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15 sierpnia, odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W tym dniu, upamiętniającym 91 rocznicę Bitwy Warszawskiej, 
marynarze uczestniczyli w uroczystościach patriotyczno-religijnych oraz przedsięwzięciach dla publiczności.

91 lat temu załamano czołowe natarcie Armii Czerwonej na Warszawę w wojnie polsko - bolszewickiej. Dla podkreślenia wysiłków setek 
tysięcy żołnierzy polskich w tym marynarzy walczących o niepodległość swojej Ojczyzny dzień ten na mocy rozkazu Ministra Spraw Wojsko-
wych z 4 sierpnia 1923 roku został zatwierdzony jako Święto Żołnierza. Święto Żołnierza obchodzono w Wojsku Polskim bardzo uroczyście 
w okresie międzywojennym, starając się nadać mu oblicze wspólnego święta zarówno wojska jak i społeczeństwa. Po wojnie święto to obcho-
dzono 12 października. Ustawą z 30 lipca 1992 roku przywrócono przedwojenną datę. 

Święto Wojska Polskiego
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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Postrzeganie Marynarki Wojennej przez społeczeństwo jest równie ważnym ele-
mentem funkcjonowania morskiego rodzaju Sił Zbrojnych jak wyszkolenie, 
wyposażenie i motywacja marynarza do wykonywania swoich zadań. Można 
powiedzieć, że „jak nas widzą tak o nas piszą.” Współczesne marynarki wo-

jenne dysponują tak wysoce specjalistycznym sprzętem, że w większości wypadków jego 
zasady funkcjonowania i zalety znają jedynie osoby interesujące się tą wąską tematyką 
wojskową. Nie mniej skomplikowana sytuacja jest z czytelnym przedstawieniem szero-
kim masom społecznym zadań, jakie wykonuje Marynarka Wojenna. Wyjaśnianie dzien-
nikarzom czołowych polskich mediów dlaczego morski rodzaj Sił Zbrojnych powinien 
być obecny nie tylko na Morzu Bałtyckim ale również na innych morskich akwenach 
świata należy do jednych z najtrudniejszych zadań całego Zespołu Prasowego Mary-
narki Wojennej. Wytłumaczenie tego całemu społeczeństwu wydaje się czasami rzeczą 
wręcz niemożliwą. Dlatego powinniśmy w odpowiedni sposób nagłaśniać wszystkie 
działania Marynarki Wojennej, które bezpośrednio są odczuwalne przez społeczeństwo. 
Nie chodzi tu tylko o te najważniejsze zadania związane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa morskiego na rzecz gospodarki naszego kraju. Chodzi także o wszelkie akcje pole-
gające na oczyszczaniu Morza Bałtyckiego, polskich plaż i akwenów wewnątrz lądu 
z niebezpiecznych materiałów wybuchowych. Wpływają one przecież na poprawę tury-
styki, a w przypadku niebezpiecznych obiektów na terenie budowy gazoportu są jednym 
z przykładów działania MW na rzecz gospodarki. 

Społeczny odbiór Marynarki Wojennej to jednak nie tylko działania na rzecz społe-
czeństwa. To także czysto wizualna strona morskiego rodzaju Sił Zbrojnych, a więc pa-
rady, defilady, warty i musztry i wszystko to co związane jest z pracą Kompanii Repre-
zentacyjnej Marynarki Wojennej. Nie mniej ważnym elementem budowania wizerunku 
polskiej floty jest internet i specjalistyczne fora internetowe.

W tym numerze Bandery znajdziecie Państwo artykuły poświęcone tej problematyce. 
Życzę miłej lektury.

Tomasz Gos

 2 TOMASZ GOS | Prezentuj broń!

 5 TADEUSZ KLASA | Hossa należności zagranicznych

 6 JACEK KWIATKOWSKI | Rzeka niewybuchów, 

               morze niewypałów

 8 TOMASZ GOS | Nawigacyjne szlify

 10 CZESŁAW CICHY | Ambasadorowie morskich skrzydeł

 12 PIOTR ADAMCZAK | Forum Okrętów Wojennych

 14 GRZEGORZ ŁYKO | Biało-czerwona nad Rio

 16 MARIAN KLUCZYŃSKI | Komandor Koziarski honorowym 

               obywatelem Żyrardowa

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".



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

KAPITAN MARYNARKI BARTOSZ KUCHARSKI w 2003 roku ukończył wydział Inżynierii Wojskowej w WSO we Wrocławiu. Został wyróżniony za 
najlepszą pracę dyplomową przez Szefa Sztabu Generalnego WP. W latach 2003-2006 pełnił funkcję dowódcy plutonu i zastępcy dowódcy kom-
panii w batalionie reprezentacyjnym WP. Od 2006 do 2007 roku był oficerem sekcji operacyjnej sztabu batalionu w 15 Brygadzie Wsparcia Do-
wodzenia w Sieradzu. W latach 2007-2009 był zastępcą dowódcy kompanii reprezentacyjnej MW, a od 2009 roku jest jej dowódcą.
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Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

Z kapitanem marynarki Bartoszem Kucharskim o defiladach, 
posterunkach honorowych i czyszczeniu butów rozmawia Tomasz Gos.

B A N D E R A

Czy do stania na baczność potrzebna 
jest dobra kondycja fizyczna?

Dobra kondycja i odpowiednie wytrenowa-
nie. Udziału w uroczystościach, które trwają 
dwie, trzy godziny nie da się wytrzymać bez 
odpowiedniego przygotowania fizycznego. 
W wielu jednak przypadkach to tylko resztki 
silnej woli sprawiają, że wytrzymuje się tru-
dy stania. Oczywiście zdarza się również, że 
żołnierz z różnych powodów nie wytrzymuje 
znojów jakiejś uroczystości. Na szczęście ta-
kie przypadki zdarzają się sporadycznie. 
Nam po prostu nie przystoi borykać się z ta-
kimi problemami. Ale dobra kondycja bez 
wątpienia się przydaje.

W ilu uroczystościach w ciągu roku 
biorą udział żołnierze Kompanii Re-

prezentacyjnej Marynarki Wojennej?
W zeszłym roku statystyki wykazały 210 
uroczystości, w których braliśmy udział. 
Z tego w kilkudziesięciu uczestniczyła cała 
kompania. Mam tu na myśli udział w świę-
tach państwowych, w świętach typowo ma-
rynarskich, a także w powitaniach i poże-
gnaniach dostojników z Polski i zagranicy. 
Pozostałe to mniejsze asysty, jak na przy-
kład udział w uroczystościach pogrzebo-
wych, różnego rodzaju posterunki honoro-
we oraz składanie wieńców i wiązanek 
kwiatów w miejscach upamiętniających 
ważne postacie i wydarzenia z historii na-
szego państwa. W tym roku wygląda na to, 
że uroczystości z naszym udziałem będzie 
jeszcze więcej. 

Zdarza się kilka uroczystości w ciągu 
jednego dnia?

Czasami jest tak, że w ciągu dnia bierzemy 
udział w trzech, czterech a nawet w jeszcze 
większej liczbie uroczystości. Takie newral-
giczne daty to między innymi 10 kwietnia 
i 1 września. 

Jakie trzeba spełniać kryteria by zostać 
żołnierzem kompanii reprezentacyjnej?

Nigdy nie zostało jasno określone jakie kry-
teria trzeba spełnić żeby zostać żołnierzem 
kompanii reprezentacyjnej. Opierając się jed-
nak na kryteriach wewnętrznych, które stwo-
rzył kiedyś na własny użytek Batalion Repre-
zentacyjny Wojska Polskiego można przyjąć, 
że wzrost żołnierza powinien mieścić się 
w granicach od 178 do 185 centymetrów. Nie 
trzymamy się jednak tej zasady jakoś szcze-
gólnie kurczowo. Najniższy żołnierz w kom-

pani ma obecnie 175 centymetrów wzrostu 
a najwyższy 190 centymetrów. 

Wzrost nie jest jednak jedynym kryte-
rium...

Trzeba mieć także odpowiednią aparycję oraz 
proporcję masy ciała do wzrostu. Nie można 
być ani zbyt grubym ani zbyt chudym. Niedo-
puszczalne jest również posiadanie tatuaży na 
widocznych częściach ciała, przede wszystkim 
na twarzy. No i oczywiście potrzebne są jesz-
cze nienaganny stan zdrowia oraz wspomnia-
na już dobra kondycja fizyczna.

Czy przygotowanie munduru do uro-
czystości zajmuje dużo czasu?

Przed każdą uroczystością trzeba starannie 
odprasować umundurowanie. Spodnie mu-
szą mieć kanty ostre jak brzytwa. W odpo-
wiednim stanie utrzymywać należy też 
wszystkie białe przedmioty, takie jak ręka-
wice, getry, pasy, ładownice oraz czapki. 
Ważnym czynnikiem jest również odpo-
wiednie założenie poszczególnych części 
umundurowania. To co nas najbardziej cha-
rakteryzuje jest też najbardziej uciążliwe. 
Na białych przedmiotach widać wszystkie 
ewentualne nierówności i niedociągnięcia. 
Najciekawszy jest jednak specjalistyczny 
sposób przygotowania obuwia. Nazywamy 
to „kręceniem”. Polega to na tym, że żołnie-
rze skręcają watę w formę czegoś co przy-
pomina grzybka. Następnie na but nakłada-
ne jest kilka warstw pasty i okrężnym ru-
chem poleruje się go za pomocą wilgotnego, 
przygotowanego wcześniej grzybka. Takie 
czynności wykonuje się co najmniej trzy-
krotnie. Zwykłymi przyborami do czyszcze-
nia obuwia takich wyników nigdy się nie 
osiągnie.

Jak długo trzeba „kręcić” but by miał 
odpowiedni połysk?

Doświadczony żołnierz musi na tą czynność 
poświęcić około pół godziny. Niebagatelne zna-
czenie ma przy tym jakość pasty do butów. No 
i oczywiście nie ma mowy o pastach w płynie.

Na czym polega szkolenie?
Najważniejszym przedmiotem wynika-

jącym z programu szkolenia jest musztra re-
prezentacyjna. Szkolenie prowadzi się po-
cząwszy od podstaw musztry poprzez zgry-
wanie pododdziału na poszczególnych szcze-
blach (drużyna, pluton, kompania), a skoń-
czywszy na najbardziej skomplikowanych 
scenariuszach uroczystości. Zajęcia obejmują 

setki powtórzeń chwytów karabinkiem i sza-
blą, kilometry przemarszów i defilad, trenin-
gi apeli pamięci i powitań. Aby godnie zapre-
zentować się na uroczystości trzeba poświę-
cić na to wszystko mnóstwo czasu, zostawić 
na placu musztry hektolitry potu, a nie rzad-
ko i krwi. A wszystko to realizuje się bez 
względu na panującą za oknem aurę. 

Zdarzają się wpadki?
Oczywiście, że tak. Zdecydowana ich 

większość to jednak na szczęście drobne ele-
menty, które tylko my czyli żołnierze kompa-
nii dostrzegamy. Wynika to przede wszystkim 
z tego, że nie wszystkie scenariusze uroczysto-
ści da się wyćwiczyć i w wielu przypadkach 
trzeba improwizować. Nie zawsze się udaje. 
Kilka większych wpadek też było, ale niech 
zostaną one moją najskrytszą tajemnicą…

Gdzie zdobywał Pan pierwsze szlify?
Zanim trafiłem do kompanii reprezenta-

cyjnej Marynarki Wojennej trzy i pół roku słu-
żyłem w Batalionie Reprezentacyjnym WP. Dla 
młodego oficera to najlepsze miejsce do tego 
aby zdobywać niezbędną wiedzę i doświadcze-
nie w zakresie ceremoniału wojskowego. 

Czy zawsze Pan marzył by zostać żoł-
nierzem kompanii reprezentacyjnej?

Jako młody chłopak zawsze z podziwem 
oglądałem uroczyste odprawy wart przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza Warszawie. Już 
wtedy marzyłem o tym, żeby trafić do pod-
oddziałów reprezentacyjnych, ale wydawało 
mi się to wówczas nieosiągalne. Tuż przed 
ukończeniem szkoły oficerskiej i promocją 
na pierwszy stopień oficerski udało mi się 
przejść „casting” do batalionu reprezentacyj-
nego WP jako jedynemu z mojego rocznika, 
no i marzenie stało się faktem. 

Trudno było przejść „casting”?
Trudno. Kandydatów było sporo. Duża 

cześć wykruszyła się już na etapie wstępnym 
w szkole. Do decydującego starcia stanęło 
nas 15. Miałem na pewno sporo szczęścia po-
nieważ komisja poszukiwała kogoś o moich 
parametrach. Poza tym zadecydowały sprawy 
zdrowotne i w miarę niezłe przygotowanie 
z musztry. Praca w batalionie reprezentacyj-
nym należała do bardzo ciężkich, ale spra-
wiała też wiele satysfakcji. A zdobyte tam 
doświadczenie teraz procentuje. 

Prezentuj broń!
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„Passex” z amer ykańską fregatą

Załogi śmigłowców W-3 z 25 Brygady 
Kawalerii Powietrznej szkoliły się pod 

koniec lipca w lotach nad morzem. Po raz 
pierwszy „Sokoły” z Nowego Glinnika lą-
dowały też na platformie wiertniczej. Jak 
dotąd takie zadania wykonywali jedynie pi-
loci Brygady Lotnictwa Marynarki Wojen-

nej dlatego ten ele-
ment szkolenia nie 
mógł się odbyć bez 
udziału pilota in-
struktora lotnictwa 
morskiego.

Szkolenie rozpo-
częło się od teore-
tycznego, tzw. kom-
pleksowego przygo-

towania do lotów nad morzem oraz operacji 
lądowania na platformie wiertniczej. Za-
równo część teoretyczna i praktyczna szko-
lenia w powietrzu odbyła się przy wyko-
rzystaniu doświadczeń lotnictwa MW. 
Przygotowanie do lotów poprowadził pilot 

Kmdr ppor. Michał Bońkowski został Sze-
fem Sztabu Stałego Zespołu Sił Przeciw-

minowych NATO - SNMCMG1. To drugie 
w historii najważniejsze stanowisko w elitar-
nym NATO-wskim Zespole jakie objął polski 
oficer. Wcześniej, przez cały 2010 rok „Tarczą 
Przeciwminową NATO” i międzynarodowym 
sztabem zaokrętowanym na ORP „Kontradmi-
rał X. Czernicki” dowodził Polak - kmdr por. 
Krzysztof Rybak.

Szef Sztabu Zespołu (PSO - Principal 

instruktor śmigłowców ratowniczych 
W-3RM kpt. mar. Janusz Żytko. W drugim 
dniu piloci z Wojsk Lądowych odbyli tre-
ning z samoratowania i przetrwania na wo-
dzie w nowych obiektach Ośrodka Szkole-
nia Nurków i Płetwonurków WP. Tego dnia 
wznowiono też loty nad morzem. Kolejny 
etap szkolenia obejmował operacje startów 
i lądowań na platformie wiertniczej. W tym 
elemencie lotów załóg „Sokołów” uczest-
niczył doświadczony pilot instruktor z 43 
Bazy Lotnictwa Morskiego chor. szt. mar. 
Waldemar Domański, pilot śmigłowców ra-
towniczych W-3RM „Anakonda”, który 
łącznie wylatał blisko 3000 godzin.

Na Morzu Bałtyckim zakończyło się pol-
sko-amerykańskie ćwiczenie sił mor-

skich PASSEX. Przez dwa dni (18-19 sierp-
nia) okręty i lotnictwo morskie przećwiczyły 
operację poszukiwania okrętu podwodnego, 
zwalczania celów powietrznych oraz antyter-
rorystyczną z użyciem grup boardingowych. 
Doskonalono także elementy łączności i ma-
newrowania.

Ze strony polskiej w ćwiczeniu udział 
wzięła fregata rakietowa ORP „Gen. T. Ko-
ściuszko”, okręt podwodny ORP „Kondor” 
oraz lotnictwo morskie, w tym śmigłowiec 
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Lotnicy z MW 
szkolili kawalerię

Polak szefem Sztabu 
Natowskiego Zespołu Okrętów

zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) SH-
2G, 2 śmigłowce ZOP Mi-14 PŁ i samolot 
patrolowo-rozpoznawczy ”Bryza”. Amery-
kańskie siły reprezentowała fregata rakietowa 
USS „Carr”. 

Tegoroczna wizyta amerykańskiej fregaty 
w Marynarce Wojennej RP wpisuje się 
w cykl spotkań, wizyt i wspólnych manew-
rów obu flot. Gdynię w zeszłym roku odwie-
dziła amerykańska fregata USS „Kauffman” 
(typu Oliver Hazard Perry), a w latach po-
przednich m.in. krążownik USS „Gettys-
burg” (typu Ticonderoga) oraz trzy niszczy-

Staff Officer) odpowiada w całości za pla-
nowanie działań bojowych, ćwiczeń mię-
dzynarodowych i wizyt Zespołu SNMCMG1 
w portach całej Europy. Jego głównym za-
daniem jest koordynacja pracy całego ze-
społu ludzi stanowiących sztab i załogę 
okrętu dowodzenia, jak i wysiłku wszyst-
kich okrętów wchodzących w skład Zespo-
łu. W tym półroczu okrętem dowodzenia 
jest estońska jednostka ENS „Tasuja”. 

ciele USS „Ramage”, USS „Cole” i USS 
„Mitscher” (typu Arleigh Burke). 
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kmdr ppor. Tadeusz Klasa

Jeszcze dwa lata temu, za udział w ćwi-
czeniu międzynarodowym trwającym 
np. 10 dni, w tym gdy okręt przebywał 
3 dni w obcym porcie - żołnierz otrzy-

mywał 25% diety powiedzmy niemieckiej za 
każdy dzień pobytu w porcie (tj. 10,5 EUR 
x 3 dni = 31,5 EUR). Rozporządzenie Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 5.03.2010r. 
w sprawie należności pieniężnych żołnierzy 
zawodowych pełniących służbę poza granica-
mi państwa (Dz. U. Nr 41 poz. 243) dało żoł-
nierzom uprawnienie do należności zagra-
nicznej w wysokości 25% diety za każdy 
dzień (24 godziny) pobytu poza polskimi wo-
dami terytorialnymi tj. w tym przypadku za 10 
dni (10,5 EUR x 10 dni = 105 EUR), w sytu-
acji skierowania przez Szefa Sztabu General-
nego WP do wykonywania zadań poza grani-
cami państwa. Kolejną nowością jest objęcie 
załogi okrętu ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków za czas wykony-
wania zadań poza granicami państwa.

Jeszcze „ciepła” nowelizacja tego rozporzą-
dzenia (weszła w życie 15 czerwca br.) nadała 
nowe uprawnienie dla załóg okrętów funkcjo-
nujących w strukturach Stałych Zespołów NA-
TO do jednorazowej należności pieniężnej 
(obecnie 2.500 zł), z przeznaczeniem na indy-
widualny zakup dodatkowego sprzętu i wypo-
sażenia wojskowego – podobnie jak to jest re-
alizowane w przypadku PKW. 

Kolejna należność wprowadzona tą noweli-
zacją jest również kopią należności jaką otrzy-
mują żołnierze skierowani do PKW. Chodzi 
o należność zagraniczną w miesięcznej wy-

H o s s a  n a l e ż n o ś c i 
z a g r a n i c z n y c h
W ostatnim czasie w systemie należności zagranicznych 
wypłacanych żołnierzom zawodowym z tytułu udziału załóg 
okrętów w przedsięwzięciach międzynarodowych (ćwiczenia 
lub szkolenia międzynarodowe, udział w Stałych Zespołach 
NATO i Polskich Kontyngentach Wojskowych – PKW, akcje 
ratownicze, poszukiwawcze lub humanitarne, przedsięwzięcia 
reprezentacyjne) zaszły olbrzymie zmiany. Dzięki staraniom 
podjętym przez DMW udało się doprowadzić do korzystnych 
dla „marynarzy” zmian w rozporządzeniach, które realnie 
wpływają na grubość ich portfela.

sokości, ustalonej przy zastosowaniu mnoż-
ników według stopnia etatowego w trakcie 
wykonywania obowiązków w stałych zespo-
łach morskich NATO – MW wydziela okręty 
do Stałego Zespołu Okrętów Sił Odpowiedzi 
NATO – Grupa 1 (SNMG1) i Stałego Zespołu 
Sił Obrony Przeciwminowej NATO – Grupa 1 
(SNMCMG1). Przykładowo, dla oficera 
w stopniu kapitana wyliczenie wygląda nastę-
pująco: 2,70 x 2.500 zł = 6.750 zł miesięcznie, 
a dla bosmana 1,75 x 2.500 zł = 4.375 zł. 
Kwoty te należy pomniejszyć jeszcze o poda-
tek dochodowy. Dotychczas, podobnie graty-
fikowane były tylko załogi okrętów uczestni-
czących w PKW (ostatnio PKW BIELIK 
i PKW CZERNICKI), dzięki tej zmianie prze-
pisów m.in. załoga ORP FLAMING, obecnie 
realizująca zadania w SNMCMG1, także 
otrzymuje taką należność.

Wspomniana nowelizacja rozporządzenia 
daje jeszcze jedno uprawnienie dla załóg 
okrętów uczestniczących w PKW. Za czas 
przejścia do rejonu działania (np. na Morze 
Śródziemne) i powrotu do kraju – za każdy 
dzień przejścia załoga otrzymuje należność 
zagraniczną w wysokości 25% diety pań-
stwa, którego wyboru dokonuje Dowódca 
Marynarki Wojennej (w sytuacji, gdy nie 
określono państwa docelowego lub tych 
państw jest kilka). Załóżmy, że przejście 
w obie strony trwa 30 dni i do naliczenia 
przyjmijmy dietę niemiecką to: 30 dni 
x 10,5 EUR = 315 EUR (ok. 1250 zł). 
W związku z tym, iż jest to należność zwią-
zana z PKW wypłaty jej dokonuje Dowódz-

two Operacyjne Sił Zbrojnych.
W ubiegłym roku Minister Obrony Narodo-

wej zwiększył stawkę należności zagranicz-
nych, poprzez wydanie decyzji Nr 406/MON, 
która zmieniła jego decyzję w sprawie zwięk-
szenia należności zagranicznej i dodatku za-
granicznego, otrzymywanych przez żołnierzy 
zawodowych wyznaczonych do pełnienia służ-
by poza granicami państwa (decyzja Nr 167/
MON z dnia 10.05.2010r.). Dzięki tej zmianie 
załogi okrętów realizujących zadania jako 
PKW i biorących udział w operacji ACTIVE 
ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym za 
każdy miesiąc otrzymują dodatkowo – oprócz 
należności zagranicznej ustalonej przy zasto-
sowaniu mnożników - 70% najniższego upo-
sażenia zasadniczego żołnierza zawodowego 
tj. obecnie 1750 zł na osobę.

Przytoczone przykłady wskazują, jak dy-
namiczne zmiany zachodzą w systemie gra-
tyfikowania załóg okrętów uczestniczących 
w przedsięwzięciach międzynarodowych. 
Należy pamiętać, że oprócz wyżej wymienio-
nych należności, załogi okrętów – po właści-
wej realizacji zadania –mogą ponadto zostać 
wyróżnieni przez przełożonych nagrodami 
pieniężnymi. Marynarze, którzy pamiętają 
jeszcze system gratyfikowania sprzed kilku 
lat na pewno widzą, że zmiany poszły w do-
brym kierunku i powinni – oprócz dumy i sa-
tysfakcji z pełnionej służby – czuć zadowole-
nie, że ich trud, zaangażowanie w ciężką pra-
cę są odpowiednio doceniane finansowo.
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Siły Marynarki Wojennej uczestniczą rocznie w ponad stu akcjach interwencyjnych wzdłuż polskiego 
wybrzeża, polegających na niszczeniu niewybuchów i niewypałów. Często mają one związek 
z funkcjonowaniem polskiej gospodarki. Na przykład turystyką czy budową gazoportu.

Unieszkodliwiane przez MW nie-
bezpieczne znaleziska pochodzą 
głównie z okresu II wojny świato-
wej i wykrywane są zwłaszcza 

w miejscach, w których podczas wojny pro-
wadzone były intensywne działania bojowe. 
W ubiegłym roku interweniowano łącznie 
113 razy unieszkodliwiając ponad 1200 sztuk 
niewypałów i niewybuchów z II wojny – 
głównie pocisków artyleryjskich, min, grana-
tów i torped. Zneutralizowano także ponad 
1700 sztuk amunicji strzeleckiej. W tym roku 
siły MW mają za sobą kilkadziesiąt inter-
wencji w tym między innymi akcje na terenie 
budowy gazoportu w Świnoujściu oraz akcję 
rozminowania plaży w Kołobrzegu. 

Jedną z większych akcji w miejscu budo-
wy gazoportu w Świnoujściu była operacja 
zniszczenia miny i bomby z II wojny świa-
towej. W akcji uczestniczyły dwa trałowce 
oraz grupa nurków minerów Marynarki 
Wojennej. Według ustaleń MW jednym 
z ładunków była mina morska produkcji 
angielskiej. Całkowita masa ładunku wy-
pełniającego minę wynosiła około 425 kg. 

Drugim niewybuchem była amerykańska 
bomba burząca, której ładunek wybuchowy 
ważył około 270 kg. Oba niewybuchy zna-
leziono na głębokości 8 metrów w odległo-
ści około 100 metrów od falochronu po-
wstającego gazoportu.

Niewypały podjęto z dna morskiego 
i przetransportowano na poligon morski, 19 
mil morskich na północ od Świnoujścia, 
gdzie je zdetonowano. Podczas akcji neutra-
lizacji znaleziska ze względu bezpieczeń-
stwa MW współpracowała m.in. ze służbami 
niemieckimi.

Tuż przed zamknięciem tego numeru siły 
MWprzeprowadziły kolejną taką akcję na 
terenie budowy gazoportu.

Historyczne zagrożenie
Podczas II wojny światowej polskie wybrze-

że było miejscem intensywnych działań bojo-
wych. Do tej pory morze i pas wybrzeża odsła-
nia kolejne niebezpieczne materiały. Ważne 
jest, aby w takich przypadkach, osoby, które na-
trafią na nieznane obiekty reagowały informu-
jąc odpowiednie służby. Dla saperów w mary-

narskich mundurach akcja zaczyna się zawsze 
bardzo podobnie: Policja przekazuje do służb 
operacyjnych Marynarki Wojennej informację, 
że znaleziono obiekt niebezpieczny. Zazwyczaj 
na obiekty takie trafiają wypoczywający tury-
ści. Zdarza się, że zostają one odsłonięte wsku-
tek sztormowego falowania w morzu lub od-
kryte przez nurka – amatora. Na miejsce znale-
ziska kierowany zostaje najbliższy patrol roz-
minowania (z Dziwnowa bądź Rozewia), a jeśli 
obiekt znajduje się w morzu niezbędne są okrę-
ty trałowo-minowe wraz z GNM. Pierwszym 
etapem każdej operacji jest rozpoznanie obiek-
tu. Saperzy i nurkowie-minerzy MW korzystają 
tu z dostępnych w katalogach uzbrojenia infor-
macji oraz z własnego doświadczenia – nigdy 
nie działają rutynowo, zawsze bardzo szczegó-
łowo analizują materiał. Po sklasyfikowaniu 
przedmiotu jest on zazwyczaj podejmowany 
z miejsca znaleziska, zabezpieczany a następnie 
niszczony na poligonie lądowym lub morskim. 
Dodatkowo saperzy sprawdzają obszar, na któ-
rym wykryto obiekt, czy nie znajdują się tam 
kolejne niebezpieczne materiały. Działania sa-
perów prowadzone są we współpracy ze służba-

Rzeka niewybuchów, 
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 morze niewypałów

mi cywilnymi, aby nie dopuścić w rejon akcji 
osób postronnych.

Na piaszczystych plażach
W czerwcu zakończyła się natomiast bardzo 

skomplikowana operacja saperska sprawdze-
nia i oczyszczenia plaży w Kołobrzegu. Akcja 
prowadzona przez saperów Marynarki Wojen-
nej rozpoczęła się 4 kwietnia. Do działań skie-
rowano 30 marynarzy – saperów z 8 Batalionu 
Saperów MW (8 Flotylla Obrony Wybrzeża). 
Dodatkowo, przez okres dwóch tygodni wspie-
rało ich 10 żołnierzy z 43 Batalionu Saperów 
MW (3 Flotylla Okrętów). Operacja została 
poprzedzona rekonesansem plaży, wizją lokal-
ną oraz analizą specjalistycznej dokumentacji 
dostarczonej przez Urząd Morski opisującej 
charakterystykę plaży. Na podstawie tych da-
nych Marynarka Wojenna przygotowała szcze-
gółowy plan i metodykę działań. W porozu-
mieniu z Urzędem Morskim określono zakres 
i rejon prac. W pierwszych dniach kwietnia 
saperzy Marynarki Wojennej przebazowali się 
do Kołobrzegu. Prace rozpoczęły się od ozna-
kowania rejonu działań. Ponad 5-kilometrowy 

odcinek plaży (na wschód od wejścia do por-
tu) był sukcesywnie dzielony na sektory o dłu-
gości 100 metrów i szerokości 2 metrów. Każ-
dy sektor został sprawdzony przez saperów. Po 
ponad dwóch miesiącach saperzy sprawdzili 
ostatnie sektory plaży i zakończyli prace. Pod-
czas operacji wydobyto i zneutralizowano 121 
przedmiotów niebezpiecznych i wybucho-
wych oraz wydobyto ponad tonę materiałów 
ferromagnetycznych różnego pochodzenia. 
Wśród nich były między innymi pociski z bro-
ni strzeleckiej i przeciwlotniczej, dwa uzbrojo-
ne granaty moździerzowe kalibru 80 mm oraz 
artyleryjski pocisk kalibru 45mm.

Pod słodką wodą
W sezonie wakacyjnym, ze względu na 

zwiększony ruch turystyczny nad jeziorami, 
dużo przedmiotów znajdowanych jest w wo-
dach śródlądowych. Na miejsce udają się 
wtedy nurkowie – minerzy. Wielokrotnie 
wspierają oni akcje saperskie w głębi lądu. 
Brali udział m.in. w operacjach podejmowa-
nia materiałów niebezpiecznych z jeziora Iń-
sko, jeziora Zamkowego (Wałcz) oraz z rzeki 
Noteć (Nakło). 

Przykładem akcji prowadzonej pod wodą 
jest wydobycie 100 sztuk amunicji zalegającej 

na dnie jeziora Ostrowieckiego (woj. zachod-
niopomorskie). Akcję przeprowadzili maryna-
rze z Grupy Nurków-Minerów z 12 Dywizjo-
nu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
Przejrzystość wody w jeziorze była od kilku-
nastu centymetrów do pół metra, a kamieniste 
i zamulone dno dodatkowo utrudniało prowa-
dzenie akcji. Nurkowie-minerzy Marynarki 
Wojennej penetrowali i sprawdzali metr po 
metrze dno jeziora. Sprawdzili obszar o po-
wierzchni tysiąca metrów kwadratowych spę-
dzając pod wodą łącznie 45 godzin (każdy 
z 9 nurków po 5 godzin). Nurkowie działali 
w składzie 8-osobowego zespołu. Akcję za-
bezpieczał personel medyczny wyposażony 
w komorę dekompresyjną. Operowali pod wo-
dą w systemie 2 par nurków jednocześnie. 
Nurkowie podjęli i zabezpieczyli łącznie 100 
sztuk amunicji niemieckiej z okresu II wojny 
światowej. Była to amunicja głównie kalibru 
7.62 mm i 11.43 mm. Zalegała na głębokości 
około 2 metrów. Amunicja została zabezpie-
czona oraz przekazana saperom z 2 Brygady 
Zmechanizowanej ze Złocieńca.

Bomba w Odrze
W kwietniu nurkowie-minerzy Marynarki 

Wojennej przeprowadzili operację wydobycia 
bomby lotniczej z okresu II wojny światowej 
zalegającej na dnie Odry, w centrum Wrocła-
wia. Podczas tylko tej jednej operacji nurkowie 
Marynarki Wojennej spędzili pod wodą łącznie 
około 20 godzin, przeszukując dno rzeki o ob-
szarze ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych. 
Określono charakterystykę dna, stwierdzając 
między innymi obecność wielu przedmiotów 
betonowych zbrojonych stalowymi prętami. 
Głębokość rzeki w rejonie prac oscylowała od 
1,5 do ponad 6 metrów, przejrzystość wody spa-
dała miejscami do 10cm. Rekonesans pozwolił 
na analizę i określenie zakresu i rejonu prac 

oraz na dobór odpowiedniego sprzętu. Po ana-
lizie zebranego podczas rekonesansu materia-
łu nurkowie-minerzy Marynarki Wojennej 
przystąpili do drugiego etapu akcji – szczegó-
łowego przeszukiwania dna rzeki. Wytyczono 
sektory o łącznej powierzchni ponad 3 tysięcy 
metrów kwadratowych oraz przygotowano 
specjalistyczny sprzęt. Następnie metr po me-
trze dokładnie przeszukiwano dno. Nurkowe 
podczas działań używali wykrywaczy metali 
„Nimid” oraz bardzo mocnych magnesów 
neodymowych. Akcję utrudniał nurt rzeki 
oraz liczne przedmioty zalegające na dnie. 
Pracę nurków cały czas zabezpieczała specja-
listyczna mobilna baza nurkowa „ORTO-
LAN” z komorą dekompresyjną. W wyniku 
prac, nurkowie Marynarki Wojennej zlokali-
zowali niebezpieczny obiekt. Po weryfikacji, 
potwierdzono, że jest to zapalająca bomba lot-
nicza z okresu II wojny światowej. Bomby te-
go typu mają masę około 50 kg i wypełnione 
są napalmem. Są wyposażone w zapalnik 
uderzeniowy. Trzecim etapem operacji było 
wydobycie bomby na brzeg rzeki. Bomba zo-
stała podniesiona z dna, a następnie nurkowie 

przetransportowali ją do brzegu gdzie obiekt 
przekazano patrolowi saperskiemu, który zneu-
tralizował bombę na poligonie.

W skład Marynarki Wojennej wchodzą 
cztery jednostki, które reagują w przypadku 
pojawienia się zagrożenia ze strony materia-
łów wybuchowych. Są to dwa bataliony sape-
rów – jeden stacjonuje w Dziwnowie, a drugi 
w Rozewiu. Jeśli sytuacja wymaga interwen-
cji pod wodą, do akcji kierowani są maryna-
rze z 12 lub 13 Dywizjonu Trałowców czyli 
nurkowie-minerzy i załogi trałowców oraz 
niszczycieli min..
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31 studentów II roku Akademii Marynarki Wojennej odbyło rejs nawigacyjny 
na okręcie hydrograficznym ORP „Arctowski”. Przepłynęli ponad 7 500 mil 
morskich na Bałtyku, Morzu Północnym, Atlantyku i Morzu Śródziemnym. 

Trasa rejsu przebiegała przez Bałtyk, 
Cieśniny Bałtyckie, Morze Północ-
ne, Kanał La Manche, Zatokę Bi-
skajską, Atlantyk i Morze Śród-

ziemne. Okręt wszedł do portów w Lizbonie, 
Barcelonie, La Corunie i Stavanger.

Podczas rejsu praktykę nawigacyjną prze-
szli studenci II roku Wydziału Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynar-
ki Wojennej. Szkolili się w całodobowym sys-
temie wacht morskich. Poznali w praktyce jak 
prowadzić bezpieczną nawigację, wykorzysty-
wać i obsługiwać okrętowe urządzenia nawi-
gacyjne, określać prognozę pogody oraz jak 
wykorzystywać w nawigacji zjawiska astrono-
miczne i ciała niebieskie. Astronawigacja była 

jednym z najważniejszych przedmiotów, które 
studenci musieli zaliczyć podczas rejsu. Mu-
sieli również określać i uwzględniać w nawi-
gacji prądy i pływy, poznawać nawigacyjną 
charakterystykę wybrzeży i akwenów oraz ja-
kie zasady i przepisy obowiązują podczas 
wejść do portów zagranicznych.

Praktyki morskie to integralna część woj-
skowych studiów w Akademii Marynarki 
Wojennej. Studenci, zanim zostaną oficerami 
Marynarki Wojennej muszą poznać rzemio-
sło marynarskie, kształtować swój charakter 
w ramach praktyk pod żaglami, poznać sztu-
kę nawigacji, mechanikę okrętową, a także 
odbyć szkolenie dowódcze polegające na 
przygotowaniu do dowodzenia załogami 

okrętowymi czy podwładnymi w jednostkach 
brzegowych.

Poniżej prezentujemy relacje z rejsu nadsy-
łane do Biura Prasowego Marynarki Wojen-
nej przez komandora podporucznika Artura 
Grządziela - dowódcę ORP „Arctowski”. Są 
one swego rodzaju „pamiętnikiem” przeżyć 
załogi.

Miesiąc do końca
21 lipca o godzinie 10.00 czasu lokalnego 

ORP „ARCTOWSKI” zacumował w porcie 
BARCELONA. Z portu Lizbona wyszliśmy 
zgodnie z planem 12 lipca. Następnego dnia 
weszliśmy w Cieśninę Gibraltarską, która 
w najwęższym miejscu ma szerokość 6,75 Mm. 
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Podchorążowie rozpoczęli zbieranie zaliczeń 
z poszczególnych przedmiotów. Realizują za-
dania indywidualne, doskonalą się w pełnie-
niu wachty dublera oficera wachtowego 
i wachty sygnałowej. W kabinie nawigacyjnej 
pełnione są na okrągło wachty na mapach pa-
pierowych i elektronicznych. Wykonywane są 
obserwacje hydrometeorologiczne za pomocą 
przyrządów pomiarowych. Dodatkowo na me-
sach okrętowych i w kabinie hydrograficznej 
prowadzone są zajęcia teoretyczne. 

Załoga okrętu pracuje w systemie 3. wacht. 
Temperatura w siłowniach okrętowych sięga 
40 stopni. W poniedziałek 18 lipca weszliśmy 
w Cieśninę Bonifacio położoną między fran-
cuską Korsyką a włoską Sardynią. Cieśnina 
ma szerokość 7 mil morskich mierzoną mię-
dzy głównymi wyspami, ale w samej cieśninie 
znajdują się liczne wysepki i skały, zmniej-
szające rzeczywistą szerokość toru wodnego 
w praktyce do kilkunastu kabli. 

Podczas tego przejścia przeprowadziliśmy 
także szkolenie z dziedziny hydrografii mor-
skiej. Zapoznaliśmy studentów ze sposobami 
prowadzenia pomiarów hydrograficznych 
oraz wykonaliśmy praktyczne pomiary para-
metrów fizycznych wody morskiej na akwenie 
Morza Śródziemnego (zasolenie u wybrzeży 
Hiszpanii wyniosło aż 38‰). 

Do końca rejsu niecały miesiąc.

Skok do wody
01 sierpnia o godzinie 10.00 ORP „Arc-

towski” wszedł do portu La Coruna. Za nami 
5850,3 Mm, 2 porty i ponad 600 godzin szko-
leniowych.

25 lipca (u wybrzeży Majorki) odbyły się 
ćwiczenia z ratownictwa morskiego. Szkole-
nie teoretyczne obejmowało charakterystykę 
okrętowych urządzeń, środków i metod alar-
mowania w niebezpieczeństwie, procedury 
opuszczania okrętu oraz opis indywidual-
nych i zbiorowych środków ratunkowych na 
okręcie. Praktycznie uruchomiono tratwy 

ratunkowe, zwodowano tratwę, wykonano 
skoki do wody, obrócenie tratwy, wejście 
i wyjście z tratwy oraz powrót na burtę po 
siatce ratunkowej. Celem ćwiczenia ratow-
niczego było przygotowanie podchorążych 
do właściwego postępowania w sytuacjach 
awaryjnych i wynikających z nich sytu-
acjach zagrożeń dla życia. Tylko ciągły tre-
ning i doskonalenie umiejętności, poważne 
i odpowiedzialne traktowanie szkoleń i alar-
mów ćwiczebnych, może wykształcić w ma-
rynarzu podstawowe nawyki wymagane 
w trakcie akcji opuszczania okrętu. 

Chrzest morski
26 lipca odbyło się „stemplowanie neofi-

tów”, a następnego dnia w godzinach popo-
łudniowych na pokładzie łodziowym zorgani-
zowano chrzest morski. Ochrzczono 30 pod-
chorążych, lekarza i 14. członków załogi. Za-
łoga i kadra dydaktyczna AMW stanęła na 
wysokości zadania. Indywidualne kostiumy 
i podręczne akcesoria organizatorów chrztu 
zamieniły na chwilę pokład Arctowskiego 
w deski Teatru Narodowego. 28 lipca, w go-
dzinach wieczornych, ORP „Arctowski” 
wszedł w Cieśninę Gibraltarską. 

Podchorążowie kontynuują szkolenie z nawi-
gacji, astronomii, meteorologii, urządzeń i sys-
temów nawigacyjnych. Na wachtach prowadzą 
nawigację, dzienniki nawigacyjne, rozwiązują 
zadania indywidualne, szkolą się w identyfiko-
waniu gwiazd i chmur. Poznają tajniki działa-
nia i obsługę takich urządzeń jak NAVTEX, EC-
DIS czy AIS. Przeglądają i uczą się korzystania 
z publikacji nautycznych, głównie tych w języku 
angielskim. Jednocześnie zbierają zaliczenia 
cząstkowe u poszczególnych wykładowców, bo-
wiem dzień egzaminu końcowego zbliża się nie-
ubłaganie. Przed nami 3 dni w La Corunie. 
Pływ osiąga tu wartość 4,2 m. W pierwszym 
dniu tankujemy paliwo, wodę, ładujemy żyw-
ność, a potem na miasto. 

W hołdzie załodze „Orła”
11 sierpnia ORP „Arctowski” zacumował 

w norweskim porcie Stavanger. Do tej pory 
przebyliśmy 7546,6 Mm. Do końca rejsu pozo-
stało kilka dni. 04 sierpnia ORP „ARCTOW-
SKI” wyszedł z portu La Coruna i kursem 
020° rozpoczął żeglugę przez Zatokę Biskaj-
ską. Już następnego dnia o godzinie 1400 
wchodziliśmy w Kanał Angielski. Morze Pół-
nocne nie było już takie łaskawe. Silne wiatry 
południowo - zachodnie dały się we znaki. NA-
VTEX odbierał ostrzeżenia GALE WARNING 
na wszystkie akweny Morza Północnego. 
Zmieniliśmy delikatnie kurs ustawiając się ru-
fą do wiatru i fali. Niestety u wybrzeży norwe-
skich musieliśmy zrobić zwrot i kilka godzin 
sztormować dziobem. 

10 sierpnia r. na wodach Morza Północne-
go o godzinie 1400 złożyliśmy wieniec pamiąt-
kowy w hołdzie dla załogi okrętu podwodnego 
ORP „ORZEŁ”. Podchorążowie mieli możli-
wość praktycznego zapoznania się z ceremo-
niałem składania wieńców na morzu ku czci 
załóg zatopionych jednostek pływających. Pol-
ski okręt podwodny z okresu II wojny świato-
wej pozostanie dla nas symbolem męstwa, od-
wagi i niezłomnej woli walki. Wrak ORŁA do 
dziś nie został odnaleziony, choć było już kilka 
ekspedycji poszukiwawczych. 

Podchorążowie szkolą się na wachtach 
i zajęciach pozawachtowych. Zebrali wszyst-
kie zaliczenia cząstkowe u poszczególnych 
wykładowców a teraz czeka już ich tylko 
ostatnia próba - egzamin końcowy. 

Przed nami 3 dni w Stavanger, a potem już 
tylko kurs na Kattegat, Wielki Bełt i Bałtyk. 
Do portu macierzystego w Gdyni ORP 
„ARCTOWSKI” powraca 19 sierpnia 2011, 
piątek o godzinie 10.00.

Zachęcamy dowódców okrętów do przygo-
towywania i przesyłania do naszej redakcji 
własnych relacji z rejsów i ćwiczeń. Będzie-
my je publikować na łamach „Bandery”.

B A N D E R A
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Pokłady okrętów Marynarki Wojennej są integralną częścią 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie tylko ich załogi są 
ambasadorami naszego kraju podczas pobytu poza wodami 
terytorialnymi. Lotnicy z Marynarki Wojennej także reprezentują 
Polskę i morskie skrzydła na międzynarodowych ćwiczeniach 
i manewrach, a także podczas zagranicznych imprez lotniczych. To 
ważny element promocji kraju, polskiego lotnictwa i morskiego 
rodzaju sił zbrojnych.

Od 2 do 3 lipca w Wielkiej Bryta-
nii odbyły się międzynarodowe 
pokazy lotnicze organizowane 
przez Królewskie Siły Powietrz-

ne znane pod nazwą Royal Air Force Wad-
dington International Air Show 2011. Pol-
skie lotnictwo morskie reprezentowała tam 
załoga samolotu patrolowo – rozpoznaw-
czego An-28B1R z 44 Bazy Lotnictwa 
Morskiego w Siemirowicach w składzie 

Ambasadorowie
 morskich skrzydeł

kpt. mar. pil. Tomasz Majewski, kpt. mar. 
pil. Piotr Okoński, por. mar. pil. Przemy-
sław Jabłoński, kpt. mar. nawig. Andrzej 
Zabrocki oraz bosm. Andrzej Kmita. Nasi 
lotnicy zdobyli uznanie organizatorów 
i sympatyków lotnictwa czego dowodem 
było przyznanie im II nagrody „The Best 
Of Static Display” za przygotowanie samo-
lotu do wystawy statycznej. Patrolowo – 
rozpoznawcza Bryza była na tych poka-

zach jedynym statkiem powietrznym repre-
zentującym lotnictwo polskich Sił Zbroj-
nych. Wystawę statyczną i pokazy w po-
wietrzu w ciągu dwóch dni obejrzało ponad 
145 tysięcy osób w tym wielu obywateli 
polskiego pochodzenia przebywających 
w Wielkiej Brytanii. Kilka dni później 
z lotniska 43 Bazy Lotnictwa Morskiego 
w Gdyni Babich Dołach na lotnisko Kok-
sijde (Belgia) przebazował się śmigłowiec 
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 morskich skrzydeł
transportowy Mi-17. Kmdr por. pil. Paweł 
Smereka, kpt. mar. pil. Janusz Żytko, kpt. 
mar. pil. Krzysztof Czajka, chor. szt. mar. 
Leszek Korzeniowski oraz chor. szt. mar. 

Ryszard Klejsa uczestniczyli tam w poka-
zach lotniczych zorganizowanych z okazji 
65. rocznicy utworzenia belgijskich Sił Po-
wietrznych. Tydzień po Air Show organizo-
wanym przez Siły Powietrzne Wielkiej 
Brytanii swoje pokazy zorganizowała bry-
tyjska Królewska Marynarka Wojenna. 
Royal Naval Air Station Yeovilton Interna-
tional Air Day 2011 w tym roku poświęco-
ne były śmigłowcom Lynx z okazji 40. 
rocznicy pierwszego lotu tego typu maszy-
ny. W Yeovilton lotnictwo morskie po raz 
kolejny reprezentowała załoga patrolowo – 
rozpoznawczej Bryzy w składzie: kpt. mar. 
pil. Jakub Murzynowski, kpt. mar. pil. Se-
bastian Rak, kpt. mar. pil. Grzegorz Gołas, 

por. mar. nawig. Dominik Skawiński oraz 
bosm. Piotr Nieradka. Przeloty samolotów 
odbyły się jako loty szkoleniowo – nawiga-
cyjne w drogach lotniczych według proce-

dur ICAO (Organizacja Międzynarodowe-
go Lotnictwa Cywilnego). Dla wszystkich 
przelotów zaplanowano międzylądowanie 
w bazie lotnictwa morskiego Niemiec 
w Nordholtz.

Udział w największych międzynarodo-
wych pokazach lotniczych to nie tylko dosko-
nała okazja do promocji polskiego lotnictwa 
morskiego oraz promocji naszego kraju. To 
także nieoceniona okazja do integracji i wy-
miany doświadczeń z lotnikami państw so-
juszniczych, kończącej się często stałymi 
kontaktami pomiędzy poszczególnymi jed-
nostkami czy wspólnymi ćwiczeniami w ra-
mach programu „squadron exchchange”. 
Dlatego morskich lotników nie mogło za-

braknąć na kolejnej edycji Międzynarodo-
wych Pokazów Lotniczych Air Show 2011 
w Radomiu, gdzie w pokazie dynamicznym 
zaprezentowała się załoga śmigłowca ratow-

niczego W-3RM „Anakonda” z 43 Bazy Lot-
nictwa Morskiego. Na wystawie statycznej 
największych krajowych pokazów lotniczych 
można było zobaczyć aż trzy statki powietrz-
ne z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynar-
ki Wojennej: samolot patrolowo – rozpo-
znawczy Bryza Bis, śmigłowiec pokładowy 
SH-2G oraz śmigłowiec zwalczania okrętów 
podwodnych Mi-14PŁ. We wrześniu, po raz 
pierwszy w historii, samolot polskiego lot-
nictwa morskiego uczestniczył w międzyna-
rodowych pokazach lotniczych Malta Inter-
national Airshow 2011.
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Parada Morska i Lotnicza została 
zorganizowana z okazji święta Ma-
rynarki Wojennej, w niedzielę 26 
czerwca. Był to kulminacyjny 

dzień obchodów ogólnopolskich Dni Morza. 
Mogliśmy na niej zobaczyć praktycznie 
wszystkie typy okrętów służących w Mary-
narce Wojennej oraz lotnictwo morskie, re-
prezentowane przez śmigłowce i samoloty. 
Jednakże sama parada była kulminacyjnym 
punktem kilkumiesięcznego wysiłku organi-
zacyjnego. A wszystko zaczęło się już 
w 2010 roku. 

We wrześniu 2010 roku użytkownicy 
„Forum Okrętów Wojennych” skierowali do 
Dowódcy Marynarki Wojennej apel o roz-
propagowanie istnienia, zadań, możliwości 

i potrzeb polskiej floty wojennej. Forumo-
wicze zaproponowali zorganizowanie co-
rocznej imprezy, która połączona byłaby 
z prezentacją okrętów i innego wyposażenia 
MW oraz zaproszeniem okrętów innych 
bander do Polski. Propozycja trafiła na „po-
datny grunt”. Wpisała się w przedsięwzięcia 
promocyjne Marynarki Wojennej planowane 
na 2011 rok. Zainteresowanie problematyką 
polskich sił morskich przez ludzi nie zwią-
zanych bezpośrednio z Marynarką Wojenną 
utwierdziło marynarzy w przekonaniu, że 
należy wyjść szeroko do społeczeństwa, za-
prezentować to, czym Marynarka dysponu-
je, przybliżyć jej zadania i rolę. Nie będzie 
błędnym stwierdzenie, że apel użytkowni-
ków „Forum” przeważył szalę na korzyść 

Wszystko co związane z flotą wojenną to ich hobby. To historycy 
z wykształcenia i z wyboru, entuzjaści spraw wojenno-morskich, publicyści 
i archiwiści, a także marynarze zgromadzeni wokół „Forum Okrętów 
Wojennych”. To właśnie oni byli jednymi z inicjatorów „Parady Morskiej 
i Lotniczej”, która odbyła się w ostatnia niedzielę czerwca tego roku.

Forum Okrętów

organizacji dużej imprezy na skalę niespoty-
kaną od kilkunastu lat.

Ostatecznie Dowódca Marynarki Wojen-
nej podjął decyzję, że najlepszą formą pro-
mocji w 2011 roku będzie zorganizowanie 
parady morskiej i lotniczej, aby po kilkuna-
stu latach zaprezentować mieszkańcom wy-
brzeża, turystom i całemu polskiemu społe-
czeństwu okręty i lotnictwo morskiego ro-
dzaju sił zbrojnych. 

Przez kilka miesięcy trwały prace kon-
cepcyjne, planistyczne i logistyczne. Kiedy 
wszystko było już dopięte przyszedł czas 
na próby na morzu. Pojawienie się na Zato-
ce Gdańskiej tylu okrętów i lotnictwa mor-
skiego wywołało ogólne zdziwienie, gdyż 
informacja o samej paradzie nie była jesz-
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cze rozpropagowana. Zdumienie, zaskocze-
nie, a nawet fascynacja rysujące się na twa-
rzach  turystów i mieszkańców Trójmiasta 
może świadczyć tylko o tym, że kilkana-
ście okrętów bardzo dobrze widocznych 
gołym okiem z lądu to widok niespotykany 
i niecodzienny. 

Cały okres przygotowawczy był „dys-
kretnie” śledzony przez forumowiczów. 
Należy w tym miejscu wspomnieć o Jaro-
sławie Ciślaku – głównym inicjatorze ape-
lu do Dowódcy MW, a także osobie, która 
na bieżąco interesowała się wszelkimi spra-
wami organizacyjnymi związanymi z para-
dą. Jarosław Ciślak jest jednym z nielicz-
nych badaczy losów współczesnej Mary-
narki Wojennej, który zajmuje się tym wy-
łącznie hobbystycznie. Jego książka „Pol-
ska Marynarka Wojenna 1995” była prze-
łomową lekturą przedstawiającą siły ów-
czesnej Marynarki Wojennej. 

Forum Okrętów Wojennych to miejsce dla 
ludzi, dla których sprawy wojenno-morskie 
to przede wszystkim hobby. Każdy zaintere-
sowany flotą znajdzie dla siebie interesujące 
działy, wątki i posty. Forum zostało podzie-
lone na kilka zasadniczych działów. Pierw-
szy to dział o okrętach wojennych, w któ-
rym umieszczono wątki o wojnach świato-
wych, o epoce żagla i pary, współczesności, 
a także wszelkich sprawach technicznych 
związanych z okrętami. Kolejny dział po-
święcony jest naszej Marynarce Wojennej – 
jej historii, teraźniejszości oraz przyszłości, 
jak również informacjom, które nawet 
w znikomy sposób łączą się z naszą flotą. 
Trzeci dział to ogólne sprawy marynistycz-
ne – o jednostkach cywilnych, ale także 
tych, które miały swoje epizody w Marynar-
ce Wojennej. Tutaj można podyskutować na 
temat malarstwa, muzyki, szant i dowcipu 
morskiego. W kolejnym dziale zatytułowa-
nym „Akademia” mamy kilka wątków, mię-
dzy innymi: o opracowaniach, źródłach, do-
kumentach, książkach, publikacjach, fil-
mach, czyli o „miejscach” gdzie można zna-
leźć informacje na temat spraw wojenno-
morskich. W innym wątku przedstawiane są 
omówienia i recenzje nowych książek, pu-
blikacji i opracowań. Także tutaj można od-
naleźć informacje na temat danych taktycz-
no-technicznych okrętów, statystyk oraz spis 
flot niektórych państw. Szeroki zakres infor-

macji dostępnych na Forum Okrętów Wo-
jennych na pewno zainteresuje tych, którzy 
jeszcze nie zajrzeli na stronę internetową: 
http://fow.az.pl/forum/.

Cieszyć się należy z faktu, że są środowi-
ska, które gotowe są wspierać i wspomagać 
Marynarkę Wojenną. To dzięki nim polska 
flota nie jest osamotniona w dążeniu ku lep-
szej przyszłości. Wszelkie poczynania, któ-
rych celem jest dobro Marynarki Wojennej, 

jej pozytywny wizerunek i odbiór społeczny 
zawsze będą spotykać się z gorącym przyję-
ciem. To kolejny wkład do dyskusji o słusz-
ności rozwoju Marynarki Wojennej i roli ja-
ką spełnia i może spełniać w budowaniu 
systemu bezpieczeństwa państwa.  
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Reprezentacja Wojska Polskiego leciała na V Światowe Wojskowe Igrzyska 
Sportowe w Rio de Janeiro z wielkimi nadziejami i ambitnym celem – zająć 
5. miejsce w klasyfikacji generalnej i zdobyć około 30 medali. Rzeczywistość 
przeszła najśmielsze oczekiwania, a marynarze wydatnie przyczynili się do 
tego zaskakującego i historycznego zarazem sukcesu. 

Ostatecznie Polska w klasyfikacji 
końcowej zajęła 4. miejsce zdoby-
wając łącznie 43 medale (13 zło-
tych, 19 srebrnych i 11 brązowych). 

Uplasowała się tuż za Włochami, które zdobyły 
tylko o jeden złoty krążek więcej. Klasyfikację 
wygrała Brazylia przed Chinami. Zawodnicy 
z Marynarki Wojennej wywalczyli lub przyczy-
nili się do wywalczenia 16 krążków (5z., 8s. 
i 3b). Marynarze zdobyli medale we wszystkich 
dyscyplinach w jakich startowali, czyli biegach 
na orientację, judo, lekkiej atletyce, pięcioboju 
morskim, strzelectwie i żeglarstwie. Reprezen-
tanci biało-czerwonej bandery wywodzili się 
głównie z Zespołu Sportowego Marynarki Wo-
jennej (ZSMW), a także z Akademii Marynarki 
Wojennej (AMW) i 3 Flotylli Okrętów (3FO). 

Medale na tatami
Mówi się, że to jak zaprezentują się zawodni-

cy startujący na początku zawodów wpływa na 
resztę ekipy. Po tym jak w pierwszym dniu mi-
strzostw maratończycy otarli się o strefę meda-
lową, każdy zastanawiał się czy to zwiastun pe-
chowych czy niezwykle udanych igrzysk. Dru-
giego dnia wojskowej olimpiady wszelkie wąt-
pliwości rozwiała męska drużyna judoków. 
W świetnym stylu zdobyła brązowy medal po-
konując w „małym finale” drużynę Austriaków. 
Polacy o włos przegrali walkę o finał z Brazy-
lią, której, jak to zwykle się dzieje w przypadku 
gospodarzy, zarówno na tatami jak i w całych 
igrzyskach „pomagały ściany”. Jednym z naj-
pewniejszych punktów drużyny polskich judo-
ków był zawodnik ZSMW st. mar. Robert 

Krawczyk (kategoria 90 kg), który pewnie wy-
grał wszystkie walki stając się murowanym 
kandydatem do sukcesu w turnieju indywidual-
nym. Brąz judoków był 50. krążkiem zdobytym 
przez Polaków na letnich igrzyskach wojsko-
wych, czego telefonicznie pogratulował zawod-
nikom minister obrony narodowej Bogdan 
Klich. St. mar. Krawczyk kilka dni później się-
gnął po srebro w rywalizacji indywidualnej nie-
znacznie przegrywając w finale z Austriakiem 
Maximilianem Schirnhoferem. 

To nie był jednak koniec sukcesów maryna-
rzy na brazylijskiej tatami. Kolejna zawod-
niczka ZSMW mar. Daria Pogorzelec startują-
ca w kategorii 78 kg w pewnym stylu zdobyła 
złoty medal. W ćwierćfinale po nieco ponad 
półtoraminutowej walce wygrała z Wenezuel-

Biało-czerwona nad Rio
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ką Cardenas Greidys. O pół minuty dłużej 
z Polką wytrzymała w półfinale reprezentant-
ka Kazachstanu Zamzagul Faizollanowa. 
W finale polska zawodniczka wygrała na 
punkty z Włoszką Assunta Galeone. 

Pięcioboiści na szczycie
Wielkie sukcesy odnieśli w Rio polscy pię-

cioboiści morscy. Zawodnicy ZSMW rozpo-
częli start w rywalizacji drużynowej od dru-
giego miejsca po pierwszej konkurencji, to-
rze przeszkód. Po zakończeniu drugiej, rato-
wanie życia, Polacy wyszli na prowadzenie w 
klasyfikacji drużynowej wyprzedzając Bra-
zylijczyków i Niemców. Bój o medale roz-
grywał się pomiędzy tymi trzema reprezenta-
cjami od początku do końca czterodniowych 
zawodów. Po pływaniu użytecznym, polscy 
marynarze powiększyli przewagę nad rywa-
lami. Rozgrywane tego samego dnia prace 
bosmańskie, także zakończyły się prowadze-
niem Polaków. Ostatnia konkurencja, cross, 
nie przyniosła wielkich zmian w klasyfikacji 
drużynowej. Polacy z dorobkiem 24 341 pkt. 
wygrali przed Niemcami (24 306) i Brazylij-
czykami (24161). Polską drużynę tworzyli st. 
mar. Karol Morek, st. mar. Jacek Śliwiński, 
st. mar. Mateusz Szurmiej, st. mar. Łukasz 
Zięba i mar. Maciej Janiszewski.

Indywidualnie najwyżej uplasował się st. 
mar. Jacek Śliwiński, który wywalczył srebr-
ny medal. Polak przegrał jedynie z reprezen-
tantem Niemiec Matthiasem Wesemannem. 
Trzeci był Brazylijczyk Max Santos, który 
przegrał z Polakiem o zaledwie 1 punkt. 
O pechu może mówić st. mar. Mateusz Szur-
miej, który ukończył rywalizację indywidual-
ną na czwartej pozycji. Do strefy medalowej 
zabrakło jedynie 7 punktów. 

Sukces BNO
Rewelacyjny występ na wojskowej olimpia-

dzie w Rio odnotowali orientaliści. Prowadzo-
na przez doświadczoną ekipę ZSMW – kpt. 
mar. Janusza Porzycza i mł. chor. sztab. mar. 
Roberta Rapsiewicza – polska drużyna bie-
gów na orientację zdobyła na igrzyskach łącz-
nie 6 medali (2 złote i 4 srebrne). Srebrny me-
dal indywidualnie zdobyła st. mar. Daria Lajn, 
która walkę o złoto przegrała jedynie o 1 se-
kundę. Sukces zawodniczki ZSMW przyczy-
nił się do dobrego występu całej drużyny ko-
biet, która sięgnęła po złoty medal. Złoto zdo-
była również sztafeta mężczyzn BNO, w któ-
rej na pierwszej zmianie biegł st. mar. Mateusz 
Wensław. Ten sam zawodnik wspólnie z bosm. 
Marcinem Richertem (ZSMW) i dwoma za-
wodnikami WZS Wrocław sięgnął po srebro 
w rywalizacji drużynowej. 

Obiecali to zdobyli
W dzień wylotu do Brazylii obie załogi że-

glarzy zameldowały się rano w programie 

„Kawa czy herbata?”. 
Obiecywali dobry występ 
i medale. Dotrzymali sło-
wa. Zdobyli dwa krążki – 
srebro i brąz. Dwie osady, 
męska i żeńska rywalizo-
wały w zawodach floto-
wych. Losy medali w tej 
silnie obsadzonej i wyrów-
nanej konkurencji ważyły 
się do ostatniego, dwuna-
stego biegu. Męska załoga, 
czyli mł. chor. sztab. mar. 
I reneucz  Kamiński 
(AMW), mar. Marcin 
Czajkowski, mar. Piotr 
Przybylski i sternik – mar. 
Maciej Grabowski (wszy-
scy trzej ZSMW), ukoń-
czyła zawody na trzecim 
miejscu i zdobyli brązowy 
medal. Oczko wyżej upla-
sowała się żeńska załoga 
w składzie ppor. mar. Jo-
anna Sowa (3FO), st. mat 
pchor. Magdalena Kaczyń-
ska, st. mat pchor. Alek-
sandra Tułodziecka (obie 
z AMW), mar. Zofia Tru-
chanowicz i sternik – mar. 
Katarzyna Tylińska (obie 
ZSMW). 

Multimedalistka 
z ZSMW

Historyczny sukces od-
niosła w Rio por. mar. Sła-
womira Szpek (ZSMW). 
Zdobyła trzy medale, a ta-
kiego osiągnięcia nie do-
konał żaden polski sporto-
wiec wojskowy przed 
igrzyskami w Rio (ta sa-
ma sztuka udała się 
w Brazylii orientaliście 
sierż. Wojciechowi Kowalskiemu). Por. mar. 
Szpek najpierw poprowadziła drużynę pań 
do srebrnego medalu w strzelaniu z pistoletu 
sportowego. Wspólnie z dwoma koleżankami 
z ZSMW, czyli st. mar. Karoliną Bujakowską 
i st. mar. Agnieszką Korejwo w strzelaniu 30 
+ 30 (odległość 25 metrów) uzyskały 1688 
punktów o 10 przegrywając z reprezentant-
kami Korei Północnej, a o 17 pokonując Bra-
zylijki. Dzień później w tej samej konkuren-
cji wygrała srebro indywidualne. Zawodnicz-
ka ZSMW wystrzelała 577 punktów. Lepsza 
była tylko reprezentantka Niemiec Sandra 
Hornung (581). W przedostatni dzień igrzysk 
polska multimedlistka wywalczyła brąz 
w strzelaniu z pistoletu w konkurencji „mili-
tary rapid fire” uzyskując wynik 576 punk-
tów, tyle samo co srebrna medalistka Chinka 

Shengyun Wan. Pierwsze miejsce zdobyła 
Koreanka Sun Ri Hyang (577).

Ostatni dzień dla LA
W ostatnim dniu igrzysk w Rio przypo-

mnieli o sobie lekkoatleci. W składzie pol-
skich sztafet startowali reprezentanci ZSMW. 
St. mar. Marta Jeschke pobiegła na trzeciej 
zmianie sztafety 4 x 100 m i w wywalczyła 
srebrny medal. Polki dosłownie o włos prze-
grały z niesionymi okrzykami tłumów na Sta-
dionie Olimpijskim Brazylijkami. Złoty me-
dal natomiast wywalczyli czterystumetrowcy, 
a wśród nich mar. Kacper Kozłowski, który 
pobiegł na trzeciej zmianie.

MEDALE MARYNARZY
ZŁOTY:
1. judo (kat. 78 kg) – mar. Daria Pogorzelec
2. pięciobój morski – drużyna mężczyzn
3. biegi na orientację – st. mar. Daria Lajn
4. biegi na orientację – sztafeta mężczyzn
5. biegi na orientację – drużyna kobiet
SREBRNY:
1. judo (kat. 90 kg) – st. mar. Robert Krawczyk 
2. pięciobój morski – st. mar. Jacek Śliwiński
3. biegi na orientację – st. mar. Daria Lajn
4. biegi na orientację – drużyna mężczyzn
5. żeglarstwo – załoga kobiet
6. strzelectwo (pistolet 25 m)– por. mar. Sławomira Szpek
7. strzelectwo (pistolet 25m) – drużyna kobiet
8. lekka atletyka (4x400 m) – drużyna mężczyzn
BRĄZOWY:
1. judo – drużyna mężczyzn
2. żeglarstwo – załoga mężczyzn
3. strzelectwo (25 m military rapid fire)– por. mar. Sławomira Szpek

B A N D E R A

a wśród nich mar. Kacper Kozłowski, który 
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Komandor Jerzy Koziarski 
honorowym obywatelem Żyrardowa

Marian Kluczyński
m.kluczynski@mw.mil.plNajważniejszą z tych godności Honorowe Obywatelstwo Miasta Żyrardowa 

komandorowi Koziarskiemu nadano 19 maja podczas uroczystej sesji 
miejskiej rady. Jednak z uwagi na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć 
w tej ważnej chwili. Akt nadania godności wraz z symbolicznym Klu-

Były redaktor naczelny Tygodnika Marynarki Wojennej 
„Bandera” komandor Jerzy Koziarski został Honorowym 
Obywatelem miasta Żyrardów. Wcześniej nadano mu godności 
honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Miasta, 
honorowego członka Ligi Morskiej i Rzecznej oraz honorowego 
Przewodnika Turystycznego PTTK Żyrardowa.

czem do Bram Miasta z rąk delegacji żyrar-
dowskich samorządowców otrzymał w później-
szym terminie w swoim gdyńskim mieszkaniu. 
Jest on jedynym honorowym obywatelem mia-
sta w marynarskim mundurze. Godność tę 
przyznano wcześniej także Pawłowi Hylce-La-
skowskiemu - tłumaczowi i pisarzowi, Józefo-
wi Piłsudskiemu oraz producentowi filmowe-
mu Włodzimierzowi Śliwińskiemu.

Żyrardów leży w centrum Polski, na połu-
dniowo-zachodnim krańcu województwa ma-
zowieckiego. Pomimo tego, że leży 400 km od 
morza, żył i żyje jego sprawami. Już w latach 
międzywojennych Liga Morska i Kolonialna, 
a następnie Liga Morska i Rzeczna organizo-
wała w Żyrardowie bardzo uroczyste obchody 
Święta Morza. W mieście tym, urodził się 
i spędził młodość komandor Jerzy Koziarski. 
Już od najmłodszych lat angażował się w dzia-
łalność społeczną. Był jednym z twórców tam-
tejszych struktur Ligi Morskiej, a następnie 
przyczyniał się do rozwijania jej działalności. 
Działał też w harcerstwie, z którym nie rozsta-
je się do dziś. Jako uczeń szkoły im. Stanisła-
wa Staszica zbierał z kolegami m.in. złom, aby 
w ten sposób wspierać Fundusz Obrony Naro-
dowej i Fundusz Morski. (Pieniądze uzyskane 
z dobrowolnych składek żyrardowian przyczy-
niły się do budowy okrętu podwodnego ORP 
„Orzeł”, który wszedł do służby w Marynarce 
Wojennej RP w dniu 10 lutego 1939 roku). 
Wówczas zrodziły się jego marzenia o zawo-
dzie dziennikarza. Nie przypuszczał, że speł-
nią się one właśnie w Marynarce Wojennej, do 
której trafił jesienią 1947 roku w celu odbycia 
zasadniczej służby wojskowej. Odbywał ją na 
okręcie hydrograficznym ORP „Żuraw”. Po 
kilku miesiącach służby w 1948 roku wystarto-
wał w konkursie redakcji „Polska Zbrojna” na 
najlepszą korespondencję z jednostki wojsko-
wej. Debiut „Jeden dzień na okręcie” zakoń-
czył się II nagrodą. Zachęcony tym sukcesem, 
zaczął coraz częściej sięgać po pióro i wysyłać 
kolejne korespondencje do redakcji czasopism 
wojskowych. Tak trafił do redakcji nowej gaze-
ty dla marynarzy „Na Straży Wybrzeża” po-
przedniczki „Bandery”. W prasie marynarskiej 
przeszedł przez wszystkie szczeble dziennikar-
skiej kariery - od praktykanta redakcyjnego do 
redaktora naczelnego. Przesłużył 43 lata. Przez 
17 lat kierował redakcją Tygodnika Marynarki 
Wojennej „Bandera". Publikował nie tylko 
w „Banderze”, ale taż w „Przeglądzie Mor-
skim”, „Tygodniku Morskim”, „Żołnierzu Pol-
skim”. Pozostawił po sobie niezwykle bogaty 
dorobek dziennikarski w postaci relacji z życia 
marynarzy, reportaży, wywiadów, felietonów 
i recenzji, opowiadań, noweli, humoresek, 
anegdot. Komandor Jerzy Koziarski jest rów-
nież „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, posiada 
także odznakę „Gryfa Pomorskiego”.
nież „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, posiada 



Matka chrzestna okrętu podwodnego ORP „Kondor” Danuta Hübner, odwie-
dziła w porcie Wojennym w Gdyni-Oksywiu załogę swojego okrętu. Pod-

czas spotkania na pokładzie jednostki Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regio-
nalnego Parlamentu Europejskiego zapoznała się z aktualnymi zadaniami realizo-
wanymi przez okręt. Przypominamy, że w dniach od 29 września do 1 paździer-
nika 2010 roku na jej zaproszenie załoga ORP „Kondor” gościła w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli.

Matka chrzestna 
na ORP „Kondor”

por. mar. Piotr Wojtas
p.wojtas@mw.mil.pl
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