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Czasopismo Marynarki Wojennej 

zdjęcie na okładce:  
marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Otrzymujecie kolejny numer czasopisma Marynarki Wojennej „Bandera”, tym 
razem poświęcony 3. Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława 
Romanowskiego. Okazją do tego jest czterdziesta piąta rocznica jej utworzenia. 

W swojej historii 3. Flotylla Okrętów przeszła szereg przeobrażeń, 
wynikających z transformacji polskich sił morskich. 11 marca 1971 roku rozpoczęła 
funkcjonowanie w składzie dwóch Dywizjonów Kutrów Rakietowo-Torpedowych, 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych i dwóch niszczycieli. Sukcesywnie wzmacniano jej 
potencjał, przyjmując w podporządkowanie kolejne dywizjony i wprowadzając do 
służby nowe okręty. W jej struktury włączono także brzegowe jednostki wsparcia 
bojowego i zabezpieczenia logistycznego. 

Przez minione 45 lat siły 3. Flotylli Okrętów wielokrotnie wykonywały zadania  
o najwyższym stopniu trudności. Od całego personelu wymagały one wysokiego 
stopnia wyszkolenia i zaangażowania, a jakość i efekty tej działalności stały się wręcz 
wizytówką Flotylli. To doskonała okazja by wspomnieć tych wszystkich, którzy 
tworzyli największy związek taktyczny Marynarki Wojennej. Niech mi, z tego miejsca, 
wolno będzie wyrazić szacunek i uznanie dla ich zasług i dokonań. Przekazana przez 
nich wiedza, doświadczenie i umiejętności pozwalają nam na efektywną realizację 
zadań narodowych i sojuszniczych. Dzięki ich doświadczeniom marynarze 3. Flotylli 
Okrętów uczestniczą w operacjach wszędzie tam, gdzie ważą się losy bezpieczeństwa 
światowego.

dowódca 3. Flotylli Okrętów
kontradmirał Mirosław MORDEL

 2 3. Flotylla Okrętów 

 im. komandora Bolesława Romanowskiego

 3 Dywizjon Okrętów Bojowych

 4 Dywizjon Okrętów Podwodnych

 5 Dywizjon Okrętów Wsparcia
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 9 43. Batalion Saperów FOW

 10 9. Dywizjon Przeciwlotniczy
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Tak było kiedyś...
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Zasadniczą siłę uderzeniową 3. Flotylli Okrętów stanowią 
fregaty rakietowe, okręty rakietowe i korweta zwalczania 
okrętów podwodnych – skupione w Dywizjonie Okrętów  
Bojowych oraz okręty podwodne wchodzące w skład  

Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Jednostki flotylli odpowiadają także 
za: szkolenie i ratowanie życia na morzu (Dywizjon Okrętów  
Wsparcia), wsparcie sił okrętowych i obronę wybrzeża (Morska  
Jednostka Rakietowa, 43. Batalion Saperów i 9. Dywizjon Przeciwlot-
niczy) oraz zabezpieczenie logistyczne rejonu działań (Komenda Portu 
Wojennego Gdynia). Ponad 3 tysiące marynarzy służących w 3. Flotylli 
Okrętów stacjonuje w największej polskiej bazie morskiej w Gdyni oraz 
w jednostkach na półwyspie helskim, w Siemirowicach i Ustce.

Biorąc pod uwagę fakt, że śmigłowce pokładowe Kaman SH-2G 
(wchodzą w skład Brygady Lotnictwa MW) wykonują swoje  
podstawowe zadania z pokładu fregat rakietowych typu OHP, należy 
zauważyć, że 3. Flotylla Okrętów jest jedynym związkiem  
taktycznym w Wojsku Polskim, który jest w stanie działać na morzu, 
na lądzie, w powietrzu i pod wodą. 

3. Flotylla Okrętów łączy wykonywanie zadań o charakterze narodo-
wym z misjami zagranicznymi. Stanowi podstawę sił uderzeniowych 
Marynarki Wojennej w narodowych ćwiczeniach Sił Zbrojnych RP pod 
kryptonimem ANAKONDA oraz w manewrach polskich sił morskich 
(REKIN, PIRANIA). Siły 3. Flotylli Okrętów cyklicznie uczestniczą 
również w najważniejszych ćwiczeniach międzynarodowych na Bałtyku 
i poza nim. Należą do nich m.in. organizowane co roku: największe na 
Bałtyku manewry państw uczestniczących w programie „Partnerstwo dla 
Pokoju” pod kryptonimem BALTOPS; wielonarodowe ćwiczenia serii 
DANEX, NORTHERN COASTS, JOINT WARRIOR, STRONG  
RESOLVE, LOYAL MARINER, BRILLIANT MARINER, czy  
NOBLE MARINER. Ważnym elementem szkolenia są także międzyna-
rodowe ćwiczenia ratownicze: coroczne BALTIC SAREX, polsko- 
-szwedzkie CROWN EAGLE i organizowane raz na 3 lata BOLD  
MONARCH/SORBET ROYAL. Jednostki 3. FO regularnie przeprowa-
dzają również ćwiczenia na szczeblu flotylli, dywizjonów i grup.  
Wszyscy marynarze służący na okrętach i w innych jednostkach 3. FO 
corocznie przechodzą cykl szkolenia w miejscu bazowania oraz na  
poligonach morskich i lądowych.

Jednostki 3. FO biorą udział nie tyko w ćwiczeniach, ale  
i w faktycznych operacjach bojowych. 3. FO wydziela swoje okręty 
do prestiżowych Sił Odpowiedzi NATO. Okręty 3. FO uczestniczyły 
w operacji antyterrorystycznej prowadzonej przez NATO na Morzu 
Śródziemnym pod kryptonimem Active Endeavour. Fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski” dwukrotnie wchodziła w skład elitarnego  
zespołu fregat i niszczycieli Sojuszu Północnoatlantyckiego – 
SNMG1 (ang. Standing NATO Maritime Group One). 

3. Flotylla Okrętów powstała 11 marca 1971 roku. W jej skład  

Jest największym związkiem taktycznym Marynarki Wojennej. Jej okręty stanowią trzon 
uderzeniowy polskich sił morskich.

3. Flotylla Okrętów
im. komandora Bolesława Romanowskiego

weszły trzy dywizjony okrętów i dwa niszczyciele. Ten największy  
dzisiaj związek taktyczny Marynarki Wojennej na starcie miał niespeł-
na 900-osobową załogę. Flotylla powstała na bazie rozformowanych 
jednostek: 1. Brygady Okrętów Podwodnych, 3. Brygady Kutrów  
Torpedowych i dowództwa 7. Dywizjonu Niszczycieli. Pierwszym  
dowódcą 3. FO został komandor Marian Sucharzewski. 

Odznaka pamiątkowa Dowództwa 3. Flotylli Okrętów została  
zatwierdzona decyzją ministra Obrony Narodowej Nr 318/MON  
z 13.08.2010 roku. Składa się ona z trzech warstw: podstawę stanowi 
koło sterowe w kolorze srebrnym – symbol kierowania i dowodzenia; 
kolejnym elementem jest stylizowana kotwica admiralicji w kolorze 
złotym z owiniętą wzdłuż niej srebrną liną – symbolizująca przynależ-
ność do morskiego rodzaju sił zbrojnych; trzecią warstwę stanowi  
tarcza herbowa w kolorze niebieskim ze złotym obramowaniem, na 
której umieszczono skrót nazwy 3. FO, zbrojne ramię – symbolizujące 
Flotyllę jako jednostkę uderzeniową i trzy białe paski ze złotym obramo-
waniem – symbol nawiązujący do trzech zwycięskich bitew morskich 
Admirała Nelsona. Układ symboli w odznace nawiązuje do tradycji  
i historii morskiego rodzaju sił zbrojnych oraz związku taktycznego.
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Dywizjon Okrętów Bojowych
To jedna z najsilniej uzbrojonych jednostek Marynarki Wojennej. W jej skład wchodzą: dwie 
fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry, trzy okręty rakietowe typu Orkan oraz korweta 
zwalczania okrętów podwodnych.

Głównym przeznaczeniem dywi-
zjonu jest zwalczanie: okrętów 
nawodnych i podwodnych, stat-
ków oraz ich zespołów, sił napadu 

powietrznego na średnich i małych wysoko-
ściach, a także osłona własnych okrętów 
i statków (ich zespołów) oraz patrolowanie 
i osłona szlaków komunikacyjnych. 

Dywizjon Okrętów Bojowych został  
sformowany 1 stycznia 2011 roku na bazie 
rozformowanego: Dywizjonu Okrętów  
Zwalczania Okrętów Bojowych i Dywizjonu 
Okrętów Rakietowych. Jednostką dowodzi 
kmdr Tomasz Czapczyński.

Okręty rakietowe typu Orkan, z uwagi na 
to że są najszybszymi i jednymi z najsilniej 
uzbrojonych jednostek polskiej Marynarki 
Wojennej, często są określane mianem 
„zbrojnego ramienia sił morskich. Do zadań 
tych jednostek należy m.in.: wykonywanie 
ataków rakietowych na siły przeciwnika, 
ochrona własnych okrętów i statków, patrolo-
wanie morskich szlaków komunikacyjnych. 
Głównym uzbrojeniem jednostek projektu 
660M – ORP „Orkan”, ORP „Grom” 
 i ORP „Piorun” – są szwedzkie przeciwokrę-
towe kierowane pociski rakietowe RBS-15. 

W ramach prac modernizacyjnych, przepro-
wadzonych w latach 2008-2009, zostały one 
wyposażone w: zintegrowany system kiero-
wania walką „Tacticos”, stacje radiolokacyjne 
„Sea Giraffe AMB” i „Sting EO” oraz nowo-
czesny sprzęt elektroniczny. Także urządzenia 
nawigacyjne i łączności zostały dostosowane 
do standardów obowiązujących w NATO. 

Okręty rakietowe ORP „Grom”  
i ORP „Piorun” jako pierwsze reprezentowały 
Siły Zbrojne RP w ćwiczeniach NATO, po 
wstąpieniu Polski w struktury Sojuszu Północ-
noatlantyckiego. Już dzień po podpisaniu do-
kumentów akcesyjnych – 13 marca 1999 roku – 
uczestniczyły w ćwiczeniach z okrętami  
niemieckiej Marynarki Wojennej. 

W skład okrętowych sił zwalczania okrę-
tów podwodnych polskiej Marynarki  
Wojennej wchodzą dwie fregaty typu Oliver 
Hazard Perry – ORP „Gen. K. Pułaski” 
i ORP „Gen. T. Kościuszko” oraz korweta 
ZOP ORP „Kaszub”. Przeznaczeniem jed-
nostek jest: poszukiwanie i zwalczanie okrę-
tów podwodnych, zwalczanie środków napa-
du powietrznego i okrętów nawodnych oraz 
statków i ich zespołów, osłona własnych 
okrętów i statków oraz ich zespołów, a także 

patrolowanie i osłanianie szlaków komunika-
cyjnych. Szczególnym przeznaczeniem fre-
gat rakietowych jest eskorta szybkich kon-
wojów oraz statyczne patrolowanie. Okręty 
podwodne muszą być: wykrywane, klasyfi-
kowane, śledzone, atakowane i niszczone 
z maksymalnej odległości. Takie zadania 
fregaty OHP mogą wykonywać samodziel-
nie oraz w składzie zespołu, we współpracy 
ze śmigłowcami i samolotami. Są w stanie 
pełnić dalekie i bliskie dozory, połączone 
z prowadzeniem akcji abordażowych.

W 2006 roku i 2008 roku, fregata  
ORP „Gen. K. Pułaski”, jako pierwsza  
jednostka w historii Marynarki Wojennej, 
weszła w skład Stałego Morskiego Zespołu 
Sił Odpowiedzi NATO – SNMG1, jedno-
cześnie uczestnicząc w operacji antyterrory-
stycznej „Active Endeavour” na Morzu 
Śródziemnym.

W 2013 roku Dywizjon Okrętów  
Bojowych został wyróżniony przez komen-
danta głównego Żandarmerii Wojskowej  
nagrodą „Lex et Patria”, za najbardziej prawo-
rządną jednostkę w wojsku polskim.
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Dywizjon Okrętów Podwodnych

Jest najstarszą jednostką bojową w Marynarce Wojennej. W skład dywizjonu wchodzi pięć 
okrętów podwodnych, do zadań których należy: prowadzenie operacji rozpoznania, działanie 
uderzeniowe oraz przerywanie i tworzenie blokad morskich, a także osłona zespołów okrętów 
nawodnych. Jednostka jest przeznaczona do zwalczania okrętów nawodnych i transportowców 
przeciwnika oraz okrętów podwodnych.

Duża autonomiczność i nieograni-
czona dzielność morska okrętów 
podwodnych umożliwia ich  
wykorzystanie w dużej odległości 

od macierzystych baz morskich. Dzięki temu 
okręty podwodne, jako pierwsze, są zdolne 
do wykrywania i rozpoznawania wczesnych 
symptomów działań wojennych z dala od 
morskiej granicy państwa.

Główne zadania okrętów podwodnych to: 
zwalczanie okrętów nawodnych i transpor-
towców przeciwnika, zwalczanie okrętów 
podwodnych, prowadzenie rozpoznania 
i transport grup specjalnych. Okręty podwod-
ne osłaniają przejścia bojowych zespołów 
okrętowych (ważnych pod względem opera-
cyjnym) oraz linie komunikacyjne państwa. 
Działanie okrętu podwodnego charakteryzuje 
skrytość i mobilność, dlatego może być on 
wykorzystany do operacji antyterrorystycz-
nych – skryty przerzut jednostek specjalnych 
w rejon działań. Okręty podwodne wykonują 
również zadania związane ze stawianiem min 
i przerywaniem zagród minowych.

Okręty podwodne typu Kobben są przysto-
sowane do działania we wszystkich rejonach 
świata. Do ich podstawowych zadań należy: 
zwalczanie okrętów nawodnych i podwod-

nych oraz transportów przeciwnika, prowa-
dzenie rozpoznania oraz transport i desant 
grup rozpoznawczo-dywersyjnych. Prowadzą 
także osłonę przejścia bojowych zespołów 
okrętowych oraz szlaków komunikacyjnych. 

Okręty podwodne ORP „Bielik” 
i ORP „Kondor” brały udział w operacji pod 
kryptonimem Active Endeavour na Morzu 
Śródziemnym, podczas której przeciwdziała-
ły akcjom terrorystycznym oraz utrzymywały 
stabilizację w rejonie. Operowały na mor-
skich szlakach komunikacyjnych i w rejo-
nach szczególnie narażonych na działania 
terrorystów, a ich rolą było prowadzenie mo-
nitoringu (wykrycie i identyfikacja jedno-
stek) wskazanego akwenu. Przede wszystkim 
chodziło o wykrywanie jednostek podejrza-
nych o transportowanie broni, zakazanych 
substancji i przemyt ludzi. Tego typu działa-
nia prewencyjne minimalizowały zagrożenia 
terrorystyczne na Morzu Śródziemnym.

ORP „Orzeł” jest największą i zarazem naj-
młodszą polską jednostką podwodną, dostoso-
waną do natowskich standardów obowiązują-
cych okręty podwodne. Do jego zadań należy: 
zwalczanie okrętów nawodnych i podwodnych 
oraz transportowców przeciwnika, prowadze-
nie rozpoznania oraz transport grup specjal-

nych. Jednostka może osłaniać przejścia bojo-
wych zespołów okrętowych oraz morskie linie 
komunikacyjne. Wykonuje również zadania 
związane ze stawianiem min i przerywaniem 
zagród minowych.

Historia Dywizjonu Okrętów Podwodnych 
sięga czasów, kiedy to w pierwszych latach po 
odtworzeniu Marynarki Wojennej rozpoczęto 
działania zmierzające do pozyskania okrętów 
podwodnych. Zwieńczeniem wysiłków było 
podpisanie, 1 grudnia 1926 roku, umowy na 
zbudowanie we Francji (w latach 1926-1932) 
trzech torpedowo-minowych jednostek pod-
wodnych, którym podczas uroczystości wodo-
wania nadano imiona: ORP „Wilk”, 
ORP „Ryś” i ORP „Żbik”. Wraz z pozyska-
niem okrętów podwodnych, szef kierownictwa 
Marynarki Wojennej  kmdr Jerzy Świrski  
(zarządzeniem Nr 724 z 30 kwietnia 1932 roku) 
utworzył – 1 maja 1932 roku – Dywizjon  
Łodzi Podwodnych (23 września 1936 roku 
zmieniono nazwę jednostki, zastępując  
„łodzie” „okrętami”). Chlubą dywizjonu jest 
legendarny ORP „Orzeł”, który wsławił się 
słynną ucieczką z internowania w Tallinie 
podczas II wojny światowej. 
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Wchodzący w skład 3. Flotylli 
Okrętów, Dywizjon Okrętów 
Wsparcia jest jednostką bojo-
wego wsparcia Marynarki 

Wojennej. W jego skład wchodzą:  
ORP „Wodnik”; cztery okręty ratownicze – 
ORP „Piast” i ORP „Lech” (proj. 570) oraz 
ORP „Maćko” i ORP „Zbyszko” (proj. 
B823); Brzegowa Grupa Ratownicza;  
pomocnicze jednostki pływające (zbiorniko-
wiec ORP „Bałtyk”, stacja demagnetyzacyj-
na SD-13 oraz kutry i holowniki). 

Dywizjon sformowano na podstawie  
rozkazów: dowódcy Marynarki Wojennej  
nr PF – 18/Org./N1, z 14 marca 2006 roku, 
w sprawie zmian organizacyjnych w Mary-
narce Wojennej oraz dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów nr Z-8/06, z 5 kwietnia 2006 roku, 
w sprawie zmian organizacyjnych w 3. FO. 
Utworzono go na bazie rozformowanych  
jednostek: Dywizjonu Okrętów Szkolno- 
-Badawczych w Gdyni, Komendy Portu  
Wojennego Kołobrzeg (8. FOW) oraz jedno-
stek Dywizjonu Pomocniczych Jednostek 
Pływających Komendy Portu Wojennego 
Gdynia. Dywizjon osiągnął gotowość bojo-
wą 31 grudnia 2006 roku, a na stanowisko 
jego pierwszego dowódcy wyznaczono 

Dywizjon Okrętów Wsparcia
Wsparcie działań sił Marynarki Wojennej oraz ratownicze zabezpieczenie działalności 
operacyjnej i szkoleniowej na morzu i w pasie przybrzeżnym – zarówno w czasie pokoju, 
kryzysu i wojny – to podstawowe zadanie Dywizjonu Okrętów Wsparcia.

kmdr. Janusza Wyderskiego. Obecnie dywi-
zjonem dowodzi kmdr Alber Figat.

Jednostki dywizjonu mają zdolność gasze-
nia pożarów na jednostkach pływających, 
ściągania ich z mielizny, holowania, a także 
odkażania. Okręty ratownicze ORP „Piast”  
i ORP „Lech” są wyposażone w komorę  
hiperbaryczną, nurkowy dzwon okrętowy 
oraz system pozycjonowania okrętu, a także 
dysponują lądowiskiem dla śmigłowców. Po-
dobne zadania mogą wykonywać mniejsze 
jednostki – ORP „Maćko” i ORP „Zbyszko” – 
także wyposażone w komorę dekompresyjną. 

Po d s t awow y m  p r z e z n a c z e n i e m  
ORP „Wodnik” jest zabezpieczanie praktyk 
morskich podchorążych Akademii Marynarki 
Wojennej oraz kandydatów na podoficerów 
ze Szkoły Podoficerskiej MW w Ustce.  
Ponadto, może być wykorzystywany do  
prowadzenia operacji poszukiwawczo- 
-ratowniczych, ewakuacji i transportu rozbit-
ków. Może także stanowić platformę dowo-
dzenia podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

ORP „Wodnik” i ORP „Piast” w 1991 roku 
uczestniczyły w operacji „Pustynna Burza” 
na wodach Zatoki Perskiej. W uznaniu za-
sług, król Arabii Saudyjskiej nadał załogom 
obu okrętów złoty medal „Za wyzwolenie 

Kuwejtu” („Liberation of Kuwait”).
Podczas prowadzenia inspekcji wraku  

kutra rybackiego CHY-8, nurkowie wydobyli 
ciało członka zatopionej jednostki. Za zasługi 
w dziedzinie ratownictwa na morzu – za do-
konanie czynu połączonego z ofiarnością  
i odwagą żołnierzy w czasie przeprowadza-
nia akcji humanitarnej, poszukiwawczej  
i ratowniczej – 14 sierpnia 2010 roku  
minister obrony narodowej Bogdan Klich 
nadał Dywizjonowi Okrętów Wsparcia tytuł 
honorowy „Przodujący Oddział Wojska  
Polskiego”. Od tego dnia wszyscy marynarze 
noszą sznur wyróżniający żołnierzy  
„Przodującego Pododdziału”.

Funkcjonująca w strukturach dywizjonu, 
Brzegowa Grupa Ratownicza jest  
przeznaczona – między innymi – do działań 
poszukiwawczo-ratowniczych, ratowniczo- 
-nurkowych oraz udziału w akcjach likwida-
cji skutków klęsk żywiołowych. Została  
wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt  
ratowniczy i nurkowy. Jej mobilność oraz 
wieloletnie doświadczenie sprawiają, że  
może być skutecznie wykorzystywana  
w każdym rejonie kraju.
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Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego 
Marynarki Wojennej
Do głównych zadań dywizjonu należy nawigacyjno-hydrograficzne i topogeodezyjne zabezpieczenie 
działań sił Marynarki Wojennej, zgodnie ze standardami NATO i Międzynarodowej Organizacji 
Hydrograficznej – w ścisłej współpracy z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. Ponadto, 
dywizjon zabezpiecza proces szkolenia morskiego podchorążych Akademii Marynarki Wojennej.

Dywizjon Zabezpieczenia Hydro-
graficznego Marynarki Wojennej 
jest dywizjonem morskim z auto-
nomicznymi systemami radio- 

nawigacyjnymi i geodezyjnymi, z własną ba-
zą środków transportowych, podlegającym 
dowódcy 3. Flotylli Okrętów. W skład dywi-
zjonu wchodzą: dwa okręty hydrograficzne – 
ORP „Arctowski” i ORP „Heweliusz”, żaglo-
wiec szkolny ORP „Iskra”, dwa kutry i trzy 
motorówki hydrograficzne, a także kompania 
zabezpieczenia oraz piony funkcjonalne – 
pomiarowy i radionawigacyjny. 

Tradycje dywizjonu sięgają 24 czerwca 
1959 roku, kiedy to rozkazem dowódcy  
Marynarki Wojennej został utworzony  
Oddział Zabezpieczenia Hydrograficznego 
MW, przeformowany 3 czerwca 1987 roku  
w Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficz-
nego Marynarki Wojennej. 

Powstanie dywizjonu od samego początku 
było związane z myślą o ścisłej współpracy  
z Biurem Hydrograficznym MW, które kulty-
wuje tradycje polskiej służby hydrograficznej 
od 19 lutego 1920 roku. Wtedy to utworzono 
Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej  
z wcielonym do służby, 10 lutego 1920 roku, 

okrętem hydrograficznym ORP „Pomorzanin” – 
pierwszym okrętem odtworzonej Marynarki 
Wojennej. Od samego początku Dywizjon  
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW był 
podporządkowany Dowództwu Marynarki 
Wojennej. 1 listopada 2013 roku, w konse-
kwencji wdrożenia reformy systemu kierowa-
nia i dowodzenia siłami zbrojnymi oraz roz-
wiązania Dowództwa Marynarki Wojennej 
i idącymi za tym zmian w podporządkowaniu 
jednostek MW, dywizjon wszedł w struktury 
3. Flotylli Okrętów.

W trakcie prowadzonych prac hydrogra-
ficznych, załogi okrętów odnalazły wiele 
wraków i innych obiektów stwarzających 
przeszkody nawigacyjne. Wydarzeniem było 
odnalezienie i zidentyfikowanie wraku legen-
darnego transportowca „Steuben”, którego 
miejsce zatopienia na Bałtyku przez ponad 
60 lat pozostawało tajemnicą.

Oprócz realizacji etatowych pomiarów  
hydrograficznych, okręty uczestniczyły  
w wielu wyprawach naukowo-badawczych – 
w ramach współpracy z przedsiębiorstwami 
cywilnymi oraz wyższymi uczelniami, taki-
mi jak: Przedsiębiorstwo Geofizyki Morskiej 
i Lądowej Górnictwa Naftowego, Polska 

Akademia Nauk, Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej, Instytut Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz urzędy mor-
skie. Okręty dziesięciokrotnie brały udział  
w wyprawach naukowych na Spitsbergen, 
trzykrotnie w wyprawach antarktycznych 
oraz prowadziły poszukiwania złóż rzadkich 
metali, w ramach badań „Intermetalocean” 
na Pacyfiku.

Okręty hydrograficzne dywizjonu wielo-
krotnie wykonywały również zadania zwią-
zane z poszukiwaniem i identyfikowaniem 
jednostek pływających, które zatonęły  
w rejonie Bałtyku. Uczestniczyły w akcjach 
poszukiwania i ratowania życia na morzu 
oraz brały udział w ćwiczeniach narodowych 
i międzynarodowych. 

Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficz-
nego MW dwukrotnie zdobył miano  
„Przodującego zespołu okrętów MW”, tytuł 
honorowy „Lex et Patria” oraz „Przodujący 
Oddział Wojska Polskiego”, a okręty hydro-
graficzne dziesięciokrotnie zdobyły miano 
„Najlepszego okrętu Marynarki Wojennej RP 
w grupie okrętów specjalnych”. Oba okręty 
zostały wyróżnione medalami „Za Zasługi 
dla Marynarki Wojennej”. 
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W związku z koniecznością po-
siadania przez Marynarkę 
Wojenną PRL sił okrętowych 
przeznaczonych do prowadze-

nia rozpoznania morskiego, wiosną 1969 roku 
Dowództwo Marynarki Wojennej i sztab  
Marynarki Wojennej zwróciły się do Ministra 
Obrony Narodowej z propozycją wyznacze-
nia ze składu Dywizjonu Zabezpieczenia  
Hydrograficznego ORP „Bałtyk” do prowadze-
nia działalności rozpoznawczej. W 1969 roku 
okręt przeszedł intensywny proces doposaże-
nia w sprzęt rozpoznawczy. Umożliwiło  
to jednostce rozpoczęcie działalności rozpo-
znawczej w 1970 roku. 

Podstawą do powstania dzisiejszej Grupy 
Okrętów Rozpoznawczych było zarządzenie 
szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
z 11 września 1973 roku, a następnie rozkaz 
organizacyjny dowódcy Marynarki Wojennej 
z 14 stycznia 1974 roku o utworzeniu Grupy 
Okrętów Hydrograficznych. Centrum  
Techniki Okrętowej w Gdańsku opracowało 
wówczas nowy projekt typowo rozpoznaw-
czego okrętu – 863, będący rozwinięciem 
projektu 861 i 570. Stoczni Północnej zleco-
no budowę dwóch nowych jednostek:  

Grupa Okrętów Rozpoznawczych
Jednostki pływające Grupy Okrętów Rozpoznawczych (gOR) to główne siły Marynarki Wojennej 
przeznaczone do prowadzenia działań w zakresie rozpoznania pola walki. W skład gOR-u 
wchodzą dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego: ORP „Nawigator” i ORP „Hydrograf”.

ORP „Nawigator” oraz ORP „Hydrograf”. 
ORP „Bałtyk”, jako okręt rozpoznawczy był 
eksploatowany do 1982 roku. W 1990 roku 
w skład Grupy Okrętów Hydrograficznych 
włączono Grupę Specjalną Płetwonurków 
Marynarki Wojennej, którą następnie przemia-
nowano na Sekcję Działań Specjalnych  
Marynarki Wojennej. 1 czerwca 1992 roku 
zmieniono nazwę jednostki na Grupa  
Okrętów Rozpoznawczych. W 2007 roku na-
stąpiło wyłączenie Sekcji Działań Specjalnych 
ze składu Grupy Okrętów Rozpoznawczych. 

Okręty typu Nawigator są przeznaczone do 
prowadzenia rozpoznania radioelektronicz-
nego w obszarze działań polskiej Marynarki 
Wojennej. Są to jednostki o nieograniczonej 
dzielności morskiej i dużej autonomiczności. 
Mogą operować praktycznie na wszystkich 
akwenach świata. Oba okręty wchodzą  
w skład systemu rozpoznania SZ RP. 

Współczesne pole walki na lądzie, morzu  
i w powietrzu wymaga rozpoznania sił i środ-
ków potencjalnego przeciwnika. Posiadanie  
i umiejętne wykorzystanie tych informacji 
jest podstawą sukcesów w zakresie przedsię-
wzięć politycznych i militarnych. W nowo-
czesnej wojnie dobre rozpoznanie gwarantuje 

lepsze rozlokowanie własnych sił, poznanie 
silnych i słabych stron przeciwnika oraz sku-
teczne przeciwdziałanie i neutralizację jego 
poczynań. Do tego celu są wykorzystywane 
fale radiowe. Za ich pośrednictwem działają 
systemy łączności, obserwacji, kierowania 
uzbrojeniem i dowodzenia oraz określania 
pozycji. Aby zdobyć ważne – z punktu wi-
dzenia działalności sił morskich – informa-
cje, należy dysponować wyspecjalizowanymi 
środkami przeznaczonymi do przechwytywa-
nia i analizowania sygnałów elektronicznych. 
Właśnie gOR jest jednostką przeznaczoną do 
tego typu działań.

W swojej ponad czterdziestoletniej historii 
Grupa Okrętów Rozpoznawczych była wielo-
krotnie wysoko oceniana w Marynarce  
Wojennej, a także na forum całego Wojska 
Polskiego. W 1998 roku została uznana za 
najlepszą jednostkę rozpoznawczą w Wojsku 
Polskim. W 2001 roku nadano jednostce 
Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Jednostki gOR-u uczestniczy-
ły w przeszło 300 dozorach i rejsach bojowo- 
-rozpoznawczych oraz w licznych manewrach 
i operacjach międzynarodowych.
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Morska Jednostka Rakietowa
Jest przeznaczona do: zwalczania (niszczenia, obezwładniania) nawodnych sił okrętowych 
przeciwnika, osłony głównych baz morskich (punktów bazowania, punktów manewrowego 
bazowania) Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych 
obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. 

Ze względu na swoją mobilność 
i możliwości manewrowe oraz dużą 
skuteczność ognia, MJR odgrywa 
znaczącą rolę w zapewnieniu swo-

body działania własnych sił okrętowych  
w akwenie Morza Bałtyckiego. Jest zdolna, 
we współdziałaniu z głównymi siłami mor-
skimi Marynarki Wojennej, do: obrony  
wybrzeża morskiego, osłony komunikacji 
morskiej na przybrzeżnych torach wodnych 
oraz wsparcia działań bojowych Marynarki 
Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach 
obronnych. Morska Jednostka Rakietowa sta-
cjonuje w garnizonie Siemirowice. Jednostką 
dowodzi kmdr dypl. Roman BUBEL.

Morska Jednostka Rakietowa została utwo-
rzona, zgodnie z rozkazem dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów Nr Z-45 z 19 września 2014 roku,  
na bazie rozformowanego Nadbrzeżnego  
Dywizjonu Rakietowego MW. Korzenie MJR 
sięgają czasów baterii artylerii nadbrzeżnej, 
którą w latach 1933-1934 zainstalowano  
w Helu od strony otwartego morza. Po zakoń-
czeniu działań wojennych w sierpniu 1946 roku 
z baterii sformowano 31. Dywizjon Artylerii 
Nadbrzeżnej (DAN), którego dowódcą został 
kmdr ppor. Zbigniew Przybyszewski. 

Rozkazem z 22 września 1950 roku  
rozwiązano 31. DAN, tworząc cztery samo-
dzielne baterie artylerii stałej (BAS):  
11. BAS w Gdyni-Redłowie, 13. BAS na  
Helu, 17. BAS w Międzyzdrojach i 19. BAS 
w Kołobrzegu.

W związku ze zmianą koncepcji wykorzysta-
nia Polskiej MW w ramach Układu Warszaw-
skiego, znaczenie i potrzeba utrzymywania  
rozbudowanej struktury artylerii nadbrzeżnej 
stanęła pod znakiem zapytania. Początkowo  
zadania BAS-ów miały przejąć baterie rakiet 
„ziemia – woda” typu SOPKA, które wycofano 
z uzbrojenia w 1975 roku. Później główny  
ciężar obrony wybrzeża przyjęły Wojska  
Obrony Powietrznej Kraju (WOPK), dysponu-
jące systemami rakietowymi S-125 Newa, S-75 
Wołchow i S-200 Wega oraz artylerią przeciw-
lotniczą (głównie działa 57 mm S-60).

Tym samym na polskim wybrzeżu w okre-
sie 40 lat powstała poważna luka w systemie 
obronnym granicy morskiej państwa,  
a zwłaszcza w podsystemie rażenia obiektów 
nawodnych przeciwnika. Taka sytuacja utrzy-
mywała się do 2006 roku, kiedy to Marynarka 
Wojenna podjęła pierwsze działania mające na 
celu odtworzenie potencjału rakietowego  
„ziemia – woda”.

Celem wprowadzenia ndR (MJR) do 
uzbrojenia MW było zwiększenie potencjału 
uderzeniowego sił MW w zakresie zwalcza-
nia celów nawodnych i lądowych. Ponadto, 
wraz z okrętowymi siłami uderzeniowymi, 
miał stanowić uzupełnienie istniejącego  
systemu obrony granicy morskiej państwa. 

W 2008 roku została podpisana umowa mię-
dzy firmą Konsberg a Ministerstwem Obrony 
Narodowej na dostawę uzbrojenia  
i sprzętu wojskowego dla Nadbrzeżnego  

Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej. 
Zgodnie z tą umową, w 2009 roku na poligonie 
Pt. Mugu (Kalifornia, USA) zrealizowano 
pierwsze testy rakiety NSM, natomiast  
w czerwcu 2011 roku odbyło się strzelanie  
rakietowe do celu lądowego zakończone wyni-
kiem pozytywnym. 

W skład MJR wchodzą 2 dywizjony ognio-
we i dywizjon zabezpieczenia, które dyspo-
nują najnowocześniejszym sprzętem i uzbro-
jeniem, będącym w wyposażeniu zarówno 
Marynarki Wojennej jak i Wojska Polskiego. 
Do zasadniczego uzbrojenia dywizjonu 
ogniowego zaliczono: wóz dowodzenia  
dowódcy jednostki/dywizjonu (SCV – Squ-
adron Combat Vehicle), wozy dowodzenia 
dowódcy baterii (BCV – Batery Command 
Vehicle), wozy kierowania środkami walki 
(CCV – Command Combat Vehicle), wyrzut-
nie pocisków rakietowych (MLV – Missile 
Launch Vehicle), trójwspółrzędny radar  
TRS-15C oraz ruchome węzły łączności 
(MCC – Mobile Communicate Centre).  
Dywizjon zabezpieczenia jest wyposażony 
w: 23 mm podwójne armaty przeciwlotnicze 
ZU-23-2, stację radiolokacyjną wykrywania 
celów niskolecących NUR – 22N, zautomaty-
zowany wóz dowodzenia OPL Łowcza 3K-N, 
przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe 
GROM, samochody transportowo-załadowcze 
(TLV – Transport Loading Vehicle) oraz  
ruchomy warsztat naprawczy (MWV –  
Mobile Workshop Vehicle).
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Do podstawowych zadań 
43. Batalionu Saperów należy: 
udział w sytuacjach reagowania 
kryzysowego, ustawianie przeciw-

desantowych zapór minowych w przybrzeżnej 
strefie morza, udział w odtwarzaniu znisz-
czonej infrastruktury portowej, rozminowa-
nie terenu i obiektów, budowanie zapór inży-
nieryjnych i wykonywanie niszczeń zaporo-
wych, urządzanie i utrzymanie przepraw,  
rozbudowywanie fortyfikacji i realizowanie 
przedsięwzięć związanych z maskowaniem. 
Z uwagi na posiadanie w swoim składzie 
kompanii chemicznej, zajmuje się też: ostrze-
ganiem, alarmowaniem, meldowaniem 
o uderzeniach broni masowego rażenia i zda-
rzeniach typu ROTA – w ramach systemu 
wykrywania skażeń. Realizuje też zadania 
w zakresie likwidacji skażeń w jednostkach 
wojskowych i na okrętach – umożliwiając  
załogom okrętów wykonywanie zadań w wa-
runkach: zagrożenia skażeniami, użycia 
przez przeciwnika broni masowego rażenia 
oraz skażeń środkami promieniotwórczymi, 
biologicznymi i chemicznymi. 

W strukturach batalionu znajduje się 
36. Morski Patrol Rozminowania, który na co 
dzień zajmuje się podejmowaniem oraz neu-
tralizowaniem przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych pochodzenia militarnego. 

43. Batalion Saperów FOW
43. Batalion Saperów w istotnym stopniu wpływa na zwiększenie gotowości Sił Zbrojnych oraz 
umacniania obronności RP. Batalion odgrywa niebagatelną rolę w strukturach bojowych 3. Flotylli 
Okrętów, a także w życiu całego Pomorza. 

W minionych latach marynarze batalionu 
wielokrotnie interweniowali w przypadkach 
znalezienia niewybuchów w całym regionie 
pomorskim. Tym samym brali udział w ak-
cjach unieszkodliwiania wszelkiego rodzaju 
min, torped i bomb oraz niezliczonej ilości 
pocisków artyleryjskich, granatów i amunicji 
pochodzących głównie z okresu II wojny 
światowej.

43. Batalion Saperów swoje tradycje i histo-
rię wywodzi z 115. Kompanii Eksploatacyjno- 
-Naprawczej, która rozkazem dowódcy  
Wojska Polskiego z 1955 roku została sformo-
wana na bazie kompanii wydzielonej  
z 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów. Kom-
pania ta funkcjonowała do 1969 roku, który 
jest uważany za początek 43. Batalionu  
Saperów MW. W 2003 roku Batalion otrzy-
mał sztandar – ufundowany przez lokalną spo-
łeczność, a w 2005 roku podjęto decyzję 
o przeniesieniu jednostki z Helu do Rozewia, 
gdzie stacjonuje do dziś. 1 stycznia 2011 roku 
w skład batalionu weszła 55. Kompania  
Chemiczna. Batalionem dowodzi kmdr por. 
Mariusz Kuchta.

W ciągu minionego roku saperzy z Rozewia 
interweniowali blisko 400 razy w przypad-
kach znalezienia niewybuchów w całym  
regionie. Tym samym brali udział w akcjach 
unieszkodliwiania m.in.: torped, min mor-

skich i lądowych, bomb lotniczych, pocisków 
artyleryjskich i moździerzowych, granatów 
i innej amunicji. 

43. Batalion Saperów stacjonuje na półwy-
spie helskim w miejscowości Rozewie 
i wchodzi w skład 3. Flotylli Okrętów. Jego 
głównym zadaniem jest zabezpieczenie inży-
nieryjne działań sił 3. FO, między innymi 
przez: tworzenie zapór inżynieryjnych, wy-
krywanie i likwidowanie niewybuchów, 
utrzymywanie infrastruktury baz morskich, 
organizowanie punktów poboru i oczyszcza-
nia wody, likwidowanie zniszczeń i rozpo-
znanie inżynieryjne sił przeciwnika.

Do zasadniczego wyposażenia pododdzia-
łów batalionu należą: transportery pływające 
PTS-M, uniwersalne maszyny inżynieryjne 
UMI Tier, spycharko-ładowarki SŁ-43, insta-
lacje rozlewczo-sanitarne IRS 2, rozpoznaw-
cze pojazdy opancerzone rozpoznania skażeń 
BRDM-2 RS. Ponadto, w wyposażeniu znaj-
dują się pojazdy ciężarowo-terenowe, sprzęt 
inżynieryjno-saperski i specjalistyczne pojaz-
dy patrolu rozminowania.

W 2010 roku, za uzyskanie najlepszych 
wyników w działalności szkoleniowej,  
43. Batalion Saperów został wyróżniony  
tytułem honorowym „Przodujący Oddział 
Wojska Polskiego”.
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9. Dywizjon Przeciwlotniczy
Osłona stanowisk dowodzenia, punktów bazowania, punktów manewrowego bazowania oraz innych 
obiektów Marynarki Wojennej to zadania 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego. W razie potrzeby dywizjon 
może współpracować z jednostkami Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych.

W skład 9 .  Dywiz jonu 
Przeciwlotniczego wchodzą 
elementy kierowania i dowo-
dzenia, pododdziały ogniowe, 

a także pododdział logistyczny. Pluton dowo-
dzenia jest wyposażony w wóz dowodzenia 
„Łowcza 3KN” oraz w stację radiolokacyjną 
„NUR-22 3D”, zapewniający bieżącą infor-
mację na temat sytuacji powietrznej.  
Artyleryjsko-rakietowymi pododdziałami  
dywizjonu, realizującymi zadania ogniowe, 
są 3 baterie przeciwlotnicze wyposażone 
w wozy dowodzenia i kierowania ogniem 
„WD-95” oraz 57 mm armaty przeciwlotni-
cze „S-60 MB”. W skład baterii wchodzą 
również drużyny przenośnych rakiet przeciw-
lotniczych, wyposażone w zestawy GROM. 
Pododdziałem logistycznym, realizującym 
zaopatrywanie oraz usługi remontowe, jest 
kompania logistyczna.

Wóz dowodzenia „WD-95” wraz z cztere-
ma zmodernizowanymi armatami „S-60MB” 
oraz drużyną operatorów przenośnego prze-

ciwlotniczego zestawu rakietowego GROM 
tworzy zestaw artyleryjski „Blenda”. Główną 
zaletą zestawu jest jego uniwersalność  
i elastyczność – polegająca na tym, że w razie 
braku informacji z radaru wozu dowodzenia 
„Łowcza 3-KN” lub naziemnego stanowiska 
dowodzenia może pracować w trybie autono-
micznym. Wykrywanie i wskazywanie celów 
może się odbywać przy pomocy zintegrowa-
nej głowicy śledzącej wozu dowodzenia  
„WD-95” lub lornety, będącej głównym sen-
sorem stanowiska punktu obserwacyjnego. 
Armaty „S-60MB” mogą również działać  
niezależnie od wozu dowodzenia „WD-95”, 
przy wykorzystaniu własnych przyrządów  
celowniczych. Pozwala to na skrócenie czasu 
przejścia z tzw. „położenia marszowego” do 
pracy bojowej i rozpoczęcie zwalczania celów 
powietrznych nawet przed podłączeniem  
armat do wozu dowodzenia.

9. Dywizjon Przeciwlotniczy jest oddzia-
łem taktyczno-ogniowym, organizacyjnie 
podległym 3. Flotylli Okrętów, przeznaczo-

nym do osłony: stanowisk dowodzenia, punk-
tów bazowania, punktów manewrowego ba-
zowania oraz innych obiektów Marynarki 
Wojennej. Dywizjon może współpracować 
również z jednostkami Sił Powietrznych 
i Wojsk Lądowych, w zakresie prowadzenia 
osłony przeciwlotniczej obiektów MW oraz 
wymiany informacji o sytuacji powietrznej. 
Jest również jednostką wsparcia bojowego, 
wchodzącą w skład wojsk operacyjnych, 
i znajduje się na obszarze administrowanym 
przez Wojskową Komendę Uzupełnień 
w Słupsku. Zadania związane z logistycznym 
i medycznym zabezpieczeniem zaopatrzenia 
realizuje 6. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Historia 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego 
sięga 1974 roku, kiedy to Zarządzeniem  
Szefa Sztabu Generalnego WP nakazano 
sformować 9. Dywizjon Artylerii Przeciwlot-
niczej w miejsce rozformowanej 5. Baterii 
Artylerii Stałej, z zadaniem funkcjonowania 
w systemie obrony przeciwlotniczej  
Marynarki Wojennej. 
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Datą oficjalnego rozpoczęcia dzia-
łalności Dowództwa Wybrzeża 
Morskiego i bezpośrednio podpo-
rządkowanej mu Komendy Portu 

Wojennego w Pucku jest 28 kwietnia 1920 roku. 
W tym dniu, w rozkazie dziennym Departa-
mentu Spraw Morskich, została ogłoszona 
treść rozkazu ministra spraw wojskowych: 
Mianuję szefa Sekcji Personalno-Szkolnej 
Departamentu Spraw Morskich – pułkownika 
marynarki Panasewicza Witolda Dowódcą 
Portu Wojennego w Pucku i polecam mu  
tymczasowe pełnienie funkcji Dowódcy  
Wybrzeża.

W 1922 roku, w związku z wejściem w ży-
cie przepisów związanych z pokojową orga-
nizacją Marynarki Wojennej, po raz pierwszy 
pojawiła się pełna nazwa: Komenda Portu 
Wojennego Gdynia.

Od 23 marca 1939 roku do rozpoczęcia 
działań obronnych stan jednostek lądowych 
wzrósł ze 130 do około 500 oficerów i z 3500 
szeregowych do około 14000 (oprócz Helu). 
Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża – 
niedysponujące kwatermistrzostwem – funk-
cję zaopatrzenia jednostek lądowych powie-
rzyło KPW Gdynia, zajmującej się przede 
wszystkim zabezpieczeniem materiałowym 

Komenda Portu Wojennego Gdynia
Jest największym oddziałem gospodarczym Marynarki Wojennej. Jako jednostka wojskowa o profilu 
logistycznym zabezpiecza i zaopatruje okręty stacjonujące w Porcie Wojennym Gdynia oraz jednostki 
wojskowe bazujące w garnizonach Gdynia i Gdańsk.

floty i jednostek brzegowych MW.
Po 3 września 1939 roku KPW Gdynia 

została podporządkowana dowódcy Lądowej 
Obrony Wybrzeża płk. Stanisławowi  
Dąbkowi i przekształcona w kwatermistrzo-
stwo Lądowej Obrony Wybrzeża. Walki 
w obronie Oksywia toczono do 19 września 
1939 roku, czyli do dnia zakończenia dzia-
łań żołnierzy Lądowej Obrony Wybrzeża.

Jednostkę ponownie odtworzono po woj-
nie. 28 maja 1947 roku otrzymała ona na-
zwę: Komenda Portu Wojennego Gdynia. 
Trzy lata później, w miejsce Kierownictwa 
Administracyjno-Technicznego MW po-
wstało Szefostwo Tyłów MW (w 1953 roku 
zmieniono nazwę na Zarząd Tyłów MW). 
Rozwiązaniu uległy komendy portów 
w Gdyni, Świnoujściu i Kołobrzegu. Nowe 
Szefostwo Tyłów MW w całości przejęło 
ogniwa dotychczasowej struktury KPW 
Gdynia.

Ponowne sformowanie Komendy Portu 
Wojennego Gdynia zostało przeprowadzone 
w 1957 roku. Przywrócone zostało również 
bezpośrednie podporządkowanie KPW  
Gdynia dowódcy Marynarki Wojennej.  
1 lutego 1990 roku jednostka została podpo-
rządkowana 3. Flotylli Okrętów. 

Do podstawowych zadań Komendy Portu 
Wojennego Gdynia należy zaopatrywanie 
okrętów podczas wyjścia na morze i pobytu 
w porcie we wszelkiego rodzaju amunicję, 
rakiety, torpedy, miny oraz wyposażenie che-
miczne, materiały pędne i smary, a także 
w żywność, mundury, wodę słodką i wszel-
kie inne rzeczy niezbędne do samodzielnego 
funkcjonowania okrętu. Komenda zabezpie-
cza również podstawowe naprawy sprzętu 
okrętowego. Realizuje też zadania związane 
z pełnieniem funkcji oddziału gospodarczego 
jednostek i instytucji wojskowych będących 
w jej zaopatrzeniu. Zajmuje się także ochro-
ną i obroną portu wojennego oraz wszelkich 
magazynów i składów znajdujących się na  
terenie Komendy Portu Wojennego Gdynia 
oraz jednostek podległych 3. Flotylli  
Okrętów. W zakresie jej obowiązków jest 
również likwidacja pożarów siłami garnizo-
nowej straży pożarnej KPW Gdynia oraz 
wszelkiego rodzaju prace porządkowe, a tak-
że świadczenie usług medycznych żołnie-
rzom i pracownikom wojska 3. FO.  
Zabezpiecza i realizuje przewozy dla jedno-
stek wojskowych 3. FO, siłami zespołu 
wsparcia oraz zespołu technicznego 
KPW Gdynia.
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Poligon Kontrolno-Pomiarowy 
Marynarki Wojennej
Poligon Kontrolno-Pomiarowego MW jest jednostką przeznaczoną do planowania 
i realizowania  działalności związanej z pomiarami i minimalizacją pól fizycznych oraz 
demagnetyzacją okrętów. Jednostka zabezpiecza pod tym względem okręty zarówno polskiej 
Marynarki Wojennej jak i krajów sojuszniczych.

Historia Poligonu Kontrolno-
-Pomiarowego MW sięga 1964 
roku, kiedy na podstawie zarzą-
dzenia szefa Sztabu Generalnego 

Dowódca Marynarki Wojennej wydał rozkaz 
sformowania Poligonu Torpedowego MW. 
Jednostka otrzymała numer 3181, stając się 
jednocześnie samodzielną jednostką wojsko-
wą organizacyjnie podlegającą szefowi broni 
podwodnej. Aktualną nazwę – Poligon  
Kontrolno-Pomiarowy MW – jednostka 
otrzymała w 1972 roku. Na stanowisko jego 
pierwszego dowódcy został wyznaczony 
kmdr por. Jan Hanyż. Obecnie jednostką  
dowodzi kmdr por. Jerzy Spatuśko.

W skład Poligonu Kontrolno-Pomiarowego 
MW wchodzą specjalistyczne stacje pomiaro-

we, wykonujące pomiary pól fizycznych okrę-
tów, takie jak: stacja kontrolno-pomiarowa (k-p) 
pola magnetycznego, elektrycznego, hydroaku-
stycznego, hydrodynamicznego, cieplnego oraz 
skutecznej powierzchni odbicia; brzegowa sta-
cja demagnetyzacyjna odpowiedzialna za pro-
ces minimalizacji pola magnetycznego. Drobne 
naprawy i kalibrację sprzętu do pomiarów pola 
magnetycznego zabezpiecza stacja diagno-
styczna systemów magnetycznych. 

Okręty Marynarki Wojennej podlegają cią-
głej kontroli prawidłowości pracy okrętowych 
systemów minimalizacji pól fizycznych oraz 
systemów i urządzeń stanowiących źródło pół 
fizycznych okrętów. W celu uzyskania pełnej 
informacji o sygnaturach okrętów są przepro-
wadzane ich pomiary na różnych głębokościach 

pływania. Poligon Kontrolno-Pomiarowy MW 
wykorzystuje w tym celu sondy zatopione na 
trzech głębokościach. W ciągu roku poligon 
wykonuje około 400 pomiarów kontrolnych. 
W razie stwierdzenia, w trakcie pomiarów 
kontrolnych, przekroczenia dopuszczalnych 
wartości parametrów pola magnetycznego 
brzegowa stacja demagnetyzacji okrętów prze-
prowadza rozmagnesowanie kadłuba okrętu 
przez nałożenie uzwojeń demagnetyzacyjnych 
i zasilanie ich impulsami prądu stałego. Jed-
nostka posiada również możliwość wykony-
wania pomiarów drgań urządzeń okrętowych 
oraz poziomu hałasu.

Do transportu sprzętu i ludzi, podczas prac 
demagnetyzacyjnych na poligonie, są wykorzy-
stywane dwie motorówki typu „Delfin”.
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W grudniu 1931 roku, na bazie 
Wojskowego Klubu Sportów 
Wodnych, powstał Oficerski 
Yacht Klub Rzeczpospolitej 

Polskiej. W tym samym roku zorganizowano 
przystań w Basenie Prezydenta oraz wybudo-
wano budynek klubu. Do wybuchu II wojny 
światowej zorganizowano wiele rejsów 
i szkoleń żeglarskich oraz regat. Jednym 
z większych osiągnięć był rejs jachtu „Dal” 
do Chicago. Był to pierwszy polski jacht, 
który przepłynął północny Atlantyk. 

Powojenne wznowienie szkolenia żeglar-
skiego rozpoczęto 30 listopada 1946 roku, na 
bazie nowo powstałego klubu sportowego 
MW „Flota”. Po 1947 roku szkolenie żeglar-
skie w MW było realizowane głównie 
w Morskim Ośrodku Sportów Wodnych  
Marynarki Wojennej. Ośrodek podlegał, 
przez oddział wyszkolenia, szefowi Sztabu 
Głównego Marynarki Wojennej. Kadra 
ośrodka była zakwaterowana w dwóch bara-

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego 
Marynarki Wojennej
Tu zdobywają specjalistyczną wiedzę i doskonalą morskie rzemiosło marynarze oraz żołnierze innych 
rodzajów sił zbrojnych. Ośrodek posiada doskonale wyszkoloną żeglarską kadrę instruktorską.

kach na Oksywiu. W 1953 roku, na mocy 
rozkazu szefa generalnego MOSW MW, zo-
stał przeformowany i przeniesiony do basenu 
jachtowego w Gdyni. 10 marca 1957 roku 
stanowisko komendanta Morskiego Ośrodka 
Sportów Wodnych MW objął kmdr ppor. 
Czesław Cześnik. Dzięki staraniom nowego ko-
mendanta, pod koniec 1957 roku MOSW MW 
wybudował własną siedzibę w sąsiedztwie 
Basenu Żeglarskiego. 

W tym samym roku powstał Jacht Klub 
Morski MW, później przemianowany na Yacht 
Klub Morski „Kotwica”. Funkcjonował on 
w oparciu o Morski Ośrodek Sportów  
Wodnych Marynarki Wojennej, który w 1973 
roku został przemianowany na Ośrodek  
Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. 
Rok później odbyło się uroczyste otwarcie no-
wego budynku ośrodka.

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW jest 
jednostką przeznaczoną do praktycznego 
szkolenia i wychowania morskiego kadry 

MON, RSZ, podchorążych wyższych uczelni 
wojskowych i elewów podoficerskich. Zaj-
muje się organizowaniem i prowadzeniem 
rejsów szkoleniowo-nawigacyjnych, kursów 
żeglarskich i motorowodnych, a także kursów 
doskonalenia załóg szybkich łodzi motoro-
wych będących w wyposażeniu SZ RP. Orga-
nizuje też regaty żeglarskie na szczeblu WP. 

OSŻ MW posiada 25 jednostek pływają-
cych, w tym: 12 jachtów pełnomorskich, 
5 jachtów zatokowych i 8 łodzi motorowych. 
Jachty są przeznaczone do zabezpieczania 
rejsów nawigacyjno-szkoleniowych krajo-
wych i zagranicznych oraz zabezpieczania 
praktyk marynarskich podchorążych  
Akademii Marynarki Wojennej. Łodzie mo-
torowe są wykorzystywane podczas kursów 
doskonalenia zawodowego kadry WP,  
a także praktyk podchorążych AMW. Mają 
także zastosowanie podczas szkoleń ratow-
niczych i w czasie regat.

b a n d e r a
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Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica”
Pełni szczególną rolę w procesie upowszechniania tradycji i dziejów oręża polskiego na morzu. To 
skarb narodowy. Ten historyczny niszczyciel jest wspaniałą i nieocenioną szkołą patriotycznego oraz 
morskiego wychowania.

Poza rolą  okrę tu-muzeum,
ORP „Błyskawica” spełnia szereg 
innych istotnych funkcji. Jedną 
z nich jest funkcja reprezentacyjna. 

Tu odbywają się liczne uroczystości, spotka-
nia, konferencje i sympozja. Tradycją stała 
się promocja absolwentów Akademii  
Marynarki Wojennej na pierwszy stopień 
oficerski organizowana na pokładzie okrętu, 
a także nominacje i odznaczenia kadry  
zawodowej oraz pracowników Marynarki 
Wojennej nadawane na tej jednostce. Tu rów-
nież odbywają się pasowania na pierwszo-
klasistów, przyrzeczenia harcerskie i inne  
zajęcia dla licznych szkół i przedszkoli – tak, 
aby od najmłodszych lat kształtować świado-
mość i wychowywać w duchu poszanowania 
morskiej tradycji naszego kraju.

Codziennemu życiu na okręcie towarzy-
szą elementy ceremoniału morskiego oraz 
„Regulaminu Służby Okrętowej”, czyli: 

podnoszenie i opuszczanie bandery, wybi-
janie szklanek, witanie i żegnanie oficerów 
oraz przełożonych przy trapie. To wszystko 
wywiera niewątpliwy wpływ na świado-
mość społeczeństwa, a tym samym pozwala 
lepiej poznać i wzbogacać posiadaną  
wiedzę o morzu.

ORP „Błyskawica”, będący dziś bezcenną 
pamiątką narodową, w 1987 roku (czyli 
w 50-lecie służby pod biało-czerwona banderą), 
został uhonorowany Złotym Krzyżem Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. Jest to jedyne tak 
wysokie wyróżnienie okrętu w historii  
Marynarki Wojennej. Ekspozycja znajdująca 
się na pokładzie okrętu i odpowiednio przygo-
towany sposób zwiedzania jednostki stanowią 
doskonałą prezentację budownictwa okrętowe-
go oraz warunków życia i służby na morzu. 
Wystawa historyczna przedstawia czytelny 
i zwięzły, choć skromny, przekaz dziejów  
Marynarki Wojennej na przestrzeni 98 lat jej 

istnienia. Skromny, gdyż na powierzchni tylko 
170 metrów kwadratowych.

Miarą popularności tego wspaniałego i nie-
powtarzalnego już okrętu oraz jego roli 
w upowszechnianiu wiedzy o polskich mor-
skich siłach zbrojnych są między innymi wpi-
sy w księgach pamiątkowych „Błyskawicy”. 
Cennego i znamiennego wpisu dokonał, po 
wizycie na okręcie, dyrektor Muzeum  
Morskiego Atlantyku z Halifax w Kanadzie 
p. Niels Jannesch: Okręt ten jest najpięk-
niejszym i najlepiej utrzymanym okrętem- 
-muzeum na Świecie. Składam gratulacje 
wraz z najlepszymi życzeniami na przy-
szłość. Wpis ten nie jest odosobniony, a po-
dobne w treści wpisy (w wielu językach 
świata) można znaleźć na kartach ksiąg  
pamiątkowych.

Na jego pokładzie gościło wiele ważnych 
osobistości. „Błyskawicę” zwiedziło już  
blisko 6 milionów osób.
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Klubu Marynarki Wojennej rozpo-
czął działanie po II wojnie świa-
towej, ale korzenie jego działal-
ności sięgają okresu międzywo-

jennego. W największych garnizonach Woj-
ska Polskiego działały wtedy Domy Oficera, 
Domy Podoficera i Domy Żołnierza. Pełniły 
rolę ośrodków kulturalno-oświatowych i wy-
chowawczych. Nawiązaniem do ich tradycji 
było utworzenie, 7 lipca 1945 roku, Domu 
Marynarza Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Nowa instytucja spełniała ważną rolę pla-
cówki kulturalno-oświatowej, jednej z pierw-
szych na wybrzeżu po II wojnie światowej. 
Siedzibą Domu Marynarza MW został dawny 
Dom Zdrojowy przy ulicy Piłsudskiego 
w Gdyni (obecny Dom Marynarza floty han-
dlowej). W sierpniu 1946 roku placówkę pod-
dano restrukturyzacji. Klub nazwano Domem 
Marynarki Wojennej, a w połowie czerwca 
1947 roku rozformowano go i utworzono 
Klub Oficerski Marynarki Wojennej – dzielą-
cy pomieszczenia z dawnym kasynem oficer-
skim przy skwerze Kościuszki.

Kolejną siedzibą klubu został duży obiekt 
przy ul. Zawiszy Czarnego 1. Jego otwarcie 
nastąpiło 29 czerwca 1950 roku. W ramach 
restrukturyzacji, ponownie zmieniono nazwę 

Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”
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” to jedna z najstarszych 
placówek oświatowych funkcjonujących w siłach zbrojnych.

placówki. W grudniu 1950 roku powołano 
Dom Oficera Marynarki Wojennej. Kilka lat 
później podporządkowano mu Muzeum MW, 
Wojskowy Klub Sportowy „Flota” i  Ośrodek 
Sportów Wodnych. W działalności klubu spo-
ro miejsca zajmowała oświata – na jego bazie 
utworzono m.in. szkołę średnią. 

We wrześniu 1957 roku Dom Oficera MW 
został przeorganizowany na Okręgowy Klub 
Oficerski Marynarki Wojennej. Sześć lat 
później, powołano przy nim pierwszy  
w Wojsku Polskim Oddział PTTK Marynarki 
Wojennej. W 1973 roku nastąpiła kolejna 
zmiana nazwy klubu. Szef Sztabu Generalnego 
WP, rozkazem z 9 kwietnia, zmienił ją na 
Klub Marynarki Wojennej. W 1993 roku, 
z inicjatywy kmdr. Zygmunta Brożka –  
kierownika Klubu MW od 1990 roku,  
dowódca Marynarki Wojennej rozszerzył  
nazwę instytucji o historyczną – przed- 
wojenną nazwę „Riwiera”. 

Wizytówką Klubu Marynarki Wojennej 
„Riwiera” jest zespół wokalny, który powstał 
w styczniu 2003 roku w wyniku reorganiza-
cji Zespołu Estradowego Klubu Marynarki 
Wojennej „Flotylla”. Skład zespołu zmieniał 
się kilkakrotnie. Obecnie śpiewają w nim 
trzy solistki: Agnieszka Zębala, Luiza  

Polańska–Kłossowska i Joanna Gorczyca oraz 
dwóch solistów: Waldemar Klein i Sebastian 
Czerkas. W skład zespołu wchodzi akustyk 
Radosław Tabor, a zespół prowadzi Jacek 
Grzywacz. Artyści grają kilkadziesiąt kon-
certów rocznie, zarówno dla środowiska 
wojskowego jak i cywilnego, na polskich 
oraz zagranicznych scenach muzycznych. 

Przy klubie „Riwiera” działa również od-
dział PTTK Marynarki Wojennej. Odział 
skupia 13 kół i klubów zrzeszających około 
700 członków, które co roku organizują bli-
sko pół tysiąca przedsięwzięć, w których bie-
rze udział kilka tysięcy osób. W ramach klu-
bu działa również: koło wokalne dla dzieci, 
koło plastyczne, koło malarskie, sekcja sza-
chowa dla dzieci oraz formacja Challenge 
Dance. Prowadzone są też zajęcia logopedii 
artystycznej oraz zajęcia taneczno-ruchowe. 
Przy klubie działa kilka stowarzyszeń, 
związków i kół łowieckich. Do stałych im-
prez organizowanych przez „Riwierę” trzeba 
zaliczyć biesiady literackie, koktajle arty-
styczne i spotkania ze sztuką. Nie sposób nie 
wspomnieć o klubie filmowym, klubie krajo-
znawcy podróżnika, czy spotkaniach poświę-
conych wydarzeniom historycznym.
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Zespół Redakcyjno-Wydawniczy 
Marynarki Wojennej
Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW (ZRW MW) zajmuje się 
opracowaniem i wydawaniem specjalistycznych wydawnictw MW, 
książek marynistycznych, miesięcznika „Bandera” i innych 
dokumentów nieodzownych w pracy jednostek MW. 

W wyniku reorganizacji systemu 
dowodzenia Wojska Polskiego, 
od 1 stycznia 2014 roku ZRW 
MW jest podporządkowany 

dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Kierownikiem 
ZRW MW jest komandor porucznik rezerwy 
Cezary Braciszewski.

Zespół Redakcyjno-Wydawniczy Marynarki 
Wojennej, jako samodzielna jednostka, został 
powołany 1 lipca 1994 roku zarządzeniem 
szefa Sztabu Generalnego WP. Powstał  

z połączenia Wydziału Wydawniczego i Dru-
karni Sztabu MW oraz redakcji czasopism 
Marynarki Wojennej „Bandera” i „Przegląd 
Morski”. Od początku istnienia siedziba ZRW 
MW została umiejscowiona na terenie  
gdyńskiego portu wojennego. Pierwszym  
kierownikiem ZRW MW był kmdr Kazimierz 
Chmielewski. Po nim obowiązki przejął  
kmdr por. Cezary Braciszewski. Ostatnim  
kierownikiem jednostki w marynarskim mun-
durze był kmdr por. Piotr Kowara.
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