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Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce:  
Piotr Leoniak

 Szanowni Czytelnicy

Oddajemy do Waszych rąk najnowszy numer „Bandery”, w którym można 
znaleźć artykuł na temat manewrów „Dynamic Monarch”. To, bez wąt-
pienia, jedne z najważniejszych ćwiczeń jakie odbywają się na Morzu Bał-
tyckim. Ich celem jest doskonalenie umiejętności ratowania załóg okrętów 

podwodnych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy członkami NATO i krajami zorga-
nizowanymi w licznych programach współpracy międzynarodowej. O randze tych 
ćwiczeń świadczy liczba ponad dwudziestu obserwatorów z takich krajów jak: Au-
stralia, Singapur, Algieria, Kanada, Grecja czy RPA. 

Na łamach naszego czasopisma publikujemy również kolejny wywiad poruszają-
cy temat funkcjonowania Marynarki Wojennej w czasach stalinowskich. Tym razem 
rozmawiamy z osobą, która z powodów politycznych odsiadywała wyrok w jednej 
celi z bosmanmatem Stefanem Półrulem, ofiarą mordu sądowego. 

Warto również zwrócić uwagę na fotoreportaż poświęcony nocy muzeów, zamiesz-
czony w tym numerze. Muzeum Marynarki Wojennej odwiedziło aż pięć tysięcy osób.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 TOMASZ GOS | Wachta z turystami

 5 MARIUSZ KONARSKI | Oddział Zabezpieczenia MW

 6 PIOTR WOJTAS | Dynamic Rubic

 8 PIOTR LEONIAK | Noc Muzeów

 10 TOMASZ GOS | To musiał być kat

 12 PRZEMYSŁAW PŁONECKI | Pomoc na drodze

 13 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Lotnicza pasja

 14 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Mistrzowie kierownicy

 15 ŁUKASZ ZALESIŃSKI | Motorówki dla hydrografów

 16 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Piłkarska elita z DOB-u

Liczymy na Państwa sugestie i opinie dotyczące planowania kolejnych numerów naszego 
czasopisma. Prosimy je przesyłać na adres: 3fo.rzecznik@mw.mil.pl.

Czasopismo „Bandera” jest dostępne także w formie elektronicznej na stronie internetowej 
3. Flotylli Okrętów (http://www.3fo.mw.mil.pl) w zakładce „Prasa”. 

Bandera

Marian Kluczyński
m.kluczynski@mw.mil.pl

Powstała 14 stycznia 1974 roku Grupa Okrętów Rozpoznawczych obcho-
dziła jubileusz 40-lecia. Z tej okazji na nabrzeżu, przy cumujących okrę-

tach ORP „Nawigator” i ORP „Hydrograf”, odbyła się uroczysta zbiórka, na 
okrętach podniesiono wielką gale banderową, odczytano rozkazy okoliczno-
ściowe. Następnie załogi okrętów zaprosiły gości honorowych na pokłady 
swoich jednostek. Druga część jubileuszowych uroczystości odbyła się 
w Klubie 3. Flotylli Okrętów. Były wyróżnienia, gratulacje, życzenia i kwia-
ty oraz pokaz filmów z życia tej jednostki, która szczyci się znacznymi osią-
gnięciami i sukcesami - takimi jak: tytuł najlepszej jednostki rozpoznawczej 
w Wojsku Polski, znak honorowy Sił Zbrojnych RP i Flaga Państwowa od 
Prezydenta RP. W trakcie 40 lat służby Jubilatka uczestniczyła w ponad 300 
dozorach i rejsach bojowo-rozpoznawczych, a także w  międzynarodowych 
operacjach i manewrach. Jej okręty przebyły łącznie ponad 716 tysięcy mil 
morskich, a na ich pokładach wyszkoliły się setki marynarzy. Marynarzom 
Jubilatki koncert zadedykował zespół wokalny Klubu Marynarki Wojennej 
„Riwiera”. Po koncercie odbyło się spotkanie marynarskich pokoleń, na któ-
rym serwowano smaczny tort jubileuszowy.
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Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Kmdr por. Jerzy ŁUBKOWSKI urodził się 21 lutego 1958 r. w Sawinie położonym na ziemi chełmskiej. W 1977 roku został przyjęty do Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. W 1981 roku został mianowany na stopień podporucznika ma-
rynarki, a w 1982 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigacji i został skierowany do służby na okrętach patrolowych Kaszubskiego  
Dywizjonu Okrętów Pogranicza mieszczącego się wtedy na Westerplatte w Gdańsku. W 1986 roku został przeniesiony na stanowisko starszego  
instruktora w Dowództwie Marynarki Wojennej. W 1990 roku, na własną prośbę, został wyznaczony na zastępcę dowódcy ORP „Błyskawica”,  
a w 2002 roku na dowódcę okrętu. 1 lipca 2007 roku okręt został wydzielony ze struktur Muzeum MW i utworzono jednostkę wojskową o nazwie 
Okręt Muzeum ORP „Błyskawica”, której został dowódcą.
Jest żonaty i ma dwie córki. Interesuje się historią i literaturą. Jest autorem kilku książek o tematyce morskiej i kilkudziesięciu artykułów. 
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Z kmdr. por. Jerzym Łubkowskim, dowódcą Okrętu 
Muzeum ORP „Błyskawica”, rozmawia Tomasz Gos. 

Wachta z turystami

Jaki jest cel działalności Towarzystwa Przy-
jaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”?

Celem Towarzystwa jest zachowanie dla 
przyszłych pokoleń bezcennej pamiątki naro-
dowej, jakim jest ORP „Błyskawica”, jedyny 
i ostatni polski okręt z okresu drugiej wojny 
światowej. 

W jaki sposób Towarzystwo gromadzi 
fundusze?

Przede wszystkim ze składek członkow-
skich, z dochodów z nieruchomości lub ru-
chomości stanowiących własność Towarzy-
stwa, z dotacji i subwencji. Tak naprawdę 
główne źródło stanowią darowizny, dlatego 
VII Zjazd podjął decyzję, o wprowadzeniu 
zmiany do statutu, aby można było pozyski-
wać również 1% podatku. Jeśli Sąd zareje-
struje zmiany w tym roku, być może od 
przyszłego roku Towarzystwo znajdzie się 
na liście organizacji społecznych, które ma-
ją takie możliwości.

Czy do tej pory działalność towarzystwa 
wpłynęła na funkcjonowanie Okrętu 

Muzeum „Błyskawica”?
Fundusze Towarzystwa głownie są wyko-

rzystywane na konserwację i utrzymanie 
okrętu w dobrym stanie technicznym. Spra-
wy remontów to sumy, które przekraczają 
możliwości TPOM. Ale w ciągu wielu lat 
swojej działalności Towarzystwo kilkakrot-
nie wydatnie wspierało okręt. Np. w latach 
90. ufundowało pierwszy kocioł c.o. i pa-
nele pokrywające pokłady w części wysta-
wowej. Fundusze TPOM pozwalają na 
szybkie interwencje, w przypadku usterek 
lub drobnych awarii. Kiedy w tym roku zu-
żyły się części systemu wody słodkiej, do-
prowadzającego wodę do kambuza, Towa-
rzystwo zakupiło i przekazało rury mie-
dziane, a drenażyści okrętowi wymienili je 
w ciągu 2 dni. 

Czy znalezienie się okrętu muzeum 
w strukturach 3. Flotylli Okrętów wpły-

nęło na funkcjonowanie „Błyskawicy”?
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim 

wzrosła liczba zadań szkoleniowych i poja-
wiła się potrzeba stworzenia szeregu nowych 
dokumentów,  niezbędnych do funkcjonowa-
nia jednostki w strukturach związku taktycz-
nego, wykonującego zadania szkoleniowo-
bojowe. Okręt Muzeum ORP „Błyskawica” 
ma status jednostki wojskowej, ale jego stan 
osobowy stanowi typowa (mocno okrojona) 

załoga okrętu. Nie ma sztabu i komórek, któ-
re są przeznaczone do koordynowania zadań 
typowych dla jednostki wojskowej. Wykonu-
jemy je więc siłami kadry okrętowej. Ponadto 
ciągle są realizowane dotychczasowe zadania 
reprezentacyjne i muzealne, które każdego 
roku (w okresie od 1 maja do 30 listopada), 
trwają przez 7 dni w tygodniu w godzinach 
od 7.00 do 18.00. 

Jak przebiega współpraca „Błyskawicy” 
z Muzeum Marynarki Wojennej?

Jeszcze kilka lat temu „Błyskawica” była 
okrętem wchodzącym w skład Muzeum MW, 
które było jednostką wojskową. W 2007 roku 
Muzeum MW zostało przekształcone w woj-
skową instytucję kultury, która może prowa-
dzić działalność gospodarczą. Wówczas za-
istniała konieczność wydzielenia okrętu ze 
struktur muzeum, gdyż żołnierze pełniący 
służbę w wojskowej instytucji kultury muszą 
być umieszczeni na liście żołnierzy pełnią-
cych służbę poza resortem MON. W takiej 
sytuacji nie mogli się znaleźć marynarze 
służby zasadniczej, którzy stanowili więk-
szość załogi okrętu. 1 lipca 2007 roku zosta-
ła powołana jednostka o nazwie Okręt Mu-
zeum ORP „Błyskawica” bezpośrednio pod-
porządkowana dowódcy MW (a od 1.11.2013 
roku dowódcy 3. FO).

Ze względu na fakt, że zadania wykony-
wane przez załogę i okręt są zbieżne z zada-
niami Muzeum MW - konieczna jest współ-
praca obydwu jednostek. Według mnie, 
układa się ona bardzo dobrze, zwłaszcza od 
kiedy dyrektorem Muzeum został pan  
Tomasz Miegoń. 

Istnieje opinia mówiąca o tym, że korzyst-
niej byłoby dla „Błyskawicy” gdyby okręt 

znalazł się w strukturach cywilnych. Czy 
zgadza się Pan z nią?

Proszę to pytanie zadać tym, którzy słu-
żyli na „Błyskawicy” w czasie wojny lub po 
niej. Myślę, że usłyszy Pan tylko jedną od-
powiedź. Będzie ona brzmiała następująco: 
nasz okręt może należeć tylko do Marynarki 
Wojennej. Jest on pomnikiem dla tych, któ-
rzy oddali życie na morzu walcząc o wolną 
ojczyznę.

ORP „Błyskawica” oprócz zdań muzeal-
nych wykonuje również zadania reprezenta-
cyjne, które służą krzewieniu patriotyzmu, 
promowaniu obronności i popularyzowaniu 
związków Polski z morzem oraz głęboko 

pojętej kultury morskiej. Umożliwia to zało-
ga w mundurach, podporządkowana regula-
minom wojskowym. Światowe przykłady 
potwierdzają, że wiele państw morskich 
czyni podobnie. Odwołam się tylko do 
dwóch przykładów USS „Constitution” cu-
mującego w Bostonie, czy owianego sławą 
brytyjskiego HMS „Victory”.

Przekazanie okrętu jakiejkolwiek instytucji 
cywilnej spotkałoby się też z protestem tych, 
którzy pełnili służbę na okręcie w czasie woj-
ny lub po niej. Wiem, że co jakiś czas media 
podają informację, że na wieczną wachtę od-
szedł kolejny „ostatni” marynarz z czasów 
II wojny światowej (co nie jest prawdą, bo np. 
w USA żyje najstarszy syn gen. Sosnkow-
skiego, Aleksander, który na „Błyskawicy” 
przesłużył całą wojnę), ale czy możemy więc 
zapomnieć o ich testamencie? 

Jaki jest obecnie stan techniczny „Błyska-
wicy”? Czy wymaga remontu lub kon-

serwacji?
77-letni okręt zawsze będzie wymagał za-

biegów konserwacyjnych i napraw. Jednakże 
z całą odpowiedzialnością mogę powie-
dzieć, że aktualny stan techniczny jest co 
najmniej dobry i nic nie zagraża okrętowi 
oraz tym, którzy go zwiedzają. Szczególnie 
przyczynił się do tego remont, który okręt 
przeszedł pod koniec 2011 roku w stoczni 
„Nauta” SA. Zabezpieczono wtedy całą 
podwodną część kadłuba oraz wyremonto-
wano część pokładów i urządzeń okręto-
wych. Każdego dnia załoga podejmuje dzia-
łania mające na celu utrzymanie wszystkich 
niezbędnych urządzeń i uzbrojenia w spraw-
ności i będzie to czynić dalej. 

Czy istnieje strona internetowa „Błyska-
wicy”? 

Oficjalne informacje o „Błyskawicy” można 
znaleźć na 3 stronach internetowych: 3. FO, 
Muzeum MW oraz stronie Towarzystwa Przy-
jaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”.

Ilu turystów odwiedza okręt rocznie i jaki 
rok w działalności muzeum był do tej po-

ry rekordowy pod względem frekwencji?
Do 29 czerwca br., w trakcie 39 sezonów 

wystawienniczych, „Błyskawicę” zwiedziło 
blisko 5.971.000 osób. Rekordowe pod 
względem frekwencji były lata siedemdzie-
siąte i osiemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy 
to każdego roku przez pokład okrętu  
przechodziło od 200 do niemal 300 tysięcy 
zwiedzających. Może dlatego, że w tamtych 
czasach wypoczynek nad Bałtykiem często 
sponsorowały zakłady pracy. Największą 
liczbę zwiedzających okrętowe statystyki  
odnotowały w 1986 roku. „Błyskawicę” 
zwiedziło wtedy blisko 300.000 osób. Od  
początku lat 90. frekwencja kształtuje się na 
poziomie około 130 tysięcy zwiedzających 
w ciągu jednego sezonu.
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23 maja, jednostki Marynarki Wojennej 
zakończyły pięciodniowe ćwiczenia 

prowadzone na morzu, w powietrzu i na lą-
dzie. Głównym celem manewrów było dosko-
nalenie prowadzenia operacji osłony transpor-

tu morskiego przed atakami okrętów podwod-
nych oraz wsparcie morskich operacji specjal-
nych. W pięciodniowych manewrach uczestni-
czyły okręty 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża oraz statki powietrzne 
z Brygady Lotnictwa MW, 49. Bazy Lotniczej 
w Pruszczu Gdańskim. Po raz pierwszy w hi-
storii OGZ z lotniska w Malborku operował 
francuski samolot Rafale. 3. Flotylla Okrętów 
do OGZ wydzieliła siły okrętowe w składzie: 
fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”, 
okręt podwodny ORP „Sokół”, zbiornikowiec 

VIII Konferencja Naukowa
13-16 maja w Ustce odbyła się VIII 

Konferencja Naukowa nt. „Kierowanie 
Ogniem Systemów Obrony Powietrznej 
(Przeciwlotniczej)”. Od 14 lat organizatorem 
konferencji jest Instytut Uzbrojenia Okręto-
wego i Informatyki Wydziału Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Mary-
narki Wojennej w Gdyni. Celem konferencji 
było przedstawienie doświadczeń oraz próba 
wypracowania kierunków i metod dojścia do 
efektywnego procesu kierowania ogniem sys-
temów OP (OPL) według procedur stosowa-
nych w RSZ RP. Poruszano tematy dotyczące 

współpracy oraz doświadczeń polskiego 
przemysłu obronnego i ośrodków badawczo-
rozwojowych w modernizacji SZ RP, oma-
wiano standaryzację rozwiązań sprzętowo-
programowych w ramach systemów zintegro-
wanych oraz zaprezentowano doświadczenia 
w badaniach nad systemami kierowania 
ogniem. W czasie konferencji przedstawiono 
także kwestie bezpieczeństwa rodzajów 
wojsk podczas realizacji zadań rozpoznaw-
czo-ogniowych, a także aspekty nawigacji 
w realizacji zadań rozpoznawczo-ogniowych 
lądowych, morskich i powietrznych. Ponadto 
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Z-1 oraz stacja demagnetyzacyjna SD-13. 
8. Flotyllę Obrony Wybrzeża reprezentowały 
okręty: transportowo - minowe (ORP „Gnie-
zno” i ORP „Poznań”) trałowce (OORP „Wic-
ko”, „Sarbsko”, „Necko” i „Nakło”) oraz 
zbiornikowiec Z-8. Brygada Lotnictwa MW 
do udziału w ćwiczeniu skierowała samoloty 
patrolowo-rozpoznawcze An-28 Bryza 1R 
oraz śmigłowce SH-2G i Mi-14PŁ. W ćwicze-
niu uczestniczyły też siły specjalne (JW For-
moza) w ramach ćwiczenia Morświn. 

problematyka konferencji obejmowała rów-
nież obszary zagadnień dotyczące kierunków 
rozwoju i rozwiązania modernizacyjne syste-
mów kierowania ogniem oraz szkolenia 
wojsk z wykorzystaniem symulatorów i tre-
nażerów uzbrojenia.

16 maja, w wieku 91 lat, zmarł ostatni ma-
rynarz ORP „Błyskawica”, Lech Scott-

Skorobohaty. 21 maja na cmentarzu Srebrzy-
sko w Gdańsku odbyły się uroczystości po-
grzebowe w honorowej asyście Marynarki 
Wojennej. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 
zgodnie z ceremoniałem wojskowym. W ostat-

niej drodze Zmarłemu, oprócz najbliższej ro-
dziny towarzyszyła Kompania Honorowa Ko-
mendy Portu Wojennego Gdynia, Orkiestra 
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz de-
legacja Okrętu Muzeum ORP „Błyskawica” 
pod przewodnictwem obecnego dowódcy 
kmdr. por. Jerzego Łubkowskiego. 

Odszedł na wieczną wachtę

27 maja zakończyły się międzynarodowe 
manewry OPEN SPIRIT. Uczestniczy-

li w nich marynarze z Grupy Nurków-Mine-
rów oraz niszczyciel min ORP „Flaming” 
z 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obro-
ny Wybrzeża. Marynarze Grupy Nurków-Mi-
nerów wrócili już do macierzystej jednostki, 
natomiast „Flaming” dołączył do okrętów Sta-
łego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NA-
TO operujących na Bałtyku. OPEN SPIRIT, to 
międzynarodowa operacja prowadzona w ra-

mach programu „Partnerstwo dla Pokoju”. Ce-
lem działań okrętów uczestniczących w niej 
jest likwidacja powojennego arsenału zalega-
jącego na dnie Bałtyku od czasów obu wojen 
światowych. W zakres manewrów, oprócz 
neutralizacji powojennych pozostałości, wcho-
dziły również elementy szkoleń wynikające 
z podstawowych zadań indywidualnych każ-
dego okrętu oraz funkcjonowania zespołu 
w wypadkach awarii, pożarów, poszukiwań 
i akcji ratowniczych. W tym roku operacja 
OPEN SPIRIT miała miejsce u wybrzeży Ło-
twy. Polska Marynarka Wojenna uczestniczyła 
w niej już po raz piętnasty. 

Zakończenie OPEN SPIRIT
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kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl

Oddział Zabezpieczenia MW
Do końca 2013 roku był wojskową jednostką zabezpieczenia logistycznego dla 
Dowództwa MW, Centrum Operacji Morskich i 28 jednostek wojskowych garnizonu 
gdyńskiego. W wyniku restrukturyzacji jednostki, zadania gospodarczo-finansowe 
przekazano do Komendy Portu Wojennego Gdynia. 
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Od 1 stycznia 2014 roku, Gdyński 
Oddział Zabezpieczenia MW jest 
jednostką zabezpieczenia bojo-
wego, wchodzącą w skład 3. Flo-

tylli Okrętów. Jednostka, którą mam zaszczyt 
dowodzić, przeznaczona jest głównie do re-
alizacji zadań z zakresu ochrony i obrony 
Centrum Operacji Morskich – Dowództwa 
Komponentu Morskiego (COM-DKM) oraz 
świadczenia usług transportowych dla COM-
DKM i innych jednostek garnizonu gdyńskie-
go. Ponadto realizujemy zadania w zakresie 
powszechnej obrony przeciwlotniczej i obro-
ny przed bronią masowego rażenia, utrzyma-
nia planowanych do wydzielenia sił i środ-
ków w gotowości do użycia w przypadku wy-
stąpienia sytuacji kryzysowych – mówi ko-
mandor Krzysztof Haponiuk, dowódca Gdyń-
skiego Oddziału Zabezpieczenia MW. Wyko-
nujemy również zadania reprezentacyjne dla 
Garnizonu Gdynia. Sztandar Oddziału Za-

bezpieczenia jest prezentowany jako sztandar 
Marynarki Wojennej, a Kompania Reprezen-
tacyjna MW stanowi wojskową asystę hono-
rową podczas uroczystości wymagających 
ceremoniału wojskowego. 

Kompania Reprezentacyjna MW uczestni-
czy nie tylko w uroczystościach na terenie 
gdyńskiego garnizonu, ale również w uroczy-
stościach centralnych, takich jak te obchodzo-
ne 3 maja, 15 sierpnia czy 11 listopada. Od 
2008 do 2012 roku w skład jednostki, jako 
etatowy pododdział, wchodziła Orkiestra Re-
prezentacyjna MW.

Do niedawna jednostka zabezpieczała funk-
cjonowanie Dowództwa Marynarki Wojennej, 
a obecnie w Inspektoracie Marynarki Wojen-
nej, jako jedyna jednostka posiada etatowy 
pododdział ochrony, żołnierzy zawodowych 
pełniących całodobową służbę w obiekcie 
Centrum Operacji Morskich – Dowództwo 
Komponentu Morskiego. 

W maju, w dniu imienin patrona pułkow-
nika Stanisława Dąbka, obchodzimy swoje 
ostatnie święto, gdyż zgodnie z decyzją mi-
nistra Obrony Narodowej, Oddział Zabez-
pieczenia Marynarki Wojennej ma zostać 
rozformowany do końca 2014 roku – wyja-
śnia komandor Krzysztof Haponiuk. Kulty-
wowane przez nas tradycje 1. Morskiego 
Pułku Strzelców ma przejąć batalion dowo-
dzenia MW, sformowany na bazie mojej jed-
nostki oraz Centrum Wsparcia Teleinforma-
tycznego i Dowodzenia. 

Stan osobowy jednostki będzie rozdzielony. 
Część ma przejść do formowanego w Wejhe-
rowie – wojskowego oddziału gospodarczego, 
a część do 3. Flotylli Okrętów (m.in. Kompa-
nia Reprezentacyjna MW) oraz do wspomnia-
nego batalionu dowodzenia.  
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Geneza i trochę statystyki

Do ćwiczenia Dynamic Monarch 
Marynarka Wojenna przygotowy-
wała sie przez ostatnie trzy lata. 
Tuż po zakończeniu jego poprzed-

niej edycji (Bold Monarch 2011 u wybrzeży 
Hiszpanii, Kartagena) zdecydowano, że bę-
dziemy pełnić rolę państwa-gospodarza tych 
manewrów. To olbrzymie wyróżnienie trakto-
waliśmy w kategorii wyzwania, którego głów-
nymi składowymi były przygotowanie, logi-
styczne zabezpieczenie i bezpieczne przepro-
wadzenie ćwiczenia na wodach Zatoki Gdań-
skiej. W bezpośrednim przygotowaniu Mary-
narki Wojennej do roli państwa-gospodarza od 
końcowej konferencji planistycznej (Final 
Planning Conference) w marcu tego roku 
uczestniczyło kilkudziesięciu oficerów z In-
spektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 3. Flo-
tylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
Przez cały czas trwania ćwiczenia w Polsce 
(9-23 maja) tylko po polskiej stronie zaanga-
żowanych było ponad 700 osób. 

... Monarch
Seria manewrów pod kryptonimem Dyna-

mic/Bold Monarch powstała na potrzeby wy-
miany doświadczeń pomiędzy członkami 
NATO i krajami zorganizowanymi w ramach 
licznych programów współpracy międzyna-
rodowej. Z czterdziestu krajów świata operu-
jących okrętami podwodnymi, jedynie 13 
zorganizowanych jest w ramach Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego, dlatego w ćwiczeniu or-
ganizowanym co trzy lata (naprzemiennie na 
południu i północy Europy), biorą udział tak-
że kraje niezrzeszone w NATO. Głównym 
organizatorem manewrów, które w tym roku 
miało swoją dziewiątą edycję jest Dowódz-
two Morskie NATO (MARitime COMmand 
mieszczące się w Northwood pod Londy-
nem), a rolę kraju gospodarza pełni wybrane 
państwo - w tym roku Polska. 

O co chodzi...
Ćwiczenia tego typu zaprojektowane są po 

to, aby zunifikować metody ratowania załóg 
okrętów podwodnych, które o własnych siłach 
nie mogą wyjść na powierzchnię wody. Skoro 
niemożliwa jest unifikacja wszystkich typów 
okrętów podwodnych operujących obecnie na 
świecie (a konkretnie ich włazów, przez które 
może odbywać sie ewakuacja), maksymalne 
ujednolicenie procedur wydaje się pierwszym 
krokiem we właściwym kierunku. Zdobycze 
technologiczne XXI wieku sprawiają, że czyn-
ności, które jeszcze kilka lat temu wydawały się 
niemożliwe, teraz są dostępne i systemy ratow-
nicze stają się przez to coraz bardziej uniwer-
salne. Właśnie ze względu na gruntowną mo-
dernizację w ćwiczeniu nie wziął udziału orga-

11 okrętów nawodnych, 3 podwodne, ekipy nurkowe, 
drużyny medyczne i obserwatorzy z 18 państw 
z całego świata zjechało do Gdyni, aby prowadzić 
i obserwować działania ratownicze na Zatoce 
Gdańskiej. Marynarka Wojenna gościła uczestników 
ćwiczenia Dynamic Monarch 2014.

Dynamic Rubik
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niczny system ratowniczy szwedzkiego okrętu 
ratowniczego HMS Belos - URF. Paradoksal-
nie właśnie dzięki temu ćwiczenie Dynamic 
Monarch 2014 mogło pokazać, jak bardzo już 
dzisiaj systemy są uniwersalne. Natowski sys-
tem ratowniczy (NATO Submarine Rescue 
System, tworzony przez Francję, Norwegię 
i Wielką Brytanię) został przed ćwiczeniem 
przetransportowany drogą lotniczą do Karlskro-
ny i tam „wsadzony” na Belosa udowadniając 
teorię o kompatybilności sprzętu oraz jego wy-
sokiej mobilności. 

Jak to działa?
Ćwiczenia tak skomplikowane jak Dyna-

mic Monarch 2014 można porównać do ukła-
dania kostki Rubika - niby tylko 26 elemen-
tów, ale 43 tryliony kombinacji. W przypad-
ku „magicznej kostki” jest kilka sposobów 
dotarcia do celu (sposobów układania), ale 
bez poznania podstawowych zasad i ich przy-
swojenia, nie uda sie jej ułożyć w odpowied-
nim czasie! Kostkę Rubika układa się w czte-
rech etapach - tak samo jest z ratowaniem za-
łogi okrętu podwodnego. Podobnie, jak nie 
da się ułożyć kostki zaczynając od środkowe-
go rzędu, tak nie da się uratować załogi bez 
dokładnej lokalizacji okrętu, na którym się 
ona znajduje. W drugim etapie ekipy nurko-
we ustalają czy załoga żyje i instalują węże 
do wentylacji (wymiany powietrza) z po-
wierzchni. Trzecim etapem jest wydobycie 
załogi na powierzchnię, a w czwartym udzie-
lamy im kwalifikowanej pomocy medycznej. 
Nie da się uratować ani jednego istnienia, je-
śli choć jeden z tych etapów zostanie pomi-
nięty, albo będzie wykonany niedokładnie. 

Przegubem „kostki”, dzięki któremu po-
szczególne jej elementy mogą się poruszać wo-
kół wspólnej osi, jest odpowiednia koordynacja, 
za którą odpowiada międzynarodowe biuro 
łącznikowe ratowania okrętów podwodnych 
ISMERLO (International Submarine Escape 
and Rescue Liaison Office). Jest to strona inter-

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@gmail.com

netowa, do której dostęp mają wszyscy użyt-
kownicy okrętów podwodnych i systemów  
ratowniczych na świecie. Inspiracją do jej  
powstania było zatonięcie rosyjskiego okrętu 
podwodnego K-141 Kursk (12 sierpnia 2000 r., 
na którego pokładzie zginęło 118 marynarzy), 
które pokazało, że aby skrócić do minimum 
czas reakcji sił ratowniczych należy stworzyć 
ponadnarodową, jednolitą i prostą platformę 
wymiany informacji o niebezpiecznych zdarze-
niach i dostępnych środkach ratowniczych. 

Jak podkreślił dowódca Sił Podwodnych 
NATO kontradmirał Robert Kamensky, ...gdy 
tonie okręt podwodny, traktujemy to jak ope-
rację humanitarną i nie ma znaczenia jaką 
banderę nosiła dana jednostka na powierzch-
ni. W środowisku, w którym operują okręty 
podwodne jest tylko jeden przeciwnik, wspól-
ny dla nas wszystkich - morze. Gdy popełnisz 
błąd, ono bardzo szybko ci przypomni, kto tu 
jest górą. Z kolei inspektor Marynarki Wojen-
nej podkreślał, że ... to ćwiczenie nie jest po-
dobne do żadnego innego, jakie mamy w swo-
im kalendarzu. Nie dość, że nie ma tu przeciw-
nika w formalnym tego słowa znaczeniu, to 

jeszcze może nam przyjść ratować załogę 
okrętu podwodnego, który w normalnej sytu-
acji na morzu byłby naszym przeciwnikiem. 

W mojej ocenie działania ratowników we 
współpracy z okrętem podwodnym na dużej 
głębokości można porównać chyba tylko do 
działań w przestrzeni kosmicznej. Precyzja 
w działaniu w obu przypadkach jest kluczem 
do sukcesu. Rodzi się pytanie, jak dojść do 
perfekcji? Aby ją osiągnąć astronauci trenują... 
pod wodą - w największym na świecie basenie 
(Neutral Buoyancy Laboratory w Houston, 
USA), w którym symuluje się nieważkość 
i każe astronautom powtarzać te same czynno-
ści wielokrotnie, zanim wykonają je w prze-
strzeni. Dynamic Monarch 2014 jest takim 
właśnie „basenem” dla operatorów jednostek 
i systemów ratowniczych, nurków i ekip me-
dycznych, od których współdziałania w kry-
tycznej chwili będzie zależało czyjeś życie. 

Dlaczego w Polsce?
Marynarka Wojenna dysponuje czterema 

okrętami ratowniczymi; jeśli dodamy do tego 
śmigłowce ratownicze Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej pełniące całodobowe 
dyżury ratownicze w Gdyni, Darłowie i Sie-
mirowicach, to okaże się, że dysponujemy 
bardzo licznym personelem z doświadcze-
niem niezbędnym właśnie w takich sytu-
acjach awaryjnych. Zaryzykuję nawet stwier-
dzenie, że gdyby ten potencjał odpowiednio 
zagospodarować, ratowanie życia na morzu 
może być naszym „produktem eksporto-
wym”, tak samo jak niszczenie min na Bałty-
ku i akwenach północnej Europy. 

Następne ćwiczenie serii „... Monarch” od-
będzie się na południowym wybrzeżu Turcji 
w maju 2017 roku. Oby do tego czasu 
wszystkie systemy ratownicze pozostawały 
jedynie w stałej gotowości do działania. 
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)Atrakcją na terenie Ekspozycji 

Plenerowej Broni i Uzbrojenia 
Morskiego Muzeum MW (przy 
Bulwarze Nadmorskim) była 

prezentacja grup rekonstrukcyjnych, a także 
spotkanie z chorążym Krzysztofem Bilec-
kim - ratownikiem pokładowym z 43. Bazy 
Lotnictwa MW. Marynarską Noc Muzeów 

w Gdyni uświetnił koncert Orkiestry Repre-
zentacyjnej Marynarki Wojennej i Zespołu 
Wokalnego Klubu MW Riwiera oraz pokaz 
musztry paradnej w wykonaniu Kompanii 
Reprezentacyjnej MW. Przed wejściem do 
Muzeum Marynarki Wojennej, ORMW oraz 
artyści w marynarskich mundurach zapre-
zentowali przeboje światowej muzyki roz-

Noc z 14 na 15 maja była jedyną okazją w roku, aby po zachodzie słońca stanąć na 
pokładzie okrętu-muzeum ORP „Błyskawica”. Liczne atrakcje przygotowało także 
Muzeum Marynarki Wojennej. Marynarka Wojenna już po raz ósmy wzięła udział 
w „Nocy Muzeów”, która  trwała od godziny 19:00 do 1:00.

rywkowej. Zwiedzający mieli także sposob-
ność zapoznania się ze specyfiką służby 
w siłach zbrojnych RP podczas spotkań 
z: przedstawicielami Biura Hydrograficzne-
go MW, Ośrodka Szkolenia Nurków i Płe-
twonurków WP, JW Formoza oraz Żandar-
merii Wojskowej na specjalnych stanowi-
skach promocyjnych. Łącznie około ośmiu 

Noc Muzeów
W A R T O  W I E D Z I E Ć
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chor. mar. Piotr Leoniak
p.leoniak@mw.mil.pl

Noc z 14 na 15 maja była jedyną okazją w roku, aby po zachodzie słońca stanąć na 
pokładzie okrętu-muzeum ORP „Błyskawica”. Liczne atrakcje przygotowało także 
Muzeum Marynarki Wojennej. Marynarka Wojenna już po raz ósmy wzięła udział 
w „Nocy Muzeów”, która  trwała od godziny 19:00 do 1:00.

tysięcy osób odwiedziło okręt-muzeum 
ORP „Błyskawica” oraz Muzeum MW.

Ekspozycja na ORP „Błyskawica” obej-
muje: uzbrojenie artyleryjskie i broń pod-
wodną znajdującą się na pokładzie, prze-
działy maszynowo-kotłowe oraz stałą wysta-
wę historyczną we wnętrzu niszczyciela. 
Trasa zwiedzania najpierw wiedzie na śród-

okręcie, obok potrójnej wyrzutni torpedowej 
kalibru 533 mm i przekroju torpedy paroga-
zowej (produkcji powojennej) oraz podwój-
nej armaty przeciwlotniczej „Bofors” kal. 
40 mm. Przechodząc w pobliżu burtowych 
miotaczy bomb głębinowych wzór BMB-2, 
na rufie jest eksponowana wieża artylerii 
głównej kal. 100 mm, miny kontaktowe 
wzór 08/39 oraz dwie zrzutnie bomb głębi-
nowych. Przed armatą nr 3 umieszczono ta-
blice okolicznościowe, ofiarowane przez 
władze miasta Cowes na pamiątkę obrony 
mieszkańców przed niemieckim nalotem 
5 maja 1942 r. Obok zejścia pod pokład, na 
prawej burcie, stoją dwa miotacze bomb głę-
binowych typu „Thornycroft”. Historyczna 
wystawa o powierzchni 170 m2 ukazuje tra-
dycje oręża polskiego na morzu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem okresu II wojny 

światowej. Głównymi elementami ekspozy-
cji są: modele okrętów, broń, mundury, od-
znaczenia, bandery i proporce, dokumenty, 
elementy wyposażenia okrętowego i inne 
pamiątki. W końcowej części wystawy za-
chowano fragment pomieszczeń załogi oraz 
rufową radiostację okrętową. Do szczegól-
nie ciekawych należą przystosowane do 
oglądania maszynownie nr 1 i 2 (z przekro-
jem turbiny) oraz kotłownia nr 2. Ewene-
mentem na skalę światową jest przeprowa-
dzenie trasy zwiedzania przez wnętrze jed-
nego z kotłów parowych. Po wyjściu na po-
kład skręca się ku części dziobowej, w któ-
rej znajduje się uzbrojenie artyleryjskie 
i urządzenia kotwiczne.
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Z Tadeuszem Prusem, który w jednej celi z bosmanmatem Stefanem 
Półrulem odsiadywał w czasach stalinowskich wyrok za 
przynależność do podziemnych organizacji niepodległościowych, 
rozmawia Tomasz Gos. 

Tadeusz PRUS (ur. 14.12.1930 roku w Rybniku na Śląsku). W 1939 roku Niemcy wysiedlili rodzinę Prusów do Tarnowa, gdzie Tadeusz Prus ukoń-
czył szkołę podstawową. Po kolejnym wyrzuceniu z mieszkania rodzina Prusów przeniosła się do Radomia. W 1945 roku NKWD aresztowało ojca 
Tadeusz Prusa i wywiozło go w głąb ZSRR, skąd już nie wrócił. Tadeusz Prus ukończył gimnazjum mechaniczne w Katowicach. W 1949 roku  
rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni, gdzie z kolegami zorganizował komórkę organizacji niepodległościowej Krajowy Ośrodek 
„Kraj”. W lipcu 1952 roku członkowie gdyńskiej komórki tej organizacji zostali aresztowani i skazani na wieloletnie więzienie. Tadeusz Prus został 
skazany na 7,5 roku więzienia. Z gdańskiego aresztu śledczego trafił do więzienia karnego w Rawiczu, a następnie kolejno do kopalni węgla  
kamiennego Milowice i Knurów, skąd w 1955 roku wyszedł na wolność.
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Na początku lat 50. odsiadywał Pan 
wyrok w gdańskim areszcie śledczym. 

Jak Pan tam trafił?
W czasie nauki w Państwowej Szkole Mor-

skiej stworzyliśmy z kilkoma kolegami dosyć 
zgraną paczkę. Jeden z kolegów, w trakcie wa-
kacji w Lublinie nawiązał kontakt z organizacją 
niepodległościową „Kraj”. Otrzymał od jej kie-
rownictwa polecenie utworzenia komórki orga-
nizacyjnej na Wybrzeżu. Stworzył ją więc na 
terenie szkoły. W jej skład wchodzili koledzy 
z naszej paczki. Na czym polegała nasza dzia-
łalność? Z ostatniego pobytu w domu przywio-
złem radioodbiornik, którego słuchaliśmy 
w wąskim gronie w internacie. To było dość 
ciekawe radio, ponieważ odbierało tylko dwie 
stacje: Radio Wolna Europa i Głos Ameryki. 

Była wpadka?
Nie wiedzieliśmy o tym, że w tym cza-

sie organizacja „Kraj” była już rozpracowywa-
na przez służby bezpieczeństwa. W lipcu 1952 
roku, tuż po ukończeniu szkoły, wszystkich 
z naszej paczki aresztowano. Śledztwo trwało 
kilka miesięcy – początkowo w podziemiach 
UB w Gdańsku, a następnie w areszcie śled-
czym na ul. Kurkowej. Proces trwał dwa dni. 
Prokurator żądał siedmiu lat więzienia, ale po-
nieważ sędzia nie mógł doszukać się w moim 
zachowaniu skruchy, to dorzucił mi jeszcze 
dodatkowe pół roku odsiadki. Po ogłoszeniu 
wyroku przeniesiono mnie do nowej celi. 
Światło paliło się w niej dwadzieścia cztery 
godziny na dobę, a to oznaczało, że któryś ze 
współwięźniów ma wyrok śmierci.

Dlaczego?
Nad taką celą strażnicy musieli mieć 

całodobowy nadzór. Dlatego nie gaszono 
w niej światła. 

Ilu więźniów było w tej celi?
Pięcioro. Mieliśmy jedną prycz. W dzień 

leżały na niej sienniki. Spaliśmy na betonowej 
posadzce. Mając za sobą już kilka tygodni od-
siadki sprzed ogłoszenia wyroku, wiedziałem, 
że w nowej celi nie wolno zadawać żadnych 
pytań. Często zdarzało się, że wśród osadzo-
nych był kapuś. W tej celi był chłopak w mun-
durze Marynarki Wojennej. Ja miałem taki 
sam mundur. W tamtych czasach mundur cy-

wilnej szkoły morskiej nie różnił się od mun-
duru Marynarki Wojennej. Jak się później 
okazało był to Stefan Półrul. Do nikogo się nie 
odzywał. Po kilku dniach zauważyłem, że 
wzbudza zainteresowanie strażników. Nazy-
wali go Stefcio. Często przychodzili do niego. 
Zachowywał się tak, jakby był umysłowo cho-
ry. Na początku nie miałem zresztą wątpliwo-
ści, że rzeczywiście jest to chory człowiek. 
Strażnicy przychodzili żeby z niego pożarto-
wać. Myślałem wówczas: ten człowiek z pew-
nością stracił zmysły na skutek nieludzkich 
tortur stosowanych w śledztwie, a oni z niego 
kpią. Czułem do tych strażników odrazę. 

Rzeczywiście był chory psychicznie?
Któregoś dnia, kiedy leżeliśmy w nocy 

obok siebie Stefan chwycił mnie za rękę i za-
czął mówić. Wtedy zrozumiałem, że symuluje 
chorobę psychiczną. Zrozumiałem też jakim 
ogromnym zaufaniem mnie obdarzył 
i w związku z tym jak ogromna odpowiedzial-
ność na mnie spoczywa. Gdybym zdradził tę 
tajemnicę, to jego życie byłoby w niebezpie-
czeństwie. Tak przynajmniej wtedy myślałem. 

Dlaczego zaczął z Panem rozmawiać?
Wydaje mi się, że on po tym całym 

napięciu nerwowym, związanym z odgrywa-
niem choroby psychicznej potrzebował roz-
mowy z kimś zaufanym. A ja nosiłem mun-
dur marynarski. 

O czym rozmawialiście?
Z rozmów z nim wynikało, że dosko-

nale zdawał sobie spraw z tego, że na niektó-
rych jego kolegach z podziemnej organizacji, 
do której należał wykonano już wyroki śmier-
ci. Głównie to on mówił. Ja byłem potwornie 
spięty i ciągle nasłuchiwałem. Gdy tylko sły-
szałem jakiś nierówny oddech czy zbliżające 
się kroki, to ściskałem go za rękę, a on wów-
czas milkł. Pamiętam jak mówił do mnie: Ta-
dek, ja nie wytrzymam już dalszego śledztwa. 
Nie wytrzymam tych wstrząsów elektrycz-
nych. Odpowiadałem mu na to: Stefan musisz 
wytrzymać. Od tego zależy twoje życie. A on 
na to odpowiadał: nie, mój los już jest przesą-
dzony. Przyjdzie kat, oglądnie mnie, a na dru-
gi dzień mnie zabiją. 

To musiał być kat
Kiedy poznał Pan tajemnicę Stefana 

Półrula, zmienił się Pana stosunek do 
niego?

Zmienił się mój stosunek do jego gry. Kiedy 
zachowywał się jak dziecko, a jego odzywki 
sprawiały dużą radość strażnikom, to cieszyłem 
się z tego. Wiedziałem, że o to właśnie mu cho-
dzi. Chciałem, żeby przychodziło ich jak naj-
więcej i żeby jak najwięcej strażników nabrało 
przekonania, że Stefan Półrul jest chory. Uświa-
domiłem sobie też po jakimś czasie, że stosu-
nek strażników do niego nie jest cyniczny lecz 
raczej serdeczny. Częstowali go papierosami 
i poklepywali po ramieniu. Nigdy nie widzia-
łem i już nie zobaczę takiego aktora jak on. To 
był naprawdę popis prawdziwego kunsztu ak-
torskiego i jego ogromnej inteligencji.

Długo siedzieliście razem w jednej celi?
Półtora może dwa tygodnie. Nie pamię-

tam dokładnie. Pewnego dnia otworzyły się 
drzwi celi, wszedł jakiś obcy strażnik więzien-
ny i powiedział: Półrul (a strażnicy z aresztu 
śledczego zwracali się do niego – Stefciu) ma-
cie szczęście - zostaliście ułaskawieni. Ode-
tchnąłem wtedy z ulgą. Zastanawiałem się póź-
niej czy go nie odwiedzić w jego domu. Stefan 
podczas naszych rozmów kilka razy podawał 
mi swój adres. Znałem więc go na pamięć. Po 
wyjściu z więzienia zdałem sobie jednak spra-
wę, że nie chciałbym go zobaczyć w gumia-
kach, wykonującego jakieś prace domowe. Był 
dla mnie bohaterem i chciałem żeby taki pozo-
stał w mojej pamięci. 

Jak dowiedział się Pan o jego rozstrzelaniu?
Pewnego razu na cmentarzu wojennym 

w Redłowie zobaczyłem tablicę upamiętnia-
jącą żołnierzy zamordowanych i rozstrzela-
nych w czasach stalinowskich. Znalazłem 
tam nazwisko Stefana. Byłem wstrząśnięty. 

Dlaczego nie zastrzelili go w Gdańsku, 
tylko pod pretekstem ułaskawienie wy-

ciągnęli z celi i przewieźli do Wrocławia?
Jego nie mogli zamordować w gdańskim 

areszcie śledczym, bo był tam zbyt dobrze 
znany i lubiany przez strażników. Musieli 
wywieźć go do Wrocławia, gdzie nikt go nie 
znał. Ten, który po niego przyszedł z infor-
macją o ułaskawieniu, to musiał być kat. 

Bosmanmat Stefan PÓŁRUL (ur. 9 maja 1926 roku w Korwinie, zm. 9 kwietnia 1953 roku we Wrocławiu) W 1947 roku został zmobilizowany do 
Wojska Polskiego. Ostatnim stanowiskiem jakie zajmował był starszy pisarz Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. W wojsku związał się z antykomu-
nistyczną organizacją niepodległościową „Polska Organizacja Podziemna – Wolność”. Członkowie organizacji m.in. sporządzali listy z danymi  
o obsadzie personalnej i adresach zamieszkania kadry dowódczej Marynarki Wojennej i Informacji Wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
pracujących w Polsce oficerów sowieckich. Za prowadzoną działalność został aresztowany przez oficerów Okręgowego Zarządu Informacji  
nr 8 (Marynarki Wojennej). 6 czerwca 1952 roku został skazany na karę śmierci. 
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Ze st. mar. Maciejem Wartaczem z Komendy Portu 
Wojennego Gdynia rozmawia kpt. Przemysław 
Płonecki.

Był Pan ostatnio świadkiem wypadku 
drogowego?

Tak. W niedzielę, 18 maja, około godziny 
10.00, prowadząc pojazd służbowy na trasie 
Hel - Jurata, byłem świadkiem wypadku dro-
gowego. Zdarzenie to miało miejsce na wy-
sokości bramy wjazdowej do ośrodka prezy-
denckiego. Kierowca samochodu jadącego 
przede mną w dosyć znacznej odległości, na-
gle stracił panowanie nad prowadzonym 
przez siebie pojazdem, w wyniku czego auto 
potocznie mówiąc „dachowało”. Zatrzyma-
łem się i przystąpiłem do akcji udzielenia 
pierwszej pomocy. Okazało się, że w środku 
znajduje się mężczyzna, który w wyniku wy-
padku doznał szoku, ale jego stan wskazywał 
na niewielkie obrażenia zewnętrzne. Za-
dzwoniłem na numer alarmowy, gdzie zosta-
łem połączony z Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Pucku. Starałem się precy-
zyjnie określać stan poszkodowanego i będąc 
w łączności z dyspozytorem, czekałem na 
przyjazd karetki z lekarzem.

Jakie czynności wykonał Pan podczas 
udzielania pierwszej pomocy?

Przede wszystkim uspokoiłem poszkodo-
wanego, sprawdziłem puls oraz tętno, a także 
dokonałem zewnętrznych oględzin dozna-
nych obrażeń, następnie ułożyłem go w pozy-
cji bezpiecznej. Na szczęście nie uskarżał się 
na jakiś konkretny ból. Po wezwaniu pomocy 
przez cały czas prowadziłem z nim rozmowę.

Skąd Pan wiedział jak się należy zacho-
wać w takiej sytuacji?

Każdy powinien to wiedzieć. Od prawie 
8 lat jestem żołnierzem, a od 4 lat kierowcą 
zawodowym w Komendzie Portu Wojenne-
go Gdynia. W jednostce regularnie prze-
chodzimy szkolenia specjalistyczne dla 
kierowców, w tym szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie 
ukrywam, że taka sytuacja nie jest też dla 
mnie czymś nowym i zaskakującym. W go-
dzinach pozasłużbowych jestem strażakiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej i mam już 
pewne doświadczenie w udzielaniu pierw-
szej pomocy osobom poszkodowanym 
w wypadkach drogowych. Moja „druga 
profesja” okazała się w tym przypadku bar-
dzo przydatna. 

Po przyjeździe lekarza udał się Pan 
w dalszą podróż służbową...

Tak. Odbywałem podróż służbową z Helu 
do Gdyni z przedstawicielami państw NATO, 
głównie ze Stanów Zjednoczonych, którzy 
uczestniczyli w międzynarodowych ćwicze-
niach Dynamic Monarch 2014. Po przyjeź-
dzie lekarza i przekazaniu poszkodowanego, 
kontynuowałem podróż. 

Czy sądzi Pan, że inni kierowcy zacho-
waliby się podobnie w Pana sytuacji?

Każdy kierowca powinien zareagować tak 
samo. Jestem przekonany, że gro osób będąc 
na moim miejscu zachowałoby się właśnie 
w taki sposób. 

Czego by Pan sobie życzył z związku 
pełnieniem dalszej zawodowej służby 

wojskowej?
Chciałbym dalej realizować się zawodowo 

w Marynarce Wojennej. Wiem, że obecny 
stan prawny korpusu szeregowych zawodo-
wych umożliwia pełnienie służby wojskowej 
maksymalnie 12 lat. Dla mnie największym 
wyróżnieniem byłaby możliwość przystą-
pienia do egzaminu do szkoły podoficer-
skiej w Centrum Szkolenia Marynarki Wo-
jennej w Ustce. Tam rozpoczęła się moja 
służba wojskowa, więc może i tym razem 
miejsce to okaże się dla mnie szczęśliwe.

St. mar. Maciej WARTACZ pochodzi z Pucka. 12 czerwca skończył 30 lat. Jest absolwentem 
Liceum Ogólnokształcącego. W 2006 roku rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego w Ośrod-
ku Szkolenia Kierowców, został skierowany do Komendy Portu Wojennego w Helu na stanowi-
sko kierowcy. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej podpisał kontrakt na pełnienie 
służby nadterminowej, z jednoczesnym przeniesieniem służbowym do Komendy Portu  
Wojennego Gdynia. W 2008 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej w korpusie 
szeregowych zawodowych. W latach 2008-2011 pełnił służbę na stanowisku mechanika  
pojazdów kołowych, a od 2011 roku pełni służbę na stanowisku młodszego kierowcy. Od 2006 
roku żołnierz nieprzerwanie związany jest z Komendą Portu Wojennego Gdynia.
W czasie pozasłużbowym, pełni obowiązki strażaka w Ochotniczej Straży Pożarnej: w latach 
2003-2013 w OSP Władysławowo, a obecnie w OSP Bolszewo (powiat wejherowski). Ponadto, 
od lutego 2014 roku zajmuje się szkoleniem młodzieży, która w przyszłości chciałaby również 
zostać strażakami.
St. mar. Maciej Wartacz jest żonaty i ma jednego syna, Błażeja. Interesuje się motoryzacją oraz 
sportem, szczególnie piłką nożną.

Pomoc na drodze
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nagrywanie lotniskowych filmów w jakości 
HD. Zrobiliśmy to jako pierwsi w Polsce, jeśli 
chodzi o portale lotnicze. To sprawia, że moż-
na nie tylko dzięki słowu i dynamice utrwalo-
nej na zdjęciu, ale również dzięki kadrom fil-
mowym żyć lotniskiem, poczuć klimat woj-
skowej bazy i obserwować kompilację świet-
nych ujęć lotów, lądowań, kołowań, oraz dzia-
łania pilotów i ludzi z obsługi lotniska. 

Duża część informacji na Waszym por-
talu dotyczy lotnictwa MW. Jak wyglą-

da współpraca z morskimi lotnikami?
Doskonale. Wydawnictwo jest obecne na 

większości wydarzeń mających związek z lot-
nictwem zarówno wojskowym jak i cywilnym. 
Zespół nasz szczególną uwagę poświęca 
współpracy z lotnictwem Marynarki Wojen-
nej. A to dlatego, że tu zawsze dzieje się coś 
interesującego. Nie bez znaczenia jest też fakt 
przychylności i zrozumienia naszych zaintere-
sowań i pasji przez lotników morskich oraz ich 
przełożonych.

Jak i kiedy powstało wydawnictwo? 
Wśród grupy ludzi związanych zamiło-

waniem do samolotów zrodził się w 2008 roku 
pomysł zrobienia czegoś, co stanowić będzie 
jedność organizacyjną, ideową, po prostu 
przyjacielską. Tak w 2008 roku powstało wy-
dawnictwo Lotnicze Aviateam. Tym, co stano-
wiło element spajający ludzi, będących po-
czątkowo filarem Aviateam, były zdjęcia – ty-
siące typowych ujęć samolotów – coraz lep-
szych, coraz bardziej oryginalnych, wyjątko-
wych, zyskujących uznanie w spotterskim, tak 
przecież hermetycznym świecie. Powstała 
strona internetowa na bieżąco podająca infor-
macje ze świata lotniczego. Wszelkie pokazy 
i wydarzenia lotnicze, ze szczególnym wyróż-
nieniem lotnictwa Marynarki Wojennej, z któ-
rą współpraca układa się bardzo dobrze – spra-
wia, że prężna praca ekipy Aviateam ukazuje 
się na stronie w postaci ciekawych sprawoz-
dań, popartych wartościowym materiałem 
zdjęciowym. 

Obserwując Wasz portal i publikacje wi-
dać, że nie zajmujecie się jedynie bieżą-

cymi wydarzeniami w świecie lotnictwa. 
To prawda. Na stronie Aviateam ukazują się 

unikatowe materiały tekstowe i fotograficzne 
dotyczące historii polskiego lotnictwa wojsko-
wego. Wspomnienia pilotów spisane przez re-
daktora naczelnego, zeskanowane zdjęcia od-
dające klimat lotnictwa sprzed dziesięcioleci 
sprawiają, że można przenieść się w czasie. 
Zwłaszcza dzisiaj, w modzie na współczesne 
lotnictwo, zaawansowaną technikę i szaleńczy 
tryb życia, styl retro niektórych artykułów wy-
daje się być bezcenny. Na jedno warto zwrócić 
uwagę, jeśli chodzi o ludzi tworzących ekipę 
Aviateam: zamiłowanie do samolotów i do hi-
storii polskiego lotnictwa militarnego łączy 
pokolenia. Wystarczy wymienić Wacława Ho-
łysia, który jest członkiem wydawnictwa, sta-
nowi dzisiaj żywą legendę, jeśli chodzi o do-

Wydawnictwo Lotnicze Aviateam to obecnie 15 
osób, które w profesjonalny i ciekawy sposób 
prezentują najnowsze wieści ze świata lotniczego. 
Spotterów Aviateamu można także spotkać na 
lotniskach Marynarki Wojennej. Z wydawcą 
Aviateam, Krzysztofem Godlewskim rozmawia 
Krzysztof Żakowski. 
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Lotnicza pasja
B A N D E R A

kumentację polskich samolotów wojskowych. 
Spod jego ręki wychodziły fotografie cenione 
dzisiaj we wszelkich portalach i nie tylko, 
a uwieczniające takie samoloty myśliwskie, 
jak choćby słupskie MiGi-23. Dokumentacja 
fotograficzna Wacława Hołysia stanowi nie-
wyczerpane źródło historii naocznej, niemalże 
namacalnej, której ząb czasu nie nadżera. 
Równie ważną postacią jest Piotr Butowski, 
który swoje publikacje, jako ceniony reporter, 
rozpoznawalny w lotniczym świecie niemalże 
wszędzie, zamieszcza regularnie w bardziej 
znaczących czasopismach lotniczych. Podróże 
po całym niemalże świecie, gdzie odbywają 
się ważne targi czy wystawy lotnicze, poparte 
w pełni profesjonalnym komentarzem, dają-
cym dowód znajomości lotniczego świata, 
zwłaszcza współczesnego są dość ważnym 
wkładem w rozwój Aviateam. 

Efekty Waszej pracy można oglądać 
w dużej mierze w postaci genialnych fo-

tografii. Ale nie tylko...
Od pewnego czasu wydawnictwo poparło 

Portal Aviateam.pl to bardzo profesjonalne i bogate źródło informacji. Na uwagę zasługuje 
m.in. szczegółowa wyszukiwarka materiałów poświęconych około 250 modeli statków  
powietrznych z całego świata. 
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Od ich umiejętności zależy bezpieczeństwo 
przewożonych osób oraz cennego transportu 
wojskowego. Kierowcy Marynarki Wojennej 
spotykają się raz w roku, aby w rywalizacji 
wyłonić najlepszego. 

Pod koniec maja, osiemnastu kierow-
ców, reprezentujących jednostki Ma-
rynarki Wojennej rywalizowało o ty-
tuł mistrzowski w XVI Finale Kon-

kursu o Miano Najlepszego Kierowcy Mary-
narki Wojennej. Organizatorem przedsięwzię-
cia było tradycyjnie Centrum Szkolenia MW.

Aby zdobyć miano mistrza kierownicy, kan-
dydaci musieli się wykazać zarówno wiedzą 
teoretyczną jak i praktyczną. Rywalizację roz-
poczęli od testów pisemnych z zakresu prawa 
o ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej 
pomocy medycznej. Następnie przystąpili do 
konkurencji sprawnościowych, które obejmo-
wały slalom samochodem terenowym i cięża-
rowym na placu manewrowym. W trakcie za-
wodów musieli wykazać się również praktycz-
ną znajomością zasad udzielania pierwszej po-
mocy medycznej. Zmagania stały na wysokim 
poziomie. Kierowcy Marynarki Wojennej spę-
dzają za kierownicą bardzo dużo czasu. Dla 
większości z nich to nie tylko praca, którą wy-
konują od lat. To także pasja i powołanie. Są 
tacy, którzy posiadają wszystkie, przewidziane 
w polskim prawie, kategorie prawa jazdy. Nie-
którzy posiadają uprawnienia instruktorów 
prawa jazdy. To wszystko sprawia, że rywali-

gowego oraz udzielania pierwszej pomocy 
medycznej ofiarom wypadków. Ma to olbrzy-
mie znaczenie. Na co dzień biorący udział 
w rywalizacji odpowiadają za bezpieczny 
transport m.in. dowódców jednostek wojsko-
wych MW oraz pozostałych żołnierzy w ma-
rynarskich mundurach. Niektórzy z nich, jak 
na przykład tegoroczny wicemistrz, starszy 
mat Tomasz Boroch prowadzi wojskowy am-
bulans. Jego wysoka lokata, a także fakt, że 
marynarze stanowią czołówkę w zawodach 
ogólnopolskich, jest potwierdzeniem tego, że 
odpowiedzialną i często niedocenianą funkcję 
kierowców pełnią prawdziwi profesjonaliści. 

Marynarz Krystian Bielawa, wysokie umie-
jętności i kunszt w prowadzeniu pojazdów po-
twierdził podczas zmagań o tytuł Mistrza Kie-
rownicy na szczeblu Wojska Polskiego, które 
miały miejsce w Poznaniu 24-27 czerwca. 
W XI Edycji Konkursu o Miano Najlepszego 
Kierowcy Sił Zbrojnych RP reprezentant Nad-
brzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynar-
ki Wojennej uplasował się na trzeciej pozycji. 
Gratulujemy!

Mistrzowie kierownicy
zacja jest bardziej zacięta i pozwala wyselek-
cjonować naprawdę silną reprezentację na za-
wody mające wyłonić najlepszego kierowcę 
w całym Wojsku Polskim. W 2013 roku repre-
zentacja Marynarki Wojennej ustąpiła w klasy-
fikacji drużynowej jedynie kierowcom Sił Po-
wietrznych, pokonując trzecią na podium dru-
żynę Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W tym roku, najlepszym kierowcą w Ma-
rynarce Wojennej, został starszy marynarz 
Krystian Bielawa z Nadbrzeżnego Dywizjo-
nu Rakietowego (3. FO). Na drugim miejscu 
uplasował się starszy mat Tomasz Boroch 
z Oddziału Zabezpieczenia MW (3. FO). Na 
najniższym stopniu podium stanął starszy 
marynarz Tomasz Kędzierski z 6. Ośrodka 
Radioelektronicznego. W klasyfikacji koń-
cowej zwyciężyli marynarze reprezentujący 
3. Flotyllę Okrętów Najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary, pamiątkowe dyplomy 
i medale oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs rozegrany został pod patronatem 
Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych. Jego celem, oprócz aspektu sportowego, 
jest promowanie zasad bezpiecznej  
jazdy, doskonalenie umiejętności kierowania 
pojazdami, znajomości przepisów ruchu dro-

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl
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Motorówka trafiła do Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficzne-
go, który wchodzi w skład 
3. Flotylli Okrętów. Jednostka 

nosi nazwę Wildcat 40/12. Liczby te określają 
jej długość – tłumaczy kmdr por. Witold Sta-
siak z gdyńskiego dywizjonu. – Wynosi ona 40 
stóp, ale inaczej licząc 12 metrów – dodaje. 

Motorówka ma konstrukcję dwukadłubową, 
osiąga prędkość 14 węzłów, jej wyporność to 
15 ton, zaś zanurzenie zostało określone na 
1,3 metra. Będzie wykorzystywana do prowa-
dzenia prac hydrograficznych w odległości 
20 mil morskich od brzegu. Tego typu sprzęt 
używany jest głównie w portach i strefach 
przybrzeżnych: na torach podejściowych, czy 
kotwicowiskach. Pracuje na stosunkowo płyt-
kich wodach, gdzie trudno byłoby podejść 
i manewrować okrętowi hydrograficznemu – 
wyjaśnia kmdr por. Stasiak. 

Jednostka została wyposażona między in-
nymi w wielowiązkową echosondę, sonar ho-
lowany, czy podwodny pojazd. Sprzęt ten 
umożliwi prowadzenie niezwykle dokład-
nych badań dna morskiego, pomiarów głębo-
kości, określania parametrów wody, na przy-

metry. Czasami zdarza się jednak, że jest ona 
mniejsza. W ubiegłym roku na przykład zało-
gi motorówek prowadziły badania w okolicach 
Pucka, gdzie głębokość sięgała metra-półtora. 
Jak przyznają sami marynarze bywało i tak, że 
motorówki trzeba było ściągać z mielizn.

Polska hydrografia ma tradycje sięgające 
1920 roku. Wówczas to został powołany 
Urząd Hydrograficzny, który sześć lat póź-
niej zaczął działać w strukturach międzyna-
rodowych. Dziś służba ta składa się z Biura 
Hydrograficznego Marynarki Wojennej oraz 
Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficzne-
go. W skład tego drugiego wchodzą trzy 
okręty: ORP „Arctowski”, ORP „Heweliusz” 
i ORP „Iskra”, a także kutry i motorówki za-
bezpieczenia hydrograficznego. 

Służba hydrograficzna pracuje zarówno na 
potrzeby Marynarki Wojennej, jak i żeglugi 
cywilnej. Do jej głównych zadań należy zbie-
ranie informacji na temat przeszkód nawiga-
cyjnych i publikowanie map oraz ostrzeżeń 
nawigacyjnych dla wszystkich użytkowników 
Morza Bałtyckiego.

Motorówki dla hydrografów
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kład jej temperatury, czy zasolenia. Załoga 
motorówki będzie też poszukiwała spoczy-
wających na dnie obiektów, które mogłyby 
stanowić zagrożenie dla żeglugi.

Na razie jednak motorówka musi przejść 
wszechstronne testy, podczas których mary-
narze sprawdzą, jak działa sprzęt znajdujący 
się na jej wyposażeniu.

Zgodnie z planem Marynarka Wojenna po-
winna się wzbogacić o cztery nowe jednostki 
Wildcat 40/12. Trzy z nich trafią do Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego, czwarta po-
wędruje do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu. Dostawy motorówek planowa-
ne są na czerwiec, wrzesień i listopad tego ro-
ku.  Zastąpią one jednostki, które wykorzystuje-
my obecnie. Ich normy eksploatacyjne powoli 
dobiegają końca – informuje kmdr por. Stasiak.

Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficzne-
go korzysta obecnie z czterech motorówek: 
M-35, M-38, M-39 i M-40. Zostały wyprodu-
kowane w latach 1983-1984. Mogą prowadzić 
badania morskiego dna w odległości 12 mil 
morskich od brzegu. Na tyle pozwala zasięg 
ich anten komunikacyjnych. W teorii minimal-
na głębokość, na której pracują wynosi dwa 

O cztery nowe motorówki hydrograficzne wzbogaci się Marynarka Wojenna. Posłużą one 
do badań dna morskiego w miejscach, gdzie ze względu na małą głębokość trudno 
byłoby pracować okrętom hydrograficznym. Pierwsza trafiła jest już w Gdyni. Właśnie 
trwają jej testy.
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Mecze piłki nożnej są stałym elementem wizyt okrętów obcych państw w Gdyni – zarówno 
podczas wizyt kurtuazyjnych, jak i największych manewrów NATO. To wtedy marynarze 
Dywizjonu Okrętów Bojowych mają okazję pokazać nie tylko kunszt marynarski, ale również 
umiejętności piłkarskie. 

Ostatnia okazja ku temu nadarzyła 
się w kwietniu bieżącego roku. 
Gdyński port odwiedziła turecka 
fregata typu Oliver Hazard Perry - 

Gaziantep. Tradycyjnie była to sposobność do 
rywalizacji piłkarskiej. Przeciwko gościom 
z Turcji wystawiono reprezentację Dywizjonu 
Okrętów Bojowych, której trzon tworzą mary-
narze z fregat ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP 
„Gen. T. Kościuszko”. Mecz, rozegrany na 
Narodowym Stadionie Rugby, zakończył się 
wynikiem 4:2 dla gospodarzy. Bramki zdobyli 
bsmt Karol Noculak (2), mat Mariusz Miziar-
ski (1) i st. mar. Ireneusz Siewert (1). 

Piłkarze z DOB są silnymi punktami repre-
zentacji Marynarki Wojennej. Właściwie nie 
ma meczu żeby na listę strzelców nie wpisał 
się st. mar. Siewert. Z kolei dostępu do bram-
ki skutecznie broni defensor, mat Miziarski. 

Moja przygoda z futbolem zaczęła się 
w bardzo młodym wieku. Już od siódmej kla-
sy szkoły podstawowej grałem, można powie-
dzieć wyczynowo. Występując w śląskim klu-
bie – obecnie to Rymer Rybnik, przeszedłem 
przez wszystkie grupy juniorskie. Rozgrywki 
seniorskie to gra m.in. w czwartej lidze. Los 

chciał jednak, że nie związałem się profesjo-
nalnie z piłką nożną – mówi mat Miziarski. 
W 2003 roku rozpoczął zasadniczą służbę 
wojskową w Marynarce Wojennej, na frega-
cie ORP „Gen. K. Pułaski”. Już w służbie 
nadterminowej rywalizował m.in. w turnie-
jach piłkarskich między dywizjonami, na 
szczeblu flotylli. W 2009 roku jego talent do-
strzegł ówczesny selekcjoner reprezentacji 
MW, kmdr por. Robert Wereszko, który za-
prosił go na treningi oraz do sprawdzenia 
swoich sił na nieco wyższym szczeblu.

Oczywiście skorzystałem z zaproszenia. 
Mój debiut miał miejsce w maju 2009 roku. 
Pokonaliśmy wówczas wysoko marynarzy 
z okrętów francuskich, goszczących w Gdyni. 
Od tego czasu zadomowiłem się w reprezen-
tacji sił morskich i wspieram ją na ile mój ta-
lent, no i obowiązki służbowe pozwalają – 
mówi mat Miziarski. W ciągu kilku lat, gra-
jąc niemal we wszystkich spotkaniach udo-
wodnił, że zaproszenie kmdr. por. Wereszko 
nie było chybione. Jako jeden z najciekaw-
szych meczów mat Miziarski wspomina ry-
walizację z marynarzami z Japonii w sierpniu 
2013 roku. Nie wiedzieliśmy czego się spo-

dziewać, nikt z nas nie miał wcześniej do-
świadczeń z futbolem azjatyckim. Gdy zoba-
czyliśmy ich zawodowe stroje i wyposażenie, 
zaczęliśmy się nieco obawiać. Jednak już po 
około 20 minutach okazało się, że nie są 
w stanie dotrzymać nam kroku. Ostatecznie 
zwyciężyliśmy 10:1. 

Piłkarze z DOB starają się jak najczęściej 
podnosić swoje umiejętności piłkarskie w ra-
mach zaplanowanych zajęć wf. Raz w tygo-
dniu spotykają się na boisku z kolegami z re-
prezentacji MW, którzy na co dzień służą 
w innych dywzjonach. Zbliża się jesień, 
a więc i czas eliminacji do Pucharu Polski. Już 
teraz skupiamy się na tych rozgrywkach. Nie 
odbyły się jeszcze losowania. Pozostaje więc 
zagadką na kogo trafimy w pierwszych me-
czach na szczeblu województwa. Pod okiem 
obecnego kapitana drużyny, kmdr. por. Rober-
ta Rachwała, staramy się na treningach dopra-
cować taktykę i zgranie na boisku. Kilka razy 
próbowaliśmy już swoich sił w PP. I tym ra-
zem też damy z siebie wszystko. 

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Piłkarska elita z DOB-u
Rzesze wyszkolonych marynarzy, tysiące szkoleń w zakresie nurkowania 

głębokowodnego, udział w krajowych i międzynarodowych ćwicze-
niach, bezprecedensowe operacje ratownicze, a także udział w operacji Pu-
stynna Burza - to dorobek 40-letniej służby pod biało-czerwoną banderą 
dwóch jednostek ratowniczych 3. Flotylli Okrętów. ORP „Lech”  
i ORP „Piast”, bo o nich tu mowa, 6 czerwca br. uroczystym podniesieniem 
bandery i gali branderowej rozpoczęły obchody okrągłego jubileuszu. 

Termin obchodów nie jest związany z rzeczywistą rocznicą podniesie-
nia bandery na żadnym z okrętów. Jest jednak podkreśleniem czterech de-
kad ratowania życia na morzu przez okręty ratownicze Marynarki Wojen-
nej i hołdem dla tych, którzy tę niezwykle trudną i wymagającą dziedzinę 
doprowadzili niemal do perfekcji. 

W uroczystości z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej MW wzieli 
udział: dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Mordel, szef 
szkolenia Flotylli kmdr Kazimierz Pulkowski, dowódca Dywizjonu 
Okrętów Wsparcia kmdr Krzysztof Jasiński, a także załogi okrętów 
i zaproszeni goście. W swoim przemówieniu kmdr Mirosław Mordel 
podkreślił trud załóg obu okrętów włożony w ratowanie życia w ciągu 
ostatnich czterech dekad. 

Święto Okrętów Ratowniczych

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@gmail.com

FO
T.

 P
IO

TR
 L

EO
N

IA
K

 (4
)



FOT. PIOTR
 LEO

N
IAK


