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Szukając „Orła”
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Jest wiele hipotez na temat zaginięcia „Orła”. Może on spoczywać na dnie Morza Północnego praktycznie na każdej pozycji na trasie jego 
przejścia do i z rejonu patrolowania. Może on także spoczywać w wyznaczonym sektorze patrolowania, o ile zdołał tam dotrzeć. Mógł także zbo-
czyć z wytyczonego kursu, czy też wyjść ze swojego sektora, w wyniku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności. Część z tych punktów oraz 
sektorów patrolowania została oczywiście sprawdzona, zarówno przez Marynarkę Wojenną, jak i cywilne ekspedycje badawczo-poszukiwawcze. 
W rozważaniach na temat możliwych przyczyn zatonięcia ORP „Orzeł” historycy biorą pod uwagę, że okręt mógł wejść na niemieckie pole mi-
nowe, bądź też dopiero co postawione brytyjskie, o którego istnieniu dowódca okrętu śp. kmdr ppor. Jan Grudziński nie został poinformowany. 
Przyczyna zatonięcia mogły być także torpedy wystrzelone z pokładu niemieckiego okrętu nawodnego bądź podwodnego, jak również nie moż-
na wykluczyć, że mógł to być okręt sojuszniczy. Teoretyzując rozważyć również trzeba inne rodzaje uzbrojenia, które mogło zatopić „Orła”, jak 
chociażby bomby głębinowe. Nie należy zapominać o działaniach lotnictwa. Samolot niemiecki, bądź także sojuszniczy mógł zbombardować i za-
topić polski okręt. Na koniec należy jeszcze uwzględnić hipotezę, chociaż najmniej prawdopodobną, iż okręt mógł zatonąć w wyniku awarii.

Więcej o ekspedycji, która szukała wraku „Orła” piszemy na s.14-15.
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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: SNMCMG1
"fotografia wykonana podczas treningu 
nurkowego w Islandii"

 Szanowni Czytelnicy,

Cztery lata temu wyszedł pierwszy numer czasopisma Marynarki Wojen-
nej „Bandera”  wznowionego po kilku latach przerwy. Staraliśmy się 
na jego łamach informować o wszystkim, co istotne w morskim Rodzaju 
Sił Zbrojnych. Stworzyliśmy również profil „Bandery” na portalu Face-

book, który jest niejako uzupełnieniem drukowanej wersji czasopisma. Pełni rów-
nież rolę swego rodzaju forum, na którym można wymienić się poglądami dotyczą-
cymi zarówno samego czasopisma jak i spraw związanymi z Marynarką Wojenną. 
Wersja drukowana „Bandery” z racji tego, że jest dystrybuowana wewnątrz Mary-
narki Wojennej trafia głównie do środowiska marynarskiego. Uruchomienie profi-
lu na Facebooku spowodowało z kolei zwiększenie zainteresowania czasopismem 
osób nie związanych zawodowo z morskim rodzajem Sił Zbrojnych. Ta dwutoro-
wość jest z jednej strony nowością, ponieważ przed wznowieniem naszego czasopi-
sma trafiało ono w zasadzie tylko do środowisk marynarskich, z drugiej zaś strony 
jest powrotem do tradycji, ponieważ kilkadziesiąt lat temu czyli na początku swoje-
go istnienia „Bandera” miała formę gazetową i była dostępna w prawie wszystkich 
punktach sprzedaży prasy na Wybrzeżu.

Chcieliśmy podziękować wszystkim Czytelnikom za to, że byli z nami przez te 
cztery lata oraz za to, że wspierali nas i sugerowali tematy na ciekawe artykuły. 
Mamy nadzieję, że grono osób, dla których „Bandera” jest lekturą obowiązkową 
będzie z czasem jeszcze większe niż teraz. 

Redakcja

 2 TOMASZ GOS | Dekada w głębinach

 5 TOMASZ GOS | Święto Morza w Gdyni

 6 TOMASZ GOS | Trałowce w ataku

 8 PIOTR WOJTAS | Ratownicy pod Bornholmem

 10 BARTOSZ ZAJDA | „Przywieźliście nam kawałek  

 Ojczyzny…”

 12 PIOTR WOJTAS | Podwodne „AJDIKI”

 13 PIOTR ADAMCZAK | Sprzęt dla Nadbrzeżnego 

 Dywizjonu Rakietowego MW

 14 BARTOSZ ZAJDA | Odnaleźć „ORŁA”

 16 MONIKA TRZCIŃSKA | Na pokładzie ORP POZNAŃ

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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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Od ilu lat kieruje Pan pracami pod-
wodnymi?
Przez ostatnie 10 lat kierowałem wszystki-
mi pracami podwodnymi na głębokościach 
większych niż 50 metrów. Przygotowywa-
łem te prace od początku do końca. 

Pracuje Pan z ekipą nurków głęboko-
wodnych. Z jakiej jednostki Marynar-
ki Wojennej wywodzą się Ci nurkowie?
Ta ekipa nie jest utożsamiana z jedną jed-
nostką. Jej trzon pochodzi z Dywizjonu 
Okrętów Wsparcia i z Ośrodka Nurków i 
Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni. 
Jest to grupa ludzi, która posiada kwalifi-
kacje starszego nurka ratownictwa. Są to 
najwyższe kwalifikacje nurkowe w tej spe-
cjalności w Wojsku Polskim. W przypadku 
jakichkolwiek przedsięwzięć, które zleca 
nam Dowódca MW  nurkowie są podpo-
rządkowywani odpowiednimi rozkazami 
pod jedno dowództwo. Potem przeprowa-
dzamy treningi w oparciu o komory de-
kompresyjne znajdujące się na okrętach ra-
towniczych, w Ośrodku lub AMW. Następ-
nie realizujemy zadanie. 
Od 10 lat jest to w zasadzie stała grupa i 
pomimo tego, że na co dzień nie pracuje-
my razem ze sobą to w przypadku jakich-
kolwiek prac ta ekipa sprawdza się dosko-
nale.

Doświadczenie robi swoje...
Zachowanie ciągłości szkoleniowej przy 
prowadzeniu prac podwodnych jest bardzo 
ważne bo wyszkolenie nurka od podstaw 
do pracy na dużych głębokościach to kwe-
stia minimum pięciu lat.
Poza tym każda praca jest źródłem dodat-
kowych doświadczeń, których nie zastąpią 
żadne kursy i szkolenia. 

Kieruje Pan pracami podwodnymi na 
głębokościach od 50 metrów do ilu me-
trów?
Technologia jaką stosujemy obecnie po-
zwala nam na zanurzyć się pod wodę do 
głębokości 90 metrów. W wyjątkowych 
sytuacjach jesteśmy w stanie zwiększyć tą 
głębokość do 120 metrów, ale wymaga to 
już specjalnej zgody przełożonych. Śred-
nia głębokość Bałtyku wynosi 53 metry. 
Maksymalna głębokość na jaką możemy 
się zanurzyć jest wystarczająca jeśli chodzi 
o potrzeby Marynarki Wojennej w rejonie 
Morza Bałtyckiego. 

B A N D E R A

Jaki jest Bałtyk z punktu widzenia 
nurka głębokowodnego?

Bardzo wymagającym morzem. W Bałty-
ku jest zła widoczność i niska temperatura. 
Te dwa elementy znacznie utrudniają prace 
podwodne. Dodatkowo ruszenie osadu 
znajdującego się na dnie jeszcze bardziej 
ogranicza widzialność co może być dla nas 
bardzo niebezpieczne.

Ostatnio wykonywaliście zadania 
związane z poszukiwaniem wraku 
ORP „Orzeł”. Co było dla was nowo-
ścią podczas tych prac?
Nowością był dla nas rejon działania czyli 
Morze Północne. Panuje tam inne zasole-
nie niż na Bałtyku w związku z czym jest 
inna wyporność wody. Pozytywnym za-
skoczeniem była dla nas przejrzystość wo-
dy. Na głębokości 65 metrów nurkowie 
mogli pracować w ciągu dnia bez żadnego 
dodatkowego oświetlenia, a są przyzwy-
czajeni do tego, że pracują w prawie całko-
witych ciemnościach. Istotną rzeczą, na ja-
ką należy zwrócić uwagę w Morzu Północ-
nym są bardzo silne prądy morskie, które 
dodatkowo utrudniają pracę.

Jaki powinien być nurek pracujący na 
dużych głębokościach?
Z pewnością musi być silny, bo siła przy-
daje się do pracy pod wodą. Musi również 
umieć zaufać technice, w którą jest wypo-
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Z  kmdr. ppor. Robertem Szymaniukiem, zastępcą Komendanta 
Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w 
Gdyni oraz szefem sztabu OSNiP i kierownikiem podwodnych 
działań ratowniczych rozmawia Tomasz Gos. FO
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S KMDR PPOR. ROBERT SZYMANIUK, lat 42, absolwent Akademii Marynarki Wojennej. Szef Sztabu i Zastępca Komendanta OSNiP WP, Star-
szy Nurek Ratownictwa, Kierownik Podwodnych Działań Ratowniczych prowadzący w ostatnich latach wiele specjalistycznych działań ratowni-
czo-nurkowych takich jak: prace przy wraku transportowca Goya, lotniskowca Graf Zeppelin, kutra WŁA -127 czy wydobyciu kutra CHY-8. Kiero-
wał nurkowaniami w operacji poszukiwania okrętu ORP „Orzeł” na Morzu Północnym. 

Dekada w głębinach

sażony oraz mieć silną psychikę. Po wyj-
ściu na powierzchnię z głębokości po-
wiedzmy 80 metrów nurek musi około 5-6 
godzin spędzić w komorze dekompresyj-
nej. Pominięcie tego kilkugodzinnego 
okresu kończy się bardzo poważnym wy-
padkiem dekompresyjnym, którego na-
stępstwem może być paraliż, a nawet 
śmierć. W ciągu tych kilku godzin nurko-
wie są zdani tylko na siebie. Trzeba jeszcze 

dodać, że dzwon nurkowy ma kubaturę 4,2 
metrów sześciennych i wchodzi do niego 
dwóch ludzi wraz z całym wyposażeniem. 
Jeśli ktoś ma problemy z wykonywaniem 
pracy w całkowitych ciemnościach i w 
ograniczonej przestrzeni również nie bę-
dzie nadawał się na nurka głębokowodne-
go. 

Jak wypada porównanie naszych spe-
cjalistów do prac na dużych głęboko-
ściach ze specjalistami z innych kra-
jów?
Ekipa naszych nurków głębokowodnych 
jest według mnie na światowym poziomie. 
Jesteśmy w stanie wykonywać naprawdę 
bardzo skomplikowane zadania. W basenie 
Morza Bałtyckiego raczej nie mamy kon-
kurencji. 
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Święto Morza w Gdyni to wydarze-
nie nawiązujące do tradycji Święta 
Morza, zapoczątkowanego w okre-
sie II Rzeczypospolitej. Pomorski 

Okręgowy Związek Żeglarski, wspólnie z 
Ligą Morską i Rzeczną, Urzędem Miasta 
Gdyni oraz z Marynarką Wojenną RP po-
stanowił wskrzesić imprezę w jak najbar-
dziej okazałej formie. Ma się ona stać wy-
darzeniem cyklicznym.  „Święto Morza jest 
tradycją, którą chcielibyśmy kontynuować. 
Minęło już 90 lat od pierwszego nieformal-
nego Święta Morza, które miało miejsce 

1923 roku w Gdyni” - powiedział  na kon-
ferencji prasowej zorganizowanej z okazji 
Święta Morza Andrzej Królikowski, prezes 
Ligi Morskiej i Rzecznej - „Święto morza 
jest świętem radości nie tylko ludzi morza, 
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„Trzymajmy się morza, bo morze to szansa” - pod takim 
hasłem zorganizowano w tym roku Święto Morza w Gdyni.
 W programie tegorocznej edycji znalazło się ponad 40 
imprez o morskim charakterze.
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27            maja, w niemieckim porcie  
Warneműnde, na pokładzie polskiego 

okrętu ORP „Toruń”, ministrowie obrony na-
rodowej Polski i Niemiec podpisali „List In-

ale również wszystkich tych, którzy z mo-
rza chcieliby korzystać. Morze żywi i boga-
ci”.

Tomasz Falba, rzecznik prasowy Pomor-
skiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 
zwrócił uwagę, że tylko pierwsze Święto 
Morza nie miało hasła. Wszystkie później-
sze już je miały. Na tegoroczne hasło, które 
brzmiało „Trzymajmy się morza, bo morze 
to szansa” złożyła się słynna wypowiedź 
Stanisława Staszica i zdanie prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego wypowiedzia-
ne podczas uroczystości jubileuszu zaślu-

tencyjny” o rozszerzeniu współpracy sił mor-
skich obu państw. Jest to dokument obejmują-
cy największy, jak dotąd, zakres współdziała-
nia flot Polski i Niemiec. „List Intencyjny” 
podpisali ze strony polskiej – minister Obrony 
Narodowej Tomasz SIEMONIAK, a ze strony 
niemieckiej – minister Obrony Narodowej 
Niemiec Thomas de MAIZIÈRE w asyście 
dowódców sił morskich obu państw – admira-
ła floty Tomasza MATHEA i wiceadmirała 
Axela SCHIMPF. List zakłada rozszerzenie 
współpracy w zakresie prowadzenia operacji 
morskich, koncepcji rozwojowych, procesu 
szkolenia, szkolnictwa morskiego, zabezpie-

Święto Morza 
w Gdyni

B A N D E R A

czenia logistycznego, uzbrojenia i zaopatrze-
nia. Przyszła współpraca ma obejmować różne 
aspekty działań operacyjnych na rzecz bezpie-
czeństwa w obszarze Morza Bałtyckiego oraz 
pozwolić na racjonalne wykorzystywanie i łą-
czenie tzw. zdolności wojskowych obu flot np. 
w zakresie systemu kierowania i dowodzenia 
okrętami podwodnymi. Floty Polski i Niemiec 
będą także ściśle współpracować w zakresie 
szkoleń i ćwiczeń, wymieniać doświadczenia, 
organizować połączone szkolenia w ośrod-
kach szkoleniowych i na poligonach, kursy 
specjalistyczne oraz regularnie dokonywać 
wymiany personelu.

Polsko-niemiecka współpraca

Order Białej Róży dla Dowódcy MW

27 maja, w Muzeum Marynarki Wo-
jennej, Dowódca Marynarki Wo-

jennej admirał floty Tomasz MATHEA 
został odznaczony Krzyżem Komandor-
skim Orderu Białej Róży. To jedno z 
najwyższych odznaczeń przyznawanych 
przez Prezydenta Finlandii. Odznacze-

70. rocznica Bitwy o Atlantyk

Fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościusz-
ko” reprezentowała polską Marynarkę 

Wojenną podczas uroczystości 70. rocznicy 
Bitwy o Atlantyk organizowanych w Liverpo-
olu. Jednym z najważniejszych wydarzeń ob-
chodów było odsłonięcie tablicy honorującej 
wkład Polskiej Marynarki Wojennej i Handlo-
wej w ostateczne zwycięstwo w Bitwie o 
Atlantyk. Znajduje się ona przy molo w Liver-
poolu. Odsłonięcia tablicy dokonał kmdr por. 
Grzegorz Mucha (dowódca ORP „Kościusz-
ko”) wspólnie z panią Wandą Lesisz, uczest-

niczką Powstania Warszawskiego i małżonką 
nieżyjącego już komandora Tadeusza Lesisza, 
który podczas wojny służył m.in. na ORP 
„Błyskawica”. Polscy marynarze uczestniczy-
li także w paradach i uroczystościach organi-
zowanych przez lokalne władze, w tym m.in. 
w paradzie przed księżną Anną. Na pokładzie 
polskiego okrętu odbywały się spotkania z Po-
lonią i lokalnymi władzami.

SPONTEX 2013
Fregata rakietowa ORP „Gen. T. Ko-

ściuszko” wzięła udział w międzyna-
rodowych manewrach SPONTEX 2013. 
W ćwiczeniu udział wzięły okręty i lot-
nictwo morskie z 7 państw. Organizato-
rem manewrów, które prowadzone były 
na Zatoce Biskajskiej pomiędzy 13 i 21 
maja, były siły morskie Francji. Spontex 
2013 to międzynarodowe ćwiczenia w 
prowadzeniu operacji osłony tras żeglu-
gowych i obrony transportu morskiego 

przed atakami okrętów podwodnych. 
Głównym zadaniem załogi polskiej fre-
gaty oraz operującego z niej śmigłowca 
SH-2G było poszukiwanie i zwalczanie 
okrętów podwodnych. Podczas przejścia 
przez Morze Północne, zgodnie z mary-
narską tradycją, załoga polskiej fregaty 
złożyła wieniec ku pamięci marynarzy z 
zaginionego podczas II wojny światowej 
polskiego okrętu podwodnego ORP 
„Orzeł”.

Logo Święta Morza w Gdyni przypomina jacht płynący ostro naprzód z banderą Marynarki Wojennej i Gdynią za sterem. Krój czcionek nawiązu-
je do przedwojennych wzorów. W tle umieszczone zostało koło sterowe z kulą ziemską nawiązując do symbolu Ligi Morskiej i Rzecznej. Auto-
rem loga jest Grażyna Kamińska. 

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

bin Polski z morzem w Pucku 10 lutego 
2010 roku. 
Joanna Zielińska, wiceprzewodnicząca Ra-
dy Miasta Gdyni podkreśliła, że to bardzo 
ważne święto do wszystkich gdynian. 

„Gdynia zawsze jest z morzem. Morze  
wchodzi tutaj do samego miasta. ” - tłuma-
czyła wiceprzewodnicząca. Admirał floty 
Tomasz Mathea, Dowódca Marynarki Wo-
jennej zwrócił uwagę z kolei na to, że inten-
cją i pragnieniem wszystkich organizato-
rów tegorocznych obchodów Dni Morza 
jest aby wzorem okresu międzywojennego 
Święto Morza było świętem nie tylko 
mieszkańców Wybrzeża, ale również 
wszystkich Polaków. „Morze, co nie zawsze 
sobie wystarczająco dobitnie uświadamia-
my jest dobrem i bogactwem całego naro-
du.” - mówił na konferencji Dowódca Ma-
rynarki Wojennej.

Na edukacyjną stronę tegorocznego 
święta zwrócił uwagę Bogusław Witkow-
ski, prezes Pomorskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego. „Edukacja morska 
to nie tylko regaty, ale również nauka sa-
modzielności i pokory wobec morza.” - 
mówił prezes POZŻ. 

Zarówno samodzielność jak i pokora 
wobec morza są ważnym elementem 
kształtującym świadomość młodego poko-
lenia. Ale nie powinno zabraknąć w tej 
świadomości również miejsca na zdanie, 
które stało się mottem tegorocznego Święta 
Morza.

W kolejnym numerze "Bandery" opubli-
kujemy obszerną relację z tegorocznych 
obchodów Święta Morza.

nie wręczył premier Rządu Finlandii 
Jyrki KATAINEN. Ceremonii towarzy-
szyła wystawa fotograficzna w Muzeum 
MW prezentująca okręty Polskiej Mary-
narki Wojennej okresu międzywojenne-
go wybudowane w Finlandii.
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Załogi trałowców przechodzą cykl 
szkoleniowy składający się z 
trzech poziomów: O-1, O-2 i Z-1.
Pierwszy z nich, czyli O-1, pole-

ga na przygotowaniu okrętów do wyjścia na 
morze. Kolejny poziom szkolenia, nazywa-
ny O-2, polega na symulacji działania bojo-

wego pojedynczego okrętu, które polega 
głównie na obronie własnej na przykład 
podczas ataku z powietrza. Podstawowym 
przeznaczeniem trałowców jest jednak 
obrona przeciwminowa. Zadanie to okręty 
te realizują zawsze w grupie. Szkolenie gru-
powe trałowców nosi nazwę Z-1. Jest też 

nazywane ćwiczeniem Okrętowej Grupy 
Trałowej. 

Podstawowym zadaniem OGT jest reali-
zacja działań obrony przeciwminowej. „W 
skład działań przeciwminowych wchodzi 
trał rozpoznawczy, poszukiwanie min, nisz-
czenie min przy pomocy trałów zarówno 

kontaktowych jak i niekontaktowych oraz 
przeprowadzanie jednostek po przetrałowa-
nym torze wodnym. Chodzi tutaj przede 
wszystkim o obronę przeciwminową takich 
jednostek jak na przykład transportowce” - 
mówi komandor porucznik Andrzej Wojt-
kowiak, dowódca 12. Dywizjonu Trałow-
ców  Dodaje, że dodatkowym zadaniem 
podczas ćwiczeń OGT jest stawianie obron-
nych zagród minowych oraz obrona samej 
grupy trałowej czyli wykonywanie zadań 
artyleryjskich. W skład zadań artyleryj-
skich wchodzi rozstrzeliwanie miny pływa-
jącej, strzelanie do celów nawodnych i 
strzelanie do celów powietrznych. Zadania 
artyleryjskie związane z celami powietrz-
nymi realizowane są we współpracy z sa-
molotami myśliwsko-szturmowymi Su-22, 

które wykonują ćwiczebne naloty na okrę-
ty. Okręty broniąc się stosują między inny-
mi manewry uniku stawiając jednocześnie 
zasłonę dymną. Otwierają także ogień arty-
leryjski do celów powietrznych. W ramach 
ćwiczeń Z-1 okręty wykonują także zada-
nia związane z zagrożeniami asymetrycz-
nymi  takimi jak  dywersja czy atak terrory-
styczny oraz zagrożeniami wewnętrznymi, 
takimi jak pożar czy przebicie kadłuba. 
„Warto zaznaczyć, że trałowce to okręty, 
które w czasie pokoju systematycznie wyko-
nują działania bojowe do jakich zalicza się 
oczyszczanie torów wodnych z niebezpiecz-
nych materiałów wybuchowych” - wyjaśnia  
komandor porucznik Andrzej Wojtkowiak.  
„Działania minowe są bardzo skuteczne. 
Efekty w stosunku do poniesionych kosztów 
są ogromne. Wystarczy wyobrazić sobie ja-
ki skutek dla gospodarki mogłaby wywołać 
miny morska na szlaku wodnym w Polskiej 

Wyłącznej Strefie Ekonomicznej. Wystar-
czyłaby nawet sama informacja, że w da-
nym rejonie występują miny.  Bez względu 
na to, czy byłaby ona prawdziwa czy też 
nie, to bez okrętów obrony przeciwminowej, 
które mogłyby sprawdzić zagrożony rejon 
bylibyśmy bezradni.” - dodaje dowódca 12 
dTR.

Podczas każdego z epizodów szkolenio-
wych szczególny nacisk kładzie się na zgra-
nie i pracę zespołową. Zadanie programowe 
Z-1 jest zwieńczeniem całości szkolenia. 
Po nim okręty utrzymują gotowość do wy-
konywania zadań na morzu zarówno poje-
dynczo jak i w grupie. Wyszkolone i zgrane 
na tym poziomie załogi przygotowane są, 
aby poradzić sobie z każdym postawionym 
przed okrętami zadaniem uwzględniającym 
ich przeznaczenie. 
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Trałowce w ataku

Trałowce są przeznaczone przede wszystkim do działania 
w grupie. Zgodnie z tą zasadą realizowane są zadania 
związane z obroną przeciwminową w ramach Okrętowej 
Grupy Trałowej. 
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W tegorocznym ćwiczeniu Baltic Sa-
rex, które odbyły się w maju u wybrzeży 
Bornholmu, ze strony MW uczestniczyła 
załoga okrętu ratowniczego ORP 
„Zbyszko”, śmigłowca Mi-14 PŁ/R oraz 
marynarze z Brzegowej Grupy Ratowni-
czej (3 FO). Nasze siły współdziałały z 
ponad trzydziestoma jednostkami na-
wodnymi i dziesięcioma śmigłowcami i 
samolotami z ośmiu państw. 

BALTIC SAREX 2013, tak jak więk-
szość ćwiczeń międzynarodowych, jesz-
cze przed rozpoczęciem praktycznych 
działań na morzu, rozpoczął się od fazy 
planistycznej oraz portowej. W przeded-
niu fazy morskiej wszyscy uczestnicy 
ćwiczenia spotkali się na konferencji, 
podczas której dokonali ostatecznych 

uzgodnień i szczegółowo omówili po-
szczególne fazy działań oraz warunki 
bezpieczeństwa.

Pierwszym elementem ćwiczonym 
na morzu była koordynacja akcji ratow-
niczej w miejscu wypadku morskiego. 
Kierownicy ćwiczenia wyznaczali kolej-
ne okręty do pełnienia funkcji koordyna-
tora, podając na bieżąco informacje o 
kolejnych wypadkach i zdarzeniach. W 
ten sposób sprawdzano przygotowanie 
załóg nie tylko do aktywnego udziału w 
akcji ratowniczej, ale także do zarządza-
nia jednostkami w rejonie zdarzenia. 
ORP „Zbyszko” otrzymał zadanie po-
szukiwania rozbitka, który wypadł za 
burtę łodzi rybackiej. Po około 30 minu-
tach koordynowane z polskiego okrętu 

jednostki ratownicze odnalazły symulo-
wanego rozbitka w wyznaczonym ob-
szarze poszukiwań. W tym samym cza-
sie śmigłowiec ratowniczy Mi-14 PŁ/R 
prowadził akcję ratowniczą z powietrza, 
a Brzegowa Grupa Ratownicza zabez-
pieczała działania z wody i podejmowa-
ła rozbitków na pokład szybkiej łodzi 
motorowej i dostarczała ich do punktów 
udzielania pomocy medycznej.

W XXI wieku po morzach pływają 
zarówno kilkunastoosobowe załogi stat-
ków przewożących ładunki masowe, 
kontenery czy paliwo, ale także wy-
cieczkowce ze znaczną liczbą pasażerów 
na pokładzie. Wypadek Titanica z 1912 
roku i przypadek Costa Conordii niemal 
dokładnie sto lat później dobitnie poka-

zują, że granica pomiędzy rutynowym 
rejsem, a wypadkiem morskim w dal-
szym ciągu jest bardzo płynna. W każdej 
chwili taki rejs może zakończyć się ka-
tastrofą, a liczba ofiar jest tym większa, 
im później przychodzi pomoc. Dlatego 
bardzo dużą wagę podczas ćwiczeń ra-
towniczych, takich jak Baltic Sarex, 
przywiązuje się do współpracy morskich 
i lotniczych sił ratowniczych, które mają 
współdziałać podczas ewakuacji dużej 
liczby ludzi z zagrożonej jednostki. Ta-
ka operacja obejmuje pomoc poszkodo-
wanym, ewakuację rozbitków, a także 
walkę z ewentualnymi przebiciami ka-
dłuba i pożarami. Dodatkowym elemen-
tem scenariusza jest holowanie uszko-
dzonej jednostki, której pozostanie w 
miejscu zderzenia stanowiłoby zagroże-
nie dla bezpieczeństwa żeglugi.

W czasie ćwiczenia, na specjalnych 
odprawach, na bieżąco omawiane są 
efekty wykonywanych działań i podej-
mowanych decyzji. Dzięki temu, w trak-
cie zadań realizowanych w kolejnych 
dniach, załogi mogą udoskonalić swoje 
działania czerpiąc nie tylko z własnych 
doświadczeń, ale także z czynności wy-
konywanych przez inne jednostki 
uczestniczące w ćwiczeniu. Te same od-
prawy pomagają także organizatorom w 
ustaleniu szczegółów kolejnych edycji 
ćwiczenia. Wszystko po to, aby ćwicze-
nie ewoluowało tak, by za każdym ra-
zem możliwie dobrze odzwierciedlać re-
alne sytuacje, z jakimi można spotkać 
się na morzu.

Unikalność ćwiczenia Baltic Sarex 
polega na tym, że załogi nie wiedzą co 
stanie się po wyjściu z portu. Symulo-
wane wypadki zdarzają się tak jak w 
prawdziwym świecie – niespodziewanie. 
Założeniem organizatorów jest, aby za-
łogi okrętów ratowniczych wykazały się 
czujnością i gotowością zarówno do ak-
tywnego kierowania akcją ratowniczą 
jak i pomocy jednostce w potrzebie w 
ramach operacji ratowniczej kierowanej 
przez inną jednostkę. Najważniejsze jest 
jednak osiągnięcie założonego na po-
czątku celu. Ten, jak podkreśla dowódca 
ORP „Zbyszko” kpt. mar. Michał Czer-
wiak: „pozostaje niezmienny od lat, a 
dzięki różnorodności zaaranżowanych 
sytuacji załoga może przećwiczyć 
wszelkie aspekty akcji ratowniczej we-
dług Międzynarodowego Lotniczego i 

Morskiego Poradnika Poszukiwania i 
Ratowania (IAMSAR). Oficerowie 
wachtowi doświadczają, jak ważna w 
praktyce jest szybkość podejmowanych 
decyzji oraz elastyczność przy dyna-
micznie zmieniającej się sytuacji”. Jak 
podkreśla dalej dowódca okrętu: „tego 
typu ćwiczenie umożliwia nie tylko 
sprawdzenie międzynarodowych proce-

dur współdziałania w sytuacji ratowania 
życia na morzu, ale także kompleksową 
ocenę faktycznych możliwości samego 
okrętu”.

W trakcie prowadzenia akcji ratowni-
czej każda minuta ma znaczenie, dlatego 
ważnym aspektem ćwiczeń poszuki-
wawczo-ratowniczych serii Baltic Sarex 
jest współpraca międzynarodowych, cy-
wilnych i wojskowych służb poszukiwa-

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@gmail.com

Ratownicy pod Bornholmem
Współpraca na morzu, odpowiednia koordynacja, znajomość procedur, a przede 
wszystkim doświadczenie – to główne czynniki, które decydują o powodzeniu 
akcji ratowniczych na morzu. Dlatego tak bardzo potrzebne są ćwiczenia, 
zwłaszcza te międzynarodowe, które doskonalą wyszkolenie sił ratowniczych. 
Jednym z największych tego typu manewrów w Europie są ćwiczenia z serii 
BALTIC SAREX.
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W Marynarka Wojenna dysponuje czterema okrętami oraz dziewięcioma śmigłowcami ratowniczymi. Te ostatnie pełnią całodobowe dyżury w krajo-
wym systemie poszukiwania i ratownictwa i za pośrednictwem służby operacyjnej MW otrzymują od Morskiego Ratowniczego Centrum Koordyna-
cyjnego w Gdyni informacje o wszelkich sygnałach wzywania pomocy z morza. Od lat dziewięćdziesiątych zostały wezwane do ponad 500 akcji ra-

towniczych, podczas których udzieliły pomocy niemal 300 osobom.

nia i ratownictwa, które w większości 
przypadków współpracują na co dzień 
także na szczeblu krajowym, jak to ma 
miejsce w przypadku Marynarki Wojen-
nej RP i Morskiej Służby Poszukiwania i 
Ratownictwa. Wnioski i doświadczenia 
wyniesione z takich ćwiczeń jak Baltic 
Sarex służą zatem poprawie bezpieczeń-
stwa morskiego. Wytyczają także kie-

runki do planowania kolejnych, podob-
nych przedsięwzięć. Największym z 
nich, będzie przyszłoroczne ćwiczenie 
ratownicze Dynamic Monarch 2014, 
którego organizatorem i gospodarzem 
będzie polska Marynarka Wojenna. 
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Islandia, wyspa wulkaniczna, bogata w 
gorące źródła oraz gejzery. Nie bez 
przyczyny nazwana została „krajem 
lodu” ponieważ ponad 10 procent jej 

powierzchni zajmują lodowce. Jej krajobraz 
przez wielu nazywany jest księżycowym, a 

większość terenów tego państwa to prak-
tycznie dzikie, niezamieszkane tereny 
rzadko odwiedzane przez mieszkańców i 
turystów. Gęstość zaludnienia to około 3 
mieszkańców na kilometr kwadratowy. Po-
pulacja to niewiele ponad 300 tysięcy ludzi 

Okręty Marynarki Wojennej 
stanowią integralną część 
terytorium 
Rzeczypospolitej. Często 
określane są mianem 
„pływających 
ambasadorów RP”. Jednak 
dla naszych rodaków na 
całym świecie są także 
emocjonalną częścią 
Ojczyzny, symbolem 
polskości oraz powodem do 
narodowej dumy.

„Przywieźliście nam kawałek 
Ojczyzny…”

czyli mniej niż np. w polskiej Bydgoszczy 
czy Lublinie. W Islandii mieszka wielu Po-
laków, którzy co do liczebności, są drugą 
po rodowitych Islandczykach grupą etnicz-
ną w tym kraju. Niestety, odległość jaka 
ich dzieli od Ojczyzny to około 3500 km 
więc zapewne ich kontakt z Polską opiera 
się głównie o Internet, telewizję czy po 
prostu rozmowy telefoniczne. Wydawać by 
się mogło, że w dobie wszechobecnego In-
ternetu dystanse między krajami, a nawet 
kontynentami, zmniejszyły się znacznie i 
że wszelkie kontakty można utrzymać dro-
gą elektroniczną. Jednak to nie to samo, co 
bezpośrednie relacje. Stąd tak duża radość 
u naszych rodaków w Islandii, którą spra-
wiła wizyta w Reykjaviku polskiego okrętu 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. W 
maju br. „Czernicki”, jako jednostka flago-
wa Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwmi-
nowej NATO (SNMCMG1) uczestniczył 
bowiem w ćwiczeniach wspólnie Islandzką 
Strażą Przybrzeżną. Czas spędzony w por-
cie w Reykjaviku załoga polskiego okrętu 
poświęciła nie tylko na przygotowanie do 
ćwiczeń, ale w dużej mierze na spotkania z 
tamtejszą Polonią. Informacja, że polski 
okręt cumuje w Islandii odbiła się szerokim 
echem w tym kraju, więc wielu naszych ro-
daków przyjechało go po prostu zobaczyć. 
Była to jednocześnie okazja do bezpośred-
nich, międzyludzkich kontaktów, nowych 

Ku pamięci…
Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas pobytu polskich marynarzy w Islandii była wizyta 
na cmentarzu, na którym spoczywa załoga polskiego statku „Wigry”, który zatonął w 1942 ro-
ku. Kwiaty na mogile polskich marynarzy złożył dowódca okrętu ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki” kmdr ppor. Wojciech Paprotny oraz oficerowie ze sztabu Stałego Zespołu Sił Przeciw-
minowych NATO: dowódca SNMCMG1 – kmdr por. Piotr Sikora oraz z-ca szefa Sztabu 
SNMCMG1 kmdr ppor. Jarosław Tuszkowski w towarzystwie p. Witolda Bogdańskiego – przed-
stawiciela islandzkiej Polonii. 

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

Panu Kapitanowi Marynarki Sebastianowi KAŁA
Dowódcy ORP GROM oraz Jego Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 
z powodu śmierci

Taty

składa załoga ORP GROM.

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 
z powodu śmierci

matki oraz tesciowej
Annie Piekarskiej i Zdzisławowi Piekarskiemu

składają
dowówdca, kadra i pracownicy Jednostki Wojskowej 3868

w Gdyni

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci 

brata oraz teścia 

dla kmdr ppor. Waldemara Mroza składają dowódca, kadra i

pracownicy Jednostki Wojskowej 3868 w Gdyni.

znajomości, a przede wszystkim rozmów o 
Polsce. To, co dało się odczuć na każdym 
kroku to na pewno narodowa duma, że to 
właśnie polski okręt stoi na czele zespołu 
jednostek NATO. "Polacy mieszkający w 
Islandii odwiedzali nas całymi rodzinami. 
Rodzice pokazywali dzieciom okręt, polską 
banderę, na tle której robili sobie zdjęcia" 
– mówi kmdr ppor. Wojciech Paprotny do-
wódca ORP „Kontradmirał Xawery Czer-
nicki”. "Łącznie, jak staliśmy w Reykjaviku 
odwiedziło nas około pół tysiąca Polaków, 
a jak  wychodziliśmy  z portu żegnali nas 
stojąc na nabrzeżu z polskimi flagami" – 
dodaje. Widok polskich flag, a nawet biało-
czerwonych szalików na nabrzeżu portu w 
Reykjaviku, tysiące kilometrów od pol-
skich wybrzeży, to właśnie jeden z najlep-
szych przykładów na to, jak ważną rolę od-
grywają okręty Marynarki Wojennej w 
utrzymaniu kontaktów i kształtowaniu po-
zytywnych relacji ze środowiskami polonij-
nymi. Przybliżają im Polskę, dają powód 
do dumy, a przede wszystkim pozwalają 
choćby na chwilę wejść na pokład, który 
jest integralną częścią terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. A wystarczy dodać, że 
tylko ORP „Kontradmirał Xawery Czernic-
ki”, w ramach wykonywanej w tym roku 
misji NATO, odwiedzi łącznie 13 państw 
wchodząc do kilkunastu portów.  „Zapra-
szamy ponownie! Macie tu prawdziwych 
przyjaciół!”, „Przywieźliście nam na Islan-
dię to, za czym tęsknimy – kawałeczek Oj-
czyzny! Nie macie pojęcia jakie to dla nas 
ważne” – takie i podobne wpisy pojawiły 
się w Internecie (na fanpage’u SNMCMG1 
na Facebooku). Czytając wszystkie komen-

tarze, jakie w Internecie zamieszczali Pola-
cy mieszkający w Islandii można wycią-
gnąć jeden zasadniczy wniosek, że ORP 
„Kontradmirał Xawery Czernicki” nie 
dość, że przywiózł im skrawek Ojczyzny, 

ale przede wszystkim pozostawił Ją w ich 
sercach i pamięci.
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cie, a także udzielać pierwszej pomocy me-
dycznej rannym wskutek symulowanego wybu-
chu takiego ładunku. W praktyce stosowano 
także techniki odłączenia zapalnika od materia-
łu wybuchowego. 

Kolejne tego typu ćwiczenie zorganizowane 
będzie przez polską MW, w przyszłym roku w 
Dziwnowie, a udziałem w nim zainteresowani 
są także nurkowie z USA. Założeniem ćwicze-
nia będzie stworzenie możliwie skomplikowa-
nych scenariuszy działania w warunkach zagro-
żenia improwizowanymi ładunkami wybucho-
wymi, sprawdzenie istniejących procedur i ich 
ewentualne ulepszenie, aby zwalczanie tego ro-
dzaju zagrożenia w przyszłości było zarówno 
skuteczne jak i bezpieczne. Grupy Nurków Mi-
nerów z 12 i 13 Dywizjonu Trałowców, które 
do tej pory zajmowały się neutralizacją niebez-
piecznych pozostałości po czasach wojen, które 
znajdowano w morzu, jeziorach i rzekach całe-
go kraju będą się zatem specjalizować także w 
niszczeniu ładunków stworzonych amatorsko 
przez terrorystów, w ramach szeroko rozumia-
nej walki z zagrożeniami asymetrycznymi.

W A R T O  W I E D Z I E Ć

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.plFO
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kpt. mar. Piotr Wojtas
p.wojtas@mw.mil.pl

Improwizowane ładunki wybuchowe to zupełnie nowy rodzaj uzbrojenia, szczególnie groźny w rękach 
terrorystów. Niebezpieczny zarówno na lądzie, jak i w wodzie. 

Ajdik – to nieformalna, spolszczona 
nazwa improwizowanego ładunku 
wybuchowego (z ang. Improvised 
Explosive Device, w skrócie IED). 

Sama nazwa oznacza, że taki ładunek został 
skonstruowany w warunkach domowych i nie 
jest klasycznym rodzajem uzbrojenia produko-
wanym przez firmy zbrojeniowe. Dlatego jest 
on tym bardziej groźny ponieważ jest nieprze-
widywalny i może spowodować duże straty. 
Wielokrotnie jest niestety przyczyną śmierci 
żołnierzy. 

„Ajdiki” były często wykorzystywane przez 
przestępców i terrorystów w warunkach lądo-
wych. Jednak przez to, że materiały wybucho-
we są relatywnie tanie, a podłączenie urządze-
nia inicjującego względnie proste, zmiana za-
stosowań z lądowych na morskie musiała nastą-
pić wcześniej czy później. Na atak z wykorzy-
staniem „ajdików” może być zatem narażony 
zarówno cywilny statek, jak i okręt stacjonujący 
w porcie albo stojący na redzie.  Wystarczy 
przecież, że taki ładunek z zapalnikiem, 
umieszczony na kadłubie jednostki i zdalnie 
odpalony mógłby poważnie zagrozić załodze 
statku i okrętu, a nawet doprowadzić do jego za-

topienia. Dlatego właśnie, scenariusze ćwiczeń 
morskich coraz częściej przewidują walkę z ta-
kimi zagrożeniami. Unoszący się na wodzie od-
bijacz, bojka, czy inny element dryfujący na 
morzu może być przecież takim pływającym 
„ajdikiem”. 

W maju, br. na Litwie, na poligonie Kairiai, 
zorganizowano ćwiczenie dedykowane kon-
kretnie przeciwdziałaniu i walce z zagrożeniem 
ze strony tego typu materiałów wybuchowych. 
W ćwiczeniu tym uczestniczyło siedmiu nur-
ków-minerów z 13 Dywizjonu Trałowców 3 
Flotylli Okrętów wspólnie ze swoimi odpo-
wiednikami z litewskich sił morskich. Działa-
niom polskich i litewskich nurków przyglądali 
się także obserwatorzy z Estonii. Jak podkreśla 
por. mar Radosław Sieniawski (z GNM 13 
dTR): „taka współpraca ma wiele zalet i wiele 
poziomów. Pozwala na porównanie procedur, 
którymi posługujemy się na co dzień przy roz-
poznawaniu, podejmowaniu i niszczeniu obiek-
tów znajdowanych pod wodą i nie tylko. "

Podczas tego ćwiczenia polscy i litewscy 
nurkowie musieli odnajdywać i neutralizować 
improwizowane ładunki wybuchowe przyklejo-
ne do kadłubów okrętów zacumowanych w por-
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PODWODNE „AJDIKI”
i ćwiczeń żołnierzy ndR MW. W warunkach 
bojowych operuje on praktycznie na całym 
wybrzeżu. Jednostka formalnie została utwo-
rzona 1 stycznia 2011 roku i podlega bezpo-
średnio dowódcy 3 Flotylli Okrętów w Gdy-
ni. Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy MW 
będzie uzupełnieniem dla działających na 
morzu sił okrętowych, na których spoczywa 
główny ciężar prowadzenia operacji mor-
skich. Ze względu na możliwości manewro-
we oraz siłę rażenia, ndR MW zapewniał bę-
dzie wsparcie dla swobody pływania wła-
snych sił okrętowych w akwenie Morza Bał-
tyckiego. Do zasadniczych zadań, które bę-
dzie mógł realizować dywizjon należy także 
zaliczyć: osłonę głównych Baz Morskich 
oraz ważnych obiektów wojskowych i prze-
mysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu, 
osłonę rejonów załadowania, formowania i 
przejścia własnych sił okrętowych, osłonę 
przybrzeżnych linii komunikacyjnych oraz 
wykonywanie uderzeń na zgrupowania na-
wodnych sił okrętowych potencjalnego prze-
ciwnika, wsparcie Wojsk Lądowych oraz 
współudział w obronie przeciwdesantowej 
polskiego wybrzeża.

Na początku maja w Siemirowi-
cach, w miejscu stacjonowania 
Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakie-
towego Marynarki Wojennej, od-

były się przyjęcia techniczne sprzętu i wypo-
sażenia. Do jednostki został przyjęty sprzęt, 
który decydował będzie o możliwościach 
bojowych jednostki. Dywizjon otrzymał całe 
wyposażenie mające bezpośredni wpływ na 
realizację zadań czyli inaczej mówiąc na od-
palenie rakiet. Tym samym w jednostce 
znajduje się obecnie 6 wyrzutni rakietowych 
na samochodzie, 6 wozów kierowania uzbro-
jeniem, 3 mobilne centra łączności, 3 wozy 
dowodzenia (jeden dowódcy dywizjonu i 
dwa dowódców baterii), 2 samochody trans-
portowo-załadowcze, 1 warsztat specjali-
styczny na samochodzie oraz 2 stacje radio-
lokacyjne TRS-15C. Cały sprzęt mobilny 
oparty jest o pojazdy polskiej produkcji typu 
Jelcz. System łączności i obserwacji tech-
nicznej zapewnia polska spółka Bumar Elek-
tronika. Głównym uzbrojeniem Dywizjonu 
są rakiety najnowszej generacji, produkcji 
norweskiego koncernu Kongsberg Defence 
& Aerospace typu NSM (Naval Strike Missi-
le), mogące zwalczać zarówno nawodne ce-
lem morskie, jak i lądowe. Jest to rakieta o 

zasięgu maksymalnym około 200 kilome-
trów, a do tego manewrująca. Oznacza to, że 
nie leci bezpośrednio do celu, tylko zanim 
do niego dojdzie potrafi kilka razy zmienić 
kierunek i ostatecznie podjeść do niego z do-
wolnego kierunku. Docelowo, do końca 
2015 roku, jednostka ma być uzbrojona w 50 
tego typu rakiet, w tym 48 bojowych i 2 z 
systemem telemetrycznym do przeprowadze-
nia rzeczywistych strzelań przez Dywizjon. 
Pierwszych 12 bojowych rakiet zostało do-
starczonych do Marynarki Wojenne już w 
grudniu ubiegłego roku. Wartość całego 
kontraktu to prawie miliard złotych. Rakiety 
te są następcami sprawdzonych rakiet typu 
Penguin, masowo wykorzystywanych zarów-
no przez Marynarki Wojenne, jak i Siły Po-
wietrzne kilku państw, w tym między inny-
mi: Australii, Grecji, Hiszpanii, Stanów 
Zjednoczonych, Szwecji i Turcji. Nadbrzeż-
ny Dywizjon Rakietowy MW wyposażony 
jest także w sprzęt do obrony przeciwlotni-
czej – armaty ZU-23-2, zestawy rakietowe 
„Grom” oraz sprzęt łączności i radiolokacji 
niezbędny do prowadzenie obrony. 

Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy Mary-
narki Wojennej (ndR MW) stacjonuje w Sie-
mirowicach i jest to miejsce zakwaterowania 

Zakończyło się przyjęcie techniczne zasadniczego sprzętu Nadbrzeżnego Dywizjonu 
Rakietowego Marynarki Wojennej. Teraz przyszedł czas na zgrywanie bojowe Dywizjonu. 
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SPRZĘT DLA NADBRZEŻNEGO DYWIZJONU 

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

Ekspedycja ORP „Lech” ustaliła, że odnaleziony na dnie M. Północnego wrak okrętu 
podwodnego nie jest legendarnym ORP „Orzeł” z II wojny światowej. Wywołała jednak 
pozytywną  dyskusję na temat historii Marynarki Wojennej i polskich starań, aby w końcu 
ustalić miejsce spoczynku załogi wojennego „Orła”. Pokazała także potencjał polskiej MW w 
prowadzeniu skomplikowanych operacji badawczych na trudnych akwenach morskich i na 
dużych głębokościach, wielokrotnie nieosiągalnych dla innych, zagranicznych flot. 

Jeszcze przed rozpoczęciem ekspe-
dycji wszyscy mieli olbrzymie na-
dzieje i oczekiwania, że w końcu, 
po tylu latach natrafiono na ślad, 

który pozwoli na rozwiązanie jednej z 
największych zagadek w historii pol-
skiej MW. Specjaliści Biura Hydrogra-
ficznego MW, analizując bazy danych 
hydrografii brytyjskiej wyselekcjonowa-
li bowiem jeden obiekt, którego charak-
terystyki sonarowe były zbliżone do wo-
jennego ORP „Orzeł”. Późniejsza, 
wstępna weryfikacja tego obiektu przez 
niszczyciel min ORP „Czajka” choć te-
go nie potwierdziła, ale też nie wyklu-
czyła, że mógł to być nasz legendarny 
okręt, który zaginął wiosną 1940 roku, 
w niewyjaśnionych dotąd okoliczno-
ściach. Marynarka Wojenna zachowywa-
ła jednak ostrożność w prognozowaniu 
jakie mogą być rezultaty weryfikacji te-
go obiektu, mając świadomość, że może 
to być zupełnie inna, choć podobna jed-
nostka. Tylko weryfikacja i zbadanie te-
go obiektu mogła to ostatecznie ustalić.

Przed wyjściem
Do wykonania zadania zbadania wra-

ku wyznaczony został okręt ratowniczy 

ORP „Lech” z dywizjonu Okrętów 
Wsparcia (dOW), nurkowie głębokowod-
ni (z Ośrodka Szkolenia Nurków i Płe-
twonurków WP i dOW) oraz hydrografo-
wie z Biura Hydrograficznego Marynar-
ki Wojennej. "Przygotowania trwały za-
ledwie kilka dni i okręt wraz z wszystkimi 
specjalistami, którzy mieli wyjść na Mo-
rze Północne był już gotowy praktycznie 
w piątek, 31 maja" – powiedział kmdr 
ppor. Robert Pełnikowski, dowódca ORP 
„Lech”. "Potem czekaliśmy już jedynie 
na decyzję o wyjściu z portu, która była 
uzależniona od prognozy pogody i uzy-
skania zgód dyplomatycznych na prace 
podwodne w Wyłącznej Strefie Ekono-
micznej Wielkiej Brytanii".  Prognozy 
pogody były bardzo optymistyczne i mó-
wiły, że od czwartku do piątku (6-7 
czerwca) okręt powinien mieć bardzo 
dobre warunki do prowadzenia prac. Po-
zostało zatem czekać na zgody dyploma-
tyczne co zwykle może trwać nawet mie-
siąc. Czasu jednak nie było ponieważ 
trudno byłoby później trafić na takie 
„okienko” pogodowe, jak te, które akurat 
na początku czerwca prognozowali mete-
orologowie Marynarki Wojennej. Zgoda 
dyplomatyczna została polskiej MW 

ODNALEŹĆ „ORŁA” – 
 – historia, która będzie miała ciąg dalszy…

udzielona jednak w trybie ekspreso-
wym, dzięki osobistemu zaangażowaniu 
dowódcy MW admirała floty Tomasza 
Mathea i polskiego attache w Londynie 
kmdr. Stanisława Króla. Okręt mógł za-
tem wyjść z portu już w poniedziałek, 3 
czerwca. Na dowódcę rejsu wyznaczony 
został kmdr por. Albert Figat z dywi-
zjonu Okrętów Wsparcia. Na pokładzie 
ORP „Lech” dodatkowo zaokrętowani 
zostali m.in. specjaliści hydrografii 
kmdr Dariusz Grabiec i kmdr ppor. 
Marcin Banaszak z Biura Hydrograficz-
nego MW, sześciu nurków głębokowod-
nych z Ośrodka Szkolenia Nurków i 
Płetwonurków WP i dywizjonu Okrę-
tów Wsparcia: kmdr ppor. Przemysław 
Gielniak, kmdr ppor. Bartosz Rutkow-
ski, por. mar. Mariusz Ozga, st. mat Ra-
fał Kozakiewicz, mat Karol Lemańczyk 
i mat Marek Stenka. Na kierownika 
prac podwodnych wyznaczony został 
kmdr ppor. Robert Szymaniuk z OSNiP 
WP. Przygotowany został dodatkowy, 
specjalistyczny sprzęt sonarowy oraz 
specjalne mieszanki oddechowe dla 
nurków. Zaokrętowany został także 
kmdr por. Arkadiusz Woźniak z Szefo-
stwa Ratownictwa DMW oraz pan Hu-

bert Jando (pracownik OBR Centrum 
Techniki Morskiej S.A.), doktorant Uni-
wersytetu Gdańskiego, który specjalizu-
je się w historii wojennego ORP „Orzeł”. 

Rejs do celu
ORP „Lech” pod dowództwem kmdr. 

ppor. Roberta Pełnikowskiego opuścił 
macierzysty port w Gdyni w poniedzia-
łek, 3 czerwca wieczorem. Załogę okrę-
tu pożegnał kontradmirał Marian Am-
broziak, dowódca 3 Flotylli Okrętów w 
Gdyni oraz kmdr Krzysztof Jasiński, do-
wódca dywizjonu Okrętów Wsparcia. 
ORP „Lech” odcumował dokładnie od 
tego samego nabrzeża, przy którym 
przed wojną cumowały polskie okręty 
podwodne. Chwilę po rzuceniu cum, ze 
współczesnego ORP „Orzeł” rozległ się 
doniosły i przenikliwy sygnał syreny 
okrętowej. Załoga „Orła” po marynarsku 
pożegnała ORP „Lech” zapewne w ocze-
kiwaniu, że odnajdzie on ich znamieni-
tego poprzednika…Po wyjściu okrętu na 
morze, dowódca rejsu - kmdr por. An-
drzej Figat, zarządził pierwszą odprawę, 
w której wziął udział kmdr Dariusz Gra-
biec z BHMW, kmdr por. Arkadiusz 
Woźniak z Szefostwa Ratownictwa 
DMW, kmdr ppor. Robert Szymaniuk 
(kierownik prac podwodnych), dowódca 
ORP Lech kmdr ppor. Robert Pełnikow-
ski oraz p. Hubert Jando. Podczas tej od-
prawy wstępnie ustalono zakresy kom-
petencji i formy współpracy oraz nakre-
ślono scenariusz działań bezpośrednio 
po przybyciu w rejon prac podwodnych. 
Przejście w rejon prac zajęło niespełna 
trzy doby. We wtorek, 4 czerwca, około 
godziny 15:00 ORP „Lech” był już na 
trawersie stawy Falsterborev, najbardziej 
charakterystycznego znaku nawigacyj-
nego oznaczającego wejście do cieśniny 
Sund. Jeszcze w cieśninach odbyła się 
kolejna odprawa, tym razem historyczna, 
którą poprowadził p. Hubert Jando na te-
mat charakterystycznych cech konstruk-
cyjnych ORP „Orzeł”. Następnie zespół 
hydrografów MW wraz z dowódcą rejsu 
ostatecznie ustalili scenariusz prac son-
dażowych i podwodnych. Tuż przed pół-
nocą, w nocy z wtorku na środę (4/5 
czerwca) ORP „Lech” minął wyspę An-
holt, a kolejnego dnia, wcześnie rano 
przylądek Skagen wchodząc już na Mo-
rze Północne. 

Prace podwodne
Rejon prac okręt osiągnął w czwartek, 

6 czerwca. Prognozy pogody potwierdziły 
się w 100 procentach, ponieważ 
rozbudowa wyżu spowodowała niskie 
stany morza. Dlatego praktycznie „z 
biegu” rozpoczęto operację badania 

wraku.  Kmdr Dariusz Grabiec oraz kmdr 
ppor. Marcin Banaszak z BHMW 
rozstawili na rufie ORP „Lech” 
stanowisko pomiarowe konfigurując 
system sonarowy Klein 3000. Po 
konfiguracji i opuszczeniu sonaru 
holowanego do wody rozpoczęły się 
pomiary. Okręt szedł minimalną 
prędkością po wcześniej opracowanych i 
wpisanych w systemy nawigacyjne tzw. 
„profilach”. Bardzo szybko 
hydrografowie uzyskali obraz sonarowy 
obiektu, który na bieżąco był analizowany 
i porównywany z planami konstrukcyjnymi 
wojennego ORP „Orzeł”. Po dokonaniu 
tych pomiarów, dowódca ORP „Lech”, 
kmdr ppor. Robert Pełnikowski rozpoczął 
trudny manewr zakotwiczenia okrętu na 
czterech kotwicach, dokładnie nad 
badanym obiektem, aby można było 
następnie prowadzić prace podwodne. Po 
rozstawieniu kotwicowiska, wrak był 
dodatkowo badany sonarem MS, co 
pozwoliło na uzyskanie dokładnego 
obrazu sonarowego.  Następnie 
przeprowadzono analizę, które elementy 
należy w pierwszej kolejności zbadać 
pojazdem podwodnym. Tym samym 
rozpoczęła się kolejna faza działań, czyli 
oględziny obiektu przy użyciu kamery 
pojazdu podwodnego. Niestety wizualna 
analiza wraku nie potwierdzała, że jest to 
ORP „Orzeł”. Nie wykluczono tego 
jednak od razu, ponieważ brano pod 
uwagę, że wskutek ewentualnych 
zniszczeń konstrukcja wraku mogła 
wyglądać zupełnie inaczej. Na podstawie 
zapisu video z pojazdu podwodnego 
dokonywano zatem analizy porównawczej 
odnosząc poszczególne elementy wraku 
do planów konstrukcyjnych „Orła”. 
Dokładnie sprawdzono także, gdzie są 
sieci, które mogłyby zagrażać 
bezpieczeństwu nurków. Następnie, pod 
wodę zeszli nurkowie głębokowodni, 
którzy bezpośrednio badali poszczególne, 
wytypowane wcześniej elementy kadłuba 
wraku. To oni właśnie szukali 
charakterystycznych napisów, oczyszczali 
niektóre elementy z korozji i flory 
morskiej, aby znaleźć ostateczną 
odpowiedź na pytanie co to jest za 
jednostka. Nurkowie schodzili pod wodę 
w parach, opuszczani na specjalnym 
podeście w asyście dzwonu nurkowego, 
do którego wchodzili po zakończeniu 
prac podwodnych i wewnątrz tego dzwonu 
byli następnie podnoszeni na 
powierzchnię, skąd trafiali bezpośrednio 
do komory dekompresyjnej. Niestety, w 
miarę kolejnych badań szanse, że jest to 
ORP „Orzeł” zdecydowanie malały aż do 
momentu, w którym całkowicie to 
wykluczono. Chociaż kilka 
charakterystycznych elementów 

badanego wraku, w tym oczywiście 
długość obiektu było zbieżnych z 
konstrukcją „Orła”, to jednak pozostałe 
cechy obiektu go wykluczyły. Inne 
mocowanie linii wałów, inne położenie 
rufowych sterów zanurzenia oraz brak 
śladów po uzbrojeniu artyleryjskim, to 
tylko wybrane elementy różniące wykryty 
obiekt od naszego legendarnego okrętu 
podwodnego. 

W drodze powrotnej
Wykluczenie, że na tej pozycji spo-

czywa ORP „Orzeł” spowodowało, że 
należało zakończyć prace i wracać do 
kraju. Zwłaszcza, że kończyło się 
„okienko pogodowe” i nadchodziło po-
gorszenie warunków hydrometeorolo-
gicznych. Jak się później okazało, już 
kilka godzin po opuszczenia rejonu prac 
ORP „Lech” musiał zmierzyć się ze sta-
nem morza 5 i przechyłami, które osią-
gały około 30 stopni co oczywiście po-
zwalało na żeglugę, ale całkowicie wy-
kluczałoby prowadzenie dalszych prac. 
Po ostatecznym zakończeniu działań w 
rejonie, tuż po podniesieniu kotwic na-
stąpił wyjątkowo emocjonalny moment 
ekspedycji „Lecha”. Załoga okrętu i 
wszystkie osoby dodatkowo zaokrętowa-
ne stanęły na zbiórce, na rufie okrętu. 
Dowódca rejsu, kmdr por. Albert Figat 
wygłosił mowę, w której podkreślił hi-
storię i dokonania wojennego ORP 
„Orzeł” oraz tradycję, że polskie okręty 
przechodzące przez akwen Morza Pół-
nocnego zawsze oddają hołd jego boha-
terskiej załodze. Po tych słowach, kmdr 
ppor. Bartosz Rutkowski (nurek z OSNiP 
WP) odczytał krótką modlitwę w inten-
cji załogi „Orła”, a delegacja ORP 
„Lech” opuściła na wodę wieniec. Pod-
czas opuszczania wieńca, po komendzie 
„baczność prawa burta” rozległ się prze-
szywający dźwięk tyfonu okrętowego 
„Lecha”. 

Nie odnaleźliśmy „Orła”… Jednak 
polska MW nie poprzestanie w wysił-
kach, aby odnaleźć miejsce spoczynku 
tego legendarnego okrętu. Jest to nie-
zmiernie ważne nie tylko dla polskich 
marynarzy, ale także dla całego polskie-
go społeczeństwa. Równie ważna jest 
wieczna pamięć o naszych marynarzach 
z ORP „Orzeł” – pamięć, która powinna 
pozostać na wieki. Ekspedycja ORP 
„Lech” z pewnością się do tego przy-
czyniła i to bardzo...
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Ćwiczenia morskie z udziałem okrętów Marynarki Wojennej są praktycznie niedostępne dla osób 
spoza wojska. Jest jednak wyjątek od tej reguły.  

Okręty Marynarki Wojennej, sa-
moloty i śmigłowce lotnictwa 
morskiego operują zazwyczaj 
z dala od wybrzeża. Prowadzą 

ćwiczenia, uczestniczą w akcjach bojo-
wych czy ratowniczych. Trudno zaobser-
wować takie działania z wybrzeża, a tym 
bardziej niezmiernie rzadko zdarza się, aby 
osoby spoza wojska mogły w nich brać 
udział. 

Wyjątkiem od tej reguły są aukcje Ma-
rynarki Wojennej organizowane w ramach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Dzięki takim aukcjom osoby cywilne mo-
gą licytować m.in. udział w ćwiczeniach 
MW zdobywając w ten sposób niepowta-
rzalną możliwość wejścia na pokład okrętu 
i obserwacji praktycznych działań na mo-
rzu. Z takiej właśnie szansy skorzystał pan 
Zbigniew Skorupa, który w tym roku wy-
grał aukcję rejsu okrętem transportowo-mi-
nowym 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. 

Po dopełnieniu wszelkich formalności 
niezbędnych do zaokrętowania i udziału w 
ćwiczeniu Okrętowej Grupy Zadaniowej 8 
FOW pan Zbigniew Skorupa przyjechał do 
Świnoujścia we wtorek, 14 maja. Nie od 
razu jednak wszedł na okręt. W pierwszej 
kolejności odwiedził Klub 8 Flotylli Obro-
ny Wybrzeża, w którym znajduje się sala 
tradycji. Tam przywitał go kierownik klu-
bu - kmdr por. rez. Piotr Andrzejewski, 
który opowiedział o historii Flotylli oraz 
zaprezentował najciekawsze eksponaty 
znajdujące się w sali tradycji, w tym m.in. 
dzwon okrętowy z ORP „Błyskawica”, czy 
pamiątki po podoficerach z wojennego 
ORP „Sokół”. Następnie zwycięzca aukcji 

pojechał na spotkanie z dowódcą 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża kontradmirałem 
Krzysztofem Teryfterem i przewodniczącą 
świnoujskiego sztabu WOŚP – panią Iwo-
ną Pustułką. „Znajomi mnie straszyli, że na 
„Lublinach” buja” – zażartował pan Zbi-
gniew podczas rozmowy, licząc zapewne 
na potwierdzenie lub zaprzeczenie tej tezy. 
Dowódca 8 FOW wyjaśnił jak tego typu 
jednostki zachowują się na fali oraz z cze-
go to wynika. Dodał uspokajająco, że co 
prawda prognoza na rejs nie jest najlepsza, 
ale nie ma się co martwić, bo przecież jak 
pobuja to będzie bardziej „morsko”. Pod-
czas spotkania pan Zbigniew wytłumaczył 
też swój strój (był ubrany bowiem w czarne 
spodnie, białą koszulę ze złotymi pagona-
mi i charakterystyczną marynarską czap-
kę), opowiadając o aukcji WOŚP sprzed 
kilku lat, w której wygrał tytuł honorowego 
kapitana statku-muzeum ”Sołdek” oraz 
dwutygodniowy pobyt na statku, zacumo-
wanym przy nabrzeżu gdańskiej wyspy 
Ołowianki. Zdradził także, że jest zafascy-
nowany morzem, żeglarstwem i marynisty-
ką. Z tego właśnie powodu wziął udział w 
licytacji rejsu okrętem transportowo – mi-
nowym, za który zapłacił ponad 5 tysięcy 
złotych. 

Po zakończeniu wizyty u dowódcy 8 
FOW przyszedł w końcu czas na zaokręto-
wanie na ORP „Poznań”. Na pokładzie 
zwycięzcę aukcji powitał dowódca okrętu 
kmdr ppor. Mariusz Pioś oraz dowódca 2 
Dywizjonu Okrętów Transportowo – Mi-
nowych kmdr por. Grzegorz Okuljar. Nie 
było już czasu na rozmowy ponieważ za-
równo ORP „Poznań” jak i inne jednostki 

przygotowywały się już do opuszczenia 
portu i rozpoczęcia ćwiczeń okrętowej gru-
py zadaniowej. W manewrach tych uczest-
niczyły okręty transportowo – minowe, 
jednostki pomocnicze i Grupa Nurków Mi-
nerów 12. Dywizjonu Trałowców, a także 
śmigłowiec ratowniczy. Okręty wykony-
wały strzelania do celów nawodnych i po-
wietrznych,  ćwiczyły prowadzenie akcji 
ratowniczej na morzu i obronę przed bro-
nią masowego rażenia. Pan Zbigniew mógł 
także zaobserwować wyjątkowe możliwo-
ści transportowe okrętów typu „Lublin”. 
Okręty te mogą transportować ludzi i 
sprzęt wojskowy bez konieczności wcho-
dzenia do portów. Taki załadunek i wyła-
dunek może się bowiem odbywać z nie-
przygotowanego brzegu. Tak też było pod-
czas tych ćwiczeń. Z plaży pod Dziwno-
wem na pokłady okrętów wjechały siły 8. 
Batalionu Saperów, które przetransporto-
wane zostały następnie na wybrzeże poli-
gonu pod Ustką. Obecność na pokładzie 
ORP „Poznań” pan Zbigniew wykorzystał 
także na dokładne poznanie okrętu. 

Po zakończonych ćwiczeniach, okręty 
wróciły do portu. Pan Zbigniew pożegnał 
się z załogą okrętu i tym samym zakończył 
swój pobyt na ORP „Poznań”. Już po wy-
okrętowaniu pełen entuzjazmu opowiadał 
o niesamowitych wrażeniach z nocnych 
strzelań rakietowych. Wrażenia jakie od-
niósł z pewnością na długo pozostaną w je-
go pamięci.

Na pokładzie ORP POZNAŃ

Okręty 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych projektu 767 to jednostki przeznaczone do załadunku, transportu morskiego a także wy-
ładowania pływającej i niepływającej techniki wojskowej oraz żołnierzy desantu morskiego. Okręty dywizjonu mogą jednorazowo przerzucić kom-
ponent Wojsk Lądowych w sile batalionu złożony np. z ponad 500 żołnierzy i 45 Rosomaków. Załadunek oraz rozładunek sprzętu i ludzi może 
odbywać się nie tylko w porcie, ale także na nieprzygotowanym brzegu, bez konieczności budowy systemu logistycznego i nabrzeży portowych.

kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl



Transport do Estonii

Okręty transportowo - minowe ORP „Lublin” i ORP „Poznań” z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przetransportowały sprzęt wojskowy do 
Estoni, z którego Kwatera Główna Wielonarodowego Korpusu Północno - Wschodniego korzystała podczas międzynarodowego ćwiczenia „Sa-
ber Strike”. 

Okręty przetransportowały sprzęt z Portu Wojennego w Świnoujściu do miejscowości Paldiski w Estonii. Na pokłady okrętów wjechały 
pojazdy telekomunikacyjne, dowodzenia i transportowe oraz inny sprzęt wojskowy z wyposażenia Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz podle-
głych jej batalionów. „Saber Strike 13” to międzynarodowe ćwiczenie, w którym pierwszy raz wziął udział personel Wielonarodowego Korpu-
su Północno-Wschodniego. Przeprowadza się je co roku w krajach bałtyckich pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. Celem ćwiczenia jest tre-
ning dowodzenia i interoperacyjności. 

FO
T.

 M
AR

CI
N

 P
UR

M
AN



FOT. M
AR

IAN
 K

LUCZYŃ
SK

I


	Bandera Luty 2013 okł 1
	Bandera Luty 2013 okł 2
	test1-16
	Bandera Luty 2013 okł 3
	Bandera Luty 2013 okł 4

