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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

W 1934 roku, ukazało się nakładem Ligii Morskiej i Kolonialnej drugie wydanie książ-
ki Juliana Ginsberta, „Prawda Morska”. Wiele zawartych w niej tez nie dość, że nie 
straciło na aktualności, to nawet znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach. Dla-
tego pozwalamy sobie na publikację jej fragmentu jako wstępu do niniejszego numeru 
„Bandery”, zachowując przy tym oryginalną pisownię i interpunkcję.

W zaraniu naszej państwowości zbyt wiele trosk ciążyło na wodzach 
narodu, by ci myśleć mogli o stworzeniu floty. Zbyt głęboko lądowa 
mentalność zapuściła korzenie w umysłach obywateli, aby społe-
czeństwo samo czynu morskiego zapragnęło. Byli nawet tacy, którzy 

w Polskę na morzu wierzyć nie chcieli. Dopiero budowa i rozwój Gdyni ruszyły z mar-
twego punktu sprawę wskrzeszenia polskiej Armaty Wodnej.

Odrazu jednak zarysowała się ostro kolosalna rozbieżność między poczynaniami na-
tury gospodarczej, a politycznej. Zbudowano wspaniały port, nowoczesne miasto, doki, 
magazyny, zakłady, flotę handlową. Ale naród od czasów walk niepodległościowych 
przywykły widzieć punkt ciężkości na lądzie – nie pomyślał o zabezpieczeniu tych cu-
dów od strony morza. To też dziś dziwnie brzmią wszystkie te gromkie hasła i przysięgi 
o obronie dostępu „do morza”do ostatniej kropli krwi.

Nie o to przecież chodzi! Nie chodzi o wyhodowanie nowego zastępu męczenników 
narodowych, którzy z szablami i karabinami porwą się na dalekonośne działa okrętowe. 
I zginą bez pożytku, bowiem wolności morskiej i dostępu do morza bronić z wybrzeża 
się nieda. Można conajwyżej odbierać razy bez możliwości ich oddania.

Męczenników narodowych mamy w historii naszej dosyć. Czas teraz abyśmy wycho-
wali pokolenie zwycięzców. Takich, co miast wytoczyć ostatnią kroplę krwi – pójdą 
i obronią zwycięsko morskie państwo Rzeczypospolitej.

Aby zaś tego dokonać zdołali, aby posiedli zgóry zaufanie, że zwyciężyć mogą – trze-
ba im dać do rąk narzędzia tego zwycięstwa: okręty, okręty i jeszcze raz okręty!

Dać im więc te okręty możemy i musimy. Albowiem nie bogactwo kraju stanowi o si-
le zbrojnej na morzu a wręcz przeciwnie – wartość i siła floty wojennej stanowi o do-
brobycie i bezpieczeństwie kraju.

Julian Ginsbert – (1892-1948). Czołowy publicysta i ideolog rozbudowy floty wo-
jennej. Pod pseudonimem Kapitan Nemo publikował w „Morzu”, „Polsce Zbrojnej” 
i „Wiarusie”. W latach 1935 – 1939 był sekretarzem redakcji „Przeglądu Morskiego”. 
W latach 1939 – 1941 był w niewoli sowieckiej. Z niewoli trafił do Armii Polskiej w 
Buzułuku (Rosja). W 1943 roku w Anglii został wcielony do MW jako porucznik rezer-
wy w Korpusie Piechoty. Zmarł w Londynie.
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Kiedy postanowił Pan związać się 
z Marynarką Wojenną?

W szkole średniej wiedziałem już, że zwią-
żę się z morzem. Początkowo myślałem, że 
będę się uczył na Politechnice Gdańskiej. 
Chciałem budować okręty. No ale ostatecznie 
zdecydowałem się pójść do Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej (dzisiejszej Akademii 
Marynarki Wojennej). Okazało się, że speł-
niam kryteria związane ze zdrowiem, a po-
nieważ technikum mechaniczne ukończyłem 
z wyróżnieniem, to miałem możliwość wy-
boru wszystkich uczelni wyższych w kraju. 
Zdawałem tylko sprawdzian sprawności fi-
zycznej i test psychologiczny. 

Nie pochodzi Pan z Pomorza...
Nie. Z Beskidu Żywieckiego.

W tamtych czasach chyba niewiele 
osób z południa Polski decydowało 

się na karierę marynarską?
Na studiach sporo osób było z centralnej 

i z południowej Polski. Na blisko dwustu 
podchorążych z pierwszego roku co najmniej 
kilkunastu z nich pochodziło spoza północ-
nych regionów kraju.

Jak na Pana decyzję zareagowali znajo-
mi z południa?

Kiedy jechałem na urlop w swoje rodzinne 
strony to oczywiście mój mundur marynarski 
robił duże wrażenie. Chyba wszyscy byli 
dumni z tego, że ktoś z ich grona zdecydował 
się zostać oficerem Marynarki Wojennej. 

Czy mundur marynarski był kiedyś 
mniej rozpoznawalny niż dzisiaj?

Mundur marynarski zawsze był rozpozna-
walny . W tamtym okresie mieliśmy ubiór 
letni, niebieski z białą czapką i ubiór zimo-
wy czarny z czarną czapką i faktycznie zda-
rzało się, że ktoś na przykład na dworcu po-
mylił zimowy ubiór marynarza z ubiorem 
pracownika kolei. Ale myślę, że dzisiaj ta 
świadomość jest większa niż kiedyś. Dużą 

Z kontradmirałem Stanisławem Kanią o mundurze 
marynarskim, „Orle” i politykach rozmawia Tomasz Gos.

rolę odgrywają tutaj środki masowego prze-
kazu. Im częściej pokazuje się w mediach 
marynarza w mundurze tym bardziej społe-
czeństwo oswaja się z mundurem naszego 
rodzaju sił zbrojnych.

Z czego pisał Pan pracę magisterską?
Z okrętów podwodnych. 

A po studiach służył Pan na „Orle”. Za-
interesowanie tym typem okrętów 

chyba więc przydało się...
Tak. Wiedziałem sporo na ten temat i nie 

martwiłem się o to, że przyjdę do nowego 
miejsca pracy gdzie będę musiał się wszyst-
kiego nauczyć od zera. 

Jak Pan wspomina ten okres?
Służba na „Orle” to był mój najpięk-

niejszy okres w karierze marynarskiej. Speł-
niało się wówczas moje młodzieńcze marze-
nie o służbie na tego typu okrętach. Poza tym 
to świetny okręt o dużym potencjale bojo-
wym z nowoczesnym uzbrojeniem, które do 
dziś nie straciło swoich walorów. Ważnym 
był również fakt, że spędzaliśmy wiele dni 
w morzu, wychodziliśmy w rejsy autono-
miczne poza obszar Morza Bałtyckiego. Dla 
młodego oficera to było coś!

Mówi się, że służba na okrętach pod-
wodnych należy do najtrudniej-

szych...
Służba rzeczywiście nie należy do najła-

twiejszych ale jeżeli ktoś jest podwodnia-
kiem dlatego, że jest to jego pasją to o tych 
trudnościach szybko zapomina i nawet kilku-
dziesięciodniowe wyjścia w morze upływają 
wówczas bardzo szybko.

Okręty podwodne dają dowódcy dużą 
niezależność.

Oczywiście. Ale nie jest to tak, że zanu-
rzamy się i hulaj dusza − piekła nie ma! 
Zadania okrętów podwodnych są z reguły 
ściśle określone. A ich autonomiczność to 
także duża odpowiedzialność. Dlatego na 

dowódców okrętów podwodnych wybiera 
się ludzi z ogromnym doświadczeniem. 
Chodzi o to, żeby w pewnych sytuacjach 
nie dać ponieść się fantazji i gdy na przy-
kład ktoś nagle zamelduje, że jesteśmy ata-
kowani czy grozi nam niebezpieczeństwo 
nie przedsięwziąć daleko idących w skut-
kach czynów. Dowódcy muszą być ludźmi 
roztropnymi ale również zdecydowanymi 
w swoim postępowaniu. 

Czy konwencjonalne okręty podwodne 
wracają dzisiaj do łask światowych 

marynarek wojennych?
Wiele krajów wraca do posiadania kon-

wencjonalnych okrętów podwodnych. Okręty 
atomowe oczywiście odgrywają ogromną ro-
lę ale przy obecnych zagrożeniach, na przy-
kład terrorystycznych, gdzie ważne jest by 
prowadzić działania blisko brzegu (chociażby 
po to by mieć możliwość wysadzania grup 
dywersyjnych), konwencjonalne okręty pod-
wodne jak najbardziej się sprawdzają.

Niektóre państwa pozbywają się tego 
typu jednostek. Na przykład Dania. 

Są to decyzje polityczne. Wynikają chy-
ba głównie z tego, że utrzymanie okrętów 
podwodnych jest bardzo drogie. Ale jeśli 
nasza Marynarka Wojenna ma funkcjono-
wać normalnie to musimy dysponować ta-
kim sprzętem, który pozwoli nam stworzyć 
realne zagrożenie dla potencjalnego prze-
ciwnika. Powinniśmy mieć też świadomość 
tego, że siły ZOP nie mogą ćwiczyć tylko 
na symulatorach. Duńczycy chyba się już o 
tym przekonali.

Mamy szanse na pozyskanie nowych 
jednostek podwodnych?

W planach rozwoju Marynarki Wojennej 
jest ujęty nowy okręt podwodny. Wszystko 
wskazuje na to, że powinniśmy dostać taką 
jednostkę. Wiadomo przecież, że pomimo 
niezłego stanu technicznego okrętów typu 

Kontradmirał z 
Beskidu Żywieckiego
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Kontradmirał Stanisław KANIA urodził się 
15 października 1954 roku w m. Brzuśnik 
w powiecie żywieckim. Jest absolwentem 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej 
(1980). Ukończył kurs w Ośrodku Szkole-
nia Floty Bałtyckiej w 1987 roku, kurs ofi-
cerów sztabowych w holenderskiej Akade-
mii Obrony Narodowej w 1994 roku oraz 
podyplomowe studia polityki obronnej w 
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 
w 2009 roku. 
Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole 
Marynarki Wojennej od 1981 roku pełnił 
służbę w 3 Flotylli Okrętów w Gdyni w Dywi-
zjonie Okrętów Podwodnych, z którym zwią-
zany był przez ponad 20 lat. Przeszedł 
wszystkie szczeble kariery na okrętach 
podwodnych. Przez pierwsze 4 lata był do-
wódcą działu obserwacji technicznej, a po 
zakończeniu kursu zagranicznego, od 
1987 roku, objął obowiązki zastępcy do-
wódcy okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. Od 
1990 dowodził tym okrętem, największą 
jednostką polskiej floty podwodnej w histo-
rii Marynarki Wojennej. W latach 1994 wy-
znaczony został na dowódcę Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych, którym dowodził 
przez kolejne 10 lat. W 2004 roku prze-
szedł do sztabu 3 Flotylli Okrętów w Gdyni i 
został wyznaczony na stanowisko szefa 
Szkolenia Flotylli. Począwszy od 2007 roku 
wykonywał obowiązki na stanowiskach 
służbowych w Dowództwie Marynarki Wo-
jennej. Był szefem Oddziału Szkolenia Do-
wództw oraz szefem Oddziału Operacyjne-
go, będąc jednocześnie zastępcą szefa Za-
rządu Operacji Morskich.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z 
dniem 6 lipca 2009 roku, komandor Stani-
sław Kania został wyznaczony na stanowi-
sko szefa Szkolenia Morskiego - Zastępcy 
Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej. Na 
podstawie postanowienia Prezydenta RP 
10 listopada 2010 roku został awansowa-
ny na stopień kontradmirała.

KOBBEN ich czas eksploatacji zbliża się 
ku końcowi. 

Wszystko w rękach polityków?
Jest wielu polityków, którzy życzli-

wie spoglądają na Marynarkę Wojenną. 
Ostatnia wizyta Komisji Obrony Narodowej 
może o tym świadczyć. Natomiast wszystko 
wiąże się z określonymi możliwościami fi-
nansowymi państwa. 
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Powrót „Czernickiego”

Kontradmirał Ryszard Demczuk objął sta-
nowisko Zastępcy Dowódcy Grupy Za-

daniowej (CJIATF-Combined Joint Interagen-
cy Anti-corruption Task Force) w Strategicz-
nym Dowództwie ISAF w Kabulu. CJIATF – 
SHAFAFIYAT (w języku Dari oznacza 

Nowy zastępca CJIATF
„transparentność”), to nowo powołana do 
życia instytucja wspierająca wspólnie ze 
środowiskiem międzynarodowym Islamską 
Republikę Afganistanu w walce z korupcją. 
Implementuje i koordynuje wszelkie formy 
aktywności ISAF związane z działalnością 
antykorupcyjną w obszarze działań rekon-
strukcyjnych i stabilizacyjnych Afganistanu. 

Do podstawowych zadań kontradmirała 
Ryszarda Demczuka będzie należeć m.in. 

nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy 
w dziedzinie antykorupcji z organizacjami 
międzynarodowymi oraz z instytucjami Rządu 
Islamskiej Republiki Afganistanu. Koordyna-
cja wszelkich inicjatyw ISAF odnoszących się 
do obszaru działań antykorupcyjnych. Zapew-

nienie dowództwu ISAF analizy i oceny zja-
wisk dotyczących przejawów korupcyjnych, 
oraz zbieranie doświadczen i opracowywanie 
wniosków z działań antykorupcyjnych na te-
atrze prowadzenia operacji.

CJIATF – SHAFAFIYAT jest nową Grupą 
Zadaniową, która powstała w końcu paździer-
nika 2010 roku, jako odpowiedź społeczności 
międzynarodowej na „korupcję”, która urosła 
w Afganistanie do poziomu, który nie tylko 
zagraża powodzeniu misjii ISAF, lecz także 
podważa praworządność rządu i władz admi-
nistracji terytorialnej.

Na czas nieobecności kontradmirała Ry-
szarda Demczuka obowiązki szefa Szkolenia 
MW pełni kontradmirał Stanisław Kania.
szarda Demczuka obowiązki szefa Szkolenia 

Po roku działań pod flagą NATO ORP 
„Kontradmirał Xawery CZERNICKI” 

powrócił do macierzystego portu w Świnouj-
ściu. Okręt stał na czele Stałego Zespołu Sił 
Obrony  Przec iwminowej  NATO 
(SNMCMG-1), określanego mianem „Tarczy 
Przeciwminowej”. Uczestniczył w 5 opera-
cjach bojowych oraz 7 międzynarodowych 
manewrach morskich. Zespół ten, pod pol-
skim dowództwem, zniszczył ponad 12 ton 
niebezpiecznych materiałów wybuchowych 
zalegających na akwenach europejskich.

Głównym zadaniem okrętów SNMCMG-1 

pod polskim dowództwem było utrzymanie 
bezpieczeństwa żeglugi poprzez zapewnie-
nie systemu obrony przeciwminowej na 
akwenach morskich. Działania obejmowały 
prowadzenie operacji bojowych oraz udział 
w ćwiczeniach utrzymujących ciągłą zdol-
ność do reagowania w sytuacjach kryzyso-
wych. Siły te były także w gotowości do 
prowadzenia operacji antyterrorystycznych, 
akcji ratowania życia, reagowania w sytu-
acjach kryzysowych i ewakuacji ludności 
cywilnej z zagrożonych rejonów. Poprzez 
swoją stałą obecność na akwenach europej-

skich demonstrowały także determinację 
państw NATO do utrzymania pokoju i bez-
pieczeństwa żeglugi.
państw NATO do utrzymania pokoju i bez-

Nowy szef Sztabu 8 FOW
Komandor Zygmunt BIAŁOGŁOWSKI, 

decyzją Ministra Obrony Narodowej, zo-
stał wyznaczony i objął obowiązki na stanowi-
sku szefa Sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu. Jednocześnie został awanso-
wany do stopnia komandora.

Urodził się 22 lipca 1963 roku w Przewor-
sku na Podkarpaciu. Zaczynał w Centrum 

Szkolenia Specjalistów MW w Ustce, a na-
stępnie w 3. Flotylli Okrętów. Od 1991 roku 
związał się z 12. Dywizjonem Trałowców, 
w którym przeszedł wszystkie szczeble dowo-
dzenia od dowódcy działu okrętowego aż do 
dowódcy Dywizjonu. Od 2007 roku służy 
w dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu.
w dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 

Imieniny „Kondora”
27 listopada, minęła 6 rocznica nadania 

imienia dla okrętu podwodnego ORP 
„Kondor”. Z tej okazji, w dniu obchodów 
święta na okrętach Dywizjonu Okrętów Pod-
wodnych podniesiono galę banderową. W 
uroczystej zbiórce uczestniczyła załoga okrę-
tu podwodnego ORP „Kondor”, dowódca 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych komandor 

Sławomir Wiśniewski, szef logistyki dywi-
zjonu komandor porucznik Ireneusz Gołą-
bek, pierwszy dowódca okrętu komandor po-
rucznik Tomasz Krasoń, dowódcy pozosta-
łych okrętów typu KOBBEN, oraz byli człon-
kowie załogi „Kondora”. Komandor Wi-
śniewski złożył całej załodze jubilata życze-
nia pomyślności i wytrwałości w służbie na 

morzu. Po zbiórce na okręcie odbyła się uro-
czystość wręczenia Odznak Marynarza Okrę-
tów Podwodnych.
czystość wręczenia Odznak Marynarza Okrę-
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Mówi się, że okręt muzeum ORP 
„Błyskawica” to dusza polskiej 
floty wojennej. Jest świadec-
twem jej nieprzerwanej historii 

i symbolizuje twardy charakter morskiego 
rzemiosła. 25 listopada 2010 roku obchodził 
73. urodziny. Nikt chyba nie przypuszczał, że 
tego dnia na jego pokładzie stanie Głowa 
Państwa. Choć wszystko wskazuje na to, że 
był to jedynie przypadek, to jubileuszu w ta-
kim gronie można jedynie pozazdrościć. 

Uroczystość powitania Zwierzchnika Sił 
Zbrojnych RP rozpoczęła się tuż przed godzi-
ną 15:00. Prezydenta RP powitał dowódca 
Marynarki Wojennej admirał floty Tomasz 
Mathea. Ceremonia przebiegła w asyście ho-
norowej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyj-
nej MW. Prezydent Bronisław Komorowski 
przybył do Gdyni w towarzystwie m.in. szefa 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gene-
rała Mieczysława Cieniucha, szefa Biura Bez-
pieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja 
oraz sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta 

To była pierwsza wizyta Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP w Marynarce Wojennej. Chodź 
trwała jedynie kilka godzin, to w większości miała charakter familijny, merytoryczny, bez 
fl eszy. Prezydent RP Bronisław Komorowski pierwsze kroki skierował na pokład 
historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”. W przeddzień 92. rocznicy odtworzenia 
Marynarki Wojennej RP wizytacji polskich sił morskich nie mógł zacząć nigdzie indziej. 

Prezydent RP 
w Marynarce Wojennej

RP ministra Sławomira Nowaka. Wszyscy 
wraz dowódcą MW i przedstawicielami MW, 
stanęli obok siebie na pokładzie historycznego 
okrętu i odebrali defiladę Kompani Reprezen-
tacyjnej MW, która maszerowała w rytm to-
nów granych przez OR MW. 

Krótka ceremonia powitania przykuła spo-
rą uwagę pomorskich mediów. Liczebność 
fotografów, operatorów kamer i dziennikarzy 
dorównywała niemal liczebności witających 
pododdziałów. W blasku fleszy Prezydent 
RP wraz z całą delegacją przeszli na pokład 
motorówki reprezentacyjnej MW M-1. Gdy 
ta rzuciła cumy i rozpoczęła rejs do Portu 
Wojennego z pokładu ORP „Błyskawica” 
rozległ się huk salwy honorowej. 

Przejście do wojennej części gdyńskiego 
portu nie trwało długo. Kiedy M-1 mijała po-
szczególne okręty Prezydenta RP witały, 
zgodnie z ceremoniałem morskim, ich załogi 
zgromadzone na burtach. Tak Zwierzchnik Sił 
Zbrojnych RP rozpoczął wizytację 3 Flotylli 
Okrętów. Tam rolę gospodarza pełnił zastępca 

Dowódcy 3FO komandor Mirosław Sołtysiak. 
Powitał Prezydenta RR na nabrzeżu. Wszyst-
kich zaprosił do dowództwa 3FO na prezenta-
cję poświęconą Marynarce Wojennej. Prezy-
dentowi RP przedstawiono obecny stan pol-
skich sił morskich i plany na przyszłość, z któ-
rymi marynarze wiążą spore nadzieje. Prezen-
tacja nie była bynajmniej ostatnim punktem 
wizyty w gdyńskiej flotylli. Tuż po jej zakoń-
czeniu Prezydent RP spotkał się z przedstawi-
cielami jednostek Marynarki Wojennej. 

Była to pierwsza wizyta Zwierzchnika Sił 
Zbrojnych RP w Marynarce Wojennej. Przy-
padła w przeddzień obchodów 92. rocznicy 
odtworzenia MW, w dzień 73. rocznicy pod-
niesienia biało-czerwonej bandery na nisz-
czycielu ORP „Błyskawica, w momencie, 
w którym wszyscy marynarze czekają na 
dobre wieści dotyczące przyszłości polskich 
sił morskich.
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Wspomniany dekret podpisany 
przez Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego powie-
rzył dowodzenie nowym ro-

dzajem Sił Zbrojnych RP komandorowi 
(pułkownikowi marynarki) Bogumiłowi No-
wotnemu. I właśnie pierwszy dowódca MW 
RP, a w zasadzie szef Sekcji Marynarki przy 
Ministerstwie Spraw Wojskowych, był bo-
haterem jednego z trzech wymiarów obcho-
dów 92. rocznicy odtworzenia MW RP. 
W oficjalnym serwisie internetowym MW, 
po raz pierwszy opublikowano fragmenty 
pamiętników komandora Nowotnego. Mary-
narze przygotowali nawet krótką wariację 
filmową przedstawiającą zawarte w nich tre-
ści. Wymiar historyczny polskich sił mor-
skich ujęty w ten oryginalny sposób pod-
chwyciły media, w tym największy polski 
portal internetowy Onet.pl. 

Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuje utworzyć Marynarkę Polską… Cytat ten zna 
niemal każdy marynarz floty wojennej. Słowa wyryte na „Trzech Bramach” w Gdyni 
przypominają kiedy odrodziły się polskie siły morskie. 92. rocznica tego wydarzenia 
sprowokowała do refleksji nad trzema wymiarami Marynarki Wojennej RP

Czy mamy świadomość czym były siły 
morskie na długo przed 1918 roku? Otóż wy-
starczy rzut oka na kilka wydarzeń historycz-
nych, które pokazują, że znaczenie floty wo-
jennej już kilkaset lat temu było nie do prze-
cenienia. Są to m.in. postawiona przez flotę 
kaperską blokada dostaw do Królewca drogą 
morską w trakcie wojny trzynastoletniej z Za-
konem Krzyżackim, prezentacja bandery zor-
ganizowana przez króla Zygmunta Starego 
w 1526 roku, powstanie Komisji Morskiej 
w 1568 roku, czy oczywiście najsłynniejsze 
starcie bojowe na morzu polskich sił mor-
skich, które przeszło do historii jako „Bitwa 
pod Oliwą”. Inspiracji w obchodach rocznicy 
odtworzenia MW RP można więc szukać na-
wet w XVI i XVII wieku. 

Marynarka Wojenna starała się w tym roku 
pokazać nie tylko swoje burzliwe dzieje. 
W porcie przy skwerze Kościuszki w Gdyni 

Rocznica w trzech wymiarach

i przy Wybrzeżu Władysława IV w Świnouj-
ściu w rocznicowy weekend zacumowały 
okręty MW RP. Marynarze chcieli w ten spo-
sób ukazać jakie jest współczesne oblicze 
polskiej floty wojennej. Okręt rakietowy, 
niszczyciel min i okręt transportowo-minowy 
pomimo zimowej aury odwiedziło kilka ty-
sięcy ludzi. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że marynarze już od jakiegoś czasu zaczęli 
otwarcie mówić o roli jaką pełnią nie tylko 
w systemie obronnym państwa, ale również 
w codziennym życiu Polaków. Utarło się bo-
wiem stwierdzenie, że MW RP ma przede 
wszystkim bronić polskich granic. Przy oka-
zji jubileuszu MW RP można by długo wy-
mieniać jej zadania od obrony interesów Pol-
ski na morzu zaczynając, przez udział w mi-
sjach zagranicznych niwelujących zagrożenia 
z dala od granicy kraju, na ratowaniu życia na 
morzu i tworzeniu map morskich Bałtyku 
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kończąc. Należy zauważyć, że w tym ostat-
nim, w odniesieniu do polskich obszarów 
morskich, MW RP jest monopolistą. 

Historia i teraźniejszość byłyby niczym 
bez wizji przyszłości. Ostatnie lata nie były 
łaskawe dla rozwoju MW RP. Dlatego teraz, 
kiedy siły morskie czeka modernizacja prze-
widziana w planach Ministerstwa Obrony 
Narodowej do 2018 roku, można zacząć 
otwarcie mówić o oczekiwaniach marynarzy. 
Plany obejmują m.in. pozyskanie nowego 
okrętu podwodnego, niszczyciela min, śmi-
głowców ratowniczych i zwalczania okrętów 
podwodnych, zakończenie budowy korwety 
wielozadaniowej, stworzenie Nabrzeżnego 
Dywizjonu Rakietowego, modernizację fre-
gat typu Oliver Hazard Perry i okrętów rakie-
towych typu Tarantul I oraz dozbrojenie Or-
kanów. Wszystko to jest dla MW RP planem 
minimum, bez realizacji którego polskie siły 
morskie nie przetrwają. 

W 92. rocznicę odtworzenia MW RP war-
to o tym mówić. Przypominać o historii, pie-
lęgnować teraźniejszość i planować przy-
szłość. Plan modernizacji ma zostać zakoń-
czony w 2018 roku, roku 100-lecia MW RP. 
Oby również ten jubileusz był świętowany w 
trzech wymiarach. O historii bowiem zawsze 
można mówić, z teraźniejszością trzeba żyć, 
ale bez klarownej przyszłości historia i dzień 
dzisiejszy będzie obrazem goryczy i zawodu 
wielu pokoleń ludzi morza. 
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Komandor (pułkownik marynarki) Bo-
gumił NOWOTNY, szef Sekcji Mary-

narki Wojennej w latach 1918-1919 – 
pierwszy dowódca Polskiej Marynarki 
Wojennej.

Komandor (pułkownik marynarki) Bogu-
mił Franciszek Nowotny urodził się 3 lutego 
1872 roku w Wieliczce. Swoją karierę woj-
skową związał z marynarką austro-węgier-
ską. Ukończył Szkołę Aspirantów Morskich. 
W trakcie nauki odbył rejs dookoła świata na 
krążowniku „Saida”. W latach 1901−1902 
służył we Flotylli Dunajskiej, a następnie był 
komendantem straży w Poselstwie Austro-
Węgier w Pekinie. Po powrocie do cesarstwa 
pełnił funkcję dowódcy łodzi torpedowej 
„Wurger”. W lipcu 1914 roku otrzymał do-
wództwo małego kontrtorpedowca „Schar-
fschutze”, prowadząc działania bojowe na 
Adriatyku. W 1917 roku otrzymał awans na 
fregattenkapitan (kmdr por.) i został komen-
dantem twierdzy na jednej z wysp na Adria-
tyku, a następnie dowódcą pancernika „Erz-
herzog Karl”. W czerwcu 1918 roku na proś-
bę Rady Regencyjnej w Warszawie i za apro-
batą arcyksięcia Karola Stefana został zwol-

niony ze służby austro-węgierskiej i przy-
dzielony jako referent ds. żeglugi przy rzą-
dzie Rady Regencyjnej. Współzałożyciel Sto-
warzyszenia „Bandera Polska”. Na polecenie 
ministra wojny w Radzie Regencyjnej gen. 
Tadeusza Rozwadowskiego organizował 
przejęcie żeglugi wiślanej od Niemców przy 
pomocy 250 marynarzy przybyłych z róż-
nych flot państw zaborczych do Warszawy. 
28 listopada 1918 roku, na mocy dekretu Jó-
zefa Piłsudskiego o utworzeniu marynarki 
polskiej i Sekcji Marynarki Wojennej w Mi-
nisterstwie Spraw Wojskowych, został wy-
znaczony na stanowisko szefa Sekcji. 11 mar-
ca 1919 roku podał się do dymisji. W 1920 
roku został zwolniony ze służby czynnej na 
własną prośbę, po czym objął obowiązki dy-
rektora Towarzystwa Żeglugowego „Sarma-
cja”. W 1934 roku wyjechał ze względów 
zdrowotnych do Castel Gandolfo we Wło-
szech, gdzie osiadł do końca życia. Zmarł 
17 listopada 1960 roku i został pochowany na 
cmentarzu parafialnym.

Wiceadmirał Kazimierz PORĘBSKI, 
szef Departamentu do Spraw Mor-

skich Ministerstwa Spraw Wojskowych – 
dowódca Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1919 − 1925. 

Wiceadmirał Kazimierz Porębski urodził 
się 15 listopada 1872 r w Wilnie. Po maturze 
wstąpił do Morskiego Korpusu Kadetów 
w Petersburgu, który ukończył w 1892 r. 
Przez szereg lat zajmował różne stanowiska 
w carskiej flocie. Był m.in. dowódca torpe-
dowca „Triewożnyj”, krążownika „Admirał 
Makarow” i stawiacza min „Jenisej”. Dowo-
dził także najnowocześniejszym pancerni-
kiem „Imperatica Marija”, a następnie, już 
w stopniu kontradmirała − brygadą krążow-
ników na Morzu Czarnym. Jesienią 1918 r. 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
podał się do dymisji i przybył do Warszawy. 
W listopadzie 1918 r. kontradmirał Porębski 
wstąpił do Wojska Polskiego. Dzięki kwalifi-

kacjom i umiejętnościom organizacyjnym zo-
stał szefem Departamentu do Spraw Mor-
skich (2 maja 1919 r.), instytucji podporząd-
kowanej Ministerstwu Spraw Wojskowych. 
Za jego czasów w oparciu o Port Wojenny 

w Modlinie utworzono batalion morski 
i Szkołę Morską w Tczewie, kształcąca ofice-
rów marynarki handlowej. Również dzięki je-
go zabiegom zorganizowano Szkołę Mary-
narki Wojennej w Toruniu. Kontradmirał Ka-
zimierz Porębski był jednym z sygnatariuszy 
aktu „zaślubin Polski z morzem”. Wspólnie 
z inżynierem Tadeuszem Wendą był autorem 
koncepcji budowy portu w Gdyni. W 1925 r. 
wskutek tzw. „afery minowej” został zwol-
niony ze stanowiska. Śledztwo wykazało, iż 
jeden z jego podwładnych dopuścił się szere-
gu nadużyć przy zakupie min z Estonii. Winą 
obarczono admirała. Admirał został jednak 
zapamiętany jako doskonały żołnierz i facho-
wiec. Imponował pracowitością, oddaniem 
sprawie, wdrażaniem koncepcji Polski jako 

Twórcy Marynarki Wojennej
1918 był rokiem przełomowym dla historii Państwa Polskiego. Po 123 latach zaborów, 11 
listopada, nasz kraj powrócił na mapę Europy i świata. Zaledwie 17 dni po odzyskaniu 
niepodległości Marszałek Józef Piłsudski utworzył Marynarkę Polską podkreślając tym 
samym jak ważną rolę będzie ona odgrywała w nowym państwie. Ludzie, którzy podjęli trud 
tworzenia Marynarki Wojennej musieli budować wszystko od podstaw. Właśnie oni, 
dowódcy, dzięki którym polska flota wojenna w okresie II Rzeczpospolitej stała się jedną 
z najnowocześniejszych na świecie, stanowią o naszej historii. 
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kraju morskiego. Zmarł w Warszawie 20 
stycznia 1933 r. Spoczywa na cmentarzu na 
Powązkach. 

Wiceadmirał JERZY ŚWIRSKI, szef 
Kierownictwa Marynarki Wojen-

nej w Ministerstwie Spraw Wojskowych – 
dowódca Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1925 − 1947. 

Wiceadmirał Jerzy Włodzimierz Świrski 
urodził się 5 kwietnia 1882 w Kaliszu. 
W latach 1889-1902 był słuchaczem Mor-
skiego Korpusu w Petersburgu. Po promocji 
oficerskiej rozpoczął służbę w Imperialnej 
Marynarce Wojennej Rosji (1902-1918). 
W czasie I wojny światowej był członkiem 
komisji do spraw szkolnych we Flocie Czar-
nomorskiej, a następnie głównym nawigato-
rem tej Floty. W 1917 roku został promowa-
ny na stopień komandora. W 1918 został 
szefem Sztabu Morskiego i ministrem 
Spraw Morskich Ukraińskiej Republiki Lu-
dowej. Następnie wstąpił do polskiej Mary-
narki Wojennej. Na początku kierował Sek-

cją Organizacyjną Departamentu dla Spraw 
Morskich, później został zastępcą szefa De-
partamentu dla Spraw Morskich w Warsza-
wie. W 1920 roku został dowódcą Wybrzeża 
Morskiego, a następnie w 1922 roku został 
mianowany pierwszym dowódcą Floty. 
W 1925 roku objął stanowisko szefa Kie-
rownictwa Marynarki Wojennej w Minister-
stwie Spraw Wojskowych w Warszawie. 
Awans na stopień kontradmirała otrzymał 
w 1931 roku. Z początkiem II wojny świato-
wej ewakuował się wraz z Ministerstwem 
Spraw Wojskowych do Francji, a następnie 
do Wielkiej Brytanii. Po podpisaniu umowy 
polsko-brytyjskiej objął funkcję szefa Kie-
rownictwa MW, którą pełnił aż do czasu 
rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na Za-

chodzie w 1947 roku. Po zakończeniu II 
wojny światowej pozostał na emigracji 
w Wielkiej Brytanii. Nigdy nie powrócił do 

Polski. Zmarł w Londynie 12 czerwca 1959 
roku i został pochowany na cmentarzu 
w Brompton. 

Wiceadmirał JÓZEF UNRUG, do-
wódca Floty w latach 1925-1939.

Wiceadmirał Józef Michał Hubert 
UNRUG urodził się 7 października 1884 ro-
ku w Brandenburgu pod Berlinem. Ukończył 
Oficerską Szkołę Morską w Mürwick. W la-
tach 1907-1911 służył na krążownikach 
„Munchen” i „Niobe” oraz pancerniku 
„Braunschweig”. Przed rozpoczęciem I woj-
ny światowej był oficerem wachtowym i do-
wódcą baterii dział na flagowym pancerniku 
„Friedrich der Grosse”. Od 1915 r. do 1919 r. 
służył na okrętach podwodnych, był m.in. ko-

mendantem Szkoły Podwodnego Pływania, 
dowódcą okrętu i dowódcą flotylli okrętów 
podwodnych. 1 czerwca 1919 roku zgłosił się 
do Wojska Polskiego. 18 września objął sta-
nowisko Szefa Wydziału Operacyjnego Sek-
cji Organizacyjnej w Departamencie Spraw 
Morskich. Następnie został skierowany do 
Gdańska na stanowisko kierownika Urzędu 
Hydrograficznego. Od 19 maja 1925 roku 
decyzją Prezydenta RP objął stanowisko Do-
wódcy Floty. Z chwilą mobilizacji 24 sierp-
nia 1939 roku został mianowany Dowódcą 
Obrony Wybrzeża i podlegał bezpośrednio 
Naczelnemu Wodzowi. Od 1 września do 
2 października dowodził obroną Helu. Okres 
od momentu kapitulacji do 29 kwietnia 1945 
roku spędził w niewoli, w sześciu obozach 

jenieckich. Po opuszczeniu oflagu VII A 
w Mürnau w Bawarii, udał się do Wielkiej 
Brytanii, gdzie został mianowany pierwszym 
zastępcą szefa Kierownictwa Marynarki Wo-
jennej w Londynie. Od 8 marca 1947 roku 
pełnił funkcję zastępcy Generalnego Inspek-
tora Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i rozmieszczenia. To na nim spoczywał ciężar 
działań związanych z demobilizacją persone-
lu sił morskich. W 1948 roku po demobiliza-
cji, wyjechał wraz z rodziną do Agadir 
w Maroku, gdzie pracował przy załadunku 
manganezów na statki. Następnie przeniósł 
się do Francji i zamieszkał w Domu Polskim 
w Lailly en Val pod Orleanem. Tam pracował 
jako kierowca ciężarówki, wożąc żywność 
z pobliskiego miasteczka. Zmarł w wieku 
88 lat w nocy z 28 lutego na 1 marca 1973 
roku w Lailly en Val. Został pochowany 
w kaplicy zamku Branickich w Montresor 
nad Loarą. 

Twórcy Marynarki Wojennej
1918 był rokiem przełomowym dla historii Państwa Polskiego. Po 123 latach zaborów, 11 
listopada, nasz kraj powrócił na mapę Europy i świata. Zaledwie 17 dni po odzyskaniu 
niepodległości Marszałek Józef Piłsudski utworzył Marynarkę Polską podkreślając tym 
samym jak ważną rolę będzie ona odgrywała w nowym państwie. Ludzie, którzy podjęli trud 
tworzenia Marynarki Wojennej musieli budować wszystko od podstaw. Właśnie oni, 
dowódcy, dzięki którym polska fl ota wojenna w okresie II Rzeczpospolitej stała się jedną 
z najnowocześniejszych na świecie, stanowią o naszej historii. 
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Dla zainstalowania pierwszej kondy-
gnacji nadbudówek okręt został 
wyprowadzony na kilka dni z hali, 
w której powstaje. Manewr wypro-

wadzenia odbył się 27 października, następne-
go dnia postawiono pierwszą z pięciu sekcji 
nadbudówki. Proces stawiania segmentów 
nadbudówki zapoczątkowano elementem rufo-
wym graniczącym z lądowiskiem śmigłow-
cowca. Każda z pięciu sekcji waży około 13 
ton. Po postawieniu wszystkich elementów 
i wstępnym ich zmontowaniu kadłub okrętu 
wprowadzono ponownie do hali, gdzie rozpo-
czął się etap spawania i ostatecznego mocowa-
nia pierwszej kondygnacji nadbudówek do ka-
dłuba oraz pomiędzy sobą. W Stoczni Mary-
narki Wojennej są już cztery kolejne sekcje 
drugiej kondygnacji nadbudówek – dwie już 
gotowe, dwie kolejne, w tym mostka, w ostat-
nim etapie budowy. Drugą kondygnację nad-

Korweta zyskuje kształt
budówek będzie można postawić na okręcie 
w późniejszym terminie – z dwóch powodów. 
Przede wszystkim konieczne jest ostateczne 
określenie części składowych Zintegrowanego 
Systemu Walki, którego elementy będą mon-
towane na okręcie, w tym w nadbudówkach. 
Kolejny powód jest taki, że hala, w której po-
wstaje okręt, uniemożliwia, ze względu na 
swoją wysokość, wstawienie kadłuba z kom-
pletną nadbudówką. Druga kondygnacja oraz 
maszt będą więc montowane na stanowisku 
zewnętrznym.

Interesującym wydarzeniem z uwagi na 
technologię i wyjątkowość jest sam proces 
wystawienia okrętu z hali i jego ponownego 
wstawienia. Okręt waży obecnie ponad 1000 
ton (z 5 sekcjami pierwszej kondygnacji nad-
budówki około 1100 ton). Stocznia Marynar-
ki Wojennej dysponuje wózkowym systemem 
transportu wielkogabarytowych elementów 

okrętowych o nośności 2300 ton, który poru-
sza się po systemie torów. Transport Gawro-
na nie był więc specjalnym wyzwaniem, 
a sam proces trwał niewiele ponad godzinę. 
W tym czasie okręt wyjechał z hali montażo-
wej, przejechał ponad 100 metrów po placu 
i został wstawiony na stanowisko lądowe 
z dwoma żurawiami, które posłużyły do po-
sadowienia na kadłubie sekcji nadbudówek. 

621/1
Budowa wielozadaniowej korwety pochło-

nęła już 400 mln złotych. Do zakończenia 
projektu potrzebne jest co najmniej dwa razy 
tyle. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej 
była na okręcie 26 października podczas 
swojego wyjazdowego posiedzenia, a prezes 
SMW, dr Roman Kraiński, pokazał, że to, co 
już powstało, to nie jest wyłącznie kadłub. 
Wewnątrz okrętu zamontowane są już 
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Korweta wielozadaniowa projektu 621 Gawron ma już pierwszą kondygnację 
nadbudówki. Gotowe są też elementy kondygnacji drugiej, w tym mostek. Na rok 2011  
z ogólnej kwoty przeznaczonej na modernizację Marynarki Wojennej 120 mln złotych 
zaplanowano na kontynuowanie projektu. Zgodnie z zapowiedziami Departamentu 
Zaopatrywania SZ w 2011 powinna rozpocząć się także realizacja Zintegrowanego 
Systemu Walki dla okrętu.

wszystkie wielkogabarytowe elementy wypo-
sażenia, począwszy od kapsuły z turbiną mo-
cy szczytowej, dieslowskie silniki marszowe, 
wszystkie agregaty prądotwórcze, pompy, 
elementy sterowania, w tym zarządzania 
energią oraz napędem, pomocniczy napęd 
elektryczny wysuwany z kadłuba w części 
dziobowej jednostki, linie wałów i same wały 
napędowe jeszcze bez śrub napędowych, któ-
re również są już w magazynach SMW, ak-
tywny system antyprzechyłowy wraz z napę-
dami (pióra systemu, które są już w stoczni, 
zostaną zamontowane przed wodowaniem 
okrętu), tablice przyrządów, odprowadzenie 
spalin z napędów głównych i agregatów die-
slowskich, większość kanałów klimatyzacyj-
nych i wentylacyjnych a nawet wyposażenie 
chłodni okrętowej. Znaczna część urządzeń 
jest posadowiona w ostatecznej konfiguracji 
na fundamentach lub też amortyzatorach 
i zamocowana na stałe do kadłuba. Niektóre 
urządzenia mają już wyprowadzone podłą-
czenia rurowe, a szoty w pomieszczeniach, 
gdzie urządzenia przylegają ciasno do burt 
lub ścianek działowych i grodzi, są pomalo-
wane w docelowe kolory. Wnętrze jest po-
dzielone na przedziały, ściankami działowy-
mi wyznaczone są już wszystkie pomieszcze-
nia, gotowe są zejściówki oraz ciągi komuni-
kacyjne. Na okręcie zamontowana jest też 
większość węzłów sanitarnych (w postaci 
kompletnych kontenerów wymagających je-
dynie podłączenia mediów), kolejne staną 
w budowanych nadbudówkach. Stoją windy 

kotwiczne, kabestany cumownicze, kluzy 
i polery. Spokojnie można więc mówić już 
o okręcie, nie jedynie kadłubie. Może sto-
sownie by było, aby okręt miał już swoją na-
zwę, którą w przyszłości oficjalnie otrzyma 
podczas chrztu. Taka formuła jest bliska ma-
rynarskiemu sercu. Czyż nie lepiej brzmi 
choćby ORP Ślązak niż projekt 621 Gawron. 
Obecnie okręt oznaczony jest na kadłubie cy-
frowo: 621/1.

SYSTEM WALKI
Obecnie rozliczany jest przez SMW XVI 

etap budowy okrętu – mówi kierownik pro-
jektu wielozadaniowej korwety inżynier Je-
rzy Wawrzyniak − Środki planowane na kon-
tynuacje budowy w 2011 w kwocie 120 mln 
pozwolą na wykonanie kolejnych etapów 
przewidzianych na rok przyszły. Najistotniej-
sza jest obecnie decyzja w sprawie Zintegro-
wanego Systemu Walki – zaznacza Wawrzy-
niak. Jak zapowiedział minister Marcin Idzik 
podczas targów MSPO 2010 w Kielcach, 
jeszcze w tym roku ma zapaść decyzja o spo-
sobie realizacji tej części projektu. Dyrektor 
Departamentu Zaopatrywania zapewnił zaś, 
że w roku przyszłym rozpocznie się realiza-
cja tej części budowy wielozadaniowej kor-
wety poprzez negocjacje i w konsekwencji 
podpisanie umów z dostawcami elementów 
ZSW. Umowy będą zawierane z poszczegól-
nymi wykonawcami oraz Stocznią Marynarki 
Wojennej na część, którą będzie realizował 
wykonawca platformy, jak choćby instalację 

systemów wewnątrz kadłuba, zabudowę 
masztu, fundamenty pod urządzenia a także 
instalacje kablowe. Jak powiedział budowni-
czy korwety 621/1, inżynier Jerzy Bumbul − 
projektowo i technologicznie zespół czeka na 
rozpoczęcie prac. Proces budowy jest tak 
przygotowany, że z pracami może ruszyć na-
stępnego dnia, po podpisaniu umowy − doda-
je. Postępowanie w sprawie dostawy Zinte-
growanego Systemu Walki, które przeprowa-
dziła Stocznia Marynarki Wojennej, wyłoniło 
dwóch dostawców. Prawdopodobnie z tymi 
dostawcami będą kontynuowane negocjacje, 
chociaż nie jest to przesądzone. Wymagania 
dla systemu walki zostały zatwierdzone przez 
Radę Uzbrojenia i zaakceptowane przez mi-
nistra ON. Przewidują one zastosowanie na 
okręcie rozwiązań już zaadoptowanych 
w Marynarce Wojennej i eksploatowanych 
w Siłach Zbrojnych. 

kmdr por. rez. Janusz Walczak
januszwalczak@wp.pl

Kierownik projektu wielozadaniowej korwety inżynier JERZY WAWRZYNIAK   
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Non stop 
w akcji

ORP „Mewa” pod dowództwem kpt. 
mar. Arkadiusza Kurdybelskiego 
zakończył misję w ramach Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwmino-

wej NATO i wszedł 4 listopada do macierzy-
stego portu w Gdyni. To trzecia jego misja w 
tym elitarnym Zespole, a dla niszczycieli min 
to już ósmy raz, kiedy to przeszły w podpo-
rządkowanie NATO-wskiego dowództwa.

Okręt przez trzy miesiące wykonywał za-
dania wspólnie z jednostkami obrony prze-
ciwminowej Stałego Zespołu Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO (SNMCMG1). Moż-
liwość współpracy z okrętami z wielu państw 
była najefektywniejszym sposobem spraw-
dzenia umiejętności załogi w faktycznych 
działaniach. Było to także znakomite miejsce 
„podpatrywania” jak inne okręty wykonują 
poszczególne elementy zadań, a tym samym 
możliwość przeniesienia najlepszych rozwią-
zań na polski grunt. Niszczyciel min ORP 
„Mewa współdziałał z okrętami obrony prze-
ciwminowej z Belgii (BNS „Crocus”), Esto-
nii (ENS „Admiral Cowan”), Holandii 
(HNLMS „Zierikzee”), Niemiec (FGS „Rot-
tweil”), Norwegii (HNOMS „Hinnøy”) oraz 
Wielkiej Brytanii (HMS „Penzance”).

Nie ma w polskiej Marynarce Wojennej drugiej takiej klasy okrętów. Żadne inne okręty nie spędziły na morzu 
pod flagą NATO ponad półtora roku. To niszczyciele min − ORP „Mewa”, ORP „Czajka” i ORP „Flaming”. Te 
unikatowe jednostki, gruntownie zmodernizowane na przełomie wieku, łączą w sobie cechy zarówno 
niszczyciela min, jak i trałowca. W 2002 r. niszczyciel min ORP „Mewa” jako pierwszy polski okręt wszedł 
w skład Stałego Zespołu NATO. Na początku listopada 2010 r. powrócił ze swojej kolejnej misji.

Misja polskiego niszczyciela min miała 
także niecodzienny charakter – pierwszy raz 
w historii ORP „Mewa” podlegał pod pol-
skiego dowódcę SNMCMG1 – kmdr. por. 
Krzysztofa Rybaka, a w morzu asystował mu 
polski okręt dowodzenia Zespołem ORP 
„Kontradmirał Xawery Czernicki”. ORP 
„Mewa” także jako pierwszy polski okręt 
ćwiczył z jednostkami obrony przeciwmino-
wej Marynarki Wojennej Irlandii w ramach 
ćwiczenia „IRISH PASSEX 2010”.

Działania na różnych akwenach morskich, a 
tym samym w różnych środowiskach hydrolo-
gicznych, umożliwiły podniesienie kwalifika-
cji załogi w prowadzeniu szeroko pojętych 
działań przeciwminowych. Praktycznie ORP 
„Mewa” działał na wszystkich akwenach pół-
nocnej Europy – od Morza Bałtyckiego, po-
przez Cieśniny Bałtyckie, Morze Północne, 
Kanał Angielski, Morze Irlandzkie i Celtyc-
kie, a skończywszy na wodach Oceanu Atlan-
tyckiego. Podczas całej misji pokonał łącznie 
6700 mil morskich biorąc udział w kilku mię-
dzynarodowych ćwiczeniach, między innymi 
w manewrach organizowanych przez duńską 
MW pod kryptonimem „DANEX 2010”, w 
ćwiczeniu przygotowanym przez MW Nie-

miec i Finlandii „NORTHERN COASTS 
2010” oraz w manewrach „JOINT WARRIOR 
2010” prowadzonych przez Marynarkę Wo-
jenną Wielkiej Brytanii. Główne zadania, ja-
kie wykonywała załoga polskiego niszczyciela 
min w składzie SNMCMG1 to prowadzenie 
kompleksowych działań obrony przeciwmino-
wej – poszukiwanie, wykrywanie oraz nisz-
czenie min dennych i kotwicznych, a także 
wytyczanie bezpiecznych torów wodnych dla 
jednostek wojennych i cywilnych niosących 
pomoc humanitarną do zagrożonych rejonów. 
ORP „Mewa” uczestniczył także w szkoleniu 
sprawdzającym w jednym z najlepszych 
ośrodków szkoleniowych na świecie w nie-
mieckim Neustadt, pod okiem specjalistów 
obrony przeciwawaryjnej okrętu z Niemiec, 
Belgii i Holandii. 

Wspólnie z innymi okrętami Zespołu pol-
ski okręt odwiedził kilka portów zagranicz-
nych prezentując flagę NATO i banderę Ma-
rynarki Wojennej RP. Cumował w Turku 
(Finlandia), Neustadt (Niemcy), Kopenhadze 
(Dania), Glasgow i Campbeltown (Szkocja) 
oraz w Cork (Irlandia).

kmdr. ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl



NR 19 | LISTOPAD 2010 13     

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

Wszystko dzięki temu, że że-
glarze bardzo poważnie po-
traktowali sprawę własnego 
bezpieczeństwa i zachowy-

wali się profesjonalnie. Poza drobnym nie-
dociągnięciem związanym z łącznością, 
gdyż załoga wzywała pomocy na kanale 12. 
Służby ratownicze podają przykład żeglarzy 
z Malay Girl jako wzorcowy podczas sytu-
acji awaryjnej. Życie zawdzięczają więc 
głównie sobie.

S/y Malay Girl wyszła z Łeby rano dzień 
wcześniej, w nocy, gdy warunki się pogor-
szyły, żeglarze postanowili wrócić do portu 
rano sztormując w jego pobliżu do świtu. Tuż 
przed czwartą rano warunki pogorszyły się 
na tyle, że sztormowa fala zmyła z pokładu 
jachtu dwóch członków załogi. Pozostali 
dwaj żeglarze rozpoczęli nadawać May Day 
i dzwonić na telefon alarmowy 112. Jacht był 
na wysokości latarni Stilo, stan morza szaco-
wano na 6, wiatr 6-8 Beauforta N-NW. Dwaj 
zmyci z pokładu Brytyjczycy mieli na sobie 
kombinezony ochronne i kamizelki ratowni-
cze. Na pokładzie była też nadmuchana tra-
twa ratownicza, która została zrzucona do 
wody. Temperatura morza wynosiła 17-20 
stopni, powietrza około 11-14. 

Już po pierwszym sygnale z nasłuchu 
o 3.47 od bosmana portu w Łebie włączyły 
się polskie służby ratownicze. Do akcji nie 
mógł wystartować śmigłowiec z bazy MW 
w Darłowie – warunki pogodowe nie pozwa-
lały na uruchomienie wirnika. Alarm dla 
śmigłowca w Gdyni ogłoszono natychmiast – 
zgodnie z procedurą załoga jest w dwugo-
dzinnej gotowości. Wychodzący z portu 
w Łebie statek ratowniczy Huragan doznał 

Chcieli być uratowani
W tych trzech słowach mieści się przypadek jachtu 
s/y Malay Girl z 25 lipca 2010 roku. Ratownicy, którzy 
brali udział w operacji poszukiwania rozbitków 
i ratowania jachtu, właśnie tymi słowy podsumowali 
przypadek brytyjskiej jednostki. Nikomu z czterech 
członków załogi nic się nie stało, chociaż jacht typu 
Bavaria 34 został mocno uszkodzony. 

awarii silnika i musiał wrócić na jednym 
sprawnym motorze w sztormową noc do por-
tu. Z Władysławowa wyszedł statek ratowni-
czy Bryza, jednak z uwagi na wysoką falę 
mógł iść w kierunku akcji z prędkością mak-
symalną 7 węzłów. Do akcji weszła więc za-
łoga Brzegowej Stacji Ratowniczej z Łeby 
oraz samolot rozpoznawczo-patrolowy z lot-
niska 30 Eskadry Lotniczej Marynarki Wo-
jennej w Siemirowicach. 

Maszyna M-28 Bryza 1RM o numerze 
ogonowym 1022 wystartowała o 4.55. 
W tym czasie sześciometrowa łódź hybrydo-
wa brzegowej stacji ratowniczej R-24 zdjęła 
z pokładu uszkodzonego jachtu dwóch pol-
skich żeglarzy z Warszawy, których prze-
transportowano na ląd. Wszyscy skupili się 
więc na poszukiwaniach dwóch rozbitków 
w wodzie. Byli za burtą już ponad 2 godziny 
na akwenie przybrzeżnym około 2 mil mor-
skich od plaży ze środkiem na trawersie la-
tarni Stilo. Fala na płytszej wodzie była 
mocno spiętrzona, co nie ułatwiało poszuki-
wań. Rozbitków o 6.19 wypatrzyła w wo-
dzie załoga samolotu Marynarki Wojennej. 
Byli 500 metrów od plaży i około 1 mili 
morskiej na zachód od latarni Stilo. Samolot 
wskazywał pozycję rozbitków do czasu ich 
podjęcia przez RIB brzegowej stacji ratow-
niczej o 6.33. Ich stan był na tyle dobry, że 
odwołano śmigłowiec, który leciał z lotni-
ska MW w Gdyni z lekarzem na pokładzie 
oraz pozostałe jednostki. Już na lądzie jeden 
z brytyjskich żeglarzy poczuł się gorzej 
i w konsekwencji trafił do szpitala, ale moż-
na przypuszczać, że z powodu osłabienia 
psychicznego niż uszkodzeń fizycznych.

Tym razem wszystko skończyło się szczę-

śliwie. Błędy w nadawaniu sygnału May Day 
i odczytaniu pozycji są drobne w porównaniu 
z finałem oraz sprawnością służb ratowni-
czych. Mimo problemów – system SAR za-
działał poprawnie. Dublowano środki ratow-
nicze pływające i lotnicze, wykorzystano 
zdolność policji do namierzania pozycji tele-
fonu komórkowego. Najważniejsza jest jed-
nak postawa samych żeglarzy. Posiadali od-
powiednią wiedzę i praktykę, mieli ubrania 
ratownicze, co ważne, na sobie, a nie w baki-
stach, oraz kamizelki ratunkowe. Dwaj Bry-
tyjczycy, którzy znaleźli się w wodzie, trzy-
mali się razem pomimo wysokiej fali. Tratwa 
ratunkowa była sprawna, łącznie z oświetle-
niem sygnalizacyjnym – ratownicy z lądu 
i powietrza szybko ją zlokalizowali na plaży 
tuż pod latarnią Stilo. 

Jacht Malay Girl fale wyrzuciły na plażę. 
Z połamanym masztem i zdemolowanym 
wyposażeniem nie nabrał wody i stał na 
stępce, co świadczy o tym, że pomimo 11 
lat jest w dobrym stanie i był należycie kon-
serwowany. 

kmdr por. rez. Janusz Walczak
januszwalczak@wp.pl

SKŁAD ZAŁOGI SAMOLOTU M-28 BRYZA 
1RM o numerze ogonowym 1022
- kpt. mar. pil. Jacek Brożyna − d-ca zał.
por. mar. pil. Grzegorz Gołas − drugi pilot
chor. mar. Grzegorz Wolszczak − nawigator 
− operator (syst. Łeba)
por. mar. Mariusz Sasin − nawigator − ope-
rator (radar)
bosm. Andrzej Kmita − technik pokładowy

lat jest w dobrym stanie i był należycie kon-
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Akademia Marynarki Wojennej to 
dzisiaj prężnie rozwijający się 
ośrodek akademicki. Jeden 
z istotniejszych w zakresie spraw 

morskich i obronnych na Wybrzeżu. A jesz-
cze kilkanaście lat temu studiowało tu około 
400 studentów. Był też korytarz, po którym 
nie każdemu wolno było chodzić. Pamiętam, 
rok 1994, egzaminy do uczelni, potem eufo-
ria, że jestem przyjęty, ciężka unitarka 
i pierwsze kroki w uczelni. Właśnie w czasie 
tych pierwszych kroków usłyszałem: pod-
chorążowie nie wolno wam poruszać się po 
parterze budynku nr 7, tam urzęduje Komen-
dant. No i nie poruszaliśmy się, nawet omija-
liśmy go z daleka. Takich zakazów, a zwłasz-
cza tych dla pierwszego rocznika, było oczy-
wiście znacznie więcej. A dziś? No cóż, dziś 
pracuję na tym parterze i „muszę” chodzić 
po nim. Obserwując jak uczelnia zmieniła 
się diametralnie przez te kilkanaście lat, 
stwierdzam, że doskonale połączyła wojsko 
z byciem publiczną uczelnią wyższą. Dziś 

Akademia Marynarki Wojennej rocznie szkoli ponad 
7500 studentów, kursantów i oficerów. W październiku 
rozpoczęło w niej naukę prawie 2000 osób. 

Zakazany korytarz

można spotkać studentów na każdym piętrze 
i w każdym budynku, nawet na rektorskim 
parterze. Wiosną, latem, jak jest ciepło, to 
można spotkać studentów siedzących na 
schodach przed wejściem do budynku Rek-
tora-Komendanta, a kiedyś nikomu nie przy-
szłoby to do głowy.

ŚPIEW STUDENTKI
Codziennie rano, gdy wchodzę do pracy to 

podchorążowie idą na śniadanie, oczywiście 
w szyku i śpiewając. Studenci cywilni nato-
miast, a zwłaszcza ci z pierwszego rocznika, 
często stają i patrzą co się dzieje (starsi są już 
przyzwyczajeni). Podobna sytuacja jest 
z obiadem, ale wtedy to więcej studentów wy-
chodzi na balkony i to niekoniecznie zapalić. 
Ostatnio to nawet zaczęli konkurować. Sie-
działem u siebie w gabinecie i usłyszałem 
śpiew, bardzo ładny śpiew. Początkowo my-
ślałem, że ktoś głośno słucha radia, ale gdy 
otworzyłem okno okazało się, że śpiewa stu-
dentka. Nawet prorektor ds. dydaktycznych 

wyszedł na plac zobaczyć kto śpiewa. Ko-
mandor Cezary Specht, bo to o nim mowa, 
zaskoczył śpiewaczkę, mówiąc, żeby sobie 
nie przeszkadzała i zaczął bić jej brawo. Stu-
denci cywilni wnieśli do uczelni świeży po-
wiew, inne spojrzenie, ale jednocześnie spo-
wodowali, że wykładowcy też musieli się 
zmienić wraz z uczelnią. Ten kontrast pomię-
dzy studentami cywilnymi i wojskowymi za-
ciera się, gdy wspólnie organizują uroczysto-
ści, imprezy. Bardzo prężnie działa Prezy-
dium Samorządu Studentów, które rocznie or-
ganizuje kilkanaście imprez o różnym charak-
terze. Każdy student może znaleźć coś dla 
siebie: dla stawiających pierwsze kroki 
w uczelni jest obóz zwany Adapciakiem oraz 
Otrzęsiny, jest impreza halloweenowa, organi-
zowane są akcje krwiodawstwa, juwenalia 
zwane u nas nad morzem Delfinaliami, wybo-
ry Miss AMW, Bal Studenta, Bal Podchorą-
żego i jeszcze szereg innych przedsięwzięć, 
których nie sposób wszystkich wymienić. 
Uczelniany samorząd przyłącza się również 
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do akcji organizowanych przez inne organiza-
cje jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy, Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. 

ZAPLECZE NAUKOWE
W murach AMW studenci i kursanci zdo-

bywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności 
praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażo-
na w szereg symulatorów wiernie oddają-
cych rzeczywistość morską. Do dyspozycji 
studentów są m.in. symulatory GMDSS, na-
wigacji, siłowni okrętowych, broni podwod-
nej i artylerii, pracownia manewrowania 
okrętem. Najnowocześniejszym i jednocze-
śnie ciągle rozbudowywanym jest symulator 
mostka nawigacyjnego. Bazę dydaktyczną 
doskonale uzupełniają nowoczesne multime-
dialne sale wykładowe, hala sportowa i bi-
blioteka. Uczelnia ma własne wydawnictwo, 
służbę zdrowia i Akademicki Ośrodek Szko-
leniowy „Cyranka”. Akademia Marynarki 
Wojennej stanowi zaplecze naukowo-badaw-
cze morskiego rodzaju sił zbrojnych. Jej 
działalność naukowo-badawcza jest ściśle 
związana z potrzebami MW RP oraz proce-
sem technicznej modernizacji okrętów, 
uzbrojenia i sprzętu. Szeroki profil badań 
prowadzonych w ostatnim okresie sprawia, 
że uzyskiwane rezultaty, mające często uni-
wersalny i unikalny charakter, znajdują swo-
je zastosowanie w gospodarce morskiej, 
przemyśle i ochronie środowiska. Uczelnia 
ma ugruntowaną w kraju i Europie pozycję 
ośrodka badawczo-naukowego. Tylko 
w 2009 roku uczelnia zorganizowała dwana-
ście konferencji, a rok 2010 to już kolejnych 
trzynaście kolejnych konferencji, w tym tych 
międzynarodowych. Sukcesami międzynaro-
dowymi mogą pochwalić się także podcho-
rążowie, którzy regularnie reprezentują 
uczelnię na konferencjach i w zawodach 
sportowych we Francji, Turcji i Włoszech. 
Są aktualnymi wicemistrzami świata w pre-

stiżowych zawodach International Nautical 
Competition, organizowanych przez Turecką 
Akademię Marynarki Wojennej. 

KALEJDOSKOP KIERUNKÓW
Dzisiejsza Akademia Marynarki Wojennej 

to 237 etatowych nauczycieli akademickich, 
w tym 22 profesorów i 38 doktorów habilito-
wanych. Kadra dydaktyczna to również kil-
kudziesięciu specjalistów, z którymi uczel-
nia współpracuje. AMW prowadzi 11 kie-
runków studiów I i II stopnia oraz 12 kierun-
ków studiów podyplomowych. W strukturze 
organizacyjnej funkcjonują cztery wydziały: 
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowe-
go, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Wy-
dział Dowodzenia i Operacji Morskich oraz 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecz-
nych. Ponadto są trzy jednostki międzywy-
działowe, które wzbogacają wiedzę studen-
tów o języki obce, zagadnienia morskie 
i ogólnowojskowe. Studenci wojskowi 
kształcą się na dwóch kierunkach: nawigacji 
oraz mechanice i budowie maszyn. Studenci 
cywilni mają z kolei do wyboru: nawigację, 
informatykę, oceanotechnikę, mechanikę 
i budowę maszyn, automatykę i robotykę, 
mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, 
stosunki międzynarodowe, pedagogikę, hi-
storię oraz nowy kierunek − bezpieczeństwo 
wewnętrzne. W Akademii Marynarki Wo-
jennej można również poszerzać swoją wie-
dzę na dwunastu kierunkach studiów pody-
plomowych: zarządzaniu kryzysowym, za-
rządzaniu logistyką, zastosowaniu systemów 
nawigacyjnych w gospodarce i administracji 
publicznej, hydrografii, inżynierii systemów 
– komputerowym wspomaganiu bezpieczeń-
stwa, bezpieczeństwu morskich granic pań-
stwa, marketingu politycznym, edukacji dla 
bezpieczeństwa, przygotowaniu pedagogicz-
nym, ochronie danych osobowych i informa-
cji niejawnych w stosunkach międzynarodo-

wych, zamówieniach publicznych oraz uży-
ciu siły na morzu w prawie międzynarodo-
wym. Oferta dydaktyczna uczelni to również 
kursy podnoszące kwalifikacje dla oficerów, 
językowe, kursy dla kadr morskich, w tym 
kursy kwalifikacyjne działów pokładowego 
i maszynowego oraz specjalistyczne. 

BLISKO SETKI
W 2012 roku uczelnia będzie obchodziła 

90-tą rocznicę powstania. W 1922 roku jako 
Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej po-
wstała w Toruniu i składała się z jednego 
wydziału. 19 października 1928 roku zmie-
niono nazwę szkoły, przekształcając ją 
w Szkołą Podchorążych Marynarki Wojen-
nej. Był to wyraz szacunku dla tradycji szkół 
wojskowych Królestwa Kongresowego. 
II wojna światowa w zasadzie nie przerwała 
procesu dydaktycznego. Już 25 listopada 
1939 roku reaktywowano w Wielkiej Bryta-
nii Szkołę Podchorążych Marynarki Wojen-
nej. Mieściła się w bazie morskiej w Devon-
port na ORP „Gdynia”, a w 1944 r. została 
przeniesiona do Okehampton. Naczelny do-
wódca Wojska Polskiego marszałek Polski 
Michał Rola-Żymierski 18 stycznia 1946 
wydał rozkaz utworzenia wojskowej szkoły 
morskiej. Tak powstała Oficerska Szkoła 
Marynarki Wojennej, która 11 czerwca 1955 
roku została przekształcona w Wyższą Szko-
łę Marynarki Wojennej. Uczelnia nieustan-
nie rozwijała się naukowo oraz dydaktycznie 
i 17 lipca 1987 roku otrzymała pełne prawa 
akademickie. Doprowadziło to do utworze-
nia Akademii Marynarki Wojennej, która do 
dziś kultywuje swoje przesłanie „AMOR 
PATRIE SUPREMA LEX”. 
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Bosman Roman Elwart urodził się 
2 czerwca 1972 roku w Pucku. Za-
sadniczą służbę wojskową odbył la-
tach 1992-93 w Katowicach w jed-

nostce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
W kwietniu 2000 roku wrócił do wojska, roz-
poczynając służę zawodową w jednostce Sił 
Powietrznych w Rzucewie. Przygodę z biega-
niem na najdłuższych dystansach zaczął bar-
dzo późno, bo w wieku 28 lat. W kwietniu 
2000 roku wystartował w maratonie Warszaw-
skim i po jedynie 13 dniach treningu uzyskał 
świetny czas 3 godzin i 37 minut. Dobre wyni-
ki spowodowały, że zaczął myśleć o rywaliza-
cji w biegach ekstremalnie długich. Jak sam 
przyznaje jednym z jego największych osią-
gnięć w karierze było powołanie w 2005 roku 
do reprezentacji Polski w biegach na 100 km. 
Wystartował m.in. w Pucharze Świata w Seu-
lu i Rzymie oraz w Pucharze Europy w Win-
schoten (Holandia). W czerwcu 2008 roku zo-

Po raz pierwszy wystartował w biegu długodystansowym po 
13 dniach treningu. Przebiegł 42 km 195 m w rewelacyjnym 
jak na nowicjusza czasie 3 godzin i 37 minut. Dzisiaj bosman 
Roman Elwart jest mistrzem Wojska Polskiego w maratonie. 
Do niedawna jednak jego koronny dystans był znacznie 
dłuższy. Wynosił bowiem 100 kilometrów. 

Bosman Roman ELWART
ur.: 2 czerwiec 1972 r. w 
Pucku
Miejsce służby: Punkt Ob-
serwacyjny nr 25
Klub: LKS Ziemi Puckiej
Największe sukcesy:
Maraton: 1. miejsce w 
Mistrzostwach Wojska Polskiego w Marato-
nie (32. Maraton Warszawski) 
100 km: 22. miejsce w Pucharze Europy w 
Holandii i 28 . miejsce w Pucharze Świata 
w Seulu; 1. Miejsce 100km w Sławnie (re-
kord trasy 07:15:31l; 3. Miejsce 100km w 
mistrzostwach Militarpatrol w Biel w Szwaj-
carii; 5 . miejsce w klasyfikacji drużynowej 
w Pucharze Świata w Targinii (Włochy)
REKORDY: 
1000m - 02:38:02
10km - 33:27:00
21km - 01:14:36
maraton (42,195 km) - 02:33:37
100km - 07:15:31
bieg 12h - 126km 143m

Do setki zawsze 
można wrócić

stał przeniesiony do CWTID MW w Wejhero-
wie, rozpoczynając służę w Punkcie Obserwa-
cyjnym nr 25 w Rozewiu. Nie przerwał karie-
ry długodystansowca, a talent bosmana Elwar-
ta dostrzegł jeden z najlepszych trenerów ma-
ratonów w Polsce Grzegorz Gajdus, szkole-
niowiec prowadzący reprezentację Wojska 
Polskiego. 

Bosman Roman Elwart nie czekał długo na 
sukces. 26 września br. zwyciężył w 13. Mi-
strzostwach Wojska Polskiego w Maratonie 
organizowanych w ramach 32. Maratonu War-
szawskiego. Był najlepszym żołnierzem 
wśród startujących i zajął 10. lokatę w klasyfi-
kacji ogólnej maratonu. Był drugi wśród star-

tujących Polaków. Na metę 
przybiegł z czasem 2 godz. 
35 min. 35 sek. Swoją klasę 
potwierdził miesiąc później 
w trakcie 37. maratonu 
w Dębnie, gdzie znowu był 
najlepszym żołnierzem. Po-
nownie zajął wysokie, 14. 
miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej maratonu. Dodat-
kowo udało mu się pobić 
rekord życiowy. Przebiegł 
bowiem dystans 42 km 195 
m w ciągu 2 godz. 33 min. 
37 sek. poprawiając po-
przednią życiówkę o 1 min 
58 sek. 

Jak zostać najlepszym 
maratończykiem WP? − 
Tygodniowo przebiegam 
100−110 kilometrów, sto-

suję trening rozwijający siłę biegową i tem-
po. − przyznaje bosman Roman Elwart − 
Równie istotna jest dieta. Przy biegu na tak 
długim dystansie każdy szczegół jest ważny. 
Pytany o to czy już na stałe związał swoją ka-
rierę z maratonem odpowiada, że do „setki” 
zawsze można wrócić. 

Bosman Roman Elwart służy w Punkcie 
Obserwacyjnym nr 25 jednostce podległej 
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Do-
wodzenia Marynarki Wojennej. Jest zawodni-
kiem Lekkoatletycznego Klubu Sportowego 
Ziemi Puckiej. 






	Bez nazwy 1 kopia
	Bez nazwy 2 kopia
	Bandera Listopad 2010 str 1-16
	Bez nazwy 3 kopia
	Bez nazwy 4 kopia

