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25 LAT POD BIAŁO-CZERWONĄ BANDERĄ  

ORP „Arctowski”  ORP„Heweliusz” i ORP „Iskra” 

 
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego jest dywizjonem morskim  

z autonomicznymi systemami radionawigacyjnymi i geodezyjnymi, z własną bazą 
środków transportowych, podlegającym Dowódcy Marynarki Wojennej poprzez 

Szefa Szkolenia MW. W skład dywizjonu wchodzą okręty ORP „Arctowski”, ORP 

„Heweliusz”, ORP „Iskra”, dwa kutry i trzy motorówki hydrograficzne oraz 
pododdziały zabezpieczenia radionawigacyjnego, topogeodezyjnego                               

i transportowego.  

27 listopada 2007 roku w Gdyni odbyła  się uroczystość 25. rocznicy 

podniesienia bandery wojennej RP na trzech okrętach Dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrograficznego: ORP „Arctowski”, ORP „Heweliusz” i ORP „Iskra”.                       

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Marynarki Wojennej, 

Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Sztabu Generalnego WP, Ligi 
Obrony Kraju, Ligi Morskiej i Rzecznej, matki chrzestne okrętów, ich projektanci 

oraz członkowie obecnych i byłych załóg okrętów obchodzących jubileusz. Była to 

wyjątkowa uroczystość wieńcząca ćwierćwiecze służby tych jednostek dla 
Marynarki Wojennej RP.  

ORP „Arctowski” (rys. 3) i  ORP „Heweliusz” (rys. 4) to okręty 

hydrograficzne projektu  874, zbudowane w Stoczni Północnej w Gdańsku. 
Głównym ich projektantem jest inż. Roman Buńka. ORP ,,Heweliusz” wodowany 

został 11 września 1981 roku, natomiast ORP ,,Arctowski” 20 lutego 1982 roku. 

Matkami chrzestnymi poszczególnych jednostek zostały pani Teresa Bossy 
(ORP „Heweliusz”) oraz pani Krystyna Tokarska-Kierek (ORP „Arctowski”). 

27 listopada 1982 roku miało miejsce uroczyste podniesienie bandery na nowo 

wybudowanych jednostkach pływających, które weszły tym samym w skład 

Oddziału Zabezpieczenia Hydrograficznego (w 1987 roku OZH został 
przemianowany na Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego).  

Do głównych zadań okrętów wynikających z ich przeznaczenia należy: 

prowadzenie przybrzeżnych i pełnomorskich prac sondażowych oraz nawigacyjno-   

-hydrograficzne zabezpieczenie działań sił Marynarki Wojennej RP, w tym 

wykonywanie pomiarów hydrograficznych, oceanograficznych czy 

meteorologicznych. Dodatkowym przeznaczeniem jest stawianie i podnoszenie 
pływającego oznakowania nawigacyjnego. W ciągu 25 lat służby,  każdy z nich 

przebył ponad 120 tysięcy mil morskich i spędził w morzu ponad 1000 dni.  

Załoga okrętu ORP ,,Arctowski” zweryfikowała dziesiątki wraków                           
i przeszkód nawigacyjnych. Wsławiła się m.in. odkryciem wraku słynnego liniowca 
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„Steuben
14

” (maj 2004), który spoczywał na dnie Morza Bałtyckiego przez ponad 59 

lat. Wykonała szczegółowe badania wraków statków z okresu II wojny światowej 

takich jak ,,Goya”, ,,Wilhelm Gustloff” czy ,,Franken”. W lipcu 2006 r. 

przeprowadziła weryfikację i identyfikację wraku niemieckiego lotniskowca „Graf 
Zeppelin

15
” – prawdopodobnie największego tego typu obiektu zalegającego na dnie 

Morza Bałtyckiego (rys. 1).  

 

Rys. 1. Wrak „Graf Zeppelin” zweryfikowany przez ORP „Arctowski” 
Źródło: opracowanie ORP „Arctowski” na podstawie własnych pomiarów 

hydrograficznych, rysunek górny autorstwa Mirosława Skwiota (S. Breyer, Encyklopedia 

Okrętów Wojennych, nr 42, Graf Zeppelin, AJ-Press Gdańsk 2004). 

 

W ramach deklaracji HELCOM ORP ,,Arctowski” wykonywał  w latach 
2004–2005 pomiary hydrograficzne torów wodnych. Na jego pokładzie gościli 

kilkakrotnie dowódca Marynarki Wojennej, członkowie Komisji Stałej 

Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, czy Senatorowie RP. W marcu 2004 r. 
jednostka uzyskała tytuł najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów 

specjalnych powyżej 200 ton wyporności.  

                                                
14 „Steuben” był trzecim bałtyckim „Titanikiem” obok „Wilhelma Gustloffa” i „Goyi”. W swój ostatni rejs 

wyruszył 9 lutego 1945 roku.  O godz 0:50 dnia następnego został trafiony dwiema torpedami wystrzelonymi przez 

sowiecki okręt podwodny S-13 i po kilku minutach zatonął. .Zginęło ponad 3000 osób. Uratowano od 300 do 600 

żołnierzy. Źródło: http://www.dzh.mw.mil.pl/index.php?akcja=wrak, stan na dzień 03.12.2007 r. 
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 „Graf Zeppelin” pierwszy niemiecki lotniskowiec budowany w stoczni w Deutsche Werke Kiel A.G. w Kilonii w 

latach 1936-1943, przeznaczony do działań na Morzu Północnym i Atlantyku. Pomimo ogromnego zaawansowania 

prac, nigdy nie ukończony. W 1945 rokiu uszkodzony kadłub okrętu dostał się w Szczecinie w ręce Armii 

Czerwonej. Okręt uznany za cenny łup wojenny w 1947 roku miał zostać odholowany do Leningradu i posłużyć za 

wzór do budowy radzieckich lotniskowców. Próba odesłania go do ZSRR nie powiodła się jednak. Statek podczas 

holowania na Morzu Bałtyckim zatonął prawdopodobnie storpedowany przez jednostki radzieckie.  

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Graf_Zeppelin_%28lotniskowiec%29, stan na dzień 03.12.2007 r. 
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ORP ,,Heweliusz” systematycznie zabezpieczał działania sił Marynarki 

Wojennej RP, pełnił dozory, uczestniczył w wielu manewrach zarówno MW jak             

i międzynarodowych m.in. NATO pod kryptonimem STRONG RESOLVE w 2002 

roku. Na pokładzie okrętu przebywało wiele polskich i zagranicznych osobistości 
naukowych, przedstawicieli rządu oraz administracji państwowej, wśród nich był 

m.in. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który w 1996 roku na jego pokładzie 

odbył rejs z Ustki do Gdyni. W 2006 roku  ORP ,,Heweliusz” reprezentował Polską 
Służbę Hydrograficzną na najbardziej prestiżowej konferencji i wystawie 

,,Oceanology International 2006” w Londynie. W czasie rejsu kontynuował prace 

hydrograficzne związane z odnalezieniem ORP ,,Orzeł” i O-13 – dwóch okrętów 
podwodnych, które zostały zatopione na dnie Morza Północnego. Natomiast  

we wrześniu 2007 roku załoga dokonała weryfikacji pozycji wraku niemieckiego 

transportowca „Bremerhaven
16

” zwanego w czasie wojny „Statkiem Śmierci” 

(rys. 3). W swojej 25-cioletniej historii jednostka ta, aż czterokrotnie otrzymała tytuł 
najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów specjalnych.  

Dane taktyczno- techniczne okrętów hydrograficznych: 

 wyporność – 1220 ton; 

 długość – 61,6 m; 

 szerokość – 11,2 m; 

 zanurzenie – Heweliusz – 3,5 m, Arctowski – 4,1 m;  

 prędkość maksymalna – 13,7 węzłów;  

 załoga – 49 osób;  

 zasięg pływania  – 5900 m;  

 autonomiczność – 15 dni; 

 napęd główny – dwa silniki wysokoprężne Cegielski-Sulzer 

6AL25/30. 

 Wyposażenie hydrograficzne:  

 system hydrograficzny QINSY; 

 system nawigacji podwodnej Fusion USBL; 

 GPS Trimble 5700; 

 sonar holowany DF – 1000 z systemem akwizycji CODA – 50; 

 sonar kadłubowy ACSON-100 o częstotliwości pracy 100 kHz; 

 echosonda wielowiązkowa EM 3000D; 

 echosondy jednowiązkowe DESO 20, DESO 25, EA 400. 

 

W ciągu 25 lat służby pod biało-czerwoną banderą okręty hydrograficzne 
przyczyniały się w znaczny sposób do poprawy bezpieczeństwa nawigacji; 

odkrywając i identyfikując nowe przeszkody nawigacyjne czy weryfikując znane już  

pozycje obiektów podwodnych. Wielokrotnie w swojej historii współpracowały             

                                                
16 „m/s Bremerhaven” – statek handlowy, w czasie II wojny światowej w latach 1940-1943 zamieniony w jeniecki 

obóz pracy (zagłady). Jesienią 1943 roku obóz zostaje zlikwidowany z powodu zbyt dużej śmiertelności wśród 

więźniów. Od 1944 roku służył jako jednostka transportowa. 30 października 1944 roku statek zostaje trafiony 

dwiema bombami zrzuconymi prze rosyjskie samoloty i tonie dnia następnego z około 470 osobami na pokładzie – 

opracowano na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bremerhaven_%28statek%29, stan na dzień 03.12.2007 r. 
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z instytucjami cywilnymi takimi jak Polska Akademia Nauk, Instytut Meteorologii              

i Gospodarki Wodnej czy Uniwersytet Gdański. Brały udział w wielu rejsach 

krajowych i zagranicznych godnie reprezentując Marynarkę Wojenną RP na arenie 

międzynarodowej. 

 

 

Rys. 2. Wrak m/s „Bremerhaven” zweryfikowany przez ORP „Heweliusz” 

 

 

 

 
 

 

 



Dowódcy ORP ,,Arctowski”  

 komandor porucznik Krzysztof Filipowski (1982-1989);  

 komandor porucznik Janusz Leśny (1989-1991);  

 komandor podporucznik Mirosław Połka (1991-1994);  
 komandor podporucznik Krzysztof Kubicki (1994);  

 komandor porucznik Jerzy Bogdanowicz (1994-2003); 

 komandor podporucznik Dariusz Beczek (2003-2007);  
 komandor podporucznik Artur Grządziel (od 2007).  

Najważniejsze rejsy ORP ,,Arctowski”  

 Naukowo-badawczy w ramach międzynarodowego monitoringu Bałtyku  
21.03. - 01.04.1983 r.; 

 Morze Północne, Morze Norweskie 05.04. - 06.06.1984 r.; 

 Ćwiczenia BALTIJSK 23.07. - 27.07.1984 r.; 

 RIGA 07.03. - 18.03.1986 r.; 
 ROSTOCK 01.06. - 04.06.1986r.; 

 Nawigacyjno-szkoleniowy Kanał LA MANCHE 19.10. - 30.10.1987 r.;  

 SPITSBERGEN 04.07. - 25.07.1989 r.; 
 SPITSBERGEN 05.10. - 27.10.1989 r.; 

 XV wyprawa antarktyczna PAN (SCHEVENINGEN, MONTEVIDEO) 

28.10.1990 r. - 14.03.1991 r.; 
 ZEEBRUGGE 14.07. - 26.07.1996 r.; 

 KOPENHAGA 05.05.-11.05.1997 r.; 

 ANTWERPIA, DEN HELDER 11.08. - 26.08.1997 r.;  

 ANTWERPIA 27.05. - 07.06.2000 r.; 
 ZEEBRUGGE 08.07. - 19.07.2001 r.; 

 CHATHAM 26.05. - 09.06.2002 r.  

 

Rys. 3. ORP „Arctowski” 
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Dowódcy ORP ,,Heweliusz” 

 komandor porucznik Bogdan Wiśniewski (1982-1987);  

 komandor Roman Firlej (1987-1991);  

 komandor porucznik Benedykt Hac (1991-2000);  
 komandor porucznik Wiesław Bieliński (2000-2002); 

 komandor podporucznik Marek Czarnecki (2002-2007);  

 komandor podporucznik Grzegorz Kokosiński (od 2007).  

Najważniejsze rejsy ORP ,,Heweliusz” 

 Nawigacyjno – szkoleniowy na Atlantyk 25.09. - 03.10.1984 r.; 

 LENINGRAD (SANKT PETERSBURG) 04.09. - 15.09.1985 r.; 

 RIGA 26.04. - 01.05.1986 r.; 

 RIGA 29.11. - 07.12.1988 r.; 

 TALLINN 07.01. - 14.01.1989 r.; 

 TALLINN 06.03. - 15.03.1989 r.; 

 XIV wyprawa antarktyczna PAN (VIGO, USHUAIA, RIO GRANDE DO 

SUL, PRZYLĄDEK HORN) 04.01. - 13.04.1990 r.; 

 TALLINN 06.1995 r.; 

 BREST, CHATHAM 17.05. - 05.06.1999 r.; 

 Nawigacyjno – szkoleniowy na Zatokę Botnicką 22.06. - 29.06.1999 r.; 

 TALLINN, HELSINKI 02.06. - 13.06.2001 r.; 

 Nawigacyjno – szkoleniowy na Zatokę Botnicką i Zatokę Ryską 07.10. - 

12.10.2001r.; 

 ZEEBRUGGE 07.07. - 19.07.2002 r.; 

 LONDON 14.03. - 12.04.2006 r.  

 

 

Rys. 4. ORP „Heweliusz”  



 W 2006 roku w skład dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego wszedł 

okręt szkolny Marynarki Wojennej ORP ,,Iskra”, który również obchodził 

ćwierćwiecze służby pod biało-czerwoną banderą.  

  
ORP „Iskra” (rys. 5) to żaglowiec szkolny Marynarki Wojennej RP projektu 

B79/II. Ta trzymasztowa barkentyna jest drugą w historii jednostką pływającą 

noszącą imię ORP „Iskra”. Zbudowana została w Stoczni Gdańskiej (wówczas im. 
Lenina). Głównym jej projektantem jest inż. Zygmunt Choreń. Patronat nad budową 

i wyposażeniem okrętu sprawował Klub Oficerów Rezerwy przy Stoczni Gdańskiej 

im. Lenina. Wodowanie miało miejsce 6 marca 1982 roku. Matką chrzestną okrętu 
została Barbara Zielińska. Natomiast pierwsze uroczyste podniesienie bandery 

odbyło się 11 sierpnia 1982 roku. W ciągu 25. letniej służby okręt przebył niemal 

210 tysięcy mil morskich, odwiedził 118 portów w 28 krajach.  

 

Rys. 5. ORP „Iskra” 

 

 ORP „Iskra” pięciokrotnie otrzymał miano Najlepszego Okrętu Marynarki 
Wojennej w grupie okrętów specjalnych: 1984, 1988, 1989, 1992 i 1994 roku.                

W 1989 roku wygrał regaty „Cutty Sark Tall Ships' Races 1989”, zdobywając 

nagrodę Cutty Sark Trophy. W 1990 roku decyzją sekretarza generalnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych został wyróżniony Medalem w Służbie Pokoju 
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(ang. In the Service of Peace Medal). Z okazji  18. rocznicy pierwszego podniesienia 

bandery prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 11 sierpnia 2000 roku wręczył 

dowódcy ORP „Iskra” kpt. mar. Robertowi Sitkowi symboliczny dowód osobisty 

wystawiony przez Urząd Miasta Gdyni. 

 Na pokładzie ORP ,,Iskra” praktykę odbywają podchorążowie z Akademii 

Marynarki Wojennej w Gdyni oraz elewi Szkoły Podoficerskiej Marynarki 

Wojennej. Żaglowiec odbywa rejsy szkolne z inicjatywy takich organizacji jak Liga 
Obrony Kraju czy Liga Morska i Rzeczna. Jest pierwszym okrętem pod banderą 

Marynarki Wojennej RP, który opłynął dookoła kulę ziemską w latach 1995-1996. 

 
Rys. 6. Graficzny plan rejs ORP „Iskra” dookoła Świata 

Źródło: http://foto.mw.mil.pl/disp.php?vhost=dzh&id_foto=572#, stan na dzień 01.12.2007r. 

 

Najważniejsze rejsy ORP ,,Iskra” 

 Rejs po Morzu Bałtyckim połączony z udziałem w „Cutty Sark Tall Ships’ 

Races 1987”; 

 Rejs Atlantycki z podchorążymi oraz członkami Międzynarodowej Szkoły 

pod Żaglami 1990 r.; 

 Udział w „Grand Regatta Columbus 1992” 31.03. – 22.08.1992 r.; 

 Rejs dookoła świata 18.04.1995 r. – 10.02.1996 r.; 

 Rejs po Morzu Północnym i Atlantyku połączony z udziałem w „Sail 

Delfzijl ‘98”, „Cutty Sark Tall Ships’ Races ‘98” i „Navy Days ‘98” 29.06. 

– 07.09.1998 r.; 

 Udział w „Cutty Sark Tall Shpis’ Races 2002” 29.06 – 30.07.2002 r.; 

 Rejs Atlantycki połączony z udziałem w „Tall Ships’ Challenge USA” 

19.05. – 11.09.2004 r. 

 

Dowódcy ORP „Iskra” 
 kapitan marynarki Lech Soroka (1982-1984);  
 komandor Czesław Dyrcz (1984-1997);  

 komandor podporucznik Robert Sitek (1997-2002);  
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 komandor podporucznik Robert Żywiec (2002-2006);  

 komandor podporucznik Jacek Miłowski (od 2006).  
 

Dane taktyczno-techniczne ORP „Iskra” 

 wyporność – 381 ton; 

 długość całkowita okrętu z bukszprytem – 49 m; 

 długość między pionami – 36 m; 

 maksymalna szerokość – 8 m;  

 zanurzenie – 4 m; 

 powierzchnia ożaglowania podstawowego – 958 m
2
; 

 maksymalna powierzchnia żagli – 1035 m
2
;
 
 

 wysokość fokmasztu (liczona od pokładu) – 30,6 m; 

 wysokość grotmasztu (liczona od pokładu) – 30,4 m; 

 wysokość bezanmasztu (liczona od pokładu) – 29,9  m; 

 prędkość pod żaglami przy wiatrach z baksztagu – do 16 węzłów;  

 napęd pomocniczy – silnik o mocy 310 kM; 

 prędkość na silniku – 10 węzłów;  

 autonomiczność okrętu – 30 dni; 

 akwen pływania – nieograniczony.  

  

ORP ,,Iskra” przez ćwierć wieku gościł na wielu morzach i oceanach, 

zawijając do licznych portów polskich i zagranicznych. To na jego pokładzie 
odbywały swoje pierwsze szkolenia żeglarskie i morskie pokolenia podchorążych 

AMW, kadetów Szkoły Chorążych MW  czy elewów Szkoły Podoficerskiej.  

 
Okręty hydrograficzne OORP ,,Arctowski”, ,,Heweliusz” i okręt szkolny ORP 

,,Iskra” poddawane są ciągłej modernizacji wyposażenia przez co nadal są 

jednostkami nowoczesnymi i przyszłościowymi dla Marynarki Wojennej RP.  
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