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Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Bandery”, w którym zamiesz-
czamy wywiad z kontradmirałem Mirosławem Mordelem, dowódcą 3. Flo-
tylli Okrętów. W wywiadzie można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań do-
tyczących zmian w strukturach największego związku taktycznego Mary-

narki Wojennej po reformie polskiej armii. 
Obecność ORP „Iskra” na „Operacji Żagle Gdyni” została uwieczniona na wielu 

zdjęciach wykonanych przez naszego fotoreportera, których część prezentujemy w tym 
numerze. 

Kilka tygodni temu załoga ORP „Lech” wykonała skomplikowaną operację pod-
niesienia z dna morskiego wraku samolotu Douglas A20. O tym, jak trudne było to 
zadanie możemy również przeczytać w artykule zamieszczonym w najnowszym nume-
rze naszego miesięcznika.

We wrześniu obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. W związku z tym 
na łamach „Bandery” zamieszczamy tekst, który opisuje zatopienie w pierwszym 
dniu wojny szkolnego okrętu artyleryjskiego ORP „Mazur”. 

Życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 TOMASZ GOS | Przybyło nam zadań

 5 CZESŁAW CICHY | Piknik pod skrzydłami

 7 MARIUSZ KONARSKI | Hydroplany lądują w Pucku

 8 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Zlot pod żaglami

 10 PIOTR WOJTAS | Pięć dni z Douglasem

 12 PIOTR ADAMCZAK | "Mazur" w ogniu

 14 MONIKA TRZCIŃSKA | Wielkokalibrowy karabin 

 maszynowy 12,7 WKM–Bm

 15 MARIUSZ KONARSKI | Pierwszy marynarz w niepodległej

 Polsce

 16 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Sobotnie wędrówki

Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: 3fo.rzecznik@mw.mil.pl.

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

Bandera

Zgodnie z tradycją, dla uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz Święta 
Wojska Polskiego, 15 sierpnia o godzinie 8.00 na wszystkich okrętach w Porcie Wojen-

nym Gdynia podniesiona została wielka gala banderowa. W tym dniu marynarze złożyli 
kwiaty na grobach i pod obeliskami upamiętniającymi polskich żołnierzy oraz na grobach pa-
tronów jednostek wojskowych i miejscach pamięci zasłużonych żołnierzy. Główne uroczysto-
ści odbyły się przy Płycie Pomniku Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni. 
Rangę święta podkreślił salut armatni z ORP „Błyskawica” z 21 wystrzałów.

Święto Wojska Polskiego

FO
T.

 P
. L

EO
N

IA
K

 (6
)



NR 9 | WRZESIEŃ 2014 1     

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

Bandera
WYDAWCA: 

3. Flotylla Okrętów przy współpracy 
z Wojskowym Instytutem Wydawniczym

REDAKTOR WYDANIA:

Tomasz Gos

REDAGUJE ZESPÓŁ: 

kmdr ppor. Piotr Adamczak, Tomasz Gos, 
Marian Kluczyński, kmdr por. Mariusz 
Konarski, kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski, 
kmdr ppor. Radosław Pioch, Krzysztof 
Żakowski

Współpraca: 

Służby prasowe JW MW

Skład i łamanie: 
bosm. Grzegorz Waletko

Adres redakcji:

81-103 Gdynia,  
Rondo Bitwy pod Oliwą 1 
tel.: +4858 626 69 70, 626 69 71; 
CA MON 266 970, 266 971
e-mail: bandera@mw.mil.pl

WSPÓŁPRACA:

Dyrektor Wojskowego Instytutu 
Wydawniczego:
płk Dariusz Kacperczyk, 
tel.: +4822 684 53 65, 684 56 85;  
CA MON 845 365, 845 685 

Redaktor naczelny "Polski Zbrojnej": 
Wojciech Kiss-Orski,
tel.: +4822 684 02 22, CA MON 840 222

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

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

Druk:  
Drukarnia Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego 
MW (zam. nr 283/D/2014)

Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce:  
Piotr Leoniak

 Szanowni Czytelnicy

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Bandery”, w którym zamiesz-
czamy wywiad z kontradmirałem Mirosławem Mordelem, dowódcą 3. Flo-
tylli Okrętów. W wywiadzie można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań do-
tyczących zmian w strukturach największego związku taktycznego Mary-

narki Wojennej po reformie polskiej armii. 
Obecność ORP „Iskra” na „Operacji Żagle Gdyni” została uwieczniona na wielu 

zdjęciach wykonanych przez naszego fotoreportera, których część prezentujemy w tym 
numerze. 

Kilka tygodni temu załoga ORP „Lech” wykonała skomplikowaną operację pod-
niesienia z dna morskiego wraku samolotu Douglas A20. O tym, jak trudne było to 
zadanie możemy również przeczytać w artykule zamieszczonym w najnowszym nume-
rze naszego miesięcznika.

We wrześniu obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. W związku z tym 
na łamach „Bandery” zamieszczamy tekst, który opisuje zatopienie w pierwszym 
dniu wojny szkolnego okrętu artyleryjskiego ORP „Mazur”. 

Życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 TOMASZ GOS | Przybyło nam zadań

 5 CZESŁAW CICHY | Piknik pod skrzydłami

 7 MARIUSZ KONARSKI | Hydroplany lądują w Pucku

 8 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Zlot pod żaglami

 10 PIOTR WOJTAS | Pięć dni z Douglasem

 12 PIOTR ADAMCZAK | "Mazur" w ogniu

 14 MONIKA TRZCIŃSKA | Wielkokalibrowy karabin 

 maszynowy 12,7 WKM–Bm

 15 MARIUSZ KONARSKI | Pierwszy marynarz w niepodległej

 Polsce

 16 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Sobotnie wędrówki

Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: 3fo.rzecznik@mw.mil.pl.

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

Bandera



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

2     NR 9 | WRZESIEŃ 2014 NR 9 | WRZESIEŃ 2014 3     

B A N D E R A

Ciąg dalszy wywiadu na stronie 6.

B A N D E R A

Przybyło nam zadań
Z kontradmirałem Mirosławem Mordelem, dowódcą 3. Flotylli Okrętów 
rozmawia Tomasz Gos.

Czy przejęcie przez 3. Flotyllę Okrę-
tów jednostek po Dowództwie Ma-

rynarki Wojennej będzie skutkowało 
dalszymi zmianami strukturalnymi  
w 3. FO?

W listopadzie ubiegłego roku 3. Flotylla 
Okrętów w Gdyni przyjęła w podporządko-
wanie siedem jednostek organizacyjnych, 
dotychczas bezpośrednio podległych do-
wódcy MW. Były to: Dywizjon Zabezpie-
czenia Hydrograficznego MW, Okręt Mu-
zeum ORP „Błyskawica”, Oddział Zabez-
pieczenia MW, Ośrodek Szkolenia Żeglar-
skiego MW, Poligon Kontrolno-Pomiarowy 
MW, Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” 
i Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW. Do 
tej pory w skład Flotylli, mówiąc w dużym 
uproszczeniu, wchodziły okręty oraz brze-
gowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia 
działań. Od listopada 2013 roku dowódca 
flotylli odpowiada za bieżącą działalność  
i szkolenie tak specyficznych jednostek jak 
okręt-muzeum zacumowany przy Skwerze 
Kościuszki, jako jeden z najbardziej cha-
rakterystycznych symboli Gdyni, czy też za 
szkolenie żeglarskie w oparciu o Ośrodek 
Szkolenia Żeglarskiego. Odpowiada także 
za realizację prac na rzecz państwowej 
służby hydrograficznej i oznakowań nawi-
gacyjnych w zakresie hydrografii i karto-
grafii, jaką jest Biuro Hydrograficzne Ma-
rynarki Wojennej, którego narzędziem jest 
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficzne-

go. Działalność kulturalna do tej pory pro-
wadzona była w dwóch klubach istnieją-
cych przy jednostkach wojskowych,  
w Gdyni i Rozewiu. Obecnie w naszej 
strukturze funkcjonuje osobna jednostka  
w postaci Klubu MW „Riwiera” o znacznie 
szerszym zakresie działań, ukierunkowana 
na działalność „na zewnątrz”, stricte pro 
społeczną. Wszystkie nowo podporządko-
wane jednostki rozszerzają spektrum dzia-
łania całej flotylli. 

Czy to koniec zmian?
Z pewnością nie. Zapadły już decy-

zje, co do rozformowania Oddziału Zabez-
pieczenia MW. Nie jest rozstrzygnięta 
przyszłość obu gdyńskich klubów. Jako do-
wódca 3. FO mam nadzieję, że nastąpią 
również zmiany w strukturze samego do-
wództwa flotylli. W ramach reformy prze-
jęliśmy w podporządkowanie jednostki 
specjalistyczne, wykonujące zadania dia-
metralnie różne od realizowanych przez 
jednostki stanowiące trzon flotylli. Za mi-
gracją zadań nie poszła jednak migracja 
specjalistów, którzy do tej pory te zadania 
wykonywali – a to niesie za sobą określone 
zagrożenia. Wzmocnienie struktury flotylli 
o dodatkowych specjalistów wydaje się jak 
najbardziej wskazane i logiczne. Pozwolę 
sobie również przypomnieć, że autorzy re-
formy systemu dowodzenia przewidywali 
wzmocnienie struktur szczebla taktyczne-
go, mające na celu wyposażenie dowódców 

w odpowiednie narzędzia ułatwiające kie-
rowanie szkoleniem, w nowej rzeczywisto-
ści. 

W Gdyni funkcjonują dwa główne 
ośrodki Marynarki Wojennej,  

a mianowicie 3. Flotylla Okrętów i Cen-
trum Operacji Morskich–Dowództwo 
Komponentu Morskiego. Jaki jest punkt 
styczności i jak Pan postrzega współpra-
cę tych dwóch jednostek?

Tak, w Gdyni funkcjonują dwa niezależ-
ne ośrodki podległe różnym dowództwom. 
Z założenia flotylla odpowiada za wyszko-
lenie i wszechstronne przygotowanie sił do 
realizacji zadań. Wyszkolone siły przeka-
zuje w podporządkowanie dowódcy COM- 
-DKM, który dowodzi nimi w czasie wojny, 
w operacjach reagowania kryzysowego  
i humanitarnych, a także w akcjach ratow-
niczych. 

Gdzie mamy punkt styczności? Szkole-
nie. COM-DKM uczestniczy w codzien-
nym szkoleniu jednostek flotylli na podob-
nych zasadach, jakie obowiązywały do 
końca ubiegłego roku w relacjach COM- 
-DKM a DMW. Zarówno nam i COM- 
-DKM zależy na tym, aby przekazywane 
siły były wyszkolone jak najlepiej. Flotylla 
odpowiada za planowanie, organizację i re-
alizację procesu szkolenia. Jednym słowem 
my decydujemy jak szkolić.

Kontradmirał Mirosław MORDEL urodził się 24 grudnia 1960 r. w Opolu Lubelskim. W latach 1979-1984 studiował w Wyższej Szkole Marynar-
ki Wojennej w Gdyni. Po jej ukończeniu skierowany został do służby na okrętach podwodnych, gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy 
działu ORP „Sokół”, dowódcy działu ORP „Orzeł”, zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy ORP „Dzik”. W latach 1995-1996 ukończył podyplo-
mowe studia dowódczo-sztabowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W roku 1997 objął funkcję szefa sztabu Dywizjonu Okrętów Pod-
wodnych, a dwa lata później starszego specjalisty Oddziału Operacyjnego Sztabu MW. W roku 2000 ukończył kurs sztabowy w Akademii Dowo-
dzenia Bundeswehry w Hamburgu, a następnie wykonywał zadania służbowe na stanowisku specjalisty ds. planowania ćwiczeń okrętów pod-
wodnych w Dowództwie Okrętów Podwodnych NATO Wschodniego Atlantyku (COMSUBEASTLANT) w Northwood (Wielka Brytania). W roku 2003 
wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych, a w marcu 2004 r. dowódcy tej jednostki. Dowodzony 
przez niego dywizjon został dwukrotnie – w 2006 i 2007 roku – uhonorowany za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych 
Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP. W 2007 roku wyznaczony został do służby w Sztabie Marynarki Wojennej, gdzie objął obowiązki zastęp-
cy, a w 2008 szefa Zarządu Planowania Rozwoju MW. W lipcu 2009 r. (do czerwca 2010 r.) został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki 
Obronnej w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport (Stany Zjednoczone). Po ich ukończeniu objął, w lipcu 2010 roku, stanowisko 
zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P-5 Sztabu Generalnego WP. Od lutego 2013 roku wykonywał zadania służbowe w Zespo-
le ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP, który wdrożony został 1 stycznia 2014 roku. Dokładnie tego dnia (jeszcze w stopniu 
komandora) kontradmirał Mirosław Mordel objął dowodzenie 3. Flotyllą Okrętów. 15 sierpnia, dowódca największego związku taktycznego Ma-
rynarki Wojennej odebrał z rąk Prezydenta RP nominację admiralską.
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Awans Dowódcy 3. Flotylli Okrętów
15 sierpnia, dowódca największego związ-

ku taktycznego Marynarki Wojennej 
odebrał z rąk Prezydenta RP nominację admi-
ralską. Uroczystość odbyła sie w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie. Kontradmirał Mirosław 
Mordel był jedynym awansowanym przedsta-
wicielem MW. Kontradmirał Mirosław Mordel 
powiedział: Marzyłem o służbie na okrętach 
podwodnych i miałem to szczęście, że bezpo-

średnio po ukończeniu Wyższej Szkoły MW tra-
fiłem do 3. Flotylli Okrętów, do Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych i na ORP „Sokół”. Po 
wielu latach, kolejnych szczeblach dowodzenia 
przyszła taka myśl: a może dowództwo Flotyl-
lą?... co byłoby ukoronowaniem marzeń i pod-
sumowaniem tego okresu, który rozpocząłem 
ponad 30 lat temu − dodał nowomianowany do-
wódca.
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12 sierpnia siły 12. Dywizjonu Trałowców 
usunęły bombę głębinową leżącą na to-

rze podejściowym do świnoujskiego portu. 
Bomba głębinowa niemieckiej produkcji (typu 
DM-11) znaleziona została podczas prac pogłę-
biarskich. Bombę przeholowano w wyznaczo-

ny wcześniej rejon na jednym z poligonów  
i tam zniszczono. W przedsięwzięciu uczestni-
czyli: Grupa Nurków Minerów i trałowiec  
ORP „Jamno” z 12. Dywizjonu Trałowców. 
Operacją dowodził kmdr ppor. Aleksander 
Urbanowicz.

Niebezpieczeństwo na torze podejściowym

19 sierpnia załoga śmigłowca W-3RM 
„Anakonda” pełniąca dyżur na lotni-

sku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego została 
zaalarmowana, że do portu w Krynicy Mor-
skiej nie dotarła łódź żaglowa, która wyszła 
z portu Suchacz. Z przekazanych informacji 
wynikało, że na jej pokładzie znajdowały się 
dwie osoby. Śmigłowiec wystartował z lot-
niska w Gdyni Babich Dołach o godzinie 
4.45. Po 20 minutach lotu osiągnął wskaza-

ny rejon poszukiwań. 15 minut później zało-
ga „Anakondy” odnalazła przewróconą 
łódź, a po około kolejnych 20 minutach po-
szukiwań kamizelkę oraz ciało jednego  
z członków załogi. O godzinie 7.20, z powo-
du kończącego się zapasu paliwa załoga 
śmigłowca przerwała udział w akcji i po-
wróciła na lotnisko w Gdyni. Drugiej osoby 
znajdującej się na pokładzie łodzi nie odna-
leziono.

A k c j a  p o s z u k i w a w c z a 
n a  Z a l e w i e  W i ś l a n y m

Akcja ratownicza na Bałtyku
18 sierpnia załoga śmigłowca W-3RM 

„Anakonda” pełniąca dyżur na lotnisku 
43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Ba-
bich Dołach została zaalarmowana, że natych-
miastowego transportu do szpitala wymaga pa-
sażerka statku pasażerskiego „Explorer" znaj-
dującego się około 5 mil morskich na północ od 
miejscowości Czołpino. Z przekazanych infor-
macji wynikało, że u poszkodowanej wystąpiły 
objawy udaru. Maszyna pod dowództwem kpt. 

pil. Janusza Żytko wystartowała o godzinie 
7.20. Po 30 minutach lotu „Anakonda” znajdo-
wała się już w rejonie akcji, gdzie na jednostkę 
opuszczony został lekarz i ratownik, którzy 
udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy. Na-
stępnie kontynuowali ją na pokładzie śmigłow-
ca. Po 24 minutach lotu (o godzinie 8.35) ma-
szyna wylądowała na lotnisku w Gdyni Babich 
Dołach, gdzie załoga przekazała poszkodowaną 
obywatelkę USA obsadzie karetki pogotowia.

do Świnoujścia zneutralizowane
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kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

B A N D E R A

Piknik pod skrzydłami

Świętując 20-lecie istnienia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz 52. rocznicę 
obecności lotnictwa morskiego na darłowskiej ziemi, 22 sierpnia, Grupa Lotnicza  
w Darłowie otworzyła swoje bramy. Pięć godzin wystarczyło, aby przez lotnisko 
przewinęło się kilka tysięcy mieszkańców powiatu sławieńskiego oraz przebywających 
nad morzem turystów z całego kraju.
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Darłowscy lotnicy otworzyli bramy 
lotniska po kilku latach przerwy, 
dlatego na piknik ściągnęły nie 
tylko tłumy turystów i okolicznych 

mieszkańców, ale również sympatycy i fani 
lotnictwa z zagranicy. Trzeba było odstać swo-
je w długiej kolejce, ale było warto. Piknik lot-
niczy zorganizowany w jednostce wojskowej 
przyciągnął tłumy zwiedzających. Było kapi-
talnie. Brawo! – tak lokalne media relacjono-
wały imprezę przygotowaną przez 44. Bazę 
Lotnictwa Morskiego i miasto Darłowo. Głów-
ną atrakcją pikniku lotniczego była wystawa 
statyczna samolotów i śmigłowców lotnictwa 
morskiego, zorganizowana w formule „zobacz 

z bliska i dotknij”. Na wystawie można było 
podziwiać największe obecnie w polskiej ar-
mii śmigłowce typu Mi-14 w wersji zwalcza-
nia okrętów podwodnych i ratowniczej, śmi-
głowiec ratowniczy W-3RM „Anakonda”, sa-
moloty „Bryza” w wersji patrolowo-rozpo-
znawczej i monitoringu ekologicznego, śmi-
głowiec transportowy Mi-17, a także śmi-
głowce Mi-2 wykorzystywane przez lotników 
morskich oraz policję. Na płycie lotniska poja-
wił się również specjalistyczny sprzęt wyko-
rzystywany do zabezpieczenia szkolenia lotni-
czego i utrzymania sprawności eksploatacyj-
nej lotniska oraz specjalistyczne pojazdy Mor-
skiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, po-

licji i straży granicznej. W trakcie pikniku sy-
mulowaną akcję ewakuacji załogi śmigłowca 
Mi-14, w sytuacji awaryjnej, przeprowadziła 
miejscowa Grupa Ratownictwa Lotniskowego. 
Z okazji pikniku przy Nabrzeżu Usteckim 
portu w Darłówku Wschodnim zacumowały 
również dwie jednostki 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu.  Dodatkową atrak-
cją dnia otwartego lotniska był trałowiec ORP 
„Drużno” oraz kuter transportowy, udostęp-
nione zwiedzającym przez dwa dni.

W wyposażeniu wchodzącej w skład 44. Bazy Lotnictwa Morskiego Grupy Lotniczej w Darłowie znajduje się 8 śmigłowców zwalczania okrętów pod-
wodnych (ZOP) Mi-14PŁ, 2 śmigłowce ratownicze Mi-14PŁ/R, 2 śmigłowce ratownicze W-3RM „Anakonda” oraz 3 śmigłowce Mi-2. Główne zadanie 
darłowskich lotników, to rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom oraz poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych. Załogi śmigłow-
ców Mi-14PŁ/R i W-3RM „Anakonda” pełnią całodobowe dyżury w krajowym systemie ratownictwa morskiego i lotniczego, będąc w gotowości do nie-
siania pomocy na morzu. Od lutego 2011 roku Darłowską Grupą Lotniczą dowodzi kmdr por. pil. Cezary Wiatrak.
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Ale wyszkolone siły przekazujemy do 
COM-DKM. Logicznym więc wydaje się, 
że to COM-DKM na podstawie spodziewa-
nych zagrożeń określi czy też sprecyzuje 
jakie zdolności siły powinny osiągnąć. 

Czy zmiany w strukturach armii na 
przestrzeni ostatniego roku mają 

wpływ na funkcjonowanie 3. FO?
Z mojego punktu widzenia główna zmia-

na dotyczy poszerzenia zakresu działalno-
ści flotylli o zadania jednostek przejętych 
w listopadzie ubiegłego roku, o czym 
wspominałem wcześniej. Fakt, że nasz bez-
pośredni przełożony znajduje się teraz  
w Warszawie zmienia niewiele, bo nasza 
działalność związana była, jest i będzie  
z morzem. To tu się szkolimy i tu wykonu-
jemy zadania, do których Marynarka Wo-
jenna została powołana. 

Co to jest Okrętowa Grupa Zadanio-
wa i jaka jest jej rola w działalności 

3. Flotylli Okrętów?
Idea prowadzenia ćwiczeń okrętów Ma-

rynarki Wojennej skupionych w tzw. Okrę-
towej Grupie Zadaniowej zrodziła się jesie-
nią 2010 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą 
prowadzenia operacji morskich w oparciu  
o siły okrętowe różnych klas był obecny In-
spektor Marynarki Wojennej wiceadmirał 
Ryszard Demczuk. Do tamtej pory okręty 
wykonywały zadania w zespołach złożo-
nych głównie z jednostek tego samego typu 
lub skupionych w ramach jednego dywizjo-
nu. Załogi okrętów uczestniczących w ope-
racjach bojowych czy zaawansowanych 
ćwiczeniach za granicą od czasu powołania 
OGZ zyskały możliwość dzielenia się swo-

ją wiedzą i doświadczeniem z załogami in-
nych okrętów w kraju. Takie wspólne wy-
korzystywanie doświadczeń było najpro-
ściej mówiąc „równaniem w górę”.  
W pierwszych ćwiczeniach Okrętowej Gru-
py Zadaniowej uczestniczyły wydzielone 
siły z 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obro-
ny Wybrzeża i Brygady Lotnictwa Mary-
narki Wojennej. Podczas tych manewrów 
siły okrętowe doskonaliły osłonę morskich 
szlaków komunikacyjnych, operacje poszu-
kiwania i zwalczania okrętów podwodnych 
zarówno samodzielnie, jak i we współpracy 
z lotnictwem morskim MW, a także wyty-
czanie bezpiecznych torów dla transportu 
morskiego i sił własnych. 

Jakie ćwiczenia należały w tym roku 
do najważniejszych dla 3. FO?

To już kolejny rok, kiedy możemy obser-
wować duże zaangażowanie jednostek flo-
tylli w ćwiczeniach międzynarodowych. Po 
raz pierwszy w historii morskiego rodzaju 
sił zbrojnych fregata rakietowa ORP „Gen. 
T. Kościuszko” uczestniczyła w najwięk-
szych, cyklicznych manewrach pod krypto-
nimem „Cold Response” prowadzonych  
w ciężkich, zimowych warunkach atmosfe-
rycznych na północy Norwegii. 

Nie sposób nie wspomnieć o najwięk-
szym organizowanym pod auspicjami NA-
TO ćwiczeniu w ratowaniu załóg okrętów 
podwodnych „Dynamic Monarch”, w któ-
rym byliśmy bezpośrednio zaangażowani 
przez trzy tygodnie maja. Obowiązki pań-
stwa gospodarza powierzono Polsce,  
a wszystkie jednostki bezpośrednio zaan-
gażowane w ćwiczenie operowały z gdyń-
skiego portu wojennego. 

Okręt podwodny ORP „Sęp” zaznaczył 

także nasz udział w ćwiczeniu Baltops, 
które w obecnej sytuacji politycznej, w tej 
części świata zyskuje na znaczeniu i jest 
istotne z taktycznego i szkoleniowego 
punktu widzenia. 

W tym roku odbyło się także ćwiczenie 
Anakonda, które było pierwszym testem 
dla zmienionego na przełomie roku krajo-
wego systemu dowodzenia siłami zbrojny-
mi. W operacji połączonej brały udział 
znaczące siły 3. Flotylli Okrętów, zarówno 
okręty na morzu jak i pododdziały brzego-
we na lądzie.

Był Pan przez wiele lat związany z Dy-
wizjonem Okrętów Podwodnych. 

Jak Pan widzi przyszłość tego dywizjo-
nu?

Dla wszystkich chyba jest oczywiste, że 
Marynarka Wojenna potrzebuje nowych 
okrętów, w tym także podwodnych. Pozy-
skanie w ramach nowej edycji programu 
operacyjnego tego typu jednostek, będą-
cych „następcami” Kobbenów, jest zada-
niem priorytetowym przede wszystkim  
z punktu widzenia konieczności zachowa-
nia przez siły podwodne MW zdolności 
operacyjnych, a także podtrzymania przez 
załogi tego rodzaju okrętów niezbędnego 
poziomu wyszkolenia bojowego.

Wprowadzenie do służby okrętów pod-
wodnych nowej generacji zwiększy także 
zdolności bojowe sił uderzeniowych MW, 
jeśli chodzi o rażenie celów nawodnych  
i podwodnych. Im szybciej pozyskamy no-
we jednostki i podniesiemy na nich bande-
rę, tym większe mamy szanse na utrzyma-
nie potencjału ludzkiego, czyli dobrze wy-
szkolonych załóg  okrętów podwodnych. 

Ciąg dalszy wywiadu ze strony 3.

Panu młodszemu chorążemu Stanisławowi Czaja

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 

z powodu śmierci 

OJCA

składają 

dowódca, kadra i pracownicy JW 3868 w Gdyni
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10 lutego 1920 roku w Pucku ge-
nerał Józef Haller zaślubił 
Polskę z Bałtykiem. Ceremo-
nia miała miejsce w byłej ce-

sarskiej bazie lotnictwa morskiego. Niedługo 
później zorganizowano tu Bazę Lotnictwa 
Morskiego, zaś 15 lipca 1920 roku, chorąży 
pilot Andrzej Zubrzycki wykonał nad polskim 
morzem pierwszy lot hydroplanem  
z banderą Marynarki Wojennej na burcie. Od 
16 marca 1923 roku jednostka przyjęła nazwę 
Morski Dywizjon Lotniczy i do wybuchu woj-
ny w 1939 roku stacjonowała w Pucku. 

Ten, nieco zapomniany, fragment polskiej 
historii przypominać ma rozpoczynające 
właśnie działalność muzeum w Pucku. Po-
mysł jego założenia to inicjatywa grupy pa-
sjonatów różnych profesji i zawodów, skupio-
nych w Stowarzyszeniu Historycznym Mor-
skiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Pla-
cówka mieści się w historycznym budynku 
dawnej radiostacji, który wydzierżawili od 
miasta.

Uroczystości związane z otwarciem pla-
cówki zostały rozłożone na dwa dni. Pierw-
szego dnia wszyscy chętni mogli zwiedzić 
wystawę, zapoznać się z budynkiem radiosta-
cji, obejrzeć replikę samolotu RWD-13, którą 
skonstruował jeden z członków stowarzysze-
nia, spotkać się z pasjonatami rekonstrukcji 

historycznej czy spróbować wojskowej gro-
chówki. 

Następnego dnia odbyły się oficjalne uro-
czystości z udziałem włodarzy miasta i gmi-
ny, zarządu firmy AMEX – fundatora pomni-
ka dowódcy MDLot,  lotników morskich oraz 
młodzieży. Złożono wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem kmdr. por. pil. Edwarda Szystow-
skiego, dowódcy Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego, poległego w pierwszych godzinach 
wojny. Następnie udano się na cmentarz, 
gdzie oddano hołd lotnikom morskim pole-
głym 1 września 1939 roku. 

Placówkę muzealną otworzyli wspólnie: 

Andrzej Celarek, (senior z Morskiego Klubu 
Seniorów Lotnictwa) i profesor Andrzej Olej-
ko, historyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego - 
wielcy propagatorzy tradycji naszych mor-
skich skrzydeł. Profesor Andrzej Olejko  
na uroczystości otwarcia powiedział m.in.: 
Budynek obecnego Muzeum MDLot, to budy-
nek dawnej radiostacji tej jednostki, w któ-
rym teraz można się przenieść do zapomnia-
nego w Pucku świata hydroplanów. Marzył  
o tym niedawno zmarły Tadeusz Stankiewicz, 
którego zbiory domowe były zaczynem tego 
muzealnego pomysłu. Marzyłem o tym i ja…  
(…) Niech wieść o tym Muzeum pomknie  
w kraj, by stamtąd mogli odzywać się człon-
kowie rodzin byłych lotników morskich II 
Rzeczypospolitej. Cokolwiek Państwo znaj-
dziecie, a ma związek z puckimi hydroplana-
mi - przynieście do Muzeum MDLot, a tu na 
pewno te eksponaty zostaną dobrze wyekspo-
nowane.  

Dodajmy, że Andrzej Doroszewicz, twórca 
repliki RWD–13, pracuje nad rekonstrukcją 
wodnosamolotu Lublin R-XIII G/hydro, pod-
stawowego sprzętu latającego naszego lotnic-
twa morskiego w latach trzydziestych. Mu-
zeum cały czas się tworzy.

Hydroplany lądują w Pucku
Marynarzy i oficerów w przedwojennych mundurach oraz replikę 
turystycznej awionetki z lat trzydziestych – RWD-13 można było zobaczyć 
podczas sierpniowego pikniku, który uświetnił otwarcie Muzeum 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Na początek  
w zbiorach placówki znalazły się śmigła od hydroplanów, stare zdjęcia, 
dokumenty, części umundurowania i wyposażenia lotników morskich.

kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.plFO
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O P E R A C J A  Ż A G L E

Gdynia była w sierpniu stolicą europejskiego żeglarstwa. 
W centrum miasta zacumowało 25 żaglowców, wśród 
nich te największe i najbardziej znane.

Po raz szósty w historii Gdynia ugości-
ła flotę wielkich żaglowców. Tym ra-
zem impreza upamiętniła 40-roczni-
cę historycznej „Operacji Żagiel” - 

pierwszego zlotu żaglowców, który odbył się 
w tej części Europy. Organizatorzy chcąc pod-
kreślić związek z tamtym wydarzeniem, tego-
rocznemu żeglarskiemu spektaklowi nadali 
nazwę „Operacja Żagle Gdyni”. Jednak nie 
tylko nazwa nawiązuje do przeszłości. Do 
Gdyni udało się zaprosić siedem dużych jed-

Zlot pod żaglami

nostek, które odwiedziły Gdynię cztery deka-
dy temu. Tak jak wówczas przy nabrzeżach  
w centrum miasta zacumował rosyjski „Kru-
zenshtern”, szwedzki „Falken”, niemiecki 
„Seute Deern”, francuski „Etole”, który spe-
cjalnie z tej okazji przypłynął na Bałtyk po raz 
pierwszy od 1974 roku. Był też polski „Zawi-
sza Czarny” i niemiecki „Greif”, który cztery 
dekady temu pojawił się w Gdyni jako „Wil-
helm Pieck”, żaglowiec reprezentujący wtedy 
NRD. Jednak nie wszystkie jednostki, które 

brały udział w historycznej „Operacji Żagiel” 
można było zobaczyć w sierpniu w Gdyni. Na 
przykład zamiast nieistniejącego już szkunera 
ORP „Iskra”, który wszedł do służby w 1928 
roku  w zlocie wziął udział jego następca - 
ORP „Iskra”, który służy w Marynarce Wo-
jennej od 1982 roku. Niewątpliwie atrakcją 
wydarzenia była wizyta portugalskiego czte-
romasztowca „Santa Maria Manuela”, który 
jest pierwszym żaglowcem z tego kraju, który 
zawinął do Polski. Litwę reprezentował „Bra-
bander”, Łotwę „Palsa”, a reprezentację ża-
glowców niemieckich, oprócz wspomnianych 
„Seute Deern” i „Greifa”, uzupełnił 50-metro-
wy „Roald Amundsen”.

Poza tym, przy gdyńskich kejach zacumo-
wały prawie wszystkie największe polskie ża-
glowce: „Dar Młodzieży”, „Pogoria”, „Fryde-
ryk Chopin”, „Iskra”, „Zawisza Czarny”  
i „Generał Zaruski”. W honorowej roli wystą-
pi statek-muzeum „Dar Pomorza”, którego 
zwycięstwo w regatach The Cutty Sark Tall 
Ships Races 1972 otworzyło Gdyni drogę do 
organizacji „Operacji Żagiel” dwa lata póź-
niej. 

Święto żaglowców przyciągnęło tłumy. Sza-
cuje się, że w trakcie całej imprezy, centrum 
Gdyni, gdzie cumowały żaglowce odwiedziło 
blisko dwa miliony osób. Ta liczba nie dziwi. 
Żaglowce można było zwiedzać, na niektó-
rych nawet wyjść na morze. Atrakcją były 
okolicznościowe karty, służące do zbierania 
pieczątek z logo poszczególnych jednostek. 
Kulminacyjnym punktem imprezy była parada 
żaglowców na Zatoce Gdańskiej. Mimo nie-
zbyt atrakcyjnej pogody, na plaży miejskiej  
w Gdyni i wzdłuż bulwaru zebrało się sporo 
widzów, chcących zobaczyć ten żeglarski 
spektakl. 

Jak można było się przekonać podczas 
zwiedzania, załogi jednostek stanowią w dużej 
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mierze adepci sztuki żeglowania. Szkolenia 
żeglarskie odbywają m.in. przyszli oficerowie 
sił morskich większości państw na świecie.  
W Polsce odbywa się ono na bazie jachtów 
Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW oraz ża-
glowca szkolnego ORP „Iskra”. Na jej pokła-
dzie co roku, często swój pierwszy kontakt  
z morzem mają kandydaci I roku studiów woj-
skowych w Akademii Marynarki Wojennej. 
Rejs kandydacki zwykle trwa dwa tygodnie. 

Kandydaci muszą powoli przyzwyczajać się 
do ciasnoty, kołysania, rytmu służby na pokła-
dzie, który wiąże się ze specyficznym podzia-
łem czasu na wachty.  Na „Iskrze” odbywają 
praktyki również podchorążowie wszystkich 
roczników AMW. W tym roku, w trakcie po-
nad miesięcznego rejsu, żaglowiec ze studen-
tami  przebył 2570 mil morskich. Załoga wraz 
z podchorążymi spędziła na morzu prawie 500 
godzin, z czego ponad 200 godzin na żaglach. 

W czerwcu i lipcu ORP „Iskra” odwiedził 
m.in. holenderski port Harlingen oraz trzy 
porty w Norwegii: Fredrikstad, Stavanger  
i Bergen. Była to doskonała okazja do zapo-
znania się z warunkami hydrometeorologicz-
nymi oraz oznakowaniami nawigacyjnymi  
na akwenach Morza Bałtyckiego i Morza Pół-
nocnego.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl
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Zlot pod żaglami
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Pięć dni z Douglasem
25 sierpnia 2014 roku na okręcie ratowniczym ORP „Lech” nastąpiła 
zmiana na stanowisku dowódcy. Nowy dowódca kmdr ppor. Wojciech Prys 
już następnego dnia wydawał komendy do wyjścia okrętu z portu 
wojennego w Gdyni. Pierwsza „bojowa” misja stojąca przed załogą  
pod nowym dowództwem polegała na wykonaniu skomplikowanych prac 
podwodnych przy wraku samolotu Douglas A20.

Po dojściu i potwierdzeniu pozycji za-
legania wraku (na północ od Jastrzę-
biej Góry), ustawiono okręt na kotwi-
cowisku redowym, składającym się  

z czterech kotwic rozstawionych w promieniu 
kilkuset metrów. Dzięki takiemu ustawieniu 
okręt staje się stabilną platformą nurkową  
do prowadzenia prac podwodnych dokładnie 
nad  pozycją zalegania wraku. Jeszcze tego sa-
mego dnia dwie pary nurków z okrętu prowa-
dziły prace podwodne z użyciem eżektora.  
Jak podkreśla dowódca okrętu kmdr ppor. 
Wojciech Prys: Użycie eżektora było jedyną 
nowością w pracy mojej załogi w trakcie tego 
wyjścia na morze. Przecież prowadzenie prac 
podwodnych i wydobywanie obiektów z dna 
morskiego to jedno z podstawowych zadań 
okrętu. Profesjonalizm załóg okrętów ratowni-
czych projektu 570M w tego typu działaniach 
sprawdzany był już wielokrotnie, żeby wspo-
mnieć tylko zabezpieczenie prac archeologicz-
nych na wrakach „Książkowca” i „Zbożow-
ca” czy wydobycie armat we współpracy z Na-
rodowym Muzeum Morskim −  dodał dowódca. 

Prace prowadzone eżektorami polegały  
na usunięciu warstwy piasku z dna, ponad 
które wystawały jedynie skrzydła górnopłata. 
Znaczna część samolotu była zakopana. Żeby 
możliwe było zamontowanie systemu zawiesi 
do jego podniesienia, należało usunąć zalega-
jący piasek z dna wokół całego samolotu. 
Ostatecznie po kilkudziesięciu godzinach prac 
podwodnych powstała niecka wykopu o śred-
nicy 12 metrów i głębokościach od 1-3 m 
umożliwiając przełożenie pasów elastycznych 
pod kadłubem samolotu w dokładnie zaplano-
wanych wcześniej miejscach. Chodziło o to, 
aby znaleźć takie punkty zaczepienia, by siły 
działające na konstrukcję wraku podczas ope-
racji odrywania od dna morskiego i dalsze 
podnoszenie nie spowodowały przełamania 
cennego znaleziska.

Wrak zalega na niedużej głębokości, bo za-
ledwie 14 m, na otwartym morzu w rejonie 
nieosłoniętym, dlatego też prowadzenie prac 
podwodnych uzależnione było od warunków 
hydrometeorologicznych. Silny wiatr i zmien-

ność jego kierunków, stan morza, martwa fa-
la, pomimo chwilami bezwietrznej pogody, 
utrudniały prowadzenie prac podwodnych. 
Zawsze priorytetem jest bezpieczeństwo zało-
gi, dlatego drugiego dnia musieliśmy prze-
rwać nurkowania na ponad dobę. Wznowili-
śmy prace na kilka godzin 28 sierpnia, kiedy 
pod wodę zdążyły zejść cztery pary nurków,  
po czym znowu musieliśmy czekać na poprawę 
pogody − relacjonuje dowódca okrętu. Piątko-
we (29 sierpnia) prace eżektorem pięciu par 
nurków skutkowały odsłonięciem spodniej 
części wraku, dzięki czemu możliwe było zało-
żenie specjalnie przygotowanych zawiesi  
do podniesienia Douglasa z dna − dodaje 
kmdr ppor. Wojciech Prys. 

Wydawać by się mogło, że na tym etapie 
najtrudniejsza praca już została wykonana,  
bo w sumie w trakcie 40 godzin pracy pod wo-
dą, spod wraku usunięto ponad 100 metrów 
sześciennych piasku  (czyli około 160 ton). 
Jednak zaplanowana na sobotę operacja pod-
niesienia wraku z dna była najbardziej emo-
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cjonująca. To w jej trakcie miało się okazać 
czy samolot leżący na dnie Bałtyku od 1945 
roku nie przełamie się, grzebiąc nadzieje  
na wydobycie eksponatu w całości i zachowa-
nie trzynastego egzemplarza tego typu samo-
lotu na świecie (dotychczas w muzeach na ca-
łym świecie jest ich łącznie dwanaście).

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodo-
wym, w sobotę 30 sierpnia wrak został w ca-
łości uniesiony na wysokość ponad dwóch me-
trów nad dno i przeniesiony na odległość oko-
ło 15 metrów od powstałego wykopu. Po do-
konaniu inspekcji nurkowie nie stwierdzili 
zmian w konstrukcji samolotu - operacja za-
kończyła się sukcesem.

Załoga okrętu ratowniczego ORP „Lech” 
udowodniła po raz kolejny, że  Marynarka Wo-
jenna dysponuje specjalistami, którzy są w sta-
nie wykonać skomplikowane i niestandardowe 
prace podwodne. Dotyczy to zarówno ratowa-
nia załóg okrętów podwodnych (jak podczas 
tegorocznego ćwiczenia Dynamic Monarch), 
jak i weryfikacji przyczyn zatonięcia jedno-
stek czy działań na rzecz zachowania dzie-
dzictwa narodowego. 

Zgodnie z założeniem programu wydoby-
cia, przeniesienie wraku z wykopu na płaskie 
dno znacznie spowolni proces zasypywania 
wraku i ułatwi przeprowadzenie ostatecznej 
operacji wydobycia wraku na powierzchnię  
w niedalekiej przyszłości.

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@gmail.com
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1 września 1939 roku w basenie oksywskiego portu wojennego zatopiony 
został szkolny okręt artyleryjski ORP „Mazur”, a wraz z nim zginęło 
kilkudziesięciu polskich marynarzy.

Nikt nie spodziewał się, że atak 
niemieckiego lotnictwa na port 
wojenny w Gdyni-Oksywiu za-
kończy się tak wielką tragedią. 

Wojna trwała już od kilku godzin i większość 
okrętów zdążyła opuścić swoje miejsca po-
stoju. Jednym z ostatnich okrętów pozostają-
cych w porcie wojennym był właśnie ORP 
„Mazur” – torpedowiec służący w Polskiej 
Marynarce Wojennej od 1922 roku, który 
później został przebudowany na szkolny 
okręt artyleryjski. W godzinach popołudnio-
wych, feralnego dla okrętu dnia, ładowano  
na pokład zaopatrzenie dla obrońców Helu. 

„Mazur” w ogniu

Miał on przewieźć części zapasowe dla okrę-
tów. Dowódcą okrętu był kpt. mar. Tadeusz 
Rutkowski, zastępcą por. mar. Jacenty Deh-
nel, pełniący jednocześnie funkcję oficera ar-
tylerii, a oficerem wachtowym ppor. mar. 
Bartosz Siemaszko. Załoga okrętu otrzymała 
także zadanie ewakuowania na Hel pracowni-
cy Samodzielnego Referatu Informacyjnego 
Dowództwa Floty, Anny Starkówny. Na okręt 
przybyła ona zaledwie kilkadziesiąt minut 
przez atakiem bombowców. Podczas załado-
wania okrętu, tuż przed godziną 14.00 nad 
port wojenny nadleciały wrogie samoloty. 
Marynarze nie zaangażowani w obronę prze-

ciwlotniczą okrętu, znajdowali się w swoich 
pomieszczeniach. Dodatkowo połowa obsady 
maszynowni była na stanowiskach, przygoto-
wując okręt do rychłego opuszczenia gdyń-
skiego portu. 

Rozpoczął się nalot prowadzony przez 32 
bombowce nurkujące Ju 87B z 4. Dywizjonu 
1. Pułku Szkolnego Luftwaffe. ORP „Mazur” 
bronił się całym posiadanym uzbrojeniem 
przeciwlotniczym. Strzelało działo przeciw-
lotnicze Vickersa kalibru 40 mm, dwa zdwo-
jone najcięższe karabiny maszynowe kalibru 
13,2 mm systemu Hotchkissa oraz dwa, choć 
mało skuteczne ciężkie karabiny maszynowe 
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systemu Maxim. Nie mogły być użyte  
do obrony przeciwlotniczej zamontowane  
na pokładzie trzy armaty kalibru 75 mm, 
między innymi ze względu na zbyt mały kąt 
podniesienia luf. Według marynisty Edmun-
da Kosiarza, załoga „Mazura” w pierwszych 
minutach walki uszkodziła jeden z bombow-
ców nurkujących, co jednak nie znajduje po-
twierdzenia w innych publikacjach.  
Kiedy już wydawało się, że załoga okrętu od-
parła wszystkie ataki, pod koniec nalotu nad-
leciał ostatni pechowy dla Polaków samolot, 
który zrzucił trzy bomby. Pierwsza trafiła  
w dziób okrętu odrywając go całkowicie  
od kadłuba, druga wybuchła przy molo po-
między działem nr 1 i 2, odrzucając cały 
okręt o ponad 70 metrów od mola. Oderwany 
dziób natychmiast pogrążył się w wodzie,  
a do pozostającego na powierzchni kadłuba 
gwałtownie zaczęła się wdzierać woda. Okręt 
tonął.

Tak wspomina nalot i zatonięcie „Mazura” 
jeden z oficerów, który obserwował go z po-
kładu hulku ORP „Bałtyk” , na którym mie-
ściło się Centrum Wyszkolenia Specjalistów 
Floty: Patrzę na mój okręt. Jedna bomba tra-
fia o parę zaledwie stóp od jego burty w wy-
brzeże. Czarny słup ziemi nie zdążył jeszcze 
opaść , gdy drugi – ognia i pary – rośnie 
spod pomostu. ORP „Mazur” trafiony  
w śródokręcie przełamał się i tonie. Pomimo 
to nie przestaje się bronić. Oficer artylerii 
osobiście strzela z najcięższego karabinu ma-
szynowego, ze sterczącej ponad wodę rufy. 
Strzela dopóki woda nie zmywa go z pokładu, 
a potem podpływa pod sterczący ponad po-
wierzchnię maszt okrętu i zdejmuje zeń pro-
porczyk dowódcy dywizjonu. W innej relacji 

tak przedstawiono ostatnie chwile ORP „Ma-
zur”: Bomby padały gęsto na basen, 
a zwłaszcza w okolicach mola zachodniego, 
gdzie normalnie stały okręty podwodne,  
a obecnie miejsce to zajmował ORP „Mazur” 
i okręt nurkowy. (...) Już pierwsze bomby po-
czyniły znaczne straty. Około godz. 12.40 
bomba trafiła w śródokręcie „Mazura”, ła-
miąc go na pół. Okręt w przeciągu dwóch mi-
nut poszedł na dno, ale dzielne obsady dział 
ani na sekundę nie przerwały ognia, do czasu 
zatonięcia okrętu. Pełny obraz panującej sy-
tuacji dopełniają wspomnienia marynarza 
Tadeusza Bielerzewskiego z załogi maszyno-
wej okrętu, który tak opisuje jego zagładę: 
Będąc w tym czasie w siłowni odczuwałem 
silne wstrząsy powodowane wystrzałami  
z armat pokładowych okrętu. O zatonięciu 
okrętu wtedy nawet nie myślałem, po prostu 
uważałem to za niemożliwe. Po chwili jednak 
jedna z bomb spadła na śródokręcie (pierw-
sza bomba uderzyła w dziób okrętu – przypis 
autora), przebiła pokład i wybuchła. Wstrząs 
był tak ogromny, że na chwilę straciłem przy-
tomność. Czułem się jak sparaliżowany.  
Po jakimś czasie odzyskałem świadomość  
i równowagę. Spostrzegłem wtedy uszkodze-
nia urządzeń elektrycznych. Po chwili zgasło 
światło i zapanowała ciemność w całej siłow-
ni. Czułem, że okręt zaczyna tonąć i przechy-
lać się na prawą burtę. Nie spanikowałem. 
Byłem jeszcze na tyle sprawny i przytomny, 
że udało mi się odnaleźć w tych ciemno-
ściach wodoszczelne drzwi.

Chociaż okręt dość szybko pogrążał się  
w wodach basenu portowego, to jednak nie 
przestawał się bronić. Do końca, będąc  
po kolana w wodzie, zastępca dowódcy okrę-

tu por. mar. Jacenty Dehnel oraz artylerzysta 
marynarz Wacław Armada obsługiwali arma-
tę przeciwlotniczą Vickersa, ostrzeliwując 
nieprzyjacielskie samoloty. Dopiero w chwi-
li, kiedy woda całkowicie ich zalewała ode-
szli od swoich stanowisk i o własnych siłach 
dopłynęli do nabrzeża. 

Niestety straty na okręcie były bardzo wy-
sokie i sięgały 70% całkowitego stanu załogi. 
Według różnych źródeł mogło zginąć nawet 
52 członków załogi „Mazura”. Byli wśród 
nich zarówno ci, którzy zginęli bezpośrednio 
podczas nalotu, jak i zmarli z odniesionych 
ran. 

Tragedia załogi „Mazura” jest jednym 
z mniej znanych przez Polaków epizodów hi-
storii Marynarki Wojennej. Dlatego jako ma-
rynarze  powinniśmy pamiętać o nim i wspo-
minać jako symbol walki o wolność naszego 
narodu. 

Już pierwszego dnia wojny Polska Marynarka Wojenna poniosła jedną z czterech największych strat w swojej nowożytnej historii. Największą była utra-
ta niszczyciela ORP „Orkan”, który zatonął na Oceanie Atlantyckim 8 października 1943 roku trafiony torpedą niemieckiego okrętu podwodnego 
U-378. Na jego pokładzie zginęło 178 marynarzy. Kolejna strata PMW, to okręt podwodny ORP „Orzeł”, który zaginął na przełomie maja i czerwca 
1940 roku wraz z całą 60 osobową załogą. Z kolei niszczyciel ORP „Grom” został zatopiony 4 maja 1940 roku w Norwegii, w wyniku ataku bombow-
ca niemieckiego. Zginęło wówczas 59 członków jego załogi.
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1 września 1939 roku w basenie oksywskiego portu wojennego zatopiony 
został szkolny okręt artyleryjski ORP „Mazur”, a wraz z nim zginęło 
kilkudziesięciu polskich marynarzy.

Nikt nie spodziewał się, że atak 
niemieckiego lotnictwa na port 
wojenny w Gdyni-Oksywiu za-
kończy się tak wielką tragedią. 

Wojna trwała już od kilku godzin i większość 
okrętów zdążyła opuścić swoje miejsca po-
stoju. Jednym z ostatnich okrętów pozostają-
cych w porcie wojennym był właśnie ORP 
„Mazur” – torpedowiec służący w Polskiej 
Marynarce Wojennej od 1922 roku, który 
później został przebudowany na szkolny 
okręt artyleryjski. W godzinach popołudnio-
wych, feralnego dla okrętu dnia, ładowano  
na pokład zaopatrzenie dla obrońców Helu. 

„Mazur” w ogniu

Miał on przewieźć części zapasowe dla okrę-
tów. Dowódcą okrętu był kpt. mar. Tadeusz 
Rutkowski, zastępcą por. mar. Jacenty Deh-
nel, pełniący jednocześnie funkcję oficera ar-
tylerii, a oficerem wachtowym ppor. mar. 
Bartosz Siemaszko. Załoga okrętu otrzymała 
także zadanie ewakuowania na Hel pracowni-
cy Samodzielnego Referatu Informacyjnego 
Dowództwa Floty, Anny Starkówny. Na okręt 
przybyła ona zaledwie kilkadziesiąt minut 
przez atakiem bombowców. Podczas załado-
wania okrętu, tuż przed godziną 14.00 nad 
port wojenny nadleciały wrogie samoloty. 
Marynarze nie zaangażowani w obronę prze-

ciwlotniczą okrętu, znajdowali się w swoich 
pomieszczeniach. Dodatkowo połowa obsady 
maszynowni była na stanowiskach, przygoto-
wując okręt do rychłego opuszczenia gdyń-
skiego portu. 

Rozpoczął się nalot prowadzony przez 32 
bombowce nurkujące Ju 87B z 4. Dywizjonu 
1. Pułku Szkolnego Luftwaffe. ORP „Mazur” 
bronił się całym posiadanym uzbrojeniem 
przeciwlotniczym. Strzelało działo przeciw-
lotnicze Vickersa kalibru 40 mm, dwa zdwo-
jone najcięższe karabiny maszynowe kalibru 
13,2 mm systemu Hotchkissa oraz dwa, choć 
mało skuteczne ciężkie karabiny maszynowe 
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systemu Maxim. Nie mogły być użyte  
do obrony przeciwlotniczej zamontowane  
na pokładzie trzy armaty kalibru 75 mm, 
między innymi ze względu na zbyt mały kąt 
podniesienia luf. Według marynisty Edmun-
da Kosiarza, załoga „Mazura” w pierwszych 
minutach walki uszkodziła jeden z bombow-
ców nurkujących, co jednak nie znajduje po-
twierdzenia w innych publikacjach.  
Kiedy już wydawało się, że załoga okrętu od-
parła wszystkie ataki, pod koniec nalotu nad-
leciał ostatni pechowy dla Polaków samolot, 
który zrzucił trzy bomby. Pierwsza trafiła  
w dziób okrętu odrywając go całkowicie  
od kadłuba, druga wybuchła przy molo po-
między działem nr 1 i 2, odrzucając cały 
okręt o ponad 70 metrów od mola. Oderwany 
dziób natychmiast pogrążył się w wodzie,  
a do pozostającego na powierzchni kadłuba 
gwałtownie zaczęła się wdzierać woda. Okręt 
tonął.

Tak wspomina nalot i zatonięcie „Mazura” 
jeden z oficerów, który obserwował go z po-
kładu hulku ORP „Bałtyk” , na którym mie-
ściło się Centrum Wyszkolenia Specjalistów 
Floty: Patrzę na mój okręt. Jedna bomba tra-
fia o parę zaledwie stóp od jego burty w wy-
brzeże. Czarny słup ziemi nie zdążył jeszcze 
opaść , gdy drugi – ognia i pary – rośnie 
spod pomostu. ORP „Mazur” trafiony  
w śródokręcie przełamał się i tonie. Pomimo 
to nie przestaje się bronić. Oficer artylerii 
osobiście strzela z najcięższego karabinu ma-
szynowego, ze sterczącej ponad wodę rufy. 
Strzela dopóki woda nie zmywa go z pokładu, 
a potem podpływa pod sterczący ponad po-
wierzchnię maszt okrętu i zdejmuje zeń pro-
porczyk dowódcy dywizjonu. W innej relacji 

tak przedstawiono ostatnie chwile ORP „Ma-
zur”: Bomby padały gęsto na basen, 
a zwłaszcza w okolicach mola zachodniego, 
gdzie normalnie stały okręty podwodne,  
a obecnie miejsce to zajmował ORP „Mazur” 
i okręt nurkowy. (...) Już pierwsze bomby po-
czyniły znaczne straty. Około godz. 12.40 
bomba trafiła w śródokręcie „Mazura”, ła-
miąc go na pół. Okręt w przeciągu dwóch mi-
nut poszedł na dno, ale dzielne obsady dział 
ani na sekundę nie przerwały ognia, do czasu 
zatonięcia okrętu. Pełny obraz panującej sy-
tuacji dopełniają wspomnienia marynarza 
Tadeusza Bielerzewskiego z załogi maszyno-
wej okrętu, który tak opisuje jego zagładę: 
Będąc w tym czasie w siłowni odczuwałem 
silne wstrząsy powodowane wystrzałami  
z armat pokładowych okrętu. O zatonięciu 
okrętu wtedy nawet nie myślałem, po prostu 
uważałem to za niemożliwe. Po chwili jednak 
jedna z bomb spadła na śródokręcie (pierw-
sza bomba uderzyła w dziób okrętu – przypis 
autora), przebiła pokład i wybuchła. Wstrząs 
był tak ogromny, że na chwilę straciłem przy-
tomność. Czułem się jak sparaliżowany.  
Po jakimś czasie odzyskałem świadomość  
i równowagę. Spostrzegłem wtedy uszkodze-
nia urządzeń elektrycznych. Po chwili zgasło 
światło i zapanowała ciemność w całej siłow-
ni. Czułem, że okręt zaczyna tonąć i przechy-
lać się na prawą burtę. Nie spanikowałem. 
Byłem jeszcze na tyle sprawny i przytomny, 
że udało mi się odnaleźć w tych ciemno-
ściach wodoszczelne drzwi.

Chociaż okręt dość szybko pogrążał się  
w wodach basenu portowego, to jednak nie 
przestawał się bronić. Do końca, będąc  
po kolana w wodzie, zastępca dowódcy okrę-

tu por. mar. Jacenty Dehnel oraz artylerzysta 
marynarz Wacław Armada obsługiwali arma-
tę przeciwlotniczą Vickersa, ostrzeliwując 
nieprzyjacielskie samoloty. Dopiero w chwi-
li, kiedy woda całkowicie ich zalewała ode-
szli od swoich stanowisk i o własnych siłach 
dopłynęli do nabrzeża. 

Niestety straty na okręcie były bardzo wy-
sokie i sięgały 70% całkowitego stanu załogi. 
Według różnych źródeł mogło zginąć nawet 
52 członków załogi „Mazura”. Byli wśród 
nich zarówno ci, którzy zginęli bezpośrednio 
podczas nalotu, jak i zmarli z odniesionych 
ran. 

Tragedia załogi „Mazura” jest jednym 
z mniej znanych przez Polaków epizodów hi-
storii Marynarki Wojennej. Dlatego jako ma-
rynarze  powinniśmy pamiętać o nim i wspo-
minać jako symbol walki o wolność naszego 
narodu. 

Już pierwszego dnia wojny Polska Marynarka Wojenna poniosła jedną z czterech największych strat w swojej nowożytnej historii. Największą była utra-
ta niszczyciela ORP „Orkan”, który zatonął na Oceanie Atlantyckim 8 października 1943 roku trafiony torpedą niemieckiego okrętu podwodnego 
U-378. Na jego pokładzie zginęło 178 marynarzy. Kolejna strata PMW, to okręt podwodny ORP „Orzeł”, który zaginął na przełomie maja i czerwca 
1940 roku wraz z całą 60 osobową załogą. Z kolei niszczyciel ORP „Grom” został zatopiony 4 maja 1940 roku w Norwegii, w wyniku ataku bombow-
ca niemieckiego. Zginęło wówczas 59 członków jego załogi.
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Obecnie trwa proces dozbrajania 
w te karabiny niszczycieli min  
z 13. Dywizjonu Trałowców. 
Wymaga to wykonania specjal-

nego wzmocnienia pokładu w miejscu,  
w którym przytwierdzona ma być podsta-
wa. Do tej pory zostały zamontowane dwa 
karabiny na pokładzie niszczyciela min 
ORP „Mewa”. Pozostałe okręty tego typu 
czekają jeszcze na swoją kolej.

Karabiny przeznaczone do montowania 
na pokładzie okrętów posiadają pokrycie 
ochronne, które zabezpiecza broń przed 
działaniem morskich warunków klimatycz-
nych. Jest to cecha, która różni je od produ-
kowanych „w wersji lądowej” karabinów 
12,7 WKM-B. Podczas pobytu okrętu 
w morzu,  karabiny zamontowane  
są na podstawach i przykryte pokrowcami. 
Przypadkowe bryzgi morskich fal  
nie są dla nich szkodliwe – mówi kpt. mar. 
Michał Otremba,  oficer flagowy artylerii  
z dowództwa 8.FOW. Ze względu na możli-
wość bardzo szybkiego przygotowania ka-
rabinu i rozpoczęcia strzelania, broń ta jest 
świetnym środkiem do obrony przeciwko 
takim zagrożeniom, jak zbliżające się  
do okrętu szybkie łodzie motorowe czy pro-

mieści się taśma z 50 nabojami. Sam kara-
bin waży 25 kg. Skrzynka amunicyjna z ta-
śmą i 50 nabojami, to kolejne 10 kg. 

Biorąc pod uwagę względy techniczne,  
z karabinu strzelać można we wszystkich 
kierunkach. Ograniczenia poziomego kąta 
ostrzału wynikają z jego umiejscowienia 
na okręcie. W tym celu montuje się spe-
cjalne ograniczniki mechaniczne, które 
uniemożliwiają skierowanie karabinu poza 
wyznaczony sektor. Kąt ostrzału w pionie 
zawiera się w przedziale od -10 do +60 
stopni. Szybkostrzelność teoretyczna tego 
karabinu wynosi 700-800 strzałów na mi-
nutę. Ogień z karabinu prowadzi  
się ogniem ciągłym do 100 strzałów, seria-
mi długimi po 10-15 strzałów lub seriami 
krótkimi po 4-6 strzałów. Szybkostrzel-
ność praktyczna ustaliła się na poziomie 
80-100 strzałów na minutę. Podczas zwal-
czania celów lekko opancerzonych najbar-
dziej skuteczny ogień uzyskuje się z odle-
głości do 800 m. Odkryta siła żywa, środki 
ogniowe i cele powietrzne mogą być sku-
tecznie rażone z odległości do 1500 m. 

wadzone przez nurków działania dywersyj-
ne. Może być także wykorzystywana  
do ochrony okrętu podczas jego postoju  
w porcie –  dodaje.

Wielkokalibrowe karabiny maszynowe 
montowane są na specjalnej podstawie, któ-
ra umożliwia celowanie i prowadzenie 
ognia. Naprowadzanie na cel odbywa się  
za pomocą uchwytów. Przy prawym z nich 
umieszczona jest rękojeść spustu. Po lewej 
stronie umieszczona jest specjalna podpora 
naramienna, której zadaniem jest ułatwie-
nie naprowadzania karabinu podczas strze-
lania. Okrętowe „wukaemy” wyposażone  
są w  wygodne celowniki. Strzelec patrzący 
przez pryzmat celownika ustawia go na ce-
lu mając otwarte oczy. Celowniki posiadają 
osłonę przeciwsłoneczną. 

Do strzelania z karabinów 12,7 WKM- 
-Bm stosuje się amunicję kalibru 12,7 mm: 
przeciwpancerną (może być w wersji  
ze smugaczem), przeciwpancerno–zapala-
jącą (może być również w wersji ze smuga-
czem) oraz amunicję do celów nieopance-
rzonych i rażenia siły żywej. Karabiny zasi-
lane są nabojami z metalowej taśmy, która 
ułożona jest w skrzynce zamocowanej  
po prawej stronie karabinu. W skrzynce 

Znajdujące się w wyposażeniu okrętów polskiej Marynarki Wojennej 
wielkokalibrowe karabiny maszynowe są bronią automatyczną, 
przeznaczoną do niszczenia środków ogniowych, siły żywej i celów 
powietrznych przeciwnika. Potrafią poradzić sobie także z celami lekko 
opancerzonymi.

Wielkokalibrowy karabin maszynowy 
12,7 WKM–Bm

kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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Władysław Nawrocki urodził 
się w Warszawie 28 stycznia 
1892 roku.  Był synem 
Aleksandra i Amelii ze Sło-

twińskich. Po ukończeniu szkoły realnej  
i kursów handlowych w grudniu 1911 roku 
rozpoczął pracę w zakładach przemysłu 
betonowego i ceramicznego „Fabianówka” 
w Żychlinie. 

W 1913 roku powołano go do odbycia 
służby wojskowej w dywizjonie artylerii 
polowej w Helsinkach. Po powrocie  
do kraju i wybuchu Wielkiej Wojny został 
zmobilizowany do armii rosyjskiej. Jako 
ochotnik wstąpił do I Legionu Polskiego 
formowanego w Puławach. Walczył z woj-
skami niemieckimi i austro-węgierskimi. 

Przełożeni, doceniając jego umiejętności 
wysłali go do szkoły oficerskiej w Psko-
wie. W tym okresie był współzałożycielem 
„Wiadomości Wojskowych”, pierwszej pol-
skiej gazety wojskowej w Rosji. Jako sztab-
skapitan, dowódca kompanii Pierwszego 
Pułku Strzelców Polskich,  27 lipca 1917 
roku, w bitwie pod Husiatyniem został 
ciężko ranny i dostał się do niewoli nie-
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mieckiej. W niewoli przebywał przez  
14 miesięcy, w tym 10 miesięcy spędził  
w szpitalu polowym. 

Po wydostaniu się z niewoli dotarł  
do Krakowa, gdzie pułkownik Bolesław Roja 
28 października 1918 roku powołał  
go w szeregi Wojska Polskiego. Następnie, na 
mocy rozkazu Polskiej Komendy Wojskowej 
w Krakowie z 1 listopada 1918 roku, przejął 
austro-węgierską Weichselflotille. Trzy dni 
później, został pierwszym komendantem pol-
skiej Flotylli Wiślanej w Krakowie, budując 
zręby Marynarki Wojennej w niepodległej 
Rzeczypospolitej. Pozostał na tym stanowisku 

Muzeum Marynarki Wojennej otrzymało bezcenne 
fotografie kapitana Władysława Nawrockiego, 
pierwszego polskiego oficera przejmującego w Krakowie 
tabor pływający austrowęgierskiej Weichselflotille. Był to 
początek polskiej Flotylli Wiślanej.

do 16 stycznia 1919 roku. 
Następnie na własną prośbę przeszedł  

do Dowództwa Okręgu Generalnego  
w Kielcach i 26. Pułku Piechoty. Dowodził 
m.in. batalionem  Obozu Szkół Piechoty 
oraz był zastępcą okręgowego inspektora 
piechoty. 

We wrześniu 1920 roku został przenie-
siony na stanowisko szefa Oddziału III 
Sztabu Okręgu Generalnego, gdzie zajmo-
wał się wyszkoleniem i przysposobieniem 
wojskowym. Równocześnie ukończył kurs 
dowódców pułku w Doświadczalnym Cen-
trum Wyszkolenia Armii w Rembertowie. 
W 1923 roku został awansowany do stop-
nia majora i skierowany do Wyższej Szko-
ły Wojennej. Ciężki wypadek podczas ćwi-
czeń uniemożliwił mu ukończenie studiów. 

W kwietniu 1924 roku został wyznaczo-
ny na dowódcę  I Baonu 18. Pułku Piecho-
ty w Skierniewicach, zaś rok później został 
kwatermistrzem pułku. W Skierniewicach 
poznał przyszłą żonę Zofię z Konopackich, 
nauczycielkę. Pobrali się we wrześniu 
1925 roku. W czerwcu kolejnego roku 
przyszedł na świat ich syn – Stefan. 

W Gródku Jagiellońskim, gdzie prze-
niósł się wraz z rodziną został dyrektorem 
nauk w Szkole Podchorążych Piechoty.  
W latach 1927-1930 był rejonowym ko-
mendantem Przysposobienia Wojskowego 
26. Dywizji Piechoty. Kolejne dwa lata 
spędził w Łodzi jako okręgowy inspektor 
Przysposobienia Wojskowego i Wychowa-
nia Fizycznego. W tym okresie był jednym 
z organizatorów lotniczego przysposobie-
nia wojskowego i inicjatorem budowy lot-
niska w Łodzi. 

W latach 1932-1934 przebywał  
w Oświęcimiu, gdzie dowodził Batalionem 

Detaszowanym 73. Katowickiego Pułku 
Piechoty. W 1934 roku został przeniesiony 
do Końskich na stanowisko komendanta 
Rejonowej Komendy Uzupełnień.  W woj-
nie obronnej 1939 roku brał udział w wal-
kach SGO „Polesie” generała Franciszka 
Kleebrga. Po ostatniej bitwie, pod Koc-
kiem dostał się do niemieckiej niewoli.  
W niewoli przebywał w Oflagu 7A w Mur-
nau. Zmarł na gruźlicę w szpitalu polo-
wym we Freisingu 18 sierpnia 1942 roku. 
Jego mogiła znajduje się na cmentarzu dla 
obcokrajowców w Neumarkt.  

Major Władysław Nawrocki był wybit-
nym teoretykiem i praktykiem w zakresie 
kształcenia rezerw i przysposobienia 
wojskowego. Współpracował również z 
wieloma czasopismami, w tym z „Polską 
Zbrojną”. 

Za działalność bojową i niepodległościo-
wą był odznaczony srebrnym krzyżem or-
deru Virtuti Militari oraz Krzyżem Nie-
podległości. 



14     NR 9 | WRZESIEŃ 2014

W A R T O  W I E D Z I E Ć

FO
T.

 A
RC

H
IW

UM
 8

.F
O

W

Obecnie trwa proces dozbrajania 
w te karabiny niszczycieli min  
z 13. Dywizjonu Trałowców. 
Wymaga to wykonania specjal-

nego wzmocnienia pokładu w miejscu,  
w którym przytwierdzona ma być podsta-
wa. Do tej pory zostały zamontowane dwa 
karabiny na pokładzie niszczyciela min 
ORP „Mewa”. Pozostałe okręty tego typu 
czekają jeszcze na swoją kolej.

Karabiny przeznaczone do montowania 
na pokładzie okrętów posiadają pokrycie 
ochronne, które zabezpiecza broń przed 
działaniem morskich warunków klimatycz-
nych. Jest to cecha, która różni je od produ-
kowanych „w wersji lądowej” karabinów 
12,7 WKM-B. Podczas pobytu okrętu 
w morzu,  karabiny zamontowane  
są na podstawach i przykryte pokrowcami. 
Przypadkowe bryzgi morskich fal  
nie są dla nich szkodliwe – mówi kpt. mar. 
Michał Otremba,  oficer flagowy artylerii  
z dowództwa 8.FOW. Ze względu na możli-
wość bardzo szybkiego przygotowania ka-
rabinu i rozpoczęcia strzelania, broń ta jest 
świetnym środkiem do obrony przeciwko 
takim zagrożeniom, jak zbliżające się  
do okrętu szybkie łodzie motorowe czy pro-

mieści się taśma z 50 nabojami. Sam kara-
bin waży 25 kg. Skrzynka amunicyjna z ta-
śmą i 50 nabojami, to kolejne 10 kg. 

Biorąc pod uwagę względy techniczne,  
z karabinu strzelać można we wszystkich 
kierunkach. Ograniczenia poziomego kąta 
ostrzału wynikają z jego umiejscowienia 
na okręcie. W tym celu montuje się spe-
cjalne ograniczniki mechaniczne, które 
uniemożliwiają skierowanie karabinu poza 
wyznaczony sektor. Kąt ostrzału w pionie 
zawiera się w przedziale od -10 do +60 
stopni. Szybkostrzelność teoretyczna tego 
karabinu wynosi 700-800 strzałów na mi-
nutę. Ogień z karabinu prowadzi  
się ogniem ciągłym do 100 strzałów, seria-
mi długimi po 10-15 strzałów lub seriami 
krótkimi po 4-6 strzałów. Szybkostrzel-
ność praktyczna ustaliła się na poziomie 
80-100 strzałów na minutę. Podczas zwal-
czania celów lekko opancerzonych najbar-
dziej skuteczny ogień uzyskuje się z odle-
głości do 800 m. Odkryta siła żywa, środki 
ogniowe i cele powietrzne mogą być sku-
tecznie rażone z odległości do 1500 m. 

wadzone przez nurków działania dywersyj-
ne. Może być także wykorzystywana  
do ochrony okrętu podczas jego postoju  
w porcie –  dodaje.

Wielkokalibrowe karabiny maszynowe 
montowane są na specjalnej podstawie, któ-
ra umożliwia celowanie i prowadzenie 
ognia. Naprowadzanie na cel odbywa się  
za pomocą uchwytów. Przy prawym z nich 
umieszczona jest rękojeść spustu. Po lewej 
stronie umieszczona jest specjalna podpora 
naramienna, której zadaniem jest ułatwie-
nie naprowadzania karabinu podczas strze-
lania. Okrętowe „wukaemy” wyposażone  
są w  wygodne celowniki. Strzelec patrzący 
przez pryzmat celownika ustawia go na ce-
lu mając otwarte oczy. Celowniki posiadają 
osłonę przeciwsłoneczną. 

Do strzelania z karabinów 12,7 WKM- 
-Bm stosuje się amunicję kalibru 12,7 mm: 
przeciwpancerną (może być w wersji  
ze smugaczem), przeciwpancerno–zapala-
jącą (może być również w wersji ze smuga-
czem) oraz amunicję do celów nieopance-
rzonych i rażenia siły żywej. Karabiny zasi-
lane są nabojami z metalowej taśmy, która 
ułożona jest w skrzynce zamocowanej  
po prawej stronie karabinu. W skrzynce 

Znajdujące się w wyposażeniu okrętów polskiej Marynarki Wojennej 
wielkokalibrowe karabiny maszynowe są bronią automatyczną, 
przeznaczoną do niszczenia środków ogniowych, siły żywej i celów 
powietrznych przeciwnika. Potrafią poradzić sobie także z celami lekko 
opancerzonymi.

Wielkokalibrowy karabin maszynowy 
12,7 WKM–Bm

kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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Władysław Nawrocki urodził 
się w Warszawie 28 stycznia 
1892 roku.  Był synem 
Aleksandra i Amelii ze Sło-

twińskich. Po ukończeniu szkoły realnej  
i kursów handlowych w grudniu 1911 roku 
rozpoczął pracę w zakładach przemysłu 
betonowego i ceramicznego „Fabianówka” 
w Żychlinie. 

W 1913 roku powołano go do odbycia 
służby wojskowej w dywizjonie artylerii 
polowej w Helsinkach. Po powrocie  
do kraju i wybuchu Wielkiej Wojny został 
zmobilizowany do armii rosyjskiej. Jako 
ochotnik wstąpił do I Legionu Polskiego 
formowanego w Puławach. Walczył z woj-
skami niemieckimi i austro-węgierskimi. 

Przełożeni, doceniając jego umiejętności 
wysłali go do szkoły oficerskiej w Psko-
wie. W tym okresie był współzałożycielem 
„Wiadomości Wojskowych”, pierwszej pol-
skiej gazety wojskowej w Rosji. Jako sztab-
skapitan, dowódca kompanii Pierwszego 
Pułku Strzelców Polskich,  27 lipca 1917 
roku, w bitwie pod Husiatyniem został 
ciężko ranny i dostał się do niewoli nie-
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mieckiej. W niewoli przebywał przez  
14 miesięcy, w tym 10 miesięcy spędził  
w szpitalu polowym. 

Po wydostaniu się z niewoli dotarł  
do Krakowa, gdzie pułkownik Bolesław Roja 
28 października 1918 roku powołał  
go w szeregi Wojska Polskiego. Następnie, na 
mocy rozkazu Polskiej Komendy Wojskowej 
w Krakowie z 1 listopada 1918 roku, przejął 
austro-węgierską Weichselflotille. Trzy dni 
później, został pierwszym komendantem pol-
skiej Flotylli Wiślanej w Krakowie, budując 
zręby Marynarki Wojennej w niepodległej 
Rzeczypospolitej. Pozostał na tym stanowisku 

Muzeum Marynarki Wojennej otrzymało bezcenne 
fotografie kapitana Władysława Nawrockiego, 
pierwszego polskiego oficera przejmującego w Krakowie 
tabor pływający austrowęgierskiej Weichselflotille. Był to 
początek polskiej Flotylli Wiślanej.

do 16 stycznia 1919 roku. 
Następnie na własną prośbę przeszedł  

do Dowództwa Okręgu Generalnego  
w Kielcach i 26. Pułku Piechoty. Dowodził 
m.in. batalionem  Obozu Szkół Piechoty 
oraz był zastępcą okręgowego inspektora 
piechoty. 

We wrześniu 1920 roku został przenie-
siony na stanowisko szefa Oddziału III 
Sztabu Okręgu Generalnego, gdzie zajmo-
wał się wyszkoleniem i przysposobieniem 
wojskowym. Równocześnie ukończył kurs 
dowódców pułku w Doświadczalnym Cen-
trum Wyszkolenia Armii w Rembertowie. 
W 1923 roku został awansowany do stop-
nia majora i skierowany do Wyższej Szko-
ły Wojennej. Ciężki wypadek podczas ćwi-
czeń uniemożliwił mu ukończenie studiów. 

W kwietniu 1924 roku został wyznaczo-
ny na dowódcę  I Baonu 18. Pułku Piecho-
ty w Skierniewicach, zaś rok później został 
kwatermistrzem pułku. W Skierniewicach 
poznał przyszłą żonę Zofię z Konopackich, 
nauczycielkę. Pobrali się we wrześniu 
1925 roku. W czerwcu kolejnego roku 
przyszedł na świat ich syn – Stefan. 

W Gródku Jagiellońskim, gdzie prze-
niósł się wraz z rodziną został dyrektorem 
nauk w Szkole Podchorążych Piechoty.  
W latach 1927-1930 był rejonowym ko-
mendantem Przysposobienia Wojskowego 
26. Dywizji Piechoty. Kolejne dwa lata 
spędził w Łodzi jako okręgowy inspektor 
Przysposobienia Wojskowego i Wychowa-
nia Fizycznego. W tym okresie był jednym 
z organizatorów lotniczego przysposobie-
nia wojskowego i inicjatorem budowy lot-
niska w Łodzi. 

W latach 1932-1934 przebywał  
w Oświęcimiu, gdzie dowodził Batalionem 

Detaszowanym 73. Katowickiego Pułku 
Piechoty. W 1934 roku został przeniesiony 
do Końskich na stanowisko komendanta 
Rejonowej Komendy Uzupełnień.  W woj-
nie obronnej 1939 roku brał udział w wal-
kach SGO „Polesie” generała Franciszka 
Kleebrga. Po ostatniej bitwie, pod Koc-
kiem dostał się do niemieckiej niewoli.  
W niewoli przebywał w Oflagu 7A w Mur-
nau. Zmarł na gruźlicę w szpitalu polo-
wym we Freisingu 18 sierpnia 1942 roku. 
Jego mogiła znajduje się na cmentarzu dla 
obcokrajowców w Neumarkt.  

Major Władysław Nawrocki był wybit-
nym teoretykiem i praktykiem w zakresie 
kształcenia rezerw i przysposobienia 
wojskowego. Współpracował również z 
wieloma czasopismami, w tym z „Polską 
Zbrojną”. 

Za działalność bojową i niepodległościo-
wą był odznaczony srebrnym krzyżem or-
deru Virtuti Militari oraz Krzyżem Nie-
podległości. 
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Skończyło się lato i dla większości z nas czas urlopów. Jednak nadejście 
jesieni nie oznacza końca okazji do aktywnego wypoczynku, poznawania 
Trójmiasta i wschodniego Pomorza.

Istnieją różne formy turystyki. Najstar-
szą i chyba najbardziej popularną jest 
turystyka piesza. Szczególnym jej walo-
rem jest to, że pozwala na dotarcie  

do miejsc trudno dostępnych, gdzie nie moż-
na dojechać samochodem. Jest także stosun-
kowo najbezpieczniejsza i najtańsza, bo nie 
wymaga wielu nakładów na sprzęt. Mogą  
ją uprawiać wszyscy bez względu na wiek, 
płeć, porę roku i warunki atmosferyczne. 
Wiedzą o tym doskonale członkowie Klubu 
Turystyki Pieszej „Marwojek” -  klubu  
z 45-letnią tradycją. Obecnie zrzeszają pięć-
dziesiąt sześć osób.

Spotykają się w każdą sobotę, przez cały 
rok. Przerwy robią jedynie na najważniejsze 
święta m.in. Boże Narodzenie. Nasze wę-
drówki odbywamy per pedes. Są to wycieczki 
dla praktycznie wszystkich. Najmłodszym na-
szym uczestnikiem był dziesięcioletni uczeń. 
Obecnie mamy sześciu członków powyżej 80 
lat - mówi prezes Marwojka, Marek Roma-
nowski. Warto z nami maszerować. Co roku 
organizujemy konkurs na najlepszego pie-
chura. Warunkiem jest przejście minimum 
200 kilometrów, po których otrzymuje się już 
specjalny dyplom.  Po podsumowaniu ośmiu 
miesięcy wędrówek w bieżącym roku, naj-
lepszy jest Kazimierz Mierzwiński z dystan-
sem ponad 350 kilometrów. Rywalizacja  
o puchar będzie zacięta do końca, ponieważ 
druga jest Jadwiga Mierzwińska, która prze-

wędrowała niewiele mniej kilometrów. 
„Marwojek” jest częścią Oddziału PTTK 

Marynarki Wojennej. Organizowane wy-
cieczki to nie tylko aktywny wypoczynek,  
to także misja edukacyjna. I wcale nie trzeba 
być członkiem naszego klubu, by korzystać  
z edukacyjnych walorów wędrówek po Trój-
mieście oraz terenie województwa pomor-
skiego. W klubie znajdują się przewodnicy  
z uprawnieniami właśnie na ten region. Ma-
my dziewięć osób prowadzących wycieczki. 
Jeden z nich ma również uprawnienia na ca-
łą Polskę − mówi prezes. Dodaje, jak ważne 
jest bezpieczeństwo. Jest to istotne. Między 
innymi dlatego, że wśród uczestników znaj-
dują się osoby w tak zwanym trzecim wieku. 
Członkowie klubu płacąc składki automa-
tycznie są ubezpieczeni. Chętni spoza, muszą 
wypełnić druk specjalnego oświadczenia. 
Konieczne jest również posiadanie dowodu 
osobistego − instruuje.  Zachęcającą informa-
cją może być fakt, że jedyne koszta dla nie-
zrzeszonych to cena przejazdu autobusem lub 
pociągiem do miejsca rozpoczęcia marszu  
i biletu powrotnego. 

Wędrówki mają charakter edukacyjny i po-
święcone są różnorakiej tematyce. Zajmuje-
my się praktycznie historią i kulturą woje-
wództwa pomorskiego. Odwiedzamy ciekawe 
i mało znane miejsca – mówi prezes. Jednym 
z nich było Wilkowo Nowowiejskie. Mało kto 
wie, że w tej miejscowości odebrano w 2009 

roku Szymbarkowi rekord na najdłuższą de-
skę. To pewna rywalizacja, bo Szymbarkowi 
udało się odzyskać rekord. Dużo jest wycie-
czek historycznych wzdłuż wybrzeża Morza 
Bałtyckiego czy też takich, na których można 
poznać losy polskich rodów. 

Wycieczki mają długość od trzech do oko-
ło trzydziestu kilometrów. Są dzielone na eta-
py i tak zorganizowane, że w trakcie niektó-
rych można się odłączać. Jeśli ktoś nie jest  
w stanie przejść na przykład dziesięciu kilo-
metrów, może odłączyć się w przewidzianych 
punktach w połowie trasy i wrócić do domu. 
Jest to możliwe, bo każda wycieczka jest 
wcześniej dokładnie sprawdzona i zaplano-
wana przez prowadzących. 

Oprócz części chodzonej, raz w miesiącu 
w  Klubie MW „Riwiera” w Gdyni, organi-
zowane są spotkania klubu „Marwojek”  
i „Klubu Krajoznawcy – Podróżnika”. Pre-
zentowane są prezentacje multimedialne  
z  podróży członków klubu i nie tylko. Do tej 
pory były to relacje m.in. z Anglii i Indii. 

Informacje dla wszystkich chętnych do 
maszerowania można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.klubriwiera.mw.mil.pl lub 
na zebraniach klubu w każdy drugi poniedzia-
łek miesiąca w Klubie MW „Riwiera”.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Sobotnie wędrówki
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ją uprawiać wszyscy bez względu na wiek, 
płeć, porę roku i warunki atmosferyczne. 
Wiedzą o tym doskonale członkowie Klubu 
Turystyki Pieszej „Marwojek” -  klubu  
z 45-letnią tradycją. Obecnie zrzeszają pięć-
dziesiąt sześć osób.

Spotykają się w każdą sobotę, przez cały 
rok. Przerwy robią jedynie na najważniejsze 
święta m.in. Boże Narodzenie. Nasze wę-
drówki odbywamy per pedes. Są to wycieczki 
dla praktycznie wszystkich. Najmłodszym na-
szym uczestnikiem był dziesięcioletni uczeń. 
Obecnie mamy sześciu członków powyżej 80 
lat - mówi prezes Marwojka, Marek Roma-
nowski. Warto z nami maszerować. Co roku 
organizujemy konkurs na najlepszego pie-
chura. Warunkiem jest przejście minimum 
200 kilometrów, po których otrzymuje się już 
specjalny dyplom.  Po podsumowaniu ośmiu 
miesięcy wędrówek w bieżącym roku, naj-
lepszy jest Kazimierz Mierzwiński z dystan-
sem ponad 350 kilometrów. Rywalizacja  
o puchar będzie zacięta do końca, ponieważ 
druga jest Jadwiga Mierzwińska, która prze-

wędrowała niewiele mniej kilometrów. 
„Marwojek” jest częścią Oddziału PTTK 

Marynarki Wojennej. Organizowane wy-
cieczki to nie tylko aktywny wypoczynek,  
to także misja edukacyjna. I wcale nie trzeba 
być członkiem naszego klubu, by korzystać  
z edukacyjnych walorów wędrówek po Trój-
mieście oraz terenie województwa pomor-
skiego. W klubie znajdują się przewodnicy  
z uprawnieniami właśnie na ten region. Ma-
my dziewięć osób prowadzących wycieczki. 
Jeden z nich ma również uprawnienia na ca-
łą Polskę − mówi prezes. Dodaje, jak ważne 
jest bezpieczeństwo. Jest to istotne. Między 
innymi dlatego, że wśród uczestników znaj-
dują się osoby w tak zwanym trzecim wieku. 
Członkowie klubu płacąc składki automa-
tycznie są ubezpieczeni. Chętni spoza, muszą 
wypełnić druk specjalnego oświadczenia. 
Konieczne jest również posiadanie dowodu 
osobistego − instruuje.  Zachęcającą informa-
cją może być fakt, że jedyne koszta dla nie-
zrzeszonych to cena przejazdu autobusem lub 
pociągiem do miejsca rozpoczęcia marszu  
i biletu powrotnego. 

Wędrówki mają charakter edukacyjny i po-
święcone są różnorakiej tematyce. Zajmuje-
my się praktycznie historią i kulturą woje-
wództwa pomorskiego. Odwiedzamy ciekawe 
i mało znane miejsca – mówi prezes. Jednym 
z nich było Wilkowo Nowowiejskie. Mało kto 
wie, że w tej miejscowości odebrano w 2009 

roku Szymbarkowi rekord na najdłuższą de-
skę. To pewna rywalizacja, bo Szymbarkowi 
udało się odzyskać rekord. Dużo jest wycie-
czek historycznych wzdłuż wybrzeża Morza 
Bałtyckiego czy też takich, na których można 
poznać losy polskich rodów. 

Wycieczki mają długość od trzech do oko-
ło trzydziestu kilometrów. Są dzielone na eta-
py i tak zorganizowane, że w trakcie niektó-
rych można się odłączać. Jeśli ktoś nie jest  
w stanie przejść na przykład dziesięciu kilo-
metrów, może odłączyć się w przewidzianych 
punktach w połowie trasy i wrócić do domu. 
Jest to możliwe, bo każda wycieczka jest 
wcześniej dokładnie sprawdzona i zaplano-
wana przez prowadzących. 

Oprócz części chodzonej, raz w miesiącu 
w  Klubie MW „Riwiera” w Gdyni, organi-
zowane są spotkania klubu „Marwojek”  
i „Klubu Krajoznawcy – Podróżnika”. Pre-
zentowane są prezentacje multimedialne  
z  podróży członków klubu i nie tylko. Do tej 
pory były to relacje m.in. z Anglii i Indii. 

Informacje dla wszystkich chętnych do 
maszerowania można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.klubriwiera.mw.mil.pl lub 
na zebraniach klubu w każdy drugi poniedzia-
łek miesiąca w Klubie MW „Riwiera”.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Sobotnie wędrówki
23 sierpnia, na pokładzie okrętu-muzeum ORP „Błyskawica” odbyła się niecodzienna uroczy-

stość. Urodzony 22 sierpnia 1914 roku Augustyn Bednarczyk awansowany został do stopnia 
komandora. 

W trakcie uroczystości na historycznym niszczycielu ORP „Błyskawica” odczytano decyzję Mini-
stra Obrony Narodowej o awansowaniu Jubilata na stopień komandora. Z okazji awansu i setnych uro-
dzin, białą broń przyznaną przez Tomasza Siemoniaka wręczył dowódca 3. Flotylli Okrętów kontrad-
mirał Mirosław Mordel. 

Komandor Augustyn Bednarczyk tuż po wojnie ukończył Oficerską Szkołę Łączności w Sieradzu 
i został skierowany do Marynarki Wojennej. W lipcu 1953 r. został przeniesiony do rezerwy, jednak 
nie pogodził się z tą decyzją i postanowił do wojska powrócić. W lutym 1957 r. otrzymał dokument 
komisji rehabilitacyjnej Marynarki Wojennej i kontynuował służbę aż do maja 1970 roku, kiedy prze-
szedł na emeryturę.

Szabla dla stuletniego komandora
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