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Pożegnania z mundurem

31 stycznia 2013 roku odeszło do rezerwy 85 osób – wiceadmirał, oficerowie, podoficerowie oraz marynarze zawodowi. Wielu z nich 
oddało morskiemu rodzajowi sił zbrojnych najlepsze lata swojego życia, wiedzę i umiejętności. Nie szczędzili wysiłków, by hasło „trzy-

majmy się morza” nie było pustym sloganem. Dziękujemy im, że służąc w Marynarce Wojennej przyczynili się do rozwoju Polski morskiej. 
Życzymy im zdrowia i pomyślności na dalszym etapie życia. 

Komandorowie:

Admirałowie:
1. wiceadm. Jerzy Patz

1. Jarosław Budzisz
2. Zbigniew Kawczyński 
3. Stanisław Koryzma 
4. Cezary Lachowicz
5. Mirosław Łuka
6. Karol Pluszyński
7. Tomasz Szymański 
8. Julian Urbaniak 
9. Piotr Urbański 
10. Józef Zawadzki

Komandorowie porucznicy:
1. Ryszard Andrzejewski 
2. Bogusław Burzyński 
3. Henryk Cichowski 
4. Andrzej Garbowski 
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 Szanowni Czytelnicy

Rok 2013 jest dla nas szczególnie wyjątkowy - 95 lat temu powstało Stowa-
rzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, 
przekształcone z czasem w Ligę Morską. Stowarzyszenie to u progu nie-
podległości szerzyło idee morskie w społeczeństwie, na dwa lata przed 

dojściem Rzeczypospolitej na pucki brzeg Bałtyku. Tamte wydarzenia świadczą o 
więzach łączących naszą organizację - Ligę Morską i Rzeczną ze społecznością 
morską, a przede wszystkim z Marynarką Wojenną.  

Obecnie Liga dąży do realizacji zadań związanych z morską edukacją społeczeń-
stwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży, m.in. poprzez udział w uroczystościach 
Zaślubin Polski z Morzem. Ważną rolą Ligi jest również dbanie o turystyczne i go-
spodarcze zagospodarowanie polskich rzek i podtrzymywanie tradycji flisactwa. 

Naszym marzeniem jest przywrócenie obchodów Święta Morza w Gdyni i nadanie 
im szczególnie uroczystej oprawy. Morze jest niezwykle atrakcyjnym środowiskiem 
kojarzonym z odwagą, odpowiedzialnością i z wysokim profesjonalizmem. Są to 
atrybuty, które szczególnie przyciągają młodzież wchodzącą w dorosły wiek. Uwa-
żam, że warto właśnie dla nich, a także dla młodszego pokolenia przygotować edu-
kacyjny program morski, który zyskałby szeroką widownię i wielu zwolenników. 

W sierpniu organizujemy 95 obchody Dni Morza połączone z IV Bałtyckim Mara-
tonem Brzegiem Morza. Serdecznie zapraszam wszystkich Czytelników „Bandery” 
do udziału w tych uroczystościach.

kpt. ż. w. dr Andrzej Królikowski
Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej 

 2 PIOTR WOJTAS | Tarcza przeciwminowa pod polskim   

              dowództwem

 5 MARIUSZ KONARSKI | O Polskę morską

 6 PIOTR ADAMCZAK | 93 lata nad Bałtykiem

 8 TOMASZ GOS | Zagrałbym marynarza

 10 MARIUSZ KONARSKI | Pogłębienie współpracy MW RP    

             i Deutsche Marine

 12 KRZYSZTOF WILEWSKI | Ślązak na kursie

 13 B.ZAJDA K.GRUNERT | Schyłek Tarantul

 14 TOMASZ GOS| Pożegnanie z mundurem

 15 TOMASZ GOS| Integracja trzynastki

 16 TOMASZ GOS| Pół wieku turystyki

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". Nasz profil na Facebooku: 
www.facebook.pl/bandera.

Bandera
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Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Jak wygląda zwykły dzień Dowódcy 
SNMCMG1? To wszystko zależy od wy-

konywanych zadań. W trakcie prowadzenia 
operacji bojowych, takich jak np. BENEFI-
CIAL COOPERATION, skupiony jestem 
głównie na dowodzeniu akcją poszukiwania, 
identyfikowania i niszczenia materiałów nie-
bezpiecznych, w tym oczywiście koordynacją 
działań podległych mi okrętów.  Podczas ćwi-
czeń koncentrujemy się natomiast na realizacji 
zadań zgodnie z ich scenariuszem, który jest 
wcześniej szczegółowo zaplanowany. Dlatego 
równie istotne w mojej pracy jest właśnie pla-
nowanie, czasami nawet z kilkunastotygodnio-
wym wyprzedzeniem. Mój zwykły dzień po-
lega także na czynnościach związanych z wi-
zytami w portach różnych państw. Wiąże się 
to między innymi z wysyłaniem oficjalnych 
informacji dotyczących celu wizyty Zespołu i 
czasu jej trwania, jak również ustalaniu szcze-
gółów wizyty w porcie oraz wspólnych ćwi-
czeń na morzu.

Czym dla Pana jest dowodzenie naj-
starszym natowskim stałym zespo-

łem okrętów?Przede wszystkim jestem 
dumny, że mogę dowodzić tak znamieni-
tym Zespołem Okrętów NATO. Jest to du-
że wyzwanie i odpowiedzialność. Posta-
wione przede mną zadania wymagają sku-
pienia, dokładności oraz skrupulatności. 
Chciałbym jednak zaznaczyć, że dowodze-
nie SNMCMG1 to także przyjemność i 
przywilej. Jednostki obrony przeciwmino-
wej (OPM) państw NATO delegowane do 
Zespołu to okręty poddane testom i egza-
minom zarówno w narodowych ośrodkach 
szkoleniowych, jak również w ośrodkach 
NATO. Załogi reprezentują najwyższy po-
ziom wyszkolenia. To doświadczeni i 
sprawdzeni marynarze. Dowodzenie taki-
mi ludźmi daje wiele satysfakcji, a także 
pozwala zdobyć wiele nowych doświad-
czeń.

W tym roku przypada 40. rocznica 
utworzenia Stałego Zespołu Sił 

Obrony Przeciwminowej NATO... Zespół 
ten sformowany został 11 maja 1973 roku 
w belgijskim porcie Ostenda jako Standing 
Naval Force Chanel (Stałe Siły Kanału La 
Manche/Angielskiego). Jego zadaniem by-
ło zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi 
oraz bezpieczeństwa podejścia do portów 
w Kanale Angielskim i w Północno-Za-
chodniej Europie, a także bezpieczeństwa 
wód Morza Północnego. W 2000 roku Ze-
spół przeformowano. Zmianie uległ wtedy 
zarówno rejon działania, który został 
znacznie powiększony, jak również nazwa 
zespołu na Mine Countermeasures Force 
Northern Europe (Siły Przeciwminowe 
Europy Północnej). Jednak w związku z 

B A N D E R A

nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa 
żeglugi na całym świecie  powiększono 
spektrum wykonywanych zadań oraz ich 
rejon, który obecnie jest określany jako 
globalny. W 2006 roku przyjęto nazwę, 
która obowiązuje do dnia dzisiejszego: 
Standing NATO Mine Countermeasures 
Group 1. Z pewnością do historii 
SNMCMG1 przejdzie także fakt, że w ro-
ku 40-go jubileuszu, Zespołem dowodzi 
polska Marynarka Wojenna. Taka właśnie 
informacja pójdzie w świat i z pewnością 
przyczyni się do budowania pozytywnego 
wizerunku naszego państwa w różnych za-
kątkach Europy. 

Jak się Pan przygotowywał do tego za-
dania? Przygotowania zarówno moje, 

jak i pozostałych członków sztabu rozpo-
częto w drugiej połowie 2011 roku. Pole-
gały one głównie na odbyciu specjalistycz-
nych kursów szkoleniowych, jak również 
na udziale w ćwiczeniach NATO i w ra-
mach Partnerstwa dla Pokoju oraz w ope-
racjach rozminowania. Wytypowanie ludzi 
do tak odpowiedzialnego zadania pochło-
nęło sporo czasu. Z każdym z członków 
Sztabu rozmawiałem osobiście i każdy z 
nich podjął się tego zadania jako ochotnik. 
To właśnie jest najważniejsze podczas ta-
kich długich wyjść na morze.

Jak ocenia Pan znaczenie SNMCMG1 
dla bezpieczeństwa żeglugi w Euro-

pie? Trudno dzisiaj wyobrazić sobie bez-
pieczną żeglugę bez  SNMCMG1. Nie bez 
przyczyny Zespół ten jest nieformalnie 
określany mianem Tarczy Przeciwminowej 
Europy. Jesteśmy bowiem swego rodzaju 
strażnikiem, który pilnuje, aby akweny eu-
ropejskie były wolne od zagrożeń mino-
wych. Należy mieć bowiem świadomość, 
że miny morskie są tanim i łatwym w ob-
słudze„narzędziem”, a co za tym idzie mo-
gą być wykorzystywane przez grupy prze-
stępcze czy terrorystyczne dążące do de-
stabilizacji transportu morskiego. Musimy 
być gotowi na takie zagrożenia, a tym sa-
mym, poprzez codzienne ćwiczenia i ope-
racje, tworzyć warunki dla bezpiecznej że-
glugi, transportu morskiego i rybołówstwa. 

Czy SNMCMG1 może prowadzić tego 
typu działania w każdym rejonie 

świata? To oczywiście zależy od sytuacji i 
uzgodnień międzynarodowych, ale przede 
wszystkim od decyzji dowództwa NATO. 
Najbardziej znane operacje rozminowania, 
w których uczestniczy zespół to OPEN 
SPIRIT prowadzony na wodach Estonii, 
Łotwy i Litwy, BENEFICIAL COOPERA-
TION na wodach Belgii, Holandii i Wiel-
kiej Brytanii oraz HOD OPS FRANCE na 

wodach Francji. Nie jest to oczywiście je-
dyne zadanie SNMCMG1. Siły te mogą 
być także skierowane do wsparcia operacji 
antyterrorystycznych, do ewakuacji ludno-
ści cywilnej z zagrożonych rejonów w ra-
mach reagowania w sytuacjach kryzyso-
wych, a także do udziału w akcjach rato-
wania życia na morzu. Dotyczy to w zasa-
dzie każdego rejonu świata. Poza tym po-
przez swoją stałą obecność na akwenach 
europejskich Zespół demonstruje determi-
nację państw NATO do utrzymania pokoju 
i bezpieczeństwa żeglugi.

Jak odbiera Pan obecność w Zespole 
okrętu, którym Pan dowodził - ORP 

„Czajka”? To miłe uczucie i zarazem du-
ma, że ORP „Czajka” pomimo „zaawanso-
wanego wieku” wciąż wykonuje zadania 
na bardzo wysokim poziomie. Należy tu 
zaznaczyć, że jest to zasługa wielu dowód-
ców tego okrętu, między innymi kmdr. 
ppor. Jarosława Tuszkowskiego, który 
przejął ode mnie obowiązki oraz obecnego 
dowódcy okrętu kpt. mar. Piotra Pasztela-
na. Na „Czajce” jest bardzo dobra i do-
świadczona załoga. Znam ich osobiście i 
wiem, że można na nich liczyć w każdej 
sytuacji.

Czego najbardziej Panu brakuje na 
okręcie?Na pewno brakuje kontaktu z 

rodziną. Zawsze podczas tak długich wyjść na 
morze coś każdemu z nas ucieka, coś przemi-
ja. Gdy w 2003 roku delegowany byłem do 
zespołu jako dowódca ORP „Flaming” na trzy 
miesiące, po powrocie okazało się, że moja 
roczna córeczka ma już 4 zęby. Gdy opuszcza-
łem port nie miała jeszcze żadnego. Zdarza 
się, że nie możemy brać udziału w ważnych 
wydarzeniach dotyczących naszych najbliż-
szych, ale taka jest nasza służba. Najważniej-
sze to lubić to co się robi i wykonywać to od-
powiedzialnie. Pewien francuski poeta powie-
dział kiedyś „Życie należy ułożyć sobie we-
dług własnych pragnień. Jeśli to się nie uda to 
lepiej nie żyć wcale”. Ja spełniam swoje pra-
gnienia.

Na koniec zapytam czego życzyć na 
czas zajmowania tego stanowiska? 

Jestem tradycjonalistą, jak zapewne każdy 
marynarz czyli: stopy wody pod kilem i po-
myślnych wiatrów ale również dowódczego 
szczęścia. Tego nigdy za wiele.
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Z kmdr. por. Piotrem Sikorą,  dowódcą Stałego Zespołu
Sił Obrony Przeciwminowej NATO rozmawia Piotr Wojtas.

Tarcza przeciwminowa
pod polskim dowództwem kpt. mar. Piotr Wojtas

pwojtas@mw.mil.pl

Wywiad przeprowadzono na pokładzie 
ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki" już 
po rozpoczęciu misji w ramach stałego se-
społu SNMCMG 1
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Spotkanie  Grupy Wyszehradzkiej w Gdyni

O Polskę Morską 

1 października 2013 roku upłynie 95 lat 
od chwili powołania do życia przez 
kontradmirała Kazimierza Porębskie-
go pierwszej polskiej organizacji ligo-

wej pod nazwą Stowarzyszenie Pracowników 
na Rzecz Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”. 
Organizacja ta skupiała początkowo 25 osób. 
Wśród nich byli m.in. inżynier Tadeusz Wen-
da, kontradmirał Michał Borowski oraz puł-
kownik marynarki Bogusław Nowotny. Stowa-
rzyszenie za swe główne zadanie uznało sku-
pienie ludzi znających problematykę morską i 
żeglugi śródlądowej, którzy szerzyliby ideę 
morską w społeczeństwie. W maju 1919 roku 
Stowarzyszenie przekształciło się w Towarzy-
stwo „Liga Żeglugi Polskiej”. Pięć lat później 
na bazie Towarzystwa powstała Liga Morska i 
Rzeczna. Działała ona na rzecz rozwoju dróg 
wodnych, portów i rozbudowy floty handlowej 

oraz tworzenia siły zbrojnej na morzu i rze-
kach. W ramach tych działań, został powołany 
do życia miesięcznik „Morze” - oficjalny or-
gan prasowy Ligii. Organizacja ponownie 
zmieniła nazwę w październiku 1930 roku na 
Ligę Morską i Kolonialną. 

Warto przypomnieć, że w latach trzydzie-
stych Liga prowadziła zbiórkę pieniędzy na 
Fundusz Obrony Morskiej. Za uzbierane w 
ten sposób pieniądze zbudowano „dar naro-
du” -  okręt podwodny ORP „Orzeł”. U pro-
gu wojny organizacja liczyła prawie milion 
członków co świadczyło o dużym zaintereso-
waniu społeczeństwa polskiego sprawami 
morskimi.

Po wojnie organizacja odrodziła się spon-
tanicznie jako Liga Morska, jednak na po-
czątku lat pięćdziesiątych została rozwiąza-
na. Nowy etap to rok 1980. W trakcie trwania 
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Do głównych zadań Ligi Morskiej i Rzecznej należy edukacja morska społeczeństwa - przede 
wszystkim dzieci i młodzieży. Zadania te są wspierane przez Marynarkę Wojenną.
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W Gdyni (28 lutego) odbyło się spotkanie 
przedstawicieli resortów obrony państw 

Grupy Wyszehradzkiej V4. Rozmowy przepro-
wadzono na pokładzie okrętu szkolnego ORP 
„Wodnik” oraz w Klubie Marynarki Wojennej 
„Riwiera”. Gospodarzem spotkania był mini-

Marynarze z ORP "Śniardwy" w Pałacu Prezydenckim

Załoga trałowca ORP „Śniardwy”, na zapro-
szenie Pierwszej Damy, pani Anny Komo-

rowskiej - matki chrzestnej okrętu - gościła w 
Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Spotkanie 
odbyło się z okazji przypadającej 28 stycznia 
19. rocznicy podniesienia bandery na okręcie. 
Matka chrzestna okrętu, pani Anna Komorow-
ska życzyła dowódcy i całej załodze, aby jed-
nostka przynosiła chlubę krajowi w pełnieniu 
swojej zaszczytnej służby na morzu. Podczas 
spotkania, Pierwsza Dama została zaproszona 
na obchody 20. rocznicy podniesienia bandery 
Marynarki Wojennej na ORP „Śniardwy”, któ-

re odbędą się za rok w Gdyni. Od dowódcy 
okrętu, kapitana marynarki Adriana Dzióbka i 
załogi, otrzymała w prezencie album „Fot. Ko-
sycarz - niezwykłe zwykłe zdjęcia z lotu pta-
ka”.ORP Śniardwy to trałowiec bazowy typu 
Mamry (projektu 207M) wybudowany w 
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. „Śniar-
dwy” jest jednostką małomagnetyczną przezna-
czoną do prowadzenia operacji poszukiwania, 
wykrywania i niszczenia niebezpiecznych 
obiektów zalegających w toni wodnej oraz do 
stawiania min i zagród minowych.

Załoga ORP "Kondor" w Parlamencie Europejskim

ster Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. 
Spotkanie rozpoczęło się na pokładzie okrętu 
szkolnego ORP „Wodnik”. Po wyjściu jednost-
ki na Zatokę Gdańską przedstawiciele resortów 
obrony Polski, Czech, Węgier i Słowacji obser-
wowali wspólne ćwiczenie Marynarki Wojen-
nej i Jednostki Wojskowej „Formoza”, podczas 
którego zaprezentowano poziom wyszkolenia 
marynarzy i żołnierzy oraz wzajemną współ-
pracę. W ćwiczeniu wzięły udział śmigłowce 
Marynarki Wojennej: SH-2G Kaman oraz 
W-3RM Anakonda. Zgodnie ze scenariuszem 
ćwiczenia siły te zostały użyte do odbicia jed-
nostki przejętej przez terrorystów. Śmigłowiec 
zwalczania okrętów podwodnych SH-2G Ka-
man pełnił rolę rozpoznawczą oraz osłony dzia-
łań „Formozy” z powietrza, natomiast śmigło-
wiec ratowniczy W-3RM Anakonda w końco-

Załoga okrętu podwodnego ORP "Kondor"  
odwiedziła Parlament Europejski. Wizyta 

odbyła się na zaproszenie matki chrzestnej 
„Kondora” pani profesor Danuty Hübner – po-
słanki do Parlamentu Europejskiego, przewod-
niczącej Komisji Rozwoju Regionalnego. Ma-
rynarze z ORP „Kondor” podczas wizyty 
uczestniczyli między innymi w wykładzie na 
temat instytucji europejskich. Podczas spotka-
nia z załogą okrętu, pani profesor Danuta Hüb-
ner opowiadała o funkcjonowaniu Europarla-
mentu i zasadach działania Komisji Rozwoju 
Regionalnego. Matka chrzestna „Kondora” py-

tała marynarzy „swojego” okrętu jak przebiega 
jego remont i jakie zadania czekają załogę w 
najbliższym czasie. Zapowiedziała także, że 
wkrótce odwiedzi okręt w jego macierzystym 
porcie w Gdyni, mając nadzieję, że przejdzie 
chrzest na podwodniaka towarzysząc załodze 
podczas jednego z wyjść w morze. Dowódca 
ORP Kondor kmdr ppor. Robert Rachwał wrę-
czył pani Danucie Hübner model okrętu pod-
wodnego typu Kobben. To już druga wizyta za-
łogi okrętu u matki chrzestnej okrętu w Euro-
parlamencie. 

II. Kongresu Kultury Morskiej postanowiono 
reaktywować Ligę Morską z inicjatywy dy-
rektora Muzeum Morskiego w Gdańsku - 
Przemysława Smolarka. Już w czerwcu 1981 
powstało Bractwo Okrętów Podwodnych, 
pierwszy samodzielny organ Ligii, dzisiaj ak-
tywny i uznany uczestnik międzynarodowego 
stowarzyszenia podwodniaków. 

W marcu 1999 roku Liga Morska powróci-
ła do swej pierwotnej nazwy – Liga Morska i 
Rzeczna. Obecnie jednym z zadań przez nią 
realizowanych jest organizacja Flisów (Wi-
ślanego, Noteckiego, Odrzańskiego i innych). 
Największe sukcesy ma w tej dziedzinie or-
ganizowany od 18 lat Flis Odrzański, który 
spowodował, że Odra stała się atrakcyjna tu-
rystycznie.

Do głównych zadań Ligi należy jednak 
edukacja morska społeczeństwa, a przede 
wszystkim dzieci i młodzieży. Atrakcyjną 
formą realizacji takich funkcji są m.in. do-
roczne konkursy Młodzież na Morzu czy 
Wiedzy o Morzu. Program ten wspiera Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, Marynarka 
Wojenna, szkoły morskie oraz instytucje i 
przedsiębiorstwa gospodarki morskiej. W 
programach szkolnych nie ma bowiem przed-
miotu, który by dotyczył problematyki mor-
skiej i wskazywał na wartości płynące z mor-
skiego położenia kraju. 

wej fazie pokazu przeprowadził akcję ratowni-
czą polegającą na podjęciu z wody żołnierza 
wojsk specjalnych. Po powrocie okrętu do portu 
odbyła się druga tura rozmów, w której uczest-
niczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Obro-
ny Republiki Słowackiej Miloš Koterec, I za-
stępca ministra obrony Republiki Czeskiej Vla-
stimil Picek, sekretarz stanu ds. parlamentu w 
Ministerstwie Obrony Republiki Węgierskiej 
Tamás Vargha oraz podsekretarz stanu w MON 
ds. polityki obronnej Robert Kupiecki. Rozmo-
wy odbyły się w Klubie Marynarki Wojennej 
„Riwiera”. W tym samym czasie minister 
Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak spotkał 
się z zastępcą Sekretarza Generalnego NATO 
Alexandrem Vershbowem oraz dyrektorem ds. 
Polityki Obronnej i Zdolności Sojuszu Timo 
Kosterem.

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



6     NR 2 | LUTY 2013 NR 2 | LUTY 2013 7     

B A N D E R A

T E M A T  N U M E R U

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I

B A N D E R A

10 lutego 1920 roku, Puck – generał Józef Haller na znak zaślubin Polski z 
morzem wrzuca do Bałtyku platynowy pierścień, następnie rozkazuje admirałowi 
Kazimierzowi Porębskiemu podnieść banderę wojenną. W tej samej chwili 
dowódca pocztu, porucznik marynarki Eugeniusz Pławski wydaje komendę: Do 
Bandery! Banderę podnieść! 

W 1920 roku Eugeniusz Pław-
ski był młodym, 25-letnim 
oficerem, jednakże już z do-
świadczeniami zdobytymi 

podczas służby w Carskiej Marynarce Wo-
jennej. Był jednym z najbardziej rozpozna-
walnych oficerów marynarki II RP. W 

okresie międzywojennym dowodził m.in. 
trałowcami, kanonierką, okrętem podwod-
nym oraz Dywizjonem Okrętów Podwod-
nych. W czasie wojny to on, jako dowódca 
niszczyciela ORP „Piorun”, wsławił się 
udziałem w akcji przeciwko największemu 
niemieckiego okrętowi – pancernikowi Bi-

smarck. Pod koniec wojny dowodził naj-
większym polskim okrętem, lekkim krą-
żownikiem ORP „Dragon”. Od 1945 roku 
był szefem Inspektoratu Marynarki Wojen-
nej i to on w 1947 roku, po rozwiązaniu 
Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej 
Brytanii wydał rozkaz opuszczenia pol-

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

NAD BAŁTYKIEM

skiej bandery wojennej nad jej bazą. Był 
osobą, oficerem, który stał na dwóch bie-
gunkach działalności Polskiej Marynarki 
Wojennej. Wziął czynny udział w uroczy-
stościach w 1920 roku, dających początek 
istnienia PMW nad morzem oraz zamknął 
niejako pierwszy rozdział jej działalności, 
opuszczając banderę w 1947 roku na znak 
rozwiązania PMW na Zachodzie. Była jed-
nak jeszcze trzecia bandera związana z 
osobą naszego bohatera. Po kilkudziesięciu 
latach, już po śmierci komandora, jego syn, 
Jerzy Pławski przekazał do Muzeum Mary-
narki Wojennej banderę z niszczyciela 
ORP „Piorun”. Tak po latach komandor 
Pławski wspominał akt zaślubin Polski z 
morzem, podkreślając jego wyjątkowość: 
„Ja osobiście przeżyłem ten dzień z po-
dwójnym napięciem. Po życiu w którym od 
dzieciństwa znałem same wojny, rewolucje, 
ucieczki i tułaczki – od Kaukazu, przez Sy-
berię do Mandżurii i z powrotem – wyda-
wało mi się, że nareszcie dobiłem do przy-
stani, do której tęskniłem jako Polak i jako 

marynarz. Mało tego! Z woli Opatrzności i 
przełożonych, właśnie mnie przypadł w 
udziale ten ogromny zaszczyt podniesienia 
polskiej bandery nad polskim Bałtykiem 
…”

W pierwotnych planach uroczystości za-
ślubin z morzem nie były przewidziane. 
Generał Józef Haller nadał jednak temu 
wydarzeniu charakter nadzwyczaj podnio-
sły i szczególny. Wpływ na to miało kilka 
sytuacji. Jedną z nich było niewątpliwie 
spotkanie z doktorem Józefem Wybickim, 
pierwszym starostą Krajowym Pomorza.  
Na dworcu gdańskim, gdzie zatrzymał się 
pociąg z gośćmi specjalnymi generał Józef 
Haller otrzymał od prawnuka twórcy Hym-
nu Narodowego dwa platynowe pierścienie, 
ufundowane przez Polonię gdańską. Już w 
Pucku, generał Haller konno wjechał do 
morza i wrzucił do niego jeden z wręczo-

nych mu platynowych pierścieni. Symbo-
licznym stwierdzeniem generała: „Zaślu-
biam cię na znak rzeczywistego i wieczy-
stego naszego panowania” dokonał się akt 
zaślubin. Drugi pierścień generał założył 
sobie na palec i nie rozstawał się z nim do 
końca życia. Koleje wojenne spowodowały, 
że pozostał na emigracji w Londynie, gdzie 
zmarł. Pierścień generała Hallera trafił do 
rąk księdza Jarzębowskiego, który zacho-
wał go dla potomnych, umieszczając w mu-
zeum księży marianów w Fawley Court 
(Wielka Brytania). Powrócił on do kraju w 
2007 roku. Dzisiaj, pierścień generała Hal-
lera można podziwiać w Polsce w Muzeum 
im. księdza Józefa Jarzębowskiego znajdu-
jącym się w Sanktuarium Maryjnym w Li-
cheniu.

SŁUPEK ZAŚLUBINOWY
W Pucku 10 lutego 1920 roku, generał Józef Haller dokonał za-
ślubin Polski z Bałtykiem stojąc obok ześlizgu dla wodnosamolo-
tów, przy słupku zaślubinowym. Wyryto na nim napis „Roku pań-
skiego 1920. 10 lutego Wojsko Polskie z generałem Józefem 
Hallerem na czele objęło w wieczyste posiadanie polskie morze”. 
Słupek przez cały okres 20-lecia międzywojennego znajdował się 
na terenie bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Został znisz-
czony przez hitlerowców w 1939 roku. 
W 1980 roku z inicjatywy członków puckiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko Pomorskiego postanowiono zrekonstruować słupek 
zaślubinowy. Usytuowano go w puckim porcie rybackim gdyż te-
ren byłej bazy lotniczej zajmowały Puckie Zakłady Mechaniczne 
do których wstęp był tylko za okazaniem przepustki. 
W 1981 roku wykonano nad słupkiem zadaszenie oraz obudo-
wano cokołem. Na cokole w kształcie fal morskich umieszczono 
pierścień oraz napis „10 lutego 1920”. 
W lutym 2005 roku wstawiono nową replikę słupka, zaś poprzed-
nią przekazano do Muzeum Ziemi Puckiej. 
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Z Jurkiem Owsiakiem, na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marynarki 
Wojennej i o tym jak smakuje woda z dna Bałtyku rozmawia Tomasz Gos

8     

 Zagrałbym marynarza
Kilka lat temu Marynarka Wojenna 

po raz pierwszy zaproponowała wy-
stawienie na aukcje WOŚP możliwości 
udziału w rejsie okrętem podwodnym. 
Jak Pan wtedy przyjął tą informację? 
Bardzo nas to ucieszyło, ponieważ są to 
nietypowe aukcje. To, że ktoś wystawi na 
licytację np. obraz jest oczywiście fanta-
styczną sprawą, można go dotknąć, podzi-
wiać i cieszyć się z posiadania takiego 
dzieła, ale rejs okrętem podwodnym to zu-
pełnie coś innego. Militarne aukcje WOŚP 
mają bardzo wielu kibiców. Sprzęt wojsko-
wy zawsze wzbudza zainteresowanie i robi 
wrażenie, bez względu na nasze odczucia 
światopoglądowe. Pierwsza taka aukcja, 
podczas której można było wylicytować 
rejs okrętem podwodnym (Kobben, przyp. 
redakcji) okazała się hitem. Zwycięzca za-
płacił 20 tysięcy złotych. Byliśmy w szo-
ku, że za taką sumę został wylicytowany 
rejs Kobbenem. 

Od tego czasu internetowe aukcje 
przygotowane przez MW przynio-

sły WOŚP kwotę około 250 tysięcy zło-
tych… Licytacje rejsów okrętami Mary-
narki Wojennej spotkały się z fantastycz-
nym odbiorem. Zainteresowanie było 
ogromne i myślę, że przy okazji takich rej-
sów, warto realizować materiały filmowe 
dla ludzi, aby zobaczyli jak to wygląda od 
środka. Dlatego często wchodzimy z na-
szymi kamerami na pokłady okrętów, aby 
towarzyszyć zwycięzcom aukcji. Polacy są 
do Marynarki Wojennej niezwykle ciepło 
ustosunkowani. My też przysłuchujemy się 
tym wszystkim informacjom i dyskusjom 
na temat problemów naszych sił morskich, 
czy utrzymać tą formację czy nie. Ale Ma-
rynarka Wojenna to przecież istotna część 
polskiego wojska, a do tego niezwykle 
atrakcyjna dla społeczeństwa. Dlatego każ-
dy rejs okrętem MW, lot symulatorem, czy 
szkolenie w ośrodku nurkowym spotyka 

się z tak dużym zainteresowaniem przyno-
sząc takie właśnie kwoty. Mamy podczas 
finału WOŚP około 100 tysięcy aukcji in-
ternetowych, a tylko kilkadziesiąt cieszy 
się prawdziwym zainteresowaniem me-
diów. W ubiegłorocznym Finale WOŚP 
niestety nie było okrętu podwodnego, ale 
w tym roku był, nie mówiąc już o tym, że 
po raz pierwszy licytowano rejs ORP 
„Orzeł”, największym naszym okrętem 
podwodnym. Rejs został wylicytowany za 
kwotę 42100 zł, a do tego wylicytowano 
jeszcze szkolenie w ośrodku nurkowym i 
rejs okrętem transportowo-minowym. 

Uczestniczył Pan osobiście w pierw-
szym takim rejsie okrętem podwod-

nym wraz ze zwycięzcą aukcji. Co Pan 
najbardziej zapamiętał z tego rejsu? Mój 
udział w rejsie Kobbenem to była fanta-
styczna, męska przygoda. Pamiętam, że 

kiedy wychodziliśmy w morze tym okrę-
tem, obserwowało nas wielu dziennikarzy, 
których zainteresowała właśnie ta nieco-
dzienność aukcji.  Zanim się zanurzyliśmy 
fotografowali nas z pokładu holownika. 
Pogoda nie była najlepsza i trochę padał 
deszcz. A my w pewnym momencie po 
prostu zanurzyliśmy się zostawiając na po-
wierzchni moknących dziennikarzy i tą 
deszczową pogodę.

Było ciasno? Na szczęście nie mam 
klaustrofobii. Dla mnie było to pewną 

abstrakcją, gdy podawano na jakiej jeste-
śmy głębokości. Mam nadzieję, że nikt się 
nie obrazi kiedy powiem, że wnętrze okrę-
tu przypominało mi kadry z filmu „Yellow 
Submarine”, mnóstwo rur i zaworów. Gdy-
by tam był szeregowy Franek Dolas, to by 
pewnie coś odkręcił i nie wiem czy byśmy 
wypłynęli. Było bardzo ciasno. Pamiętam 
niezwykle miły kontakt z załogą. Pamię-
tam kotarę, za którą chowano jedzenie. Ta 
kotara przypominała taki trochę domowy 
klimat. Posiłek jaki nam zaserwowano był 
przepyszny. No i musiałem wypić szklankę 
wody z głębokości na jakiej znajdował się 
okręt. Początkowo byłem przekonany, że 
to jest jakiś żart, że wypiję coś co będzie 
miało smak typowego polskiego lekarstwa 
na przeziębienie. Tymczasem była to praw-

dziwie morska, słona woda. 

Czy widzi Pan analogie pomiędzy kli-
matem towarzyszącym Wielkiej Or-

kiestrze a atmosferą, która panuje wśród 
załogi okrętu. Załoga, podobnie jak 
WOŚP ma swojego dyrygenta czyli do-
wódcę okrętu. WOŚP integruje społe-
czeństwo, tak jak morze integruje zało-
gę. Można użyć takiej analogii, tyle, że my 
się nie zanurzamy. Utrzymujemy się cały 
czas na powierzchni. Jeśli można byłoby 
się w czymś zanurzyć, to w jakiejś dużej 
kwocie pieniędzy, którą zbieramy 
(uśmiech). Bez dobrej załogi nie uda się 
zrealizować nawet najbardziej fantastycz-
nych planów. Okręt ma swoje określone 
zadania i jest jakby cząstką całego syste-
mu. Jego załoga musi właściwie działać 
zarówno w czasie pokoju jak i w warun-
kach bojowych. WOŚP też ma swoją, wy-

śmienitą załogę, bez której nie robilibyśmy 
tego, co robimy przez 21 lat. Pomimo tego, 
że członkowie załogi zmieniają się, trzon 
myślenia jest niezmienny. Jest on zdeter-
minowany przez miłość, przyjaźń i muzy-
kę. To powoduje, że wszyscy razem bardzo 
dobrze się trzymamy i nie próbujemy łapać 
trzech czy czterech srok za ogon ponieważ 
wiemy gdzie są jakieś granice naszych 
działań. Zawsze na końcu osiągamy cel, 
który sobie wcześniej wyznaczymy. Tak 
samo jak okręt, który ma swoje, jasno 
określone zadania do wykonania. Dlatego 
analogie pomiędzy WOŚP, a okrętem ist-
nieją głównie poprzez zespół ludzi. Dla te-
go zespołu okręt jest instrumentem pozwa-
lającym zrealizować zadanie. Dla nas zało-
ga jest głównym instrumentem, żeby pod 
nazwą WOŚP realizować różne cele. 

Wielka Orkiestra spełnia też niezwy-
kle ważną funkcję edukacyjną. 

Czy uważa Pan, że w WOŚP byłoby tak-
że miejsce na edukację młodych ludzi co 
do zasad bezpiecznego korzystania z 
uroków morza? Już od pięciu lat uczymy 
dzieci pierwszej pomocy. Objęliśmy tym 
programem wszystkie szkoły podstawowe 
w Polsce, czyli około 14, 5 tysiąca szkół i 
około 1,5 miliona uczniów. W każdej szko-
le są przeszkoleni przez nas nauczyciele i 
jest sprzęt kupiony przez fundację, prze-
znaczony do prowadzenia takiego progra-
mu. Program ten obejmuje dzieci I, II i III 
klasy szkoły podstawowej. Mamy przeko-
nanie, że dziecko ucząc się pierwszej po-
mocy, uczy się ostrożności. Wspieramy 
działania Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Swego czasu kupiliśmy 
ogromną ilość bojek słonecznego patrolu. 
Wspieramy GOPR i TOPR.

Zaczęliście od najmłodszych, a co z 
edukacją trochę starszych? Będzie-

my dalej edukować, tych starszych rów-

nież, tylko ktoś musi nam pomóc. Może 
2015 rok uczynić rokiem bezpiecznego 
morza? Można by wraz z Marynarką Wo-
jenną i pod jej auspicjami zorganizować 
akcję i przeprowadzić odpowiednią kam-
panię, aby nad morzem nie dochodziło do 
sytuacji zagrażających życiu. Trzeba było-
by już teraz w to wciągnąć ludzi, powie-
dzieć do czego dążymy i dlaczego chcemy 
to zrobić. Trzeba byłoby przygotować wo-
lontariuszy. Taka skomasowana akcja pod 
auspicjami Marynarki Wojennej byłoby 
czymś nowym i ciekawym.

Jeżeli Jurek Owsiak miałby zagrać w 
filmie fabularnym o Marynarce Wo-

jennej w jaką wcieliłby się rolę? - dowód-
cy okrętu podwodnego, fregaty, czy pilo-
ta śmigłowca ratowniczego? Zwykłego 
marynarza. Takiego, jak w filmie „ORP 

Orzeł” grał Bronisław Pawlik. Z załogą 
WOŚP podczas przemieszczania się z jed-
nego miejsca do drugiego obejrzeliśmy 
chyba wszystkie filmy o okrętach podwod-
nych. Żaden film nie równa się z filmem 
„ORP Orzeł”. Zarówno jeśli chodzi o dra-
maturgię, jak i o sposób nakręcenia. Jest 
po prostu fantastycznie zrealizowany. Za 
każdym razem oglądam ten film tak, jak-
bym oglądał go pierwszy raz. 

Czego życzyłby Pan marynarzom w 
nowym, 2013 roku? Stopy wody pod 

kilem. No i żeby mieli wiarę w to, że Ma-
rynarka Wojenna będzie się rozwijała. Ży-
czę im, aby wierzyli w to, że ich służba 
Polsce, pod biało-czerwoną banderą i w 
mundurach Marynarki Wojennej, ma sens i 
że jest potrzebna. Tym samym, aby czuli, 
że jest to także potrzebne dla nich samych 
i dla ich rodzin. Z całego serca życzę, aby 
czas ich służby na morzu był czasem poko-
ju oraz tylko i wyłącznie ćwiczeń.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl
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Konsekwencją tych ustaleń były 
rozszerzone rozmowy dwustron-
ne pomiędzy przedstawicielami 
dowództwa Deutsche Marine 

oraz Marynarki Wojennej RP, które miały 
miejsce w Gdyni od 28 stycznia do 1 lutego 
2013 roku. Ze strony polskiej w obradach 
wzięło udział 20 oficerów specjalistów z 
Dowództwa MW oraz Centrum Operacji 
Morskich. Rozmowom przewodniczył za-
stępca Dowódcy MW-Szef Sztabu MW wi-
ceadmirał Ryszard Demczuk. Dwunastooso-

bowej delegacji Deutsche Marine przewod-
niczył natomiast kontradmirał Jűrgen Man-
nhardt, który odpowiada za koncepcje, pla-
nowanie i rozwój niemieckiej floty wojen-
nej.

Obrady toczyły się w 5 grupach robo-
czych i dotyczyły różnorodnych obszarów 
współpracy, w tym głównie:  planowania, 
koncepcji oraz rozwoju zdolności bojowych, 
misji i operacji morskich, personelu, kształ-
cenia, szkolenia i ćwiczeń, zabezpieczenia 
logistycznego działań oraz służby medycz-

Inicjatywa zintensyfikowania współpracy pomiędzy  marynarkami Polski i Niemiec 
została podjęta przez ministrów Obrony Narodowej obu krajów na spotkaniu w Berlinie 
w połowie listopada ubiegłego roku. Uczestniczący w nim dowódcy obu flot wojennych 
ustalili ogólne założenia realizacji tego przedsięwzięcia, które później uszczegółowiono 
w ramach spotkania konsultacyjnego w Gdyni w grudniu 2012 roku.

Pogłębienie współpracy 
MW RP i Deutsche Marine

nej. 
Efektem trzydniowych rozmów robo-

czych prowadzonych w grupach eksperckich 
było wypracowanie i zaaprobowanie 28 pro-
jektów bilateralnej współpracy. Wśród nich 
są uzgodnienia dotyczące wymiany do-
świadczeń przy opracowaniu wymagań ope-
racyjnych dla realizacji przyszłych projek-
tów dotyczących projekcji siły na morzu. 
Rozważano wymagania platformy wpisują-
cej się w koncepcję NATO prowadzenia 
działań od strony morza na ląd (koncepcja 

Panu por. mar. Pawłowi Suszkowi wraz z Rodziną

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składają Dowódcy i Załogi 
ORP „Gopło” i ORP „Wdzydze”

Seabasing) i to nie tylko w wymiarze mili-
tarnym, ale także prowadzenia akcji huma-
nitarnych i ratowania ludności z terenów za-
grożonych klęskami żywiołowymi. 

Innym projektem współpracy jest wymia-
na doświadczeń w zakresie opracowania 
koncepcji oraz potencjalnych możliwości 
wspólnego wykorzystania modułów misji na 
okrętach. Moduły - to zestaw kontenerów 
zainstalowanych na lub pod pokładem jed-
nostki i zintegrowanych z jego systemami 
pokładowymi. W kontenerach mogą być 
rozmieszczone różnorodne systemy (obrony 
przeciwminowej, zwalczania okrętów pod-
wodnych, hydrograficzny, zwalczania zanie-
czyszczeń na morzu itp.) lub pomieszczenia 

socjalno-bytowe dla osób dodatkowo za-
okrętowanych, a nawet zatrzymanych na 
morzu piratów. Moduły misji służą do wy-
posażenia okrętu w dodatkowe zdolności 
lub jego całkowitego przystosowania do 
określonej misji. Takie rozwiązanie stosują 
obecnie wszystkie nowoczesne floty wojen-
ne.

Omówiono również możliwości wspólne-
go wykorzystania ośrodków szkoleniowych 
obu flot, a także powołania połączonej gru-
py obrony przeciwminowej, formowanej na 
okres prowadzenia ćwiczeń międzynarodo-
wych. 

Równolegle z pracami grup roboczych, 
przewodniczący delegacji oraz wyznaczeni 

oficerowie wzięli udział w kolejnej edycji 
polsko-niemieckich rozmów sztabowych, 
których efektem było opracowanie planu bi-
lateralnej współpracy na kolejny rok.  W re-
zultacie podpisano uzgodniony plan zasad-
niczych zamierzeń do realizacji w latach 
2013-2014, w ramach współpracy obu ma-
rynarek wojennych. 

W historii dwustronnych kontaktów mor-
skich rodzajów sił zbrojnych Niemiec i Pol-
ski realizowanych w ramach NATO, Unii 
Europejskiej i Partnerstwa dla Pokoju, jest 
to dokument obejmujący najszerszy, jak do-
tąd, zakres wspólnych zamierzeń. 

Pożegnanie Wojtusia
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas Wojtuś - 10-letni chłopiec 

należący do grona lotników morskich. Niestety Wojtuś przegrał walkę z chorobą i opuścił nasze szere-
gi. W ostatnią podróż zabrał ze sobą lotniczą furażerkę… 

Od blisko 5 lat Wojtuś był jednym z nas. 4 marca 2008 roku Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej 
zrealizowała jego marzenie o locie nad Bałtykiem. W trakcie tego lotu został przyjęty do grona lotników 
morskich, co po wylądowaniu na płycie lotniska w Gdyni Babich Dołach zostało potwierdzone specjal-
nym certyfikatem dla najmłodszego wówczas lotnika morskiego. Niestety Wojtuś przegrał walkę z cho-
robą i opuścił nasze szeregi. Pozostanie jednak na zawsze w naszej pamięci, jako jeden z nas, jako mor-
ski lotnik…

W ostatniej drodze towarzyszyli mu lotnicy morscy, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrze-
bowych na cmentarzu w Wiśniowej (okolice Krakowa). 

Rodzinie i najbliższym Wojtusia składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się w bólu po 
stracie tak wspaniałego chłopca. 

„Lotnik skrzydlaty władca  
świata bez granic.  
Ze śmierci drwi 

a w twarz się życiu głośno śmieje.  
Drogę do nieba skraca,  
przestrzeń ma za nic.  

Smutki mu z czoła pęd zwieje” 

(fragment „Marszu Lotników”). 

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.

W. Szymborska

Panu generałowi brygady dr. Wiesławowi Grudzińskiemu 
oraz Jego Najbliższym wyrazy szczerego współczucia  

i głębokiego żalu z powodu śmierci

MAMY
 

składa
Dowódca Marynarki Wojennej
admirał floty Tomasz Mathea
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Budowa okrętu patrolowego „Ślązak” dla Marynarki Wojennej 
zostanie dokończona. Tomasz Siemoniak, szef resortu obrony 
narodowej, podpisał ostatnie dokumenty w tej sprawie. Okręt trafi 
pod banderę Marynarki Wojennej w pierwszym kwartale 2016 roku.  

Na początku roku Inspektorat Uzbro-
jenia i Stocznia Marynarki Wojen-
nej podpisały aneks do umowy na 
budowę okrętu patrolowego „Ślą-

zak”, który powstanie zamiast korwety 
„Gawron”. Porozumienie określa patrolowy 
profil jednostki oraz terminarz i harmonogram 
jej budowy przez Stocznię Marynarki Wojennej. 
Aby prace mogły ruszyć, MON musiało zaktu-
alizować dokumentację.

Minister obrony narodowej Tomasz Sie-
moniak podpisał Decyzję nr Z-79/Log./
MON. Określa ona tryb przyjęcia do służby 
w Marynarce Wojennej okrętu patrolowego 
„Ślązak”. Dodatkowo precyzuje, jakie wy-
magania taktyczno-techniczne ma on speł-
niać. Zaktualizowana dokumentacja wska-
zuje też parametry techniczne dla tzw. zinte-
growanego systemu walki, czyli uzbrojenia, 
jakie dostanie nowy polski okręt patrolowy.

Nic już więc nie stoi na przeszkodzie w 
zawarciu umowy na dokończenie prac nad 
„Ślązakiem”.

Jak wyjaśnia ppłk Małgorzata Ossolińska 
z Inspektoratu Uzbrojenia, rozmowy z 
przedstawicielami gdyńskiej stoczni powin-
ny się zacząć w najbliższych tygodniach.

W pierwszym etapie ma zostać dokończo-
na budowa tzw. platformy, czyli kadłuba z 
pełnym jego wyposażeniem. Składa się na 

nią wszystko, co tworzy okręt, oprócz jego 
uzbrojenia.

Wiosną ubiegłego roku eksperci z resortu 
obrony wizytowali stocznię i ocenili za-
awansowanie prac nad okrętem. Kadłub, ich 
zdaniem, jest gotowy. W 80 procentach jest 
też gotowa nadbudówka. Na okręcie znajdu-
je się już 90 procent wyposażenia ogólno-
okrętowego, począwszy od kuchni, przez 
silniki, turbiny, na śrubach napędowych 
skończywszy.

Decyzja o zakończeniu trwającego jede-
naście lat projektu budowy dla Marynarki 
Wojennej wielozadaniowej korwety 
„Gawron” zapadła w lutym ubiegłego roku. 
Resort obrony narodowej przez kilka mie-
sięcy zastanawiał się, co zrobić z kadłubem 
„Gawrona”, którego budowa została prze-
rwana.

Rzecznik MON Jacek Sońta podkreślał, 
że eksperci i wojskowi rozważali trzy opcje. 
– Pierwszym wariantem była kontynuacja 
budowy korwety z koniecznym finansowa-
niem, nawet w granicach miliarda złotych. 
Drugi wariant zakładał rezygnację z projek-
tu i oddanie okrętu na złom, gdyż nie było 
zainteresowania odkupieniem kadłuba. 
Trzeci zaś przewidywał wykorzystanie już 
zbudowanej platformy i przerobienie na 
okręt patrolowy – wyjaśniał Sońta.

We wrześniu 2012 roku premier Donald 
Tusk zapowiedział, że armia będzie realizo-
wała wariant trzeci, czyli wykorzysta kadłub 
korwety do zbudowania okrętu patrolowego. 
Minister obrony narodowej Tomasz Siemo-
niak uzasadniał taką decyzję tym, że jest 
ona korzystna, zarówno ze względów eko-
nomicznych, jak i obronnych. – Wybieramy 
racjonalne rozwiązanie, które przy okazji 
daje szansę uratowania miejsc pracy w 
stoczni. Marynarka Wojenna potrzebuje na-
tomiast okrętu patrolowego, więc mam wra-
żenie, że z tego dziwacznego, wieloletniego 
kontredansu wychodzimy z w miarę racjo-
nalnym rozwiązaniem – tłumaczył minister.

ORP „Ślązak” będzie czwartą jednostką o 
takiej nazwie w Marynarce Wojennej RP. W 
okresie międzywojennym nazwę Ślązak no-
sił kontrtorpedowiec. W czasie II wojny 
światowej ORP „Ślązak – niszczyciel eskor-
towy klasy Hunt II – wsławił się w rajdzie 
na francuskie wybrzeże pod Dieppe oraz 
operacjami eskortowymi na Morzu Śród-
ziemnym. W latach 1954–1966 nazwę Ślą-
zak nosił okręt podwodny projektu 96.

13     

Ślązak na kursieŚlązak na kursie

Krzysztof Wilewski
(przedruk artykułu z portalu: 

www.polska-zbrojna.pl)

Schyłek „Tarantul”

 W latach osiemdziesiątych polskie siły 
morskie rozpoczęły stopniowe wycofywanie 
ze służby kutrów rakietowych projektu 205 
(Osa-I). Zapadła decyzja zakupu nowych 
okrętów w ZSRR, bo tylko ten rynek był dla 
MW RP wówczas dostępny. Wybór padł na 
jednostki projektu 1241. Większe, dysponu-
jące, lepszym i nowocześniejszym uzbroje-
niem artyleryjskim oraz jak na tamte czasy 
uzbrojeniem rakietowym nowszej generacji. 
Były one także jednymi z najszybszych jed-
nostek akwenu Morza Bałtyckiego, które 
dysponowały napędem turbinowym o mocy 
32 tysięcy koni mechanicznych, umożliwia-
jącym rozwijanie prędkości ponad 40 wę-
złów.

Pierwszy, całkowicie nowy okręt zacumo-
wał w Porcie Wojennym na Oksywiu 5 
grudnia 1983 roku i został przejęty przez 
polską załogę. Niespełna trzy tygodnie póź-
niej odbyła się uroczystość podniesiona bia-
ło-czerwonej bandery i nadania okrętowi 
imienia ORP „Górnik” oraz numeru burto-
wego 434. W 1984 roku do służby wcielono 
ORP „Hutnik” o numerze burtowym 435. W 
1986 roku podpisano natomiast umowę na 
dostawę dwóch kolejnych Tarantul, którym 
następnie nadano nazwy ORP „Metalowiec” 
(13 lutego 1988 roku) i ORP „Rolnik” (4 lu-
tego 1989 roku). Wszystkie polskie jednost-
ki projektu 1241 RE zostały wybudowane w 
Stoczni Rzecznej w Rybińsku. 

Praktycznie zaraz po podniesieniu  biało-
czerwonej bandery na wszystkich czterech 
polskich „Tarantulach” rozpoczął się proces 
ich bardzo intensywnej eksploatacji oraz 
szkolenia załóg. Okręty te były wykorzysty-
wane praktycznie we wszystkich najważ-
niejszych ćwiczeniach morskich zarówno 
krajowych jak i międzynarodowych. Zdoby-
wały miano najlepszych okrętów w polskiej 
flocie. Znane były przede wszystkim z siły 
rażenia, jaką dysponowały w postaci rakiet 
przeciwokrętowych oraz bardzo efektywnej 
artylerii okrętowej złożonej z armaty śred-
niego kalibru AK-176M i dwóch armat ma-
łego kalibru AK-630M. Wszystkie te okręty 
w ramach różnego rodzaju działań na morzu 

pokonały łącznie około 200 tysięcy mil 
morskich spędzając także setki, jak nie ty-
siące dni w ramach dyżurów bojowych. Naj-
trudniejszym, a jednocześnie najbardziej 
spektakularnym zadaniem, jakie wykonywa-
ły te okręty, były praktyczne strzelania ra-
kietowe. Właśnie w tego typu działaniach 
wyszkoliło się wielu marynarzy służących 
na „Tarantulach”. Nie można zapomnieć o 
fakcie, że ze strzelań rakietowych korzystały 
także wojska obrony przeciwlotniczej, któ-
rych zadaniem było zwalczanie niskolecą-
cych celów powietrznych, czyli rakiet strze-
lanych właśnie z okrętów 1241RE. Okręty 
te zapisały się także w historii ćwiczeń mor-
skich realizowanych w ramach Partnerstwa 
dla Pokoju, a następnie ćwiczeń już typowo 
NATO-wskich, w których często odgrywały 
kluczową rolę, jako trzon lekkich nawod-
nych sił uderzeniowych. Jako jedne z pierw-
szych okrętów MW RP rozpoczęły współ-
pracę z morskimi siłami NATO.

Niestety czas jest nieubłagany i okręty 
stopniowo musiały wychodzić z linii. W 
2005 roku bandery wojenne opuściły ORP 
„Górnik” i ORP „Hutnik”. W linii pozostały 
zatem już tylko dwie jednostki OORP „Me-
talowiec” i „Rolnik”, które do dzisiaj są 

jeszcze w służbie, jednak także i one prze-
widziane są do wycofania. Mimo licznych 
zapowiedzi polskie Tarantule nigdy nie do-
czekały się kapitalnych remontów, choć sta-
nowią idealną platformę do modernizacji. 
Nie wolno zapominać o wielu głosach i kon-
cepcjach ich unowocześnienia w celu dal-
szej eksploatacji i pozostawienia w służbie. 
Jeszcze do niedawna istniał bowiem plan re-
montu dwóch ostatnich „Tarantul”, który 
pozwoliłby na wykorzystanie ich bojowego 
potencjału w perspektywie, co najmniej de-
kady oraz osiągnięcia w pewnym stopniu 
kompatybilności z okrętami projektu 660M. 

„Tarantule” to z pewnością jedne z najcie-
kawszych konstrukcji, jakie były eksploato-
wane w MW RP w okresie ostatnich trzech 
dekad. Biorąc pod uwagę „kurczący” się po-
tencjał okrętowy MW tych jednostek po 
prostu będzie brakowało i pozostaje mieć 
nadzieję, że okręty patrolowe i obrony wy-
brzeża, przewidziane w programie moderni-
zacji naszej floty, będą w stanie jak najszyb-
ciej przejąć zadania po „Tarantulach”

W lutym swoje święto obchodziły dwa okręty rakietowe OORP „Metalowiec”
i „Rolnik”. Niestety ich eksploatacja w MW dobiegła już końca. Od czerwca 2010 
roku nie wychodziły na morze z powodu wyczerpania się resursu napędu głównego. 
Systemy uzbrojenia pozostają jednak sprawne. Mimo to zapadła decyzja 
o opuszczeniu na nich bandery wojennej w grudniu tego roku. 

kmdr por. Bartosz Zajda
kmdr ppor. Krzysztof Grunert
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W styczniu minęła pierwsza rocznica utworzenia Koła nr 13. 
Dowódców Okrętów działającego przy Stowarzyszeniu 
Oficerów Marynarki Wojennej. Trzynastka w nazwie Koła nie 
jest przypadkowa – odnosi się do 13 Dywizjonu Trałowców.
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Integracja Trzynastki

Pomysł skonsolidowania środowiska 
byłych i obecnych dowódców okrę-
tów 13. Dywizjonu Trałowców wy-
szedł od kmdr. ppor. rez. Aleksandra 

Gierkowskiego, byłego dowódcy OORP  
„Czajka” i „Gopło” „Wystarczyło tylko wyjść 
z inicjatywą, aby wirtualne spotkania i telefo-
niczne kontakty przenieść na grunt realny. W 
stosunkowo krótkim czasie odbyło się kilka 
spontanicznych spotkań, przez które przewi-
nęło się ponad 100 byłych i obecnych dowód-
ców okrętów z 13. dTR. Następnie należało 
nadać tym spotkaniom odpowiednią formę, a 
spontaniczność zastąpić zorganizowaniem” - 
mówi Aleksander Gierkowski.

Efektem tych spotkań było utworzenie Koła 
nr 13 Dowódców Okrętów przy Stowarzysze-
niu Oficerów Marynarki Wojennej. Od mo-
mentu utworzenia Koła spotkania dowódców 
okrętów 13. dTR odbywają się w każdy 
czwarty piątek miesiąca w klubie Riwiera. W 
trakcie ich trwania omawiane są tematy zwią-
zane z Marynarką Wojenną - zarówno tą dzi-
siejszą jak i tą sprzed wielu lat. Jak mówi ko-
mandor porucznik Krzysztof Rybak, dowódca 
13. Dywizjonu Trałowców, wyjątkowo cenna 
podczas tych spotkań jest wymiana doświad-
czeń i spostrzeżeń związanych z dawniejszą i 
obecną służbą pod polską banderą na trałow-
cach. „Niebagatelną rolę odgrywają tu wspo-
mnienia byłych i doświadczonych dowódców, 

które stanowią cenną lekcję historii, bo prze-
kazywaną bezpośrednio przez tych, którzy ją 
współtworzyli” - wyjaśnia dowódca 13. dTR.

Oprócz oficjalnych spotkań dowódców, od-
bywają się również nieformalne spotkania ma-
rynarzy zasadniczej służby wojskowej 13. 

dTR. „Być może w przyszłości zaowocuje to 
stworzeniem podobnego do naszego stowarzy-
szenia, bo przecież ono także zaczęło się 
spontanicznymi spotkaniami. Tego typu sto-
warzyszenie stanowi doskonałą formę kontak-
tu marynarzy obecnie służących w 13. dTR z 
tymi, którzy swą służbę w dywizjonie już za-
kończyli” - mówi Aleksander Gierkowski, pre-
zes 13.  Koła Dowódców Okrętów  przy 
SOMW i dodaje, że ogromną wartością w 13. 
dTR jest to, iż ludzie, którzy go tworzą kładą 
duży nacisk właśnie na różnego rodzaju spo-
tkania integracyjne. Środowisko marynarskie 
konsoliduje się doskonale między innymi na 
corocznych balach, które są  pieczołowicie 
pielęgnowaną tradycją. Poza tym marynarze 
spotykają się podczas oficjalnych uroczystości 
i świąt związanych z dywizjonem. Komandor 
porucznik Krzysztof Rybak uważa, że dobra 
integracja wynika z braku malkontenctwa, du-
żej ilości wykonywanych zadań - w tym mię-
dzynarodowych oraz otwartością na różnego 
rodzaju inicjatywy.

Służba w 13 dTR jest trudna i ma swoją 
specyfikę. „Buduje ona w znaczącym stopniu  
tożsamość marynarzy, którzy służą w tej jed-
nostce. Spotkania integracyjne dają im poczu-
cie przynależności do wyjątkowej grupy, rozu-
miejącej istotę ich służby, jej specyfikę i wy-
jątkowość” - mówi kmdr ppor. rez. Aleksander 
Gierkowski. Dodaje, że podczas takich spo-
tkań rodzi się w nich przekonanie, że tworzą 
historię dywizjonu, a to z kolei buduje poczu-
cie dumy i satysfakcji z tego, że ich pasja i po-
święcenie nie są daremne.

Wiceadmirał Jerzy Patz zakończył służbę w Marynarce 
Wojennej. Przez 35 lat przeszedł przez wszystkie szczeble 
oficerskiej kariery. Ostatnim z nich z nich było stanowisko  
zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej – szefa Sztabu MW.

Jak sam mówi, o służbie w Marynarce 
Wojennej marzył jeszcze będąc uczniem 
szkoły średniej. „Pasjonowałem się wte-
dy żeglarstwem i było dla mnie oczywi-

ste, że będę pływał na okrętach” - wspomina 
wiceadmirał Jerzy Patz. Dlatego też w 1973 ro-
ku rozpoczął naukę na Wydziale Dowódczym 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Cztery lata później został promowany na pierw-

szy stopień oficerski. Pierwsze stanowisko służ-
bowe objął na trałowcu ORP „Jastrząb” – został 
dowódcą działu broni podwodnej. Później został 
wyznaczony na zastępcę dowódcy trałowca 
ORP „Albatros”, a od 1981 r. objął dowodzenie 
tym okrętem. Następnie w latach 1982-1984 do-
wodził trałowcem ORP „Tukan”, będąc jedno-
cześnie dowódcą grupy okrętów w 13 Dywizjo-
nie Trałowców w Helu. Od 1986 r. do 1991 r. 

służył w Dowództwie 13 Dywizjonu Trałow-
ców, kolejno na stanowisku szefa Sztabu - za-
stępcy dowódcy oraz dowódcy dywizjonu. 
„Dzisiejsze okręty obrony przeciwminowej to 
nie jest to samo co okręty z przełomu lat 70 i 
80. Dzisiaj są one wyposażone w nowoczesny 
sprzęt, systemy elektroniczne i pojazdy pod-
wodne nowej generacji. W czasach kiedy ja 
służyłem na trałowcach podstawowym uzbro-
jeniem były trały kontaktowe oraz trały niekon-
taktowe. Na większości okrętów Główne Sta-
nowisko Dowodzenia znajdowało się na otwar-
tej przestrzeni i trzeba było tam pełnić wachtę 
niezależnie od pogody. Warunki dzisiejszej 
służby zdecydowanie zmieniły się na lepsze” - 
opowiada wiceadmirał Patz.

W 1991 roku wiceadmirał Jerzy Patz został 
wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu - I za-
stępcy Dowódcy 9 Flotylli Obrony Wybrzeża 
im. kadm. Włodzimierza Steyera w Helu. 

W latach 2000-2004 zajmował stanowisko 
szefa Szefostwa Szkolenia Morskiego - zastęp-
cy szefa Szkolenia Marynarki Wojennej, a na-
stępnie,  do 2006 roku dowodził 3 Flotyllą 
Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego 
w Gdyni. Od 28 czerwca 2006 roku był zastęp-
cą Dowódcy Centrum Operacji Morskich w 
Gdyni, a 12 czerwca 2008 r. objął obowiązki 
dowódcy Centrum Operacji Morskich. Dwa la-
ta później został wyznaczony na stanowisko za-
stępcy Dowódcy Marynarki Wojennej - szefa 
Sztabu Marynarki Wojennej. 1 października 
2012 r. zdał obowiązki zastępcy Dowódcy Ma-
rynarki Wojennej - szefa Sztabu MW, a w 
styczniu 2013 roku pożegnał się z mundurem. 

„Największym moim marzeniem podczas 
służby w Marynarce Wojennej było zostać do-
wódcą okrętu. Chyba większość oficerów o 
tym marzy. Oczywiście później można piąć się 
po kolejnych szczeblach kariery, ale te szczeble 
są już z reguły coraz bardziej biurokratyczne. 
Służba na stanowisku dowódcy okrętu pozosta-
je w pamięci na długie lata” - wyjaśnia wicead-
mirał Patz. - „Co będę robił w cywilu? Do wio-
sny będę odpoczywał. Potem zacznę wędko-
wać. Nagromadziłem przez ostatnie lata trochę 
sprzętu wędkarskiego ale nie było czasu, żeby 
zrobić z niego użytek. W 2012 roku nie byłem 
ani razu na rybach. Z tej perspektywy uważam 
ten rok za najgorszy w ciągu ostatnich kilku 
lat” - dodaje z uśmiechem wiceadmirał.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Pożegnanie  z  mundur em
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50 lat temu w morskim rodzaju Sił Zbrojnych utworzono Oddział Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno Krajoznawczego. 

Oddział PTTK Marynarki Wojennej 
powstał z połączenia istniejących w 
tamtym czasie kół PTTK: nr 1 w 
Helu, nr 2 w Wyższej Szkole Mary-

narki Wojennej, nr 3 w Stoczni Marynarki Wo-
jennej, nr 4 w Jednostce Lotnictwa Morskiego 
w Siemirowicach, nr 5 w Dowództwie Mary-
narki Wojennej, nr 6 w jednostce WOPK w 
Gdyni, nr 8 w Szpitalu Marynarki Wojennej w 
Gdańsku – Oliwie. W jego skład weszły rów-
nież dwa kluby turystyczne: płetwonurków i 
motorowy. Przez wiele lat sztandarową imprezą 
młodzieżową były rajdy „Granicami Gdyni” 
pod wodzą Stanisława Dzierżaka, Jerzego 
Chłopeckiego i Tadeusza Radziuna.  Do historii 
przeszły też rajdy piesze i narciarskie oraz wę-
drówki: „Turysta Sprawny do Obrony”, „Szla-
kami Obrony Kępy Oksywskiej”, „W Hołdzie 
Obrońców Helu”, Wędrówki Kaszubskie”, 
„Wzgórzami Szymbarskimi” „Śladami Prado-
lin”. Na środkowym wybrzeżu w Darłowie lot-

nicy morscy z koła PTTK „Albatros” przez 
ćwierć wieku realizowali rajdy na orientację, w 
tym Memoriał im. kmdr. Romana Stefaniszyna. 
Podobne imprezy przez wiele lat odbywały się 
w rejonie Świnoujścia na wyspie Wolin, a w 
Gdyni ich wielkim propagatorem byli:Wacław 
Jakubowski i Andrzej Drabik. Podczas obcho-
dów 50 lecia powstania oddziału PTTK MW, 
Andrzej Tokarski , wiceprzewodniczący Komi-
sji Krajoznawczej PTTK MW powiedział: „Jak 
ważna była  prekursorska rola autorów powoła-
nia Oddziału PTTK w Marynarce Wojennej nie 
trzeba nikogo przekonywać. Ówcześni pionie-
rzy tworzenia zrębów PTTK w morskim rodza-
ju sił zbrojnych, potrafili przekonać do swych 
poczynań kierownictwo Marynarki Wojennej. 
Dowódca wiceadmirał Zdzisław Studziński i je-
go zastępca kontradmirał Gereon Grzenia Ro-
manowski swoimi podpisami akceptowali, tak 
jak później ich kolejni następcy, nowatorskie 
rozwiązania, za jakie należy uznać wprowadze-

nie PTTK do życia służbowego i społecznego. 
Wówczas i przez dziesiątki lat, wielkim sprzy-
mierzeńcem była redakcja tygodnika Marynar-
ki Wojennej „Bandera”, która umacniała w sta-
nie osobowym jednostek przekonanie, że tury-
styka to ważny element budujący nową rzeczy-
wistość, kształtującą świadomość i otwartość 
na humanistyczny akcent w działalności szkole-
niowej i wychowawczej". Do grona osób powo-
łujących marynarski Oddział PTTK należeli: 
m.in. Marian Wawrzyniak, Józef Zaworski, Ta-
deusz Radziun, Jerzy Adamczyk, Czesław 
Adamczyk i Stefania Łuczak i kapitan mary-
narki Ireneusz Adamski (pomysłodawca i zało-
życiel oddziału). W 2012 roku Odział skupiał 
13 kół i klubów zrzeszających około 700 człon-
ków, które w 2011 roku zorganizowały 409 
przedsięwzięć turystycznych, w których wzięło 
udział 11794 osoby. 
przedsięwzięć turystycznych, w których wzięło 

Pół wieku turystyki

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl



Chorążowie marynarki: 
1. st.chor.szt. Mirosław Brusiło 
2. chor. szt. Jarosław Celiński 
3. mł. chor. Mariusz Ceynowa 
4. st.chor. Marcin Filipkiewicz 
5. chor. Tomasz Groth 
6. chor. szt. Ryszard Klejsa
7. st. chor. Artur Kosior 
8. chor. Tomasz Kubik
9. chor.szt. Dariusz Mach 
10. chor. Dariusz Małachowski 
11. chor.szt. Bogusław Pietrzykowski 
12. mł.chor. Rafał Potrykus 
13. mł. chor. Andrzej Preuss
14. st.chor.szt. Jerzy Sopel
15. chor.szt. Witold Strzelecki 
16. mł.chor.szt. Ryszard Wachowski 
17. mł.chor.szt. Radosław Więch 
18. chor.szt. Marek Wróblewski 
19. mł.chor.szt. Ireneusz Ziarkowski 
20. chor.szt. Ryszard Żabiński 

Bosmani:
1. bosm.szt. Roman Adrian 
2. st.bosm. Marek Bułakowski 
3. bosm.szt. Tomasz Czerwiński 
4. st. bosm. Jacek Dębowski 
5. bosm. Tomasz Gotówko 
6. st. bosm. szt. Dariusz Majewski 
7. bosm. Jacek Majewski 
8. st. bosm. szt. Mirosław Mirek 
9. bosmat Marcin Pawlak
10. bosm. Dariusz Reszke 
11. st.bosm. Marek Rodziewicz
12. bosm. Andrzej Rutkowski 
13. st.bosm. Jerzy Szulborski 
14. st.bosm. Marek Walentynowicz
15. bosm. Radosław Wołowski 
16. bosm. Krzysztof Żakowski

Marynarze zawodowi:
1. st. mar. Andrzej Rosiak

Pożegnania z mundurem
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