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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

   Szanowni Czytelnicy!

W imieniu redakcji i wszystkich osób, które przygotowują 
czasopismo Marynarki Wojennej „Bandera”, pragnę po-
dziękować Państwu za opinie i komentarze przesyłane do 

nas w 2009 roku. Stanowiły one wykładnię, jakie tematy należało po-
ruszyć i w jaki sposób odpowiadać na oczekiwania Czytelników. Jed-
nocześnie pozwoliły na prezentację specyfiki Państwa służby i pracy, 
dokonań i sukcesów, a także problemów. 

W minionym roku wydaliśmy osiem numerów „Bandery”, która po-
wróciła do swoich Czytelników po ponad 2–letniej przerwie. Było to możliwe dzięki 
wspólnemu wysiłkowi oraz determinacji Marynarki Wojennej i Redakcji Wojskowej. Dzi-
siejszą „Banderę” przygotowują oficerowie prasowi, dwóch dziennikarzy Redakcji Woj-
skowej oraz Zespół Reporterski MW. Cały ciężar druku miesięcznika i zapewnienia mu fi-
zycznej formy spoczywa na Zespole Redakcyjno–Wydawniczym MW. Jednak bardzo by-
śmy chcieli, aby do „Bandery” pisali także ci, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą, do-
świadczeniem i spostrzeżeniami. „Bandera” ma być bowiem swoistego rodzaju forum 
marynarskich poglądów i opinii, których powinniśmy bronić, a niekiedy nawet o nie wal-
czyć. Jednocześnie pragnę podkreślić, że będziemy wdzięczni za sugestie i krytyczne uwa-
gi. Pozwoli nam to w dalszym ciągu rozwijać jakość materiałów publikowanych w „Ban-
derze”, aby kolejne numery były coraz ciekawsze i interesujące. 

W nowym 2010 roku, naszym Czytelnikom życzymy wielu sukcesów, pomyślności w re-
alizacji planów oraz spełnianiu marzeń. 

kmdr por. Bartosz Zajda
rzecznik prasowy Dowódcy MW
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W styczniowym numerze zmieniliśmy szatę graficzną strony tutułowej. Liczymy na Państwa 
sugestie i opinie w planowaniu kolejnych zmian w wyglądzie i treści naszego czasopisma. 
Prosimy je przesyłać na adres: bandera@mw.mil.pl.

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".
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Czy program szkolenia MW w 2010 ro-
ku będzie się czymś zasadniczo różnił 

od programu szkolenia w 2009 roku?
Program szkolenia MW będzie się różnił 

od roku ubiegłego głównie w kontekście 
przyjętych, nowych programów szkolenia 
jak i zaakceptowanych form szkolenia. 
W roku 2010 rozpoczęto szkolenie zgodnie 
z nowym programem i trzyletnim cyklem 
szkoleniowym. Odbywać się ono będzie 
w pierwszej fazie przy maksymalnym wy-
korzystaniu trenażerów i symulatorów 
a następnie na sprzęcie bojowym. Zgodnie 
z nowym programem pojawią się nowe 
przedmioty szkolenia, takie jak „Reagowa-
nie kryzysowe”, „Ochrona i obrona obiek-
tów”, „Szkolenie ekonomiczne”, „Szkole-
nie z konfliktów zbrojnych w aspekcie pra-
wa miedzynarodowego”, „Szkolenie 
z ochrony informacji niejawnych”, realizo-
wane do tej pory po części w ramach szko-
lenia uzupełniającego kadry i samokształ-
cenia. Większy nacisk zostanie położony 
na inne niż wynikające z przeznaczenia 
jednostki przedmioty szkolenia bojowego, 
pozwalające na wszechstronne przygotowa-
nie żołnierza do działania na polu walki. 
Szkolenie obejmować będzie również za-
gadnienia przygotowujące do udziału 
w misjach poza granicami kraju.

Co będzie należało do priorytetów szko-
leniowych MW w przyszłym roku?

Do priorytetów szkoleniowych w 2010 
roku będzie należało utrzymanie nakaza-
nego poziomu wyszkolenia załóg okrętów, 
statków powietrznych i jednostek brzego-
wych oraz ich przygotowania do działalno-
ści w stałych zespołach NATO oraz siłach 
wydzielanych do Sił Odpowiedzi NATO 
(SON) w roku 2011. Priorytetem objęto 

także wdrożenie i planowanie procesów 
szkolenia załóg w oparciu o nowe progra-
my szkolenia zapewniające osiągniecie ce-
lów profesjonalizacji Sił Zbrojnych. Po-
nadto jednostki doskonalone będą w pro-
wadzeniu działań zgodnie z ich przezna-
czeniem. Szczególny nacisk położono na 
intensyfikację wykorzystania trenażerów 
i symulatorów pozostających na wyposa-
żeniu baz szkoleniowych związków tak-
tycznych. W celu maksymalizacji efektów 
szkoleniowych polecono prowadzić szko-
lenie zintegrowane wykorzystując bazę 
szkoleniową Ośrodków Szkolenia MW 
i AMW. Doskonalone będą sposoby użycia 
uzbrojenia oraz zasady współdziałania 
z innymi rodzajami wojsk oraz innymi ro-
dzajami Sił Zbrojnych w ramach prowa-
dzenia operacji połączonych, a także z si-
łami morskimi państw sojuszniczych.

Czy te priorytety zmieniły się w ciągu 
20 lat?

W ciągu 20 lat priorytety szkolenia pod-
legały transformacji na rzecz dostosowania 
ich do standardów obowiązujących w pań-
stwach członkowskich NATO. Jednocze-
śnie wprowadzono procesy dowodzenia 
i planowania działań dostosowanych do 
zmieniających się warunków funkcjonowa-
nia MW, z okresu po rozwiązaniu Układu 
Warszawskiego poprzez udział w progra-
mie PdP do członkowstwa w NATO. W la-
tach poprzedzających wstąpienie Polski do 
NATO, w ramach udziału w Programie 
Partnerstwa dla Pokoju, priorytetem było 
pozyskanie doświadczeń i dokumentów, 
które umożliwiły osiągnięcie poziomu za-
pewniającego udział sił MW w przedsię-
wzięciach szkoleniowych sił morskich NA-
TO. Uczestnicząc w ćwiczeniach między-
narodowych doskonalono procedury dowo-
dzenia i komunikacji w trakcie ćwiczeń 
z wykorzystaniem uzbrojenia. Pozyskane 
doświadczenia wdrażane były równolegle 
do procesu szkolenia pozostałych sił MW.

W jaki sposób profesjonalizacja armii ma 
wpływ na kształt szkolenia w MW?

Profesjonalizacja armii, a właściwie jej 
pierwszy etap tzn. uzawodowienie jedno-
stek wojskowych w znaczący sposób po-
prawiła ogólny stan wyszkolenia indywi-
dualnego marynarzy oraz w znaczącym 
stopniu przyczyniła się do większego zgra-
nia stanów osobowych jednostek. Wymusi-
ła ona zmianę ogólnego procesu szkolenia, 
który w warunkach zasadniczej służby 

wojskowej rozpoczynał się od specjali-
stycznego, indywidualnego szkolenia ma-
rynarzy w poszczególnych specjalno-
ściach. Powyższy proces szkolenia miał 
charakter cykliczny i powtarzalny w każ-
dym roku szkoleniowym. Ponadto maryna-
rze z kolejnych wcieleń, sukcesywnie 
przybywający do jednostek na różnych eta-
pach szkolenia prezentowali zróżnicowany 
poziom przygotowania do realizacji zadań. 

Korzyści z wprowadzenia profesjonaliza-
cji są bezsporne i głównymi jej zaletami są:
• jednostki są skadrowane w 100 % i w nie-

wielkim stopniu występuje rotacja na po-
szczególnych stanowiskach;

• marynarze posiadają jednolity poziom 
wyszkolenia;

• większy akcent w szkoleniu można po-
łożyć na zgrywaniu poszczególnych sił 
jednostki, niż na wyszkoleniu indywidu-
alnym marynarzy w związku z ich więk-
szym (bo długoletnim) doświadczeniem;

• szkolenie indywidualne polega głównie 
na zapoznawaniu się ze specyfiką nowo 
wprowadzanego sprzętu, nowymi proce-
durami oraz samokształceniu mającym 
na celu utrwalanie nabytych nawyków 
i samorozwoju specjalistów;

• szkolenie jednostek w większym niż do-
tychczas stopniu ma charakter zadanio-
wy tzn. ma na celu przygotowanie jed-
nostki do realizacji konkretnych przed-
sięwzięć, tak w realizacji samodzielnej 
jak i we współdziałaniu w ramach grupy 
zadaniowej;

• marynarze zawodowi w dużo większym 
stopniu identyfikują się ze swoją jed-
nostką i realizowanymi zadaniami (ma-
rynarze zasadniczej służby wojskowej 
w zróżnicowanym stopniu angażowali 
się w pełni w tok życia jednostki).

Czy nasze członkowstwo w NATO powo-
duje zasadnicze zmiany w podejściu do 

kwestii szkolenia?
Członkowstwo Polski w NATO spowo-

dowało bezsprzecznie zasadnicze i wi-
doczne zmiany w podejściu do problema-
tyki szkolenia sił MW.

Zasadniczym powodem do wprowadze-
nia zmian w podejściu do dotychczas reali-
zowanego w MW szkolenia sił, właściwie 
tylko w układzie narodowym, była ko-
nieczność wywiązania się Sił Zbrojnych, 
a tym samym MW z zobowiązań sojuszni-
czych. Wymusiło to konieczność przewar-
tościowania zagadnień i programów szko-

O planach szkoleniowych na 2010 rok rozmawiamy z Szefem 
Szkolenia Marynarki Wojennej kontradmirałem Ryszardem 
Szczepanem Demczukiem.
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leniowych realizowanych w układzie naro-
dowym i dostosowania ich do standardów 
i potrzeb zadań realizowanych w ramach 
NATO. Zostały opracowane nowe progra-
my szkolenia dostosowane do zadań jakie 
zostały postawione przed Marynarką Wo-
jenną w układzie sojuszniczym. Ujednoli-
cono standardy, procedury, metody i spo-
soby działania w przygotowaniu i szkole-
niu załóg okrętów i marynarzy. Dodatkowo 
udział i wykorzystanie sił MW w ramach 
sojuszniczych ćwiczeń i operacji wpłynął 
na decyzję o rozpoczęciu szkolenia ofice-
rów, podoficerów i marynarzy w ośrod-
kach szkolenia NATO oraz innych państw 
sojuszu. Duży nacisk położono na podno-
szenie kwalifikacji kadry, zarówno specja-
listycznych jak i językowych szczególnie 
podoficerów i marynarzy. Następstwem te-
go działania było wprowadzenie do użycia 
procedur taktycznych i operacyjnych NA-
TO oraz publikacji taktycznych, które są 
obecnie podstawowymi dokumentami wy-
korzystywanymi podczas ćwiczeń sojusz-
niczych. Przykładem potwierdzającym po-
wyższe fakty może być udział okrętów 
MW w międzynarodowych ćwiczeniach 
sojuszu, operacjach oraz w składzie sta-
łych okrętowych zespołów NATO – Stan-
ding NATO Maritime Group 1 (SNMG1) 
i Standing NATO Mine Countermeasures 
Group 1 (SNMCMG1). Załogi ww. okrę-
tów realizowały cykl szkoleń przygotowu-
jących do udziału w opisanych powyżej 
przedsięwzięciach. Były to zarówno szko-
lenia w ośrodkach krajowych (AMW, 
CSzMW), jak również kursy zagraniczne 
w ośrodkach NATO. Dodatkowo załogi 
fregat i niszczycieli min odbyły szkolenie 
sprawdzające poziom wyszkolenia w wy-
specjalizowanych ośrodkach egzaminacyj-
nych w UK – Flag Officer Sea Training 
(FOST) dla fregat i BELGII – Mine coun-
termeasures vessels Operational Sea Tra-
ining - MOST (niszczyciel min). 

Każde z państw morskich NATO stosuje 
w praktyce jednolite procedury taktyczne 
i operacyjne, co nie znaczy jednak, że po-
zbyły się one zupełnie elementów tak zwa-
nych „narodowych” czyli charakterystycz-
nych dla danego państwa tak z uwarunko-
wań tradycji morskiej lub z racji specyfiki 
rodzaju sił morskich.

Jak przedstawia się poziom wyszkole-
nia naszych marynarzy na tle wyszko-

lenia marynarzy z innych krajów NATO?
Odpowiadając na powyższe pytania trud-

no jest jednoznacznie wykazać różnice 
w poziomie wyszkolenia marynarzy MW 
i marynarzy innych państw NATO. Opiera-
jąc próbę takiego porównania na doświad-
czeniach uzyskanych w trakcie udziału na-
szych załóg w ćwiczeniach i operacjach 

NATO można stwierdzić, że występujące 
różnice wynikają głównie z faktu, że nakła-
dy na szkolenie w innych państwach NATO 
są o wiele wyższe niż nakłady w MW, 
a także ze względu na lepsze przygotowa-
nie i wyposażenie bazy szkoleniowej. 

Poziom wyszkolenia marynarza na do-
wolnym okręcie należy rozumieć jako jego 
zdolność do wykonywania swoich obo-
wiązków na zajmowanym stanowisku. 
W tym kontekście poziom wyszkolenia zo-
stał potwierdzony wielokrotnie o czym mo-
gą świadczyć chociażby opinie dowódców 
sił NATO w czasie ćwiczeń lub operacji 
sojuszniczych pod adresem naszych sił. 
Przykładem tego jest wyróżnienie jakim 
poszczycić się może polska MW z racji 
p r zejęc i a  dowodzen ia  ze spo łem 
SNMCMG1. Dodatkowym dowodem wy-
sokiego poziomu wyszkolenia jest również 
efektywność działań okrętów w danym 
ćwiczeniu, mierzona na przykład ilością 
wykrytych i zniszczonych min morskich. 
Jednym z głównych mankamentów wpły-
wających pośrednio na występujące różnice 
w poziomie wyszkolenia jest w dalszym 
ciągu słaba lub czasami niewystarczająca 
znajomość języka angielskiego wśród pod-
oficerów i marynarzy.

Czy jest zależność miedzy poziomem 
wyszkolenia a jakością sprzętu, na 

którym szkolą się i pracują marynarze?
Poziom wyszkolenia a jakość sprzętu to 

podstawowy czynnik umożliwiający przy-
gotowanie do pracy bojowej, utrzymania 
gotowości bojowej oraz prowadzenie wła-
ściwego procesu szkolenia. Jest sprawą 
oczywistą, że jakość sprzętu wpływa 
wprost proporcjonalnie na poziom wy-
szkolenia żołnierzy. Sprzęt zużyty tech-
nicznie i zestarzały technologicznie (czę-
sto starszy od obsługujących go maryna-
rzy) na którym szkolą się marynarze pro-
wadzi do lekceważenia szkolenia, co nega-
tywnie wpływa na jego poziom. Dużo cza-
su przeznaczonego na szkolenie zajmuje 
często wysiłek skierowany na utrzymanie 
sprzętu w sprawności eksploatacyjnej.

Jaka jest jakość i stan techniczny sprzę-
tu na którym szkolą się marynarze?

Jakość i stan techniczny sprzętu jedno-
stek MW jest dosyć zróżnicowany. Stan 
techniczny zasadniczego sprzętu, wysił-
kiem stanów osobowych, utrzymywany 
jest na poziomie dobrym. Problemy 
z utrzymaniem wskaźników sprawności 
wynikają w głównej mierze z jego wyeks-
ploatowania, zestarzenia się technologicz-
nego oraz po części z niedofinansowania 
procesu remontów sprzętu oraz remontów 
i zakupów części zamiennych.

Zasadniczy sprzęt (UiSW) w lotnictwie 
MW w większości jest nowoczesny lub 

modernizowany, aczkolwiek część sprzętu 
(w szczególności śmigłowce ZOP i SAR 
typu Mi-14) w najbliższej przyszłości bez-
względnie wymaga wymiany na nowy typ 
śmigłowca. Proces stopniowego wycofy-
wania sprzętu z ukończonym resursem 
technicznym został już rozpoczęty, a pro-
gramy operacyjne przewidujące wprowa-
dzenie nowych śmigłowców do składu lot-
nictwa morskiego będą sukcesywnie wpro-
wadzane w życie.

Utrzymanie jakości sprzętu odpowiada-
jącej współczesnym wymogom będzie 
możliwe jedynie pod warunkiem kontynu-
owania procesów modernizacyjnych – 
przede wszystkim samolotów An-28 Bryza 
1 Rm do wersji Bryza /BIS.

Czy ograniczenie nalotów w BLMW 
ma wpływ na jakość wyszkolenia 

pilotów MW?
Każdy dowódca chciałby mieć tyle 

sprawnego sprzętu aby zaplanowane zada-
nia realizować bez ograniczeń, bo każde 
ograniczenia a szczególnie nalotu powodu-
ją wydłużenie procesu szkolenia i mają 
istotny wpływ na jakości poziom wykony-
wanych zadań oraz bezpieczeństwo lotów. 

Planowany nalot na 2010 rok w BLMW 
jest nalotem od kilku lat pozostający na 
podobnym poziomie i zależy głównie od 
dostępności resursów statków powietrz-
nych, środków do zabezpieczenia bieżącej 
eksploatacji, a w dalszej kolejności przy-
znanych limitów paliwa lotniczego.

W pozostałych rodzajach SZ piloci wy-
konują większe normy nalotu, ze względu 
na priorytety jakimi są: udział w misji 
w Afganistanie oraz szkolenie na nowych 
typach samolotów (F-16 „Jastrząb”). 

Przeznaczone większe środki finansowe 
na remonty w lotniczych zakładach na-
prawczych, w pierwszej kolejności statków 
powietrznych Sił Powietrznych i Wojsk Lą-
dowych, mają bezpośredni wpływ na na-
prawy i remonty samolotów i śmigłowców 
Lotnictwa MW, które schodzą na drugi 
plan, co wydłuża okres oczekiwania na re-
monty (np.: od 2 lat na remont oczekują 
śmigłowce Mi-14). 

Lotnictwo MW dysponuje liczbą 43 stat-
ków powietrznych a wielkości nalotu są 
konkretnie przywiązane do możliwości 
sprzętowych, resursowych i remontowych, 
tak aby możliwe było realizowanie nałożo-
nych przez przełożonych zadań na bez-
piecznym poziomie. 

Pozyskanie w niedalekiej przyszłości 
nowego sprzętu, pozwoli na zwiększenie 
nalotu dla pilotów lotnictwa MW.            

rozmawiał: Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Nowym komendantem Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia 

MW został komandor Roman Kreft. Dotych-
czasowy komendant - komandor Waldemar 
Kornatowski zakończył służbę w Marynarce 
Wojennej. Wcześniej kmdr R. Kreft pełnił 
funkcję zastępcy komendanta Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodze-
nia Marynarki Wojennej. Ukończył Politech-
nikę Gdańską, studia podyplomowe w Aka-

Admiralski awans
Kontradmirał Jerzy Patz, dowódca Cen-

trum Operacji Morskich, otrzymał 
z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
awans na stopień wiceadmirała.

Wiceadmirał Jerzy Patz urodził się 11 li-
stopada 1953 w Rządzu. W 1973 roku roz-
począł naukę na Wydziale Dowódczym 
Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej 
w Gdyni, po ukończeniu której w 1977 r. 
został promowany na pierwszy stopień ofi-
cerski. Pierwsze stanowisko służbowe ob-
jął na trałowcu ORP „Jastrząb” – został 
dowódcą działu broni podwodnej. W 1980 
roku został wyznaczony na zastępcę do-
wódcy trałowca ORP „Albatros”, a od 
1981 r. objął dowodzenie tym okrętem. 
Następnie w latach 1982-1984 dowodził 
trałowcem ORP „Tukan”, będąc jednocze-
śnie dowódcą grupy okrętów w 13 Dywi-

zjonie Trałowców w Helu. Od 1986 r. do 
1991 r. służył w dowództwie 13 Dywizjo-
nu Trałowców, kolejno na stanowisku szefa 
Sztabu - zastępcy dowódcy (1986–1988) 
oraz dowódcy dywizjonu (1988–1991). 
W roku 1991 r. został wyznaczony na sta-
nowisko szefa Sztabu – I zastępcy Dowód-
cy 9 Flotylli Obrony Wybrzeża im. kadm. 
Włodzimierza Steyera w Helu. W latach 
2000-2004 zajmował stanowisko szefa 
Szefostwa Szkolenia Morskiego – zastępcy 
szefa Szkolenia Marynarki Wojennej, po 
czym do 2006 dowodził 3 Flotyllą Okrę-
tów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego 
w Gdyni. Od 28 czerwca 2006 roku był za-
stępcą Dowódcy Centrum Operacji Mor-
skich w Gdyni. W czerwcu 2008 roku wi-
ceadmirał Jerzy Patz objął obowiązki do-
wódcy Centrum Operacji Morskich.        

Nowy zastępca szefa sztabu MW
Kontradmirał Jarosław Zygmunt został 

nowym zastępcą Szefa Sztabu Mary-
narki Wojennej. Wcześniejszy zastępca Sze-
fa Sztabu MW kontradmirał Marek Kurzyk 
objął obowiązki zastępcy Szefa Sztabu ds. 
Wsparcia Dowództwa Komponentu Mor-
skiego NATO w Northwood. 17 listopada, 
kontradmirał Jarosław Zygmunt objął obo-
wiązki na nowym stanowisku. 

Kontradmirał Jarosław Zygmunt po 
ukończeniu studiów w Wyższej Szkole 
Marynarki Wojennej i obronie pracy magi-
sterskiej został skierowany do 1 Dywizjo-
nu Kutrów Rakietowo – Torpedowych 
3 Flotylli Okrętów (3 FO) w Gdyni. W la-
tach 1984 – 1987 był zastępcą dowódcy 
kutra torpedowego ORP „Sprawny”, a na-
stępnie okrętu rakietowego ORP „Włady-
sławowo”. Od 1987 do 1993 roku dowo-
dził okrętem rakietowym ORP „Świnouj-

ście”. Od 1993 do 1999 r. był szefem Szta-
bu 1 Dywizjonu Okrętów Rakietowych 
3 FO. To właśnie okręty tego Dywizjonu, 
jako pierwsze jednostki uczestniczyły 
w manewrach międzynarodowych już kil-
ka dni po wstąpieniu Polski do NATO. Od 
1999 do 2003 roku dowodził Dywizjonem. 
Był ostatnim dowódcą 1 Dywizjonu Okrę-
tów Rakietowych i jednocześnie pierw-
szym dowódcą nowo sformowanego 31. 
Dywizjonu Okrętów Rakietowych. Następ-
nie objął stanowisko Komendanta Portu 
Wojennego w Gdyni (2003 – 2006). W lip-
cu 2007 roku, po ukończeniu studiów Poli-
tyki Obronnej w AON objął stanowisko 
szefa Centrum Wsparcia w Dowództwie 
Operacyjnym. W listopadzie 2009 r. został 
wyznaczony przez Ministra Obrony Naro-
dowej na stanowisko zastępcy Szefa Szta-
bu Marynarki Wojennej.                            

Nowy szef CWTiD demii Marynarki Wojennej oraz Podyplomo-
we Studia Operacyjno - Strategiczne w Aka-
demii Obrony Narodowej. Za wzorowe peł-
nienie służby był wielokrotnie wyróżniany 
przez przełożonych, między innymi: Srebr-
nym Krzyżem Zasługi oraz Złotymi Medala-
mi Za Zasługi dla Obronności Kraju i Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny. 

CWTiD odpowiada za łączność telefo-
niczną, radiową, satelitarną i internetową 
w Marynarce Wojennej.                            
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ludzkiej obecności na morzu i na lądzie. 
Polskie doświadczenia w tej dziedzinie są 
bardzo dobrze znane także na forum mię-
dzynarodowym.                                          

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

Patrole rozminowania Marynarki 
Wojennej wyjeżdżały do inter-
wencji ponad 130 razy, a grupy 
nurków-minerów oraz załogi 

okrętów przeciwminowych przeprowadziły 
11 operacji na morzu. Działania grup nie 
ograniczały się tylko do obszaru Polski. 
W trakcie wielonarodowej operacji OPEN 
SPIRIT działający z pokładów niszczycie-
li min ORP „Mewa” i ORP „Flaming” nur-
kowie-minerzy zniszczyli na wodach Zato-
ki Fińskiej 10 min morskich o łącznej ma-
sie ponad 3 ton. 

Polskie wybrzeże i pas wód przybrzeż-
nych, a zwłaszcza Półwysep Helski i Zatoka 
Gdańska były miejscem intensywnych dzia-
łań bojowych II wojny światowej. Często kil-
kudziesięcioletnia amunicja i innego rodzaju 
niewybuchy odkrywane są przez ruchy dna 
morskiego, mas wody, czy przemieszczające 
się wydmy. Równie często niewybuchy znaj-
dowane są w wyniku działalności człowieka 

Około 18 tysięcy różnego rodzaju niewybuchów i niewypałów o łącznej masie 
ponad 40 ton zlikwidowali w 2009 roku saperzy i nurkowie-minerzy Marynarki 
Wojennej. Niebezpieczne pozostałości po II wojnie światowej zalegały 
głównie w pasie wybrzeża oraz w wodach Bałtyku.

(np. różnego rodzaju prace pogłębiające, bu-
dowlane czy rozbiórkowe). 

W celu prowadzenia działalności inter-
wencyjnej na wybrzeżu oraz na morzu Ma-
rynarka Wojenna utrzymuje w gotowości 
dwa patrole rozminowania w Dziwnowie 
(8. Batalion Saperów) i w Rozewiu (43. 
Batalion Saperów) oraz dwie grupy nur-
ków-minerów w Świnoujściu (12. Dywi-
zjon Trałowców) i Gdyni (13. Dywizjon 
Trałowców). Jednocześnie działania prze-
ciwminowe prowadzą specjalistyczne 
okręty: niszczyciele min i trałowce. Mor-
scy saperzy i minerzy pomagają również 
w interwencjach na akwenach śródlądo-
wych (tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
jezioro Dąbie, Ińsko oraz różne miejsca 
Odry, Noteci i Wkry).

Działania przeciwminowe, likwidacja nie-
wypałów i niewybuchów należą do kluczo-
wych zadań Marynarki Wojennej mających 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
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Dwa PATROLE ROZMINOWANIA 
(z 8. i 43. Batalionu Saperów MW) 
i dwie GRUPY NURKÓW-MINERÓW 
oraz OKRĘTY 12. i 13. Dywizjonu Trałowców 
unieszkodliwiły łącznie około :

• 15 000 sztuk amunicji strzeleckiej róż-
nego kalibru,

• 1400 pocisków artyleryjskich i grana-
tów moździerzowych,

• 48 torped, 
• 5 bomb głębinowych,
• 80 min przeciwpiechotnych z zapalni-

kami,
• 10 min morskich,
• 50 zapalników,
• 20 granatów ręcznych i przeciwpancer-

nych,
• 1300 innych przedmiotów niebezpiecz-

nych.

kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

B A N D E R A
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OBLICZA HISTORII 
A WIZJE PRZYSZŁOŚCI

W czasie tworzenia się naszego 
państwa Pomorze należało do 
Polski. Tam też, w 1000 roku, 
w Kołobrzegu, zostało utwo-

rzone jedno z pierwszych biskupstw. Z chwilą 
rozpadu pierwszego państwa Piastów, ziemie 
te zostały utracone na kilkadziesiąt lat. W wy-
niku średniowiecznych zawirowań kilka razy 
traciliśmy i odzyskiwaliśmy Pomorze. Powrót 
macierzy nad Bałtyk nastąpił w wyniku Poko-
ju Toruńskiego w 1466 roku, kończącego 
Wojnę Trzynastoletnią Polski z Zakonem 
Krzyżackim. Dokładnie rok po jej zakończe-
niu, król Kazimierz Jagiellończyk, za udział 
Gdańska w konflikcie, a w szczególności 
gdańskich okrętów, przyznał temu miastu tzw. 
„Wielki Przywilej”. Spowodowało to odsunię-
cie Polski od korzyści płynących z morza 
i rzeki Wisły. Całkowity handel tymi drogami 
„wodnymi” przejął Gdańsk. Kolejne lata były 
dla Polski w zakresie polityki morskiej latami 
„przespanymi”. W tym czasie nastąpił zanik 
floty kaperskiej. Polska nie posiadała ani floty 
wojennej, ani handlowej.

W 1568 roku Sejm powołał do życia Komisję 
Morską – pierwszy w Polsce i jeden z pierw-
szych w Europie organów władzy państwa na 
morzu. Król Zygmunt III Waza, z początkiem 
XVII wieku, zarządził tworzenie królewskiej 
floty wojennej, której zadaniem było prowadze-
nie działań przeciwko flotom Szwecji i Rosji. 
Władysław IV Waza kontynuował politykę 
morską swojego poprzednika. W latach 1632–
1634 utworzył kolejną eskadrę okrętów wojen-
nych i przystąpił do tworzenia kolejnych portów 
wojennych. W 1637 roku Sejm uchwalił spe-
cjalne środki na finansowanie działalności floty 
wojennej opłacanej z wpływów pochodzących 
z ceł morskich. Był to pierwszy w dziejach Pol-
ski akt uchwalenia przez organ ustawodawczy 
środków na siły morskie państwa. Jednak brak 
decyzji Sejmu (1641 r.) o dalszym finansowa-
niu floty wymusił na królu sprzedaż okrętów. 
Kilka lat po tym wydarzeniu, Szwecja najecha-
ła na Polskę („potop szwedzki”). W kolejnych 
latach były podejmowane próby reaktywowania 

floty polskiej, jednak nie przyniosły one żad-
nych rezultatów. Starania władców polskich 
przełomu XVII i XVIII wieku spełzły na ni-
czym. Nastąpił faktyczny regres wszelkich 
przejawów polskiej polityki morskiej, zakoń-
czony rozbiorami Polski.

WNIOSKI Z HISTORII
Przedstawione fakty historyczne są zatem 

najlepszym przykładem, że nie raz brakowało 
państwu polskiemu dalekowzrocznej polityki 
morskiej. Społeczeństwo musiało więc cierpieć 
i wielokrotnie walczyć o odzyskanie naszej 
państwowości. Pewnie właśnie dlatego, gdy 
w okresie międzywojennym Polska wróciła nad 
Bałtyk, to głównie społeczeństwo było zdeter-
minowane i nastawione na odbudowę Marynar-
ki Wojennej. Budowa portu wojennego w Gdy-
ni była impulsem dla rozwoju miasta, przemy-
słu stoczniowego i gospodarki morskiej. Po-
wstał Fundusz Obrony Morskiej tworzony ze 
składek społecznych. Z tego Funduszu Polacy 
zdołali sfinansować m.in. budowę najnowocze-
śniejszego jak na tamte czasy okrętu podwod-
nego ORP „Orzeł”. Rozwój Marynarki został 
niestety przerwany przez wybuch II wojny 
światowej. Po wojnie natomiast reaktywowano 
system szkolenia personelu, do kraju powróciły 
niektóre przedwojenne okręty, wznowiono od-
budowę floty oraz sformowano jednostki logi-
styczne. Marynarka Wojenna, chociaż w znacz-
nym stopniu oparta o sprzęt i wyposażenie pro-
dukcji b. ZSRR lub pochodzący z kontyngentu 
aliantów, rozbudowywała flotę w oparciu o kra-
jowy przemysł stoczniowy.

Gdy przyszły przemiany ustrojowe przełomu 
lat 80–tych i 90–tych Marynarka Wojenna ja-
sno określiła swoje priorytety rozwoju tech-
nicznego, ale przede wszystkim zadaniowego. 
Marynarze zdeterminowani byli na rozwój 
współpracy międzynarodowej z państwami za-
chodnimi uczestnicząc chociażby w pierwszej 
wojnie na Zatoce Perskiej, a następnie praktycz-
nie we wszystkich ćwiczeniach Partnerstwa dla 
Pokoju aż do uzyskania członkostwa w NATO. 
Wszystkie działania i decyzje oraz zmiany, któ-

re wprowadzali poszczególni dowódcy polskiej 
floty zaowocowały tym, że to właśnie Marynar-
ka Wojenna stała się tym rodzajem Sił Zbroj-
nych RP, który jako pierwszy zintegrował się 
z siłami NATO. Było to możliwe dzięki temu, 
że marynarze doskonale wiedzieli jaki obrać 
kurs i do jakiego portu się kierować. Moderni-
zacja okrętów ratowniczych, okrętów rakieto-
wych, niszczycieli min, wejście do służby okrę-
tu wsparcia logistycznego, pozyskanie fregat 
i okrętów podwodnych typu Kobben, a także 
rozwijanie projektu samolotu patrolowo-rozpo-
znawczego typu „Bryza” – to tylko niektóre 
przykłady działań MW, których efekty pozwo-
liły na rozwój floty. Należy podkreślić, że osią-
gnięto to przy poziomie finansowania niższym 
niż innych rodzajów Sił Zbrojnych. 

POLSKIE DOŚWIADCZENIA 
Zdecydowanie jednym z najbardziej wyrazi-

stych przykładów mówiących o trafności przy-
jętych przez MW priorytetów była moderniza-
cja trałowców projektu 206F zmodernizowa-
nych do standardu niszczyciela min 206FM. To 
właśnie ta modernizacja pozwoliła na zaanga-
żowanie polskich sił trałowo-minowych w dzia-
łania NATO, a przede wszystkich w operacje 
elitarnych Sił Odpowiedzi. Załogi tych okrętów 
osiągnęły tak wysoki poziom wyszkolenia, że 
NATO zdecydowało się powierzyć polskiej 
Marynarce Wojennej dowodzenie Stałym Ze-
społem Obrony Przeciwminowej Sił Odpowie-
dzi Sojuszu. Jesteśmy zatem pierwszym pań-
stwem wśród przyjętych do NATO w ostatnich 
kilkunastu latach, które dowodzi tak istotnym 
komponentem Sił Odpowiedzi decydującym 
o ciągłej zdolności Sojuszu do reagowania wo-
bec zagrożeń na morzu. W działania okrętów 
trałowo-minowych wpisuje się także zmoderni-
zowany okręt ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki”, który operuje obecnie jako okręt 
dowodzenia siłami przeciwminowymi NATO. 
Zarówno przy modernizacji niszczycieli min 
oraz przy budowie i modernizacji „Czernickie-
go” Marynarka Wojenna skorzystała głównie 
z polskich rozwiązań technicznych, wśród któ-

Historia Polski niejednokrotnie udowodniła, że lata świetności naszego kraju przypadały na okres kiedy silnie 
opieraliśmy się o Bałtyk. Kiedy się od niego odwracaliśmy, traciliśmy naszą państwowość. Czy było to dzieło 
przypadku, czy pewna historyczna regularność? Czy z tych lekcji wyciągnęto właściwe wnioski określając wizje 
Marynarki Wojennej na kolejne lata?

T E M A T  N U M E R U
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kmdr por. Bartosz Zajda
bzajda@mw.mil.pl
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rych są bardzo unikatowe konstrukcje. Do-
świadczenia, które zyskaliśmy z pewnością za-
owocują także przy budowie niszczyciela min 
nowej generacji „Kormoran II”. I to właśnie 
o polskich doświadczeniach można w tym 
miejscu powiedzieć, że wielokrotnie były 
obiektem zainteresowania innych flot, które nie 
mają w swoim składzie chociażby okrętów, któ-
re łączyłyby cechy trałowca i niszczyciela min, 
czy okrętu dowodzenia, który może być także 
okrętem wsparcia logistycznego. 

WIZJE MARYNARKI WOJENNEJ
Wielu publicystów, głównie na łamach pra-

sy fachowej, przedstawia swoje wizje co do 
przyszłości Marynarki Wojennej. Na podsta-
wie prognozowanych zagrożeń wskazują na 
bieżące zadania i wyzwania jakie stoją przed 
Marynarką. Prognozy i analizy to oczywiście 
czynniki konieczne, aby projektować rozwój 
potencjału bojowego, który musi sprostać za-
grożeniom XXI wieku. Co jednak, gdy te pro-
gnozy się nie sprawdzą, albo sprawdzą się za-
ledwie w jakimś zakresie? Ponadto trudno 
przecież prognozować co się wydarzy za kil-
kanaście lat. W takiej sytuacji możemy pozo-
stać bez odpowiednich narzędzi do prowadze-
nia działań. W wielu publikacjach brakuje bo-
wiem tezy, że obok walki z zagrożeniami asy-
metrycznymi, warunkiem do utrzymania sta-
bilizacji i pokoju jest dążenie do równowagi 
sił w regionie. Zachwianie tej równowagi mo-
że przecież całkowicie przekonstruować 

wcześniejsze prognozy. Natomiast utrzyma-
nie równowagi sił pozwala na rozszerzanie 
sojuszy i rozwój współpracy międzynarodo-
wej. Idąc tym kierunkiem myślenia, należy 
podkreślić, że w przypadku klasycznego kon-
fliktu ciężar aktywności militarnej będzie 
prowadzony przede wszystkim na morzu, 
w powietrzu, a nawet w przestrzeni kosmicz-
nej. Duże bitwy na lądzie, które znamy z hi-
storii przeszły już do lamusa. W konfliktach 
przyszłości najważniejszą rolę odegrają nosi-
ciele przenoszące precyzyjne środki rażenia. 
Potwierdziły to wojny ostatnich lat w Iraku, 
Afganistanie, czy na Bałkanach, gdzie zanim 
weszły siły stabilizacyjne ciężar operacji spo-
czywał na siłach morskich, lotnictwie i pie-
chocie morskiej. Dlatego tak ważne dla pań-
stwa morskiego jest kontrolowanie obszarów 
morskich. Utrata panowania na morzu ozna-
czać będzie niemalże całkowite odcięcie od 
dostaw, wsparcia bojowego i logistycznego 
dostarczanego morskimi szlakami komunika-
cyjnymi. Spowoduje najprościej mówiąc cał-
kowitą blokadę i izolację państwa. A przecież 
kto inny jak nie Marynarka Wojenna zadba 
o bezpieczeństwo żeglugi?

W tym kontekście, pojawiające się w nie-
których publikacjach stwierdzenia zarzucają-
ce Marynarce Wojennej, że jej wizje można 
odłożyć do sfery pobożnych życzeń czy ma-
rzeń są całkowicie nieuprawnione. MW bo-
wiem doskonale wie i cierpliwie dąży do re-
alizacji planów rozwojowych, które pozwolą 

Trafia się morski prąd, który żeglarza
Niesie ku wielkim zyskom;
Prąd przegapić – To utkwić dziobem na 
resztę żywota
W mieliznach nędzy

WILLIAM SHAKESPEARE: Juliusz Cezar, 
akt IV, scena 3 (tłum. S. Barańczak)

państwu na bezpieczne korzystanie z zasobów 
morskich i prowadzenie polityki na morzu, 
która nie kończy się przecież na Bałtyku. Po-
lityka morska jest bowiem wszędzie tam, 
gdzie wymaga tego narodowy interes oraz 
bezpieczeństwo międzynarodowe w ramach 
sojuszy, których Polska jest nie tylko benefi-
cjentem, ale wnosi w nie także własny wkład. 

Oczywiście należy mieć świadomość kon-
frontacji możliwości finansowych państwa 
z wymogami i narzędziami polityki morskiej. 
Wszyscy przecież rozumiemy, że zarządzanie 
państwem w trudnej sytuacji ekonomicznej 
wymaga wielu poświęceń. Dlatego nie jest 
sztuką określać potrzeb w zależności od bu-
dżetu, bo ten nie jest przecież z gumy. Sztuką 
natomiast jest wskazanie alternatywnych roz-
wiązań, które pozwolą na wzrost poziomu fi-
nansowania Marynarki Wojennej, a takie na 
pewno istnieją.                                               

B A N D E R A
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Zielony – „za wysoko”, czerwony – „za nisko”, bursztynowy – „tak trzymać!”. Nocne podejście do lądowania 
śmigłowca na pokładzie fregaty to jeden z najtrudniejszych elementów sztuki pilotażu. Kiedy pilot widzi światło 
o odpowiedniej barwie, wie że wszystko przebiega prawidłowo. Ale czy powodzenie manewru zależy tylko od niego? 
Na okręcie, który na morzu nie tylko porusza się w płaszczyznach góra–dół i lewo–prawo, ale również „ześlizguje” się 
po fali, wszystko zależy od zgrania zespołu, od zgrania całej załogi.

kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

Śmigłowiec pokładowy znacząco roz-
szerza możliwości operacyjne okrę-
tu. Często to nie tylko jego dodatko-
we oczy i uszy, ale również jeden ze 

środków rażenia przeciwnika. Sposobów na 
jego wykorzystanie w czasie służby na morzu 
jest bez liku. Wszystkie mają wspólny mia-
nownik. Zaczynają się od startu i kończą na lą-
dowaniu. Jednak fakt, że są to podstawy 
współpracy lotnictwa pokładowego z okrętem 
nie oznacza, że procedury te są łatwe. 

KAŻDY ELEMENT JEST WAŻNY
„Każda misja śmigłowca jest szczegółowo 

omawiana” – mówi zastępca Dowódcy ORP 
„Gen. K. Pułaski” kmdr ppor. Grzegorz Mucha. 
«Spotykamy się na tzw. „odprawie do lotu”, 
w której uczestniczą m.in. oficerowie wachto-
wi, oficerowie bojowego centrum informacji 
i obsada śmigłowca. Wszystkie elementy zada-
nia są szczegółowo omawiane». A w morzu 
wpływ na jego wykonanie ma praktycznie 
wszystko. Zarówno przy starcie, jak i przy lądo-
waniu okręt musi być ustawiony pod odpowied-
nim kątem do wiatru, powinien iść z określoną 
prędkością uwzględniając wpływ falowania na 
zachowanie się lądowiska. „Każdy oficer wach-
towy przechodzi szkolenie dotyczące właści-
wych manewrów w trakcie współpracy ze śmi-
głowcem” – przyznaje kmdr ppor. Mucha. Do-
wiadując się na odprawie o założeniach zadania 
oficer wachtowy przygotowuje plan działania. 

Musi na przykład uwzględnić środowisko ma-
newrowania okrętu. Jeżeli idzie w szyku z inny-
mi jednostkami zespołu, będzie musiał z niego 
prawdopodobnie wyjść i to zarówno przy star-
cie jak i przy lądowaniu. Każdy element jest 
ważny, jakie są warunki hydrometeorologiczne, 
jaki jest ruch w akwenie i jak to wszystko się 
zmieni w trakcie lotu. 

Śmigłowiec rozpoczyna podejście do lądo-
wania w odległości jednej mili morskiej od 
okrętu. „Na początku wielka fregata mogłaby 
się schować za pięciozłotówką przyłożoną do 
szyby” – przyznaje por. mar. pil. Sebastian Bą-
bel, jeden z pilotów śmigłowca SH-2G. – 
„W miarę zbliżania się do okrętu widzimy co-
raz więcej szczegółów, a właściwe lądowanie 
zaczyna się na 250 – 300 metrach. Podchodząc 
do lądowania w dzień w 80% korzystamy ze 
wzrokowej oceny sytuacji, a w 20% ze wskazań 
przyrządów. W nocy jest dokładnie odwrotnie” 
- dodaje. W nocy dla pilota najważniejsze są 
trzy światła. W zależności od wysokości lotu 
śmigłowca może zobaczyć kolor czerwony, co 
oznacza, że jest za nisko, kolor zielony ozna-
czający za wysoki tor podejścia i kolor burszty-
nowy określający prawidłowe położenie śmi-
głowca względem okrętu. 

WAVE OFF
Na pokładzie fregaty nad szeroko rozumianą 

obsługą śmigłowca czuwa kilkanaście osób. 
Rozpoczynając od dowódcy okrętu, który za-

wsze przy najtrudniejszych manewrach jest na 
pomoście nawigacyjnym, przez oficera wachto-
wego i oficera bojowego centrum informacji, 
na kontrolerze i całej obsadzie lądowiska pokła-
dowego kończąc. Śmigłowcem dowodzi pilot – 
dowódca załogi, ale jest sytuacja, w której na-
wet on musi wykonać polecenie zasiadającego 
w „wieży” nad lądowiskiem pokładowym kon-
trolera. To „wentyl” bezpieczeństwa zarówno 
dla obsady śmigłowca jaki i dla obsługi na po-
kładzie fregaty. «Jeżeli kontroler zauważy coś, 
co zagraża załodze zapala intensywne czerwo-
ne światło i podaje środkami łączności komen-
dę „wave off”» – mówi por. mar. pil. Bąbel. 
„Muszę wtedy niezwłocznie poderwać maszy-
nę i przerwać lądowanie. Dlatego do ostatniej 
chwili utrzymujemy dużą moc silników, tak aby 
móc swobodnie odejść” – dodaje. 

Użycie śmigłowca na morzu znacznie roz-
szerza właściwości operacyjne okrętu. Jed-
nak za przywilejem posiadania takiego środ-
ka bojowego, kryje się konieczność właści-
wego pilotowania i naprowadzania. Do tego 
potrzebna jest wykwalifikowana, dobrze wy-
szkolona, profesjonalna kadra. Należy pa-
miętać, że na końcu zawsze wszystko zależy 
od człowieka. „W morzu każdy start i każde 
lądowanie jest inne” – podkreśla por. mar. 
pil. Sebastian Bąbel.                                      

TRZY KOLORY: 
BURSZTYNOWY
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Tej grudniowej nocy Marynarka Wo-
jenna została poproszona o pomoc, 
aby z Bydgoszczy do Gdańska prze-
transportować serce do przeszczepu. 

O pomoc poprosiła Klinika Kardiochirurgii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, której 
pacjent oczekiwał na przeszczep. Był to 47–
letni mężczyzna, który od 3 miesięcy był pod-
łączony do aparatury medycznej, która zastę-
powała mu prawdziwe serce. Zaraz po otrzy-
maniu prośby z Kliniki, decyzję o użyciu sa-
molotu Marynarki Wojennej podjął dowódca – 
wiceadmirał Andrzej Karweta. W stan goto-
wości postawiono załogę samolotu „Bryza” 
z 30 Eskadry Lotniczej MW z Siemirowic. 
Służby operacyjne MW oraz dowództwo Bry-
gady Lotnictwa wspólnie z lekarzami określiło 
wszystkie szczegóły przelotu. „W niespełna 
2 godziny od otrzymania sygnału przygotowa-
liśmy do lotu załogę i samolot” – mówi kmdr 
Andrzej Szczotka, zastępca dowódcy Brygady 
Lotnictwa MW. Samolot wystartował o godzi-
nie 23:50 z Siemirowic i po około godzinie lo-
tu był w Bydgoszczy. Tam załoga samolotu 
oczekiwała na ekipę transplantacyjną. Dzięki 
temu lekarze byli już pewni, że jest samolot 
i czeka w gotowości do startu. W tym czasie 
mogli zatem przygotować organ do transportu, 

aby szybko trafił do oczekującego na prze-
szczep pacjenta w Gdańsku. O godzinie 02:11, 
gdy serce było już gotowe do transportu, „Bry-
za” wraz z ekipą transplantacyjną wystartowa-
ła z Bydgoszczy. Lot do Gdańska trwał zaled-
wie ok. 40 minut. Na lotnisku w Gdańsku cze-
kał już specjalistyczny transport, który prze-
wiózł organ do Kliniki. Lekarze przystąpili do 
skomplikowanej operacji przeszczepu, którą 
przeprowadził dr Piotr Siondalski. Około go-
dziny 05:00 nad ranem serce zaczęło bić w or-
ganizmie pacjenta.

Akcja wykonana błyskawicznie i perfekcyj-
nie. Pełna koordynacja działań służb Mary-
narki Wojennej oraz lekarzy połączona z pro-
fesjonalizmem załogi „Bryzy” dała efekt, że 
serce na czas trafiło do pacjenta. Mężczyzna 
czuje się coraz lepiej i wraca do zdrowia.

KOMENTARZ AUTORA:
Uratować życie drugiemu 

człowiekowi – to uczucie, które 
jest przywilejem jedynie tych, 
którzy potrafią szybko podjąć 
trafną decyzję, wykonać per-
fekcyjnie zadanie i wziąć na 
siebie ciężar odpowiedzialności. Ale nawet w 
takich sytuacjach nie brakuje także tych, którzy 

znatury, chcą wszystko krytykować i kwestiono-
wać. Pytanie tylko – dlaczego?

O tym co się działo tej nocy, niemalże na bie-
żąco informowały m.in. portale internetowe, 
a internauci zamieszczali swoje komentarze. 
Całe szczęście, że większość wypowiadających 
się na forach osób doceniło wysiłek i poświęce-
nie wielu ludzi, którzy tej nocy dołożyli starań, 
aby akcja przebiegła pomyślnie. Ale niestety nie 
zabrakło także tych internautów, którzy kryty-
kowali, a nawet obrażali! Krytykowali, że użyto 
do tej akcji samolot, bo ich zdaniem mógł prze-
cież pojechać samochód!? Niektóre komentarze 
pozbawione były w ogóle jakiegokolwiek sza-
cunku, czy współczucia wobec tragedii rodziny 
dawcy – młodej kobiety. Aż ciśnie się na usta 
pytanie – skąd u ludzi tyle obojętności, ironii 
czy przekory? Pewnie nikt z tych internautów 
nawet nie odważyłby się czegokolwiek skryty-
kować, gdyby taka właśnie sytuacja wydarzyła-
by się bliskiej mu osobie. 

Niech ten artykuł będzie zatem naszym, 
marynarskim komentarzem: Brawo załoga 
„Bryzy”, brawo lekarze, brawo wszyscy ci, 
którzy potrafią i wiedzą jak pomóc!!! A ci, 
którzy tą akcję skrytykowali niech pozosta-
ną w swojej wirtualnej, wyimaginowanej 
rzeczywistości. Bo jak widać do prawdziwe-
go życia im daleko.                                             

Lot po życie

SKŁAD ZAŁOGI SAMOLOTU 
„BRYZA”:
•kpt. mar. pil. Józef CHODARA
•por. mar. pil. Sebastian RAK
•bosman Roman CZOCH

Był to 10 przeszczep serca w historii Kliniki Kar-
diochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go. W 3 przeszczepach pomogła MW, której lot-
nictwo transportowało organy do przeszczepu. 

W nocy z 10 na 11 grudnia na pokładzie samolotu Marynarki Wojennej 
znajdował się nietypowy pasażer – ludzkie serce. Czasu było mało, a to 
właśnie czas miał decydować o powodzeniu przeszczepu.

kmdr por. Bartosz Zajda
bzajda@mw.mil.pl
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Samolot MW “BRYZA” z sercen 
na pokładzie po wylądowaniu na 
płycie lotniska w Gdańsku Rębie-
chowie.

B A N D E R A



10     NR 9 | 25 STYCZNIA 2010

W A R T O  W I E D Z I E Ć

Koleżeńskie Kasy Oszczędnościowo 
– Pożyczkowe działają przy 
wszystkich jednostkach Marynarki 
Wojennej. Wszystkie funkcjonują 

na podobnych zasadach. KKOP przy Dowódz-
twie MW to duże koło ponieważ posiada aż 
224 członków. Są to żołnierze zawodowi, pra-
cownicy wojska i kadra, która pracowała 
w Dowództwie MW ale przeniosła się do in-
nych jednostek oraz emeryci, którzy dalej chcą 
być związani z kasą bo stwierdzili, że jest to 
wygodny sposób oszczędzania a oprócz tego 
w trudnych sytuacjach można wziąć nieopro-
centowaną pożyczkę. 

Członek KKOP musi co miesiąc wpłacać 
na konto kasy określoną sumę pieniędzy ty-
tułem składki. Dla pracowników cywilnych 

Potrzebujesz niewielkiej pożyczki? Zostań 
członkiem KKOP. Pieniądze dostaniesz od ręki. 
Bez odsetek. Bez opłat manipulacyjnych 
i zbędnego wypełniania dokumentów.

Szybka kasa mówi Klasa

jest to kwota nie mniejsza niż 20 zł a dla żoł-
nierzy nie mniejsza niż 40 zł. W ten sposób 
co miesiąc rośnie wkład własny każdego 
członka kasy. W momencie rezygnacji 
z członkostwa w KKOP wszystkie pieniądze 
wracają do osoby, która je wpłacała.

WYSOKOŚĆ WKŁADU
„U nas punktem wyjściowym do udziele-

nia pożyczki jest wysokość posiadanego 
wkładu” – mówi kmdr ppor. Tadeusz Klasa, 
księgowy KKOP przy Dowództwie MW. 
„Maksymalnie można wziąć pożyczkę do 
trzykrotnej wysokości wkładu z założeniem, 
że spłata będzie następowała w 10 ratach.

Po spłaceniu pożyczki można pobierać na-
stępną. Trzeba tylko wcześniej wypełnić wnio-

sek. Jeśli wniosek jest na kwotę wyższą niż 
posiadany wkład, wówczas podpisuje go do-
datkowo dwóch żyrantów – członków naszego 
koła. Taki wniosek trafia na posiedzenie za-
rządu, które odbywa się raz w miesiącu. 
W ciągu maksymalnie trzech dni od tego po-
siedzenia pieniądze są już w kasie do odbioru” 
– wyjaśnia księgowy KKOP. 

Jeśli więc wkład własny wynosi na przy-
kład 2 tys. zł, to bez problemu dostaniemy po-
życzkę tej wysokości. Ale by pożyczyć 6 tys. 
zł, musimy już mieć dwóch żyrantów.

BEZ OPŁAT
Natomiast małe pożyczki, tak zwane chwi-

lówki dostaje się praktycznie od ręki. Tego 
typu pożyczkę trzeba spłacić z najbliższego 
wynagrodzenia. Chwilówki nie przekraczają 
z reguły kilkuset złotych. „Zdarza się, że ko-
muś popsuje się samochód albo pralka i po-
trzebuje natychmiast pieniędzy na naprawę 
a wypłatę ma dopiero za dwa tygodnie. Wów-
czas przychodzi do nas w wypełnionym 
wnioskiem i następnego dnia pieniądze są do 
odbioru” – mówi kmdr por. Witold Bettin, 
skarbnik przy KKOP.

Kmdr ppor. Klasa dodaje, że nie zdarza się, 
żeby ktoś wziął pożyczkę i nie spłacił jej. 
A zgłaszających się do kasy po pieniądze jest 
dużo. Miesięcznie pożyczki bierze od 10 do 
15 osób. „Ideą tego koła nie jest przetrzymy-
wanie pieniędzy na rachunku tylko udostęp-
nianie ich. Ważne jest też to, że u nas nie po-
nosi się kosztów żadnego oprocentowania, nie 
ma żadnych opłat manipulacyjnych czy ubez-
pieczeń takich, które wymagają banki” – tłu-
maczy kmdr ppor. Klasa.

POMOC NIE ZAROBEK
Osoba biorąca pożyczkę, nie musi też 

martwić się o harmonogram spłat. Raty są 
bowiem pobierane automatycznie przy wy-
płacie wynagrodzenia czy uposażenia. 
KKOP jest też jedną z form oszczędzania. 
Marynarzom, którzy mają konta bankowe 
często ciężko jest coś odłożyć. „A pienią-
dze, które wpływają do naszej kasy nie prze-
chodzą przez konto bankowe marynarza, 
tylko trafiają do nas automatycznie podczas 
wypłaty wynagrodzenia. Nikt poza maryna-
rzem nie ma więc do nich dostępu” – tłuma-
czy kmdr por. Bettin. 

Dodaje, że KKOP to świetna alternatywa 
w dzisiejszych czasach w stosunku do poży-
czek bankowych. Banki jak wiadomo muszą 
na tego typu pożyczkach zarabiać. Natomiast 
Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo – Po-
życzkowa nie zarabia na pożyczaniu pienię-
dzy. Jej zadaniem jest finansowa pomoc oso-
bom, które do niej należą.                             

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Za wszystko co w Marynarce Wojennej związane jest z łącznością 
telefoniczną, radiową, satelitarną i internetową odpowiada Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia. Bez tej jednostki praca 
zarówno na lądzie jak i w morzu byłaby niemożliwa.

Centrum Wsparcia Teleinformatycz-
nego i Dowodzenia świadczy usłu-
gi teleinformatyczne dla całej Ma-
rynarki Wojennej. Polegają one na 

zapewnieniu żołnierzom w MW i innym jed-
nostkom stacjonującym w pasie przybrzeżnym 
sprawnie działającej łączności telefonicznej 
i łączności internetowej, zarówno cywilnej jak 
i wojskowej” – mówi kmdr Roman Kreft, ko-
mendant CWTiD MW. „Natomiast załogom 
okrętów zapewniamy łączność radiową i sate-
litarną” dodaje komandor.

Na całej długości wybrzeża rozmieszczone 
są punkty obserwacyjne MW. Są one wyposa-
żone w szereg urządzeń radioelektronicznych, 
radarowych, służących do obserwacji akwe-
nów i zapewnienia łączności z jednostkami 
pływającymi. Za pośrednictwem tych punk-
tów okręty mogą komunikować się z lądem.

„Zajmujemy się obserwacją przybrzeżnej 
strefy morskiej oraz łącznością z okrętami 
i statkami powietrznymi MW” – wyjaśnia 
kmdr Kreft. Warto również dodać, że CWTiD 
MW utrzymuje stałą współpracę z placówka-

mi Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
w zakresie wymiany danych dotyczących sy-
tuacji morskiej i powietrznej.

Wzdłuż całego wybrzeża rozmieszczonych 
jest 36 pododdziałów CWTiD MW zajmują-
cych się obserwacją przybrzeżnej strefy mor-
skiej i zarządzaniem wojskowym systemem 
telekomunikacyjnym (łącznością telefonicz-
ną, radiową, internetową i satelitarną).Jest to 
jedyna jednostka łączności w polskim woj-
sku, która posiada pododdziały przeciwlotni-
cze. Podlega ona bezpośrednio dowódcy Ma-
rynarki Wojennej.

Żołnierze CWTiD od 1956 roku czynnie 
uczestniczą w misjach pokojowych i stabiliza-
cyjnych na całym świecie, między innymi 
w Wietnamie, Laosie, Kosowie, Iraku, Libanie 
oraz Syrii a obecnie w Afganistanie – piastu-
jąc ważne stanowiska związane z zabezpiecze-
niem łączności i wsparciem dowodzenia Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego.                 

ZADANIA CENTRUM WSPARCIA TELEIN-
FORMATYCZNEGO I DOWODZENIA 
MARYNARKI WOJENNEJ:
• zabezpieczenie niezawodnego funkcjo-

nowania wszystkich systemów łączności 
(radiowej, radioliniowej i przewodowej 
oraz poczty polowej) dla Dowództwa 
Marynarki Wojennej, Centrum Operacji 
Morskich i jednostek Marynarki Wojen-
nej rozlokowanych na terenie całego 
Wybrzeża; 

• zarządzanie i administrowanie zasoba-
mi teletransmisyjnymi i komutacyjnymi 
Marynarki Wojennej; 

• zapewnienie ciągłości obserwacji tech-
nicznej wybrzeża poprzez punkty obser-
wacyjne i przy współpracy ze Strażą Gra-
niczną; świadczenie usług logistycznych 
wydzielonym jednostkom MW. 

Służba na łączach
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Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

Punkt Obserwacyjny WESTERPLATTE 

STANOWISKO DOWODZENIA podczas ćwiczeń „ANAKONDA” w Wicku 
Morskim nie mogłoby funkcjonować bez wsparcia żołnierzy CWTID.
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Ferie zimowe dla naszych 
milusińskich

FO
T.

 A
RC

H
IW

UM
 M

W
 (3

)

KLUB MW „RIWIERA” 
Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku 

do piątku w godz. 07.00 – 16.00. 
W programie m.in. Zajęcia ruchowo – ta-

neczne. „Jak walczyć z pożarem” – zajęcia ze 
strażakiem, Nauka posługiwania się środka-
mi gaśniczymi, Nauka filmowania i fotogra-
fowania. „Szachowe łamigłówki” – nauka 
królewskiej gry. Zwiedzanie Kamiennej Góry 
z przewodnikiem; NordicWalking z instruk-
torem, zwiedzanie Muzeum Marynarki Wo-
jennej, wycieczka autokarowa na Kaszuby; 
„Fizyka bez ryzyka” – pobyt w Centrum Na-
uki „Experyment”. Ponadto gry, zabawy oraz 
zajęcia plastyczne i muzyczne. 

Szczegółowe informacje na stronie inter-
netowej http://www.klubriwiera.mw.mil.pl.

KLUB GARNIZONOWY 
BABIE -DOŁY 

Zajęcia będą prowadzone przez 3 – 4 go-
dziny dziennie od 10.00 do 13.00.

Zabawa pod hasłem „Wesoła podróż po 
krajach Unii Europejskiej” – słuchanie utwo-

rów literatury pięknej danego państwa oraz 
utworów ludowych z nauką podstawowych 
kroków tańca. W programie także zajęcia 
plastyczne, teatralne oraz doraźne wycieczki 
turystyczne. 

KLUB GARNIZONOWY 
ŚWINOUJŚCIE: 

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do 
piątku w godz. 08.00 - 15.00

W programie m.in. zajęcia muzyczne, pla-
styczne, gry i zabawy śnieżne w plenerze, 

Ferie skierowane są do dzieci kadry i pracowników wojska, w wieku 5- 12 lat, w programie placówki oferują m.in. gry 
i zabawy, quizy, zajęcia plastyczne, muzyczne, biblioteczne, sportowe, projekcje filmowe, wycieczki piesze 
i  autokarowe po atrakcjach regionu /lodowiska, ferma strusi itp./

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
ferie w terminie 15 – 28 lutego
KLUB MW „RIWIERA”
Osoba odpowiedzialna:.  Starszy specjalista Katarzyna Jabłońska 
tel. 26–33–29
KLUB GARNIZONOWY BABIE -DOŁY
Osoba odpowiedzialna:.  Kierownik Klubu Małgorzata Łubkowska 
tel. 26–84–08, 26–84–09

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
ferie w terminie 01 – 14 lutego
KLUB GARNIZONOWY DARŁOWO
Osoba odpowiedzialna:.  Kierownik Klubu Anna Choma 
tel. 23–73–38, 23–74–09
KLUB GARNIZONOWY ŚWINOUJŚCIE
Osoba odpowiedzialna:.  Instruktor Małgorzata Kmieć 
tel. 24–32–68.

zwiedzenie Muzeum Rybołówstwa Morskie-
go, wycieczka do Fortu Gerharda oraz do 
Fortu Anioła, zwiedzanie Portu Wojennego 
i okrętów, odwiedziny w drukarni „Delta”, 
a także wizyta u Orkiestry Garnizonowej po-
łączona z dyskoteką. . 

KLUB GARNIZONOWY 
DARŁOWO: 

Zajęcia prowadzone będą przez 3 godziny 
dziennie, planowane 2 wyjazdy na lodowisko 
do Koszalina.                                                     

W A R T O  W I E D Z I E Ć
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B A N D E R A

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła 
w życie ustawa z dnia 
09.10.2009 r. o dyscyplinie 
wojskowej. Nowa regulacja 

dyscyplinarna zmieniła nie tylko zasady pro-
cedowania w sprawach dyscyplinarnych ale 
wniosła również do przepisów „prawa wojsko-
wego”. szereg nowych instytucji prawnych. 
Szersze informacje w tym zakresie przekazane 
zostaną zapewne w trakcie konferencji, orga-
nizowanej w dniu 19.02.2010 r. w Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni na temat no-
wych uregulowań dyscyplinarnych. 

Do najważniejszych zmian w zakresie dys-
cyplinarnym zaliczyć należy m.in. poszerze-
nie kręgu przełożonych dyscyplinarnych o żoł-
nierzy zajmujących stanowisko służbowe za-
szeregowane do stopnia etatowego kaprala lub 
wyższe oraz o kierowników instytucji cywil-
nych – w stosunku do podporządkowanych im 
żołnierzy. Co istotne, osoba, której czasowo 
powierzono pełnienie obowiązków na danym 
stanowisku służbowym albo pełniąca je w za-
stępstwie, posiada również uprawnienia przy-
sługujące przełożonemu dyscyplinarnemu 
wyznaczonemu na to stanowisko. 

Nie zmieniono w zasadzie roli rzecznika 
dyscyplinarnego w postępowaniu dyscypli-
narnym. Rozróżniono natomiast właściwość 
rzeczników dyscyplinarnych ze względu na 
posiadany stopień wojskowy przez objętego 
postępowaniem żołnierza. I tak – do prowa-
dzenia czynności wobec żołnierzy posiadają-
cych stopień wojskowy szeregowych lub pod-
oficerów uprawniony jest rzecznik dyscypli-
narny będący podoficerem w stopniu wojsko-
wym co najmniej plutonowego; wobec ofice-
rów młodszych i niższych stopniem upraw-
niony jest rzecznik dyscyplinarny będący ofi-
cerem młodszym; wobec oficerów starszych 
i niższych stopniem uprawniony jest rzecznik 
dyscyplinarny będący oficerem starszym; 
wobec oficerów posiadających stopień gene-
rała brygady lub wyższy uprawniony jest 
rzecznik dyscyplinarny będący oficerem po-
siadającym stopień generała brygady lub 
wyższy. Za uczestniczenie oraz wykonywa-
nie czynności w postępowaniu dyscyplinar-
nym rzecznikom dyscyplinarnym przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie, zatem z tytułu sa-

mego pełnienia tej funkcji już takie wynagro-
dzenie nie przysługuje.

Odwołanie rzecznika dyscyplinarnego mo-
że nastąpić wskutek zaistnienia okoliczności, 
które stanowią podstawę zwolnienia go 
z czynnej służby wojskowej; prawomocnego 
skazania przez sąd za przestępstwo (przestęp-
stwo skarbowe) lub wykroczenie (wykrocze-
nie skarbowe); prawomocnego ukarania; roz-
formowania jednostki wojskowej albo likwida-
cji instytucji cywilnej lub przeniesienia go do 
innej jednostki wojskowej albo instytucji cy-
wilnej. Nadto, przełożony dyscyplinarny, któ-
ry wyznaczył rzecznika dyscyplinarnego, mo-
że go odwołać wskutek wyznaczenia rzeczni-
ka na inne stanowisko służbowe wymagające 
wykonywania zadań poza dotychczasowym 
miejscem służby lub w znacznym stopniu 
utrudniających pełnienie funkcji rzecznika 
dyscyplinarnego; niewykonywania przez nie-
go obowiązków służbowych na zajmowanym 
stanowisku służbowym nieprzerwanie przez 
okres dłuższy niż trzy miesiące albo zrzecze-
nia się przez żołnierza peł-
nienia funk- cji rzeczni-
ka dyscy- plinarne-
go. Co ważne, 
rzecznika dyscypli-
narnego, którego 
przenie- siono do 
innej jed- nostki woj-
skowej można nie odwoływać 
z tej funkcji jeżeli tylko nadal pozostaje 
w podporządkowaniu służbowym przełożone-
go dyscyplinarnego, który go wyznaczył.

Istotnym z punktu widzenia praw obwinio-
nego jest zapis stanowiący, że czynności zwią-
zane z reagowaniem dyscyplinarnym i infor-
macje ich dotyczące, zawarte w rozkazie lub 
decyzji oraz w dokumentacji i ewidencji dys-
cyplinarnej, są jawne wyłącznie dla uczestni-
ków tych czynności oraz innych uprawnionych 
na podstawie ustawy osób. Zasadą jest, że 
w trakcie reagowania dyscyplinarnego nie sto-
suje się drogi służbowej.

Ustawa zmieniła nieco katalog wyróżnień, 
wprowadzając nowe - w postaci zatarcia uka-
rania przed upływem terminu określonego 
w ustawie oraz odznaki honorowej. Ponadto, 
znosząc obowiązujące w poprzedniej ustawie 

formy wyrażania uznania zaliczyła je do wy-
różnień. Zmieniły się zasady udzielania urlo-
pu nagrodowego (zmiana także nazwy tego 
wyróżnienia) – jednorazowo udziela się go na 
czas od 3 do 6 dni roboczych, a łączny wymiar 
urlopów nagrodowych w ciągu roku kalenda-
rzowego nie może przekroczyć 12 dni. 
W przypadku pełnienia czynnej służby woj-
skowej przez okres krótszy niż rok, wymiar 
ten nie może przekroczyć liczby dni równej 
liczbie rozpoczętych miesięcy tej służby.

Wyróżnień w postaci zatarcia ukarania 
przed upływem terminu określonego w usta-
wie, pochwały, listu gratulacyjnego oraz urlo-
pu nagrodowego może udzielić każdy przeło-
żony dyscyplinarny. Nagrody rzeczowej lub 
pieniężnej jedynie przełożony dyscyplinarny 
zajmujący stanowisko służbowe dowódcy jed-
nostki wojskowej albo wyższe, jeżeli stanowi-
ska te zostały zaszeregowane do stopnia etato-
wego co najmniej majora albo kierownik in-
stytucji cywilnej. Oczywiście przełożony dys-
cyplinarny może wystąpić do wyższego prze-
łożonego dyscyplinarnego o udzielenie wy-
różnienia, jeżeli sam nie jest uprawniony do 
jego udzielenia.

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie do 
kodeksu karnego nowych przestępstw wojsko-
wych. Zgodnie z tą zmianą żołnierz, który co 
najmniej dwukrotnie w okresie nie dłuższym 
niż 3 miesiące samowolnie opuści swoją jed-
nostkę lub wyznaczone miejsce przebywania 
albo samowolnie poza nimi pozostanie w wy-
miarze jednorazowo do 48 godzin, podlegać 
będzie karze ograniczenia wolności. Jeśli opi-
sane powyżej zachowanie nastąpi na czas od 
48 godzin do 7 dni, żołnierz podlegać będzie 
karze ograniczenia wolności, karze aresztu 
wojskowego albo pozbawienia wolności do ro-
ku. Z kolei jeśli czas samowolnego oddalenia 
przekroczy 7 dni żołnierz podlegać będzie ka-
rze aresztu wojskowego albo pozbawienia 
wolności do lat 3. Stąd tak istotne jest nie-
zwłoczne powiadamianie przełożonych o fak-
cie opuszczenia jednostki wojskowej w każdej 
sprawie, a także o każdej przeszkodzie stawie-
nia się żołnierza w służbie.                               

Dyscyplina wojskowa. Część I.
W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez prokuratorów wojskowych, 
służącej umacnianiu dyscypliny wojskowej, pozostaje także działalność w przedmiocie kształtowania 
świadomości prawnej żołnierzy. Stąd inicjatywa cyklicznego przedstawienia na łamach „Bandery” krótkiej 
informacji, dotyczącej nowych uregulowań dyscyplinarnych.

kmdr ppor. Rafał Depczyński 
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa

nia się przez żołnierza peł-
nienia funk- cji rzeczni-
ka dyscy- plinarne-

siono do 
innej jed- nostki woj-
skowej można nie odwoływać 

Dyscyplina 
wojskowa.

Część I.
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N A S Z E  T R A D Y C J E

W kwietniu minęła kolejna 
rocznica śmierci legendy 
„szachów wybrzeża” Ko-
mandora Henryka Malinow-

skiego. Urodził się w lipcu 1904 r. w Tagan-
rogu nad brzegiem Morza Azowskiego, 
w rodzinie powstańca styczniowego. Jego 
dziadek Józef Białkowski został, za udział 
w powstaniu, zesłany na Syberię. Rodzina 
szczyciła się koligacjami ze słynnym admi-
rałem Arciszewskim. Spędził dzieciństwo 
i młodość w Uzbekistanie, tam też ukończył 
gimnazjum. Będąc sprawozdawcą gazety 
w Taszkiencie dużo podróżował. Na kilku 
wielkich turniejach szachowych poznał 
m.in.: Emanuela Lasera, Maxa Euwego, Mi-
chaiła Botwinnika, Wasilija Smysłowa 
i wielu innych znakomitych szachistów. 
Opowiadał, jak grał w szachy w Moskiew-
skim pałacu Młodzieży ze Smysłowem, czy 
też z młodziutką Bykową dając jej wieżę 
for. Potrafił barwie opowiadać o swoim ży-
ciu w Związku Radzieckim. Do czasów 
wojny wracał jednak niechętnie. A byłby to 
ciekawe wspomnienia. Brał udział jako 
ochotnik w walkach pod Moskwą, gdzie zo-
stał ranny. Przeżył oblężenie Leningradu, 
następnie wstąpił do polskiego wojska. 
W służbie w I Samodzielnym Batalionie był 
zastępcą dowódcy. Po wyzwoleniu zamiesz-
kał w Gdyni i pracował w Sztabie Marynar-
ki Wojennej. W kwietniu 1945 r. odbył się 
pierwszy ślub w wyzwolonym Gdańsku, za-
warł go podporucznik Henryk Malinowski 
z lublinianką. Mieli pięcioro dzieci. 

Komandor założył sekcję szachową 
w klubie „Flota”. W sekcji tej grał m.in. Je-
rzy Dreszer, którą wprowadził do Pierwszej 
Ligi. Dzięki jego zapałowi w Klubie Mary-
narki Wojennej „Riwiera” tętniło intensyw-
ne życie szachowe. To tutaj właśnie grywali 
Szpakowska, Sikorska, także Ziembiński, 
Dreszer, Święcicki, Roszkowski, Nako-
nieczny, Kruczyński – wybitni przedstawi-
ciele świata szachowego Wybrzeża. Marian 
Mokwa znakomity polski marynista (żył po-
nad sto lat) toczył tutaj zacięte boje ze zna-
nym grafikiem prof. Antonim Suchankiem. 

Jako jedyny Polak, komandor Henryk 
Malinowski rozmawiał z dwudziestoma mi-
strzami świata, w tym z legendarnym Ro-
bertem Fischerem. Nie spotkał się tylko ze 

Steinitzem – po prostu żyli w innych cza-
sach. Był dwukrotnie mistrzem Wojska Pol-
skiego, ośmiokrotnie mistrzem Marynarki 
Wojennej. Pracował społecznie w Polskim 
Związku Szachowym i Okręgowym Związ-
ku Szachowym. Prowadził kąciki szachowe 
w „Banderze” i „Dzienniku Bałtyckim”. 
Bywał stałym gościem na imprezie „Złotej 
Wieży”. Warto też wspomnieć, że Koman-
dor Malinowski in-
teresował się poezją, 
tłumaczył między 
innymi Jewtuszenkę 
na język polski 
i Gałczyńskiego na 
rosyjski. 

Przez kilka ostat-
nich lat Memoriał 
Komandora Henry-
ka Malinowskiego 
był jednocześnie 
Mistrzostwami ma-
rynarki Wojennej. 
Komandor był naj-

większym szachistą w marynarce wojennej, 
nie tylko ze względu na słuszny wzrost, ale 
głównie na klasę gry. Szkoda byłoby, żeby 
tak znacząca postać, jaką był w polskich 
szachach komandor Henryk Malinowski, 
uległa zapomnieniu.                                   

Jerzy Morgaś

Legenda „szachów wybrzeża”

„Ocalić od zapomnienia” – krótki rys z życia komandora Henryka Malinowskiego – legendy „szachów wybrzeża”. 

KOMANDOR HENRYK MALINOWSKI podczas rozgrywki podczas 218 Mistrzostw MW  

w szachach /1966/. 
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oraz jego BLISKIM

wyrazy głębokiego współczucia
i szczere kondolencje

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składa
załoga ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO”.
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kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk
rodzinawojsk@mw.mil.pl

To jednak, czy dana czynność wy-
konywana jest nawykowo czy też 
nie, zależy od indywidualnej de-
cyzji. Większości z nas dostępne 

jest chyba takie osobiste doświadczenie, 
kiedy znudzeni, 
pod wpływem 
impulsu podej-
mujemy decyzję 
o innym, często 
trudniejszym na-
wet i bardziej czasochłonnym wykonaniu ja-
kiejś czynności. Jedynym motywem tego, 
wydawałoby się absurdalnego działania jest 
chęć przerwania monotonii. Zmieniamy tra-
sę codziennego dojazdu, spaceru z dziec-
kiem, sposób spędzenia wolnego popołu-
dnia tylko po to, aby coś zmienić, aby nie 
było tak samo jak zwykle. 

Nie chciałabym jednak przekonywać ni-
kogo do tego, aby do wszystkich spraw ży-

cia codziennego, w większości banalnych 
i drobnych podchodzić kreatywnie. Po co? 
Przecież racjonalne wykorzystanie naszych 
osobistych zasobów, w tym umykającego 
czasu, jest priorytetem. 

Zdarzają się jednak sytuacje, w których od 
razu wiadomo, że posiadane matryce nie będą 
przydatne, że wymagają namysłu, wglądu i do-
brego pomysłu do tego, aby decyzje na jej pod-
stawie podjęte były trafne. Te są kamieniami 
milowymi, ponieważ często ukierunkowują dal-
sze życie albo zmieniają jego zwrotnice. Dopie-
ro później okazuje się czy wybory były słuszne, 
czy dobrze czujemy się w wybranych rolach, 
czy wybrany zawód to pasja czy pomyłka. 

Wbrew obiegowym opiniom o tzw. „dzisiej-
szej młodzieży”, badania prowadzone w tej 
grupie wiekowej są optymistyczne i raczej nie 
potwierdzają poglądów o ich egoistycznej per-
spektywie, preferowaniu wartości material-
nych czy kierowaniu się wyłącznie rachun-
kiem ekonomicznym . W badaniach podcho-
rążych Akademii Marynarki Wojennej, naj-
częściej wymienianymi motywami wyboru za-
wodu były te, związane ze specyfiką wojska 
(dyscyplina, regulaminy) oraz takie, które 
wskazywały na potrzebę rozwoju osobistego, 
podejmowania wyzwań, uznania społecznego 
i prestiżu tego zawodu. Jeżeli odpowiedzi były 
szczere, a tak należy sądzić ze względu na 
anonimowość badań, można by mówić o dużej 
dojrzałości młodych ludzi. 

Prawem młodości jest idealizowanie. 
Z pewnością część wyobrażeń, w przypadku 
wspomnianej grupy, będzie musiała pójść na 
kompromis z rzeczywistością, niektóre okażą 
się mrzonkami, innych nie da się wprowadzić 
w życie. Ważne jednak jest to , aby dokonując 
wyborów i podejmując ważne życiowe decy-
zje kierować się nie tylko spodziewanymi do-
raźnymi korzyściami, ale mieć szerszą per-
spektywę uwzględniającą osobiste wartości. 

Wtedy, gdy wybory wynikają z przemyśleń 
wewnętrznych, preferencji, zamiłowań, a nie 

wyłącznie chłodnej kal-
kulacji, o wiele łatwiej 
jest przetrwać trudniej-
sze chwile czy nie za-
wsze miłe zderzenie ma-
rzeń z rzeczywistością.

Zawód, który jest powołaniem, to gwarancja 
satysfakcji życiowej dlatego, że poczucie sukce-
su uzależnia nie tylko od czynników zewnętrz-
nych, ale głównie od wewnętrznego spełnienia, 
przez to uodparnia na zewnętrzne zawirowania 
i kryzysy. Satysfakcji osobistej i zawodowej ży-
czę Czytelnikom w Nowym Roku.                   

I zawód i powołanie
Zdając sobie sprawę lub nie, mniej albo bardziej świadomie prawie cały czas podejmujemy decyzje. Nie zawsze mają 
one znaczenie strategiczne i nie kładą kamieni milowych na drodze naszego życia, ale to wcale nie powinno 
umniejszać ich znaczenia. Te, które są związane z codziennym funkcjonowaniem, powtarzalne, dokonywane 
najczęściej, podejmowane są automatycznie. Trudno przecież snuć długotrwałe rozważania nad tym co błahe, 
codzienne i przewidywalne. Działamy rutynowo, schematycznie, nawykowo.

Wybory będące wynikiem przemyśleń wewnętrznych, preferencji, 
zamiłowań, a nie wyłącznie chłodnej kalkulacji, pozwalają 
łagodniej znieść zderzenie marzeń z rzeczywistością.
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Sam nauczyłem pływać, będąc jeszcze 
w przedszkolu – mówi Stanisław 
Wielebski. „Pływałem wtedy w Wi-
śle. Ale kontakt z prawdziwym 

sportem zacząłem mieć w 1947 roku.” – 
uśmiecha się zawodnik WKS „Flota”.

Wówczas Stanisław Wielebski wstąpił do 
klubu „Polonia Warszawa” do sekcji pły-
wackiej. Tam zaczęły się już treningi typo-
wo sportowe. W warszawskim klubie, mło-
dy wówczas zawodnik pływał stylem kla-
sycznym i motylkowym. 

SĘDZIA I MECHANIK
W 1949 roku postanowił dostać się do 

Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Aby się tam dostać, najpierw trze-
ba było zdać egzaminy z wychowania fi-
zycznego. «Nauczyciel, który prowadził te 
egzaminy zwracał szczególną uwagę na oso-
by z zacięciem sportowym. Po egzaminach 
zebrał kilka osób, które otrzymały najwięcej 
punktów i powiedział – panowie wy nie 
przejmujcie się egzaminami, wy już jeste-
ście przyjęci. Wśród nas był między innymi 
Stefan Kucharski, późniejszy bokser i do-
wódca ORP „Iskra”» – wspomina Stanisław 
Wielebski. Od tego momentu zaczęła się ka-
riera zawodnika warszawskiego klubu spor-
towego w Marynarce Wojennej.

Studia skończył z wyróżnieniem i awan-
sował na stopień porucznika marynarki. 
Służbę na okrętach, Stanisław Wielebski 
rozpoczął na okręcie podwodnym ORP 
„SĘP” na stanowisku II oficera mechanika. 
W czerwcu 1954 roku został wyznaczony na 
stanowisko I mechanika nowego okrętu pod-

wodnego typu „Malutka” – ORP „KA-
SZUB”. W 1956 roku powrócił ponownie 
na ORP „SĘP”, gdzie objął stanowisko 
I mechanika.„Mniej czasu poświęcałem 
wówczas na pływanie” - mówi zawodnik 
WKS „Flota”. „Brakowało czasu. Ale zosta-
łem wtedy sędzią pływackim. Sędziowałem 
między innymi na mistrzostwach Polski 
Wojska Polskiego”.

KOLEKCJA ZŁOTA
W 1969 roku Stanisław Wielebski założył 

w Helu sekcję pływacką dla dzieci. „Pamię-
tam, że należał do niej Sławek Kudela, 
obecny dyrektor Muzeum Marynarki Wo-
jennej. W tym okresie zacząłem trochę wię-
cej pływać. Ale tak naprawdę do regular-
nych treningów wróciłem dopiero po przej-
ściu na emeryturę w 1989 roku. Kolega po-
wiedział mi, że są nawet organizowane za-
wody dla osób w moim wieku. No i tak wró-
ciłem do sportu” – mówi 80–letni zawodnik.

W tym roku Stanisław Wielebski wziął 
udział w zawodach seniorów w Kaliningra-
dzie i w St. Petersburgu. Pływał na dystan-
sach, 50, 100 i 200 metrów za każdym ra-
zem zdobywając złoty medal. Pojechał też 
na mistrzostwa Europy seniorów do Hiszpa-
nii. Tam również pływał na dystansach 50, 
100 i 200 metrów zdobywając za każdym 
razem czwarte miejsce. 

Natomiast na Zimowych Mistrzostwach 
Polski Open Masters 2009 zdobył trzy złote 
medale na dystansach 50, 100 i 200 metrów. 
Wszystko wskazuje na to, że nie są to ostatnie 
medale w karierze 80–letniego zawodnika.    

Delfinem przez życie
80–letni komandor w st. spocz. Stanisław Wielebski zdobył trzy złote medale 
w pływaniu na Zimowych Mistrzostwach Polski Open Masters 2009. To jeden 
z najstarszych sportowców w Polsce czynnie uprawiających tę dyscyplinę.

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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