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 Szanowni Czytelnicy

Podniesienie z dna Bałtyku wraku kutra rybackiego, rozminowywanie plaży 
w Kołobrzegu, interwencje nurków minerów w Brodnicy czy we Wrocławiu – 
to tylko wybrane akcje, jakie Marynarka Wojenna przeprowadziła na rzecz 
społeczeństwa w ostatnim czasie. Ponadto ciągłe dyżury ratownicze, poszuki-

wanie i ratowanie życia na morzu, pomoc w sytuacjach klęsk żywiołowych, krwiodaw-
stwo lub transport organów do przeszczepów. Jest wiele sfer życia społecznego czy na-
wet zwykłych ludzkich problemów, w których to właśnie Marynarka Wojenna jest jedy-
ną służbą w kraju, zdolną udzielić tak wyspecjalizowanej pomocy. Zdecydowaliśmy za-
tem, aby w majowym numerze „Bandery” opisać i zwrócić uwagę na choćby wybrane 
aspekty działań Marynarki Wojennej w służbie społeczeństwu. Tym samym podkreślić 
wysiłek wielu marynarzy, którzy ratują innym ludziom życie, zdrowie, dobytek, po pro-
stu pomagają w trudnych sytuacjach…

W numerze tym przeczytacie Państwo także m.in. kolejną część publikacji „Co da-
lej…” wskazującą na perspektywy i możliwości rozwoju naszej Marynarki Wojennej. 
Opisujemy także wieloletnie dokonania okrętu podwodnego ORP „Orzeł” oraz ORP 
„Hydrograf” z okazji jubileuszu podniesienia biało-czerwonej bandery na tych okrę-
tach. Warto także zajrzeć na stronę sportową, na której mówimy o przygotowaniach re-
prezentacji Zespołu Sportowego Marynarki Wojennej do Mistrzostw Świata w Brazylii. 

Szanowni Czytelnicy, już niedługo będziemy obchodzić Dni Morza i Święto Marynar-
ki Wojennej. To wyjątkowy okres w roku, w którym oczy polskiego społeczeństwa skie-
rowane są ku morzu. To także czas, kiedy to Marynarka Wojenna szeroko otwiera się na 
społeczeństwo, prezentując i podkreślając swoją ciągłą gotowość do obrony Ojczyzny 
i Jej praw na morzu. 

Redakcja miesięcznika 
Marynarki Wojennej

„Bandera”

 2 TOMASZ GOS | Igła pod wrakiem

 5 CZESŁAW CICHY | ZOP po angielsku
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              fotografików

 15 MARIUSZ KONARSKI | O bezpieczeństwie morskim 

              w „Riwierze”

 16 GRZEGORZ ŁYKO | Przygotowania do Rio

Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik@mw.mil.pl.

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".
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Dlaczego zajęliście się wydobywaniem 
kutra CHY-8?

Nasza Marynarka Wojenna została poproszo-
na przez Urząd Morski w Słupsku by wydo-
być kuter CHY-8 w celu zbadania przyczyny 
zatonięcia. Wydobycie kutra oznaczało też 
usunięcie go jako przeszkody nawigacyjnej 
z map morskich. 

Jakim sprzętem dysponowaliście?
MW kilka lat temu zakupiła specjalistyczne 

pontony wydobywcze. Te pontony to po prostu 
specjalne balony pompowane powietrzem. 
Montuje się je na zatopionym wraku lub innej 
rzeczy leżącej na dnie morza. Pompuje się w 
nie powietrze po czym taki ponton podnosi 
przedmiot, do którego jest zamontowany.

O wydobywaniu wraku kutra CHY-8 z komandorem porucznikiem 
Grzegorzem Ziębą rozmawia Tomasz Gos.

Nie wydobywa jednak tego przedmiotu 
całkowicie na powierzchnię wody?

Sam balon ma 5 metrów wysokości do tego 
dochodzą jeszcze 2,5 metrowe stropy, do 
których przymocowany jest przedmiot. 
Oznacza to, że na przykład wrak leżący na 
dnie morza można w tym wypadku pod-
nieść maksymalnie do wysokości 7.5 metra 
pod powierzchnią wody.

Jaki ciężar może podnieść z dna taki je-
den ponton wydobywczy?

My używaliśmy pontonów 10 tonowych. Ca-
ły wrak ważył 18 ton. Musieliśmy więc użyć 
dwóch pontonów by podnieść kuter.

Kuter zatonął prawie rok temu. Dla-
czego dopiero teraz go wydobyliście?

Igła pod wrakiem
Zadanie było przekładane kilka razy. Przy-
czyną była zawsze pogoda. Bo przy takiej 
pracy siła wiatru nie może przekraczać 
dwóch stopni w skali Beauforta. A na przy-
kład na początku roku było sporo sztormów.

Od czego zaczęło się wydobywanie jed-
nostki?

Najpierw trzeba było zlokalizować wrak. Oka-
zało się, że od chwili zatonięcia kuter CHY-8 
przesunął się o ponad tysiąc metrów. Zlokali-
zowaliśmy go po niecałych dwóch godzinach. 
Potem opuściliśmy sonar MS 1000. To bardzo 
dokładny sonar, który precyzyjnie pokazał 
nam położenie kutra. Dzięki temu okręt mógł 
się bardzo dokładnie ustawić na trzech kotwi-
cach nad wrakiem. Kolejnym krokiem było 
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KOMANDOR PORUCZNIK GRZEGORZ ZIĘBA urodził się 2 marca 1969r. w Pucku. Ukończył 
szkołę podstawową w Helu oraz liceum zawodowe w Pucku. Po zdaniu egzaminów do Akade-
mii Marynarki Wojennej w czerwcu 1988r. rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbroje-
nia Okrętowego. W 1992 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski, a rok później, 
po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera został wyznaczony na swoje pierwsze samodzielne sta-
nowisko – asystenta w 45 dPJP na okręcie ratowniczym ORP „Lech”. W 1995 został wyzna-
czony na etat dowódcy działu nawigacyjnego awansując jednocześnie na stopień porucznika 
marynarki. 4 lata później objął obowiązki zastępcy dowódcy okrętu. Po ukończeniu studiów 
podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, 1 sierpnia 2006 r. został dowódcą okrętu 
ORP „Lech”, którym dowodził przez kolejne 3 lata. Od 2009 roku jest dowódcą ORP „Piast”. 
Kmdr por. Grzegorz Zięba ukończył szereg kursów krajowych oraz międzynarodowych, między 
innymi kurs ratowania okrętów podwodnych, operatora ROV, EXTAC oraz GMDSS. Brał udział 
w licznych ćwiczeniach międzynarodowych takich jak: BOLD MONARCH, BALTOPS, STRONG 
RESOLVE, SORBET ROYAL, BALTIC PORPOISE, PASSEX, COOPERATIVE VENTURE, CROWN 
EAGLE, SMER/MEDEX. Kmdr por. Grzegorz Zięba jest żonaty i ma dwóch synów. Interesuje się 
motoryzacją i historią współczesną. Mieszka w Gdyni.
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wysłanie bezzałogowego pojazdu podwodne-
go Achilles, który dzięki zamontowanym ka-
merom pokazał nam dokładnie jak ten wrak 
wygląda i ile jest na nim sieci.

Sieci stanowiły duży problem?
Największym naszym problemem okazały 

się właśnie sieci. Cała rufa była w nie zapląta-
na. Sieci stanowią dla nurka duże niebezpie-
czeństwo. Ale na szczęście na dziobie znajdo-
wał się poler. Zaczepiliśmy na nim linę by 
podnieść kuter na wysokość około 3 metrów. 
Chodziło o to, by pod kadłub kutra podłożyć 
specjalne stropy, do których można było do-
czepić pontony wydobywcze. Kuter chcieli-
śmy podnieść za pomocą windy holowniczej, 
ale wrak był tak przyssany do dna, że winda 
nie dała rady go ruszyć, pomimo tego, że ma 
udźwig 30 ton. Dlatego zdecydowaliśmy się 
na podłączenie w tym miejscu pontonu wydo-
bywczego. Wpompowaliśmy powietrze i jed-
nostka podniosła się nam na wysokość około 
3 metrów. Pozwoliło nam to na podłożenie 
pod jednostkę stropów. Po czym jednostkę po-
nownie położyliśmy na dnie. 

I co dalej?
Podnieśliśmy znów jednostkę na wysokość 

około czterech metrów ale szybko podjęliśmy 
decyzję, że opuścimy ją ponownie. 

Dlaczego?
Zamocowanie drugiego pontonu na 

śródokręciu nie dawało nam gwarancji pod-
niesienia wraku na tak zwanej równej stępce 
czyli równo do góry a na tym nam najbar-
dziej zależało. 

Chodziło o to by nie uszkodzić wraku?
Właśnie. Już na początku akcji zauwa-

żyliśmy, że na rufie jest miejsce gdzie można 
byłoby przełożyć strop do zamocowania pon-
tonów. To miejsce było przy śrubie. Ale sieci 
było tam zbyt dużo Na szczęście na skutek 
wcześniejszego podniesienia wraku zrobiła 
się w sieciach przestrzeń, która pozwalała na 
przeprowadzenie liny przez miejsce w okoli-
cach śruby. Znaleźliśmy trzy metrowy drut, 
który posłużył nurkowi jako swego rodzaju 
igła. Dzięki niej mógł przeprowadzić przez to 
miejsce linę a później strop do zamontowania 
pontonu.

Od tego momentu poszło już z górki?
Zdjęliśmy ponton ze śródokręcia i przy-

mocowaliśmy do części rufowej. Następnie 
podnieśliśmy jednostkę do wysokości 7,5 
metra. Przymocowaliśmy te pontony do burty 
okrętu i z prędkością jednego węzła, rufą do 
przodu płynęliśmy do brzegu.

Płynęliście tyłem?
Wrak miał na sobie znaczną ilość sieci 

i gdybyśmy płynęli dziobem do przodu, to 
mogłyby one zaplątać się w nasze śruby na-
pędowe. Chodziło o to, by transport był jak 
najbardziej bezpieczny. Po około czterech go-
dzinach wrak był już na brzegu. 
najbardziej bezpieczny. Po około czterech go-
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Akcja ratownicza na Bałtyku

Dowódca Marynarki Wojennej admirał 
floty Tomasz Mathea wziął udział 

w corocznej konferencji dowódców euro-
pejskich sił morskich CHEN MEETING 
2011 (Chiefs of European Navies Meeting). 
Konferencja odbyła się w Paryżu w dniach 
od 5 do 6 maja. W CHEN MEETING 2011 
udział wzięli dowódcy sił morskich kilku-
nastu państw europejskich oraz przedstawi-
ciele struktur wojskowych UE i NATO. 
W dyskusji głos zabrali także przedstawi-
ciele Unii Afrykańskiej, ONZ, Międzyna-
rodowej Organizacji Morskiej (IMO), 
a także Szef Sztabu połączonej operacji an-
typirackiej prowadzonej obecnie w rejonie 

Somalii. Dużo uwagi poświęcono sytuacji 
w Afryce z perspektywy społeczności mię-
dzynarodowej i poszczególnych sił mor-
skich. Dowódcy poruszyli także kwestie 
tworzenia możliwości rozwojowych na mo-
rzu i dyskutowali o potencjalnych obsza-
rach zainteresowania marynarek wojennych 
Europy w najbliższej przyszłości. Konfe-
rencje CHEN MEETING organizowane są 
co roku, za każdym razem w innym pań-
stwie europejskim. Dowódcy sił morskich 
państw europejskich, podczas corocznych 
konferencji wspólnie wytyczają kierunki 
rozwoju, co umożliwia rozszerzenie współ-
pracy pomiędzy flotami. W roku 2005 go-

W pierwszych dniach maja, na Bałtyku 
odbyło się największe w Europie mię-

dzynarodowe ćwiczenie ratownicze BALTIC 
SAREX 2011. W manewrach uczestniczyły: 
34 okręty, 9 samolotów i śmigłowców oraz 4                                                                                                                            
jednostki pozoracyjne z wszystkich krajów 
nadbałtyckich i Francji. Ćwiczenia odbyły się 
na akwenach okalających wyspę Bornholm. 
Marynarka Wojenna na BALTIC SAREX 
2011 skierowała: okręt ratowniczy ORP 
„Zbyszko”, nurków Brzegowej Grupy Ratow-
niczej oraz specjalistów Szefostwa Ratownic-
twa Morskiego MW i Ośrodka Ratownictwa 
Morskiego Centrum Operacji Morskich.

Ćwiczenie zostało podzielone na dwa eta-
py. W trakcie trwającej dwa dni fazy porto-

wej w Roenne (od 2 do 3 maja) odbyło się 
planowanie międzynarodowych działań po-
szukiwawczo – ratowniczych w obliczu wy-
stąpienia masowej katastrofy morskiej. Ofi-
cerowie szkolili się w dowodzeniu akcjami 
SAR oraz uczestniczyli w pracach  Centrum 
Ratownictwa Obszaru Rozpoznania Born-
holm. Następnie, w trakcie trzydniowej fazy 
morskiej (od 4 do 6 maja) prowadzone było 
praktyczne szkolenie na morzu, ze szczegól-
nym naciskiem na planowanie działań SAR 
różnorodnych sił w przypadku tzw. małych 
zdarzeń morskich oraz wystąpienia masowej 
katastrofy morskiej. Skala trudności po-
szczególnych elementów akcji SAR rosła 
z każdym następnym dniem szkolenia. Naj-

spodarzem spotkania była polska Marynar-
ka Wojenna. Admirał floty Tomasz Mathea 
przed konferencją CHEN MEETING 2011 
złożył dwudniową wizytę we francuskich 
siłach morskich (4-5 maja).

W godzinach nocnych 6 maja załoga śmi-
głowca Marynarki Wojennej „Anakon-

da” przeprowadziła akcję ratowniczą na Bałty-
ku. Służby ratownicze Marynarki Wojennej zo- FO
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złożył dwudniową wizytę we francuskich 

Dowódca MW we Francji

BALTIC SAREX 2011

stały zaalarmowane po godzinie 22:00, że po-
mocy potrzebuje ranny rybak. Ze wstępnych in-
formacji wynikało, że doznał on urazu głowy 
i tracił przytomność. Kuter rybacki, na którym 
znajdował się ranny rybak był na pozycji 50 mil 
morskich na północny-zachód od Władysławo-
wa. Na pomoc rybakowi, o godzinie 22:27, 
z lotniska w Gdyni Babich Dołach wystartowa-
ła załoga dyżurna śmigłowca ratowniczego 
Marynarki Wojennej „Anakonda” wraz z leka-
rzem na pokładzie. Jednocześnie służby opera-
cyjne Marynarki Wojennej postawiły w stan 
gotowości załogę samolotu „Bryza” dyżurującą 
na środkowym wybrzeżu, na lotnisku w Siemi-
rowicach. O godzinie 22:55 „Anakonda” osią-

trudniejszym epizodem ćwiczonym w trak-
cie manewrów był tzw. Multisarex, w któ-
rym jednemu dowódcy podporządkowano 
około 20 jednostek pływających i statków 
powietrznych. Zgodnie ze scenariuszem te-
go epizodu pomocy potrzebowała duża jed-
nostka pasażerska, a zatem siły ratownicze 
działały w obliczu dużej i masowej katastro-
fy na morzu.
działały w obliczu dużej i masowej katastro-

gnęła rejon akcji. Załoga przystąpiła do podję-
cia rannego rybaka na pokład śmigłowca. 
Zszedł po niego ratownik pokładowy „Anakon-
dy”. O godzinie 23:10 rybak został podjęty 
z kutra rybackiego. W drodze na ląd był pod 
opieką lekarza pokładowego. Po 30 minutach 
lotu śmigłowiec wylądował na lotnisku MW 
w Gdyni. Ranny rybak, w stanie stabilnym zo-
stał przekazany obsadzie karetki pogotowia. 

Skład załogi śmigłowca „Anakonda”: kpt. 
mar. pil. Adam Sołopa – dowódca załogi, kpt. 
mar. pil. Andrzej Czernychowski - drugi pilot, 
chor. mar. Krzysztof Bilecki - ratownik, chor. 
szt. mar. Edward Sokołowski - technik, por. 
mar. lek. Tomasz Sikora - lekarz.
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ZOP po angielsku
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Jednym z kolejnych i nowych doświad-
czeń dla trzech pilotów i nawigatora lata-
jących śmigłowcami SH-2G i Mi-14PŁ 
był udział w kursie specjalistów zwalcza-

nia okrętów podwodnych w Wielkiej Brytanii. 
Kurs odbył się na początku roku, w szkole Kró-
lewskiej Marynarki Wojennej Martime Warfare 
School HMS Collingwood w Farehan. Na szko-
lenie skierowani zostali: kapitan mar. nawig. 
Arkadiusz Kozłowski i por. mar. pil. Mirosław 
Jaros z klucza śmigłowców pokładowych 43 
Bazy Lotnictwa Morskiego oraz kpt. mar. pil. 
Kazimierz Majchrzak i por. mar. pil. Wojciech 
Wójcik z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. 
W kursie wzięło także udział dwóch specjali-
stów z 3 Flotylli Okrętów: kpt. mar. Piotr Jasz-
czura i kpt. mar. Marcin Leszczyński. Czteroty-
godniowe szkolenie obejmowało między inny-
mi zagadnienia oceanografii i meteorologii 

Na wyposażeniu GDYŃSKIEJ BRYGADY 
LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ znajdują 
się obecnie trzy typy statków powietrznych 
przeznaczonych do działań ZOP. Są to śmigłow-
ce SH-2G i Mi-14PŁ oraz samolot patrolowo – 
rozpoznawczy Bryza Bis (An-28B1RM Bis). 
Mogą one prowadzić poszukiwanie zanurzo-
nych okrętów podwodnych przy pomocy wyrzu-
canych pław radiohydroakustycznych oraz de-
tektora anomalii magnetycznych. Śmigłowce 
Mi-14PŁ wyposażone są również w opuszcza-
ną stację hydroakustyczną. Zarówno pokłado-
we SH-2G jak i Mi-14PŁ są przystosowane do 
przenoszenia torpedy MU-90. Dodatkowo 
„czternastki” mogą być także uzbrojone 
w bomby głębinowe PŁAB-250-120.

Umiejętność wykrycia i zniszczenia okrętu podwodnego to jedno 
z zadań, które ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
żeglugi, skuteczną osłonę transportu morskiego czy utrzymanie 
panowania na morzu w sytuacji kryzysowej. To jednocześnie 
umiejętność, która wymaga wielu lat szkolenia i zdobywania 
różnych doświadczeń podczas realnych działań na morzu.

w kontekście prowadzenia działań zwalczania 
okrętów podwodnych (ZOP), planowanie i tak-
tykę prowadzenia działań połączonych lotnic-
twa i okrętów, zasady planowania ćwiczeń oraz 
procedury prowadzenia korespondencji pod-
czas operacji na morzu. Po części teoretycznej 
zakończonej egzaminem odbyło się szkolenie 
specjalistyczne na symulatorach. Zajęcia pro-
wadzili instruktorzy z Wielkiej Brytanii i Ho-
landii, wśród nich obok doświadczonych człon-
ków załóg okrętów byli również pilot śmigłow-
ców ZOP EH 101 Merlin i nawigator samolo-
tów patrolowych Nimrod. Na tego typu szkole-
nia kierowani byli zwykle marynarze z okrę-
tów. Tym razem, po raz pierwszy uczestniczyli 
w nim lotnicy morscy. Ten kurs, powinien zali-
czyć każdy kto ma cokolwiek wspólnego z pro-
wadzeniem działań ZOP. Instruktorzy, którzy 
nas szkolili nie byli typowymi wykładowcami - 

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

teoretykami tylko praktykami, którzy do nie-
dawna służyli bądź nadal służą w linii. To 
znacznie podnosiło atrakcyjność i wagę przeka-
zywanej wiedzy - mówi kpt. mar. pil. Kazimierz 
Majchrzak.

Okręt podwodny jest najskuteczniejszą bronią 
na morzu. Od skuteczności działań ZOP może za-
leżeć wynik wielu operacji morskich i bezpie-
czeństwo żeglugi, dlatego też warto szukać wszel-
kich możliwości na podnoszenie poziomu wiedzy 
i zdobywanie nowych doświadczeń w tej dziedzi-
nie. Jak mawiają doświadczeni nawigatorzy lata-
jący na śmigłowcach ZOP - Nie jest sztuką na-
uczyć się obsługi urządzeń, sztuką jest wychwycić 
wśród szumu sygnałów ten właściwy, być pew-
nym, że to jest „to” czego szukamy i wiedzieć gdzie 
„to” się znajduje. 
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W pierwszej części naszego artykułu publikowanego w poprzednim numerze „Bandery” staraliśmy 
się przybliżyć realne możliwości budżetu państwa oraz przewidywany poziom finansowania zadań 
dedykowanych morskiemu rodzajowi Sił Zbrojnych RP. Zebrane dotychczas doświadczenia i wiedza 
w tym zakresie podpowiada, że powinniśmy mierzyć siły na zamiary i uwzględniać tylko najbardziej 
prawdopodobne scenariusze pozyskiwania i finansowania UiSW. Obecnie doświadczamy jak 
niełatwe jest to zadanie. Dlatego też, będąc uczestnikami tego procesu staramy się znaleźć 
kierunki, które pozwolą ustrzec Marynarkę Wojenną od spełnienia pesymistycznych prognoz, 
nakreślanych przez wielu komentatorów spraw bezpieczeństwa morskiego. Poniżej zaproponujemy 
trochę inne spojrzenie na przywołaną wcześniej maksymę, że Marynarka Wojenna to „ciągłość, 
cierpliwość, tradycja”. Rozszerzymy ją o kilka, naszym zadaniem, adekwatnych do współczesnych 
wyzwań określeń, które mogą przywrócić jej świeżość, podkreślić jej znaczenie i uchronić od 
pozostania tylko częścią bogatej historii. 

Cierpliwość ale i determinacja 
Proces pozyskania okrętu niezależnie od 

jego formy, czy to przez zakup tzw. „go-
towca”, czy też jego budowę (poprzedzoną 
pracą B+R) jest długi i pełen skomplikowa-
nych procedur. Dotychczasowej tendencji 
jak najszerszego włączenia do realizacji te-
go procesu rodzimego przemysłu stocznio-
wego towarzyszy niestety cały szereg zawi-
rowań i różnorodnych problemów. Dodat-
kowo na to wszystko nakłada się zmienny 
i niestabilny poziom finansowania uzależ-
niony w głównej mierze od kondycji bu-
dżetu państwa, a co za tym idzie i MON. 

Zatem już nie tylko cierpliwość ale w dużej 
mierze determinacja jest cechą niezbędną 
w działaniu kiedy spodziewane efekty za 
każdym razem oddalają się. 

Przemyślana determinacja musi towarzy-
szyć nam wszystkim w systematycznym dą-
żeniu do realizacji trwających projektów, 
podkreślaniu roli, a także konieczności i za-
sadności utrzymywania Marynarki Wojennej 
jako niezbędnego ogniwa w systemie obron-
nym naszego kraju. 

Jest niezbędna przy pozyskiwaniu poparcia 
szczególnie wśród przedstawicieli elit poli-
tycznych dla kreowania takiej polityki mor-

skiej państwa, która będzie gwarantem nie-
zbędnego rozwoju Marynarki Wojennej. 

Ciągłość ale i konsekwencja
Nasze dotychczasowe starania dowodzą, że 

powinniśmy dążyć do wypracowania jednej 
wspólnej koncepcji rozwoju Marynarki Wo-
jennej. Koncepcja ta musi być konsekwentnie 
promowana i to na wszystkich możliwych po-
ziomach decyzyjnych. Tylko takie podejście 
gwarantuje w perspektywie długofalowej osią-
gnięcie zakładanego celu. Aktualnie w trakcie 
realizacji jest Program Operacyjny „Moderni-
zacja MW” (PO MW) opisany szczegółowo 

Co dalej ...    Cz. II
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w poprzednim artykule. Jego realizacja, 
a przede wszystkim terminowe zakończenie 
ma gwarantować uzyskanie poprawy w zakre-
sie już posiadanych zdolności, które w ostat-
nich latach uległy ograniczeniu. Czy jest on 
doskonały, czy odpowiada naszym ambicjom? 
Odpowiedź może być tylko jedna - na pewno 
nie - i jesteśmy tego w Marynarce Wojennej 
naprawdę świadomi. Jednocześnie szczegól-
nie ci bezpośrednio zaangażowani w jego 
utworzenie pamiętają, że powstawał obarczo-
ny wieloma ograniczeniami i w czasie, który 
pozwalał tylko na taki a nie inny kształt. Dla-
tego projekty, które wchodzą aktualnie w jego 
skład są traktowane przez MW jako prioryte-
towe i zależy nam na ich konsekwentnej reali-
zacji. Niektóre zapoczątkowane były na długo 
przed utworzeniem „Programu…” i do tej po-
ry pochłonęły już znaczne sumy pieniędzy 
polskich podatników. Poważne utrudnienia, 
które towarzyszą w ich realizacji niejednokrot-
nie wywołują pytanie o zasadność ich konty-
nuacji. Czy powinniśmy z nich zrezygnować 
jak sugerują niektórzy, czy też dążyć konse-
kwentnie do ich sfinalizowania? 

Naszym zdaniem możliwe są racjonalne 
modyfikacje poszczególnych projektów, któ-
re nie będą znacząco wpływać na zmianę raz 
obranego kierunku, a jednocześnie zapewnią 
jego terminowe zakończenie. 

Brak konsekwencji w realizacji zaplano-
wanych zamierzeń może doprowadzić do sy-
tuacji, że nie tylko nie wykonamy małego 
kroku w przód ale wręcz przeciwnie zdryfu-
jemy daleko od wybranego kierunku. 

 
Tradycja ale i odwaga

Lubimy wspominać czasy świetności. 
W wymiarze mentalnym tradycja stanowi 
podstawę dumy narodowej, źródła wiedzy dla 
kolejnych pokoleń w tym dla tych, którzy na 
dobre i na złe związali się z morzem. Dla nas 
marynarzy ma ona szczególne znaczenie bo 
z jednej strony często ją przywołujemy cho-
ciażby w przesądach, a z drugiej strony czę-
sto spotykamy się z przykładami jak bez-
względny potrafi być żywioł morski dla tych 
wszystkich, którzy lekceważą i nie przestrze-
gają fundamentalnych zasad obowiązujących 
wszystkich ludzi morza. Dlatego czerpanie 
z tradycji musi odbywać się umiejętnie, ade-
kwatnie do sytuacji w jakiej się znajdujemy. 
To jednak wymaga odwagi, niekiedy przeła-
mywania barier, utrwalonych stereotypów. 
Przy opracowywaniu i wdrażaniu nowych 
rozwiązań i pomysłów posługujemy się za-
zwyczaj dwoma metodami:

Skupiamy się na wykorzystywaniu istnie-
jących szans i możliwości;

Staramy się znaleźć adekwatne rozwiąza-
nia do potencjalnych zagrożeń. 

Można określić te metody – pierwszą jako 
bardziej konserwatywną i statyczną, a drugą 

jako bardziej aktywną i dynamiczną. Podobnie naszym zdaniem 
można podejść do planowania długofalowej wizji rozwoju Ma-
rynarki Wojennej. Możemy zachowywać daleko idącą ostroż-
ność, czy też unikać ryzyka skupiając się na ograniczeniach al-
bo wykazać się kreatywnością, innowacyjnością, nauczyć się 
zarządzać ryzykiem. Analizując zagrożenia współczesnego 
świata ich potencjalny wpływ na nasz byt teraz i w przyszłości 
możliwość wystąpienia konfliktów o skali regionalnej czy tez 
światowej, konieczność utrzymania nieprzerwanych dostaw su-
rowców energetycznych powinniśmy jednocześnie wyciągać 
wnioski z przeszłości i patrzeć odważnie w przyszłość. Nie mo-
że to być jednak odwaga pozbawiona realizmu. Musimy sobie 
zdawać sprawę, że chociażby poziom finansowania Sił Zbroj-
nych RP, a więc i Marynarki Wojennej jest i będzie ściśle po-
wiązany z kondycją gospodarki naszego państwa narażonej na 
złe i dobre strony światowej globalizacji. 

Zatem bardzo umiejętnie trzeba roztaczać wizje przyszłego 
wyglądu MW, tak aby do dalszej dyskusji kwalifikować projek-
ty oparte na realnych podstawach ich finansowania łączące 
w sobie funkcjonalność i zaspokojenie poziomu naszych mor-
skich ambicji. Powinniśmy dyskutować merytorycznie na temat 
tego co można „ugrać” w latach tłustych, tak aby w czasie kie-
dy finansowanie spoza budżetu MON stanie się bardziej realne 
i pojawi się np.: Narodowy Program Budowy Okrętów (NPBO) 
- mieć gotowe scenariusze. Wizja uwzględniająca oprócz okrę-
tów bojowych również jednostki pomocnicze i bazowe środki 
pływające, zakładająca równowagę w rozwoju tego co na morzu 
i tego co w powietrzu oraz tego co na lądzie pozwoli nam „od-
ważnym, zdeterminowanym i konsekwentnym” wejść w kolejne 
lata z pomysłami i wizjami – takimi które zagwarantują bezpie-
czeństwo i rozwój polskich interesów na morzu.

Wychodząc z założenia, że w grupie jest siła, a razem ła-
twiej sprostać problemom może powinniśmy lobbować roz-
wiązania wpisujące się także w filozofię działań połączonych. 
Pozwoliłoby to na pozyskiwanie platform okrętowych np.: do 
realizacji zadań związanych z obroną przeciwlotniczą kraju 
czy też wsparcia zadań morskiego komponentu sił specjal-
nych. Niezależnie czy okręt będzie przez nie wykorzystywany 
w 10 czy 90% będzie przecież stanowił nasz okręt i zwiększał 
nasze zdolności oraz potencjał bojowy. 

Może powinniśmy znaleźć wspólny obszar potrzeb z wojskami 
lądowymi w zakresie ich przerzutu na teatr oraz ich zaopatrze-
niem w trakcie misji i tym samym uczynić nasze Siły Zbrojne 
mniej zależne od zewnętrznego transportu lotniczego czy oszczę-
dzić żołnierzom czekania w wagonach kolejowych na trasie prze-
jazdu i być zdanym na łaskę czy niełaskę celników obcego (choć 
sojuszniczego) państwa. 

Dlatego tak ważny jest kompetentny i kreatywny czynnik ludz-
ki na każdym poziomie zarządzania.

Podsumowując należy stwierdzić, iż bez kontynuacji realizacji 
PO MW po roku 2018 oraz dodatkowych środków pochodzących 
spoza budżetu MON uda się nam jedynie Marynarkę Wojenną 
połatać, wyremontować i trochę zmodernizować oraz utrzymać 
na wodzie do 2025 roku. Nie mniej jednak należy pamiętać, iż za 
parę lat „to” co zostanie będzie miało więcej wspólnego z ORP 
„Błyskawicą” niż współczesnym okrętem bojowym. Niech puen-
tą niniejszego artykułu będzie cytat z ksiązki „Prawda Morska” 
Juliana Ginsberta: Z marynarką wojenną możemy więcej lub 
mniej wygrać, natomiast bez marynarki wojennej możemy jedynie 
przegrać i to nie tylko wojnę, ale nawet pokój. 
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Marynarka Wojenna została po-

wołana przede wszystkim do 
obrony morskich interesów 
Polski. Jednak liczba zadań ja-

ką ten rodzaj Sił Zbrojnych wykonuje na 
rzecz społeczeństwa polskiego w czasie po-
koju świadczy o tym jak szeroka w rzeczywi-
stości jest sfera działań MW. Marynarze czę-
sto wykraczają poza ściśle rozumianą obronę 
interesów morskich i na stałe wpisują się 
w codzienne życie społeczności cywilnej. 

Lot po życie
Morski rodzaj Sił Zbrojnych jako jedyny 

w Polsce posiada śmigłowce, które są w sta-
nie bezpiecznie przetransportować do szpita-
la osobę znajdującą się w rejonie Morza Bał-
tyckiego. Nie chodzi tutaj jedynie o specjali-
styczny sprzęt ale przede wszystkim o wy-
szkolenie załóg śmigłowców ratowniczych. 
Sama specyfika latania śmigłowcem nad mo-
rzem jest bowiem zupełnie inna od latania 

Bezpieczeństwo na kotwicy
Zadania jakie na co dzień wykonuje Marynarka Wojenna na rzecz społeczeństwa 
świadczą o tym, że normalne  funkcjonowanie kraju bez morskiego rodzaju Sił 
Zbrojnych byłoby utrudnione lub wręcz niemożliwe. Nawet w czasie pokoju.

nad lądem nie wspominając już o umiejętno-
ściach samych ratowników morskich.

Wypadki, do których wzywane są śmi-
głowce Marynarki Wojennej najczęściej zda-
rzają się na kutrach rybackich i statkach cy-
wilnych. Ale dochodzą do nich także wypad-
ki na platformie wiertniczej znajdującej się 
w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku. 
W sezonie letnim do grupy osób potrzebują-
cych pomocy dołączają turyści, a ponieważ 
sporty wodne i turystyka promowa jest coraz 
bardziej popularna to i ratownicy mają coraz 
więcej pracy.

Lotnictwo morskie pełni też ważną funk-
cję w dziedzinie transportu medycznego. 
Chodzi tutaj zarówno o transport organów 
do przeszczepu jak i transport samych pa-
cjentów. Do tego typu zadań oprócz śmi-
głowców wykorzystywane są również samo-
loty typu „Bryza”. Lotnicy z Marynarki Wo-
jennej kilka razy w roku biorą udział w ak-
cjach związanych z transplantologią. Czyli 

w takich akcjach, w których liczy się szyb-
kość działania i profesjonalizm. 

Bezpieczne plaże
Każdego lata do najbardziej obleganych 

przez turystów miejsc należą bałtyckie pla-
że. Ten rejon również jest stałym miejscem 
prac żołnierzy morskiego rodzaju Sił 
Zbrojnych. Saperzy Marynarki Wojennej 
uczestniczą rocznie w ponad stu akcjach 
interwencyjnych nie tylko przy samej plaży 
ale wzdłuż całego polskiego wybrzeża. 
Unieszkodliwiane przez nich niebezpiecz-
ne znaleziska pochodzą głównie z okresu II 
wojny światowej i wykrywane są zwłaszcza 
w miejscach, w których podczas wojny pro-
wadzone były intensywne działania bojo-
we. W ubiegłym roku saperzy Marynarki 
Wojennej interweniowali łącznie 113 razy 
unieszkodliwiając ponad 1200 sztuk nie-
wypałów i niewybuchów z II wojny – głów-
nie pocisków artyleryjskich, min, granatów 
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i torped. Unieszkodliwiono także ponad 
1700 sztuk amunicji strzeleckiej. Tylko 
w tym roku na plaży w Kołobrzegu patrol 
saperski MW interweniował 6-krotnie po-
dejmując ponad 400 sztuk niewypałów 
i niewybuchów, a na początku kwietnia sa-
perzy rozpoczęli tam akcję kompleksowego 
oczyszczania brzegu morskiego z pozosta-
łości po II wojnie światowej. Wszystko po 
to, aby turyści mogli bezpiecznie wypoczy-
wać w Kołobrzegu.

Minerzy pod wodą
Ogromna ilość niebezpiecznych materia-

łów wybuchowych zalega także na dnie Bał-
tyku. Dlatego nurkowie - minerzy Marynarki 
Wojennej operując z pokładów niszczycieli 
min i trałowców wielokrotnie prowadzili ak-
cje na morzu oraz wspierali akcje saperskie 
w głębi lądu. Ich zadania polegają na poszu-
kiwaniu min w basenach i kanałach porto-
wych oraz dokładnej lokalizacji i identyfika-
cji obiektów mino-podobnych wykrytych 
przez okręty na morzu. Nurkowie – minerzy 
działają głównie na akwenach morskich aż 
do granicy polskiej wyłącznej strefy ekono-
micznej. Udzielają pomocy jednostkom pły-
wającym w porcie i na morzu, wspierają ak-
cje ratowniczo-poszukiwawcze. 

W ostatnich miesiącach grupy nurków-mi-
nerów Marynarki Wojennej oprócz akcji pro-
wadzonych na morzu podejmowały także nie-
wypały i niewybuchy m.in. z dna Jeziora 
Ostrowieckiego (woj. zachodniopomorskie), 
jeziora w Sztumie (woj. pomorskie), a także 
z dna kanału przy Tamie Brodzkiej (woj. ku-
jawsko-pomorskie).

Marynarze we Wrocławiu
Wbrew pozorom, nurkowie – minerzy nie 

wykonują swoich zadań jedynie w strefie 
przybrzeżnej lecz także w głębi kraju. 
W kwietniu przeprowadzili operację wydoby-
cia bomby lotniczej z okresu II wojny świato-
wej, która zalegała na dnie Odry, w centrum 
Wrocławia przy Wyspie Piaskowej. Podczas 
operacji nurkowie spędzili pod wodą łącznie 
około 20 godzin, przeszukując dno rzeki o ob-
szarze ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych.

Na bombę natrafiono podczas prac pogłę-
biania Odry. Operator koparki po wycią-
gnięciu obiektu z wody, opuścił go ponow-
nie do rzeki. O pomoc w odnalezieniu i pod-
jęciu bomby zwrócono się do Marynarki 
Wojennej, która skierowała do akcji specja-
listów z Grupy Nurków Minerów 12 Dywi-
zjonu Trałowców ze Świnoujścia (8 Flotylla 
Obrony Wybrzeża). 

Chirurgiczna precyzja
Kilka tygodni temu została również prze-

prowadzona akcja podniesienia z dna i przy-
holowania na brzeg wraku kutra rybackiego 
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CHY-8, który zatonął rok temu na Bałtyku. 
Całą operację można śmiało nazwać „maj-
stersztykiem” (więcej o tej akcji można prze-
czytać w wywiadzie z kmdr. por. Grzego-
rzem Ziębą w tym wydaniu „Bandery”). Ak-
cja trwała cztery dni i została wykonana 
z wręcz chirurgiczną precyzją. Warto rów-
nież zaznaczyć, że CHY-8 został wydobyty 
na prośbę Urzędu Morskiego w Słupsku, 
a więc instytucji cywilnej. Dzięki tej operacji 
usunięto z dna Bałtyku przeszkodę nawiga-
cyjną, która rybakom utrudniałaby bezpiecz-
ne poławianie ryb. Ponadto umożliwiło to 
przeprowadzenie dokładnych oględzin wraku 
i określenie okoliczności zatonięcia, co może 
przyczynić się do zapobiegania w przyszłości 
tego typu tragediom lub przynajmniej 
zmniejszenia ich skali. W innych krajach na-
towskich zadania takie realizują specjali-

styczne komercyjne firmy. U nas wykonała je 
Marynarka Wojenna co świadczy o doskona-
łym wyszkoleniu morskiej formacji Sił Zbroj-
nych. Po raz kolejny została również potwier-
dzona przydatność polskich marynarzy 
w służbie społeczeństwu w czasie pokoju.

Opisane powyżej wydarzenia, to jedynie 
przykłady z szerokiego zakresu działań MW 
na rzecz społeczeństwa. Pamiętać przecież 
należy także o pomocy udzielanej przez ma-
rynarzy podczas klęsk żywiołowych, o ol-
brzymim wręcz wysiłku służb hydrograficz-
nych MW działających na rzecz bezpieczeń-
stwa żeglugi, o akcjach krwiodawstwa, udzia-
le w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomo-
cy i innych… Wszystkie te działania będzie-
my opisywać na łamach „Bandery”.
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85 tysięcy mil morskich żeglugi, w tym 30 tysięcy w zanurzeniu, udział 
w manewrach krajowych i międzynarodowych – to dorobek okrętu 
podwodnego ORP „Orzeł” w służbie pod biało-czerwoną banderą. 
W piątek, 29 kwietnia, w Porcie Wojennym Gdynia Oksywie miała 
miejsce uroczystość 25-lecia podniesienia bandery na ORP Orzeł. To 
największy i najmłodszy zarazem okręt podwodny Marynarki Wojennej 
RP. Warto zatem bliżej zaprezentować sylwetkę tej jednostki.

Podwodna legenda.  Cz. I
ORP „Orzeł”.

Czarny, niespełna osiemdziesięcio-
metrowy kadłub przypominający 
swoim kształtem dużą kroplę robi 
ogromne wrażenie nawet na du-

żych jednostkach poruszających się po wo-
dach Morza Bałtyckiego. Czarny kadłub, 
czarny kiosk z wizerunkiem lecącego orła 

oraz numerem burtowym 291 to znaki szcze-
gólne flagowego okrętu dywizjonu Okrętów 
Podwodnych.

Historia
Pod koniec lat 70. polskie okręty typu 

Whiskey (projektu 613 – OORP „Orzeł” 292, 

„Sokół” 293, „Kondor” 294 i „Bielik” 295) 
były już mocno wyeksploatowane i przesta-
rzałe. Podjęto zatem decyzję o zastąpieniu 
ich nowymi jednostkami. W tym czasie 
w b. ZSRR budowano coraz większe kon-
wencjonalne okręty podwodne, nadające się 
raczej do działań na oceanach i morzach 



NR 5 | MAJ 2011 11     

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

otwartych niż na Bałtyku. Zaprojektowanie 
i wybudowanie nowych jednostek podwod-
nych w kraju nie wchodziło w grę. Nie mogło 
być także mowy o ich zakupie poza Układem 
Warszawskim. Rozważana była możliwość 
współpracy z Jugosławią w zakresie produk-
cji nowego typu okrętu podwodnego, lecz nie 
doszła ona do skutku. Dlatego właśnie do-
stawcą nowych jednostek dla Polski musiał 
pozostać b. Związek Radziecki. 

Związek Radziecki po zakończeniu pod 
koniec lat 60. budowy jednostek projektu 
641 (Foxtrot) przystąpił do budowy (lata 
70.) serii 18 konwencjonalnych okrętów 
podwodnych projektu 641B (Tango) będą-
cych modernizacją foxtrota. Te ogromne 
jednostki, o długości 91,5 metra oraz wy-
porności nawodnej 3100 ton i podwodnej 
3900 ton, budowane były tylko jako uzupeł-
nienie okrętów z napędem atomowym i nie 
nadawały się dla polskiej Marynarki Wojen-
nej. W ówczesnym czasie oba mocarstwa, 
b. ZSRR i Stany Zjednoczone Ameryki, 
koncentrowały uwagę na jednostkach z na-
pędem atomowym. Jedynie Związek Ra-
dziecki budował po dwie konwencjonalne 
jednostki projektu 641B (Tango) rocznie. 
W USA postawiono na program budowy 
wyłącznie atomowych okrętów podwod-
nych. W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia 
w b. ZSRR rozpoczęto projektowanie i bu-
dowę serii jednostek podwodnych nowej ge-
neracji, przeznaczonych dla własnej floty 
oraz na eksport. Głównym projektantem 
tych jednostek był J. N. Kormilicyn. Ten typ 
okrętów miał docelowo stać się standardo-
wym okrętem flot podwodnych Układu 
Warszawskiego i państw zaprzyjaźnionych. 
Być może z tych właśnie względów Rosja-
nie projektowi okrętów 877 (w nomenklatu-
rze NATO-wskiej Kilo) nadali kryptonim 
Warszawianka.

Okręty tego typu były budowane w róż-
nych wersjach z różnym wyposażeniem m.in. 
877, 877K, 877M. Eksportowe warianty 
określane są dodatkowo literą E (od „eksport-
nyj”). Najnowsza zmodernizowana wersja, 
oferowana obecnie na eksport nosi oznacze-
nie 636 w kodzie NATO Improved Kilo 
(wcześniej 877EKM). Rosyjski prototyp jed-
nostki projektu 877 został zwodowany 
w Stoczni im. Leninskiego Komsomołu 

w Komsomolsku na Amurze 12 listopada 
1980r. i wcielony do służby w 1982r. Następ-
nie produkcji okrętów projektu 877 podjęły 
się również stocznie: Sudomech w Leningra-
dzie (obecnie Stocznia Nowej Admiralicji 
w Sankt Petersburgu) i Stocznia „Krasnoje 
Sormowo” w Gorkim (obecnie Niżnyj Now-
gorod). Ta ostatnia stocznia budowała okręty 
podwodne projektu 877E na eksport (ale nie 
dla polskiej MW) i produkuje obecnie wspo-
mniany nowy eksportowy wariant 636, 
z prawdopodobnie słabszymi silnikami wy-
sokoprężnymi (po 1000 kW każdy) i zmniej-
szoną do 10 węzłów prędkością nawodną.

Obecnie na świecie pływa ok. 50 okrętów 
podwodnych wersji projektu 636/877, a bu-
dowa następnych jest kontynuowana. Najwię-
cej, bo aż 17, pozostaje w składzie wszyst-
kich czterech flot marynarki wojennej Fede-
racji Rosyjskiej: Bałtyckiej, Czarnomorskiej, 
Północnej i Pacyfiku. Największym zagra-
nicznym użytkownikiem są Chiny dysponują-
ce łącznie 12 takimi okrętami (2 Kilo i 10 
Improved Kilo). Pozostałe pływają we flo-
tach: Indii (10), Wietnam (6 Improved Kilo), 
Iranu (3), Algierii (2 Kilo i 2 Improved Kilo), 
Rumunii (1) i Polski (1).

Polska Marynarka Wojenna planowała za-
kupić 4 okręty projektu 877E i po raz pierw-
szy miały to być jednostki nowo zbudowane 
i wcześniej nie eksploatowane we flocie 
ZSRR. W latach 80.-tych przystąpiono do 
wycofywania okrętów podwodnych projektu 
613 (Whiskey). Z końcem roku 1983 wyco-
fano ORP „Orzeł” (292), a pod koniec 
1985r. ORP „Kondor” (294). Polska załoga 
nowego okrętu wyjechała na szkolenie do 
b. ZSRR. W Rydze istniał ośrodek szkole-
niowy dla zagranicznych załóg okrętów 
podwodnych i tam odbywało się ich przej-
mowanie. Właśnie w Rydze 29 kwietnia 
1986r. podniesiono banderę na pierwszym 
i jedynym, jak się później okazało, polskim 
okręcie projektu 877E. Polski okręt był jed-
nym z dwóch pierwszych zbudowanych na 
eksport. Drugi kupiły Indie i wcieliły do 
swojej Marynarki Wojennej 30 kwietnia 
1986r. Polska załoga przyprowadziła ORP 
„Orzeł” do Gdyni 13 czerwca tegoż roku. 
Okręt wcielono do służby w dywizjonie 
Okrętów Podwodnych 3 FO. Od tego czasu 
stacjonuje on w Gdyni, przy specjalnie prze-

budowanym dla niego pirsie. Uroczysty 
chrzest i nadanie mu nazwy ORP „Orzeł” 
oraz numeru burtowego (291) odbyło się 
w Gdyni 21 czerwca 1986. Matką chrzestną 
jednostki została Irena Załoga. W później-
szym okresie czarny kiosk okrętu ozdobiono 
białym wizerunkiem lecącego orła. W histo-
rii polskiej Marynarki Wojennej ORP 
„Orzeł” jest dziewiętnastym okrętem pod-
wodnym. Następnych jednostek projektu 
877E już nie kupiono. 

DOWÓDCY ORP „ORZEŁ”

    kmdr por. Marek ĆWIKLAK    29.04.1986 – 19.10.1990
    kmdr ppor. Stanisław KANIA    19.10.1990 – 17.12.1993
    kmdr ppor. Gerard MAREK    17.12.1993 – 31.08.2000
    kmdr ppor. Zbigniew TLAŁKA    31.08.2000 – 01.02.2002
    kpt. mar. Andrzej OGRODNIK   01.02.2002 – 25.05.2006
    kmdr ppor. Mariusz PELC    25.05.2006 – 31.12.2010
    cz. p. o. kmdr ppor. Roman GĘZIKIEWICZ  31.12.2010 – 

DANE TAKTYCZNO - TECHNICZNE OKRĘTU:

WYMIARY:
• długość – 74,3 m;
• szerokość  – 10 m;
• szerokość na wysokości stabilizatorów – 

12,8 m;
• średnica kadłuba mocnego – 7,2 m;
• wysokość od stępki do górnej krawędzi kio-

sku – 14,76 m;
WYPORNOŚĆ:
• w położeniu krążowniczym – 2325 t;
• w położeniu krążowniczym ze zwiększonym 

zapasem paliwa – 2476 t;
• podwodna – 3076 t;
GŁĘBOKOŚCI ZANURZENIA:
• zanurzenie max – 300 m;
• zanurzenie na głębokość roboczą – 240 m;
• głębokość bezpieczna od staranowania – 

40 m;
• głębokość peryskopowa – 17,5 m;
NIEZATAPIALNOŚĆ I AUTONOMICZNOŚĆ:
• podczas pływania okrętu w położeniu krą-

żowniczym zapewniona jest niezatapial-
ność przy zatopieniu jednego przedziału z 
wyjątkiem I przedziału, który może być za-
pełniony w górnej lub dolnej części;

• autonomiczność  okrętu – 45 dób;
• liczba członków załogi – 60 osób;
ZAPASY OKRĘTOWE:
• paliwo – 170 t;
• olej silnikowy – 6 t;
• woda pitna – 15 t;
• woda destylowana – 4 t;
• prowiant – 8,3 t;
PRĘDKOŚCI I ZASIĘG PŁYWANIA:
• okręt posiada nieograniczona zdolność 

morską z prędkością do – 8 w;
• prędkość max. podwodna – 17 w;
• prędkość max. nawodna – 11 w;
• prędkość max. pod chrapami – 8÷10 w;
• prędkość max. w położeniu nawodnym i 

podwodnym na SER – 3 w;
• zasięg pływania pod chrapami ze zwiększo-

nym zapasem paliwa z prędkością 7 w – 
6000 Mm.

kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl

wodnym. Następnych jednostek projektu 
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„Arrectis auribus”, czyli łacińska maksyma, której tłumaczenie brzmi - 
„z nastawionymi czujnie uszami, z całą uwagą” – to zaczerpnięte z dzieła Plutarcha 
motto okrętu rozpoznania radioelektronicznego ORP „Hydrograf”. Te dwa wyrazy 
niemal w pełni oddają charakter działań jednostki. „Hydrograf” 8 maja br. obchodził 
35. rocznicę podniesienia biało-czerwonej bandery. Przyjrzyjmy się więc jak motto to 
było wypełniane w przeszłości, jest realizowane dzisiaj i dlaczego może w przyszłości 
stanowić jeden z największych potencjałów polskiej Marynarki Wojennej na arenie 
międzynarodowej.

Historia ORP „Hydrograf” rozpo-
częła się 6 lutego 1975 roku kie-
dy to w Stoczni Północnej 
w Gdańsku położono stępkę pod 

budowę okrętu. Powstająca konstrukcja 
otrzymała numer budowy 863/2. Był to dru-
gi okręt projektu 863 po ORP „Nawigator”, 
którego budowa rozpoczęła się niespełna 
półtora roku wcześniej. Wodowanie jednost-
ki 863/2 miało miejsce 20 września 1975 ro-

35 lat z całą uwagą

ku. Trzy miesiące później okręt został prze-
kazany polskiej Marynarce Wojennej. W 31. 
rocznice zakończenia II wojny światowej 
w Europie, 8 maja 1976 roku odbyła się ce-
remonia chrztu i pierwszego podniesienia 
biało-czerwonej bandery. Matką chrzestną 
„Hydrografa” została Eleonora Litwin, żona 
polskiego malarza-marynisty, natomiast 
przywileju pierwszego podniesienia bande-
ry dostąpił zgodnie z ceremoniałem mor-

skim dowódca ORP „Hydrograf” kmdr por. 
Marian Kazubek. 

Nowo wprowadzona jednostka weszła 
w skład Grupy Okrętów Hydrograficznych. 
„Hydrograf” dołączył zatem do „Nawigato-
ra” i pierwszego polskiego okrętu rozpo-
znawczego – ORP „Bałtyk”. Zadaniem 
okrętu od samego początku było prowadze-
nie szeroko pojętego rozpoznania na mo-
rzu. Nazwa okrętu, podobnie jak nazwa 
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grupy, do której należał, wprowadzić miała 
w błąd inne floty co do charakteru wyko-
nywanych przezeń zadań (w 1992r. zmie-
niono nazwę grupy na Grupa Okrętów Roz-
poznawczych).

W 1986 roku ówczesny dowódca ORP 
„Hydrograf” kmdr ppor. Maciej Janiak 
wpadł na pomysł by symbolem okrętu zo-
stał nietoperz. Odznakę pamiątkową zapro-
jektował ppor. mar. Maksymilian Dura, 
który dowodził Grupą Zabezpieczenia 
Technicznego. Warto w tym miejscu pod-
kreślić, że była to pierwsza odznaka okrę-
towa w Marynarce Wojennej. 

Tajne przez poufne
Tajność i niedostępność informacji na te-

mat szczegółów działań „Hydrografa” to-
warzyszy jednostce do dziś. Niewiele moż-
na napisać o funkcjonowaniu tego okrętu 
bez łamania przepisów o ochronie informa-
cji niejawnych. Okręt zawsze był wyposa-
żony w najbardziej zaawansowane w da-
nym czasie systemy rozpoznania radioelek-
tronicznego. Realizował rejsy bojowo-roz-
poznawcze, dozory i patrole w różnych re-
jonach Morza Bałtyckiego i poza nim. 
Z oczywistych względów najczęstszym ob-
szarem działania jednostki w latach 
70-tych i 80-tych była zachodnia cześć 
Bałtyku i Cieśniny Bałtyckie. – tłumaczy 
kontradmirał Stanisław Zarychta, były do-
wódca ORP „Hydrograf” (1990 – 1996) – 
Służyłem na okrętach rozpoznawczych od 
1983 roku i praktycznie zawsze naszym 
głównym zadaniem było zbieranie danych 
o wszystkim co działo się na Bałtyku. Cho-
dziło przede wszystkim o informacje doty-
czące systemów bojowych, rozpoznaw-
czych, taktyki, a także systemów brzego-
wych państw spoza UW. – dodaje. 

Nadszedł jednak czas transformacji i prze-
wartościowania celów działalności rozpo-
znawczej „Hydrografa”. Okręt skupił się na 
monitoringu sytuacji ogólnej na Morzu Bał-
tyckim. Najwięcej informacji o flotach no-
wych sojuszników miały z oczywistych 
względów okręty rozpoznawcze. Kiedy by-
łem zastępcą Dowódcy Centrum Szkolenia 
Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy wśród 
moich podwładnych był duński oficer, który 
również służył w rozpoznaniu. Wielokrotnie 
rozmawialiśmy i okazało się, że w latach 
90-tych myśmy wiedzieli więcej o duńskiej 
flocie wojennej od Duńczyków. Oni nato-
miast wiedzieli więcej o naszych siłach mor-
skich od nas. – śmieje się kontradmirał Stani-
sław Zarychta. Faktem jest, że rozpoznanie 
morskie prowadziły wszystkie państwa. Z re-
guły były to wydzielone jednostki, które „ob-
sługiwały” cyklicznie prowadzone ćwiczenia 
innych flot, zdobywając w ten sposób infor-
macje o ich taktyce, możliwościach i siłach.  

ORP „Hydrograf” to jednostka, która 
w swojej historii przebyła łącznie jeden 
z największych dystansów we współczesnej 
historii polskiej floty wojennej. Do chwili 
obecnej przeszliśmy około 340 tysięcy mil 
morskich – mówi obecny dowódca ORP 
„Hydrograf” komandor podporucznik Artur 
Czajkowski. Niemożliwe do przecenienia 
walory dużego opływania podkreśla rów-
nież były dowódca „Hydrografa” (1996 – 
2003), a obecnie prodziekan Wydziału Do-
wodzenia i Operacji Morskich Akademii 
Marynarki Wojennej komandor dr hab. To-
masz Szubrycht, profesor nadzwyczajny 
AMW: Na żadnych innych okrętach nie 
można zdobyć tak bogatej praktyki morskiej 
i samodzielności. Każdy rejs był inny, pomi-
mo tego, że przykładowo ćwiczenia, które 
obserwowaliśmy były podobne, to zawsze 
było w nich coś nowego, nieoczekiwanego. 
Komandor Tomasz Szubrycht podkreśla 
również rolę załogi ORP „Hydrograf”: Na 
okręcie zawsze panowała fantastyczna at-
mosfera. Jednostka ta ma to do siebie, że al-
bo się na niej zostaje na lata, albo odchodzi 
po krótkim okresie służby. Ci co zostają, 
tworzą zgrany zespół doświadczonych, do-
brze wyszkolonych ludzi potrafiących podo-
łać każdemu zadaniu i wspierających się 
w trudnych chwilach na morzu. 

W XXI wiek
Pod koniec lat 90-tych zaczęto dostrze-

gać konieczność przystosowania ORP „Hy-
drograf” do wymagań współczesnego te-
atru działań na morzu. Okręt trafił do 
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni 
w 2003 roku. Ze starej jednostki pozostał 
niemal wyłącznie kadłub. Zostało wymie-
nione prawie wszystko. Przede wszystkim 
wyposażono „Hydrografa” w najnowocze-
śniejszy w Polsce sprzęt i systemy do pro-
wadzenia rozpoznania radioelektroniczne-
go na morzu. Przebudowano i wyposażono 
wszystkie pomieszczenia zmieniając nawet 
układ niektórych z nich. Wyremontowano 
system napędowy. Do linii weszła praktycz-
nie nowa, nowoczesna jednostka, z tą róż-
nicą, że dysponowałem doświadczoną zało-
ga znającą okręt od podszewki, do ostatniej 
śrubki. – mówi były dowódca ORP „Hy-
drograf” (2003 – 2007), 
a obecnie dowódca grupy 
Okrętów Rozpoznaw-
czych komandor porucz-
nik Dariusz Czajkowski. 
To właśnie on wspólnie 
z ówczesną załogą prze-
prowadził „Hydrografa” 
przez  trudny okres re-
montu i wprowadził na 
nowo do służby w linii. 

Przechodząc na stano-

wisko Dowódcy gOR-u przekazał dowo-
dzenie okrętem komandorowi poruczniko-
wi Arturowi Czajkowskiemu (przypadkowa 
zbieżność nazwisk). Pytany o przyszłość 
jednostki jej obecny dowódca podkreśla: 
ORP „Hydrograf” to jeden z niewielu 
okrętów rozpoznawczych na Bałtyku 
i w Europie. Przez to jakie posiadamy moż-
liwości, jakie doświadczenie i umiejętności 
moglibyśmy stać się „towarem eksporto-
wym” polskiej Marynarki Wojennej. Może-
my działać praktycznie wszędzie, a rzetelne 
informacje rozpoznawcze to znaczący atut 
przy zakupie nowoczesnego uzbrojenia dla 
morskiego rodzaju sił zbrojnych . 

Zadania, morze i atmosfera
Wszyscy wspomniani dowódcy ORP 

„Hydrograf” przyznają zgodnie, że gdyby 
znowu mięli podejmować decyzję o miej-
scu służby wybraliby swój okręt. Podkre-
ślają, że są trzy główne ku temu powody: 
charakter i specyfika zadań, które „Hydro-
graf” wykonuje, duże możliwości zdobycia 
praktyki morskiej oraz atmosfera na okrę-
cie. Kolejne pokolenia, kolejne załogi nie 
tracą ze sobą kontaktu. Spotykają się 
z okazji rocznicy podniesienia biało-czer-
wonej bandery, świąt Bożego Narodzenia 
czy Wielkanocy. Corocznie odbywa się tur-
niej bowlingowy o puchar Dowódcy ORP 
„Hydrograf”, po którym oprócz głównej 
nagrody przeznaczonej dla zwycięzcy, na-
grodę pocieszenia otrzymuje również 
uczestnik zawodów, który uzyskał najniż-
szy wynik. 

Pomimo tego, że ORP „Hydrograf” roz-
począł 36. rok służby w polskiej Marynarce 
Wojennej jest to jednostka gotowa na nowe 
czasy. Załoga „Hydrografa” będzie wielo-
krotnie dostarczać aktualnych, sprawdzo-
nych, profesjonalnie zanalizowanych danych 
rozpoznawczych, tak jak robiła to przez 
ostatnie 35 lat. Miejmy nadzieję, że poten-
cjał okrętu zostanie wykorzystany w 100 %, 
a za parę lat pojawią się na horyzoncie jed-
nostki, które będą w stanie go zastąpić.

DOWÓDCY ORP „HYDROGRAF”

    kmdr por. Ryszard KOSTRZEWSKI   1975-1976 
    kmdr ppor. Marian KAZUBEK   1976-1977 
    kmdr ppor. Edmund RUDY    1977-1982 
    kpt. mar. Maciej JANIAK    1982-1990 
    kpt. mar. Stanisław ZARYCHTA   1990-1996 
    kpt. mar. Tomasz SZUBRYCHT   1996-2003 
    kmdr ppor. Dariusz CZAJKOWSKI   2003-2007 
    kmdr ppor. Artur CZAJKOWSKI   2007-

kmdr ppor. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl



14     NR 5 | MAJ 2011

W I E C Z N A  W A C H T A  . . .

FO
T.

 A
RC

H
IW

UM
 M

UZ
EU

M
 M

W

kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl

Był stałym współpracownikiem 
czasopism Marynarki Wojennej 
„Przegląd Morski” i „Bandera” 
oraz ogólnokrajowych „Żołnierz 

Polski” i „Przekrój”. 
Urodził się 21 maja 1925 roku w Gru-

dziądzu jako najstarszy syn Jana i Rozalii 
z domu Kaczmarek. Po kilku latach rodzina 
przeprowadziła się do Dęblina gdzie jego 
ojciec podoficer mechanik lotniczy pełnił 
służbę w „szkole orląt”. Po ukończeniu 

Odszedł 
marynarz, 
fotografik, 
artysta...

17 lutego 2011 roku, zmarł nagle 86–letni mieszkaniec Gdyni, nestor polskich 
artystów fotografików, bosman rezerwy Janusz Uklejewski. Obecny był na Wybrzeżu 
od 1945 roku jako fotoreporter, dokumentalista oraz artysta fotografik. 

miejscowego gimnazjum 15-letni Janusz 
rozpoczął naukę zawodu fotografa w dębliń-
skim zakładzie fotograficznym Anny Złot-
nickiej. Egzamin czeladniczy zdał po trzech 
latach w 1943 roku. Przez blisko rok, po 
otrzymaniu dyplomu przepracował w zakła-
dzie. W tym okresie wykonał cenną doku-
mentację niemieckich zbrodni wojennych 
z klisz, które mu przynosili do wywołania 
niemieccy żołnierze. 

Po ukończeniu 18. roku życia został skie-
rowany przez okupanta do pracy przymuso-
wej na kolei do Bau Dienstu gdzie pracował 
przy budowie torów kolejowych. Nie rozsta-
wał się już wówczas z aparatem fotograficz-
nym, dokumentując między innymi znisz-
czone przez partyzantów hitlerowskie trans-
porty wojskowe. 

W roku 1945 wstąpił do Wojska Polskie-
go. Założył marynarski mundur po otrzyma-
niu przydziału do I Samodzielnego Batalio-
nu Morskiego. Wraz ze swoją jednostką do-
tarł na Wybrzeże. Jako wojskowy dzienni-
karz rozpoczął współpracę z wybrzeżową 
prasą - Gazetą Morską, Morzem i Maryna-
rzem Polskim. Rozpoczął się dla niego 
okres fascynacji tematyką morską, której 
pozostał wierny do końca swych dni. 

W latach 1948-52 pracował jako fotorepor-
ter Wojskowej Agencji Fotograficznej, a na-
stępnie Centralnej Agencji Fotograficznej aż 
do przejścia na emeryturę w 1990 roku. 

Karierę zawodową i artystyczną rozwijał 
przede wszystkim na Wybrzeżu. Zamieszkał 

w Gdyni gdzie założył rodzinę. Wychował 
córkę Bożenę i syna Jerzego, który został 
dziennikarzem. Ukochał to portowe miasto 
stając się jego wieloletnim dokumentalistą 
i reporterem za co otrzymał nagrodę arty-
styczną Prezydenta Miasta Gdyni. 

Jako fotoreporter brał udział w licznych 
krajowych konkursach i przeglądach foto-
graficznych gdzie zdobywał laury i wyróż-
nienia. Jego prace prezentowano również na 
zagranicznych wystawach takich jak m.in. 
World Press Foto w Hadze czy Interfoto 
w Pradze. A przy tym wszystkim był czło-
wiekiem pogodnym, chętnym do pomocy 
wszystkim zainteresowanym tematyką ma-
rynistyczną. 

Był autorem i współautorem wielu albu-
mów, w tym także poświęconym okrętowi-
muzeum ORP „Błyskawica”. 

Swoje olbrzymie zbiory negatywów i fo-
tografii przekazał wielu instytucjom kultu-
ralnym w tym Muzeum Marynarki Wojen-
nej i Muzeum Miasta Gdyni. 

W 2005 roku środowisko dziennikarskie 
Wybrzeża wyróżniło Janusza Uklejewskiego 
Bursztynowym Notesem za całokształt pracy. 

Uhonorowano go wieloma medalami 
i odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawaler-
skim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski oraz czechosłowackim medalem „Za 
Chrabrost”. 
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B A N D E R A

O bezpieczeństwie morskim w „Riwierze”

B A N D E R A

„Stan i perspektywy bezpieczeństwa morskiego RP” to temat seminarium naukowego 
przeprowadzonego w gdyńskim Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera”, 29 kwietnia. Zorganizował je 
Wojskowy Instytut Wydawniczy wraz z Dowództwem Marynarki Wojennej. W seminarium uczestniczyli 
przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Akademii Marynarki Wojennej, Centrum Operacji 
Morskich, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Urzędu Morskiego w Gdyni, Morskiej Agencji 
Poszukiwania i Ratownictwa SAR oraz Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Seminarium otworzył 
dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego Marek Sarjusz-Wolski. 
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Naszemu Przyjacielowi i Koledze 

Panu kpt. mar. Sławomirowi BUDKA

oraz Jego Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia w trudnych 
chwilach po śmierci 

SYNA

składają 
Dowódca i kadra 13 Dywizjonu Trałowców w Gdyni

Dowódcy ORP „WDZYDZE”

Panu kpt. mar. Sławomirowi BUDKA

oraz Jego Rodzinie w trudnych chwilach słowa wsparcia oraz 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

SYNA

składają 
Dowódcy Okrętów 13 Dywizjonu Trałowców

Dowódcy ORP „WDZYDZE”

Panu kpt. mar. Sławomirowi BUDKA

oraz Jego Rodzinie wyrazy najszczerszego współczucia 
oraz ogromnego żalu z powodu śmierci 

SYNA

składa
Załoga ORP „WDZYDZE”

Naszemu Koledze

kpt. mar. Sławomirowi BUDKA

oraz Jego Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia z powodu śmierci 

SYNA

składają 
koledzy z roku

W wystąpieniu wprowadzającym 
kmdr dr hab. Tomasz Szu-
brycht z Akademii Marynarki 
Wojennej mówił o braku zdefi-

niowania polskich interesów narodowych, 
a tym samym i interesów morskich. Zdaniem 
prelegenta ma to bardzo negatywny wpływ na 
kondycję morskiego rodzaju sił zbrojnych. Do-
dał, że jego zdaniem okręty wojenne pod bia-
ło-czerwoną banderą uczestniczące w misjach 
budują większy prestiż i powagę kraju niż 
udział naszych żołnierzy w afgańskiej misji. 

Wiele cennych uwag dotyczących możliwo-
ści użycia wojska w działaniach antyterrory-
stycznych na morzu przedstawił kmdr por. rez. 
Maksymilian Dura. Wskazał m.in. na skom-

plikowany i czasochłonny sposób stosowania 
procedur współdziałania instytucji i osób, któ-
re muszą się ze sobą porozumieć przed wpro-
wadzeniem wojska do działań. 

Kolejnym stwierdzeniem, które padło pod-
czas dyskusji, to brak rodzimej doktryny mor-
skiej, która odpowiedziałaby na wiele pytań 
takich jak m.in. jakie zadania Marynarka Wo-
jenna będzie wykonywała w ramach poszcze-
gólnych funkcji (militarnej, dyplomatycznej 
i policyjnej) i w jakiej konfiguracji – narodo-
wej czy sojuszniczej? 

W roli moderatorów wystąpili kmdr rez. 
prof. dr hab. Andrzej Makowski oraz kmdr 
por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak. Podczas 
dyskusji uczestnicy zgodzili się z faktem, że 

Bałtyk jest morzem bezpiecznym. Uznano 
także, że kolejne seminarium powinno odbyć 
się w przyszłym roku w Warszawie. 

kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl

także, że kolejne seminarium powinno odbyć 
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Przygotowania do Rio
W połowie lipca w Brazylii spotkają się najlepsi 
wojskowi sportowcy świata. W Rio de Janeiro odbędą 
się bowiem V Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe 
CISM. Wśród 6 tysięcy uczestników będzie ponad 
stuosobowa reprezentacja Wojska Polskiego. Jej 
ważną część będą stanowić marynarze, w głównej 
mierze zawodnicy Zespołu Sportowego Marynarki 
Wojennej, a także reprezentanci Akademii Marynarki 
Wojennej i 3 Flotylli Okrętów.

Marynarkę Wojenną w ramach drużyny Wojska Polskiego re-
prezentować będzie 28 zawodniczek i zawodników (7 trene-
rów). Wystartują oni w 6 dyscyplinach, wśród których znala-
zły się biegi na orientację, judo, lekkoatletyka, pięciobój 

morski, strzelectwo (pistolet) i żeglarstwo. Jako jeden z trzech największych 
zespołów sportowych w polskiej armii otrzymaliśmy zadanie przygotowania 
reprezentantów w naszej koronnej konkurencji, czyli pięcioboju morskim 
oraz w biegach na orientację i strzelaniu z pistoletu – mówi komandor po-
rucznik Krzysztof Saba szef Zespołu Sportowego Marynarki Wojennej – 
dodatkowo marynarze są odpowiedzialni za start polskiej ekipy w żeglar-
stwie – dodaje. Reprezentację tej ostatniej dyscypliny przygotowują przed-
stawiciele Akademii Marynarki Wojennej i Klubu Sportowego „Iskra”. 

Wśród reprezentantów ZSMW znalazły się tak znane twarze jak rekor-
dzistka Polski, brązowa medalistka Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy 
(sztafeta 4x100 metrów) w Barcelonie starszy marynarz Marta Jeschke 
oraz wielokrotny reprezentant kraju w judo, medalista mistrzostw świata 
i Europy starszy marynarz Robert Krawczyk. O szansach na medal lepiej 
nie mówić przed mistrzostwami, żeby nie zapeszyć – przyznaje kmdr por. 
Krzysztof Saba – ale liczymy na dobry start naszych judoków, sztafetę ko-
biet w biegu na orientację, ekipę żeglarską, no i dobre występy naszych 
lekkoatletów. Z wielkimi nadziejami jadą do Brazylii również strzelcy oraz 
pięcioboiści morscy – dodaje. 

Przygotowania do igrzysk trwają już od dłuższego czasu. Zawodnicy 
poszczególnych dyscyplin przeszli cykl zgrupowań, prób i startów na róż-
nych szczeblach krajowych i międzynarodwych. Wszystko po to by 
w Brazylii zaprezentować się z jak najlepszej strony. Nie można zapomi-
nać, że już za rok w Londynie odbędą się Igrzyska Olimpijskie i starty 
w Rio de Janeiro będą dla niektórych okazją do sprawdzenia się przed naj-
ważniejszą imprezą sportową czterolecia. 

Zawodnicy Wojska Polskiego będą rywalizować łącznie w 12 dyscypli-
nach. Oprócz wcześniej wspomnianych będą to pięciobój nowoczesny, 
pięciobój wojskowy, spadochroniarstwo, strzelectwo (karabin), szermier-
ka, taekwondo i triatlon. Łącznie polska reprezentacja liczyć będzie 104 
zawodników. Wojsko Polskie uczestniczyło do tej pory we wszystkich 
edycjach mistrzostw odnosząc największy sukces 4 lata temu w Hydera-
badzie (Indie) kiedy to Polacy zdobyli 16 medali (4 złote, 5 srebrnych 
i 7 brązowych) i zajęli w klasyfikacji łącznej wysokie 8. miejsce.

V Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe zostaną rozegrane w Rio de 
Janeiro w dniach 13-24 lipca. Łącznie do startu zgłoszonych zostało oko-
ło 6 tysięcy zawodników reprezentujących ponad 100 krajów. Rywalizo-
wać będą w 20 dyscyplinach. Wcześniej zawody te organizowane były we 
Włoszech (Rzym 1995 i Katania 2003), Chorwacji (Zagrzeb 1999) i In-
diach (Hyderabad 2007). 

MARYNARZE W V ŚWIATOWYCH WOJSKOWYCH 
IGRZYSKACH SPORTOWYCH:

BIEG NA ORIENTACJĘ
• kpt. mar. Janusz Porzycz (ZSMW) – kapitan drużyny 
• mł. chor. szt. mar. Robert Rapsiewicz (ZSMW)– trener/masażysta 
• bosm. Marcin Richert (ZSMW) – zawodnik
• st. mar. Daria Lajn (ZSMW) – zawodniczka
• st. mar. Mateusz Wensław (ZSMW) – zawodnik
• st. mar. Marlena Wieleba (ZSMW) – zawodniczka
JUDO
• st. mar. Robert Krawczyk (ZSMW) – zawodnik, kat. 81 kg
• st. mar. Kinga Kubicka (ZSMW) – zawodniczka, kat. 48 kg 
• mar. Daria Pogorzelec (ZSMW) – zawodniczka, kat. 78 kg
LEKKOATLETYKA
• st. mar. Marta Jeschke (ZSMW) – zawodniczka, dyst. 100 m, 200 m 
• mar. Kacper Kozłowski (ZSMW) – zawodnik, dyst. 400 m
PIĘCIOBÓJ MORSKI
• kmdr por. Krzysztof Saba (ZSMW) – kapitan drużyny
• kmdr ppor. Jerzy Gołąbek (ZSMW) – trener
• st. mar. Karol Morek (ZSMW) - zawodnik
• st. mar. Mateusz Szurmiej (ZSMW) - zawodnik
• st. mar. Jacek Śliwiński (ZSMW) - zawodnik
• st. mar. Łukasz Zięba (ZSMW) – zawodnik
• mar. Maciej Janiszewski (ZSMW) - zawodnik
STRZELECTWO (PISTOLET)
• mł. chor. mar. Jacek Dagi (ZSMW) – trener
• por. mar. Sławomira Szpek (ZSMW) – zawodniczka
• bosm. Radosław Podgórski (ZSMW) – zawodnik
• bsmt Piotr Daniluk (ZSMW) - zawodnik
• st. mar. Karolina Bujakowska (ZSMW) – zawodniczka
• st. mar. Agnieszka Korejwo (ZSMW) – zawodniczka
ŻEGLARSTWO
• kmdr por. Dariusz Sapiejka (AMW) – kapitan drużyny
• Henryk Płoski (KS „Iskra AMW)– trener
• ppor. mar. Joanna Sowa (3FO) – zawodniczka
• mł. chor. mar. Ireneusz Kamiński (AMW) – zawodnik
• st. mat. pchor. Magdalena Kaczyńska (AMW) – zawodniczka
• mat pchor. Aleksandra Tułodziecka (AMW) – zawodnicza
• mar. Marcin Czajkowski (ZSMW) – zawodnik
• mar. Maciej Grabowski (ZSMW) – zawodnik
• mar. Piotr Przybylski (ZSMW) – zawodnik
• mar. Zofia Truchanowicz (ZSMW) – zawodniczka
• mar. Katarzyna Tylińska (ZSMW) – zawodniczka

kmdr por. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl
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