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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Listopad jest szczególnym miesiącem w historii Marynarki Wojennej. Rocz-
nica odtworzenia polskich sił morskich zawsze skłania do refleksji na te-
mat tego co było, jest, a także o tym co przed nami. Takie rozważania są 
wręcz oczywiste w dniu, w którym obchodzimy nasze „urodziny”. Dlatego 

listopadowy numer „Bandery” jest w dużej mierze spojrzeniem na Marynarkę Wo-
jenną w kontekście jej specyfiki. Skupiliśmy się przede wszystkim na tym, aby pod-
kreślić, że jesteśmy otwartym gronem ludzi o ukształtowanej przez lata morskiej 
mentalności. Owszem, jesteśmy w pewnym sensie wyjątkowi i niepowtarzalni, ale to 
przecież nie oznacza, że jesteśmy zamknięci. Potwierdza to fakt jak wiele szkół 
w Polsce czerpie wzorce z tradycji Marynarki Wojennej biorąc za patrona zarówno 
samą MW jak i wybitne postacie z jej historii.  Jest to wyraźny dowód na to, że 
wspomniana wcześniej mentalność nie jest przypisana jedynie do munduru mary-
narskiego. Jest obecna w społeczeństwie, w różnych zakątkach naszego kraju. Cho-
dzi przecież o sposób myślenia, postrzegania świata i dalekowzroczność. Jestem za-
tem przekonany, że powinniśmy naszą mentalnością inspirować kolejne grupy spo-
łeczne, „zarażać” poglądami na temat Marynarki Wojennej i zachęcać do morskie-
go spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość i nadchodzącą przyszłość. Myślę, że 
w ten sposób zdołamy na nowo nadać sens definicji naszego kraju jako Państwa 
Morskiego.

Dowódca Marynarki Wojennej
admirał floty Tomasz MATHEA

 2 TOMASZ GOS | Na morzu i w powietrzu

 5 BARTOSZ ZAJDA | Załoga

 6 JACEK KWIATKOWSKI | Ćwiczenia Okrętowej Grupy

               Zadaniowej 8 Flotylli Obrony

               Wybrzeża

 8 PIOTR ADAMCZAK | Szkoły pod patronatem Marynarki

         Wojennej

 10 PIOTR ADAMCZAK | Admirał z Pałuk

 12 TOMASZ GOS | Sztandar na wietrze

 14 TOMASZ GOS | Wigilia przyjaźni

 16 RADOSŁAW MAŚLAK | Trzy tygodnie w biegu

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".

Bandera
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KOMANDOR PIL. TADEUSZ DRYBCZEWSKI urodził się w 1958 roku w Płońsku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dębli-
nie (1983) i Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomicznym o specjalności transport i logistyka 
(1996) oraz podyplomowe o profilu zarządzanie (1998). Od początku służby związany jest z lotnictwem Marynarki Wojennej. Po ukończeniu 
„Szkoły Orląt” został skierowany do 16 Pułku Lotnictwa Specjalnego MW w Darłowie. Rok później rozpoczął służbę w 18 Eskadrze Lotnictwa 
Łącznikowego MW stacjonującej na lotnisku w Gdyni Babich Dołach, gdzie między innymi pełnił obowiązki na stanowiskach dowódcy załogi i do-
wódcy klucza. W 1995 roku, po sformowaniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, został zastępcą dowódcy 1 Dywizjonu Lotniczego a trzy la-
ta później, w maju 1998 roku, starszym nawigatorem w pionie szkolenia Dowództwa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW. W 2001 roku został prze-
niesiony do Dowództwa Marynarki Wojennej gdzie objął obowiązki specjalisty w Szefostwie Ratownictwa Morskiego. W grudniu 2003 roku, wrócił 
do Dowództwa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW gdzie został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia, a następnie, od 1 lipca 2004 roku, za-
stępcy dowódcy brygady. Od 1 lipca 2007 roku do 30 września 2011 roku był Szefem Oddziału Lotnictwa Dowództwa MW. Decyzją Ministra 
Obrony Narodowej z 7 września 2011 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. 
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Czy w najbliższej przyszłości planuje 
Pan zmiany w funkcjonowaniu 

BLMW?
Wzorem restrukturyzacji wszystkich jedno-
stek w lotnictwie Sił Zbrojnych w tym także 
w lotnictwie Marynarki Wojennej połączono 
elementy operacyjne z logistycznymi. Za-
miast trzech eskadr i dwóch baz lotniczych 
powstały dwie bazy lotnictwa morskiego. Po-
mimo, że w tej strukturze funkcjonujemy od 
stycznia, to już w przyszłym roku czekają nas 
kolejne zmiany związane z powstaniem Woj-
skowych Oddziałów Gospodarczych. Wszyst-
kie jednostki lotnictwa morskiego pod wzglę-
dem logistycznym będzie zabezpieczać 
WOG sformowany na bazie CWTiD w Wej-
herowie (Grupa Lotnicza w Darłowie przez 
17WOG w Koszalinie). Będzie się to wiązało 
z jednoczesnym rozformowaniem pionu logi-
styki w Dowództwie BLMW oraz pionów fi-
nansowych i sekcji logistyki wykonawczej 
w bazach lotnictwa morskiego.

Z komandorem pilotem Tadeuszem Drybczewskim o Brygadzie Lotnictwa 
Marynarki Wojennej rozmawia Tomasz Gos.

Na morzu    i w powietrzu
Czy w najbliższym czasie mają zostać 

pozyskane nowe śmigłowce lub samo-
loty dla BLMW?
W najbliższym czasie planowane jest wzmoc-
nienie klucza samolotów transportowych 43 
Bazy Lotnictwa Morskiego przez dwie maszy-
ny przyjęte z Sił Powietrznych. Jeżeli chcemy 
utrzymać obecne zdolności operacyjne w za-
kresie zwalczania okrętów podwodnych i ra-
townictwa morskiego już teraz musimy przy-
gotowywać się do zastąpienia kończących 
służbę śmigłowców Mi-14. Pierwszy egzem-
plarz tego typu maszyny prawdopodobnie za-
kończy służbę za około dwa lata. Ostatnia 
„czternastka” zostanie wycofana w grudniu 
2019 roku. Czekamy na ogłoszenie i rozstrzy-
gnięcie przetargu na zakup śmigłowców dla 
polskiej armii, wśród których przewidziane się 
również maszyny w wersji ratownictwa mor-
skiego i ZOP dla Marynarki Wojennej.

Jak w tej chwili wygląda kwestia dyżurów 
śmigłowców ratowniczych i czy w najbliż-

szym czasie ulegnie ona jakimś zmianom?

W związku z procesem wycofywania z eksplo-
atacji śmigłowców Mi-14PS przez cztery ostat-
nie lata dyżury śmigłowców ratowniczych na 
lotniskach w Gdyni Babich Dołach i Darłowie 
były pełnione naprzemiennie. Dzięki decyzji 
przełożonych i determinacji wielu osób w ma-
rynarskich mundurach udało się wdrożyć do 
służby dwa śmigłowce Mi-14PŁ/R przystoso-
wane do prowadzenia działań ratowniczych. 
Pozwoliło to na wznowienie z dniem 1 lipca 
2011 roku jednoczesnych całodobowych dyżu-
rów ratowniczych na lotniskach w Gdyni i Dar-
łowie. System ratownictwa wspiera również 
dyżurujący w Siemirowicach samolot patrolo-
wo – rozpoznawczy Bryza. Jeżeli chcemy mó-
wić o skuteczności prowadzenia działań ratow-
niczych nad polskimi obszarami morskimi to 
biorąc pod uwagę strefę działań ratowniczych 
obejmującą ponad 30 000 km kwadratowych 
i ponad 500 kilometrową linię brzegową obec-
ne trzy punkty dyżurowania to absolutne mini-
mum. Dlatego ze swojej strony dołożę wszel-
kich starań aby taki stan utrzymać aż do wpro-

wadzenia do służby nowych śmigłowców ra-
towniczych chociaż zdaje sobie sprawę że bę-
dzie to trudne.

Jest Pan współtwórcą Programu Szkole-
nia Ratowniczego na śmigłowcach MW. 

Kiedy ten program wszedł w życie i jakie 
są jego główne wytyczne/założenia?
Tak to prawda. PROGRAM SZKOLENIA 
LOTNICZEGO RATOWNICTWA MOR-
SKIEGO ORAZ SZKOLENIE DRUGICH 
PILOTÓW W LOTNICTWIE ŚMIGŁOW-
COWYM NA ŚMIGŁOWCACH W-3RM jest 
uzupełnieniem do wydawnictwa „Program 
szkolenia lotniczego w lotnictwie śmigłowco-
wym (PszL-95 – przyp. red.), wprowadzonym 
w życie w 1998 roku. To dokument określają-
cy sposób, kolejność i metodykę szkolenia 
personelu latającego w ratownictwie morskim 
w dzień i w nocy. Obejmuje on przygotowanie 
załóg śmigłowców W-3RM do niesienia po-
mocy składom osobowym i pasażerom stat-
ków powietrznych na lądzie oraz znajdującym 
się w niebezpieczeństwie pasażerom pływają-
cych obiektów nawodnych i podwodnych na 

morzu i wewnętrznych zbiornikach wodnych. 
Dla wszystkich śmigłowców oprócz Mi-14 
i SH-2G został opracowany nowy program 
przez zespół specjalistów z każdego Rodzaju 
Sił Zbrojnych. Jest to „Program szkolenia lot-
niczego na śmigłowcach w lotnictwie Sił 
Zbrojnych RP (PSzL- 2011 – przyp. red.), któ-
ry czeka na ostateczne wejście w życie i zastą-
pi obecnie obowiązujący (Pszl-95 – przyp. 
red.). Program szkolenia na typowo morskie 
śmigłowce SH-2G i Mi-14 opracowany został 
przez specjalistów Marynarki Wojennej.

Czy należałoby coś zmienić w systemie 
szkoleń pilotów?

Programy szkolenia są stale modyfikowane 

w zależności od wniosków z funkcjonalności 
i skuteczności systemu szkolenia na poszcze-
gólnych typach statków powietrznych. W lot-
nictwie morskim trzeba również pamiętać 
o specyfice działań operacyjnych. Dlatego 
gdy tylko zaistnieje potrzeba uwzględnienia 
nowych elementów szkolenia staramy się na 
nią reagować. Takim przykładem może być 
organizacja lotów metodycznych dla instruk-
torów ratowniczych „Anakond” na współpra-
cę z nowo wprowadzoną do służby jednostką 
ratowniczą typu SAR 3000 czy niedawne 
wspólne ćwiczenia załóg patrolowych Bryz 
oraz jednostek Morskiej Służby Poszukiwa-
nia i Ratownictwa z Łeby i Władysławowa, 
których celem było wypracowanie procedur 
koordynacji akcji ratowniczych z powietrza 
przy braku łączności. 

Czy powstanie Nadbrzeżnego Dywizjo-
nu Rakietowego będzie miało wpływ 

na funkcjonowanie BLMW? 
Na pewno tak. Choćby ze względu na sta-
cjonowanie NDR w jednym kompleksie ko-
szarowym z 44. Bazą Lotnictwa Morskiego 

konieczna będzie współpraca przy planowa-
niu szkolenia i realizacji zadań. Na pewno 
można rozpatrzyć możliwość integracji ele-
mentów obrony przeciwlotniczej i przeciw-
pożarowej naszych jednostek czy ochrony 
i obrony bazy.

Co w mijającym roku zaliczyć można 
do najważniejszych wydarzeń dla 

BLMW?
Takich wydarzeń było kilka. Oprócz wspo-
mnianego przeformowania jednostek BLMW 
czy wdrożenia do służby zmodernizowanego 
śmigłowca Mi-14PŁ/R, dzięki któremu mo-
gliśmy wzmocnić system pełnienia dyżurów 
ratowniczych, to pomyślny udział w kilkuna-

stu akcjach ratowniczych na morzu. To także 
3000-na operacja lądowania i startu z pokła-
du okrętu świadcząca wprost o osiągnięciu 
kolejnego poziomu doświadczenia naszego 
lotnictwa pokładowego. Cieszy nas także ro-
snąca liczba entuzjastów pikniku lotniczego 
w Siemirowicach.

Jakie śmigłowce są obecnie najbardziej 
potrzebne BLMW?

Z punktu widzenia utrzymania zdolności 
operacyjnych w zakresie ratownictwa mor-
skiego i ZOP najważniejsze jest wdrożenie 
następcy zasłużonych Mi-14. Osiem maszyn 
Mi-14PŁ stanowi obecnie ponad 60 procent 
potencjału naszych sił ZOP. Trudno również 
wyobrazić sobie brak w służbie SAR średnie-
go czy ciężkiego śmigłowca ratowniczego, 
który może być nieoceniony choćby podczas 
masowej ewakuacji na morzu. 

Czym różni się lotnictwo morskie od lą-
dowego?

Różni nas specyfika zadań i środowisko w ja-
kim przychodzi nam je wykonywać. W lotnic-
twie morskim nie ma tzw. „latania po me-

blach”. Często nasze zadania wykonujemy 
w trudnych warunkach atmosferycznych. Po-
goda nad Bałtykiem bywa równie kapryśna 
i zmienna jak w górach. Załogi naszych samo-
lotów i śmigłowców często działają z dala od 
linii brzegowej, bez punktów odniesienia 
i łączności z lądem. W takiej sytuacji mogą je-
dynie polegać na swojej maszynie i umiejętno-
ściach nabytych podczas szkolenia. To co jest 
najbardziej charakterystyczne dla lotnictwa 
Marynarki Wojennej i najlepiej oddaje specy-
fikę naszych zadań to lotnictwo pokładowe. 
Jak żaden inny rodzaj lotnictwa łączy trudy 
i uroki służby na morzu i w powietrzu.
Jak żaden inny rodzaj lotnictwa łączy trudy 
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R o l a  m a r y n a r e k  w o j e n n y c h 
w  b e z p i e c z e ń s t w i e  g l o b a l n y m

Tomasz Siemoniak - minister obrony na-
rodowej podjął decyzję o rezygnacji z re-

montu w USA fregat rakietowych typu Oliver 

Hazard Perry (OHP). 
Remont ,  k tóry 

miał być realizowany 
w ramach programu 
Foreign Military Sa-
les (FMS) planowany 
był na 3 lata. Jego 
koszt strona amery-
kańska wyceniła na 
kwotę ok. 450 mln 

zł. netto i pokrywany byłby z budżetu re-
sortu obrony narodowej.

Jak poinformował Jacek Sońta, rzecznik 

Szef Szkolenia Marynarki Wojennej kontradmirał Ryszard Demczuk uczestniczył 
w konferencji na temat bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Obrady odbyły się 

w poniedziałek, 17 października w Helsinkach. Konferencja zorganizowana została 
w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Temat konferencji dotyczył nowych wyzwań wobec bezpieczeństwa euroatlan-
tyckiego (Empowering Euro-Atlantic Security – New Challenges). Obrady zorga-
nizowała Ambasada RP w Helsinkach przy współudziale fińskiego Stowarzysze-
nia Euro-Atlantyckiego oraz Ataszatu Obrony RP. Konferencja ta była jednym 
z głównych wydarzeń organizowanych w Finlandii w ramach polskiej prezydencji 
w Radzie UE. 

prasowy Ministra Obrony Narodowej, powo-
dem podjęcia decyzji jest fakt, iż ze względu 
na wiek i stan techniczny tych okrętów, pocho-
dzących z lat 80-tych ubiegłego wieku, ponie-
sione na remont nakłady finansowe nie zapew-
niłyby osiągnięcia pożądanych zdolności ope-
racyjnych fregat. Decyzja ta nie wpływa na za-
hamowanie kontynuacji realizacji Programu 
Modernizacji MW, szacowanego na ok. 5,6 
mld zł. do 2018 roku – podano w oficjalnym 
komunikacie tuż przed zamknięciem tego nu-
meru „Bandery”. W kolejnych wydaniach sze-
rzej odniesiemy się to tego tematu.

Dowódca Marynarki Wojennej, admirał flo-
ty Tomasz Mathea, wziął udział w 20. 

międzynarodowym sympozjum dotyczącym 
światowego bezpieczeństwa morskiego. 
W konferencji uczestniczyli dowódcy maryna-
rek wojennych i służb ochrony wybrzeża z po-
nad 130 państw. Sympozjum odbyło się 
w głównej amerykańskiej uczelni morskiej Na-
val War College i trwało od 18 do 21 paździer-
nika 2011r. To największe i najważniejsze na 
świecie forum wymiany doświadczeń z zakresu 
utrzymania globalnego bezpieczeństwa na 
morskich szlakach komunikacyjnych. 
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Nie będzie remontu 
fregat

B e z p i e c z e ń s t w o 
e u r o a t l a n t y c k i e 

„Nie wyobrażałem sobie, aby mogły istnieć ściślejsze więzy ponad te, które wytwarza między 
ludźmi wspólna służba, przynależność do tego samego okrętu i tej samej załogi, zwłaszcza 
w chwilach niebezpieczeństwa.”

Joseph Conrad
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utrzymania globalnego bezpieczeństwa na 

28 listopada 1918 roku to data, która jest jedną z najważniejszych w historii 
polskiego oręża na morzu. Data, od której po latach niewoli rozpoczęto formowanie 
Marynarki Wojennej w odrodzonej Rzeczypospolitej. Jest ona jednak nie tylko 
początkiem naszej najnowszej historii. To także data, którą można uznać za 
przełomową w kształtowaniu naszej marynarskiej mentalności.

Na łamach „Bandery” często przy-
pominamy historię Marynarki 
Wojennej. Zwłaszcza w listopa-
dzie, kiedy 28 dnia tego miesiąca 

obchodzimy rocznicę wejścia w życie dekretu 
marszałka Józefa Piłsudskiego, rozkazujące-
go utworzenie Marynarki Polskiej. W wielu 
poprzednich numerach naszego czasopisma 
podkreślaliśmy znaczenie tej decyzji, przed-
stawialiśmy różne wydarzenia z historii MW, 
sylwetki jej twórców, dowódców i marynarzy. 
W tym roku warto jednak zwrócić uwagę na 
zupełnie inny wymiar dnia 28 listopada 1918 
roku…

Odzyskanie przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku było przełomem w kształtowa-
niu świadomości polskiego społeczeństwa. 
Odrodzone państwo, euforia, patriotyzm, ra-
dość i wiele innych pozytywnych emocji 
związanych z odtwarzaniem naszej państwo-
wości. W takich okolicznościach, w wielu 
miejscach naszego kraju pojawiali się mary-
narze, którzy jeszcze do niedawna służyli we 

flotach zaborczych. Pojawiali się także 
ochotnicy, którzy pragnęli zaciągnąć się 
w szeregi młodej polskiej floty. Wszystkim 
im przyświecała idea służby na morzu, która 
była gwarantem bezpieczeństwa Polski jako 
państwa morskiego. Jednak to, na co chciał-
bym zwrócić uwagę to przede wszystkim fakt 
jednoczesnego kształtowania się marynar-
skiej mentalności.

Mentalność to swego rodzaju sposób my-
ślenia i zbiór poglądów  danej grupy społecz-
nej. W przypadku marynarzy ma to nieroze-
rwalny związek ze służbą na morzu. Tutaj za-
wsze liczyła się przede wszystkim praca ze-
społowa, wzajemne zaufanie i szacunek. To 
są właśnie te najważniejsze wartości, które 
do dzisiaj wyróżniają środowisko marynar-
skie. Wartości ukształtowane przez lata bez 
względu na zawirowania historii i ustroje po-
lityczne itd. Dzisiaj, ktoś może powiedzieć, 
że mamy inne czasy, odmienne realia i uwa-
runkowania. Jednak nie zmienia to faktu, że 
te wartości są na stałe wpisane w służbę na 
morzu. Były one obecne w okresie między-

wojennym, podczas II wojny światowej, po 
wojnie i trwają aż do dzisiaj. 

Gdy rozpoczynałem studia w Akademii 
Marynarki Wojennej jeden z wykładowców 
powiedział, że na morzu nie będę widział 
granic. Nie miał on bynajmniej na myśli tych 
geograficznych ograniczeń. Chodziło mu 
o sposób myślenia i postrzegania świata. Da-
lekowzroczność i otwartość umysłu. Myślę, 
że to doskonały przykład marynarskiej men-
talności we współczesnym wydaniu. 

Zatem jeśliby jednym słowem opisać czym 
była i jest Marynarka Wojenna na przestrzeni 
ostatnich dziewięciu dekad można praktycz-
nie użyć jednego, najważniejszego słowa – 
ZAŁOGA. Otwarta na nowe wyzwania, zgra-
na, ufająca sobie i szanująca się nawzajem. 
Takiej właśnie marynarskiej mentalności, od 
93 lat istnienia Marynarki Wojennej, nikt nie 
jest w stanie zakwestionować ani nam jej 
odebrać. 

kmdr por. Bartosz Zajda
rzecznik@mw.mil.pl

Załoga
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Okręty transportowo – minowe, tra-
łowce, zbiornikowiec oraz holow-
niki z 8 Flotylli Obrony Wybrze-
ża sformowane w tzw. Okrętową 

Grupę Zadaniową systematycznie trenują 
elementy działalności bojowej. Doskonalą 
one umiejętności prowadzenia operacji mino-

wej oraz ćwiczą elementy monitoringu i kon-
troli żeglugi w rejonie kryzysu. Równolegle 
marynarze z jednostek brzegowych flotylli 
realizują zadania związane z uzupełnianiem 
zapasów, obroną przeciwlotniczą oraz rato-
waniem życia na morzu. 

Każdorazowo, przed ćwiczeniami opraco-

wywany jest fikcyjny scenariusz ćwiczenia. 
Specjaliści sztabowi opracowują plany, 
w których symulowany jest lokalny kryzys. 
W jego wyniku siły flotylli muszą ściśle 
współdziałać angażując się w operację 
obronną wybrzeża. 

Scenariusz ćwiczeń rozpoczyna się za-

wsze bardzo podobnie: okręty Okrętowej 
Grupy Zadaniowej wraz z zaokrętowanymi 
na nich nurkami Grupy Nurków Minerów, 
opuszczają port Świnoujście w trybie alar-
mowym i udają się na wody zamkniętych 
poligonów Zatoki Pomorskiej. Tam mają 
miejsce wszystkie epizody ćwiczeń. 

Jednym z głównych etapów manewrów sił 
8 FOW jest właśnie prowadzenie operacji 
minowej. Manewrując według procedur 
obowiązujących w NATO, trałowce 12 Dy-
wizjonu Trałowców prowadzą poszukiwanie 
min przy użyciu uzbrojenia trałowego oraz 
specjalistycznego sprzętu hydrolokacyjne-
go. Dzięki temu wykrywa się oraz identyfi-
kuje podwodne obiekty mogące stanowić 
zagrożenie dla bezpiecznej żeglugi. Do wy-
krytych min okręty wykonują strzelania w 
celu ich unieszkodliwienia. Niebezpieczne 
znaleziska neutralizuje się również za po-
mocą zakładanych przez nurków ładunków 
wybuchowych. Celem tego typu działań jest 
przygotowanie bezpiecznych torów żeglugi 
dla zespołów okrętów uderzeniowych oraz 

Na współczesnym teatrze działań morskich operacja przeciwminowa jest 
jednym z najważniejszych zadań. Wszystkie działania zespołów okrętów 
uderzeniowych i logistycznych, konwoje jednostek z pomocą humanitarną 
i przerzuty wojsk na akwenach niebezpiecznych poprzedzone są operacją 
przeciwminową. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych, 
kiedy do zagrożonego państwa musi bezpiecznie dotrzeć pomoc 
humanitarna i wsparcie logistyczne. Miny morskie stanowią duże 
zagrożenie dla żeglugi, są wykorzystywane podczas działań bojowych, 
a także mogą być narzędziem w rękach terrorystów. Od skuteczności ich 
wykrywania i niszczenia zależy w dużej mierze bezpieczeństwo transportu 
morskiego, oraz powodzenie akcji pozamilitarnych.

B A N D E R A

Okrętowej

transportowców, które w rejon potencjalne-
go kryzysu mogą dostarczać pomoc huma-
nitarną, wsparcie logistyczne oraz ewaku-
ować ludność cywilną. Okręty transportowo 
– minowe 2 Dywizjonu Okrętów Transpor-
towo - Minowych realizują równolegle zada-
nia minowe takie jak załadunek i stawianie 
min morskich. W celu doskonalenia mary-
narskiego rzemiosła miny są stawiane za-
równo pojedynczo jaki i w zagrodach. 
W trakcie manewrów cała grupa ćwiczy 
również organizację obrony Okrętowej Gru-
py Zadaniowej na przejściu morzem. W ra-
mach obrony przeciwlotniczej stosuje się 
manewry uniku, a do nadlatujących samolo-
tów otwiera się ogień artyleryjski. Okręty 
wykonują strzelania do celów morskich oraz 
strzelania rakietowe. W zależności od sce-
nariusza ćwiczeń prowadzona jest operacja 
monitoringu i kontroli żeglugi w rejonie 
kryzysu – elementy szczególnie istotne pod-
czas działań wymuszania pokoju. 

Zazwyczaj scenariusz manewrów zakła-
da również sytuację, w której załogi okrę-

tów muszą w tym samym czasie realizować 
walkę z pożarem oraz udzielać sobie po-
mocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii. We 
współdziałaniu z jednostkami brzegowymi 
flotylli prowadzona jest procedura uzupeł-
niania zapasów oraz likwidacja ewentual-
nych skażeń.

Ćwiczenia Okrętowej Grupy Zadaniowej 
to doskonalenie wyszkolenia sił 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża w działaniach zabezpie-
czających interesy państwa na morzu. Obec-
nie, od bezpieczeństwa morskich szlaków 
komunikacyjnych zależy stabilny i niezagro-
żony rozwój gospodarki morskiej. Drogą 
morską transportowany jest bowiem naj-
większy tonaż towarów międzynarodowej 
wymiany handlowej. Podobne działania jed-
nostki Marynarki Wojennej realizują także 
podczas ćwiczeń i operacji w ramach współ-
pracy międzynarodowej pod auspicjami NA-
TO i Partnerstwa dla Pokoju.

Ćwiczenia
Grupy Zadaniowej
z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

kmdr. ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

pracy międzynarodowej pod auspicjami NA-
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Każdy z nas potrzebuje autorytetu. Szczególnie dzieci i młodzież, które kształtują dopiero swoją osobowość. Czerpią one wzorce z otaczającego ich świata. Niewątpliwie 
jednym z nich musi być szkoła, która nie tylko uczy, ale także wskazuje osoby lub instytucje, z których należy brać przykład. Wśród tych autorytetów moralnych, wzorów 
patriotyzmu jest także Marynarka Wojenna i postacie związane z jej historią. 
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kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

Ponad 80 szkół w całej Polsce nosi 
imiona związane z Marynarką 
Wojenną. Nie są to tylko placówki 
bezpośrednio związane z morzem, 

czy też z regionem nadmorskim. To także 
szkoły leżące w głębi Polski gdzie duch 
marynarski jest cały czas żywy. Każdego 
roku delegacje Marynarki Wojennej uczest-
niczą w ważnych dla szkół uroczystościach 
i wydarzeniach. Dla dzieci organizowane 
są wycieczki, podczas których mogą zoba-
czyć jak wygląda służba na okręcie, czy też 
zapoznać się z wyposażeniem morskiego 
rodzaju sił zbrojnych. Wszystko po to aby 
zacieśniać więź łączącą placówki oświato-

we z ich patronami, aby wśród uczniów za-
korzeniać wartości marynarskie już od naj-
młodszych lat. Nie sposób wymienić 
wszystkich szkół których patroni związani 
są z Marynarką Wojenną. Wśród nich są 
m.in. III Liceum Ogólnokształcącym 
w Gdyni im. MW, Gimnazjum nr 11 w Lu-
blinie noszące imię porucznika marynarki 
Mariana Morskiego, nawigatora słynnego 
okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, czy też 
Zespół Szkół nr 4 im. MW w Wołominie. 
W tym i kolejnych numerach „Bandery” 
będziemy opisywać szkoły, które szczegól-
nie podkreślają swoje związki z Marynarką 
Wojenną. 

PAŁUKI
Laski Wielkie, mała miejscowość na Pa-

łukach niedaleko Żnina, gdzie znajduje się 
Szkoła Podstawowa im. wiceadmirała Józefa 
Unruga. To tutaj, 4 listopada bieżącego ro-
ku, obyły się uroczystości rocznicy nadania 
imienia połączone ze ślubowaniem i paso-
waniem nowych uczniów. W obchodach 
rocznicowych wziął udział dowódca Mary-
narki Wojennej admirał floty Tomasz Ma-
thea. Po hymnie państwowym uczniowie 
Szkoły zaprezentowali program artystyczny, 
a następnie dzieci I klasy złożyły ślubowa-
nie, po którym dowódca Marynarki Wojen-
nej pasował ich na uczniów kordzikiem ofi-

cerskim. Dla najmłodszych uczniów było to 
olbrzymie przeżycie, mające z pewnością 
niebagatelny wpływ na kształtowanie ich 
osobowości. Kolejnym punktem programu 
było rozstrzygnięcie konkursów maryni-
stycznych organizowanych w miejscowej 
szkole. Dzięki nim dzieci miały możliwość 
pogłębić wiedzę o Marynarce Wojennej 
oraz o życiu i służbie ich patrona, wicead-
mirała Józefa Unruga. Na zakończenie uro-
czystości wystąpiła Orkiestra Reprezenta-
cyjna Marynarki Wojennej prezentując 
utwory marynarskie oraz szlagiery świato-
wej muzyki popularno-rozrywkowej. Szkoła 
w Laskach Wielkich przyjęła za swojego pa-

B A N D E R A

Szkoły pod patronatem Marynarki Wojennej

trona wiceadmirała Józefa Unruga w 2008 
roku. Od tego czasu rozpoczęła się współ-
praca z Marynarką Wojenną, a w szczegól-
ności z Centrum Szkolenia MW w Ustce, 
którego delegacje co roku biorą udział 
w uroczystościach związanych ze świętem 
patrona. W tym roku podpisano także umo-
wę o współpracy pomiędzy Szkołą a Cen-
trum Szkolenia MW, która przyczyni się do 
zacieśnienia realcji pomiędzy uczniami 
i marynarzami. Miejscowa szkoła jest 
czwartą instytucją publiczną w kraju, która 
nosi imię tego wybitnego oficera, Dowódcy 
Floty, przedstawiciela przedwojennej elity 
państwa polskiego i współtwórcy Polskiej 
Marynarki Wojennej.

ŻUŁAWY
Dokładnie 3 tygodnie wcześniej dowódca 

Marynarki Wojennej wziął udział w uroczy-
stości wręczenia sztandaru i nadania imienia 
Marynarki Wojennej Zespołowi Szkół 
w Ostaszewie na Żuławach Wiślanych. Uro-
czystość odbyła się w honorowej asyście 
Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Ma-
rynarki Wojennej. Ceremonia rozpoczęła się 
od odczytania uchwały Rady Gminy w spra-
wie nadania imienia Marynarki Wojennej Ze-
społowi Szkół w Ostaszewie. Kolejnym 
punktem programu było wręczenie sztandaru 

Szkole. Następnie przedstawiony został pro-
gram artystyczny przygotowanego przez 
uczniów, ślubowanie najmłodszych dzieci 
z I klasy oraz konkursy marynistyczne. 
Wszyscy chętni mogli zobaczyć musztrę pa-
radną przygotowana przez marynarzy z Kom-
panii Reprezentacyjnej oraz koncert w wyko-
naniu Orkiestry Reprezentacyjnej MW. To 
już czwarta szkoła w Polsce, która za patrona 
przyjęła Marynarkę Wojenną. Należy pamię-
tać, że polska flota to przede wszystkim lu-
dzie, to marynarze, czyli każdy z nas może 
się poczuć „cząstką patrona”. To jednak nie 
tylko duma i przywilej, ale także obowiązek. 
Nas marynarzy dzieci z Ostaszewa przyjęły 

za wzór do naśladowania. Musimy zatem 
sprostać temu wyzwaniu.

OKRĘT PATRONEM
Szkoła Podstawowa nr 45 w Poznaniu, ja-

ko pierwsza w Polsce wybrała na patrona 
współczesny okręt Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Cztery lata temu szkole nadano imię 
ORP „Poznań” – okrętu transportowo-mino-
wego wchodzącego w skład 8 Flotylli Obro-
ny Wybrzeża w Świnoujściu. Rok później, 
w 2008 roku, w obecności delegacji załogi 
okrętu Szkole Podstawowej Nr 45 wręczony 
został sztandar.

Fakt, że okręty Marynarki Wojenne noszą 
nazwy polskich miast jest szczególnym pod-
kreśleniem związków różnych regionów na-
szego kraju z morzem i Marynarką Wojenną. 
Od ponad siedmiu lat Marynarka Wojenna 
wspólnie z miastami patronackimi uczestniczy 
w projekcie edukacyjnym dla dzieci i młodzie-
ży o nazwie „Miasta – Okręty”. Jego założe-
niem jest edukacja morska i historyczna wśród 
najmłodszej grupy naszego społeczeństwa. 
W projekcie do tej pory udział wzięło kilkana-
ście tysięcy dzieci i młodzieży z Lublina, Kra-
kowa, Gniezna, Torunia i Poznania. Można 
pokusić się o stwierdzenie, że współpraca 
w ramach tego projektu zaowocowała przyję-
ciem za patrona Szkoły współczesnego okrętu.

Każda szkoła jest współodpowiedzialna 
za kształtowanie postaw moralnych. Nie-
zbędne jest jednak wspomaganie tego pro-
cesu. Jednym z elementów jest oparcie go 
o wzór osobowościowy lub też instytucjo-
nalny patrona szkoły. Najważniejsze jest 
zatem, aby połączyć wysiłki i wspólnie ze 
szkołami zadbać o to, aby najmłodsze po-
kolenie wyrastało w świadomości histo-
rycznych związków Polski z morzem. Bę-
dzie to z pewnością procentować w przy-
szłości.
dzie to z pewnością procentować w przy-
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Niejednokrotnie przedstawialiśmy na 
łamach „Bandery” sylwetki twórców 
Marynarki Wojennej. Spośród nich 
tylko jeden nie był nigdy dowódcą MW, 
ale to właśnie on wywarł największy 
wpływ na kształtowanie się tożsamości 
marynarza polskiego. Chodzi 
oczywiście o wiceadmirała Józefa 
Unruga, wieloletniego Dowódcę Floty 
i obrońcę wybrzeża polskiego we 
wrześniu 1939 roku. Przypominamy 
ponownie jego sylwetkę, która także 
dzisiaj pozostaje autorytetem.

Józef Michał Hubert Unrug urodził się 7 
października 1884 roku w Brandenbur-
gu pod Berlinem. Był synem generała 
majora gwardii pruskiej i saskiej hra-

bianki. Przodkowie Unrugów ulegli poloniza-
cji. Wielu z nich walczyło w polskich powsta-
niach narodowych. W kręgu polskiej kultury 
wychowywany był również Józef Unrug. Ca-
łą młodość spędził w majątku rodzinnym Sie-
lec koło Żnina. Tam zafascynował się książ-
kami o tematyce morskiej i wbrew początko-
wej niechęci rodziców, którzy pragnęli, aby 
poświęcił się studiom agronomicznym, posta-
nowił związać się z morzem. W pierwszych 
latach XX wieku rozpoczął służbę w Cesar-
skiej Marynarce Wojennej, z którą związany 
był do chwili zakończenia I wojny światowej. 
W latach poprzedzających wybuch wojny 
służył między innymi na krążownikach 
„München” i „Niobe”, pancernikach „Braun-
schweig” i „Friedrich der Große”, był także 
wykładowcą w Oficerskiej Szkole Mürwick 
we Flensburgu. W okresie wielkiej wojny był 

zastępcą dowódcy okrętu i dowódcą okrętu 
podwodnego, komendantem szkoły okrętów 
podwodnych oraz dowódcą flotylli okrętów 
podwodnych.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
powrócił do kraju w roku 1919 i zgłosił się 
do Wojska Polskiego. Został przyjęty do 
PMW w stopniu kapitana marynarki. 
W 1920 roku został pierwszym kierowni-
kiem Urzędu Hydrograficznego w Gdańsku. 
W tym mieście kupił na własne nazwisko 
pierwszy „morski” okręt dla odtwarzanej 
Marynarki Wojennej - ORP „Pomorzanin”. 
W latach 1920-1922 pełnił obowiązki szefa 
Sztabu Dowództwa Wybrzeża Morskiego. 
Następnie był szefem Sztabu Dowództwa 
Floty. W 1923 roku na własną prośbę został 
przeniesiony do rezerwy po konflikcie perso-
nalnym. Z żalem rozstaję się z tym wzorowym 
pod każdym względem sztabowym oficerem, 
poczuwam się do obowiązku podnieść Jego 
niezaprzeczalne, wybitne zasługi na wszyst-
kich stanowiskach, zajmowanych w minio-

nym okresie pracy nad początkową organiza-
cją naszej siły morskiej – tak w tamtym okre-
sie scharakteryzował admirała Unruga 
w swoim rozkazie ówczesny szef Kierownic-
twa MW wiceadmirał Kazimierz Porębski.

W roku 1925 prezydent Stanisław Wojcie-
chowski przywrócił go do służby czynnej, 
jednocześnie awansując do stopnia komando-
ra i powierzył stanowisko dowódcy Floty 
w Gdyni. Józef Unrug zasłynął wprowadze-
niem twardej dyscypliny w szeregach podle-
głych sobie marynarzy. Był konsekwentny 
w swoich działaniach, dokładny, drobiazgo-
wy oraz obdarzony darem przewidywania 
wydarzeń. W 1933 roku został awansowany 
do stopnia kontradmirała. Po ogłoszeniu mo-
bilizacji 24 sierpnia 1939 roku został dowód-
cą Obrony Wybrzeża, bezpośrednio podle-
głym Naczelnemu Wodzowi, na prawach do-
wódcy armii. Pomimo, iż od pierwszych 
chwil II wojny światowej dowodzone przez 
niego wybrzeże zostało odcięte od pozostałej 
części kraju, poddało się jako jeden z ostat-

nich punktów oporu. 1 października 1939 ro-
ku, kiedy nie docierały już żadne informacje 
z głębi kraju, padła Warszawa i Modlin, wi-
ceadmirał Unrug podjął decyzje o kapitulacji. 
Obrońcy wybrzeża myśleli, że półwysep hel-
ski jest ostatnim broniącym się skrawkiem 
Polski. Wtedy nie wiedzieli nic o grupie ge-
nerała Franciszka Kleeberga, która walczyła 
jeszcze przez 5 dni.

Lata spędzone w niewoli zostały owiane 
już legendą. Znał doskonale język niemiec-
ki, jednakże z obsadą obozów jenieckich 
oraz z członkami swojej rodziny od strony 
matki rozmawiał tylko przez tłumacza. Za-
pytany dlaczego nie mówi w języku nie-
mieckim odpowiadał: – Moim językiem służ-
bowym jest wyłącznie język polski. Innym 
razem Unrug oświadczył: – Język niemiecki 
zapomniałem 1 września 1939 roku. Cho-
ciaż Niemcy proponowali Admirałowi przy-
jęcie do służby w Kriegsmarine z pozosta-
wieniem stopnia wojskowego i aby go do te-
go przekonać, do obozów była sprowadzana 
jego niemieckojęzyczna rodzina. Jednak ni-
gdy nie uległ, do końca pozostał Polakiem. 
Postawa marynarzy, ich dyscyplina oraz wy-
sokie poczucie godności i honoru była do-
strzegana przez kolegów, współtowarzyszy 
niewoli innych rodzajów wojsk. – My zielo-

no umundurowani „zające” – czuliśmy się 
cokolwiek onieśmieleni na pół cywilnym 
ubiorem tych bałtyckich ludzi. Oficeria 
wojsk lądowych to coś całkiem innego niż 
zawsze doskonale wychowani dżentelmeni 
marynarki. Nie napadam na „braki” u lą-
dowców, ale Ci komandorzy byli dla nas im-
ponujący. Gdy admirał Unrug wyszedł na 
obozowy spacer w towarzystwie kilku ko-
mandorów – szedł z nimi jakiś niewytłuma-
czalny majestat – wspominał podporucznik 
Jerzy Młodziejowski, jeden z polskich jeń-
ców (na podstawie: „Admirał. Biografia Jó-
zefa Unruga” – autor Mariusz Borowiak). 

Po opuszczeniu obozu udał się do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie został wyznaczony na 
stanowisko I zastępcy Szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej. W 1946 roku otrzymał 
swój ostatni awans – na stopień wiceadmira-
ła. Po rozwiązaniu Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie nie powrócił do kraju. Razem 
z rodziną, która przybyła do niego w 1945 
roku, pozostał na emigracji. Nie mogąc zna-
leźć odpowiedniej dla siebie posady, opuścił 
Wielką Brytanię i wyjechał do miejscowości 
Agadir w Maroku. W 1958 roku przeniósł 
się do Francji i zamieszkał w Domu Polskim 
dla emerytów w miejscowości Lilly-en-Val 
pod Orleanem. Nie przyjął proponowanego 

przez rząd francuski obywatelstwa. Pomimo 
zaawansowanego wieku Józef Unrug prowa-
dził aktywny tryb życia. Pod koniec życia 
stoczył najtrudniejszą bitwę, walcząc z cho-
robą nowotworową. Wiceadmirał Józef 
Unrug zmarł 28 lutego 1973 roku w Domu 
Polskim w Lailly-en-Val koło Beaugency we 
Francji w wieku 88 lat.

Pamięć o wiceadmirale Józefie Unrugu 
jest widoczna w wielu miejscach na Wy-
brzeżu - tablica jego pamięci oraz symbo-
liczny grób w kościele Marynarki Wojennej 
w Gdyni-Oksywiu, jego imię noszą: Cen-
trum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ust-
ce, Szkoła Podstawowa Nr 17 w Gdyni, 
Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich 
i Ogólnokształcące Liceum Programów In-
dywidualnych w Gdańsku. Wiceadmirał ma 
tez swoją ulicę w Gdyni i Wrocławiu. Na 
cmentarzu Marynarki Wojennej jedna z ta-
blic upamiętniających twórców Marynarki 
Wojennej jest poświęcona właśnie jemu. Je-
go nazwisko jest także upamiętnione w Re-
wie – w Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Je-
go życie i służba dla Marynarki Wojennej 
i Polski to bez wątpienia chwalebna karta 
naszej historii.

Admirał z Pałuk
W pierwszych dniach października dowódca MARYNARKI WOJENNEJ 
admirał floty TOMASZ MATHEA przebywał z wizytą we Francji. Oprócz 
oficjalnych rozmów z dowódcą Sił Morskich Francji, dowódca MW udał 
się także do Montresor, gdzie znajduje się jeden z piękniejszych zamków 
nad Loarą, będących siedzibą rodu Branickich. Tuż obok zamku położo-
ny jest cmentarz i to właśnie tutaj spoczywa wiceadmirał JÓZEF UNRUG. 
Admirał floty Tomasz Mathea złożył wieniec kwiatów na grobie admirała 
oraz spotkał się z Horacym Unrugiem – synem swojego wielkiego po-
przednika. Horacy Unrug zaprezentował historyczne zdjęcia i dokumenty 
z prywatnej kolekcji dotyczące swojego ojca.

i Polski to bez wątpienia chwalebna karta 
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ZŁOTE NICI
Podczas produkcji sztandarów wykorzystuje się najczęściej nici metalizowane (złote, lub 
srebrne). Elementy haftowane wykonywane są haftem płaskim lub wypukłym (efekt trój-
wymiarowości). Haft wypukły stosuje się najczęściej do liter, ozdobników oraz do elemen-
tów graficznych tj. orzeł, który haftowany jest srebrną nicią na specjalnym materiale, któ-
ry pozwala uzyskać efekt wypukłości.

B A N D E R A

Sztandar na wietrze

Proces profesjonalizacji i restrukturyzacji Sił Zbrojnych, 
spowodował powstanie nowych jednostek W efekcie tego do 
MON zaczęła wpływać ogromna ilość wniosków o przyznanie 
nowo powstałym jednostkom sztandarów. 

Symbole towarzyszyły wszystkim 
wojskom na świecie od zarania 
dziejów. Można je zobaczyć na 
mundurach żołnierskich, na czoł-

gach, na samolotach, na okrętach, na bu-
dynkach należących do wojska i na sztan-
darach. Sztandar to bardzo specyficzny 
i ważny przedmiot wypełniony symboliką 
wojskową. Jak głosi artykuł 8 ustawy z 19 
lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, sztandar jest 
„symbolem sławy wojennej i tradycji oraz 
wierności, honoru i męstwa, których Oj-
czyzna wymaga od swych żołnierzy.” Ten 
kto przyczynia się do utraty lub zniszcze-
nia sztandaru okrywa się hańbą. Zgodnie 
z literą wspomnianej wcześniej ustawy 
„w razie utraty sztandaru wskutek słabości 

ducha bojowego, jednostka ulega rozfor-
mowaniu”. Na płacie sztandaru (obok go-
dła państwowego, barw narodowych i sym-
bolu jednostki) widnieje napis: „BÓG HO-
NOR OJCZYZNA”. Ta dewiza Wojska Pol-
skiego została wprowadzona po raz pierw-
szy na sztandary oddziałów Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie przez Naczelnego 
Wodza rozkazem z dnia 15 października 
1943 roku. Wcześniej brzmiała ona „HO-
NOR I OJCZYZNA”. Po wojnie pojawiają 
się jeszcze dwie nowe dewizy: „ZA POL-
SKĘ WOLNOŚ I LUD” oraz „ZA NASZĄ 
OJCZYZNĘ POLSKĄ RZECZPOSPOLI-
TĄ LUDOWĄ”.

Droga do sztandaru
Sama inicjatywa nadania jednostce woj-

skowej sztandaru wychodzi zawsze od do-
wódcy jednostki, który powołuje do życia 
komitet fundatorów sztandaru i cały czas 
wspiera jego działania. Komitet występuje 
do Ministra Obrony Narodowej (za pośred-
nictwem Dyrektora Departamentu Wycho-
wania i Promocji Obronności) o wyrażenie 
zgody na ufundowanie jednostce wojsko-
wej sztandaru. Po uzyskaniu takiej zgody 
dowódca przedstawia ministrowi wniosek 
o zatwierdzenie wzoru i nadanie jednostce 
sztandaru. Wiąże się to z przygotowaniem 
obszernej dokumentacji. Dopiero po pozy-
tywnym zaopiniowaniu takiego wniosku 
komitet fundatorów może przystąpić do 
gromadzenia funduszy i wyłonienia wyko-
nawcy sztandaru.

Dyrektor Departamentu Wychowania 

i Promocji Obronności MON sprawdza 
z kolei zgodność dokumentacji wzoru 
sztandaru z ustawą z dnia 19 lutego 1993 r. 
o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej a także z zasadami weksylologii. 
Następnie opracowuje projekt aktu nadania 
sztandaru jednostce liniowej. Jest on póź-
niej przedstawiany do podpisu Ministrowi 
Obrony Narodowej, a następnie Prezyden-
towi RP i podlega również kontrasygnacie 
Prezesa Rady Ministrów. Zminiaturyzowa-
ny akt ufundowania sztandaru może być 
umieszczony wewnątrz podstawy głowicy 
sztandaru obok zminiaturyzowanego aktu 
nadania sztandaru.

Proces profesjonalizacji i restrukturyzacji 
Sił Zbrojnych, spowodował powstanie no-
wych jednostek wojskowych, których dowód-
cy zainicjowali utworzenie komitetów funda-
torów sztandarów. Efektem tej działalności 
jest stosunkowo duża ilość wręczonych sztan-
darów. Od stycznia do września br. wręczono 
ich aż sześć. Do końca tego roku planuje się 

OD CHORĄGWI DO SZTANDARU
W czasach średniowiecznych nie używano na terenach polskich wyrazu sztandar tylko chorągiew.  Słowo sztandar pojawia się w języku 
polskim dopiero w XVIII wieku wraz z zapanowaniem u nas dynastii saskiej. Jest to słowo pochodzenia niemieckiego (standard) i oznacza 
ono coś co jest typowe i charakterystyczne. Jeszcze do lat 20. rozróżniano w języku polskim chorągwie i sztandary. Chorągwią były znaki 
używane w piechocie a sztandary były dla kawalerii. W 1937 roku weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły ujednolicenie w nazew-
nictwie – używano już tylko wyrazu sztandar. 

NAUKA O CHORĄGWIACH
Weksylologia (z łac. vexillum – sztandar, 
chorągiew) – dyscyplina pomocnicza histo-
rii. Zajmuje się chorągwiami jako rzeczywi-
stymi i symbolicznymi znakami wojskowy-
mi, państwowymi, terytorialnymi, organiza-
cji i grup społecznych czy wyznaniowych. 
Weksylologia jest dyscypliną stosunkowo 
młodą, która nie wyodrębniła się jeszcze 
w samodzielną naukę historyczną. Wciąż 
pozostaje w silnym związku metodologicz-
nym z heraldyką, z której się wywodzi i ra-
zem z którą tradycyjnie jest omawiana.
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wręczenie kolejnych siedmiu sztandarów 
w Siłach Zbrojnych RP.

Virtuti Militari
Nowe sztandary nadawane są także jed-

nostkom Marynarki Wojennej. Dość ciekawa 
i nietypowa historia wiąże się ze sztandarem 
Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojen-
nej. Oddział ten kontynuuje tradycje 1 Mor-
skiego Pułku Strzelców, który został rozwią-
zany w 2007 roku. Sztandar po rozwiązaniu 
pułku należało więc oddać zgodnie z przepi-

sami do Muzeum Wojska Polskiego. Ale 
w strukturach Oddziału Zabezpieczenia MW 
znajduje się Kompania Reprezentacyjna Ma-
rynarki Wojennej, której właściwe funkcjono-
wanie bez sztandaru jest niemożliwe. Dlate-
go OZMW zwróciła się do Ministra Obrony 
Narodowej o możliwość służby pod sztanda-
rem rozformowanej jednostki. Do czasu 
nadania nowego sztandaru Kompania Repre-
zentacyjna Marynarki Wojennej używała 
więc sztandaru jednostki, która już nie istnia-
ła. Ale było to jak najbardziej uzasadnione. 

Warto też dodać, że Oddział Zabezpiecze-
nia Marynarki Wojennej jest jedną z niewie-
lu jednostek w Wojsku Polskim, na której 
sztandarze jest order Virtuti  Militari.

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Wigilia przyjaźni

W związku z tragiczną śmiercią 

kmdr ppor. rez. Jacka MIKSY

Jego Rodzinie i bliskim

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

składają 

Dowództwo, kadra i pracownicy wojska 
3 Flotylli Okrętów oraz 

Zespołu Redakcyjno – Wydawniczego

Z poruszeniem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci 

Pana Mieczysława KARWETY

Ojca nieodżałowanego śp. admirała floty Andrzeja KARWETY, 
Dowódcy Marynarki Wojennej, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

W imieniu swoim oraz całego stanu osobowego Marynarki Wojennej, 
składam na ręce Pani Marii Jolanty KARWETY 

wyrazy najgłębszego współczucia, które kieruję również do 
pogrążonej w bólu Rodziny.

Dowódca Marynarki Wojennej
admirał floty Tomasz MATHEA

Wigilia w Marynarce Wojennej po wdrożeniu profesjonalizacji 
polskiej armii ma inny charakter niż kilka lat temu. Ale nie 
oznacza to, że mamy z niej rezygnować.

Już sto lat temu polski myśliciel, działacz 
społeczny, filozof, socjolog i psycholog 
Edward Abramowski tak pisał na temat 
przyjaźni: „Naród, w którym uczucia 

przyjaźni są rozwinięte, gdzie zamiast sobko-
stwa i egoizmu panuje przyrodzona potrzeba 

wzajemnej pomocy, bezinteresownego wspo-
magania się na wszystkich polach życia – na-
ród taki znalazł już moc niezwyciężoną, roz-
wiązał zagadkę wolności i dobrobytu.” Zadzi-
wiające jak aktualnie brzmią dzisiaj te słowa. 
Abramowski całą swoją społeczną twórczość 
pisarską poświęcił solidarności międzyludz-
kiej, spółdzielczości i przyjaźni. Był przekona-
ny o tym, że w społeczeństwie, w którym nie 
istnieje przyjaźń międzyludzka nie może być 
dobrze. Społeczność tworzona przez maryna-
rzy jest zatem wyjątkowa ponieważ to właśnie 
przyjaźń odgrywa w niej szczególną rolę. Wie 
o tym każdy kto zasmakował marynarskiego 

życia. Załoga okrętu jest 
przecież jak jeden orga-
nizm, w którym wszystko 
musi funkcjonować precy-
zyjne jak w zegarku. Aby 
było to możliwe marynarze 
muszą mieć do siebie zaufa-
nie i darzyć się przyjaźnią.

Wigilia jest szczególnie 
dobrym momentem by so-
bie o tej przyjaźni przypo-
mnieć i docenić jej war-
tość.  Opłatek wigilijny jest 
symbolem pojednania 
i przebaczenia, znakiem 
przyjaźni i miłości. Dziele-
nie się nim na początku 
wieczerzy wigilijnej wyra-
ża chęć bycia razem, bo 
przecież ludzie skłóceni nie 
zasiadają do wspólnego 
stołu. Ma swoją symbolikę 
w wymiarze nie tylko du-
chowym. Sama materia 

opłatka: "chleb", podkreśla również docze-
sny charakter życzeń. 

W czasach gdy istniała zasadnicza służba 
wojskowa tylko część marynarzy odbywająca 
tą służbę dostawała przepustkę na wieczór wi-
gilijny do domu. Inni zostawali w jednostkach 
wojskowych i Wigilię Bożego Narodzenia spę-
dzali, na okrętach, w porcie lub w koszarach. 
Spotykając się w jednostce wojskowej lub na 
pokładzie okrętu przy wigilijnym stole łamali 
się między sobą opłatkiem. Dzisiaj gdy armia 
jest w pełni zawodowa nie organizuje się już 
w Marynarce Wojennej takich wigilii jak kie-
dyś. Ale nie oznacza to, że zwyczaj łamania się 
opłatkiem odchodzi do lamusa. Dowódcy i ka-
pelani odwiedzają przecież tego dnia swoich 
marynarzy pełniących wachty, stojących na 
warcie lub pełniących inną służbę. Marynarze 
ci również między sobą łamią się opłatkiem. 
Ważne jest by ten zwyczaj kultywować i pa-
miętać o międzyludzkiej przyjaźni. Dla mary-
narzy okręt jest przecież drugim domem dlate-
go złożenie życzeń na jego pokładzie ma 
szczególne znaczenie. 

Na koniec może warto jeszcze raz zacytować 
Edwarda Abramowskiego: „Jeżeli zrozumieli-
śmy, jak ważną rzeczą jest uzdolnienie ludzi do 
przyjaźni; jeżeli zobaczyliśmy, że od tego 
głównie zależy nie tylko dobro jednostki, ale 
i potęga narodu – to musimy przede wszystkim 
postawić sobie pytanie, jak uczyć przyjaźni, ja-
kimi drogami można ją umacniać, szerzyć 
i rozwijać wśród ludzi?”

Wigilia to również dobry moment by zadać 
sobie to pytanie.

B A N D E R A

OPŁATEK (z łac. oblatum – "dar ofiarny") - bardzo cienki biały płatek chlebowy, przaśny (czyli niekwaszony i niesolony), wypiekany z białej mą-
ki i wody bez dodatku drożdży, którym dzielą się chrześcijanie, zgromadzeni przy stole wigilijnym, składając sobie życzenia.
Jest to taki sam opłatek, jaki jest używany podczas mszy świętej w Kościele katolickim, z tym, że wigilijny opłatek w odróżnieniu od hostii nie 
jest konsekrowany.
Nie jest to zwyczaj wyłącznie polski, spotykany też na Słowacji, Litwie, Ukrainie, w Czechach i we Włoszech. Zwyczaj łamania cienkiego opłat-
ka z mąki pszennej i wody pojawił się w Polsce pod koniec XVIII w. i tutaj przetrwał. Szczególnego znaczenia nabierał w niektórych okresach 
historycznych, np. podczas zaborów.

W Kościołach, które nadal celebrują litur-
gię według kalendarza juliańskiego (tzw. 
Kościoły wschodnie, głównie Cerkiew grec-
kokatolicka i Kościół prawosławny), BOŻE 
NARODZENIE przypada na 25 grudnia ka-
lendarza juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycz-
nia kalendarza gregoriańskiego. 

Polska literatura kulinarna (np. Lemnis Vitry) podaje, że liczba gości w czasie wieczerzy wigilijnej 
powinna być parzysta (plus jeden talerz dla nieobecnych/zmarłych/niespodziewanych przyby-
szów/Dzieciątka). Natomiast nie ma zgodności co do liczby potraw: według niektórych źródeł po-
winna ona wynosić 12, zaś w innych podkreśla się, że winna być nieparzysta, generalnie 13 
u magnatów, 11 u szlachty, 9 u mieszczaństwa. Te 13 potraw jest górną granicą. Ale według 
księcia J. O. RADZIWIŁŁA, można spróbować wszystkich ryb, które są liczone jako jedno danie. 
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Z Jarkiem spotykam się wyjątkowo 
nie na ścieżce biegowej w ciepłym 
„uniformie” sportowca, a przy fili-
żance kawy. I tutaj pierwsza, mała 

niespodzianka, na moje pytanie, a właściwie 
stwierdzenie: Nie słodzisz! – słyszę odpo-
wiedz – ależ tak słodzę! Patrząc na warunki 
fizyczne Jarka nie zobaczymy grama tłusz-
czu, więc moje kolejne pytanie: czy stosujesz 
jakąś specjalną dietę? Jarek odpowiada: nie, 
nie mam praktycznie żadnych ograniczeń 
w diecie, jem prawie wszystko, wyjątek stano-
wią oczywiście dni startowe. 

Jarosław Prokopiuk – specjalista w Wy-
dziale Wychowania Fizycznego i Sportu 
DMW to wyjątkowy człowiek, obok cech 
prawdziwego sportowca wyróżnia go skrom-
ność, ludzka życzliwość, systematyczność, 

pracowitość i konsekwentne kroczenie, 
a właściwie bieganie do celu. 

Maratończyk z DMW biega od szkoły 
podstawowej. Sport był dla niego zawsze pa-
sją. Zaczynał  podobnie jak większość mło-
dych chłopaków: od piłki nożnej. Później 
była jeszcze piłka ręczna, a siłą rzeczy wo-
kół tego krążyło bieganie, które stało się je-
go ulubioną dyscypliną. Jak sam mówi, jego 
pierwszy poważny start to Przełajowe Mi-
strzostwa Szkoły w Lubartowie w 1982 ro-
ku, w których zajął I miejsce. Ten sentyment 
i miłość właśnie do przełajów, trudniejszych 
- urozmaicanych tras i terenów pozostał do 
dzisiaj. Później były studia na uczelni woj-
skowej we Wrocławiu i tam rozpoczął po-
ważne treningi na dystansach krótkich 
i średnich pod opieką trenera. Mimo to bar-

dzo ciągnęło mnie do dłuższych dystansów. 
W końcu w 1987 roku wystartowałem na 17 
kilometrów, na torze wyścigów konnych. - 
opowiada Jarosław Prokopiuk. Dwa lata 
później wystartował w swoim pierwszym 
maratonie we Wrocławiu. Potem były mara-
tony między innymi w Starogardzie Gdań-
skim, Pucku, Lęborku i Chojnicach.

Nigdy samodzielnie nie prowadziłem spe-
cjalnego planu treningowego, nie opierałem 
się na żadnej szkole czy opisywanych do-
świadczeniach i wskazówkach wybitnych tre-
nerów biegaczy i nauczycieli. Mój własny 
plan treningowy składa się z 4-5 dni treningu 
biegowego z jednym długim  biegiem na oko-
ło 21-25 kilometrów.  Zawsze staram się 
urozmaicać treningi – biegam po asfalcie 
i w terenie. Szczególny sentyment czuje do 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – są 
tam idealne warunki do trenowania siły - mó-
wi maratończyk.

W sezonie letnim uzupełnieniem do tego 
treningu jest rower i basen a zimą narciarstwo 
zjazdowe. Według Jarosława Prokopiuka naj-
ważniejsza jest systematyczność i bieganie 
„z głową”, słuchanie własnego organizmu 
i trenowanie w ramach rozsądku. Dzięki temu 
udało mu się przebiegać 25 lat bez kontuzji! 
Nie mam konkretnej ulubionej marki butów do 
biegania, mam 3 „dyżurne” pary butów. 
Przez długi czas biegałem sam. Obecnie tre-

Trzy tygodnie w biegu
Jarosław Prokopiuk przez 25 lat pokonał w 67 maratonach i 313 innych zawodach 
ponad 6700 kilometrów co zajęło mu niecałe 530 godzin czyli około trzech tygodni. 

kmdr. por. Radosław Maślak
radoslaw-maslak@wp.pl

nuję, wymieniam doświadczenia i wyjeżdżam 
na wspólne zawody z grupą. Oczywiście 
wspólne bieganie daje wiele możliwości, bar-
dziej dopinguje, jest czynnikiem wspierają-
cym, motywującym i co najważniejsze zbliża-
jącym ludzi o podobnych pasjach i zaintereso-
waniach. Czy mam jakiegoś idola, wzór spor-
towca, jakąś sławę międzynarodową, gwiaz-
dę…? Jedynym człowiekiem symbolem, które-
go znam wiele lat i darze wyjątkowym szacun-
kiem i honorem jest Antoni Cichończuk. Były 
oficer MW, mistrz świata weteranów w mara-
tonie. To wybitna postać i połączenie charak-
teru, wytrwałości i wielkiej pracy” - tłumaczy 
Jarosław Prokopiuk.
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