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Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

Szanowni Czytelnicy!

Kończy się rok szkoleniowy a ostatnie tygodnie bieżącego roku są szczególnie 
ważne w procesie szkolenia kadry dowódczej, załóg okrętów i statków po-
wietrznych Marynarki Wojennej. W październiku odbyło się bardzo ważne 
polsko-szwedzkie ćwiczenie ratownicze „Northern Crown/ Crown Eagle”, 

gdzie polskie okręty ORP „Lech” z dOW  i ORP „Sokół” z dOP ćwiczyły procedury 
udzielania pomocy załogom okrętów podwodnych. Ponadto, realizowane było zgrupowa-
nie nurków minerów i inżynierów z 12. i 13. dTR oraz z 8. i 43. Batalionu Saperów odpo-
wiednio  z 8.FOW i 3.FO, podczas którego nie tylko rozwijano umiejętności minerskie, 
ale również zapoznano się z zasadami eksploatacji, wprowadzanego właśnie do użytku, 
nowego sprzętu do rozpoznania oraz neutralizacji niewypałów i niewybuchów. 

Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu na przełomie października i listopada 
największego w tym roku ćwiczenia NATO wraz z krajami partnerskimi sojuszu pod kryp-
tonimem „Steadfast Jazz 2013” wymagało zaangażowania i koordynacji wielu specjali-
stów w marynarskich mundurach. Tym bardziej, że po raz pierwszy w historii-polski ofi-
cer z Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wraz z polsko-
łotewsko-włoskim sztabem, na fregacie holenderskiej, dowodził międzynarodowym kom-
ponentem morskim tak dużego ćwiczenia. W ćwiczeniu tym brały również udział okręty 
Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO (SNMCMG1), na którego czele, nie 
po raz pierwszy, stał również polski oficer wywodzący się z 13. dTR. To tylko świadczy o 
coraz większej roli naszej Marynarki Wojennej w strukturach NATO. Jeszcze w tym roku 
czeka nas międzynarodowe ćwiczenie „Cobra”, zgrywające wybrane elementy systemu 
dowodzenia sojuszniczymi operacjami specjalnymi, gdzie kolejne załogi okrętów 3.FO 
będą zabezpieczać morskie epizody nie tylko na Zatoce Gdańskiej.

Przed nami kolejny rok szkoleniowy i już teraz rozpoczęto wstępne fazy przygotowań 
do wielu krajowych i międzynarodowych ćwiczeń takich jak „Baltops 2014” czy „Dyna-
mic Monarch 2014”. To ostatnie będzie odbywało się na polskich akwenach, gdzie okrę-
ty NATO wraz z rosyjskimi jednostkami będą ćwiczyć elementy poszukiwania i ratowania 
załóg okrętów podwodnych.

Jak widać cykl szkoleniowy jest procesem ciągłym, bezpośrednio wpływającym m.in. 
na bezpieczeństwo żeglugi, lotów czy też prac sapersko-minerskich, a zmiany organiza-
cyjne struktur dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP nie mogą go zakłócać.

komandor Andrzej Kowalski
Zastępca Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej
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Z komandorem Mariuszem Kościelskim o ćwiczeniach  
„Steadfast Jazz 2013” rozmawia Tomasz Gos.

Atak „Sokoła”

2
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B A N D E R A

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Ćwiczenia „Steadfast Jazz 2013” 
wbrew niektórym opiniom ze 
wschodniej części Europy nie stały 
się początkiem „zimnej wojny”...
To ćwiczenie nie było skierowane prze-
ciwko żadnemu konkretnemu krajowi. 
Żaden kraj nie został w nich zdefinio-
wany jako zagrożenie dla Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego. Scenariusz był fik-
cyjny i kraje były również fikcyjne. 
Zresztą na rosyjsko-białoruskich ćwi-
czenia „ZAPAD 2013” przedstawiciele 
NATO byli obserwatorami a przedsta-
wiciele Rosji zostali zaproszeni do ob-
serwowania ćwiczeń Steadfast Jazz. To 
ostatecznie powinno rozwiać wszelkie 
obawy co do prowokacyjnego charakte-
ru tych manewrów.

Ćwiczenia Sił Odpowiedzi NATO po 
raz pierwszy odbyły się w Polsce...
Tak. Było to w sumie 18. ćwiczenie Sił 
Odpowiedzi NATO ale po raz pierwszy 
odbyło się ono na terenie Polski. To 
świadczy chyba o tym, że jesteśmy trak-
towani przez dowództwo NATO jako li-
czący się partner.

Tym bardziej, że dowodził Pan mor-
skim komponentem tego ćwiczenia.
To efekt wieloletniej współpracy Pola-
ków z NATO. Jest to także dowód za-
ufania do nas. Polska współpraca z siła-
mi NATO zaczęła się na długo przed 
wstąpieniem Polski do  Sojuszu Północ-
noatlantyckiego. Od początku lat 90. na-
sze okręty współpracowały z NATO 
między innymi w trakcie pierwszej woj-
ny w Zatoce Perskiej. Pozwoliło to przy-
gotować się Marynarce Wojennej na ty-
le, by po wejściu do Sojuszu praktycznie 
od razu zacząć współpracę z morskimi 
siłami Paktu - jak równy z równym. 
Trzy lata temu Sojusz powierzył nam 
dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obro-
ny Przeciwminowej NATO. To chyba 
najlepiej świadczy o zaufaniu jakim ob-
darza nas dowództwo Sojuszu Północ-
noatlantyckiego. Jesteśmy dla nich wia-
rygodnym partnerem.

B A N D E R A

Na czym polegała Pana rola w tych 
ćwiczeniach?
Moje zadanie polegało na koordynowa-
niu pracy 23 osobowego sztabu zaokrę-
towanego na pokładzie holenderskiej 
jednostki HNLMS „De Ruyter”. Sztab 
ten był odpowiedzialny za dowodzenie 
komponentem morskim tego ćwiczenia, 
czyli między innymi za rozmieszczenie 
okrętów w taki sposób, aby mogły one 
bezpiecznie i skutecznie wykonywać 
swoje zadania. Zbieraliśmy informacje 
o zmieniającej się sytuacji w rejonie 
działań okrętów i przekazywaliśmy in-
strukcje do podległych nam jednostek. 
Warto też podkreślić, że w ramach ma-
newrów „Steadfast Jazz 2013” wojska 
ćwiczące w Polsce były ściśle powiąza-
ne przez system dowodzenia Siłami Od-
powiedzi NATO z niemal wszystkimi 
dowództwami Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego. To był ważny test całego sys-
temu dowodzenia. Najważniejsze, że 
wszyscy go zdali. 

Jaka jest rola Sił Odpowiedzi NA-
TO?
To siły, które pozostają w ciągłej goto-
wości do działania podczas potencjal-
nych misji z intensywnymi walkami 
włącznie. Taka gotowość wymaga cią-
głych ćwiczeń w każdych warunkach. 
Siły Odpowiedzi NATO są kluczowe je-
śli chodzi o utrzymanie wzmocnienia 
zdolności sił z różnych państw Sojuszu 
do wspólnej pracy. W każdej chwili mu-
szą być gotowe do działania i współpra-
cy pomiędzy różnymi komponentami – 
morskim, lądowym, powietrznym i sił 
specjalnych. Jest to szczególnie istotne 
w kontekście kończącej się misji NATO 
w Afganistanie. 

Stały Zespół Sił Obrony Przeciwmi-
nowej NATO brał też udział w ćwi-
czeniach „Steadfast Jazz 2013”.
Tak. Zajmował się likwidacją min oraz 
innych tego typu zagrożeń w rejonie 
prowadzonych ćwiczeń. Tym samym 
zapewniał bezpieczeństwo głównym si-

łom międzynarodowej koalicji. Z kolei 
zadaniem sił głównych była osłona mor-
skich szlaków komunikacyjnych.

Jak spisał się ORP „Sokół”?
Bardzo dobrze. Pełnił rolę agresora. Po-
twierdził tezę mówiącą o tym, że jeden 
okręt podwodny potrafi na długo zaan-
gażować wiele jednostek w jego odnale-
zienie i zniszczenie.

Ile okrętów weszło w sumie w skład 
komponentu morskiego?
Dwanaście okrętów z takich państw jak 
Belgia, Estonia, Holandia, Niemcy, Nor-
wegia, Polska, Wielka Brytania i Wło-
chy. Oprócz tego w komponencie mor-
skim znalazły się też dwa polskie śmi-
głowce zwalczania okrętów podwod-
nych Mi-14PŁ oraz jeden śmigłowiec 
pokładowy zwalczania okrętów pod-
wodnych SH-2G. Poza tym: portugalski 
samolot patrolowy P-3C Orion oraz wło-
ski śmigłowiec NH-90 bazujący na nisz-
czycielu ITS „Caio Duilio”. 

Czy w ostatnich miesiącach odbywa-
ły się w Europie jakieś ćwiczenia, 
których scenariusze przewidywały 
zagrożenie na Starym Kontynencie?
Niedawno okręty natowskie wraz z 
okrętami partnerskimi prowadziły dzia-
łania na Bałtyku w ramach ćwiczeń 
„Northern Coasts”, a na przełomie 
września i października siły uderzenio-
we NATO wzięły udział w ćwiczeniach 
„Brillant Mariner” na Morzu Śródziem-
nym. We wrześniu odbyło się też wspo-
mniane już ćwiczenie „ZAPAD 2013”, 
w którym wzięło udział blisko 13 tysię-
cy białoruskich i rosyjskich żołnierzy.

Co pokazały te ćwiczenia?
To, że dowództwo sztabu sił połączo-
nych (Joint Force Command Brunssum) 
będzie w stanie dowodzić operacjami 
połączonymi Sił Odpowiedzi NATO w 
2014 roku.
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KOMANDOR MARIUSZ KOŚCIELSKI jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojen-
nej. Ukończył również liczne kursy specjalistyczne zarówno w kraju, jak i za granicą, między innymi w Akademii Obrony Narodo-
wej w Warszawie, International Surface Warfare Officer’s School w Stanach Zjednoczonych, NATO School Oberammergau w 
Niemczech czy NATO CIS School we Włoszech. W latach 1991- 2001 służył w 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na stanowiskach: do-
wódcy działu artyleryjskiego i broni podwodnej na ścigaczu okrętów podwodnych ORP „Zawzięty”, następnie jako zastępca do-
wódcy tego okrętu oraz dowódca ORP „Zwrotny” i ORP „Zwinny”. Podczas dowodzenia okrętem ORP „Zwinny” był jednocześnie 
dowódcą grupy poszukująco - uderzeniowej. Był również dowódcą grupy doświadczalnej na korwecie zwalczania okrętów pod-
wodnych ORP „Kaszub”. W 2001 roku został skierowany do służby w Dowództwie Komponentu Morskiego NATO (MCC Northwo-
od) w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju był specjalistą a następnie szefem Ośrodka Planowania Dowodzenia i Oficerów 
Łącznikowych Pionu Planowania Operacji w Centrum Operacji Morskich. W ubiegłym roku został wyznaczony na stanowisko Sze-
fa Pionu Planowania Operacji w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego. 
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Wizyta szefa brytyjskiej hydrografii

Najlepsi racjonalizatorzy MW

Wybory Mężów Zaufania 
w Marynarce Wojennej

29 października, w Klubie Marynarki Wo-
jennej „Riwiera” oraz w Ośrodku 

Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej, 

odbyły się wybory Mężów Zaufania w korpu-
sach podoficerów i szeregowych zawodowych 
oraz wybory Dziekana Korpusu Oficerów Za-
wodowych Marynarki Wojennej. Przedstawi-
ciele wszystkich korpusów omówili także 
główne kierunki oraz cele działania w nowej 
kadencji. Dziekanem Korpusu Oficerów Za-
wodowych Marynarki Wojennej kolejny raz 
wybrany został kmdr por. Adam Chrostowski, 
a jego zastępcą kmdr ppor. Waldemar Hałasa z 
Centrum Operacji Morskich - Dowództwa 

17 października, w Gdyni odbyło się pod-
sumowanie konkursu „Na najlepszy 

projekt racjonalizatorski zastosowany w Mary-
narce Wojennej w 2012 roku”. Ze względu na 
bardzo wyrównany i wysoki poziom zgłoszo-

nych na konkurs prac Dowódca Marynarki 
Wojennej przyznał w nim aż 6 nagród. 
Pierwsze miejsce zajął projekt „Zintegrowane 
stanowisko do badań wytrzymałościowych i 
przewijania kabli trałów elektromagnetycz-
nych i akustycznych” autorstwa kmdr. por. An-
drzeja Janika i kpt. mar. Janusza Michalskiego 
z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Drugie miejsce 
ex aequo uzyskały projekty: „Szafa przyłącze-
niowa na nabrzeżne skrzynki telefoniczne” au-
torstwa pana Kamila Muchy i pana Donata 
Ławrynowicza z Centrum Wsparcia Teleinfor-
matycznego i Dowodzenia Marynarki Wojen-
nej oraz „Urządzenie wynośne KF/UKF” po-
mysłu pana Mirosława Wruck i pana Tadeusza 
Hoffmana również z Centrum Wsparcia Tele-

Z dwudniową wizytą w Marynarce Wojen-
nej przebywał szef Biura Hydrograficzne-

go Wielkiej Brytanii rear admiral Tom Kar-
sten. Admirał Tom Karsten spotkał się z sze-
fem Biura Hydrograficznego MW oraz gościł 
na pokładzie historycznego okrętu-muzeum 
ORP „Błyskawica”. Szef hydrografii brytyj-
skiej został przyjęty także przez Dowódcę 

Komponentu Morskiego. Mężem Zaufania 
Korpusu Podoficerów Zawodowych Marynar-
ki Wojennej po raz kolejny wybrany został 
chor. mar. Eugeniusz Marciniak, a jego za-
stępcą mł. chor. Krzysztof Kabak ze Szkoły 
Podoficerskiej Marynarki Wojennej. Korpus 
Szeregowych Zawodowych Marynarki Wojen-
nej także po raz kolejny reprezentować będzie 
st. mar. Jakub Grankowski. 

informatycznego i Dowodzenia MW. Trzecie 
miejsce ex aequo uzyskały projekty: „Modyfi-
kacja chłodzenia oleju silnika napędu zespołu 
prądotwórczego WOLA H-6”, zgłoszony 
przez kpt. mar. Stanisława Barszczewskiego, 
bsmt. Jarosława Knapa oraz bsmt. Łukasza 
Sobczaka z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, „In-
tegracja mostków nawigacyjnych z symulato-
rem VTS”, zgłoszony przez kmdr. ppor. Da-
riusza Kloskowskiego i kmdr. ppor. Mirosława 
Smagieł z Centrum Szkolenia Marynarki Wo-
jennej w Ustce oraz ,,Dostosowanie autobusu 
sztabowego AS-250 na potrzeby jednostki” 
zgłoszony przez kmdr. ppor. Sylwestra Pluciń-
skiego oraz kpt. Łukasza Maculewicza. 

Centrum Operacji Morskich - Dowódcę Kom-
ponentu Morskiego wiceadmirała Stanisława 
Zarychtę  Uczestniczył też w spotkaniach ro-
boczych w Akademii Marynarki Wojennej 
oraz Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrogra-
ficznego MW na pokładzie ORP „Arctowski”

Remont  „Pułaskiego”

Inspektorat Uzbrojenia zawarł w ubiegłym 
tygodniu umowę z rządem USA na remont 

modernizacyjny fregaty ORP „Gen. K. Puła-
ski”. To jedna z dwóch jednostek typu Oliver 
Hazard Perry znajdujących się na wyposaże-
niu Marynarki Wojennej. Celem modernizacji 
jest zwiększenie potencjału bojowego i utrzy-
manie okrętu w linii do 2025 roku. Zawarta z 

rządem Stanów Zjednoczonych umowa rozpo-
czyna proces modernizacji jednej z fregat ra-
kietowych Marynarki Wojennej. Okręt powró-
ci do służby na przełomie 2015 i 2016 roku. 
W modernizacji okrętu jako partnerzy lub 
podwykonawcy uczestniczyć będą polskie 
podmioty gospodarcze, w tym stocznie i firmy 
sektora bezpieczeństwa państwa. 
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B A N D E R AB A N D E R A

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Tradycyjnie była to okazja do uzupeł-
nienia zapasów wody pitnej, paliwa 
oraz żywności. Jednak oprócz typo-
wych zadań marynarzy wykonywa-

nych podczas fazy portowej, załogi miały 
możliwość zwiedzenia Trójmiasta. Turyści i 
mieszkańcy mogli  wejść na pokład holender-
skiego „De Ruytera” oraz okrętów Stałego Ze-
społu Sił Obrony Przeciwminowej NATO - 
SNMCMG1. O ile okręty zespołu oraz Króle-
stwa Niderlandów można w Gdyni oglądać 
stosunkowo często o tyle niewątpliwą atrakcją 
był okręt państwa basenu Morza Śródziemne-
go - włoski „Caio Duilio”. Część gości była 
jednak zawiedziona, że do zwiedzania nie był 
udostępniony cały okręt, a jedynie wybrane 
miejsca. Najdłuższe kolejki ustawiały się w 
weekend. W tygodniu liczba odwiedzających 
była znacznie mniejsza, głównie ze względu 
na godziny otwarcia (większość ludzi była w 
tym czasie w pracy). Ostatecznie przez pokła-
dy okrętów przewinęło się w sumie ponad 3 
tysiące osób. 

Major Harbour Fire
Standardowym elementem większości faz 

portowych ćwiczeń jest szkolenie się w zakre-
sie reagowaniu na skutki pożaru na okręcie cu-
mującym w porcie. Tym razem symulowany 
pożar wybuchł na norweskim niszczycielu 
min HNOMS „Rauma”. W jego gaszeniu i 

Dziewięć okrętów z ośmiu państw odwiedziło Gdynię podczas ćwiczeń Steadfast Jazz 2013. 
Pod koniec października odbyła się faza portowa ćwiczeń. 
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niesieniu pomocy ofiarom uczestniczyły okrę-
towe drużyny strażaków z jednostek 
SNMCMG1, służby medyczne oraz jednostki 
wojskowej straży pożarnej z KPW Gdynia. 
Całą akcję koordynował międzynarodowy 
sztab składający się ze specjalistów z poszcze-
gólnych okrętów. W sumie w wyniku pożaru 
kilkanaście osób zostało rannych w różnym 
stopniu. Oceną zagrożenia ich życia i zdrowia 
oraz udzielaniem doraźnej pomocy medycz-
nej, do przyjazdu portowych służb zajmowali 
się lekarze z okrętów, tzw. Duty Medical Gu-
ard. Akcja przebiegła sprawnie i ostatecznie 
wszyscy poszkodowani otrzymali pomoc na 
czas. 

18 goli
Piłkarze polskich sił morskich po raz ko-

lejny okazali się bezwzględni jeśli chodzi o 
wyniki na boisku. W trakcie wizyty NATO-
wskiej armady rozegrano dwa mecze. Pierw-
szy pomiędzy reprezentacją Marynarki Wo-
jennej z piłkarzami z Włoch, reprezentowany-
mi przez marynarzy z ITS „Caio Duilio” roze-
grany został przy na stadionie Narodowym 
Rugby w Gdyni. Polscy marynarze pokonali 
„Azzuri” 10:2. Drugie spotkanie to potyczka 
marynarzy 13 Dywizjonu Trałowców z załogą 
brytyjskiego niszczyciela min HMS „Ledbu-
ry” na boisku KPW Gdynia. Włosi swoją po-
rażkę mogli tłumaczyć tym, że mecz rozgry-

W ramach fazy portowej Steadfast Jazz 2013 w Gdyni zacumowały: ITS „Caio Duilio”, HNLMS „De Ruyter”,BNS „Narcis”,ENS „Admiral Cowan”, 
HNMS „Makkum”, FGS „Dillingen”, HNOMS „Rauma”, HMS „Ledbury”, ORP „Kontradmirał X. Czernicki”

B A N D E R A

Zwiedzanie, gaszenie i strzelanie goli

wał się następnego dnia po wejściu do portu z 
długiego rejsu. Jednak Anglicy nie mieli już 
wymówki. Gospodarze nie dali szans rywa-
lom strzelając 8 goli, tracąc zaledwie jedną 
bramkę. 

Pre-Sail
Przez cały tydzień fazy portowej w po-

szczególnych grupach specjalistów m.in. w za-
kresie zwalczania okrętów podwodnych czy 
obrony powietrznej, odbyły się ostatnie odpra-
wy i uzgodnienia. Fazę portową zakończyła 
konferencja, tzw. Pre Sail. W nowym budynku 
biblioteki Akademii Marynarki Wojennej spo-
tkali się przedstawiciele załóg wszystkich 
okrętów oraz sztab ćwiczenia. W trakcie kon-
ferencji, podczas multimedialnych prezentacji, 
zostały omówione wszystkie szczegóły zadań 
stojących przed załogami jednostek.  Prezen-
towano akweny, na których odbędą się epizo-
dy manewrów, załogi zapoznały się z progno-
zą pogody na najbliższe dni. Ze względu na 
planowane strzelania z użyciem ostrej amuni-
cji wielokrotnie podkreślano, że najważniej-
szym podczas ćwiczenia jest zachowanie wa-
runków bezpieczeństwa. 
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W lutym 2012 roku Anders 
Fogh Rasmussen, Sekre-
tarz Generalny NATO 
przedstawił założenia Ini-

cjatywy Sił Połączonych (Connected For-
ces Initiative – CFI). Założenia te stały się 
jednym z najważniejszych elementów pa-

kietu obronnego przyjętego podczas szczy-
tu Paktu Północnoatlantyckiego w Chicago 
w maju 2012 roku. Oznaczało to, że do-
wództwo Sojuszu Północnoatlantyckiego 
będzie kładło ogromny nacisk na ćwiczenia 
międzynarodowych sił połączonych, tzn. z 
różnych rodzajów wojsk.

Wyzwania przyszłości
Kilka miesięcy później ministrowie 

obrony krajów Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego na posiedzeniu w Brukseli uzgodnili, 
że w 2015 roku przeprowadzą ćwiczenia na 
dużą skalę, w których będą uczestniczyć 
znaczne siły lądowe, powietrzne i morskie, a 
od 2016 roku takie ćwiczenia mają odbywać 
się regularnie. Według Rasmussena, NATO 
chce między innymi upewnić się, że siły soju-
szu są w stanie stawić czoło wyzwaniom po 
wyjściu międzynarodowych sił z Afganistanu. 
„W Afganistanie uczymy się jak współpraco-
wać, a w czasie, gdy zmniejszamy naszą obec-
ność w tym kraju, będziemy przeprowadzać 
więcej ćwiczeń i szkoleń” - powiedział Sekre-
tarz Generalny NATO. Z kolei generał Philip 
Breedlove, naczelny dowódca Połączonych Sił 
Zbrojnych NATO w Europie (SACEUR) po-
wiedział niedawno, że „Siły Odpowiedzi mają 
również zasadnicze znaczenie dla utrzymania i 
zwiększania zdolności sił całego sojuszu do 
współpracy, która będzie mieć coraz większą 
wagę podczas ostatniego etapu naszej misji w 
Afganistanie, oraz przygotowania się do spro-
stania przyszłym wyzwaniom. Będzie to miało 
coraz większe znaczenie, ponieważ kończy się 
misja Sojuszu w Afganistanie i NATO przygo-
towuje się do sprostania wyzwaniom w przy-
szłości”.

Hiszpania, Włochy i Portugalia zaofero-
wały, że będą gospodarzami manewrów, w 

W ciągu najbliższych kilku lat dowództwo NATO przewiduje przeprowadzenie 
kompleksowego planu treningowego Sił Połączonych. Ćwiczenie „Steadfast 
Jazz 2013” było jednym z elementów tego planu.

Nazwa Ćwiczenia
Nazwa „Steadfast Jazz” została wybrana zgodnie z sojuszniczymi procedurami nazywania ćwiczeń. Litera „S” rozpoczynająca słowo „Steadfast” 
świadczy o tym, że jest to ćwiczenie obejmujące elementy dowództwa SHAPE (Naczelne Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie) , 
zaś litera „J” w „Jazz” wskazuje, że jest to ćwiczenie na poziomie połączonym (z ang. joint), czyli zawierające elementy wszystkich obszarów dzia-
łań i wszystkich komponentów: lądowego, powietrznego, morskiego i sił specjalnych.

Siła sojuszu
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których może wziąć udział od 10 tys. do 20 
tys. żołnierzy. Póki co za nami są ćwicze-
nia, których gospodarzem była Polska. Mo-
wa tutaj oczywiście o „Steadfast Jazz 
2013”. 

Nie było impasu
Tego typu ćwiczenia pozwalają wzmoc-

nić pozycję naszego kraju w NATO. Po-
twierdzają naszą zdolność do współpracy z 
jednostkami innych krajów. Manewry te 
pomimo tego, że wzbudziły początkowo 
obawy Rosji nie doprowadziły do impasu 
dyplomatycznego. Rosjanie zostali zapro-
szeni na ćwiczenia jako obserwatorzy, po-
dobnie zresztą jak wcześniej przedstawicie-
li NATO zaproszono w charakterze obser-
watorów na ćwiczenia „ZAPAD 2013”, 
które były organizowane przez Rosję i Bia-
łoruś. Pomimo tego, że „Steadfast Jazz 
2013” miało fikcyjny scenariusz i nie było 
skierowane przeciwko żadnemu konkretne-
mu państwu to pozwoliło przetestować go-
towość Sił Odpowiedzi NATO do działań 
na terytorium Polski i Łotwy. Ćwiczenie 
potwierdziło również naszą zdolność do do-
wodzenia i współpracy z Siłami Odpowie-
dzi NATO. Szefem komponentu morskiego 
był przecież Polak komandor Mariusz Ko-
ścielski.

Zadaniem komponentu morskiego pod-
czas ćwiczeń była osłona szlaków żeglugo-
wych oraz torów wodnych prowadzących 
do portów. Siły NATO osłaniały własny 
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transport morski przed atakami z powietrza 
oraz atakami okrętów podwodnych. Dodat-
kowo Zespół Sił Obrony Przeciwminowej 
sprawdzał wyznaczone akweny pod kątem 
obecności min morskich oraz innych obiek-
tów, które mogły stanowić zagrożenie dla 
transportu morskiego. 

Dyżury i współpraca
Głównym celem „Steadfast Jazz 2013” 

było sprawdzenie zdolności Sojuszu do reali-
zacji zadań związanych z wypełnieniem zobo-
wiązań w ramach wspólnej obrony prowadzo-

nej zgodnie z art. 5 Traktatu Północnoatlan-
tyckiego. W tym kontekście istotne jest to, że 
od przyszłego roku żołnierze Sojuszu Północ-
noatlantyckiego będą pełnić w Siłach Odpo-
wiedzi NATO 12 miesięczne dyżury. W ciągu 
kilku dni 13 tysięcy żołnierzy będzie mogło 
rozpocząć działania wojskowe w dowolnym 
regionie na świecie. W razie potrzeby będzie 
mogło ich wesprzeć dodatkowych 15 tysięcy 
żołnierzy. 

Na koniec warto przytoczyć fragment 
deklaracji o wspólnych zdolnościach obron-
nych przyjętą przez szefów państw i rządów 
na szczycie NATO w Chicago w maju ubie-
głego roku: „Rozwijanie i rozmieszczanie 
zdolności obronnych leży całkowicie w 
kompetencjach poszczególnych państw. 
Jednak w miarę jak technika staje się coraz 
kosztowniejsza, a budżety obronne są pod 
presją, wielu sojuszników może uzyskać te 
zdolności tylko, jeśli wspólnie pracują nad 
ich rozwijaniem i nabywaniem. Dlatego z 
uznaniem witamy określone projekty wielo-
narodowe, w tym te, które służą lepszej 
ochronie naszych sił, lepszemu nadzorowi i 
lepszemu szkoleniu”. Artykuł ten można 
potraktować jako odpowiedź na pytanie: 
dlaczego Polska należy do Sojuszu Północ-
noatlantyckiego i dlaczego angażuje się w 
ćwiczenia organizowane przez Sojusz.

Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. 
Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej, będzie uznana za napaść przeciwko nim 
wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonania prawa do indywidualnej lub zbioro-
wej samoobrony, na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocz-
nie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi Stronami działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia 
i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. 
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Jak wygląda przeciętny dzień 
członka załogi okrętu działające-
go w SNMCMG1? Nie ma jednej 
prostej odpowiedzi na tak posta-

wione pytanie. Każdy z członków załogi 
prowadzi własny tryb życia, który w 
wielu elementach przeplata się z pozo-
stałymi współtowarzyszami rejsu. Z 
kłębka tych solowych rutyn wyłania się 
plan dnia, w którym oprócz wykonania 
bieżącego zadania musi znaleźć się czas 
na wszystkie pozostałe aspekty życia 
okrętowego. Podobnie jak w dobrze zor-
ganizowanej firmie, załoga na okręcie 

podzielona jest na różne działy odpo-
wiedzialne za poszczególne przedsię-
wzięcia.

Kucharz, kwatermistrz i bosman
Nie licząc tych, którzy pozostają w 

gotowości do działania w systemie co-
dziennych wacht, pierwszym który rusza 
każdego dnia do pracy jest kucharz 
okrętowy. Już przed 5 nad ranem zaczy-
na przygotowanie śniadania, od którego 
każdy członek załogi zaczyna swój 
dzień. Od wczesnego ranka zajmuje się 
przygotowaniem dwudaniowego obiadu, 

a zaraz potem kolacji, która często ma 
charakter ciepłego posiłku lub czaso-
chłonnych i niestandardowych dań jak 
np. hamburger, hot-dog, pizza czy inne 
dania kuchni włoskiej, chińskiej i regio-
nalnej. Kucharz jest jednym z niewielu 
osób na okręcie, które nie trzymają czte-
rogodzinnych wacht, bo uniemożliwiło 
by to właściwe wykonywanie przez nie-
go obowiązków. Warto tu także dodać, 
że obiady gotowane są w kambuzie bez 
względu na pogodę na zewnątrz, więc 
kucharz musi być także odporny na cho-
robę morską. 

Tylko w 2013 roku przez Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 
(SNMCMG1) „przewinęło” się dziesięć niszczycieli min z sześciu państw. W 
sumie było to pół tysiąca osób, które poświęciły swoje życie prywatne, 
bezpośredni kontakt z rodziną i domową rutynę na rzecz służby na morzu pod 
flagą NATO. Zespół obchodził w tym roku 40 rocznicę powstania. 

29 października w uroczystych obchodach 40. rocznicy SNMCMG1 w Gdyni wzięli udział członkowie załóg okrętów obecnie wchodzących w jego 
skład, byli dowódcy Zespołu, przedstawiciel Dowódcy Komponentu Morskiego w Northwood pod Londynem – komodor Dan MacKeigan, dowódca 
Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirał Stanisław Zarychta i zaproszeni goście. W swoim przemówieniu 
dowódca SNMCMG1 kmdr por. Piotr Sikora odwołał się do fundamentu, na którym Zespół pomimo zmian geopolitycznych istnieje do dzisiaj: „Ta 
Grupa zbudowana jest na fundamencie, którego nie zniszczą żadne zawirowania ani przeszkody, które co jakiś czas spotykamy na swojej drodze. 
Tą podstawą jest społeczność przeciwminowa, która daje z siebie wszystko aby przyczynić się do ostatecznego sukcesu tej Grupy jako całości. Każ-
dy członek załogi każdego z okrętów jest tak samo ważny dla osiągnięcia naszego wspólnego celu jak każdy członek sztabu Zespołu czy sztabów 
marynarek wojennych, z których te okręty pochodzą. To samo dotyczy setek, jeśli nie tysięcy, planistów, pracowników sztabów i oczywiście naszych 
dowódców z Dowództwa Komponentu Morskiego NATO (Maritime Command w Northwood) i wszystkich poprzednich dowództw, które dowodziły 
Zespołem. To ich wysiłek, poświęcenie i determinację oraz chęć przyczynienia się do rozwoju Grupy przypominamy i świętujemy dzisiaj.”

Marynarskie życie
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Za jadłospis i odpowiednią ilość i ja-
kość substratów niezbędnych do przygo-
towania posiłków odpowiada kwater-
mistrz, w którego obowiązkach jest tak-
że dbanie o wymianę pościeli załogi, 
wydawanie środków higieny osobistej, 
środków czystości i wiele podobnych 
rzeczy, które na pierwszy rzut oka wy-
dają się oczywiste bo nieczęsto zwraca-
my na nie uwagę. Za sprawne funkcjo-
nowanie okrętu pod względem organiza-
cyjnym odpowiada bosman okrętowy, 
który wraz z kilkuosobową drużynką 
bosmańską dba między innymi o czy-
stość okrętu, jego okresową konserwa-
cję, ale również zapewnia dowódcy 
okrętu obecność i sprawność działania 
drużyn manewrowych w trakcie manew-
rów zakotwiczenia i zacumowania. 

Siłownia i medycy
W składzie załogi okrętu znajduje 

się także drużynka medyczna z lekarzem 
na czele, która w razie wypadku zapew-
nia pomoc poszkodowanym na okręcie 
lub udaje się ze sprzętem medycznym na 
inny okręt aby udzielić wykwalifikowa-
nej pomocy medycznej. Ta służba rządzi 
się tylko jednym prawem – gotowość do 
działania utrzymuje 24 godziny na dobę 
bez względu na wszystko, bo (jak poka-
zało doświadczenie ostatniego roku) 
wypadki, urazy i choroby nie znają ogra-
niczeń czasowych.

Pod głównym pokładem okrętu drze-
mie siłownia okrętowa, której obsługą 
przez całą dobę zajmują się specjaliści 
wielu dziedzin. Silniki główne, agregaty 
prądotwórcze i urządzenia monitorujące 

działanie systemów całej jednostki to 
tylko część znacznie bardziej rozbudo-
wanego organizmu jakim jest okręt. W 
kilometrach kabli i rur, niczym w żyłach 
żywego organizmu, w każdej chwili 
przepływają setki litrów płynów, energii 
czy informacji niezbędnych do prawi-
dłowego funkcjonowania jednostki z da-
leka od portu. W trakcie postoju przy 
nabrzeżu ci sami ludzie odpowiadają za 
uzupełnienie paliwa i wody, aby ich za-
pasy wystarczyły do wykonania posta-
wionego przed dowódcą i jego załogą 
zadania.

Oficerowie i dowódca
Do bezpiecznego prowadzenia okrę-

tu po morzu wystarczy kilka osób, które 
we właściwie skoordynowany sposób 
dzielą się wachtą morską i obowiązkami 
przypadającymi na każde cztery godzi-
ny. Oficer wachtowy odpowiada za 
wszystko co dzieje się na okręcie. W 
tym czasie i z pomocą wyznaczonych 
osób prowadzi nawigację na mapach 
morskich, obserwację rejonu pływania 
na radarze i wzrokowo, prowadzi łącz-
ność z innymi jednostkami w rejonie, a 
dodatkowo realizuje zadania przewi-
dziane dla okrętu na dany dzień. 

Dowódca okrętu i jego zastępca ko-
ordynują działania oficerów wachto-
wych w taki sposób, aby bezpiecznie 
wykonać postawione przed okrętem za-
danie i zaplanować działania okrętu na 
kolejne dni. Dowódca okrętu pełni także 
funkcję reprezentacyjną i w trakcie ofi-
cjalnych spotkań z przedstawicielami 
władz państwowych, lokalnych czy dy-

plomacji reprezentuje Polskę i Marynar-
kę Wojenną RP. 

Naoliwiona maszyna
Dla obserwatora z zewnątrz na 

pierwszy rzut oka wydaje się to skom-
plikowane, a gdyby zapytać dowolnego 
załoganta jak wyglądają długotrwałe 
wyjścia na morze z pewnością odpowie, 
że to coś na kształt „dnia świstaka”. 
Każdy z członków załogi wie gdzie i o 
której godzinie ma być, i co w tym miej-
scu, i czasie robić. Właśnie dlatego 
okręt z sześćdziesięcioosobową załogą 
działa jak dobrze naoliwiona maszyna. 

To samo można powiedzieć po czter-
dziestu latach o Stałym Zespole, który 
zapracował na swoją reputację wykonu-
jąc swoje zadania właśnie jako grupa. 
Jak podkreślił w swoim przemówieniu 
rocznicowym Dowódca Zespołu kmdr 
por. Piotr Sikora: „… z perspektywy do-
wódcy Grupy widzę ogrom pracy jaki 
trzeba włożyć każdego dnia, a na przy-
kładzie drugiej połowy tego roku nawet 
w każdej godzinie czy minucie, aby to 
zbiorowisko okrętów można było nazwać 
„Grupą”. … miejmy nadzieję, że 
SNMCMG1 przetrwa kolejne 40 lat i bę-
dzie miało tak znakomitych dowódców 
(…), efektywnych i wspierających człon-
ków Sztabu, a przede wszystkim tak od-
danych członków załóg okrętowych jakie 
mieliśmy przez ostatnie cztery dekady”.
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Manewry odbyły się pomiędzy 14 a 17 
października, na wodach Archipelagu 
Sztokholmskiego w okolicach wyspy Mu-
skö, znanej ze znajdującej się tam bazy ze 
schronami dla okrętów wykutymi w litych 
skałach – dziś już jednak przekazanej stocz-
ni prywatnej. Marynarkę Wojenną repre-
zentowały okręt ratowniczy ORP „Lech” 
dowodzony przez kmdr. ppor. Roberta Peł-
nikowskiego, podwodny ORP „Sokół” pod 
dowództwem kmdr. ppor. Roberta Rachwa-
ła i nurkowie z Brzegowej Grupy Ratowni-
czej, natomiast stronę szwedzką – okręt ra-
towniczy „Belos” i podwodny „Söderman-
land”. Ponadto w ćwiczeniu uczestniczył 
NSRS (NATO Submarine Rescue System) 
z pojazdem podwodnym SRV 1. NSRS jest 
systemem modułowym, zaprojektowanym 
do szybkiego transportu drogą wodną, lądo-
wą i lotniczą, dzięki czemu może przystą-
pić do akcji w dowolnym rejonie globu, w 
ciągu 72 godzin od wezwania pomocy. Jed-

norazowo może ewakuować 15 ludzi z 
okrętu podwodnego leżącego na dnie na 
głębokości do 600 m.

Polskie jednostki dotarły do bazy w 
Berga (30 km na południe od Sztokholmu) 
w niedzielę 13 października, witane przez 
słoneczną pogodę. Nazajutrz, w ramach fa-
zy portowej ćwiczenia, odbyła się konfe-
rencja „pre-sail”, w czasie której ostatecz-
nie potwierdzono jego założenia. Jeszcze 
tego samego dnia wszystkie okręty opuści-
ły skalisty port i udały się do swoich od-
rębnych rejonów działań, gdzie dokonano 
próbnych zanurzeń SRV 1 oraz nurkowań 
adaptacyjnych specjalistów z BGR. Ich ce-
lem było zapoznanie się z sytuacją panują-
cą na akwenach. Okazało się, że wbrew 
skalistemu krajobrazowi na powierzchni, 
dno archipelagu jest muliste, a przejrzy-
stość wody słaba. W tych trudnych warun-
kach nurkowie z BGR musieli współpraco-
wać z „Sokołem” i „Södermanlandem”. W 

trakcie ćwiczenia schodzili oni na prze-
mian do obu okrętów leżących na dnie, 
udzielając im pomocy w zakresie usuwania 
zalegających przeszkód, identyfikowania i 
lokalizacji uszkodzeń, czy podawania zapa-
sów i środków podtrzymania życia. Ich zej-
ścia pod wodę poprzedzano inspekcją po-
jazdu podwodnego ROV.

Realizowana równolegle druga część 
manewrów obejmowała transfer podwod-
niaków z uszkodzonych jednostek na „Be-
losa” z użyciem pojazdu SRV 1, któremu 
nadano kryptonim „Nemo”. Już drugiego 
dnia ćwiczenia dokował on dwukrotnie do 
śluzy ratowniczej „Sokoła” sprawdzając 
procedury ewakuacji jego załogi. Okręt le-
żał na głębokości 80 m. Wszystkie próby 
zakończyły się sukcesem. Polscy podwod-
niacy mają już duże doświadczenie we 
współpracy z NSRS. W 2008 r. w trakcie 
manewrów „Bold Monarch” w Norwegii, 
bliźniak „Sokoła” – „Sęp”, był pierwszym 

Bilateralne, polsko-szwedzkie ćwiczenie w ratowaniu załóg okrętów podwodnych 
„Northern Sun/Crown Eagle 2013”, miało w tym roku wymiar wielonarodowy. 
Uczestniczyli w nim bowiem specjaliści nie tylko ze wspomnianych państw, ale także z 
Norwegii, Wielkiej Brytanii i Singapuru. Było ono też ostatnią wprawką przed 
przyszłoroczną „Dynamic Monarch”, największą NATO-wską operacją tego typu, 
realizowaną w cyklu dwuletnim. W 2014 r. gospodarzem tego ćwiczenia będzie polska 
Marynarka Wojenna.

„Northern Sun/Crown Eagle 2013”
Ratownicy bez granic
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okrętem, do którego dokował SRV 1 w trak-
cie ćwiczeń (pomijając próby odbiorcze). 
Nie dziwi więc, że operacje przebiegały nie-
mal rutynowo, choć oczywiście z zachowa-
niem wszelkich procedur bezpieczeństwa. 
Przy podejściu do śluzy okrętu, osuszeniu 
kołnierza dokującego SRV 1 i przed otwar-
ciem obu włazów ustanawiano łączność tele-
fonem podwodnym, ćwicząc przy okazji ko-
munikację podwodną. Tymczasem w ostat-
nim dniu operacji załogę „Sokoła” spotkała 
niespodzianka. Tego ranka – jedyny raz w 

kontradm. Thörnqvist w służbie był nur-
kiem marynarki wojennej, stąd jego wiedza 
był znaczna, a miejsce wizyty nieprzypad-
kowe. Manewry zakończyły się w czwar-
tek, 17 października po południu. Podsu-
mowanie ćwiczeń odbyło się na pokładzie 
„Belosa”. Współpracę oceniono wysoko i 
... przystąpiono do przygotowań do „Dyna-
mic Monarch”. 

czasie całego NS/CE 13 – dokonano do-
kowania do obu okrętów podwodnych w 
czasie jednego zanurzenia „Nemo”. Prze-
wiózł on wówczas pasażerów VIP, w tym 
inspektora Szwedzkiej Marynarki Wojen-
nej kontradmirał Jana Thörnqvista, przed-
stawiciela parlamentu Szwecji, a także at-
tache wojskowego Ambasady Wielkiej 
Brytanii w Sztokholmie. Pierwszy w ko-
lejce był „Sokół”. Gości powitał dowódca 
„Sokoła”, po czym zaprosił na kawę do 
messy. Rozmowa była ciekawa, ponieważ 

Panu Komandorowi Mirosławowi TEPEROWI
oraz Jego Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają kadra i pracownicy wojska
Oddziału Uzupełnień

Zarządu Zasobów Osobowych - N1

Panu kpt. mar. Bartoszowi WÓJCIKOWI
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składają
dowódca i kadra 13 Dywizjonu Trałowców

Panu Komandorowi rezerwy Januszowi CZAJI
oraz Jego Rodzinie

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

OJCA

składają kadra i pracownicy wojska
Zarządu Zasobów Osobowych - N1

Sztabu Marynarki Wojennej

Panu Komandorowi Mirosławowi TEPEROWI
Szefowi Oddziału Uzupełnień oraz Jego Rodzinie

szczere kondolencje i wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają kadra i pracownicy wojska
Zarządu Zasobów Osobowych - N1

Sztabu Marynarki Wojennej

Panu kpt. mar. Bartoszowi WÓJCIKOWI
oraz Jego Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i szczerego
współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają
Dowódca i załoga ORP Gopło

Panu kpt. mar. Bartoszowi WÓJCIKOWI
wyrazy głębokiego współczucia i szczere kondolencje

z powodu śmierci

MATKI

składa
załoga ORP Wdzydze
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podczas ćwiczeń podniosła flagę NATO. 
Dwa lata później ta sama jednostka po raz 
pierwszy weszła w skład stałego zespołu 
okrętów sił przeciwminowych sojuszu. Do 
dzisiaj niszczyciele min projektu 206FM aż 
10 razy pełniły służbę w składzie stałego 
NATO-wskiego zespołu okrętów przeciw-
minowych, wykonując zadania na Bałtyku, 
Morzu Północnym i Atlantyku. Dwukrot-
nie w historii obecności polskiej Marynarki 
Wojennej w Sojuszu oficerowie 13-tki do-
wodzili tym zespołem i tworzyli zasadni-
czą część jego sztabu, realnie przyczynia-
jąc się do podnoszenia poziomu bezpie-
czeństwa żeglugi na morskich szlakach ko-
munikacyjnych.

W A R T O  W I E D Z I E Ć
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Kiedyś stacjonował w Helu. Po rozformowaniu 9 Flotylli Obrony Wybrzeża został przebazowany do 
Gdyni i podporządkowany 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, a następnie 3 Flotylli Okrętów. W listopadzie 
jeden z najbardziej zapracowanych w Marynarce Wojennej dywizjonów po raz kolejny zmienił swoje 
podporządkowanie i po raz kolejny został włączony w struktury świnoujskiej flotylli.

Z dniem 1 listopada 11 jednostek 
Marynarki Wojennej zmieniło 
swoje dotychczasowe podporząd-
kowanie. Zmiany w strukturze or-

ganizacyjnej morskiego rodzaju sił zbroj-
nych związane są z wdrażaną reformą sys-
temu dowodzenia i kierowania Siłami 
Zbrojnymi RP. Następstwem nowego syste-
mu będzie również rozformowanie z koń-
cem roku Dowództwa Marynarki Wojennej 
oraz sformowanie Dowództwa Generalne-
go, które od stycznia przejmie kompetencje 
wszystkich dowództw rodzajów sił zbroj-
nych.

W wyniku zmian organizacyjnych, 13 
Dywizjon Trałowców, który niecałe trzy la-
ta temu został włączony w struktury 3 Flo-
tylli Okrętów, po raz kolejny został przeka-

zany do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w 
Świnoujściu. Jednocześnie miejscem jego 
bazowania nadal pozostaje Port Wojenny w 
Gdyni. W ciągu ostatnich siedmiu lat to 
trzecia zmiana podporządkowania „13-tki”, 
która jest jednym z najbardziej zapracowa-
nych w morskim rodzaju sił zbrojnych dy-
wizjonów. „Świnoujska flotylla specjalizu-
je się w operacjach przeciwminowych a 13-
tka jest przyzwyczajona do dynamiki dzia-
łania, dlatego obecna zmiana nie powinna 
wpłynąć negatywnie na jej funkcjonowa-
nie” – mówi dowódca 13. Dywizjonu kmdr 
por. Krzysztof Rybak. „Czas pokaże, ale je-
stem dobrej myśli” - dodaje. 

To właśnie okręt 13-tki, niszczyciel 
min ORP „Mewa” w 2000 roku był pierw-
szą jednostką Marynarki Wojennej, która 

Organizacyjna tułaczka 13-tki

Zmiany organizacyjne w Marynarce Wojennej
1 listopada 3 Flotylla Okrętów w Gdyni, uszczuplona o „13-tkę”, przyjęła w swoje struktury 7 innych jednostek organizacyjnych Marynarki Wo-
jennej: Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, Oddział Zabezpieczenia MW, Poligon Kontrolno - Pomiarowy MW, Ośrodek Szkolenia 
Żeglarskiego MW, Okręt – Muzeum ORP „Błyskawica”, Zespół Redakcyjno – Wydawniczy MW oraz Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”. Swoje 
podporządkowanie zmienił również Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego, który podlega teraz pod Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej w Ustce, a marynarskie orkiestry, Reprezentacyjna oraz Wojskowa ze Świnoujścia, podobnie jak orkiestry wojskowe w ca-
łych siłach zbrojnych, zostały podporządkowane Dowództwu Garnizonu Warszawa.

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl
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Mając na celu odnalezienie pozycji 
wraku ORP „Orzeł” Biuro Hydrograficzne 
Marynarki Wojennej nawiązało kontakt ze 
swoim odpowiednikiem w Wielkiej Bryta-
nii, tj. UK Hydrographic Office (UKHO). 
W ten sposób udało się uzyskać dostęp do 
danych zgromadzonych przez UKHO. Da-
ne te zawierały informacje dotyczące wra-
ków, które w czerwcu 1940 roku znajdowa-
ły się w rejonie działań ORP „Orzeł” na 
Morzu Północnym. Przeprowadzona w 
BHMW analiza uzyskanych danych sonaro-
wych oraz z echosondy wielowiązkowej 
pozwoliła na wytypowanie jednego z wra-
ków, który zarówno swoimi wymiarami 
(długość i szerokość kadłuba) oraz kształ-
tem (obrysem) odpowiadał wymiarom i 
kształtom poszukiwanego polskiego okrę-
tu. Do momentu przesłania przez Marynar-
kę Wojenną RP informacji o zidentyfiko-
waniu tego wraku i kompletu danych po-
miarowych, pozostawał on w bazie danych 
UKHO jako wrak niezidentyfikowany. Jest 
to bardzo ważne stwierdzenie, bowiem 
MW nie miała żadnych podstaw do tego, by 
wątpić w prawdziwość brytyjskich danych.

Dzięki bardzo dobrym warunkom hy-
drologiczno-meteorologicznym panującym 
w rejonie prowadzenia prac pomiarowych 
zostały zrealizowane wszystkie zadania za-
planowane przez specjalistów znajdujących 
się na pokładzie ORP „Lech”. Zgromadzo-
ny materiał był na tyle dobrze zarejestrowa-

ny i przetworzony, że możliwe było dość 
szybkie przejście do etapu identyfikacji 
wraku. Wykorzystując dane internetowe 
oraz zgromadzone dane obrazowe zareje-
strowane przez pojazd ROV udało się zna-
leźć szereg charakterystycznych elementów 
na kadłubie wraku, które pokrywały się z 
elementami prezentowanymi na zdjęciach 
archiwalnych brytyjskich i australijskich 
okrętów podwodnych klasy „J”. Dzięki 
wprowadzanym przez Brytyjczyków zmia-
nom konstrukcyjnym w konstrukcji kadłu-
ba poszczególnych okrętów wchodzących 
w skład klasy „J” stosunkowo prostą spra-
wą było przypisanie cech badanego wraku 
konkretnemu okrętowi. Okrętem tym był 
„J-6”. Pewność, co do identyfikacji, uzy-
skano po wykazaniu zgodności wielu ele-
mentów konstrukcyjnych kadłuba znajdują-
cych się na całej jego długości i nieuszko-
dzonych w wyniku przeprowadzonego 
ostrzału artyleryjskiego. Dające się w ten 
sposób zidentyfikować elementy zostały 
ujęte w opracowaniu zbiorczym prezentują-
cym odpowiedniość elementów wyposaże-
nia kadłuba widocznych na zdjęciach archi-
walnych z materiałem filmowym nagranym 
przez pojazd ROV. Następnie, zgodnie z 
decyzją Dowódcy MW RP opracowanie to, 
wraz z pomiarowymi materiałami źródło-
wymi, zostało przesłane na ręce Pierwsze-
go Lorda Admiralicji Wielkiej Brytanii.

Dysponując ww. materiałami i wiedzą 

uzyskano dostęp do informacji opublikowa-
nej na jednym z brytyjskich portali nurko-
wych mówiących o tym, że wrak okrętu 
podwodnego J-6 został zidentyfikowany w 
2011 r. przez zespół nurków grupy Dark-
Star z UK. Informacja ta została także ujęta 
w treści pisma podpisanego przez dowódcę 
MW RP dołączonego do materiałów prze-
słanych na początku lipca 2013 r. do wy-
mienionego powyżej Pierwszego Lorda. 

Wizyta szefa hydrografii brytyjskiej 
(UKHO) (rear admiral Tom Karsten), zło-
żona w Polsce w październiku 2013 r. wy-
jaśniła wiele w kwestiach dotyczących ba-
danego wraku. Po pierwsze, strona brytyj-
ska wyjaśniła, że do chwili otrzymania ma-
teriałów z Polski nie dysponowała żadną 
informacją na temat tego, czym jest zbada-
ny przez specjalistów MW RP wrak. Po 
drugie, podziękowano za wykonaną pracę i 
dostarczone materiały, które zostały włą-
czone do bazy danych UKHO jako dane 
oficjalne i nie wymagające dalszego spraw-
dzania. Po trzecie wyjaśniono, że instytucje 
i grupy nurkowe działające na terytorium 
Zjednoczonego Królestwa nie mają praw-
nego obowiązku dostarczania do UKHO 
jakichkolwiek informacji dotyczących zi-
dentyfikowanych wraków oraz ich pozycji. 

Co odkryto podczas wyprawy ORP „Lech”
na Morze Północne ?

kmdr dr Dariusz Grabiec
grabiec.bhmw@gmail.com

W ostatnim okresie w mediach pojawiło się kilkanaście wiadomości poświęconych sprawie wraku 
badanego przez załogę ORP „Lech” w ramach rejsu szkoleniowo-nawigacyjnego realizowanego na wodach 
Morza Północnego. W wielu z nich opisano tylko niektóre aspekty sprawy. Inne, moim zdaniem, ważne 
pominięto lub zniekształcono. Jak zatem wyglądały rzeczywiste okoliczności towarzyszące operacji 
identyfikacji wraku uznawanego za potencjalny wrak okrętu podwodnego ORP „Orzeł”?
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Funkcjonujący w 20-leciu międzywojennym Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku, był jedyną tego 
typu jednostką w siłach zbrojnych II Rzeczpospolitej.

Zapomniany dywizjon ożywa

Odkąd dwaj Andrzeje - Morgała i 
Olejko oraz im podobni badacze 
historii polskiego oręża pochylili 
się nad nieco już zapomnianą 

problematyką polskiego lotnictwa morskie-
go, nie milkną echa tematu. Do chwili obec-
nej o lotnictwie Marynarki Wojennej i Mor-
skim Dywizjonie Lotniczym (MDLot.), uka-
zało się sporo - mniej lub bardziej obszernych 
publikacji różnych autorów, a zagadnienia te 
znajdują swoje odzwierciedlenie także w 
wielu artykułach prasowych i na specjali-
stycznych forach dyskusyjnych. Mimo, iż te-
matyka zdaje się być już wyczerpaną, wciąż 
jeszcze zaskakują nowe fakty. Co rusz to po-
jawiają się nigdy dotąd niepublikowane foto-
grafie, a z archiwów „wyciekają” nikomu nie 
znane dokumenty. Fascynujące jest też i to, 
że nawet tak nieoczekiwany dokument, jak 
odrestaurowywany w ramach projektu „Kon-
serwacja i digitalizacja przedwojennych fil-
mów fabularnych w Filmotece Narodowej w 
Warszawie” film „Zew Morza” z 1927 roku, 
okazać się może ważnym źródłem informacji 
o Marynarce Wojennej II RP, w tym także o 
lotnictwie morskim. 

Wychodząc naprzeciw wzrastającemu 
zainteresowaniu problematyką morskich 
skrzydeł nad Bałtykiem, 6 kwietnia 2013 ro-
ku, grupa 28 entuzjastów i miłośników histo-
rii lotnictwa spotkała się w Pucku - mieście 
pierwszej bazy hydroplanów w Europie i za-
wiązała Stowarzyszenie Historyczne Mor-
skiego Dywizjonu Lotniczego. Z konglome-
ratu różnych profesji i specjalizacji wyłonił 
się zespół, którego podstawowym zadaniem 

jest wywołać z zapomnienia i zachować dla 
kolejnych pokoleń historię ludzi i sprzętu 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego.

Wyznaczono przy tym ambitne cele w 
działalności Stowarzyszenia, m.in.: budowę 
replik wodnosamolotów, które były na wypo-
sażeniu puckiej jednostki, utworzenie Mu-
zeum MDL-ot z siedzibą w Pucku, powoła-
nie grupy rekonstrukcyjnej, odwzorowującej 
żołnierzy pełniących służbę w jednostce, a 
także grupy eksploracyjnej, która będzie się 
zajmowała odnajdywaniem i pozyskiwaniem 
pamiątek po Morskim Dywizjonie Lotni-
czym. Ponadto powstać ma sekcja modelar-
ska, której zadaniem będzie tworzenie mode-
li i makiet infrastruktury bazy na potrzeby 
muzeum oraz organizowanie konkursów mo-
delarskich. Zaplanowano także działalność 
wydawniczą, przybliżającą czytelnikom hi-
storię polskiego lotnictwa morskiego. Na 
efekty nie trzeba było długo czekać. Już po 
miesiącu działalności dopełniono wszystkich 
formalności związanych z rejestracją stowa-
rzyszenia. Szybko też powstał zalążek grupy 
rekonstrukcyjnej, która w mundurach stylizo-
wanych na lata dwudzieste i trzydzieste XX 
wieku prezentowała się na Air Show w Rado-
miu, Open Air Day w Malborku oraz kilku 
mniejszych imprezach w Pucku. 

Pierwszym poważnym projektem zreali-
zowanym przez Stowarzyszenie było wydanie 
Magazynu Miłośników Lotnictwa Morskiego 
„Historie Puckie”. Zeszyt nr 1 wzbudził spo-
re zainteresowanie, a jego niewątpliwymi atu-
tami są szata graficzna, perfekcyjne rysunki i 
wysoki poziom merytoryczny. Jednak najpo-

ważniejszym zadaniem, przed jakim stanęli 
członkowie Stowarzyszenia okazało się urze-
czywistnienie pomysłu powołania muzeum 
lotnictwa morskiego. I tu nie zabrakło deter-
minacji. Przy przychylności władz miasta 
pozyskano w dzierżawę historyczny budy-
nek po byłej radiostacji MDLotu, w którym 
już są prowadzone prace adaptacyjne. Jeżeli 
nic nie stanie na przeszkodzie, w lipcu przy-
szłego roku, nastąpi uroczysta inauguracja 
działalności muzealnej. Równolegle trwają 
prace nad gromadzeniem dokumentacji i po-
zyskiwaniem wsparcia dla projektu budowy 
replik wodnosamolotów Lublin R XIII ter/
hydro oraz Schreck FBA 17. 

Pozostaje więc mieć nadzieję, że na żad-
nym z etapów wskrzeszania z zapomnienia 
historii Morskiego Dywizjonu Lotniczego 
nie zabraknie w szeregach Stowarzyszenia 
motywacji do działania, a efekty pracy całe-
go grona zapaleńców przyczynią się do lep-
szego i pełniejszego poznania tej jedynej w 
swoim rodzaju jednostki lotnictwa wojsko-
wego II Rzeczypospolitej.

Wszystkich zainteresowanych naszym 
Stowarzyszeniem (wstąpieniem w nasze sze-
regi, współpracą, itp.) zapraszamy na stronę 
internetową www.mdlot.pl. Kontakt: biuro@
mdlot.pl, adres: Plac Wolności 1, 84-100 
Puck. Będziemy wdzięczni za wszelką po-
moc w pozyskiwaniu pamiątek związanych z 
dziejami morskich skrzydeł RP dla przyszłe-
go muzeum. 
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kmdr ppor. Piotr Adamczak
p.adamczak@mw.mil.pl

Na Westerplatte znajdowała się 
polska jednostka – Wojskowa 
Składnica Tranzytowa. Patrząc 
dzisiaj powiedzielibyśmy, że była 

to jednostka logistyczna w strukturach której 
znajdowały się wzmocnione pododdziały 
ochrony. 

Wartość tego miejsca była nie do zmie-
rzenia pod względem narodowego interesu 
Polski. Choć po uruchomieniu portu w Gdy-
ni, Składnica przestała spełniać swoją zasad-
niczą rolę, jej utrzymanie było niezbędne dla 
podkreślenia prawa Polski do Gdańska. 

Żołnierze i marynarze polskiej Składnicy 
bronili się przez 7 dni. Niemcy po zuchwa-
łych atakach pierwszego i drugiego dnia woj-
ny, w kolejnych zachowywali już dużą ostroż-
ność. Wręcz zaczęli już ich unikać. Dopiero 
ostatniego dnia obrony ponownie przeprowa-
dzili zdecydowane natarcie. Polską obronę 
nie zdusił nawet nalot bombowców nurkują-
cych, podczas którego zginęło najwięcej 
obrońców skrawka polskiej ziemi w Gdań-
sku. Po zakończeniu walk cały teren Wester-
platte wyglądał jak pogorzelisko, jednakże 
większość obiektów obronnych nie została 
całkowicie zniszczona, a największy obiekt, 
tak zwane „nowe” koszary był najmniej naru-
szony. Rzeczywisty akt zniszczenia obiektów 
wojskowych nastąpił dopiero po zakończeniu 
II wojny światowej i był udziałem radziec-
kich oraz polskich saperów. Dzisiaj na We-
sterplatte pozostało szereg budowli, dzięki 
którym możemy sobie wyobrazić jak bronili 
się polscy żołnierze we wrześniu 1939 roku. 

Na Westerplatte łatwo trafić samocho-
dem.  Dla niezmotoryzowanych istnieje też 
dogodna gdańska komunikacja autobusowa 
(linie 106 i 138). Większość z nich wyrusza 

spod Akademii Medycznej (ulica Łącka), a 
sama podróż trwa niespełna 20 minut. Zaled-
wie kilka z nich odjeżdża z przystanku obok 
Dworca Głównego, spod którego podróż na 
Westerplatte jest znacznie dłuższa i trwa oko-
ło 35 minut. Jednakże bez problemu można 
wybrać pierwszy wariant podróży, gdyż do-
tarcie pod Akademię Medyczną nie powinno 
sprawić podróżnym żadnej trudności. 

Po dotarciu na Westerplatte zostaje nam 
odwiedzić niezwykłe miejsca związane z 
obroną tego skrawka Polski w Wolnym Mie-
ście Gdańsk. Oczywiście nie powinniśmy za-
pomnieć także o podejściu pod górujący nad 
okolicą Pomnik Obrońców Wybrzeża, pod 
którym odbywają się główne uroczystości 
związane z rocznicą rozpoczęcia II wojny 
światowej z udziałem władz państwowych, 
samorządowych i wojskowych. Pomnik ten 
poświęcony jest nie tylko obrońcą Wester-
platte, ale wszystkim marynarzom i żołnie-
rzom walczącym o polskie wybrzeże, o czym 
świadczą miejsca walk widniejące na Pomni-
ku.

Nie sposób opisać w tak krótkim artyku-
le tego wszystkiego co trzeba zwiedzić na  
Westerplatte. Miejsc wartych odwiedzenia 
jest kilkanaście i wszystkie są pod ścisłą pie-
czą państwa, jako budowle o wartości nie tyl-
ko historycznej, ale przede wszystkim emo-
cjonalnej. Od 4 lat wszystkie budowle są 
wpisane w rejestrze zabytków. Jako pierwsze 
w rejestrze  znalazły się: placówka „Elek-
trownia”, wartownia nr 3 (bardziej miejsce 
po tej wartowni, zniszczonej podczas nalotu 
2 września, gdzie obecnie znajduje się cmen-
tarzyk ze spoczywającymi na nim żołnierza-
mi poległymi w obronie Westerplatte i gro-
bem mjr. Henryka Sucharskiego), nowe ko-

szary, placówka „Fort”, wartownia nr 1 (dzi-
siaj znajduje się w niej ekspozycja Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska), fundament 
i wały dużego magazynu amunicyjnego oraz 
budowle powstałe po wrześniu 1939 roku: 
schron i wieża dalmierza zapasowego 25 Ba-
terii Artylerii Stałej. Ostatnio w 2009 roku do 
zabytków zostały włączone relikty muru gra-
nicznego i bramy kolejowej, fundamenty bu-
dynku stacji kolejowej, kanał inspekcyjny 
wiaty elektrogeneratora, wartownia nr 4 
(obecnie niedostępna – znajduje się na tere-
nie wojskowym), dwa średnie magazyny 
amunicyjne, relikty pięciu magazynów ma-
łych z wałami ziemnymi, starych koszar, ka-
syna, willi oficerskiej, willi podoficerskiej 
oraz magazyn paliw i falochron.

Jest wiele książek, broszur i artykułów, 
dzięki którym można zapoznać się z historią 
Westerplatte i samemu zaplanować zwiedza-
nie. Dla mniej wytrwałych Muzeum II Wojny 
Światowej z okazji 70 rocznicy wybuchu II 
wojny światowej otworzyło stałą wystawę 
plenerową zatytułowaną „Westerplatte: Ku-
rort - Bastion - Symbol” opisującą historię te-
go miejsca. Niespełna 2 lata później, w 
czerwcu 2011 roku, Muzeum uruchomiło 
ścieżkę edukacyjną, będącą uzupełnieniem 
wystawy plenerowej i znacznie ułatwiającą 
zwiedzanie, m.in. rozstawiono tablice infor-
macyjne przedstawiające wygląd półwyspu 
w trakcie walk wrześniowych. Można się 
także na niej zapoznać się z wymienionymi 
powyżej obiektami militarnymi po byłej 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Wszyscy z nas słyszeli o bohaterskiej obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Ale czy dzisiaj to 
miejsce nie kojarzy nam się tylko z monumentalnym Pomnikiem Obrońców Wybrzeża?

WYCIECZKA Z HISTORIĄ W TLE (5)
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Judocy i judoczki w marynarskich mundurach od lat są w światowej czołówce zawodników tej 
dyscypliny. W ostatnich kilku miesiącach udowodnili oni swoją klasę nie tylko na tatami w Polsce, 
ale także w Europie i na świecie. 

W dniach od 4 do 6 paździer-
nika odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w ju-
do. Wystartowało w nich 

51 kobiet i 158 mężczyzn. Złote medale w 
swoich kategoriach wagowych wywalczy-
ły st. mar. Kinga Kubicka (48 kg) i st. mar. 
Daria Pogorzelec (78 kg). 

Na przełomie czerwca i lipca, repre-
zentacja Wojska Polskiego składająca się z 
zawodników Wojskowego Zespołu Sporto-
wego w Gdyni oraz Wojskowego Klubu 
Sportowego Śląsk z Wrocławia rywalizo-
wała na 35. Wojskowych Mistrzostwach 
Świata w Kazachstanie. W indywidualnym 
turnieju  st. mar. Daria Pogorzelec zajęła 3. 
miejsce, a st. mar. Robert Krawczyk (90kg) 
wywalczył srebrny medal.  

W dniach od 23 do 24 sierpnia w Bań-
skiej Bystrzycy rozegrane zostały między-
narodowe zawody judo, uznawane za nie-
oficjalne mistrzostwa Europy CISM (Con-
seil International du Sport MIlitaire). 
Udział w nich wzięli zawodnicy z kilkuna-
stu państw. Srebrny medal w turnieju indy-
widualnym zdobyła st. mar. Kinga Kubic-
ka, natomiast złote medale zdobyli st. mar. 
Robert Krawczyk oraz st. mar. Daria Pogo-
rzelec. 

Te wszystkie sukcesy są o tyle ważne, 
że zawodnicy startujący w wojskowych mi-
strzostwach świata CISM to również czo-
łówka zawodników startujących na zawo-
dach cywilnych różnej rangi, włącznie z 
Igrzyskami Olimpijskimi MKOL. Mało 
kto wie, że zdobywcy medali na igrzy-
skach olimpijskich organizowanych przez 
MKOL w większości są na etatach wojsko-

wych lub policyjnych. Ta praktyka jest sto-
sowana w krajach Europy zachodniej od 
bardzo dawna i również w Polsce tak się 
dzieje. Dzięki temu zawodnicy mają moż-
liwość reprezentowania nie tylko kraju, ale 
także Sił Zbrojnych RP. Jest to też dosko-
nała okazja do sprawdzenia się przed olim-
piadą MKOL ponieważ igrzyska CISM od-
bywają się rok przez „cywilnymi” igrzy-
skami. Najlepsze przykłady to strzelczyni 
por. mar. Sławomira Szpek, biegaczka st. 
mar. Marta Jeschke czy właśnie judoka st. 
mar. Robert Krawczyk. 

Niestety, st. mar. Robert Krawczyk za-
kończył już służbę w Marynarce Wojennej. 
Trzykrotny olimpijczyk od niedawna jest 
trenerem reprezentacji judoków Belgii. Za-
wody w Bańskiej Bystrzycy były jego 
ostatnim występem na tatami. Kierownik 
sekcji judo WZS Gdynia chor. mar. Adam 
Poździk podkreśla wyjątkowe zachowanie 
judoki. „Wiedząc, że z końcem września 
kończy mu się kontrakt z armią on nie zre-
zygnował ze startu w tych zawodach. Do-
datkowo pokazał jeszcze, że można poje-
chać i wygrać. Zachował się jak prawdzi-
wy sportowiec walcząc do samego końca 
reprezentując Polskę, wojsko polskie oraz 
Marynarkę Wojenną. Robert był nie tylko 
wspaniałym żołnierzem i sportowcem, ale 
także jest wartościowym człowiekiem i 
przyjacielem” – mówi chor. mar. Adam Po-
ździk. 

Obecnie w WZS Gdynia nie ma na eta-
cie żadnego judoki. Trener sekcji zapowia-
da jednak stworzenie silnej reprezentacji 
kobiet. „Aktualnie w sekcji są dwie dosko-
nałe zawodniczki – Kubicka i Pogorzelec. 

Natomiast szkolenie Narodowych Sił Re-
zerwowych w Ustce kończy Halima Moha-
med Seghir. Z początkiem nowego roku 
obejmie ona etat w naszym zespole i będzie 
na pewno wzmocnieniem drużyny walcząc 
w kategorii 63 kilo. Docelowo chciałbym 
mieć w drużynie 5 zawodniczek, w każdej 
kategorii wagowej, zwiększając nasze 
szanse w turniejach drużynowych”. 

Tegoroczne zdobycze medalowe za-
wodniczek pozwalają z optymizmem pa-
trzeć na te zapowiedzi. Dodatkową moty-
wacja dla nich może być sam trener chor. 
mar. Adam Poździk, posiadacz 5 Danów. 
Przykład jak wygrywać i stawać na naj-
wyższym stopniu podium udowodnił cał-
kiem niedawno. Podczas międzynarodo-
wych mistrzostw Polski Masters w Sobót-
ce, które odbyły się 14 września, chor. mar. 
Poździk zajął, podobnie jak rok wczesniej, 
1 miejsce w swojej kategorii wagowej. 

W tym roku służbę w Wojskowym Ze-
spole Sportowym w Gdyni, poza st. mar. 
Krawczykiem, zakończyli: st. mar. Miro-
sława Sagun – Lewandowska (strzelectwo), 
mar. Łukasz Czapla (strzelectwo), st. mar. 
Karolina Bujakowska (strzelectwo), st. 
mar. Łukasz Zięba (pięciobój morski). 
Szef Wojskowego Zespołu Sportowego w 
Gdyni, kmdr por. Krzysztof Saba wraz z 
kadrą trenerską dziękuje zawodnikom za 
profesjonalizm i zaangażowanie w repre-
zentowaniu Marynarki Wojennej na are-
nach sportowych na całym świecie. 

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

SUKCESY JUDOKÓW MW



Ratowanie podwodników
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Pomiędzy 14 a 17 października na północnych akwenach Morza Bałtyckiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Northern Sun/
Crown Eagle 2013”, poświęcone ratowaniu załóg okrętów podwodnych. Uczestniczyli w nim marynarze i specjaliści z 5 państw: Norwe-
gii, Polski, Singapuru, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Marynarka Wojenna skierowała do udziału w ćwiczeniu okręt ratowniczy ORP „Lech” 
dowodzony przez kmdr. ppor. Roberta Pełnikowskiego, podwodny ORP „Sokół” pod dowództwem kmdr. ppor. Roberta Rachwała i nur-
ków z Brzegowej Grupy Ratowniczej. Ćwiczenie to było jednym z ostatnich poprzedzających największą NATO-wską operacją tego ty-
pu, której gospodarzem w 2014 r. będzie polska Marynarka Wojenna.
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