 
obrona Redy. W dniach 10 -11 września 
pododdziały pułku toczyły krwawe walki 
pod Redą, Białą Rzeką, Zagórzem i Rumią. 
W międzyczasie przeprowadzono akcje bo-
jowe, w których uczestniczyły pododdziały 
w sile od drużyny do batalionu i to od 
pierwszych godzin wojny. 

12 września płk DĄBEK dokonał zwrotu 
zaczepnego trzema batalionami skrajem la-
sów na linii Zagórze – Reda. Wobec niepo-

wodzenia natarcia, w nocy z 12 na 13 wrze-
śnia pułk wycofał się w kierunku Kazimie-
rza. Na Kępie Oksywskiej 1 MPS walczył ca-
łością swych sił.

Pułk bronił się i atakował bez odpoczynku 
i bez uzupełnień 9 dni na przedpolach Gdyni 
i 10 dni na Kępie Oksywskiej. Przeważnie 
w osamotnieniu, walcząc z głównymi siłami 
korpusu niemieckiego. Uległ ogromnej prze-
wadze w sile żywej i ogniowej. 

1 MPS zakończył działania w dniu 19 
września 1939 r. W czasie 19 dni ciągłej wal-
ki straty pułku wyniosły: w grupie oficerów 
61%, zaś w grupie strzelców 48%. Łącznie 
zginęło bądź zostało ran-
nych 900 marynarzy. De-
kretem z 11 listopada 1966 
roku, w uznaniu czynów 
niezwykłego męstwa 
w okresie II wojny świato-
wej pułkowi został nadany 
Krzyż Srebrny Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari. 

Spadkobiercą historii Ba-
talionu Morskiego i 1 Mor-
skiego Pułku Strzelców jest 
Gdyński Oddział Zabezpie-
czenia Marynarki Wojen-
nej. Jednostka ta spełnia 
szereg zadań w kluczowym 
dla działań morskiego ro-
dzaju sił zbrojnych systemie 
funkcjonowania Dowódz-
twa MW. Jest to jednostka 
przeznaczona m.in. do wy-
dzielania sił i środków do 
obrony i ochrony obiektów 
oraz mienia w rejonie roz-
mieszczenia DMW, zabez-
pieczania rozwijania i funk-

cjonowania Grupy Reagowania Kryzysowego 
Marynarki Wojennej w okresie pokoju i kry-
zysu, a także wydzielania sił i środków stano-
wiących wojskową asystę honorową do 
udziału w uroczystościach zgodnie z ceremo-
niałem wojskowym oraz świadczenia usług 
specjalistycznych i gospodarczo – bytowych 
personelowi stanowiącemu obsadę DMW, 
jednostkom i instytucjom wojskowym będą-
cym na zaopatrzeniu. 

Wojenne korzenie
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Pierwsza, „sierpniowa” akcja została 
przeprowadzona już na początku 
miesiąca. 1 sierpnia służby ratowni-
cze Marynarki Wojennej zostały po-

wiadomione o potrzebującym pomocy 80-let-
nim mężczyźnie, u którego wystąpiło podej-
rzenie udaru mózgu. Chory był na pokładzie 
statku pasażerskiego, który znajdował się ok. 
7,5 mili morskiej na północ od Jastarni. Śmi-
głowiec W-3RM „Anakonda” dotarł do jed-
nostki po 10 minutach lotu! Mężczyzna trafił 
do gdańskiego Szpitala Marynarki Wojennej. 

Ratownicy MW po raz drugi wezwani zo-
stali 7 sierpnia. Tym razem była to nietypowa 
akcja ratownicza. „Anakonda” wyleciała do 
osoby, która uległa podtopieniu, podczas ką-
pieli nieopodal Jastarni. Ratownicy Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego wy-
ciągnęli poszkodowanego na plażę i wezwali 
pomoc medyczną. Z powodu straszliwych kor-
ków, które panują w lecie na Półwyspie Hel-
skim, na pomoc wezwano śmigłowiec MW. Po 
wylądowaniu na plaży w przygotowanym do-
raźnie przez ratowników WOPR lądowisku 
podjęto poszkodowanego i przetransportowa-
no go do Szpitala MW w Gdańsku.

Dwa dni później „Anakonda” ratowała ko-
lejne osoby. Tym razem poszkodowanymi by-
li nurkowie, którzy w trakcie nurkowania na 
Zatoce Puckiej najprawdopodobniej zbyt 

W sierpniu odnotowano rekordową liczbę 6 akcji ratowniczych na morzu. Działały zarówno 
śmigłowce W-3RM „Anakonda” z Gdyni i Mi-14 PS z Darłowa oraz samolot An-28 B1R 
z Siemirowic. Minione dni są więc żywym dowodem na to, jak bardzo potrzebne jest ratownicze 
lotnictwo morskie i jak celne są zabiegi o pozyskanie nowych maszyn ratowniczych. 

szybko wynurzyli się na powierzchnię. Ra-
townicy MW podjęli poszkodowanych na po-
kład i na lotnisku MW w Gdyni Babich Do-
łach przekazali ich zespołowi karetki pogoto-
wia, która z kolei przetransportowała ich do 
gdyńskiego Uniwersyteckiego Centrum Me-
dycyny Morskiej i Tropikalnej.

Dwie następne akcje lotnictwa sił mor-
skich były operacjami poszukiwawczymi. 
15 sierpnia, we wczesnych godzinach poran-
nych, Mi-14 PS z Darłowa szukał zaginione-
go pontonu na Zalewie Szczecińskim. Nato-
miast 26 sierpnia samolot rozpoznawczy 
An-28 B1R został wykorzystany do poszu-
kiwań mężczyzny, który na desce windsur-
fingowej zaginął w pasie morza pomiędzy 
Karwią i Jastrzębią Górą. Obie historie za-
kończyły się przysłowiowym „happy en-
dem”. Ponton z niesprawnym silnikiem do-
płynął do jednej z przystani na zalewie, 
a windsurfer dotarł na plażę w okolicach Ja-
strzębiej Góry. W obu przypadkach statki 
powietrzne MW były już w rejonie poszuki-
wań, by po chwili zostać odwołane do swo-
ich macierzystych lotnisk. 

Ostatnia sierpniowa akcja to operacja ra-
townicza na północny-zachód od Władysła-
wowa. W piątek, 27 sierpnia, niemal w samo 
południe po raz kolejny wezwana została 
„Anakonda”. Ze wstępnych informacji prze-

kazanych służbom ratowniczym MW wyni-
kało, że na pokładzie kutra rybackiego do-
szło do zdarzenia, w wyniku którego urazu 
głowy doznał jeden z członków załogi. Dzię-
ki błyskawicznej akcji śmigłowca MW ranny 
rybak trafił na lotnisko w Gdyni Babich Do-
łach, gdzie został przekazany zespołowi ka-
retki pogotowia. 

Analiza sierpniowych akcji ratowniczych 
na morzu skłania do kilku wniosków. Tego 
typu zdarzenia mają miejsce głównie w okre-
sie letnim. Mogą się one wydarzyć praktycz-
nie wzdłuż całego wybrzeża, więc trzeba być 
przygotowanym na lot w każde miejsce w po-
nad 500 kilometrowym pasie wybrzeża 
i w polskiej strefie odpowiedzialności SAR 
(ang. Search and Rescue), której wielkość 
znacznie przekracza 30 tys. kilometrów kwa-
dratowych. Aby móc w nadchodzących la-
tach efektywnie ratować na polskim morzu 
trzeba dysponować szerszymi siłami lotnic-
twa ratowniczego. Optymizmem napawają 
więc trwająca w Łodzi modernizacja dwóch 
śmigłowców zwalczania okrętów podwod-
nych Mi-14 PŁ do wersji ratowniczej (Mi-14 
PŁ/R) oraz perspektywa realizacji programu 
zakupów nowych śmigłowców SAR. 

kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

PŁ/R) oraz perspektywa realizacji programu 

Ratowniczy sierpień
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Przyjaciel Bandery

Lotnikom 
34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
z gdyńskich Babich Dołów

Nie tylko podczas wojen
czy wroga nawałnicy,
ale i w czasie pokoju 
ginęli lotnicy.

Startując do lotów
zgodnie z rozkazem,
nie wiedzieli do końca, 
czy powrócą tym razem.

W ćwiczebnych gonitwach,
w podniebnym ferworze,
niejednego tragicznie 
pochłonęły ziemia i morze.

Mimo lotniczych dramatów,
dalej śmigali MiGami
i sięgali po mistrzostwo
w rywalizacji z innymi pułkami. 

Wielokrotnie więc w historii 
swej służby dla kraju,
zdobywali tytuły mistrza – 
Sił Powietrznych Kraju.

Tnąc powietrze i kreśląc niebo
swoich MiGów skrzydłami,
dzielnie strzegli morskich granic,
pułkowymi – eskadrami.

Latając w przestworzach,
po niebie otwartym,
pamiętali zawsze,
że byli i nadal są – „trzydziestym czwartym”!

Zbigniew Łabaziewicz urodził się 17 maja 1947 roku. Prawnik z wyboru. Dziennikarz, publicysta, poeta 
z zamiłowania. Członek Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy i Sympatyków Lotnictwa 34 Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego. Obecnie na emeryturze.

W publicystyce chętnie nawiązu-
je do kart historii i tradycji 
morskich sił zbrojnych. Podej-
muje tematykę społecznej 

efektywności stanowionego prawa oraz wpły-
wu mody i obyczajów na treść kultury sto-
sunków społecznych. Czasami też sportową. 
Nie stroni od wywiadu i reportażu. Jest 
współautorem „Epitafium dla Stoczni Gdynia 
S.A.”, przygotowanego przez SOR 34 PLM 
i SL monograficznego wydawnictwa poświę-
conego historii bojowego lotnictwa morskie-

go oraz wielowątkowego artykułu poświęco-
ny historii rozwoju europejskiego prawa pra-
cy, budowaniu od podstaw polskiego porząd-
ku prawnego i polskiego prawa pracy w okre-
sie II RP (wyd. naukowe Wydziału Nauk Hu-
manistycznych i Społecznych Akademii Ma-
rynarki Wojennej „COLLOQUIUM”). 

Ma w swoim dorobku publikacje w „Pol-
sce Zbrojnej”, „Przeglądzie Morskim”, ma-
gazynie „Nasze Morze”, „Głosie Weterana 
i Rezerwisty”, magazynie przemysłu okręto-
wego „ShipNews”, „Gazecie Gdyńskiej”, 

„Wieczorze Wybrzeża”, Magazynie Studen-
tów Akademii Marynarki Wojennej „VER-
TE”, „Gazecie Wyborczej”, „Chłopskiej 
Drodze”, „Gazecie Chłopskiej”, „Roczniku 
Gdyńskim” i oczywiście w „Banderze”. 

Pisze, gdy uważa że ma coś do powiedze-
nia i podzielenia z innymi. Gdy pisze, musi 
czuć się wolnym. Powyżej prezentujemy je-
den z wierszy autorstwa Pana Zbigniewa 
Łabaziewicza.

Redakcja
bandera@mw.mil.pl

den z wierszy autorstwa Pana Zbigniewa 
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Kontradmirał 
W i e s ł a w  Ł a s i ń s k i

1915 – 2010

Urodził się w grudniu 1915 r w Sta-
rym Sączu. W 1933 roku trafił do 
Szkoły Podchorążych Sanitarnych 
i rozpoczął studia medyczne na 

Uniwersytecie Warszawskim. W 1939 roku 
uzyskał dyplom lekarza oraz stopień podpo-
rucznika. Po napaści Niemiec na Polskę zo-
stał skierowany do Kompanii Sanitarnej 26 
Dywizji Piechoty. Podczas ciężkich walk nad 
Bzurą 18 września 1939 r. dostał się do nie-
woli. Przebywał kolejno w pięciu „oflagach” 
na terenie Niemiec, gdzie każdorazowo pełnił 
obowiązki obozowego lekarza. W międzycza-
sie pracował w szpitalach jenieckich w Ko-
blencji i Trewirze, skąd uciekł do Francji. 

Niestety, ucieczka nie udała się i został 
osadzony w więzieniu Chalons nad Marną. 
Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie 
pracował w szpitalu UNRRA w Badenii, le-
cząc jeńców wojennym. Po powrocie do kra-
ju, początkowo pracował w Klinice Chirur-
gicznej Uniwersytetu Jagielońskiego w Kra-
kowie, gdzie ukończył rozpoczętą w obozo-
wych warunkach pracę doktorską. W 1946 
roku jako były lekarz wojskowy, został po-
wołany do służby w Marynarce Wojennej. 

23 lipca 2010 r. w wieku 95 lat, odszedł na wieczną wachtę kontradmirał 
prof. zw. dr med. dr honoris causa WAM Wiesław Łasinski, chirurg, wybitny 
anatom, wieloletni lekarz morski (trałowce, okręty podwodne), Komendant 
7 Szpitala Marynarki Wojennej w latach 1957-1965, Komendant Wojskowej 
Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1965-1972. 

Przez kilka lat był lekarzem Flotylli Trałow-
ców, a następnie Szefem Służby Zdrowia 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Podczas 
inspekcji ówczesnego Ministra Obrony Na-
rodowej, Marszałka Żymierskiego we Flotyl-
li Trałowców, ppor. dr med. Wiesław Łaciń-
ski, w drodze wyróżnienia został doraźnie 
awansowany do stopnia kapitana. W 1950 
roku przeszedł do 7 Szpitala Marynarki Wo-
jennej w Gdańsku-Oliwie, gdzie był asysten-
tem, adiunktem a następnie Ordynatorem 
Oddziału Chirurgicznego. W okresie tym 
uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii, 
medycyny morskiej i organizacji służby 
zdrowia. W 1956 roku obejął obowiązki Ko-
mendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej. 

Jako Komendant, kmdr Wiesław Łasiński 
doprowadził Szpital do największego w jego 
dziejach rozkwitu, a opieka, jaką otaczał ma-
rynarskie środowisko stała na najwyższym w 
Trójmieście poziomie. W międzyczasie kmdr 
dr med. Wiesław Łasiński, na podstawie do-
robku naukowego w zakresie chirurgii i ana-
tomii prawidłowej, w oparciu o gremia nauko-
we Akademii uzyskał tytuł docenta, a następ-
nie profesora nauk medycznych. 

Jako chirurg, w ramach zabezpieczenia me-
dycznego operacji morskich, brał udział 
w wielu rejsach na okrętach szkolnych i bojo-
wych Marynarki Wojennej m.in. na sPITS-
BERGEN. Jako jeden z pierwszych, operował 
na morzu marynarza z ostrym zapaleniem 
wyrostka robaczkowego. Każdy rejs wyko-
rzystywał do prowadzenia szkolenia sanitar-

nego załóg w różnych sytuacjach taktycznych 
na morzu. W oparciu o swoje doświadczenie 
lekarza okrętowego, opracował podręcznik 
„Pierwsza pomoc rannym i chorym na okrę-
cie” oraz kilka rozdziałów do „Podręcznika 
medycznego kapitana statku”. 

W 1965 roku kmdr prof. dr med. Wiesław 
Łasiński został Komendantem Wojskowej 
Akademii Medycznej. Po odejściu na to pre-
stiżowe stanowisko i awansie do stopnia gen. 
bryg. prof. Łasiński nigdy nie zdjął marynar-
skiego munduru i nie przerwał kontaktów 
z marynarskim środowiskiem. Obowiązki Ko-
mendanta Wojskowej Akademii Medycznej 
sprawował przez 7 lat. 

W 1976r. pozostając w uczelni profesor Ła-
siński przeszedł na stanowisko Komendanta 
Instytutu Nauk Podstawowych i Szefa Kate-
dry Anatomii Prawidłowej. Na stanowisku 
Komendanta Instytutu pozostawał do momen-
tu przejścia na emeryturę tj do 1984r. Cały 
czas nadal aktywnie pracował w wielu krajo-
wych i zagranicznych stowarzyszeniach na-
ukowych. Jego dorobek naukowy to ponad 
150 cennych publikacji, w tym wiele podręcz-
ników. Ukoronowaniem doświadczeń całego 
życia zarówno teoretyka, jak i klinicysty chi-
rurga jest monumentalne, wielotomowe dzie-
ło życia „Anatomia topograficzna i stosowa-
na” oraz „Anatomia dla stomatologów. 

Panu kmdr. ppor. Januszowi KOWALEWSKIEMU
Składamy wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI

Dowództwo, Kadra oraz Pracownicy Cywilni 
Centrum Operacji Morskich

prof. dr hab. med. Kazimierz Dęga
bandera@mw.mil.pl

ło życia „Anatomia topograficzna i stosowa-

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach żywych”
Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

Panu por. mar. Michałowi KAPŁON
z powodu śmierci

ŻONY

Dowódca i Załoga ORP "HYDROGRAF"
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Pierwsza misja

Sam tytuł może wskazywać na potrakto-
wanie zagadnienia przez pryzmat dzia-
łań dwóch jednostek MW RP wysła-
nych na misję, okrętu szkolnego ORP 

„Wodnik” (przemianowanego na czas misji na 

Na progu drugiego dziesięciolecia XXI wieku już mało kto pamięta, że polskie 
okręty wzięły udział w działaniach wojennych w obronie Kuwejtu. Próbę 
przypomnienia wydarzeń z 1991 roku podjęli kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof 
Kubiak i kmdr por. rez. dr hab. Piotr Mickiewicz. Nakładem wydawnictwa 
TRIO ukazała się książka „Zapomniani bohaterowie. Marynarka Wojenna RP 
w czasie wojny o wyzwolenie Kuwejtu”.

jednostkę sanitarno-ewakuacyjną) oraz okrętu 
ratowniczego ORP „Piast”. Publikacja jest jed-
nak szerokim kompendium wiedzy nie tylko na 
temat samego konfliktu w Zatoce Perskiej, ale 
również sytuacji politycznej Polski w trudnym 
okresie lat 1989 – 1991. Książkę tą powinien 
przeczytać każdy kto choć trochę interesuje się 
historią Marynarki Wojennej i konfliktów zbroj-
nych współczesnego świata oraz rolą sił mor-
skich w globalnym systemie bezpieczeństwa. 

Publikację podzielono na trzy zasadnicze 
części. Każda z nich to w zasadzie autono-
miczny tekst opisujący wydarzenia z różnych 
punktów widzenia. Pierwszy rozdział wyszedł 
spod pióra kmdr. por. rez. dr. hab. Krzysztofa 
Kubiaka. Jest to bardzo szczegółowy zapis 
przebiegu konfliktu w Zatoce Perskiej. Autor 
rozpoczyna od genezy irackiej inwazji na Ku-
wejt. Następnie opisuje przebieg działań lądo-
wych, powietrznych i logistycznych. Bardzo 
dużo miejsca poświęca opisowi operacji mor-

skich i marynarek wojennych oraz faz inter-
wencji międzynarodowej. 

Druga część książki jest autorstwa kmdr. 
por. rez. dr. hab. Piotra Mickiewicza. To wni-
kliwa analiza sytuacji geopolitycznej Polski 

w latach 1989 – 1991 w odniesieniu do polity-
ki zagranicznej i udziału w międzynarodowych 
misjach pokojowych polskich jednostek woj-
skowych. Przedstawia również analizy pierw-
szych modeli polityki bezpieczeństwa pań-
stwa. Komandor Mickiewicz przypomina, że 
jedną z dróg „powrotu do Europy” były mię-
dzynarodowe misje pokojowe i stabilizacyjne, 
a w tym głównie zaangażowanie polskich sił 
w wojnie o wyzwolenie Kuwejtu. 

Trzecią część autorzy książki oddali wetera-
nom działań polskich okrętów na Zatoce Per-
skiej w 1991 roku. Rozdział ten ukazuje ludzki 
wymiar uczestnictwa w misji. Swoje obszerne 
wspomnienia przedstawił bowiem obecny do-
wódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia kmdr Ka-
zimierz Pulkowski, który w czasie wojny o wy-
zwolenie Kuwejtu był dowódcą działu łączności 
i obserwacji technicznej ORP „Wodnik”. 

Oprócz trzech głównych części książki w pu-
blikacji umieszczono szereg aneksów opisują-
cych szczegółowo m.in. kalendarium najważ-
niejszych wydarzeń związanych z wojną w Za-
toce Perskiej (również w odniesieniu do działań 
ORP „Wodnik”), siły morskie Iraku, państw ko-
alicji antyirackiej, z osobnym wyszczególnie-
niem państw basenu Zatoki Perskiej.

ORP „Wodnik” i ORP „Piast” wyszły z Por-
tu Wojennego w Gdyni 29 grudnia 1990 roku. 
Skierowały się do Zatoki Perskiej, gdzie przez 
niemal pięć miesięcy uczestniczyły w działa-
niach wielonarodowej koalicji. Za trzy miesią-
ce będziemy więc obchodzić dwudziestolecie 
rozpoczęcia pierwszej po 1989 roku misji Ma-
rynarki Wojennej RP w ramach międzynarodo-
wych sił pokojowych. Misji, która m.in. dzięki 
publikacji „Zapomniani bohaterowie. Mary-
narka Wojenna RP w czasie wojny o wyzwole-
nie Kuwejtu” znajduje zasłużone miejsce we 
współczesnej historii Polski. 

Panu kmdr. Jarosławowi WÓJCIKOWI
Składamy wyrazy głębokiego współczucia  z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

Dowództwo, Kadra oraz Pracownicy Cywilni 
Centrum Operacji Morskich

Panu st. chor. szt. mar. Krzysztofowi PODOLAKOWI
oraz jego NAJBLIŻSZYM

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

OJCA

dowódca, kadra i pracownicy wojska 
3. Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego

Panu kmdr por. Arkadiuszowi WOŹNIAKOWI
oraz Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIA

składają współpracownicy 
z Szefostwa Ratownictwa Morskiego DMW

Państwu Beacie i Arkadiuszowi WOŹNIAKOM
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA i TEŚCIA

składają kadra i pracownicy
7 Szpitala Marynarki Wojennej 

nie Kuwejtu” znajduje zasłużone miejsce we 

kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl
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kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

Piorunujący 
start marynarzy

Tegoroczny start w Pucharze Polski 
PZPN marynarze rozpoczęli od 
rundy wstępnej, gdzie trafili na ze-
spół Amigo Przyjaźń. Drużyna ta 

w zeszłym sezonie zajęła 5. miejsce w roz-
grywkach Klasy B. Amatorska, bądź co 
bądź, reprezentacja Marynarki Wojennej nie 
była faworytem spotkania. Któż więc mógł 
przypuszczać, że rozgrywany na boisku 
Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
mecz zakończy się nie tylko najwyższą wy-
graną marynarzy w historii wszystkich spo-
tkań reprezentacji MW, ale najwyższym wy-
nikiem w całej rundzie, a pewnie i jednym 
najwyższych w historii samego pucharu. Po 
ostatnim gwizdku sędziego, Marcina Ko-
walskiego, na tablicy widniał wynik 14:0!

W tym meczu kluczem do sukcesu oka-
zała się bezbłędna gra całej formacji obron-
nej Marynarki Wojennej oraz wysoka sku-
teczność strzelecka marynarzy. – przyznaje 
Robert Wereszko, trener marynarzy, który 
do niedawna był grającym trenerem, ale 
kontuzja wyeliminowała go z gry w przy-
szłych meczach. Worek z bramkami roz-
wiązał w 8 minucie jeden z dwójki napast-
ników, Artur Rosiński. Już 4 minuty póź-
niej było 2:0. Autorem trafienia był grający 
w pomocy kapitan reprezentacji MW Ro-
bert Rachwał. Przed upływem pierwszego 
kwadransa było już 3:0. Bramkę strzelił po-
mocnik Artur Wypyszczak. W 21 minucie 
sędzia podyktował karnego. Skutecznym 

Piłkarska reprezentacja Marynarki Wojennej od 2006 roku regularnie uczestniczy w walce o Puchar 
Polski PZPN. Również w tym sezonie marynarze stanęli do zmagań o jedno z najcenniejszych polskich 
trofeów piłkarskich. Nawet najwierniejsi kibice nie przypuszczali jednak, że piłkarze spod biało-
czerwonej bandery będą mięli tak piorunujący i zarazem obiecujący start.

egzekutorem był Rosiński. Ten sam zawodnik 
trafił po raz kolejny 4 minuty później, komple-
tując tym samym klasycznego hat-tricka. W 27 
minucie drugie trafienie dołożył Wypyszczak. 
Skuteczności kolegom pozazdrościł drugi z na-
pastników, Dariusz Kwaśniewski i do przerwy 
dwa razy wpisał się na listę strzelców (w 42 
i 45 minucie). Marynarze schodzili do szatni 
prowadząc 8:0! 

Zdruzgotani wynikiem przeciwnicy nie przy-
puszczali pewnie, że marynarze w drugiej poło-
wie bynajmniej nie spoczną na laurach. Podob-
nie jak w pierwszej części, również w drugiej li-
stę strzelców otworzył niezawodny Rosiński (55 
minuta). Kto wie z jaką zdobyczą zakończyłyby 
mecz gdyby nie fakt, że, prawdopodobnie dla 
dobra przeciwnika, został zmieniony przez Ad-
riana Niewiadomskiego tuż po strzeleniu 
4. bramki. Kolejne dwa trafienia dołożyli Kwa-
śniewski (w 62 i 65 minucie) i grający od po-
czątku drugiej połowy pomocnik Rafał Studziń-
ski (w 75 i 80 minucie), a jedno zmiennik Wy-
pyszczaka, Tomasz Orzłowski (79 minuta). Spo-
tkanie zakończyło się wynikiem 14:0 i przeszło 
do historii jako najwyższa wygrana reprezentacji 
Marynarki Wojennej w historii występów pu-
charowych, turniejowych i towarzyskich. 

Kolejny mecz, w 1. rundzie zasadniczej Pucha-
ru Polski, marynarze rozegrali już po zamknięciu 
wrześniowego numeru. Przeciwnikami byli piłka-
rze Błękitnych Sobowidz. Spotkanie odbyło się 
15 września w Gdyni, na boisku GOSiR-u. 

Tegoroczny występ piłkarskiej reprezentacji 

Marynarki Wojennej to piąty start marynarzy 
w tych rozgrywkach. Po raz pierwszy repre-
zentacja MW RP wystartowała w Pucharze 
Polski w 2006 roku. W tym też roku maryna-
rze odnieśli swój największy dotąd sukces. 
Dotarli do czwartej rundy rozgrywek (jedna 
runda wstępna i trzy zasadnicze). Rok później 
swoje zmagania zakończyli w rundzie trzeciej 
(dwie rundy wstępne i jedna zasadnicza).

Bramki dla Marynarki Wojennej strzelili: 
• 4 – Artur ROSIŃSKI (8 min, 21min. z karne-

go, 25min. 55 min.) 
• 4 – Dariusz KWAŚNIEWSKI (42 min., 45 

min. , 62 min., 65 min.) 
• 2 – Artur WYPYSZCZAK (14 min., 27.min.) 
• 2 – Rafał STUDZIŃSKI (75 min., 80 min.) 
• 1 – Robert RACHWAŁ (12 min.) 
• 1 – Tomasz ORZŁOWSKI (79min.) 

Reprezentacja Marynarki Wojennej wy-
stąpiła w składzie:
• w bramce: Roman TOMASZEWICZ 
• w obronie: Marek STENKA, Mariusz MI-

ZIARSKI, Adam ŚCIECHOWICZ, Tomasz 
ŻOŁĄDEK 

• w pomocy: Robert RACHWAŁ (kapitan), Ire-
neusz SIEWERT, Michał MASZOTA (od 45 
min. Rafał STUDZIŃSKI), Artur WYPYSZ-
CZAK (od 75 min. Tomasz ORZŁOWSKI) 

• w ataku: Dariusz KWAŚNIEWSKI, Artur 
ROSIŃSKI (od 55 min. Adrian NIEWIA-
DOMSKI). 
ROSIŃSKI (od 55 min. Adrian NIEWIA-
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