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Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

W tym roku przypada 95. rocznica historycznego wydarzenia, jakim był 
pierwszy, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, lot wodnosamolotu 
z wymalowaną na kadłubie banderą. Pilotowana przez chor. pil. Andrzeja 
Zubrzyckiego maszyna wystartowała 15 lipca 1920 roku z bazy Morskie-

go Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Ta data, to dzień narodzin polskiego lotnictwa morskie-
go. Co więcej, w tym roku przypada również 50. rocznica sformowania pierwszego w histo-
rii klucza śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych w Darłowie. To dowód, że lotnictwo 
od wielu lat stanowi nieodłączny element wsparcia działań na morzu, a specjalistycznie wy-
posażone samoloty i śmigłowce, to dzisiaj wręcz warunek skuteczności operacji prowadzo-
nych na morskim teatrze działań.

Współczesne polskie lotnictwo morskie, to Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki  
Wojennej, której nieocenioną wartość stanowią służący w niej ludzie. To dlatego, że  
w Polsce nie ma ośrodka szkolenia czy uczelni kształcącej operatorów systemów poszuki-
wawczo-uderzeniowych na śmigłowcach, czy też przygotowującej oficerów taktycznych do 
dowodzenia misjami samolotów patrolowych. Nie ma ośrodka kształcącego ratowników po-
kładowych czy przygotowującego pilotów do wykonywania zadań poszukiwawczo-ratowni-
czych nad morzem. To tu, na lotniskach w Gdyni Babich Dołach, Siemirowicach  
i Darłowie, na pokładach naszych samolotów i śmigłowców, podczas lotów szkolnych nad 
Bałtykiem, krajowych czy międzynarodowych manewrów, pod okiem doświadczonych  
instruktorów, kolejni młodzi adepci lotnictwa zdobywają wiedzę, doświadczenie, a także 
psychofizyczną odporność, niezbędną do wykonywania zadań na granicy dwóch żywiołów.

Co nas czeka w najbliższym czasie? W przyszłość zawsze trzeba patrzyć optymistycznie. 
Kończy się proces modernizacji zespołów napędowych na najstarszych samolotach patrolo-
wo-rozpoznawczych i transportowych. Na początku przyszłego roku powinna się zakończyć 
modernizacja pięciu najstarszych śmigłowców W-3. Dla morskich lotników to szansa na 
wzrost poziomu bezpieczeństwa wykonywanych zadań, a także wzrost intensywności i sku-
teczności szkolenia. Perspektywa rychłego pozyskania 14 nowych śmigłowców, 6 w wersji 
CSAR i 8 w wersji ZOP, to również nadzieja, że już wkrótce będziemy się szkolić na nowo-
czesnym sprzęcie, który w połączeniu z doświadczeniem i wiedzą naszych załóg da nam no-
we, lepsze zdolności do wykonywania zadań stawianych przed lotnictwem morskim. 

Dowódca
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

kmdr pil. Tadeusz Drybczewski

 2 P. DULAS | Doskonalenie procedur i koordynacja działań

 5 Ł. ZALESIŃSKI, C. CICHY| Jeden dyżur - trzy akcje
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Święto Marynarki Wojennej
28 czerwca, przypadało Święto Marynarki Wojennej, które zgodnie z tradycją jest finałem Święta Morza. Obchodzone jest od prawie 90 

lat i nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności na Bałtyku.
Główne  uroczystości Święta MW odbyły się przy Płycie Pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni (skwer Kościuszki). Odegrany został 

hymn państwowy z jednoczesnym podniesieniem flagi państwowej na maszt, a po odczytaniu rozkazu okolicznościowego dowódcy Garnizo-
nu Gdynia z pokładu historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” oddany został salut świąteczny, czyli 21 strzałów armatnich. Uroczystość 
zakończyło odegranie „Hymnu do Bałtyku” oraz defilada Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Ostatnim punktem obchodów 
Święta MW był koncert Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska, na placu przed OM ORP „Błyskawica”. 

W związku z obchodami Święta Marynarki Wojennej, przy nabrzeżu skweru Kościuszki w Gdyni udostępnione zostały do zwiedzania dwa 
okręty: hydrograficzny ORP „Heweliusz” oraz trałowiec ORP „Wigry”.
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Kto był odpowiedzialny za przygotowa-
nie, koordynowanie i przeprowadze-

nie tegorocznych manewrów “Baltops 15”?
Dowództwo Naval Striking and Support 

Forces NATO (STRIKFORNATO). Odpowia-
dało ono zarówno za fazę serialową czyli Zin-
tegrowany Trening Doskonalący, odbywający 
się zgodnie z uprzednio przygotowanym har-
monogramem, jak i za fazę działań taktycz-
nych, polegających na stworzeniu jak najbar-
dziej realistycznych warunków konfliktu 
zbrojnego.

Jaką funkcję pełnił Pan podczas ostat-
nich ćwiczeń „Baltops”?

Zastępcy kierownika ćwiczenia (EXCON), 
którym był kontradmirał Roy Kitchnener. 
Sztab kierownictwa ćwiczenia stanowiła kadra 
dowództwa STRIKFORNATO, wspomagana 
przez personel z różnych dowództw amerykań-
skich, NATO i państw członkowskich Sojuszu. 

Co należało do Pana zadań?
Kontrolowanie przebiegu ćwiczenia na 

morzu i w powietrzu oraz współpraca z żołnie-
rzami stacjonującymi podczas ćwiczeń na Cen-
tralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. 

Rola kierownictwa ćwiczenia, w głównej 
mierze polegała na monitorowaniu realizacji 
zaplanowanych epizodów. Biorąc pod uwagę 
różnorodność sił i środków biorących udział 
w manewrach, wyzwaniem była synchroniza-
cja działań i zapewnienie bezpieczeństwa. 
EXCON odpowiadał dodatkowo za koordyna-
cję i monitorowanie działań żołnierzy odgry-
wających w tych manewrach rolę przeciwnika 
(OPFOR). Koordynację tegorocznych manew-
rów „Baltops” bardzo ułatwiło umiejscowienie 
sztabu kierownika ćwiczenia w jednym miej-
scu, wraz z elementami koordynującymi dzia-

łania lotnictwa (MAOC) i okrętów podwod-
nych (SUBOPAUTH). 

Jakie funkcje pełnili polscy oficerowie 
z COM-DKM podczas tych manewrów?

W trakcie fazy morskiej polscy oficerowie 
pracowali zarówno w kierownictwie ćwicze-
nia, jak i na pokładzie USS „San Antonio”, 
gdzie utworzono Centrum Operacyjne (JOC - 
Joint Operational Centre). Pracowali też w ko-
mórce zajmującej się współpracą z żeglugą 
(NCAGS) oraz w logistyce (FLS).

Doświadczenie i wiedza polskich ofice-
rów jest doceniane w NATO…

Tak. Obecnie jesteśmy w stanie obsadzać 
kluczowe stanowiska w strukturach dowodze-
nia (NCS) i strukturach sił uderzeniowych 
i wsparcia (SFN) NATO w trakcie działań so-
juszniczych. Jesteśmy gotowi wspomóc swoją 
wiedzą dowództwa NATO, zarówno w trakcie 
planowania, jak i prowadzenia operacji. Czyni-
my obecnie wstępne kroki, aby formalnie za-
proponować Sojuszowi naszą stałą gotowość do 
wsparcia NATO w trakcie prowadzenia ma-
newrów w rejonie Morza Bałtyckiego. 

W jakiej dziedzinie jesteśmy najbar-
dziej doceniani?

Myślę, że dziedzinami, w których możemy 
wykazać się największymi osiągnięciami i do-
świadczeniem są: rozpoznanie i działania prze-
ciwminowe. Na pewno w tych dziedzinach je-
steśmy doceniani.

Czy wielonarodowść i tym samym róż-
norodność kulturowa nie stanowiła 

podczas manewrów “Baltosp” utrudnienia 
przy współpracy?

Różnorodność kulturowa nie była, w moim 
przekonaniu, żadną barierą dla efektywnej 
współpracy w trakcie ćwiczenia i w żaden spo-

sób nie utrudniała interoperacyjności. Myślę, 
że istotniejszym elementem we współpracy 
jest poziom opanowania języka angielskiego 
przez poszczególne osoby, a ten aspekt nie był 
problemem w tym ćwiczeniu.

Ważnym elementem tego typu ćwi-
czeń jest desant…

Chociaż działania amfibijne są stałym ele-
mentem działań w trakcie ćwiczenia 
„Baltops”, to zawsze stanowi on wyzwanie dla 
kierownictwa. Koordynacja działań wojska 
i zapewnienie bezpieczeństwa desantujących 
się żołnierzy oraz sił wsparcia nie jest łatwym 
zadaniem. 

W tym roku desant został przeprowadzony 
dwukrotnie na wybrzeżu szwedzkim i pol-
skim, zarówno drogą morską, jak i powietrzną. 
Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że desan-
towane pododdziały nie korzystały, w niektó-
rych sytuacjach, ze swojego sprzętu lecz uży-
wały sprzętu wykorzystywanego na co dzień 
przez armie innych państw. Dlatego ten ele-
ment wymagał bardzo uważnej koordynacji.

Czy COM-DKM miał możliwość spraw-
dzenia swoich zdolności do dowodze-

nia siłami morskimi w czasie innych mię-
dzynarodowych ćwiczeń na Bałtyku?

Tak, chociaż nie były to siły tak liczne, jak 
w trakcie „Baltops 15”. W COM-DKM opra-
cowywana jest obecnie koncepcja, która zakła-
da osiągnięcie większego poziomu zdolności 
do dowodzenia w trakcie prowadzenia działań 
przez Sojusz w rejonie Morza Bałtyckiego. 
Prawdopodobnie w przyszłym roku udział 
COM-DKM w ćwiczeniu „Baltops” istotnie 
wzrośnie.

Komandor Zbigniew GÓRNIAK służbę w Marynarce Wojennej rozpoczął w 1978 roku. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej trafił 
do 12. Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu (8. Flotylla Obrony Wybrzeża), gdzie pełnił obowiązki dowódcy działu na ORP „Żubr” i zastępcy  
dowódcy okrętu na ORP „Mors”. Od 1987 roku pełnił obowiązki dowódcy działu i grupy na ORP „Warszawa” w Gdyni, a w 1993 roku objął  
stanowisko starszego flagowego specjalisty w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Od 2003 roku pełnił obowiązki szefa wydziału, a następnie oddziału 
w Dowództwie Marynarki Wojennej. Jest absolwentem Akademii Dowódczo–Sztabowej Sił Połączonych w Bracknell (Wielka Brytania). W struk-
turach NATO pracował w dowództwie SHAPE (Belgia) w Oddziale Planowania Obronnego i w Centrum Operacji (SHAPE Operation Centre).  
W dowództwie Sił Uderzeniowych NATO, (Naval Striking and Support Forces NATO) zajmował stanowisko asystenta szefa Sztabu. Obecnie  
pełni służbę w Centrum Operacji Morskich - Dowództwie Komponentu Morskiego na stanowisku zastępcy szefa Sztabu – szefa Pionu Planowania. 
Brał udział w planowaniu operacji NATO w Iraku i Libii, a w trakcie tej ostatniej był przedstawicielem szefa Sztabu Generalnego WP przy  
dowódcy 6. Floty Amerykańskiej.

Z kmdr. Zbigniewem Górniakiem, szefem Oddziału Planowania Operacji 
Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego, 
rozmawia kpt. mar. Piotr Dulas

Doskonalenie procedur i koordynacja działań
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W i z y t a  k u r t u a z y j n a  w  3 . F O
7 lipca, pięcioosobowa delegacja zagra-

niczna, z dowódcą Sił Marynarki Wojen-
nej Pakistanu na czele, odwiedziła 3. Flotyllę 
Okrętów. 

Dowódcę Sił Marynarki Wojennej Pakista-
nu, admirała Muhammada Zakaullah, powi-
tał dowódca 3. Flotylli Okrętów, kontradmi-
rał Mirosław Mordel. Po oficjalnym przywi-
taniu odbyły się rozmowy, podczas których 
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Załoga śmigłowca ratowniczego 
Mi-14PŁ/R z Darłowskiej Grupy Lotni-

czej uczestniczyła w ćwiczeniu certyfikacyj-
nym ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. 
Ćwiczenie odbyło się 8 lipca na Zatoce  
Pomorskiej.

W ramach przygotowania do przyszłorocz-
nego dyżuru w Siłach Odpowiedzi NATO, 
komisja Dowództwa Operacyjnego Rodza-

jów Sił Zbrojnych sprawdzała, między inny-
mi, procedury działania podczas współpracy 
ze śmigłowcem w trakcie ewakuacji rannego 
marynarza z pokładu okrętu. Zadanie ewaku-
acji poszkodowanego wykonała załoga śmi-
głowca Mi-14PŁ/R z Darłowskiej Grupy  
Lotniczej, wchodzącej w skład 44. Bazy  
Lotnictwa Morskiego.

P Ł / R  n a  c e r t y f i k a c j i  „ C z e r n i c k i e g o ”

N a j w i ę k s z e  ś l u b o w a n i e  w  h i s t o r i i
3 czerwca, 444 ochotników − najliczniejsza 

grupa elewów w historii służby przygoto-
wawczej w CSMW, złożyła uroczystą przy-
sięgę wojskową. Ceremonii przyglądali się 
licznie zgromadzeni znajomi, przyjaciele 
i rodziny marynarzy.

Uroczysty apel z okazji przysięgi wojsko-
wej zaszczycił obecnością szef Zarządu 
Morskiego Inspektoratu MW kontradmirał 
Jarosław Ziemiański. Przysięgę od maryna-
rzy przyjął komendant CSMW kmdr Robert 
Kozacki, który w trakcie ceremonii wyróż-
nił weteranów misji zagranicznych i elewów 
listami gratulacyjnymi. W uroczystości 

wzięli udział m.in.: prezydent Słupska Ro-
bert Biedroń, burmistrz Ustki Jacek Gra-
czyk, przewodniczący Rady Powiatu Słup-
skiego Jan Olech, wicewójt gminy Ustka 
Krzysztof Wysocki, a także dyrektorzy za-
przyjaźnionych szkół, licznie zgromadzeni 
dowódcy jednostek wojskowych garnizonu 
Ustka i Słupsk oraz innych służb munduro-
wych. W trakcie uroczystości kmdr Robert 
Kozacki i kmdr ppor. Robert Biernaczyk zo-
stali odznaczeni „Medalem XXX-lecia 
Związku Żołnierzy WP” za aktywną współ-
pracę i pomoc w realizacji celów statuto-
wych związku. Wyróżnienia wręczył prezes 

strona polska przedstawiła strukturę i zadania 
3. Flotylli Okrętów. Po tradycyjnej wymianie 
upominków oraz wpisie do księgi pamiątko-
wej, delegacja udała się na okręty ORP „Pio-
run”, ORP „Bielik” i ORP „Gen. Pułaski”. 
W trakcie krótkiej wizyty, dowódcy okrętów 
omówili podstawowe przeznaczenie oraz 
możliwości bojowe swoich jednostek.

S z c z ę ś l i w a  t r z y n a s t k a
17 lipca odbyło się uroczyste pożegna-

nie podoficera bosm. Jarosława  
Romasza. Po trzynastu latach służby  
w 3. Flotylli Okrętów, odchodzi do struktur 
Eurokorpusu w Strasburgu.

Bosm. Jarosław Romasz, od początku 
służby wojskowej, czyli od 2002 roku, 
związany jest z 3. Flotyllą Okrętów. Przez 

ostatnie 5 lat pełnił obowiązki starszego 
plaszecisty w Ośrodku Analizy Skażeń. Po 
pozytywnym przejściu kwalifikacji służbo-
wej, 1 sierpnia 2015 roku, został wyzna-
czony na stanowisko dowódcy drużyny roz-
poznania skażeń w Eurokorpusie w Stras-
burgu (Francja).

Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku 
ppłk w st. spocz. Romuald Detmer.
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6 lipca śmigłowiec W-3RM „Anakonda” z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego trzykrotnie 
startował na wezwanie o pomoc z morza. Po raz pierwszy w historii, jedna i ta sama 
załoga, w ciągu kilku godzin dyżuru w krajowym systemie ratownictwa morskiego 
i lotniczego uratowała trzy osoby, w trakcie trzech różnych akcji.

O godzinie 12.28 załoga śmigłowca 
W-3RM „Anakonda” wystarto-
wała po raz pierwszy. Z lotniska 
43. Bazy Lotnictwa Morskiego 

skierowała się na północny zachód. 22 mile 
morskie na północ od Łeby, na pomoc czekał 
pracownik platformy wiertniczej. U mężczy-
zny wystąpiły objawy ataku wyrostka robacz-
kowego i konieczna była jego ewakuacja na 
ląd. Chory został podjęty na pokład śmigłow-
ca, przetransportowany na lotnisko w Gdyni 
Babich Dołach i w stanie stabilnym przeka-
zany obsadzie karetki pogotowia. Niecałe 
4 godziny po zakończeniu pierwszej akcji, 
załoga „Anakondy” dowodzona przez kpt. 
pil. Janusza Żytko ruszyła na poszukiwania 
13-latki, która wypadła z jachtu na Zatoce 
Puckiej. Zaginiona dziewczynka odnalazła 
się, została podjęta z wody i bezpiecznie 
przetransportowana na ląd. Tam wyziębiona, 
ale przytomna została przekazana obsadzie 
karetki pogotowia. Ta akcja była zdecydowa-
nie najtrudniejsza. Tak jest zawsze, gdy na 
morzu poszukuje się człowieka. Na rozległej 
przestrzeni trudno dostrzec niewielką sylwet-

kę. A nawet jeśli to się uda, można ją łatwo 
stracić z oczu, zwłaszcza gdy morze jest 
wzburzone – przyznaje kpt. Janusz Żytko. 
W tym jednak przypadku załoga śmigłowca, 
a przede wszystkim poszkodowana, mieli 
sporo szczęścia. Dziewczynkę zobaczyliśmy 
natychmiast po dotarciu w rejon poszukiwań. 
Ratownik zrzucił z pokładu racę, aby ozna-
czyć miejsce, gdzie się znajdowała. Po chwili 
dziecko mieliśmy już na pokładzie – opowia-
da kpt. pil. Żytko.

O godzinie 20.51, po raz trzeci w trakcie 
dobowego dyżuru, załoga „Anakondy” z 43. 
Bazy Lotnictwa Morskiego wystartowała by 
nieść pomoc na morzu. Z informacji przekaza-
nych służbom ratowniczym Marynarki Wojen-
nej wynikało, że u jednego z członków załogi 
statku „Ziemia Cieszyńska” wystąpiły objawy 
udaru mózgu. Pomimo niewielkiej odległości 
od brzegu, ze względu na stan morza wyno-
szący 2-3 stopni w skali Beauforta, transport 
drogą morską nie powiódł się. Po 13 minutach 
lotu śmigłowiec znajdował się już nad stat-
kiem. Na jego pokład opuszczony został ra-
townik i lekarz. Chory mężczyzna został pod-
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Jeden dyżur - trzy akcje

jęty do śmigłowca za pomocą tzw. trójkąta ra-
towniczego o godzinie 21.10. Następnie, po 
kolejnych 6 minutach „Anakonda” wylądowa-
ła na lotnisku w Gdyni, gdzie poszkodowany, 
w stanie stabilnym, został przekazany obsa-
dzie karetki pogotowia.

Ten dzień okazał się szczególny, zwłaszcza 
dla drugiego pilota. Ppor. pil. Paweł Estal peł-
ni dyżury od 1 lutego. Dotychczas nie miał 
jednak okazji brać udziału w akcji ratowni-
czej. To było rzeczywiście mocne otwarcie, ale 
prawdę mówiąc nawet nie miałem czasu się 
nad tym zastanowić – podkreśla pilot.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej 
jest obecnie jedyną w kraju formacją lotni-
czą, utrzymująca ciągłą gotowość do prowa-
dzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych 
z powietrza nad obszarami morskimi. Od po-
czątku lat 90. załogi samolotów i śmigłow-
ców lotnictwa morskiego uczestniczyły 
w 575 akcjach ratowniczych udzielając po-
mocy 304 osobom.

Łukasz Zalesiński/polska-zbrojna.pl
Czesław Cichy/BLMW

Załoga śmigłowca W-3RM „Anakonda”, która  
6 lipca pełniła dyżur w 43. Bazie Lotnictwa  
Morskiego, od lewej: 
ppor. Tomasz Puzio (lekarz pokładowy), 
ppor. pil. Paweł Estal (drugi pilot), 
kpt. pil. Janusz Żytko (dowódca załogi), 
st. chor. szt. Grzegorz Malski (technik pokładowy) 
st. chor. szt. Stanisław Czujkowski (ratownik).
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Jest główną instytucją kultury i oświaty 
Marynarki Wojennej. Pracuje na rzecz 
upowszechniania dorobku i tradycji 
morskiego rodzaju sił zbrojnych. 
Organizuje działalność artystyczną, 

turystyczno-krajoznawczą oraz rekreacyjną. Klub Marynarki Wojennej 
„Riwiera” obchodzi w tym roku 70-lecie swojego istnienia.

Wizytówką Klubu Marynarki 
Wojennej „Riwiera” jest Ze-
spół Wokalny, który powstał 
w styczniu 2003 roku w wy-

Siedem dekad z klubem 
niku reorganizacji Zespołu Estradowego 
Klubu Marynarki Wojennej „Flotylla”. 
Skład zespołu zmieniał się kilkakrotnie. 
Obecnie śpiewają w nim trzy solistki: 

Agnieszka Zębala, Luiza Polańska–Kłos-
sowska i Joanna Gorczyca oraz dwóch soli-
stów: Waldemar Klein i Sebastian Czerkas. 
W skład zespołu wchodzi akustyk Rado-

Kierownicy Klubu Marynarki Wojennej

kpt. mar. Jerzy Szaudel  1945 - 1946
kpt. mar. Konstanty Lech  1946 – 1947
ppor. mar. Zdzisław Handler  1947 – 1951
kpt. mar. Władysław Baliński  1951 – 1951
kmdr ppor. Władysław Dziadek  1951 – 1952
kmdr ppor. Bolesław Sabelski  1952 – 1954
kmdr por. Stefan Zwoliński  1954 – 1963
kmdr por. Jan Gromnicki  1963 – 1968
kmdr Aleksander Sitkiewicz  1968 – 1981
kmdr por. Jan Sadowski  1981 – 1990
kmdr Zygmunt Brożek  1990 – 2001
kmdr por. Zbigniew Sulima  2001 – 2003
kmdr por. Krzysztof Pałka  2003 – 2009
kmdr por. Andrzej Nowak  2009 - 2011
kmdr por. Klaudiusz Nowaczyk  2011 - obecnie
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kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl

sław Tabor, a zespół prowadzi Jacek Grzy-
wacz. Artyści grają kilkadziesiąt koncer-
tów rocznie, zarówno dla środowiska woj-
skowego, jak i cywilnego, na polskich oraz 
zagranicznych scenach muzycznych. Wy-
stępy zespołu urozmaicają imprezy oko-
licznościowe, rocznicowe i kulturalne Ma-
rynarki Wojennej m.in. wizyty zagranicz-
ne, wernisaże, Dzień Kobiet czy marynar-
skie festyny rodzinne. Letnie występy ze-
społu wokalnego na pokładzie historyczne-
go okrętu ORP „Błyskawica” są dla miesz-
kańców Gdyni i turystów niezwykłą atrak-
cją, a dla morskiego rodzaju sił zbrojnych 
znakomitą wizytówką. 

Przy klubie „Riwiera” działa również 
oddział PTTK Marynarki Wojennej. Odział 
skupia 13 kół i klubów zrzeszających około 
700 członków, które co roku organizują bli-
sko pół tysiąca przedsięwzięć, w których 
bierze udział kilka tysięcy osób. W ramach 
klubu działa również koło wokalne dla 
dzieci, koło plastyczne, koło malarskie, 
sekcja szachowa dla dzieci oraz formacja 
Challenge Dance. Prowadzone są też zaję-
cia logopedii artystycznej oraz zajęcia ta-
neczno-ruchowe. Przy klubie działa kilka 
stowarzyszeń, związków i kół łowieckich. 
Do stałych imprez organizowanych przez 
„Riwierę” zaliczyć trzeba biesiady literac-
kie, koktajle artystyczne i spotkania ze 
sztuką. Nie sposób nie wspomnieć o klubie 
filmowym, klubie krajoznawcy podróżnika 

czy spotkaniach poświęconych wydarze-
niom historycznym.

Działalność Klubu Marynarki Wojennej 
“Riwiera” oficjalnie rozpoczęła się po 
II wojnie światowej, ale jej korzenie sięga-
ją okresu międzywojennego. W najwięk-
szych garnizonach Wojska Polskiego dzia-
łały wtedy domy oficera, podoficera i do-
my żołnierza. Pełniły one rolę ośrodków 
kulturalno-oświatowych i wychowawczych. 
Nawiązaniem do ich tradycji było utworze-
nie 7 lipca 1945 roku Domu Marynarza 
Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Nowa instytucja spełniała ważną rolę 
placówki kulturalno-oświatowej, jednej 
z pierwszych na wybrzeżu po II wojnie 
światowej. Siedzibą Domu Marynarza MW 
został dawny Dom Zdrojowy przy ulicy 
Piłsudskiego w Gdyni (obecny Dom Mary-
narza floty handlowej). Rozpoczął tam 
działalność Teatr Domu Marynarza, zespół 
kameralny, otwarto kino i pracownię pla-
styczną. Pierwszym kierownikiem Domu 
Marynarza został kpt. mar. Jerzy Szaudel. 
W sierpniu 1946 roku placówkę poddano 
restrukturyzacji. Klub nazwano Domem 
Marynarki Wojennej, a w połowie czerwca 
1947 r. rozformowano i utworzono Klub 
Oficerski Marynarki Wojennej (bez orkie-
stry i teatru), dzielący pomieszczenia 
z dawnym kasynem oficerskim przy Skwe-
rze Kościuszki (budynek Dowództwa Ma-
rynarki Wojennej). 

Wkrótce instytucję czekała kolejna prze-
prowadzka. Jej nową siedzibą został duży 
obiekt przy ul. Zawiszy Czarnego 1, przed-
wojenna „Polska Riwiera”. Otwarcie nastą-
piło 29 czerwca 1950 roku. W ramach ko-
lejnej restrukturyzacji, ponownie zmieniła 
się nazwa placówki. W grudniu 1950 roku 
powołano Dom Oficera Marynarki Wojen-
nej. Kilka lat później podporządkowano jej 
Muzeum MW, Wojskowy Klub Sportowy 
„Flota”, Ośrodek Sportów Wodnych. 
W działalności klubu sporo miejsca zajmo-
wała oświata - na jego bazie utworzono  
m.in. szkołę średnią. 

We wrześniu 1957 roku Dom Oficera 
MW przeorganizowany został na Okręgowy 
Klub Oficerski Marynarki Wojennej. Sześć 
lat później, powołano przy nim pierwszy 
w Wojsku Polskim Oddział PTTK Marynar-
ki Wojennej. W 1973 roku nastąpiła kolejna 
zmiana nazwy klubu. Szef Sztabu General-
nego, rozkazem z 9 kwietnia zmienił ją na 
Klub Marynarki Wojennej. W 1993 roku, 
z inicjatywy kmdr. Zygmunta Brożka, kie-
rownika Klubu MW od 1990 r., dowódca 
Marynarki Wojennej rozszerzył nazwę in-
stytucji o historyczną przedwojenną nazwę 
budynku − „Riwiera”. 
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Płyń po morzach i oceanach świata, sław imię polskiego 
stoczniowca i polskiego marynarza. 

Nadaję ci imię „Ślązak”
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Dowódca Sojuszniczych Sił Mor-
skich NATO (MARCOM) z sie-
dzibą w Northwood pod Londy-
nem , wiceadmirał Peter D. Hud-

son, 3 czerwca gościł w Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwie Komponentu Morskie-
go. Cztery dni później dowódcy COM-DKM 
wiceadmirałowi dr. Stanisławowi Zarychcie 
wizytę złożył wiceadmirał James Foggo, do-
wódca Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO 
w Europie (STRIKFORNATO), będący jedno-
cześnie dowódcą 6. Floty USA, zastępcą do-
wódcy sił morskich USA w rejonie Europy 
i Afryki, a także dowódcą Komponentu Mor-
skiego Sił Połączonych w Europie.

W spotkaniach uczestniczyli specjaliści 
Centrum, aby jak najszczegółowiej przybliżyć 
zakres zadań i rolę jednostki w zakresie dowo-
dzenia operacją na morzu. Obu admirałom 
przedstawiono możliwości Centrum w aspek-
cie koordynacji i kierowania połączoną oraz 
sojuszniczą operacją morską na akwenie Mo-
rza Bałtyckiego. COM-DKM tego typu zada-
nia wykonuje od kilku lat. Wystarczy spojrzeć 
niecały rok wstecz, kiedy podczas ćwiczenia 
„Anakonda 2014” Centrum dowodziło siłami 
morskimi, jako jednym z komponentów połą-
czonej operacji obronnej. 

Oba spotkania zbiegły się z rozpoczynający-
mi się wówczas międzynarodowymi manewra-
mi morskimi pod kryptonimem BALTOPS. Ta 
operacja, w której udział wzięło ponad 50 okrę-
tów, 60 samolotów i śmigłowców oraz kilka ty-
sięcy żołnierzy reprezentujących kilkanaście 

W czerwcu w Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego gościło 
dwóch admirałów z najwyższych morskich struktur dowodzenia Paktu Północnoatlantyckiego. 
To pokazuje, jak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego jest Morze 
Bałtyckie, a z drugiej strony uzmysławia nam, że COM-DKM w przyszłości może wspierać 
dowództwa NATO-wskie w operacjach sojuszniczych na tym akwenie.

państw, w tym w większości leżących nad Bał-
tykiem, była doskonałym przykładem właści-
wego użycia na kierunku morskim sił oddele-
gowanych do działań, zarówno tych okręto-
wych, jak i wspierających – komponentu po-
wietrznego i wojsk lądowych. To właśnie pod-
czas tych manewrów, w struktury międzynaro-
dowego dowództwa weszło kilkunastu ofice-
rów COM-DKM, zajmując newralgiczne sta-
nowiska w systemie dowodzenia i kierowania 
operacją morską. Ćwiczenia te potwierdziły 
zdolności Centrum do prowadzenia działań 
w składzie międzynarodowego dowództwa. 
W niektórych dziedzinach działalności pełnimy 
rolę ekspertów, od których uczą się inni, jak 
chociażby w zakresie rozpoznania, działań 
okrętów podwodnych, czy współpracy z żeglu-
gą. W pozostałych zbieramy dodatkowe do-
świadczenie, aby być najlepiej przygotowanym 
do wykonywania zadań.

Sojuszniczy dowódcy zapoznali się także 
z aspektami polskiego udziału w inicjatywie 
SUCBAS (ang. Sea Surveillance Cooperation 
Baltic Sea), której założeniem jest budowa 
wspólnego systemu nadzoru sytuacji nawod-
nej na Morzu Bałtyckim, polegającego na wy-
mianie informacji o zagrożeniach na morzu, 
podejrzanych jednostkach i morskich kontro-
lach granicznych, a także ochronie środowi-
ska, zapobieganiu przestępstwom i poprawie 
bezpieczeństwa morskiego. 

Nieodzownym elementem każdej operacji 
morskiej jest także ratownictwo morskie, któ-
re było w obszarze zainteresowania NATO-

wskich dowódców. W tym zakresie omówiono 
także wykonywanie tych zadań w polskiej 
strefie odpowiedzialności SAR. 

Podczas każdej operacji morskiej najważ-
niejsze jest dowodzenie, dzięki któremu moż-
liwe jest zgranie i skoordynowanie działań 
wszystkich sił. Bez tego nie ma żadnych szans 
na wykonanie postawionych zadań. Każda po-
jedyncza jednostka pływająca, nawet ta naj-
mniejsza, musi dokładnie znać swoją rolę 
w operacji, a do tego musi to być zbieżne, sko-
ordynowane w miejscu i czasie z zadaniami 
pozostałych elementów sił własnych. Kadra 
COM-DKM jest przygotowywana do wypeł-
niania roli takiego koordynatora.

Nad Bałtykiem leży 6 państw należących do 
Paktu Północnoatlantyckiego, których zada-
niem jest wspólne kreowanie poczucia bezpie-
czeństwa na naszym akwenie. Dodatkowo, 
podczas prowadzenia operacji sojuszniczej na 
Bałtyku, siły tych państw mogą być wzmoc-
nione przez grupy okrętów, delegowane cho-
ciażby ze stałych zespołów NATO-wskich. 
Cały komponent morski wymaga sprawnego 
dowodzenia i być może w przyszłości, to Cen-
trum Operacji Morskich-Dowództwo Kompo-
nemtu Morskiego będzie wspierać w tym za-
kresie działania dowództwa sił morskich  
NATO (MARCOM pod Londynem). 
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Sojusz na Bałtyku

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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Kapitan samolotu Embraer 195 odkrył leżący na dnie Bałtyku 
pływak wodnosamolotu Lublin R-XIII z Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego. Prawdopodobnie w okolicy znaleziska znajdują 
się pozostałe szczątki tej maszyny. 

Na tropie hydroplanu

Sopocianin, Jacek Dzienisiuk jest ka-
pitanem samolotu Embraer 195 
w PLL LOT. Oprócz wielkie pasji ja-
ką jest lotnictwo, uprawia sporty 

wodne. Stara się godzić pracę zawodową 
(ćwierć wieku za sterami statków powietrz-
nych) z nurkowaniem.

Jako młody chłopak zainteresował się ar-
cheologią podwodną i co za tym idzie – nurko-
waniem. Znaczący wpływ wywarły na niego 
filmy zrealizowane przez Jacquesa Cousteau, 
znamienitego francuskiego oceanografa oraz 
pioniera ochrony środowiska. 

Smak wielkiej przygody poznał podczas 
swej pierwszej ekspedycji nurkowej wokół El-
by, górzystej wyspy na Morzu Tyrreńskim. 
Odtąd zaczął penetrować morza w różnych 
częściach świata. 

Kilka lat temu odkrył dla siebie rejon Zato-
ki Gdańskiej, znajdując tam wiele interesują-
cych z historycznego punktu widzenia obiek-
tów. Najciekawsze z nich to drewniane wręgi 
starego żaglowca z leżącą obok kotwicą admi-
ralicji oraz kratownica kadłuba niezidentyfiko-
wanego samolotu.

Marzeniem moim było – opowiada kapitan 
Dzienisiuk – aby odkryć wrak samolotu. In-
spirował mnie mój instruktor nurkowania, Je-
rzy Janczukowicz, który bardzo barwnie opo-
wiadał o swoich podwodnych przygodach. 

Podczas jednego z nurkowań, w okolicach 
Helu, natrafił na duży obiekt przypominający 
wyglądem małą łódź. Znalezisko było całkowi-
cie obrośnięte morską roślinnością i częściowo 
zagłębione w piasku. Pomimo słabej widoczno-
ści – relacjonuje J. Dzienisiuk – zarysował się 
kształt redanu, czyli uskoku w dnie pływaka lub 
podłodziu wodnosamolotu. Moje doświadcze-
nie z lotami na wodnosamolotach sugerowało, 
że może to być pływak. Pomyślałem, że może to 
być część polskiego hydroplanu zniszczonego 
we wrześniu 1939 roku. 

Podczas kolejnych nurkowań sfotografował 
obiekt, a gdy odnalazł tabliczkę znamionową, 
wiedział, że dokonał odkrycia. Na tabliczce 
widniała data - 1933 rok oraz skrót nazwy pro-
ducenta, wytwórni SHORT BROTHERS. 
W takie aluminiowe pływaki były wyposażo-
ne wodnosamoloty Lublin R-XIII z Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego. 

O swoim odkryciu powiadomił Narodowe 
Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Muzeum 
Obrony Wybrzeża w Helu. Po uzgodnieniach 
z nadzorem archeologicznym ustalono datę 
i procedury wydobycia. 

Akcję wydobycia z morza cennego zabytku 
zorganizowało helskie muzeum, przy znaczącej 
pomocy nurków Sławomira Markiewicza i Ada-
ma Cisło. Po kilku godzinach pływak został 
podniesiony z dna i wyciągnięty na plażę nie-
opodal Portu Wojennego Hel. Gdy znalezisko 
opuściło królestwo Neptuna, ukazały się dobrze 
zachowane detale, m.in. zawory drenażowe, luki 
inspekcyjne oraz elementy ze stali nierdzewnej. 

Pomyślałem wówczas o moim dziadku – 
wspomina J. Dzienisiuk – który służył przed 
wojną w Marynarce Wojennej. Ówczesny mat 
Jerzy Dzienisiuk był również jednym z obroń-
ców Helu w 1939 roku. W zbiorach rodzin-
nych zachowała się pożółkła fotografia mata 
Dzienisiuka pozującego obok hydroplanu 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego. 

Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl

Z głębokim żalem żegnamy

Pana kmdr. Stanisława WIELEBSKIEGO

Oficera służącego na okrętach podwodnych,
szefa Budowy Okrętów i Postępu Technicznego w Dowództwie MW

oraz dyrektora Centrum Techniki Morskiej

Rodzinie zmarłego
wyrazy szczerego współczucia

składają kadra i pracownicy Dowództwa 3. Flotylli Okrętów

Panu kmdr. por. rez. Cezaremu Braciszewskiemu

słowa wsparcia oraz wyrazy głębokiego współczucia
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

składają
kadra i pracownicy Dowództwa 3. Flotylli Okrętów

Panu st. chor. mar. Tomaszowi Hinzowi

słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere kondolencje z powodu śmierci

OJCA

składają
dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM

Panu kmdr. por. rez. Cezaremu Braciszewskiemu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składają
pracownicy Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego MW
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Po raz pierwszy młodzież szkół specjalnych ze Szczecina, Świnoujścia i Patzig 
w Niemczech wzięła udział w rejsie okrętem Marynarki Wojennej 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu ORP „Toruń”. Rejs odbył się w ramach akcji 
organizowanej przez Centrum Żeglarskie w Szczecinie pod hasłem: 
„Samodzielni - Morskie Spotkania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”

Morskie spotkanie na ORP „Toruń”

Tegoroczne spotkania odbyły się 
pod koniec czerwca i są kontynu-
acją trzech poprzednich edycji 
edukacji morskiej młodzieży nie-

pełnosprawnej intelektualnie, prowadzonej 
przez Centrum Żeglarskie w Szczecinie. 
Wcześniej młodzież wzięła udział w takich 
akacjach, jak „Poczuć wiatr w żaglach”, 
„Poczuć wiatr w skrzydłach” oraz „Mor-
skie animacje”. Podczas tamtych edycji 
młodzież pływała na jachtach, a zwieńcze-
niem tych akcji był rejs żaglowcem „Zawi-
sza Czarny”. Tegoroczna edycja została re-
aktywowana po dwóch latach przerwy, 
a poprzedzona była ubiegłoroczną wystawą 
fotograficzną w Klubie 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu. Tematem wysta-
wy, której autorem był Andrzej Wiśniew-
ski, szczeciński fotografik i dziennikarz, 
był wcześniej wspomniany rejs młodzieży 
niesprawnej intelektualnie żaglowcem „Za-
wisza Czarny”. Tegoroczna edycja impre-
zy, to coś zupełnie nowego. Rejs okrętem 
wojennym jest przygodą, którą zapamiętuje 

się na całe życie. Wojskowa dyscyplina 
i nowe otoczenie powoduje, że staje się on 
czymś niezwykłym. Największe wrażenie 
na młodzieży zrobiło zwiedzanie okrętu 
oraz poznawanie urządzeń zamontowanych 
na pokładzie. Młodzież miała okazję zwie-
dzić stanowisko dowodzenia, przyjrzeć się 
pracy załogi oraz dowódcy okrętu. Cieka-
wość wzbudziły też zajęcia z zakresu bez-
pieczeństwa na okręcie. Dotyczy to szcze-
gólnie nauki zakładania kamizelek ratun-
kowych. Komenda padająca przez mega-
fon, zbiórka na pokładzie, no i fachowy in-
struktaż zrobiły swoje. Młodzież poczuła, 
że jest traktowana, jak część załogi. 

Marynarze ugościli młodych wilków 
morskich wspaniałą grochówką podaną 
w messie załogi. Po przybyciu do Świnouj-
ścia młodzież zwiedzała żaglowce, holow-
niki i jednostkę SAR. Rejs na pokładzie 
ORP „Toruń” trwał około czterech godzin 
i odbył się na trasie Szczecin – Świnouj-
ście. Tegoroczna edycja akcji oraz po-
przednie, to niepowtarzalna szansa eduka-

cyjna dla dzieci ze szkół specjalnych. W ra-
mach tego typu akcji poznają kulturę mor-
ską, pracę na morzu, zwyczaje morskie, hi-
storię Polski oraz polskiej Marynarki Wo-
jennej. W trakcie rejsów uczą się wzajem-
nej dyscypliny, poszanowania tradycji, pra-
cy indywidualnej, jak i pracy w grupie. Dla 
młodzieży dotkniętej przez los niepełno-
sprawnością jest to szansa na pogłębienie 
wiedzy o morzu i marynarskim rzemiośle. 
Jest to też działanie integrujące młodych 
ludzi z różnych szkół, miast i państw.

Tegoroczna akcja pt. „Samodzielni − 
Morskie Spotkania Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie” odbyła się dzięki 
wsparciu i życzliwości dowódcy 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu kontrad-
mirała Jarosława Zygmunta, szefa sztabu 
komandora Zygmunta Białogłowskiego 
i rzecznika prasowego kmdr. ppor. Jacka 
Kwiatkowskiego. 

Andrzej Wiśniewski
bandera@mw.mil.pl
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15 lipca obchodziliśmy 
rocznicę powstania 
lotnictwa morskiego. 95 lat 
temu wzbił się w powietrze 
pierwszy wodnosamolot 
typu „Friedrichschafen” 
w barwach Marynarki 
Wojennej, pilotowany przez 
chor. pil. Andrzeja 
Zubrzyckiego. Siedem lat po 
pierwszym locie nad Bałtykiem rozpoczęło funkcjonowanie lotnictwo rzeczne, 
będące integralną częścią polskiej siły morskiej.

B A N D E R A

Początki polskiego lotnictwa morskiego

Geneza powstania lotnictwa rzeczne-
go związana jest z osobą dowódcy 
Flotylli Pińskiej, komandorem Wi-
toldem Zajączkowskim, który wła-

śnie w wodnosamolotach i amfibiach latają-
cych upatrywał szanse na znaczne wzmocnie-
nie potencjału bojowego swojej jednostki. Lot-
nictwo rzeczne miało przyczynić się do zwięk-
szenia efektywności wykorzystania artylerii 
jednostek pływających flotylli, głównie moni-
torów, jak również zapewnić możliwość rozpo-
znania, szybką łączność i transport.

Pierwsza współpraca wodnosamolotów 
z Flotyllą Pińską rozpoczęła się 1 lipca 1927 
roku, kiedy to z Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego (MDLot.) w Pucku został oddelego-
wany pluton lotnictwa morskiego, dowodzo-
ny przez por. pil. Feliksa Baczyńskiego. 
W jego skład weszło 6 amfibii FBA-17 
HMT 2, 4 oficerów oraz 15 podoficerów 
i marynarzy. Wspólnie z jednostkami flotylli, 
pluton rozpoczął ćwiczenia 1 sierpnia, pole-
gające głównie na wykonywaniu zdjęć tere-
nu, korekcie ognia monitorów oraz przelo-
tach pasażerskich. W połowie września tego 
roku pluton, nazywany nieoficjalnie Rzecz-
nym Plutonem Lotniczym, zakończył działal-
ność nad Prypecią i powrócił do Pucka. Wła-
śnie te ćwiczenia wykazały przydatność lot-
nictwa rzecznego i tym samym droga do jego 
rozwoju stała otworem. Wynikało to z faktu, 
że ciężkie samoloty kołowe nie mogły dzia-
łać na podmokłych terenach Polesia, z wyjąt-
kiem suchego okresu letniego. Wyjściem 

z sytuacji były tylko wodnosamoloty, które 
mogły startować z rzek i jezior. 

Dowódca MDLot., 10 maja 1928 roku wy-
dał rozkaz o sformowaniu Rzecznego Pluto-
nu Wodnopłatowców (RPW). Personel dotarł 
z Pucka do Pińska pod koniec maja, 
a w czerwcu przyleciały trzy amfibie. Obsłu-
gi lotnicze zostały zaokrętowane na statkach 
rzecznych „Dickmann” oraz H1 i 18 czerwca 
rozpoczęły kampanię letnią.

Przydatność lotnictwa rzecznego została po-
nownie potwierdzona podczas ćwiczeń inspek-
torskich w sierpniu 1928 roku, kiedy mimo nie-
korzystnych warunków atmosferycznych, ogień 
z artylerii monitorów był korygowany przez 
wodnosamoloty. Amfibie wykonywały także 
zadania transportu zaopatrzenia i chorych oraz 
loty łącznikowe. Wykonywały także nietypowe 
zadania – rozpylały na bagnistych terenach Po-
lesia substancje owadobójcze, co było spowo-
dowane zwiększeniem zachorowań na malarię. 
Już tego samego roku postulowano zwiększe-
nie stanu plutonu i przemianowanie go na eska-
drę. Generał Józef Rybak, inspektor Flotylli, 
meldował zwierzchnikom, aby nadające się na 
kręte rzeki Polesia amfibie dozbroić w karabiny 
maszynowe oraz zrzutniki bomb, a tworząca się 
eskadra rzeczna powinna się składać z 10 amfi-
bii oraz z 3 pływających kryp hangarów. 

1 stycznia 1929 roku, szef Sztabu Generalne-
go zatwierdził nową wojenną strukturę organi-
zacyjną Flotylli Pińskiej, w której znalazł się 
Rzeczny Pluton Lotniczy (RPL). W okresie let-
niej kampanii 1929 roku na stałe przeniesiono 

RPL do Pińska. W manewrach z flotyllą w 1930 
roku wziął udział pluton samolotów kołowych 
wydzielonych z 4. Pułku Lotniczego. Ćwiczenia 
wykazały jego niewielką przydatność ze wzglę-
du na warunki terenowe na Polesiu.

W 1932 roku Rzeczny Pluton Lotniczy prze-
mianowano na Rzeczną Eskadrę Lotniczą 
(REL) Tegoż roku do Eskadry trafiły nowe 
wodnosamoloty krajowej produkcji Lublin 
R-XIII bis-hydro. Nowe wodnosamoloty nie 
były jednak w pełni przydatne do wykonywania 
zadań nad rozlewiskami Polesia, w przeciwień-
stwie do starych i już niestety wysłużonych am-
fibii latających typu „Schreck”. W 1933 roku 
REL wydzielono z MDLot. w Pucku pod 
względem organizacyjnym i gospodarczym.

1 stycznia 1934 roku, zarządzeniem Kie-
rownictwa Marynarki Wojennej, w skład 
struktury organizacyjnej Flotylli Rzecznej we-
szła Rzeczna Eskadra Lotnicza. Całość sprzę-
tu i kadr została wydzielona z Morskiego Dy-
wizjonu Lotniczego i przekazana do Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej. Jedynie re-
monty okresowe i kapitalne maszyn latających 
miały się odbywać w Pucku. 

W ten sposób powstał pierwszy niezależny 
oddział lotnictwa Marynarki Wojennej, prze-
znaczony do działań w głębi lądu – na rze-
kach, jeziorach i rozlewiskach Polesia. Nie-
stety jego historia była krótka, gdyż trwała 
niespełna 6 lat. 

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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Z kapitanem rejsu nawigacyjno–szkoleniowego, st. chor. mar. Maciejem 
Białowąsem z Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej, 
rozmawia kpt. mar. Przemysław Płonecki.

Wśród tysięcy wysp

Kilka dni temu wrócił Pan z rejsu po 
Morzu Bałtyckim.

Od trzech lat staramy się raz w roku orga-
nizować dwu lub trzytygodniowy rejs dla na-
szej kadry. Jest to najlepszy i najbardziej sku-
teczny sposób pogłębiania praktycznych 
umiejętności i wiedzy na morzu. W poprzed-
nich latach pływaliśmy po Morzu Północnym 
oraz po Morzu Norweskim. Jest tam zupełnie 
inna, niż na Morzu Bałtyckim specyfika pły-
wania. Jest dużo większe natężenie ruchu, 
występują zjawiska prądów pływowych, cze-
go nie ma na naszym morzu. W tym roku za-

planowaliśmy przejście na koniec Zatoki Bot-
nickiej, czyli rejs przez cały Bałtyk oraz Zato-
kę Botnicką. Tam jeszcze nie pływaliśmy, stąd 
też skierowaliśmy się na północ. Dodatkowo, 
jest tam bardzo trudne przejście przez Morze 
Archipelagowe, czyli rejon pomiędzy Morzem 
Bałtyckim a Zatoką Botnicką. Jest tam kilka-
dziesiąt tysięcy wysp oraz bardzo duże za-
gęszczenie oznakowania nawigacyjnego. Jest 
to niezwykle wymagający akwen do żeglugi. 
Załoga, która była ze mną w tym rejsie jeszcze 
nie miała styczności z tak trudnym obszarem 
pod względem nawigacyjnym. 

Olbrzymie zagęszczenie wysp nie było 
jedyną niespodzianką dla załogi 

podczas żeglowania po Zatoce Botnickiej?
Nowością dla niej było to, że na północy 

Zatoki Botnickiej są tak zwane „białe no-
ce”. Słońce zachodzi około północy, jed-
nakże nie całkowicie, a wschodzi około 
godziny trzeciej. W tym czasie jest szaro, 
a nie zupełnie ciemno. Fakt ten jednak 
ułatwiał nam nawigowanie jachtem pod-
czas wchodzenia do portów, ponieważ 
wszystkie znaki nawigacyjne na wodzie 
było widać. Na przykład do portu Vaasa 
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wchodziliśmy o drugiej w nocy, a noc była 
zupełnie jasna.

Czy załoga składała się z doświadczo-
nych żeglarzy?

Cała załoga, czyli ze mną siedem osób, 
posiada takie uprawnienia, że każdy mógłby 
być kapitanem podczas takiego rejsu. Nato-
miast ja dowodziłem jednostką, ponieważ 
posiadam największe doświadczenie w że-
glowaniu, szczególnie w tamtym rejonie.

Proszę opowiedzieć coś więcej na temat 
tegorocznego rejsu.

Planowanie rejsu rozpoczęło się w zeszłym 
roku. Pierwszym krokiem było zaplanowanie 
trasy rejsu. Po jej akceptacji należało skom-
pletować wszystkie niezbędne pomoce nawi-
gacyjne, które trzeba było nieustannie aktu-
alizować. Korzystaliśmy ze źródeł polskich, 
norweskich oraz fińskich, w tym aktualnych 
map oraz locji morskich. Bez tych pomocy nie 
dałoby się prowadzić bezpiecznej nawigacji. 
Kolejnym etapem było logistyczne zabezpie-
czenie rejsu, czyli zapotrzebowanie zapasów 
żywności, paliwa oraz zgłoszenie do wszyst-
kich portów, że będziemy potrzebować uzu-
pełnić zapasy wody. W całym procesie logi-
stycznego przygotowania rejsu bardzo istotna 
jest dobra współpraca z Komendą Portu Wo-
jennego Gdynia. Jako oddział gospodarczy, 
na zaopatrzeniu którego się znajdujemy, 
otrzymaliśmy wszystko, co było niezbędne do 
odbycia tego rejsu. Załoga liczyła siedem 
osób. Kapitan oraz sześciu członków załogi. 
Pływaliśmy w systemie wachtowym, po dwie 
osoby na wachcie, która składała się z oficera 
wachtowego oraz załoganta. W sumie trzy 
zmiany wachty po dwie osoby. Wypłynęliśmy 
22 czerwca z Gdyni na jachcie „Tornado II”. 
Pierwszym naszym portem było Visby na wy-
spie Gotlandia. Tam staliśmy jeden dzień. Był 
odpoczynek, tankowanie wody oraz prysznic 
na lądzie. Następnego dnia wyszliśmy w kie-
runku wybrzeża fińskiego, a dokładnie w kie-
runku następnego portu, czyli wyspy Uto. Jest 
to początek wejścia w archipelag wysp. Tam 
również byliśmy dzień. Po opuszczeniu portu 
na wyspie Uto, mieliśmy do przejścia wspo-
mniany wcześniej kilkudziesięciotysięczny 
archipelag wysp, dzielący Morze Bałtyckie 
i Zatokę Botnicką. 

Pod względem liczby wysp jest najwięk-
szym archipelagiem na świecie… 

Jest to największe na świecie zagęszczenie 
wysp. Po przejściu tego archipelagu, na któ-
rym jest bardzo dużo oznakowania nawiga-
cyjnego, znaleźliśmy się już na Zatoce Bot-
nickiej, która jest porównywalna z obszarem 
Morza Bałtyckiego pod względem po-
wierzchni oraz pod względem nawigacyj-
nym. Ciekawostką jest fakt, iż Zatoka Bot-
nicka, to tak zwana zlewnia wszystkich wód 
z rzek fińskich, stąd też jest to akwen o bar-
dzo niskim zasoleniu. Im bardziej na północ, 

tym woda staje się coraz słodsza i zmienia 
kolor na brązowy, ze względu na torfowe 
podłoże rzek wpływających do zatoki. Na 
Zatoce Botnickiej jest zdecydowanie mniej-
sze natężenie ruchu statków, niż na Bałtyku. 
Kolejny nasz port znajdował się na wyspie 
Korpostrom, jeszcze w archipelagu. Stamtąd 
udaliśmy się na północ i mniej więcej w po-
łowie Zatoki Botnickiej znajdowało się nasze 
następne miejsce postoju, czyli port Vaasa. 
Miejscem docelowym tegorocznego rejsu był 
port najbardziej wysunięty na północ, czyli 
Kemi. Po dotarciu i jednodniowym odpo-
czynku, udaliśmy się w drogę powrotną. 

Wracaliście również przez archipelag 
wysp fińskich? 

Tak. Tam zwiedziliśmy kolejnych kilka por-
tów. Jednym z większych był port na wyspie 
Hanko. Stamtąd udaliśmy się do Tallina, gdzie 
nastąpiła wymiana załogi. Wyokrętowanie na-
stąpiło 12 lipca. Nasza część rejsu trwała do-
kładnie trzy tygodnie. Wymieniła nas ekipa że-
glarzy z dywizjonu Okrętów Bojowych. Przy-
jechali samochodem do Tallina, którym my 
wracaliśmy do Polski. Wraz z żeglarzami do 
Tallina przyjechał samochód – chłodnia, 
z żywnością. Nowa załoga, dowodzona przez 
kmdr. ppor. Sebastiana Kałę, wróciła do Gdyni 
trasą zbliżoną do naszej.

Tallin to ważne miejsce dla polskich 
marynarzy…

Jeszcze tego samego dnia udaliśmy się 
w kierunku „Starego Miasta”, gdzie znajdu-
je się tablica upamiętniająca marynarzy 
z ORP „Orzeł” z czasów II wojny świato-
wej, aby oddać hołd naszym rodakom.

Ile mil morskich przepłynęliście?
W ciągu 21 dni przepłynęliśmy 1371 

mil morskich. Na morzu spędziliśmy około 

236 godzin, z czego 133 godziny na żaglach, 
a 103 godziny na silniku. Było sporo rejo-
nów, gdzie nie można było pływać na ża-
glach, a także sporo miejsc bezwietrznych. 
Mieliśmy dość napięty plan rejsu, a tym sa-
mym plan wejść do poszczególnych portów. 
W obcych portach jesteśmy traktowani jak 
okręt polskiej Marynarki Wojennej. Przed 
rozpoczęciem rejsu musieliśmy uzyskać zgo-
dę na przebywanie na obcych wodach teryto-
rialnych oraz zgodę na wejście do portów in-
nych państw. Zgoda wydawana jest na okre-
ślony czas. Ponadto jesteśmy bardzo uzależ-
nieni od pogody, a nie mogliśmy sobie po-
zwolić na znaczące opóźnienia. 

Jak przyjmowano polski jacht w obcych 
portach?
Każdorazowo wzbudzaliśmy ogromne za-

ciekawienie, ponieważ w portach, do których 
wchodziliśmy było bardzo mało jednostek 
z obcą banderą. Jest taki zwyczaj, że po wej-
ściu jachtu z obcą banderą, w porcie podwie-
sza się flagę tego kraju, z którego jacht przy-
był. Przyjmowano nas bardzo życzliwie 
i z szacunkiem.

Jakie są plany na przyszły rok?
Przygotowanie do przyszłorocznego 

rejsu nawigacyjno–szkoleniowego pod ża-
glami już się rozpoczęło. Planujemy rejs 
trzytygodniowy do wybrzeży Anglii oraz 
Szkocji. Tamte rejony charakteryzują się 
przede wszystkim występowaniem prądów 
pływowych. Tego typu zjawiska na Morzu 
Bałtyckim praktycznie nie występują.

Czy już wiadomo kto będzie kapitanem 
przyszłorocznego rejsu?

Mam nadzieję, że osobiście dostąpię tego 
wyróżnienia i będę mógł dowodzić jachtem 
również w przyszłym roku.
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Tomasz Gos
bandera@mw.mil.pl

Margaret – piosenkarka i celebrytka śpiewała w usteckim porcie z pokładu 
ORP „Gopło”. Scena została rozstawiona na rufie okrętu. Koncertu słuchało 
kilka tysięcy osób.

Margaret na ORP „Gopło”

Marynarze wiedzieli o koncer-
cie już kilka tygodni przed 
występem polskiej piosenkar-
ki. Jednak do mediów oficjal-

na wiadomość o tym wydarzeniu trafiła do-
piero kilka dni przed koncertem. Jak doszło 
do tego, że występ odbył się właśnie na 
ORP „Gopło”? Władze Ustki wystosowały 
pismo do Dowództwa Generalnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych z zapytaniem o możli-
wość zorganizowania koncertu na pokładzie 
okrętu. ORP „Gopło” już kilkakrotnie brał 

udział w uroczystościach organizowanych 
przez miasto. 

Organizatorem koncertu była ogólnopol-
ska rozgłośnia radiowa RMF FM, która jest 
rozgłośnią partnerską Ustki. Jak poinformo-
wali dziennikarze na stronie internetowej ra-
dia, wokalistka przed występem spędziła 
dzień z mieszkańcami Ustki i turystami. Spo-
tkała się z nimi na plaży, rozdawała jago-
dzianki. Przysiadła również na multimedial-
nej „Ławeczce RMF FM”.

Margaret znana jest z wykonania piosenki 

„Thank You Very Much”, która znalazła się na 
drugim miejscu listy najczęściej granych 
utworów w polskich rozgłośniach radiowych. 
Zajęła również czterdzieste pierwsze miejsce 
na liście najlepiej sprzedających się płyt 
w Niemczech. Utwór świetnie się sprzedał 
w Austrii i we Włoszech. Na koncercie w Ust-
ce, piosenkarka zaśpiewała między innymi 
hymn mistrzostw świata siatkarzy, które odby-
wały się w Polsce w ubiegłym roku.
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Marcin Gortat w 3. Flotylli Okrętów

13 lipca, Marcin Gortat odwiedził marynarzy służących na co dzień w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. W trakcie wizyty spotkał się z zało-
gami okrętu podwodnego ORP „Bielik” oraz fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”.

Wizyta Marcina Gortata w Marynarce Wojennej jest kontynuacją działań, wspierających polskich żołnierzy oraz weteranów wojennych.  
Taka postawa znakomitego polskiego koszykarza jest próbą przeszczepienia na polski grunt amerykańskiego poważania i szacunku do armii 
i weteranów działań wojennych.

Fundacja Marcina Gortata MG13 funkcjonuje od października 2009 roku. Jej celem była i jest pomoc młodym ludziom w realizacji  
własnych marzeń sportowych. W Polsce utalentowani sportowcy często stają przed problemem braku środków na rozwój własnego talentu 
i pasji. Oprócz funduszy brakuje również profesjonalnej opieki trenerskiej i szkoleniowej. Fundacja Marcina Gortata postawiła sobie zadania: 
odnalezienia młodych i obiecujących zawodników, wsparcia ich poprzez system stypendialny oraz dzięki współpracy z czołówką kadry  
szkoleniowej w Europie i USA zaoferowanie profesjonalnych treningów rozwojowych.
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