
NR 1 (45) STYCZEŃ 2013w w w . m w . m i l . p l

ISSN 0209-1070



NR 1 | STYCZEŃ 2013 1     

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

Bandera
WYDAWCA: 

Dowództwo Marynarki Wojennej RP przy 
współpracy z Wojskowym Instytutem 
Wydawniczym

REDAKTOR WYDANIA:

Tomasz Gos

REDAGUJE ZESPÓŁ: 

kmdr por. Bartosz Zajda (rzecznik prasowy 
d-cy MW), kmdr ppor. Piotr Adamczak 
(Wydział Prasowy DMW), Tomasz Gos, Marian 
Kluczyński 

Współpraca: Służba prasowa MW

Skład i łamanie: 
kmdr ppor. Radosław Pioch, 

Adres redakcji:

81-103 Gdynia, 
Rondo Bitwy pod Oliwą 1 
tel.: +4858 626 24 13, 626 62 07; 
CA MON 262 413, 266 207
 tel./faks: 58 626 20 05; 
CA MON 262 005
e-mail: rzecznik@mw.mil.pl, 
bandera@mw.mil.pl

WSPÓŁPRACA

Wojskowy Instytut Wydawniczy

Dyrektor Wojskowego Instytutu 
Wydawniczego Marek Sarjusz – Wolski, 
tel.: +4822 684 53 65, 684 56 85; 
CA MON 845 365, 845 685 
Redaktor naczelny "Polski Zbrojnej"
Wojciech Kiss – Orski
tel.: +4822 684 02 22, CA MON 840 222

Kierownik fotoskładu: 
Marcin Dmowski, 
tel.: +4822 684 55 79; CA MON 845 579 

Wojskowy Instytut Wydawniczy
00–909 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 97
faks: 22 684 55 03; CA MON 845 365
e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl

Druk: Drukarnia Zespołu Redakcyjno-
Wydawniczego MW (zam. nr 33/D/2013)

Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Piotr Wojtas
ORP Czajka 

 Szanowni Czytelnicy

Od kilku lat struktura Marynarki Wojennej ulega racjonalizacji, której założe-
niem jest zwiększenie efektywności i wydajności systemu dowodzenia, a tym 
samym sprawności funkcjonowania polskich sił morskich. Jest to proces cią-
gły i długotrwały, którego fundamentalnym celem jest osiągniecie optymalne-

go stanu końcowego umożliwiającego realizację całego spektrum działań i wyzwań stoją-
cych przed polską Marynarką Wojenną w niedalekiej przyszłości.

Jednym z kluczowych filarów zmian jest ewolucja systemu szkolenia, aby był on ukie-
runkowany zarówno na utrzymanie osiągniętego już poziomu wyszkolenia stanów osobo-
wych, jak i na zwiększenie zdolności bojowej jednostek Marynarki Wojennej. Dlatego jed-
nym z naszych priorytetów jest ciągłe rozwijanie procesu szkolenia na morzu w oparciu 
o okrętowe grupy zadaniowe, skupiające okręty różnych klas i przeznaczenia oraz lotnic-
two Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. Pozwala to na przygotowanie personelu MW 
i rozszerzanie jego umiejętności do reagowania wobec wielu zagrożeń na morzu. Ze 
względu na międzynarodowe zobowiązania sojusznicze Polski, szczególną wagę przywią-
zuje się także do szkolenia tych jednostek i sił okrętowych wydzielanych do Stałych Zespo-
łów NATO (SNMCMG1, SNMG1) oraz do udziału w operacjach antyterrorystycznych 
i ćwiczeniach międzynarodowych. 

System szkolenia w Marynarce Wojennej musi być otwarty i elastyczny. Powinien 
uwzględniać zachodzące zmiany i z odpowiednim wyprzedzeniem adekwatnie reagować na 
nowe wyzwania. Musi on także być dostosowany do założeń zapowiadanej reformy systemu 
dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz do procesu modernizacji technicznej naszych sił. 
W tym kontekście należy wspomnieć, że do chwili obecnej nie ma konkretnych rozstrzygnięć 
w sprawie pozyskania zapowiadanego nowego sprzętu i uzbrojenia wojskowego, w tym 
okrętów podwodnych nowego typu, nowych niszczycieli min, wielozadaniowych okrętów 
obrony wybrzeża i innych jednostek pływających oraz statków powietrznych mających wejść 
na wyposażenie Marynarki Wojennej do 2030 roku. Pozyskanie nowej, pod względem jako-
ściowym, techniki wojskowej wymaga opracowania nowych zasad jej bojowego użycia, do-
posażenia ośrodków szkoleniowych Marynarki Wojennej w nowe trenażery i symulatory, 
weryfikacji aktualnie obowiązujących i wdrożenia nowych programów szkolenia. Dlatego 
za nadrzędne uważam, aby jak najszybciej zapadły ostateczne decyzje związane z procesem 
modernizacji technicznej. Jakiekolwiek opóźnienia mogą bowiem doprowadzić do przerwa-
nia ciągłości procesu szkolenia, co byłoby zjawiskiem wysoce niebezpiecznym.

Potencjał ludzki, a zwłaszcza jego poziom wyszkolenia, od zawsze był nieodłącznym 
atutem Marynarki Wojennej. Dziś stanowi on fundament w procesie rozwoju polskich 
sił morskich. Fundament, o który należy dbać, umacniać go i właśnie na nim budować 
przyszłość MW. 
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Okręty Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO 
opuściły Bazę Morską w Gdyni

21 stycznia okręty Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO opuściły Bazę Morską w Gdyni. Tym samym rozpoczęła się mor-
ska faza działań Zespołu pod flagą Paktu Północnoatlantyckiego i pod polskim dowództwem. Zespołem dowodzi kmdr por. Piotr Siko-

ra, a okrętem dowodzenia Zespołu jest ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Na jego pokładzie zaokrętowany jest sztab SNMCMG1, zło-
żony głównie z polskich oficerów. Obecnie w skład Zespołu, oprócz okrętu dowodzenia, wchodzą 2 niszczyciele min: polski ORP „Czajka” 
oraz niemiecki FGS „Weilheim”. Już wkrótce SNMCMG1 zasilą kolejne 3 niszczyciele min z Belgii, Holandii i Norwegii.
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Kiedy po raz pierwszy zobaczył Pan 
morze?

To było w marcu 1945 roku. Byłem wówczas 
w 10 pułku piechoty. Zdobywaliśmy Koło-
brzeg. Tam po raz pierwszy zobaczyłem morze.

W jaki sposób trafił Pan do Marynarki 
Wojennej?

Przez przypadek. Zorganizowano po wojnie 
Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej i ja słu-
żąc w wojskach lądowych byłem jednym 
z tych żołnierzy, których do niej wysłano. Ni-
gdy nie miałem zamiłowania do służby woj-
skowej. Nie miałem jednak żadnego zawodu 
więc zdecydowałem się pójść do tej szkoły. 
Moje nastawienie do niej było sceptyczne rów-
nież dlatego, że byłem dość mikrej postury 
i zdawałem sobie sprawę, że mogę nie nada-
wać się na marynarza. Pomyślałem więc, że 
jak nie będę się nadawał do służby w Mary-
narce Wojennej to mnie stamtąd wyrzucą 
i wtedy będę szukał innego zawodu (uśmiech).

Najlepszy okres w Pana służbie w Ma-
rynarce Wojennej to...

To ten, kiedy byłem dowódcą okrętu. Dowód-
ca okrętu ma niezbyt duży, ale jasno określo-
ny zakres obowiązków. Służba na wyższych 
szczeblach jest bardziej zawiła i jakby mniej 
przejrzysta. 

Był Pan podwodniakiem czy podwod-
nikiem?

Podwodniakiem. Pojęcie to wywodzi się od 
wodniak, czyli od wyrazu oznaczającego te-
go, który coś robił na wodzie. Natomiast 
wodnik to jest duszek wodny. Marynarz pra-
cujący na okręcie podwodnym nie jest dusz-
kiem wodnym tylko podwodniakiem. Ale 
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KONTRADMIRAŁ W STANIE SPOCZYNKU HIERONIM HENRYK PIETRASZKIEWICZ uro-
dził się 3 stycznia 1923 roku w Kolonii – Koronowo, powiat Dziśnia, województwo wileń-
skie. W 1944 roku został zmobilizowany i wcielony najpierw do Armii Czerwonej, a na-
stępnie do organizującego się Wojska Polskiego. 15 września 1944 roku otrzymał przy-
dział do 4 Dywizji Piechoty, w której po ukończeniu szkoły oficerskiej został wyznaczony 
na stanowisko zastępcy do spraw politycznych dowódcy baterii 120 mm moździerzy 10 
pułku piechoty. Brał udział w walkach pod Kołobrzegiem, nad Odrą oraz pod Berlinem 
i w rejonie Łeby – aż do 8 maja 1945 roku. W lipcu 1946 roku w stopniu podporucznika 
rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej, którą ukończył we wrześniu 
1949 roku jako prymus w stopniu kapitana marynarki. Od listopada 1949 do kwietnia 
1951 był zastępcą dowódcy okrętu podwodnego ORP „Sęp” a następnie do listopada 
1954 roku jego dowódcą. Jesienią 1954 roku, kmdr ppor. Henryk Pietraszkiewicz, objął 
stanowisko szefa sztabu dywizjonu Okrętów Podwodnych, a w grudniu 1956 roku stano-
wisko dowódcy Brygady Okrętów Podwodnych, które piastował do 18 maja 1966 r. Od 
maja 1966 do lutego 1969 roku był dowódcą 9 Flotylli Obrony Wybrzeża. W październiku 
1968 roku kmdr Henryk Pietraszkiewicz otrzymał stopień kontradmirała. Od marca do li-
stopada 1969 roku pełnił funkcję komendanta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, a na-
stępnie przez 10 lat sprawował stanowisko szefa Sztabu MW. Od 1979  roku przez 4 la-
ta był zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej do spraw liniowych, 7 stycznia 1984 roku 
odszedł na emeryturę. 
Kontradmirał Henryk Pietraszkiewicz jest autorem ponad 20 publikacji, prezentujących 
m.in. historię, kierunek i rozwój powojennej myśli wojskowej. W 2001 został uhonorowa-
ny doktorem honoris causa Akademii Marynarki Wojennej za wybitne zasługi w rozwoju 
nauki i umacniania obronności kraju. 
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KONTRADMIRAŁ HENRYK PIETRASZKIEWICZ, to obecnie najstarszy polski marynarz 
w stopniu admiralskim. W styczniu 2013 roku, w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” odby-
łasię uroczystość zorganizowana na cześć Jubilata z okazji jego 90-tych urodzin.

wiem, że spora część marynarzy służących na 
okrętach podwodnych jest za używaniem po-
jęcia podwodnik. Podobno nawet profesor 
Miodek uważa, że powinno się mówić pod-
wodnik a nie podwodniak. Fachowa termino-
logia, również ta marynarska, ulega czasami 
przemianom. 

Jak Pan ocenia okres zimnej wojny?
W państwach Układu Warszawskiego, od 

połowy lat 60. marynarki wojenne wysyłały 
okręty na tak zwaną służbę bojową. Musiały 
one w każdej chwili być gotowe do użycia 
uzbrojenia. Było to dla nas bardzo dużym ob-
ciążeniem psychicznym. Ale dużo wtedy pły-
waliśmy. Na Morzu Śródziemnym spędzali-
śmy po kilka miesięcy. Mówiąc żargonem 
marynarskim byliśmy dobrze opływani. 
W tamtych czasach gdyby doszło do wojny 
między blokiem zachodnim, a państwami 
Układu Warszawskiego to doprowadziłoby to 
z pewnością do użycia broni jądrowej. Wie-
rzyliśmy w to, że decydenci po obu stronach 
żelaznej kurtyny nie są tak głupi, aby tego nie 
wiedzieć i by nie znać skutków użycia takiej 
broni. Ta świadomość trochę nas podtrzymy-
wała na duchu.

Obecnie nie grozi nam chyba użycie 
broni jądrowej?

Świat jest obecnie na etapie używania broni 
precyzyjnej. A to kosztowna broń i do tego 
bardzo szybko się starzeje. Według niektó-

rych poglądów co 10 lat zmieniają się gene-
racje broni precyzyjnej. 

Dlaczego nie chciano zachować „Sępa” 
dla przyszłych pokoleń?

Wydaje mi się, że „Błyskawica” bardziej się 
nadawała na okręt-muzeum niż „Sęp”. Poza 
tym „Sęp” nie miał zbyt dużych osiągnięć 
w czasie wojny. 

Był Pan konsultantem filmu Ostatni po 
Bogu...

Tak. Pamiętam jak przyjechał do nas scena-
rzysta Jerzy Lutowski. Chciał poznać zwycza-
je panujące na okręcie. Konsultanci nie mieli 
jednak zbyt dużo do powiedzenia na planie 
filmowym. Według mnie ten film wzasadzie 
nie wyszedł twórcom chociaż grali w nim do-
brzy aktorzy. W pamięci utkwił mi Marian 
Opania, który był wówczas młodym chłopa-
kiem. Zagrał w filmie marynarza. 

Jaka jest recepta na długowieczność.?
Podobno o długości naszego życia w du-

żej mierze decydują geny. Ważne są też wa-
runki dorastania i zdrowy tryb życia. Cho-
ciaż zdarzają się wyjątkowe organizmy. Na 
przykład Churchill, który słynął z zamiłowa-
nia do cygar i whisky, dożył bardzo sędziwe-
go wieku. Poza tym wiadomo na przykład, 
że jest nam potrzebna w życiu zawodowym 
ambicja, ale przerost ambicji może skracać 
życie. Warto być pogodnym. Podobno 
śmiech przedłuża życie.
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Z kontradmirałem w stanie spoczynku Henrykiem Pietraszkiewiczem (najstarszym 
polskim admirałem), serio oraz pół żartem rozmawia Mariusz Konarski i Tomasz Gos.

B A N D E R A

Śmiech przedłuża życie
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P E R Y S K O P

Zmiana na stanowisku dowódcy 2. dOTrM
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23 stycznia, na terenie świnoujskiego Portu 
Wojennego miała miejsce uroczystość 

przekazania obowiązków dowódcy 2. dywizjo-
nu Okrętów Transportowo – Minowych. Do-
wództwo objął komandor porucznik Grzegorz 
Okuljar dotychczasowy szef sztabu dywizjonu. 
Służbę na tym stanowisku zakończył natomiast 
komandor porucznik Jacek Rogalski.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń w służ-
bowej karierze obu oficerów było dowodzenie 
okrętem wsparcia logistycznego ORP „Kontr-
admirał Xawery Czernicki” podczas działań na 
Zatoce Perskiej. Kmdr por. Grzegorz Okuljar 
był pierwszym dowódcą tego okrętu i następnie 
dowódcą I zmiany załogi. ORP „Czernicki” 
operował wówczas w składzie sił sojuszniczych 
na wodach Zatoki Perskiej uczestnicząc w ope-
racji ENDURING FREEDOM. Po wymianie 
załogi w 2003 roku dowództwo jednostki objął 
natomiast kmdr por. Jacek Rogalski. Pod jego 

dowództwem okręt wziął udział w operacji 
IRAQI FREEDOM m.in. patrolując rejon uj-
ścia Eufratu oraz transportując jednostki ko-
mandosów. 

Kmdr por. Grzegorz Okuljar w latach 2004 
– 2005 pełnił służbę na stanowisku oficera 
operacyjnego w sztabie 2. dywizjonu Okrętów 
Transportowo – Minowych. W 2005 r. rozpo-
czął podyplomowe studia taktyczne w Szkole 
Sztabowej US NAVY w Newport (USA). Po 
ich ukończeniu, w 2006 r. wyznaczony został 
na stanowisko starszego oficera flagowego 
broni podwodnej w Dowództwie 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża, natomiast w 2007 r. objął 
stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 
2. dOTrM. Z kolei kmdr por. Jacek Rogalski 
w latach 2004 – 2007 zajmował stanowisko 
zastępcy dowódcy – szefa sztabu 2. dywizjonu 
Okrętów Transportowo - Minowych, a w la-
tach 2007 – 2009 dowodził dywizjonem Po-

mocniczych Jednostek Pływających. Od listo-
pada 2009 roku dowodził 2 dywizjonem Okrę-
tów Transportowo-Minowych. 

M a r y n a r z e  h o n o r o w o  o d d a j ą  k r e w
Na początku roku, 42 słuchaczy Szkoły 

Podoficerskiej Marynarki Wojennej i ele-
wów służby przygotowawczej do Narodowych 
Sił Rezerwowych oraz żołnierzy zawodowych 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odda-
ło przeszło 18 litrów krwi na potrzeby Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Słupsku. 

Organizatorem akcji był Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy Centrum Szkolenia Mary-
narki Wojennej w Ustce. Słupskie Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dysponuje 
nowoczesnym, mobilnym punktem pobierania 
krwi, co ma wpływ na jakość i komfort prowa-
dzenia akcji honorowego krwiodawstwa. 
Dziennie krew może oddać do 45 osób. We 
wnętrzu autobusu znajduje się rejestracja z do-
kumentacją elektroniczną dawców oraz mały 
gabinet lekarski, w którym można zrobić testy 
medyczne przed pobraniem krwi. W pojeździe 
znajdują się także komfortowe, sterowane elek-
tronicznie fotele. 

100 000 odwiedzin  ser wisu BLMW
840 komunikatów i ponad 5800 fotografii 

dokumentujących codzienną działal-
ność lotnictwa morskiego to podsumowanie do-
tychczasowego funkcjonowania strony interne-
towej Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej. Serwis polskiego lotnictwa morskie-
go zanotował już ponad 100 000 odwiedzin.

Pierwszy serwis BLMW powstał w kwietniu 
2007 roku, w ramach strony internetowej Mary-
narki Wojennej. Po 15 miesiącach, w lipcu 2008 
roku, ruszyła pierwsza samodzielna strona inter-
netowa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynar-
ki Wojennej. Od początku funkcjonowania poja-

wiło się na niej 840 różnego rodzaju komunika-
tów i relacji oraz ponad 5800 fotografii doku-
mentujących codzienną służbę oraz zadania re-
alizowane przez polskie lotnictwo morskie. 

Serwis jest administrowany przez specjali-
stów Oddziału Informatyki Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia MW. 
W tworzenie strony zaangażowanych jest wie-
le osób z jednostek brygady w Gdyni Babich 
Dołach, Siemirowicach i Darłowie a także Ze-
spół Reporterski Marynarki Wojennej przygo-
towujący filmy i fotorelacje z najważniejszych 
wydarzeń. 
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Drugi raz dowodzimy 
tarczą przeciwminową

Polska Marynarka Wojenna przejęła 
dowodzenie Zespołem SNMCMG-1 
od Marynarki Wojennej Belgii. 
W uroczystości udział wziął między 

innymi dowódca Marynarki Wojennej RP ad-
mirał floty Tomasz Mathea, dowódca belgij-
skiej Marynarki Wojennej wiceadmirał Michel 
Hofman oraz zastępca Szefa Sztabu Dowódz-
twa Morskiego Komponentu Sił NATO 
w Northwood wiceadmirał Jacques De Solms. 
Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła 
się w Porcie Wojennym w Gdyni Oksywiu 
w honorowej asyście Kompanii i Orkiestry Re-
prezentacyjnej MW, załóg okrętu dowodzenia 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” oraz 
niszczycieli min: polskiego ORP „Czajka” 
i niemieckiego FGS „Weilheim”, a także bel-
gijskiego i polskiego sztabu Zespołu. Głów-
nym punktem uroczystości było przekazanie 
dowodzenia NATO-wskim Zespołem. Koman-
dor porucznik Yvo Jaenen z belgijskiej Mary-
narki Wojennej przekazał obowiązki koman-
dorowi porucznikowi Piotrowi Sikorze. Podle-
gają mi od dzisiaj załogi okrętów kilku bander 
państw NATO. Znamy się od wielu lat, wielo-
krotnie już współdziałaliśmy podczas rożnego 
rodzaju operacji bojowych i ćwiczeń między-
narodowych. Jednak dowodzenie SNMCMG1 
to już nie są tylko ćwiczenia lecz także realna 
współodpowiedzialnośc za bezpieczeństwo ob-
szarów morskich północnej Europy. Z tym wy-
zwaniem będę musiał się zmierzyć – powie-
dział kmdr por. Sikora. Dowódca MW admirał 
floty Tomasz Mathea podczas uroczystości 
objęcia przez polską MW dowodzenia 
SNMCMG1 podkreślił znaczenie tej misji dla 
bezpieczeństwa europejskiego: Nawet niewiel-
ka ilość min morskich postawionych na new-
ralgicznym akwenie może doprowadzić do pa-
raliżu strategicznych szlaków żeglugowych, 
a co za tym idzie do problemów gospodar-
czych i międzynarodowego kryzysu. 

Polska Marynarka Wojenna po raz drugi objęła dowodzenie Stałym 
Zespołem Obrony Przeciwminowej NATO – SNMCMG-1. Na pokładzie ORP 
„Kontradmirał Xawery CZERNICKI” zaokrętowano międzynarodowy sztab 
z dowódcą Zespołu komandorem porucznikiem Piotrem Sikorą na czele.

FO
T.

 M
AR

CI
N

 P
UR

M
AN

ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” bę-
dzie pełnił funkcję okrętu dowodzenia Stałym 
Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
po raz drugi. Trzy lata temu w styczniu 2010 
roku, po raz pierwszy stanął na czele 
SNMCMG1, w którym operował przez półto-
ra roku. Okręt prowadził wówczas działania na 
Morzu Bałtyckim, Północnym, Norweskim, 
Śródziemnym i Ocenie Atlantyckim. Przez ca-
ły 2010 rok z pokładu jednostki Zespołem do-
wodził polski dowódca i sztab. W tym czasie 
okręty SNMCMG1 pod polskim dowództwem 
przeprowadziły 5 operacji bojowych niszcze-
nia materiałów wybuchowych spoczywają-
cych na dnie Morza Północnego i Bałtyckie-
go, podczas których zniszczono 35 różnego 
rodzaju materiałów wybuchowych o łącznej 
masie ponad 12 ton. Brały także udział 
w 7 międzynarodowych ćwiczeniach na mo-
rzu. W grudniu 2010 roku polska jednostka 

powróciła do Świnoujścia, aby odtworzyć go-
towość do dalszych działań w strukturach Pak-
tu Północnoatlantyckiego i sformować nową 
załogę. Wtedy to polski dowódca i sztab prze-
kazali dowodzenie Zespołem marynarzom 
z belgijskiej i holenderskiej marynarki wojen-
nej. Od tego czasu, tj. od stycznia 2011 roku, 
do czerwca 2011 roku, pod flagą NATO pol-
ski okręt uczestniczył w 4 międzynarodowych 
manewrach morskich oraz w operacji antyter-
rorystycznej pod kryptonimem „Active Ende-
avour”. Przez półtora roku operowania 
w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego 
„Czernicki” przebył 35 000 mil morskich. Te-
raz przed okrętem stoi kolejne wyzwanie. Ży-
czymy załodze marynarskiego szczęścia i bez-
piecznego powrotu do macierzystego portu.

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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Morskie autostrady 
XXI wieku

W okresie po II wojnie światowej rozwój Marynarki Wojennej dyktowany był przez 
„dwubiegunowy” układ polityczno-militarny. Dzisiaj, kierunki modernizacji MW 
determinuje rosnące znaczenie morza i olbrzymia skala transferu surowców 
i towarów „podróżujących” drogą morską. 
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Morskie roczniki statystyczne 
są nieubłagane. Potwierdzają 
jednoznacznie, że w ostat-
nich latach nastąpił gwałtow-

ny wzrost transportu morskiego. Zdomino-
wał on globalny transfer surowców i towa-
rów, a co za tym idzie rozwój infrastruktu-
ry portowej wielu państw oraz „zatłocze-
nie” morskich szlaków komunikacyjnych. 
Wiele gospodarek światowych z coraz 
większym zainteresowaniem patrzy także 
na bogactwa naturalne na dnie mórz i oce-
anów, które prędzej czy później staną się 
obiektem pożądania w wyścigu o domina-
cję w światowym handlu surowcami. Zaso-
by morskie są także źródłem pożywienia, 
które po prostu trafia na nasze stoły. 

Akweny morskie mogą się zatem stać te-
atrem sporów, wzajemnych pretensji i rosz-
czeń. Można spodziewać się różnych form 
uprzykrzania żeglugi, blokowania dostęp-
ności portów czy zawłaszczania i kontrolo-
wania obszarów morskich. Rejony o dużej 
intensywności ruchu jednostek i te o zna-
czeniu strategicznym mogą natomiast być 
celem dla terrorystów i piratów, których 
dążeniem będzie destabilizacja światowej 
wymiany handlowej bądź po prostu łatwe 
i szybkie bogacenie się. A pieniądze w rę-
kach piratów mogą oznaczać wzrost niele-
galnego handlu bronią i ci, którzy dzisiaj 
są piratami, za jakiś czas mogą stać się ter-
rorystami, którzy nie tylko napadają na 
statki, lecz także zaczną rozbudowywać 
własne interesy na morzu. To oczywiście 
tylko ogólna „analiza” zagrożeń, ale daje 
ona do zrozumienia, z jakimi wyzwaniami 
będziemy mieli do czynienia w kolejnych 
dekadach. To o wiele bardziej prawdopo-
dobny scenariusz niż powrót do świata 
„dwubiegunowego” i klasycznych konflik-
tów czy bitew morskich na wzór tych, 
o których dzisiaj czytamy w podręcznikach 
historii. Prawdopodobieństwo otwartego 
konfliktu zbrojnego w Europie jest bowiem 
minimalne, choć nie jest wykluczone. Dla-
tego w planowaniu rozwoju sił morskich 
warto uwzględniać wszystkie czynniki, 
proporcjonalnie do skali prognozowanych 
zagrożeń. 

Odpowiedzią, na przedstawioną powyżej 
krótką analizę są m.in. ćwiczenia Marynar-
ki Wojennej prowadzone zarówno w syste-
mie narodowym, jak i międzynarodowym. 
Ich scenariusze bardzo często związane są 
właśnie z prognozowanymi zagrożeniami 
na morzu. Okręty i lotnictwo morskie ćwi-
czą głównie osłonę transportu morskiego, 
akcje embarga, operacje blokadowe, anty-
terrorystyczne, antypirackie, ratownicze 
itd. Wszystko po to, aby być przygotowa-
nym do reakcji na sytuacje zagrażające na-
szej suwerenności i swobodzie żeglugi 

w celu zapewnienia państwu panowania na 
morzu i dostępu do źródeł zaopatrywania. 
Dlatego w ostatnich latach, z coraz więk-
szą intensywnością prowadzone były ma-
newry tzw. okrętowych grup zadaniowych. 
W ich skład wchodziły różne jednostki, po-
cząwszy od bojowych, a skończywszy na 
pomocniczych. Siły okrętowe były wspie-
rane przez lotnictwo morskie. Głównym 
zadaniem ćwiczących okrętów, samolotów 
i śmigłowców było stworzenie tak zwanego 
„parasola bezpieczeństwa” dla transportu 
morskiego. To nic innego jak zapewnienie 
bezpiecznego przejścia morzem i dotarcia 
do portów jednostek przewożących surow-
ce i towary strategiczne. Inaczej mówiąc - 
to, co dzisiaj jest głównym tematem ćwi-
czeń sił morskich, jest jednocześnie klu-
czowym zadaniem Marynarki Wojennej 
związanym z zabezpieczeniem interesów 
państwa na morzu i udziałem w operacjach 
sojuszniczych na rzecz bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 

Zadania MW nie mogą być jednak reali-
zowane bez odpowiednich narzędzi, w któ-
re państwo polskie wyposaża swoje siły 
zbrojne. Odnosząc się do Marynarki Wo-
jennej koniecznie należy w tym miejscu 
podkreślić założenia programu moderniza-
cji technicznej, który determinuje potencjał 
MW w perspektywie kolejnych lat. Waż-
nym momentem w tym procesie było ogło-
szenie (w marcu 2012 roku) projektu kon-
cepcji rozwoju MW. Zostały w nim ujęte 
głównie nowe okręty, które w przyszłości 
mają wejść do służby i tym samym przejąć 
zadania jednostek obecnie eksploatowa-
nych w MW i planowanych do stopniowego 
wycofywania z linii. W koncepcji jasno 
sprecyzowano, w których latach można 
spodziewać się nowych konstrukcji i no-
wych typów uzbrojenia. Projekt koncepcji 
stał się przedmiotem dalszych prac i analiz, 
aż w końcu, w grudniu 2012 roku resort 
Obrony Narodowej podał do publicznej 
wiadomości informację o podpisaniu „Pla-
nu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych 
RP na lata 2013-2022”. Dokument ten był 
kolejnym dobrym znakiem dla przyszłości 
Marynarki Wojennej. Zgodnie z jego zapi-
sami polska flota do 2022 roku ma otrzy-
mać 2 okręty podwodne nowej generacji 
i kolejny do 2030 roku; 3 niszczyciele min 
typu Kormoran II, z tym, że prototyp ma 
być gotowy do 2016 roku. W tym samym 
roku polską banderę wojenną ma podnieść 
okręt patrolowy ORP „Ślązak”, a rok wcze-
śniej zaplanowano zakończenie remontu 
fregaty rakietowej, dzięki któremu będzie 
ona zdolna do prowadzenia działań przez 
kolejne lata. W „Planie …” uwzględniono 
również pozyskanie okrętów obrony wy-
brzeża (3 jednostki do 2026 roku), okrętów 

patrolowych z funkcją zwalczania min 
(3 jednostki do 2026 roku) oraz śmigłow-
ców ujętych w tzw. „programie śmigłowco-
wym”. Dotyczy to śmigłowców specjali-
stycznych dla Marynarki Wojennej, w tym 
6 maszyn dla ratownictwa morskiego 
i 6 maszyn bojowych – przeznaczonych do 
zwalczania okrętów podwodnych. Niestety 
w informacji opublikowanej na stronach 
Ministerstwa ON, nie znajdziemy konkret-
nych lat, kiedy zaplanowano wejście po-
szczególnych okrętów do służby, ani także 
nie ma ogólnych danych taktyczno-tech-
nicznych nowych jednostek. Należy jednak 
pamiętać, że dokument ten jest obwarowa-
ny klauzulą niejawności, a więc tylko nie-
wielka część informacji w nim zawartych 
ujrzała światło dzienne i tylko do takich 
możemy się publicznie odnieść w naszym 
artykule. Podkreślenia wymaga jednakże 
fakt, że planowane jednostki będą okrętami 
predysponowanymi do realizacji zadań 
głównie na polskich obszarach morskich 
przy jednoczesnym posiadaniu możliwości 
udziału w operacjach międzynarodowych 
poza Bałtykiem. Jest to niezmiernie ważne 
z punktu widzenia naszej wiarygodności 
w NATO, ale także bardzo istotne ze 
względu na polskie interesy związane z go-
spodarką morską. Wejście do służby no-
wych jednostek jest zatem konieczne, aby 
w przyszłości Marynarka Wojenna była 
w stanie zapewnić osłonę „autostrad na 
morzu”, zwłaszcza tych, których portami 
docelowymi są polskie porty.

Patrząc na 2013 rok, można sądzić, że 
będzie on rokiem przełomu. Zgodnie z da-
nymi udostępnionymi przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej, mają być uruchomione 
procedury pozyskania okrętów podwod-
nych i niszczycieli min. Okręty rakietowe 
typu Orkan zostaną przezbrojone w rakiety 
najnowszej generacji RBS-15 Mk 3, a do 
Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego 
Marynarki Wojennej dotrze większość wy-
posażenia i uzbrojenia. Wypełnienie punk-
tów zawartych w „Planie modernizacji 
technicznej SZ RP na lata 2013-2022”, 
w części dotyczącej Marynarki Wojennej, 
jest koniecznym warunkiem zachowania 
potencjału bojowego polskiej floty. Ko-
nieczne są także ostateczne rozstrzygnięcia 
„uruchamiające” proces unowocześnienia 
polskich sił morskich. Jakiekolwiek kolej-
ne zaległości doprowadzą bowiem Mary-
narkę Wojenną do takiego punktu, że za-
miast programów modernizacyjnych, bę-
dziemy musieli wdrażać plany odtwarzania 
polskiego oręża na morzu wracając do sy-
tuacji sprzed 95 lat.
polskiego oręża na morzu wracając do sy-

kmdr ppor. Piotr Adamczak
kmdr por. Bartosz Zajda
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Na polskim wybrzeżu od Gdyni do 
Świnoujścia można było między 
innymi zobaczyć ćwiczenie ratow-
nicze z udziałem śmigłowca ra-

towniczego MW „Anakonda” i służb medycz-
nych KPW Gdynia, występ Kompanii i Orkie-
stry Reprezentacyjnej MW. W Klubach Mary-
narki Wojennej występowały zespoły taneczne 
i wokalne oraz prowadzone były licytacje 
przedmiotów i pamiątek związanych między 
innymi z polską flotą. Marynarze pomagali 
w zbiórce pieniędzy na rzecz WOŚP.

Jak co roku, ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się również specjalne aukcje interne-

Marynarka Wojenna zagrała w 21. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowano 
pokazy ratownicze, występy artystyczne, licytacje i specjalne aukcje internetowe.

Finał WOŚP w Marynarce Wojennej

towe przygotowane przez Marynarkę Wojen-
ną. 42100 złotych – to najwyższa kwota licy-
tacji spośród wszystkich przygotowanych 
przez Marynarkę Wojenną w ramach 21. Fina-
łu WOŚP. Tyle zwycięzca aukcji zaoferował za 
możliwość rejsu okrętem podwodnym ORP 
„Orzeł”. Jeszcze na dzień przed zakończeniem 
aukcji, na której można było wygrać rejs okrę-
tem podwodnym prowadzący w licytacji inter-
nauta oferował około 11 000 złotych. Wystar-
czył jeden dzień, aby ta kwota powiększyła się 
prawie 4-krotnie. Jednakże prawdziwa „wal-
ka” o możliwość rejsu największym polskim 
okrętem podwodnym ORP „Orzeł” rozpoczęła 
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Marynarka Wojenna zagrała w 21. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowano 
pokazy ratownicze, występy artystyczne, licytacje i specjalne aukcje internetowe.

Finał WOŚP w Marynarce Wojennej

się 5 minut przed zakończeniem aukcji. Wtedy 
to oferowana kwota skoczyła z 18 600 do 42 
100 złotych. W tym samym czasie zakończyły 
się także dwie inne aukcje przygotowane przez 
Marynarkę Wojenną. Za rejs okrętem trans-
portowo-minowym zwycięzca aukcji zapłacił 
5 100 złotych, a za możliwość szkolenia spe-
cjalistycznego w Ośrodku Szkolenia Nurków 
i Płetwonurków WP 3 550 złotych.

W sumie, dzięki specjalnym aukcjom Ma-
rynarki Wojennej na konto 21. Finału WOŚP 
wpłynie ponad 50 tysięcy złotych. 

Za 2035 zł wylicytowany został również rejs 
jachtem Akademii Marynarki Wojennej s/y 

„Admirał Dickman”. Zwycięzca będzie mógł 
wziąć udział w regatach Tall Ships Races. 
Oprócz rejsu na specjalnych aukcjach można 
było także wylicytować udział w szkoleniu po-
ligonowym „Leadership”, które co roku prze-
chodzą podchorążowie I rocznika. W czasie za-
jęć muszą oni między innymi zbudować tratwę 
i przeprawić się nią przez jezioro.

Wszystkie akcje zorganizowane przez 
uczelnię pozwoliły na zebranie kwoty ponad 
8400 zł. 

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

JUREK OWSIAK DLA „BANDERY”:

Mamy podczas finału WOŚP około 100 ty-
sięcy aukcji internetowych, a tylko kilka-
dziesiąt cieszy się prawdziwym zaintereso-
waniem mediów. Okręt podwodny do nich 
należy. W tym roku rejs okrętem ORP 
„Orzeł” został wylicytowany na kwotę 
42100 zł. (...) Polacy są do Marynarki Wo-
jennej niezwykle ciepło ustosunkowani. 
Każdy rejs okrętem wystawiony na licytację 
jest więc zawsze wielką atrakcją.
(Całą rozmowę z Jurkiem Owsiakiem zapre-
zentujemy w lutowym wydaniu „Bandery”)
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21 stycznia okręt opuścił swój 
macierzysty port w Gdyni. 
Do 29 kwietnia będzie jed-
nym z pięciu niszczycieli 

min działającym w ramach NATO-wskiej 

„tarczy przeciwminowej” czyli Stałego Ze-
społu Sił Obrony Przeciwminowej – 
SNMCMG1 (ang. Standing NATO Mine-
CounterMeasure Group-1). Nasza jednostka 
może wykonywać zadania na Morzu Bałtyc-

Niszczyciel min ORP „Czajka” już po raz czwarty będzie 
patrolował Bałtyk i Morze Północne w ramach NATO-
wskiego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej 
(SNMCMG1). Szacuje się (wg różnych źródeł), że tylko 
na dnie Bałtyku zalega jeszcze od 50 tysięcy do 150 
tysięcy sztuk niewybuchów i niewypałów. 

„Czajka” znowu w akcji

kim i na Morzu Północnym oczywiście w za-
leżności od stanów morza. Przez pierwsze 
pół roku Zespół Obrony Przeciwminowej 
będzie operował właśnie na tych dwóch 
akwenach. Później rejonem działań Zespołu 

Dane taktyczno-techniczne ORP „CZAJKA”: 
• długość: 58,2 metra; 
• szerokość: 7,7 metra; 
• zanurzenie: 2,14 metra; 
• wyporność: 426 ton; 
• prędkość: 18 węzłów; 
• napęd: 2 silniki dieslowskie Cegielski-Sulzer 6ATL25R 1500 KM. 
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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będzie między innymi Atlantyk, a tam nasz 
okręt już nie może wykonywać zadań ze 
względu na ograniczenia konstrukcji kadłu-
ba - tłumaczy kapitan marynarki Piotr Pasz-
telan, dowódca ORP „Czajka”. 

Polska jednostka będzie oczyszczała dno 
morskie z niebezpiecznych materiałów 
wybuchowych między innymi w akwenach 
morskich położonych blisko Holandii. Aby 
zrozumieć jak duży jest w tym rejonie pro-
blem związany z bombami zalegającymi na 
dnie trzeba się cofnąć do czasów II wojny 
światowej - mówi komandor porucznik 
Piotr Sikora, dowódca SNMCMG1 Chodzi 
tutaj przede wszystkim o bombardowanie 
Berlina i innych miast niemieckich w la-
tach 1943-1944. Ze względu na niesprzy-
jające warunki pogodowe część nalotów 
była odwoływana i w związku z tym samo-
loty alianckie musiały zawracać do baz 
w Wielkiej Brytanii. Obowiązujące proce-
dury nakazywały pilotom zrzucenie bomb 
przed lądowaniem. Najczęściej dokonywa-
no tego na akwenach morskich Morza Pół-
nocnego, w tym na wodach holenderskich. 
Do tej pory na dnie w tym rejonie zalegają 
ogromne ilości niebezpiecznych materia-
łów wybuchowych. 

Niebezpieczne materiały wybuchowe za-
legają nie tylko w wodach zatok i na otwar-
tym morzu, ale także w portach. Unieszko-
dliwianie znajdujących się w tych miej-
scach ładunków wybuchowych także nale-
ży do zakresu zadań „Czajki” - zarówno 
w czasie akcji prowadzonych w ramach 
SNMCMG1 jak i poza działaniami w na-
towskim zespole. Każda akcja związana 
z wydobyciem w porcie niebezpiecznego 
ładunku wybuchowego powoduje wstrzy-
mywanie ruchu w porcie. Nie pozostaje to 
bez wpływu na gospodarkę, dlatego każdą 
tego typu akcję należy przeprowadzać 
szybko i sprawnie po to, by przestój w por-
cie był jak najkrótszy. Oczywiście szybkość 
przeprowadzenia akcji ma związek ze 
sprzętem na jakim pracujemy. Im lepszy 

sprzęt tym akcja może być przeprowadzona 
sprawniej i tym samym są mniejsze straty 
związane z przestojem w porcie - tłumaczy 
dowódca niszczyciela min. 

ORP „Czajka” to okręt projektu 206 FM. 
Wszedł do służby w 1967 roku. W latach 
1999-2000 przeszedł gruntowną moderni-
zację. Na jego pokładzie zamontowano no-
we systemy walki: pojazd podwodny 
„Ukwiał”, stacje hydrolokacyjne i sonar 
obserwacji bocznej, „Czajka” podobnie jak 
„Mewa” i „Flaming” ma też możliwość tra-
łowania. Posiada trał kontaktowy MT-2 
oraz trał magnetyczny TEM-PE2 i elektro-
akustyczny BGAT. 

KORMORAN II – następca 206FM
Pod koniec 2012 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało rozpoczęcie procedur, 
których konsekwencją będzie pozyskanie dla MW trzech nowych NiM „Kormoran II”. Mają one 
przejąć zadania, wykonywane obecnie przez niszczyciele min 206 FM i zapewnić tym samym 
większe możliwości obrony przeciwminowej. Według informacji, do których dotarła „Bandera” 
na nowych jednostkach mają zostać wykorzystane sprawdzone i nowatorskie rozwiązania, ro-
dzimej produkcji, które już teraz testowane są na niszczycielach min typu 206 FM. 
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kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl

Współczesne pole walki wymaga rozpoznania sił i środków 
potencjalnego przeciwnika na lądzie, morzu i w powietrzu. 

O tej jednostce niewiele się pisze, 
ze względu na charakter wykony-
wanych zadań, a która obrazowo 
mówiąc jest uszami morskiego 

rodzaju sił zbrojnych. Powstała 14 stycznia 
1974 roku i ta data została przyjęta jako jej 
święto. Wówczas, dla zachowania tajemnicy 
nazwano ją Grupą Okrętów Hydrograficz-
nych. Obecną nazwę - Grupa Okrętów Roz-
poznawczych - nosi od 1992 roku. 

Morskie rozpoznanie radioelektroniczne 
prowadzone jest przez wszystkie państwa 
morskie i jest obecnie jedną z najważniej-
szych metod rozpoznania. W siłach mor-
skich zadania te realizowane są głównie 
przez okręty rozpoznania radioelektronicz-
nego. Prowadzą one rozpoznanie radiowe 
i radiolokacyjne.

Pierwszą jednostką rozpoznawczą w Ma-
rynarce Wojennej został, zaadaptowany do 
tego celu, okręt hydrograficzny ORP „Bał-
tyk”, który od 1971 roku wykonywał zada-
nia w nowej roli. 

Ze względu na długi okres jego eksplo-
atacji podjęto decyzję o zbudowaniu nowo-
czesnych wyspecjalizowanych okrętów. 

Realizacji tego zadania podjęła się Stocz-
nia Północna im. Bohaterów Westerplatte 
w Gdańsku. Nowy okręt o nazwie ORP „Na-
wigator” wszedł do służby w 1975 roku. 
Rok później dołączył do niego bliźniaczy 
ORP „Hydrograf”. W 1982 roku wycofano 
natomiast ze służby ORP „Bałtyk”. 

W latach osiemdziesiątych okręty zostały 
poddane modernizacji. W 1990 roku 
w skład jednostki włączono organizacyjnie 
Grupy Specjalne Płetwonurków („Formo-
za”), które pod różnymi nazwami funkcjo-
nowały w jej składzie do 2007 roku, po 
czym zostały podporządkowane Dowódcy 
Wojsk Specjalnych. 

Grupa Okrętów 
Rozpoznawczych

„Światły władca i mądry dowódca, ilekroć ruszą się, zwyciężają wroga. A przewyższają zwykłych 
ludzi tym, że wszystko wiedzą zawczasu.”

Sun Tzu, „Sztuka wojenna”

Załogi okrętów rozpoznawczych spędzają 
rocznie wiele dni na morzu, wykonując po-
wierzone zadania. Ich charakter sprawia, iż 
obok stałego doskonalenia umiejętności spe-
cjalistycznych prowadzą systematyczne 
szkolenie morskie. W trakcie blisko czter-
dziestu lat istnienia jednostki, jej stan oso-
bowy uczestniczył w ponad trzystu dozo-
rach i rejsach bojowo–rozpoznawczych, 

DOWÓDCY JEDNOSTKI:

kmdr por. Ryszard Kostrzewski  1974-1983
kmdr dypl. Edmund Rudy   1983-1996
kmdr por. Adam Mazurek   1996-1997
kmdr ppor. Stanisław Zarychta  1997-2001
kmdr ppor. Mirosław Jurkowlaniec  2002-2007
kmdr por. Dariusz Czajkowski   2007-2012
kmdr por. Artur Czajkowski   2012- 

międzynarodowych operacjach (m.in. Endu-
ring Freedom, Iraqui Freedom), wielu ćwi-
czeniach sojuszniczych i narodowych.

Podczas wykonywania zadań na morzu 
okręty rozpoznawcze wielokrotnie udziela-
ły pomocy w akcjach ratowniczych. Na 
okrętach testowano również wiele prototy-
powych urządzeń, które później były wdra-
żane jako produkty rodzimego przemysłu 
zbrojeniowego.

Lepszemu wyobrażeniu specyfiki służby 
w gOR pomoże fakt, że okręty przebyły 
łącznie ponad 780 tysięcy Mm, a na ich 
pokładach oraz w składzie grup specjal-
nych płetwonurków, wyszkoliły się setki 
marynarzy. 

Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że 
mimo blisko 40 lat istnienia, mamy dzisiaj 
zmodernizowane okręty wyposażone w no-
woczesny sprzęt, pozwalający prowadzić 
rozpoznanie na odpowiednim poziomie. Na-
leży jednak pamiętać, że w takiej dziedzinie 
jak rozpoznanie, konieczne jest ciągłe udo-
skonalanie systemów i wprowadzanie no-
wych rozwiązań technicznych rozszerzają-
cych nasze możliwości – stwierdza dowódca 
gOR kmdr por. Artur Czajkowski. 
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i stałby się ważnym elementem w pozyski-
waniu przyszłych kadr morskich. Ilu obec-
nych czołgistów wybrało swój przyszły za-
wód dzięki serialowi „Czterej pancerni 
i pies”? Może już nadszedł zatem czas na 
porządny film o marynarzach i okrętach? 
Minęły już przecież cztery dekady i pozo-
staje mieć nadzieję, że „Ostatni po Bogu” 
nie pozostanie tym ostatnim…

B A N D E R A

Michał Szafran
bandera@mw.mil.pl

Jerzy Lutowski, jako lekarz, odbywał 
praktyki na okręcie podwodnym po-
znając specyfikę działań podwodnia-
ków. Stało się to dla niego inspiracją 

do napisania książki, na motywach której 
powstał następnie film. Konsultantami zo-
stali komandor Henryk Pietraszkiewicz 
i Ludwik Dutkowski. Zdjęcia na okrętach 
rozpoczęły się w lutym 1968 r. W powieści 
i scenariuszu Jerzego Lutowskiego okręt na 
którym rozgrywała się akcja nosi nazwę 
ORP „Jastrząb”. W rzeczywistości sceny 
z „Jastrzębiem” zostały nakręcone na 
trzech różnych okrętach. Większość z nich 
rozgrywa się na „Kondorze”. Dodatkowe 
ujęcia wewnątrz okrętu dokręcono na „Bie-
liku”. Natomiast na ORP „Sęp” zrealizo-
wano zdjęcia w kabinie dowódcy okrętu 
i radiooperatora. Tym samym „Sęp” został 
najbardziej filmowym polskim okrętem. 
„Wystąpił” w: „Jak rozpętałem II Wojnę 
Światową”, „Orzeł” i w „Ostatnim po Bo-
gu”. Premiera filmu miała miejsce 12 paź-
dziernika 1968 r. w święto Wojska Polskie-
go. „Ostatni po Bogu” nie odniósł jednak 
spektakularnego sukcesu kasowego, po-
dobnie jak pozostałe obrazy o ówczesnym 
Wojsku Polskim. Wpłynęło na to wiele 
czynników m.in. niezbyt zrozumiałe kwe-
stie techniczne. 

Przez następne 45 lat nie powstał 
jednak żaden film, którego boha-
terem byłaby Marynarka Wojenna. 
Czyżby filmowcy bali się podjąć 

wyzwania, aby stworzyć godnego następcę 
„Orła” Leonarda Buczkowskiego? A może 
to strach przed klapą artystyczną i finanso-
wą, albo po prostu brak świadomości, jak 
interesującym tematem są działania i różne 
operacje morskie z udziałem Marynarki 
Wojennej? Spójrzmy na państwa zachodnie 
i filmowe przedstawienie sił zbrojnych. Po-
wstają tam widowiskowe obrazy pełne ak-

Klaps na „Sępie”
W lutym mija 45 lat od rozpoczęcia realizacji 
zdjęć do filmu „Ostatni po Bogu”. Film 
powstał w oparciu o powieść Jerzego 
Lutowskiego o tym samym tytule. Od tego 
czasu nie powstała jednak żadna filmowa 
produkcja na temat Marynarki Wojennej.

cji, które mogą służyć również jako pełno-
metrażowe filmy promocyjne. Idealnym 
wręcz przykładem jest „Top Gun”, który 
stworzył olbrzymie zainteresowanie służbą 
w lotnictwie morskim USA. James Bond, 
słynny agent 007, komandor porucznik wy-
wodzący się z Royal Navy, który ostatecz-
nie trafił do MI6 stał się wręcz ikoną i au-
torytetem dla wielu pokoleń mężczyzn. Ta-
kich przykładów jest oczywiście więcej, 
dlatego warto zadać pytanie, czy polskich 
filmowców nie stać na stworzenie podob-
nego widowiska? Jak najbardziej tak - wy-
starczy tylko sięgnąć po niejako gotowe już 
scenariusze. Działania Marynarki Wojen-
nej są do tego stopnia interesujące i wido-
wiskowe, że należałoby po prostu sfabula-
ryzować choćby udział polskiego okrętu 
podwodnego w misji antyterrorystycznej 
na Morzu Śródziemnym. Na przykład ORP 
„Bielik” mógłby stać się kanwą sensacyjnej 
opowieści o polskich marynarzach uczest-
niczących w operacji wymierzonej prze-
ciwko terrorystom i przemytnikom. Za kil-
ka lat okręty tego typu, czyli Kobbeny za-
kończą swą służbę więc jest mało czasu, 
aby zrealizować na nich zdjęcia do filmu. 
Z pewnością Marynarka Wojenna udostęp-
niłaby okręt do takiej produkcji. Polskie 
fregaty rakietowe również mogą stać się 
tłem dla sensacyjnej akcji. Przecież ORP 
„Gen. T. Kościuszko” już miał jeden filmo-
wy epizod w „Polowaniu na Czerwony Paź-
dziernik” wówczas jeszcze pod banderą 
amerykańską. Innym przykładem, który 
może stać się ciekawym scenariuszem są 
lotnicy morscy i specyfika ich służby. 
Znów można podać przykład zza oceanu 
czyli film „Ratownik” opowiadający o pra-
cy ratowników US „Coast Guard”. 

Film o Marynarce Wojennej pozwoliłby 
zrozumieć części społeczeństwa zadania 
jakie są wykonywane przez marynarzy 

MICHAŁ SZAFRAN, lat 29, absolwent 
WH UG. Nauczyciel Historii i Wiedzy 
o Społeczeństwie. Miłośnik Marynarki 
Wojennej i polskiego kina. Autor pracy 
magisterskiej pt.: Wizerunek Marynarki 
Wojennej na podstawie filmu fabularnego 
Ostatni po Bogu. Kolekcjoner hełmów. Ak-
tywny uczestnik profilu facebookowego 
Marynarki Wojennej.  
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Osłona socjalna
Dużym zainteresowaniem w środowisku wojskowym cieszą 
się sprawy natury socjalnej. Obejmują one m.in. pomoc 
w postaci zapomóg zarówno dla żołnierzy zawodowych jak 
i pracowników wojska. 

W przypadku żołnierzy zawodowych 
uprawnienia te regulują przede 
wszystkim:

• Ustawa z dnia 11 września 2003 roku 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 90, poz. 
593 z późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie MON z dnia 4 marca 2010 

roku w sprawie wysokości funduszu na na-
grody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. Nr 45, poz. 264),

• Rozporządzenie MON z dnia 23 grudnia 
2010 roku w sprawie warunków i trybu 
przyznawania nagród uznaniowych i zapo-
móg żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 9, 
poz. 46),

Powyższe przepisy określają głównie:
1. wysokość funduszu na nagrody uznaniowe 

i zapomogi;
2. szczegółowe warunki i tryb przyznawania 

zapomóg żołnierzom zawodowym. 
Fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi 

przeznaczony do dyspozycji dowódców jedno-
stek wojskowych wynosi 1,5% środków wydat-
kowanych na uposażenia żołnierzy zawodo-
wych. Naliczony fundusz może być przezna-
czony w całości na nagrody lub na zapomogi.

Ponadto Minister Obrony Narodowej prze-
znacza na zapomogi dodatkowe środki za-
gwarantowane corocznie w Decyzjach Bu-
dżetowych. W 2012 roku na pomoc socjalną 
dla kadry zawodowej minister Obrony Naro-
dowej przeznaczył do dyspozycji dowódcy 
Marynarki Wojennej - 700 tys. zł.

Zapomogi żołnierzom zawodowym mogą 
być udzielane na wniosek zainteresowanego, 
bądź uprawnionych przełożonych. Zawarte 
we wniosku udokumentowanie objęte jest 
pełną dyskrecją. Dokładnej analizie poddaje 
się ponoszenie wydatków spowodowanych 
zdarzeniami losowymi lub innymi mającymi 
znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji ma-
terialnej żołnierza i członków jego rodziny. 

Najczęściej występującymi przypadkami 
kwalifikującymi do udzielenia pomocy są 
przewlekłe choroby żołnierzy, bądź członków 
ich rodzin oraz śmierć osoby najbliższej. Wy-
sokość przyznanej zapomogi nie jest obwaro-
wana limitami, co znaczy, że nie ma jej dolnej 
czy górnej granicy. Zależy ona wyłącznie od 
konkretnej sytuacji żołnierza. Tym samym, 
zapomogi nie powinny mieć nic wspólnego 
z realizacją zadań służbowych.

W celu merytorycznej oceny zdarzeń stano-
wiących przesłanki do przyznania pomocy fi-
nansowej, w tym zapomóg pieniężnych dla żoł-
nierzy i pracowników wojska, w Dowództwie 
Marynarki Wojennej powołano nieetatowy ze-
spół zajmujący się tym zagadnieniem (rozkaz 
DMW Nr Z-20/OK z 24.02.2012 roku). 

Pozostałe formy pomocy socjalno-bytowej 
zostaną szczegółowo przedstawione w kolej-
nych artykułach.

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

KOMANDOR EUGENIUSZ ORZESZEK, 
szef Oddziału Ekonomiczno-Finansowego DMW: 

W mojej ocenie przełożony powinien orientować się w sytuacji 
materialnej oraz rodzinnej swoich podwładnych. Żołnierze za-
wodowi i pracownicy wojska zobowiązani są wzorowo wywiązy-
wać się ze swoich obowiązków. Świadomość, że w trudnych sy-
tuacjach życiowych mogą liczyć na pomoc, niewątpliwie wpły-
wa pozytywnie na sposób realizacji postawionych im zadań. 
Dlatego przełożeni powinni korzystać z przysługujących im 
uprawnień, opisanych w tym artykule.
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B A N D E R A

Zbliża się termin składania oświadczeń majątkowych. Podobnie jak 
w latach poprzednich żołnierze muszą to uczynić do końca marca. 
Obowiązek ten dotyczy również tych żołnierzy, którzy do końca 
poprzedniego roku pełnili służbę wojskową i znajdują się w rezerwie 
kadrowej, w dyspozycji bądź w okresie wypowiedzenia, a także ci, którzy 
zostaną zwolnieni do cywila do 31 marca.

Oświadczenie majątkowe

Jednym z celów ustawy z 11 września 
2003 roku jest zapewnienie transparent-
ności i jawności finansów oraz stanu ma-
jątkowego żołnierzy podobnie jak osób 

pełniących funkcje publiczne. 
Oświadczenie składane jest Ministrowi 

Obrony Narodowej za pośrednictwem Komen-
danta Głównego Żandarmerii Wojskowej. Stąd 
też, jak co roku, Żandarmeria Wojskowa roz-
poczęła akcję informacyjną.

Cała wiedza na temat zasad sporządzania 
oświadczeń majątkowych, druki dokumen-
tów, akty prawne normujące tę tematykę opu-
blikowane są na stronie internetowej Żandar-
merii Wojskowej (www.zw.mil.wp.pl). Do-
datkowo każdy żołnierz pod numerami tele-
fonów 857 270, 857 312, 857 273, 857 258, 
857 360 może zasięgnąć informacji w zakre-
sie wypełniania oświadczeń majątkowych, co 
pozwoli uniknąć błędów, a tym samym ko-
nieczności składania dodatkowych wyjaśnień 
oraz uzupełnień. 

Do najczęściej stwierdzanych niedociągnięć 
w 2012 roku należały:
• brak informacji o dochodach żołnierza uzy-

skanych z tytułu służby wojskowej, służby 
poza granicami kraju oraz objętych małżeń-
ską wspólnotą majątkową; 

• podawanie niepełnych danych o zaciągnię-
tych kredytach, (przez jaką instytucję udzie-

lony, w jakiej wysokości, na jakich warun-
kach, na jaki okres, w związku z jakim zda-
rzeniem, kwota pozostająca do spłaty);

• nieczytelne i niestaranne wypełnianie pozy-
cji w oświadczeniu, a czasem zawierające 
wpisy wręcz lekceważące;

• przesłanie niepodpisanego dokumentu, 
przez co nie posiada on mocy prawnej;

• nadawanie oświadczeniu klauzuli „zastrze-
żone”, co stoi w sprzeczności z obowiązują-
cymi aktami prawnym.
Ważne jest, aby w rubryki wpisywać czytel-

nie informacje dotyczące majątku zgodne ze 
stanem na 31 grudnia 2012 roku. Niezwykle 
istotne jest wypełnienie wszystkich pól, nawet 
w sytuacji, gdy jakiś punkt żołnierza nie doty-
czy – tłumaczy pułkownik Tomasz Piekarski, 
szef Oddziału Oświadczeń Majątkowych ŻW. 
– Wówczas wpisywać należy odpowiednio; 
„nie posiadam”, „nie nabyłem”, „nie jestem”, 
„nie prowadzę”. Nie należy dokonywać żad-
nych skreśleń, jeżeli w tekście nie ma odpo-
wiednich odnośników. 

Prawidłowo wypełniony dokument adresu-
jemy do Komendanta Głównego Żandarmerii, 
ulica Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa. 

Niedopełnienie obowiązku terminowego 
wysłania oświadczenia majątkowego, w ciągu 
14 dni po jednokrotnym pisemnym upomnie-
niu skutkuje zwolnieniem żołnierza ze służby. 

§
Przypadki takie już miały miejsce. W 2010 ro-
ku zwolniono z zawodowej służby wojskowej 
jednego żołnierza zaś w kolejnym roku dwóch. 

Aktualnie w przygotowaniu jest nowelizacja 
ustawy, o mniej restrykcyjnym charakterze. 
Zmiana będzie polegała na tym, że żołnierze, 
którzy nie złożą oświadczenia, nie będą auto-
matycznie zdejmowali munduru. Będzie to 
rozpatrywane jako przewinienie dyscyplinar-
ne. W takim przypadku jedną z kar może być 
usunięcie ze służby. Jednak, w tym roku nale-
ży bezwzględnie pamiętać, że obowiązują 
jeszcze dotychczasowe przepisy. 

Nasze oświadczenia majątkowe, na mocy 
stosownych przepisów, podlegają analizie, 
z której wnioski przedstawiane są Ministrowi 
Obrony Narodowej. W trakcie analizy bieżące 
dokumenty porównywane są z treścią po-
przednio złożonych dokumentów, a w uzasad-
nionych przypadkach z informacjami zawarty-
mi w rejestrach państwowych. Gdy oświad-
czenie zostanie wypełnione błędnie lub wyka-
zany majątek nie będzie miał pokrycia w de-
klarowanych dochodach, żołnierz zostanie we-
zwany do złożenia korekty lub udzielenia do-
datkowych, pisemnych wyjaśnień. 

Panu komandorowi rez. Zbigniewowi BORCOWSKIEMU
oraz Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

WNUKA

składa
załoga ORP PIORUN

Panu Komandorowi Arturowi KOŃCZALOWI
oraz Jego Najbliższym

szczere kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci 

OJCA

składa
kadra i pracownicy wojska Zarządu Planowania Rozwoju N5

Sztabu Marynarki Wojennej
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Każdy żołnierz powinien zainteresować się sposobem rozliczenia sprawdzianu sprawności 
fizycznej, ponieważ ocena wpisywana jest do jego opinii służbowej. Ma ona również istotne 
znaczenie przy WYZNACZENIU na kolejne stanowiska służbowe, a także przy przyznawaniu nagród 
finansowych. Ale nie o sam egzamin przecież chodzi…

Wymagania dotyczące realizacji 
sprawdzianu sprawności fi-
zycznej żołnierzy zawodowych 
zostały szczegółowo określone 

przez Ministra Obrony Narodowej w Rozpo-
rządzeniu z 7 grudnia 2012 roku. Normuje 
ono w sposób szczegółowy warunki i tryb je-
go przeprowadzenia, zakres ćwiczeń zróżnico-
wany ze względu na płeć, grupy wiekowe, jed-
nostkę wojskową oraz zajmowane stanowisko 
służbowe.

Porównując z poprzednim rozporządze-
niem, najważniejszą zmianą jest dopisanie 
w § 3 w punkcie C ust. 3 treści: „Żołnierz, któ-
ry z przyczyn służbowych lub z powodu zwol-
nienia lekarskiego nie przystąpił do spraw-
dzianu sprawności fizycznej w terminie wska-
zanym w ust. 1, podlega sprawdzianowi 
sprawności fizycznej po ustaniu przyczyny 
niemożliwości jego odbycia, w terminie usta-
lonym przez dowódcę jednostki wojskowej, 
nie później niż do końca października danego 
roku”. Zatem każdy żołnierz ma szansę przy-
gotować się do sprawdzianu, aby zaliczyć go 
z satysfakcjonującym wynikiem. W tym celu 
warto poznać obowiązujące, w zależności od 
grupy wiekowej normy, sposób prawidłowego 
wykonania ćwiczenia oraz zasady oceny. 

Zanim jednak podejdziemy do sprawdzianu 
z WF, warto sprawdzić aktualny poziom swoich 
poszczególnych zdolności motorycznych. Naj-
lepiej zrobić to na zajęciach programowych 
z wychowania fizycznego, wykonując treningo-
wo wszystkie ćwiczenia zawarte w „Zestawie 
ćwiczeń i norm sprawdzianu”. Pamiętajmy, że 

ćwiczenia egzaminacyjne wykonujemy tego sa-
mego dnia. Ustalmy sobie zatem indywidual-
nie, kolejność zaliczania poszczególnych ćwi-
czeń oraz orientacyjny czas trwania przerw wy-
poczynkowych pomiędzy nimi, abyśmy odpo-
wiednio rozłożyli siły. 

Żołnierz zawodowy oceniany jest z czterech 
ćwiczeń sprawdzających poszczególne zdolno-
ści motoryczne, które sam określa, to jest:
• wytrzymałość – marszobieg na 3000 m (ko-

biety-1000 m) lub pływanie ciągłe przez 
12 min.;

• siła mięśni brzucha – skłony tułowia w przód 
w czasie 2 min.;

• siła ramion – uginanie ramion w podporze 
przodem na ławeczce lub podciąganie się na 
drążku wysokim (dotyczy tylko mężczyzn);

• szybkość i zwinność – bieg wahadłowy 10x10 
lub bieg zygzakiem tkz. „koperta”. 
Należy zwrócić uwagę na poprawność wyko-

nania ćwiczeń zwłaszcza skłonów w przód 
(„brzuszków”), ugięć ramion w podporze przo-
dem na ławeczce („pompek”), podciągania na 
drążku. Szczegółowy opis wykonania tych ćwi-
czeń znajdziemy w rozporządzeniu w sprawie 
przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fi-
zycznej żołnierzy zawodowych. Warunkiem 
otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu 
jest uzyskanie co najmniej trzech ocen pozy-
tywnych ze zdawanych ćwiczeń.

Do najbliższego sprawdzianu pozostało jesz-
cze kilka miesięcy, ale już dzisiaj warto pomy-
śleć o odpowiednim przygotowaniu się. Doty-
czy to szczególnie marszobiegu, który analizu-
jąc wyniki sprawdzianu z lat ubiegłych, sprawia 

kadrze najwięcej trudności. Najważniejszą rze-
czą w przygotowaniu do konkurencji jest stop-
niowy i konsekwentny trening cechujący się 
„zasadą małych kroków". Obciążenia treningo-
we (dystans, tempo, rytm) powinny być umie-
jętnie dobrane w zależności od stopnia zaawan-
sowania i predyspozycji zdającego. Aby zapo-
biec kontuzjom, każdy trening powinien być 
poprzedzony rozgrzewką, o której bardzo czę-
sto zapominamy, bądź też lekceważymy. Naj-
pierw należy uaktywnić mięśnie poprzez 
trucht, następnie wykonać stretching przeplata-
ny rytmami. Na koniec rzeczą absolutnie ko-
nieczną jest odpowiednie rozciągnięcie po-
szczególnych grup mięśniowych poprzedzone 
wolnym biegiem. 

Niezależnie od biegania bardzo ważny jest 
trening ogólnorozwojowy, np. na siłowni lub 
sali gimnastycznej, który wpłynie na ogólną 
sprawność fizyczną, jak również umożliwi bez-
problemowe zaliczenie pozostałych ćwiczeń. 

Wykorzystajmy więc zajęcia programowe 
oraz wiedzę kadry kultury fizycznej do osią-
gnięcia jak najlepszych rezultatów. Pamiętajmy, 
że nie przystąpienie do sprawdzianu sprawności 
fizycznej, interpretowane jest jako nie wykona-
nie obowiązku służbowego. Z drugiej jednak 
strony nie chodzi tylko o egzamin, ale przede 
wszystkim o zdrowie i własną sprawność fi-
zyczną, która powinna charakteryzować każde-
go żołnierza zawodowego. 

Egzamin w pocie czoła

kmdr ppor. Paweł Łępa
Specjalista Wydziału Wychowania Fizycznego  

i Sportu Dowództwa MW

Akcja saperów 
Marynarki Wojennej

Saperzy Marynarki Wojennej podjęli i zabezpieczyli 6 pocisków artyleryjskich 
kalibru 150 mm, o masie około 40 kilogramów każdy. Amunicja ta została od-

naleziona podczas prowadzenia prac ziemnych na terenie Zespołu Szkół Technicz-
nych w Gdyni przy ulicy Energetyków, w odległości kilku metrów od budynku 
szkoły. Na miejsce znalezienia niebezpiecznych materiałów skierowany został patrol 
rozminowania 43 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej pod dowództwem mł. 
chor. mar. Andrzeja Lipca.
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