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Podpisanie umów na budowę okrętów
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23 września w porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu, w obecności Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz ministra Obrony Na-
rodowej Tomasza Siemoniaka podpisano umowy na budowę okrętów. Pierwsza umowa na budowę niszczyciela min KORMORAN II zo-
stała zawarta pomiędzy MON a Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku, natomiast druga dotycząca budowy okrętu patrolo-
wego ŚLĄZAK pomiędzy MON a Stocznią MW w Gdyni. 

Zgodnie z podpisanymi dokumentami obie jednostki mają wejść do służby w polskiej Marynarce Wojennej w 2016 roku. Przy pod-
pisaniu umowy obecni byli również m.in.: wiceminister ON Waldemar Skrzypczak, szef Sztabu Generalnego WP Mieczysław Gocuł oraz 
dowódca Marynarki Wojennej admirał floty Tomasz Mathea. 
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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy, 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów 
wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Misją Uczelni jest tworzenie 
warunków zapewniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej na morzu 
poprzez: szerzenie wszechstronnej wiedzy, prowadzenie badań naukowych, 

kształcenie i wychowanie podchorążych i studentów cywilnych, a także doskonalenie żoł-
nierzy zawodowych oraz pracowników administracji i gospodarki morskiej. 

Już za moment zainaugurujemy nowy rok akademicki 2013/2014. Jest to moja  siód-
ma inauguracja w Akademii będąc jej Rektorem-Komendantem. Ten rok jest dla nas 
szczególnym, ponieważ wchodzimy z otwartym III stopniem studiów – studiami dokto-
ranckimi prowadzonymi w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpie-
czeństwie. Studia te odbywają się w dwóch trybach zarówno stacjonarnym, jak i niesta-
cjonarnym. W naszej Alma Mater poszerzać swoją wiedzę można także na kilkunastu kie-
runkach studiów podyplomowych, dziewięciu kierunkach studiów licencjackich i inży-
nierskich, a także studiach magisterskich i różnego rodzaju kursach. 

Początek roku akademickiego to także druga edycja studiów w Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku, który działa przy AMW. Zachęcam seniorów do udziału w tej formie eduka-
cji, której zakres ukierunkowany jest na problematykę morską, taką jak ratownictwo i wy-
padki morskie, manewrowanie czy uzbrojenie okrętowe. Oferta skierowana jest do każde-
go kto ukończył 55 rok życia, a w szczególności do osób, które interesują się sprawami 
morza i Marynarki Wojennej.

z wyrazami szacunku
Rektor-Komendant

Akademii Marynarki Wojennej
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Czy wybór zawodu marynarza to w 
Pani przypadku tradycja rodzinna?
W mojej rodzinie nikt nie jest związany 
zarówno z morzem jak i z wojskiem. Mój 
wybór nie był więc kwestią tradycji. Dla-
czego więc wybrałam ten zawód? Kiedy 
jeszcze byłam dzieckiem i zadawano mi 
pytanie kim zostanę kiedy dorosnę to od-
powiadałam, że marynarzem. Później bę-
dąc uczennicą gimnazjum, przyjechałam z 
rodzicami do Gdyni na wakacje i uświado-
miłam sobie, że moja fascynacja morzem 
nie przeminęła. 

Skąd Pani pochodzi?
Z Chełma z województwa lubelskiego. 
Zdecydowanie nie jest to miasto morskie. 

Decyzja o założeniu munduru nie na-
rodziła się od razu po skończeniu szko-
ły średniej?
Na początku przez rok studiowałam w 
AMW na kierunku nawigacja. Były to stu-
dia o charakterze cywilnym. W niedługim 
czasie, po obserwacji specyfiki życia stu-
dentów wojskowych postanowiłam wziąć 
udział w rekrutacji na studia wojskowe na 
taki sam kierunek. Wiązało się to z tym, że 
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musiałam zaczynać studia od początku. To 
znaczy, że byłam dwa razy na pierwszym 
roku.

Dużo było kobiet na roku, które zdecy-
dowały się nosić marynarski mundur?
Na roku było nas dziewięć. Ukończyłyśmy 
studia na pięciu pierwszych lokatach.

Najlepsze wyniki miała jednak Pani...
Ktoś musiał być pierwszy i akurat padło na 
mnie (śmiech). Miałam średnią 4,81. W 
przypadku pierwszych trzech najlepszych 
studentów, brano pod uwagę oprócz wyni-
ków w nauce także ocenę z egzaminu ofi-
cerskiego, opinię przełożonego, opinię ko-
leżanek i kolegów oraz działalność spo-
łeczną.

Kobiety są lepsze?
Na naszym roczniku kobiety były bardziej 
systematyczne, czego wynikiem jest pięć 
pierwszych lokat. Na studiach wyniki w 
nauce w dużym stopniu zależą właśnie od 
systematyczności. 

Jaką pracę chciałaby Pani wykonywać 
w strukturach Marynarki Wojennej?

Po to zaczęłam studia mundurowe na 
AMW żeby służyć na okręcie. Po odby-
tych praktykach uzbrojeniowych (po trze-
cim roku studiów) stwierdziłam, że najbar-
dziej chciałabym trafić do Dywizjonu 
Okrętów Bojowych.

No i trafiła Pani na „Orkana”...
Jako prymuska mogłam wybrać sobie 
przydział spośród dostępnych etatów pro-
ponowanych przez Departament Kadr. 
Wybrałam ORP „Orkan”. 

Jaką funkcję pełni Pani na tym okrę-
cie?
Jestem dowódcą działu rakietowo-artyle-
ryjskiego. 

Czy można powiedzieć, że pełnienie te-
go typu funkcji jest wyzwaniem dla ko-
biety?
W Marynarce Wojennej kobiety pełnią na 
okrętach funkcję dowódców działów już 
od wielu lat. Ale na pewno dowodzenie 
działem rakietowo-artyleryjskim jest pew-
nego rodzaju wyzwaniem. Wbrew pozo-
rom jestem osobą bardzo bojową – mam 
nadzieję, że to mi się przyda w tej pracy 
(śmiech). Muszę też nabrać trochę do-
świadczenia. Służę na „Orkanie” dopiero 
od niespełna dwóch tygodni i na razie je-
stem jeszcze w trakcie obejmowania obo-
wiązków. Poznaję okręt, załogę i swój 
dział.

Pływała już Pani na tego typu jednost-
kach?
Jeśli chodzi o okręty bojowe to wcześniej 
odbywałam praktykę m.in. na ORP „Ka-
szub”. To właśnie na tym okręcie utwier-
dziłam się w przekonaniu, że w przyszłości 
chcę służyć w Dywizjonie Okrętów Bojo-
wych.

Jakie plany na przyszłość?
Chciałabym zostać dowódcą okrętu, wziąć 
udział w triatlonie i jeśli to będzie możli-
we, rozwijać się naukowo.
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Z podporucznik marynarki Anetą Kozłowską, najlepszą tegoroczną 
absolwentką Akademii Marynarki Wojennej rozmawia Tomasz Gos.
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PPOR. MAR. ANETA KOZŁOWSKA (ur. 01.09.1988 r. w Chełmie) ukończyła Akademię Marynarki Wojennej z pierwszą lokatą. Jest absolwent-
ką Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Obroniła pracę magisterską na temat: „Inspekcje statków obcych bander przez Port State Con-
trol” pisanej pod kierownictwem prof. dr. Daniela Dudy. Poza działalnością służbową rozwijała swoje zainteresowania naukowe. W styczniu br. 
zaprezentowała referat pt. „Powstanie Styczniowe 1863 – próby pomocy wojskom powstańczym niesione drogą morską”, którym w Związku 
Piłsudczyków RP rozpoczęto obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Ligi Mor-
skiej i Rzecznej oraz współzałożycielką Koła Turystyki Rowerowej „Szprycha” działającego przy AMW. Oprócz tego interesuje się literaturą. Po-
nadto w roku bieżącym była członkiem załogi jachtu AMW „Admirał Dickman”, który zwyciężył w drugim etapie regat The Tall Ships’ Races. 
Pierwsze stanowisko służbowe objęła jako dowódca działu rakietowo-artyleryjskiego na ORP „Orkan”.

Kobiety są bardziej 
systematyczne

2
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W tym roku, po raz pierwszy w 
historii uczelni pierwsze 
trzy lokaty zajęły same ko-
biety. Wśród promowanych 

była także podporucznik marynarki Dag-
mara Broniatowska, absolwentka Akademii 
Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczo-
nych w Annapolis. Promocji absolwentów 
AMW na pierwszy stopień oficerski doko-
nał szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego generał broni Mieczysław Gocuł.

Na pierwszy stopień oficerski zostało 
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Absolwenci Akademii Marynarki Wojennej zostali promowani na pierwszy stopień oficerski. 
Pierwszą, która otrzymała oficerskie szlify i kordzik, była tegoroczna prymuska, 
podporucznik marynarki Aneta Kozłowska. 
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promowanych 45 tegorocznych absolwen-
tów i absolwentek Akademii Marynarki 
Wojennej oraz absolwentka Akademii Ma-
rynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. 
W gronie świeżo mianowanych podporucz-
ników marynarki 30 (8 kobiet) studiowało 
na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrę-
towego, a 15 (1 kobieta) na Wydziale Me-
chaniczno-Elektrycznym. Natomiast pod-
porucznik marynarki Dagmara Broniatow-
ska w amerykańskiej uczelni studiowała na 
kierunku oceanografia z podkierunkiem ję-
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15 września, podczas uroczystości 74 
rocznicy sowieckiej agresji na Polskę 

oraz Dnia Sybiraka, pod pomnikiem „W Hoł-
dzie Zesłańcom Sybiru” w Gdyni, dokonano 
dekoracji sztandaru Komendy Portu Wojenne-
go Gdynia medalem „Pro Patria”. Medalem 
uhonorowano również Komendanta Portu Wo-
jennego – kmdr. Andrzeja Łysakowskiego. 
Medal „Pro Patria” jest odznaczeniem cywil-

Medal „Pro Patria” dla KPW Gdyni 

Zdanie  obowiązków  zastępcy  Dowódcy 
Marynarki  Wojennej - szefa  Sztabu  MW

„NORTHERN  COASTS  2013” –  
symulowany  kryzys  na  Bałtyku

Operacje przeciwminowe, obrona okrętów 
przed atakami z wody i z powietrza oraz 

współdziałanie pomiędzy okrętami różnych 
bander – to tylko niektóre elementy ćwiczenia 
Northern Coasts 2013. W organizowanych 
przez Niemcy i Szwecję manewrach uczestni-
czyły jednostki z 15 państw: Belgii, Danii, Es-

tonii, Finlandii, Francji, Holandii, Kanady, Li-
twy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwe-
cji, USA i Wielkiej Brytanii. Wśród 2,5 tysią-
ca marynarzy i żołnierzy oraz 40 jednostek 
pływających były dwa polskie okręty - nisz-
czyciel min ORP „Czajka” z 13 Dywizjonu 
Trałowców i okręt dowodzenia Stałym Zespo-
łem Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
(SNMCMG1) - ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki”. Scenariusz ćwiczenia „Northern 
Coasts 2013” zakładał lokalny kryzys pomię-
dzy dwoma sąsiadującymi państwami morski-
mi. Mimo, że nie doszło do otwartego konflik-
tu zbrojnego paramilitarne organizacje separa-

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

29 sierpnia, na pokładzie historycznego 
niszczyciela ORP „Błyskawica” odbyła 

się uroczystość zdania obowiązków zastępcy 
Dowódcy Marynarki Wojennej – szefa Sztabu 
MW przez wiceadmirała Ryszarda Szczepana 
Demczuka. Z dniem 19 sierpnia minister 
Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wy-
znaczył wiceadmirała Ryszarda Demczuka na 

stanowisko szefa Zespołu do spraw Inspekto-
ratu Marynarki Wojennej w Grupie Organiza-
cyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych. Podczas uroczystości Dowódca 
Marynarki Wojennej admirał floty Tomasz 
Mathea wyróżnił wiceadmirała Ryszarda 
Demczuka kordzikiem honorowym Sił Zbroj-
nych RP. 

PROMOCJA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI

zyk rosyjski i arabski. W tym roku kobiety 
nie miały sobie równych i zajęły pierwsze 3 
lokaty. Prymusem została podporucznik 
marynarki Aneta Kozłowska ze średnią 
4,81. Drugą lokatę zajęła podporucznik 
marynarki Katarzyna Pękacka ze średnią 
4,71, a trzecią podporucznik marynarki 
Magdalena Kaczyńska (średnia 4,63). War-
to zaznaczyć, iż średnia wyliczana jest nie 
tylko z ocen otrzymywanych za naukę, 
gdyż na końcową ocenę wchodzi kilka skła-
dowych. Student wojskowy otrzymuje oce-
ny z egzaminu oficerskiego, od przełożo-
nych i od środowiska, czyli swoich kolegów 
i koleżanek, a także oceniana jest jego ak-
tywność społeczna. Po akcie promocji 
trzech najlepszych studentów otrzymało 
wyróżnienia. Prymusowi wręczono nagro-
dę Prezydenta RP – honorową broń białą – 
Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej. Na-
tomiast absolwenci, którzy ukończyli z II i 
III lokatą otrzymali nagrody rzeczowe od-
powiednio od Ministra Obrony Narodowej i 
od Rektora-Komendanta AMW. W uroczy-
stości wzięła udział Kompania Reprezenta-
cyjna MW RP, Orkiestra Reprezentacyjna 
MW RP oraz kompania honorowa AMW w 
ubiorach historycznych. Całość zakończyła 
defilada wszystkich pododdziałów, wraz z 
absolwentami już jako podporucznikami 
marynarki wojennej. 

nym, ustanowionym Zarządzeniem Kierowni-
ka Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych 1 września 2011 roku. Uho-
norowane mogą nim być osoby i instytucje „za 
szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o 
walce o niepodległość Rzeczypospolitej Pol-
skiej”.

tystyczne dokonały zamachów i innych aktów 
przemocy zagrażających mieszkańcom tere-
nów przygranicznych, destabilizując jedno-
cześnie region pod względem ekonomicznym. 
Na mocy rezolucji ONZ ustanowione zostały 
wielonarodowe siły pokojowe mające pomóc 
lokalnej ludności cywilnej i przywrócić stabi-
lizację w regionie. „Northern Coasts 2013” to 
jedno z największych w tym roku ćwiczeń 
międzynarodowych na Bałtyku. Jego najważ-
niejszym założeniem było rozwijanie współ-
pracy międzynarodowej na rzecz bezpieczeń-
stwa morskiego. 

Kurs podwodnego pływania 
9 września w Akademii Marynarki Wojen-

nej rozpoczął się „Kurs podwodnego pły-
wania”, którego ideą jest doskonalenie ofice-
rów skierowanych do służby na okrętach pod-
wodnych. Kurs otworzył Komendant-Rektor 
Akademii MW kontradmirał dr Czesław 
Dyrcz. W jego pierwszej edycji biorą udział 
tegoroczni absolwenci AMW, którzy dostali 

służbowe przydziały właśnie na te jednostki. 
To pierwsza taka inicjatywa od 1969 roku, 
kiedy to po raz ostatni zorganizowano podob-
ne szkolenie w ówczesnej Brygadzie Okrętów 
Podwodnych. 
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Ćwiczenie rozpoczął załadu-
nek min, a następnie wyj-
ście na morze i postawienie 
zagrody minowej o obliczo-

nych wcześniej parametrach. W warun-
kach bojowych takie zadanie wykonuje 

się w nocy, przy zachowaniu ciszy 
ogólnej oraz radiowej. Nie używa się 
także oświetlenia. Działanie maryna-
rzy w takich warunkach jest utrudnio-
ne, jednak ważniejsze jest zachowanie 
skrytości podczas wykonywania zada-

nia. Innymi epizodami były: strzelania 
rakietowe i artyleryjskie do celów po-
wietrznych, nawodnych i makiety miny 
oraz ewakuacja rannego członka załogi 
okrętu przez śmigłowiec ratowniczy z 
BLMW. Okręty przeszły także przez 

Okrętowy Punkt Likwidacji Skażeń.
Trałowce wykonały zadania trało-

wania oraz przeprowadzenia jednostek 
transportowych po oczyszczonym z 
min torze wodnym. Przy jego wykona-
niu ważna jest precyzja. Jednostki mu-
szą iść po wytyczonej nad dnem morza 
linii, tak aby nie wyjść poza oczysz-
czony przez trałowce obszar. W rze-
czywistości przeprowadzany statek ko-
rygowałby swój kurs na podstawie 
wskazań idącego przed nim trałowca, 
który porównuje pozycję statku z gra-
nicami przetrałowanego akwenu.

Okręty transportowo – minowe 
ćwiczyły załadunek techniki wojsko-
wej z nieprzygotowanego brzegu. 
Przed podejściem do plaży wystrzeliły 
ładunki wydłużone symulując wykona-
nie przejścia w broniącej dostępu do 
brzegu zagrodzie minowej. 

W skład Okrętowej Grupy Zadanio-
wej 8 FOW weszły trzy trałowce, dwa 
okręty transportowo – minowe oraz 
holownik. Podczas certyfikacji ocenie 
podlegały wszystkie główne elementy, 
świadczące o stopniu przygotowania 
całej grupy do realizacji zadań. Istotne 
były zatem umiejętności i wiedza po-
szczególnych marynarzy, załóg działa-
jących jako zespoły oraz zgranie z in-
nymi, wspólnie działającymi jednost-
kami.  Wrześniowymi manewrami 
Okrętowej Grupy Zadaniowej 8 FOW 
dowodził kmdr ppor. Sławomir Mo-
span.
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Certyfikacja Okrętowej 
Grupy Zadaniowej 8 FOW

Na początku września Okrętowa Grupa Zadaniowa 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża poddana została sprawdzianowi, który potwierdził zdolność 
wspólnego operowania okrętów różnych klas i o różnym przeznaczeniu. 

kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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Seria „Polskie okręty” obejmuje 
osiem obiegowych monet oko-
licznościowych o nominale 
dwóch złotych. Założeniem au-

torów serii było przedstawienie najbar-
dziej znanych polskich okrętów, które 
zapisały się we współczesnej historii 
Polski. Emisję serii rozpoczyna moneta 
z wizerunkiem legendarnego niszczycie-
la ORP „Błyskawica” wprowadzona do 
obiegu przez Narodowy Bank Polski 26 
kwietnia 2012 roku. Kolejne monety z 
tej serii to okręt podwodny ORP 
„Orzeł”, lekki krążownik ORP „Dra-
gon”, niszczyciel ORP „Piorun”, kuter 
rakietowy ORP „Gdynia”, niszczyciel 
rakietowy ORP „Warszawa”, okręt 
transportowo - minowy ORP „Lublin” i 
fregata rakietowa ORP „Gen. K. Puła-
ski”. Do każdej monety z serii Narodo-
wy Bank Polski wydał folder, w którym 

oprócz wizerunku monety opisana jest 
historia okrętów danego typu, historia 
danej jednostki, jej dane taktyczno - 
techniczne oraz charakterystyka uzbro-
jenia.  „Myślę, że emisja ośmiu monet 
okolicznościowych z serii „Polskie okrę-
ty”  przybliżyła społeczeństwu historię 
Marynarki Wojennej i poszerzyła wiedzę 
na temat zadań wykonywanych obecnie 
przez naszą Flotę. Uroczystości związa-
ne z promocją tych monet odbyły się w 
wielu miastach Polski: w Gdyni, Szcze-
cinie, Świnoujściu, Warszawie, Lublinie i 
zgromadziły tysiące mieszkańców i tury-
stów. Podczas tych przedsięwzięć, jakie 
zrealizował Narodowy Bank Polski 
wspólnie z Marynarką Wojenną sądzę, 
że udało nam się upowszechnić i utrwa-
lić historyczne i współczesne zadania re-
alizowane przez polską Flotę.” - mówi  
Beata Sylwestrzak, zastępca dyrektora 

Oddziału Okręgowego w Gdańsku Naro-
dowego Banku Polskiego.
Monety z serii „Polskie okręty” zapro-
jektowane zostały przez Andrzeja No-
wakowskiego (2012) i Grzegorza Pfeife-
ra (2013). „Wygląd monet z tej serii jest 
w mojej ocenie niezwykle atrakcyjny. 
Wyróżniają się ciekawą kompozycją me-
dalierską i typowym dla malarstwa i me-
dalierstwa marynistycznego sposobem 
prezentacji okrętu. Kompozycję monety 
uzupełniają ciekawie wkomponowane w 
tło napisy” - tłumaczy Juliusz Bieniaś, 
sekretarz Oddziału Warszawskiego Pol-
skiego Towarzystwa Numizmatycznego 
i ekspert PTN d/s zabytkowych bankno-
tów i druków zabezpieczonych. 
Grzegorz Pfeifer rozpoczął przygotowa-
nia do pracy nad projektem rewersów od 
przeglądania internetu. „Zapoznałem się 
z sylwetkami okrętów. Później wypoży-

Seria ośmiu
Narodowy Bank Polski wyemitował ostatnią z serii monetę z wizerunkiem 
polskiego okrętu. Rewers nowej monety zdobi fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski” 
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czyłem z biblioteki książki opisujące te 
jednostki i zacząłem pogłębiać swoją 
wiedzę o nich. Uderzyła mnie dostojność 
i pewien rodzaj grozy jaki można do-
strzec w sylwetkach okrętów. Chciałem 
osiągnąć tą dostojność przedstawiając 
te jednostki na morzu. Morze zachowuje 

się o różnych porach roku i różnych po-
rach dnia inaczej. Chciałem żeby każdy 
z tych okrętów miał inne morze adekwat-
ne do swojej sylwetki” - opowiada Grze-
gorz Pfeifer. Dodaje też, że praca nad 
wizerunkiem każdego okrętu wymagała 
bardzo dobrego poznania nie tylko sa-

mej sylwetki jednostki, ale także uzbro-
jenia znajdującego się na pokładzie, 
kształtu nadbudówek, anten, masztów 
oraz wszystkich innych elementów znaj-
dujących się na kadłubie lub zewnętrz-
nym pokładzie okrętu. „W przypadku 
pracy nad wizerunkiem ORP „Warsza-

Od projektu do produkcji
Grzegorz Pfeifer, artysta plastyk:
Bank wymaga od twórcy monety przedstawie-
nia minimum dwóch projektów. Komisja złożo-
na z historyków i pracowników banku ocenia 
przedłożone projekty, rekomenduje jeden z nich  
prezesowi NBP do akceptacji. Potem następuje 
realizacja projektu w gipsie w powiększeniu 
około dziesięciokrotnym. Wykonanie reliefu w 
gipsowym modelu jest dosyć trudne, ponieważ 
relief jest  bardzo płasko rzeźbiony. Gotowy mo-
del gipsowy trafia do mennicy, gdzie sprawdza 
się czy spełnia on określone parametry tech-
niczne. Jeśli spełnia - to trafia na "biurko" preze-
sa NBP do akceptacji. Następnie wraca z po-
wrotem do mennicy gdzie jest skanowany na 
skanerach 3D. Później wykonuje się w kompu-
terze drobne retusze po których zmniejsza się 
projekt do średnicy 27 milimetrów czyli do wiel-
kości monety. Po opracowaniu specjalnego 
stempla z wizerunkiem rewersu wybija się prób-
ne egzemplarze monety. Po ich zaakceptowaniu 
przez NBP przystępuje się do seryjnej produkcji 
monet. Od momentu rozpoczęcia projektowa-
nia monety do jej seryjnej produkcji mija około 
pół roku. 

Monety marynistyczne
Juliusz Bieniaś, sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i ekspert PTN d/s zabytkowych banknotów i druków 
zabezpieczonych:
W najnowszej historii Polski emitowane były również monety z wizerunkami okrętów. W okresie II Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzono do obiegu 
w 1936 roku monety o nominale dwóch i pięciu złotych z wizerunkiem „Daru Pomorza”. Była to moneta upamiętniająca piętnastolecie rozpoczę-
cia budowy portu w Gdyni. Dodatkowo wydano pamiątkową klipę w nakładzie dwustu egzemplarzy, na której powtórzono wizerunek pięciozłotów-
ki . Ten sam motyw „Daru Pomorza” powtórzono na monetach III RP w serii „Dzieje złotego” o nominale dwa i dziesięć złotych z 2005 roku. Kolej-
ną polską monetą o nominale dwudziestu złotych z „Darem Pomorza” wydano z okazji pięćdziesięciolecia jednostki w 1980 roku.

Następnym przykładem emisji związanych z II RP są monety Wolnego Miasta Gdańska, na których przedstawiono historyczne okręty. W 1923 ro-
ku wprowadzono do obiegu monety srebrne o nominale pół guldena, jeden i dwa guldeny. Na pierwszej z nich przedstawiono dwumasztowy żaglo-
wiec z ożaglowaniem rejowym, a na pozostałych stylizowaną kogę gdańską. Motyw kogi powtórzono w emisji monet z 1932 o nominale dwóch gul-
denów i 1935 roku na pięcioguldenówce. 

Na monetach świata motywy marynistyczne występują bardzo często i stanowią bardzo atrakcyjną dziedzinę kolekcjonerstwa tematycznego. Zna-
cząca część monet z wizerunkiem okrętów jest łatwo dostępna ze względu na duże nakłady i niską cenę.
Istnieją również egzemplarze z motywem okrętu, których wartość wyraża się w tysiącach euro. Należy do nich moneta o nazwie „Nobel” lub „Ro-
senobel”, na której z reguły przedstawiony jest motyw władcy na okręcie typu koga. Ta złota moneta pełniła rolę pieniądza międzynarodowego i po-
dobnie jak dukat wybijana była w Anglii i Niderlandach od XIV do XVII wieku. Zbieranie tego typu monet nie jest już takie proste ze względu na rzad-
kość i bardzo wysoką cenę.

wa” nie udało mi się znaleźć dokumen-
tacji fotograficznej, na której byłaby do-
brze widoczna kotwica. Okazało się, że 
kotwica z tej jednostki znajduje się nie-
daleko mojego domu w Warszawie na 
pobliskim skwerze” - opowiada twórca 
rewersu ORP „Warszawa.” 

Wszystkie monety z serii „Polskie okrę-
ty” wykonane są ze stopu zw. Nordic 
Gold – CuAl5Zn5Sn1 - miedzi, alumi-
nium, cynku i cyny. Z takiego samego 
stopu wykonane są wszystkie inne mo-
nety obiegowe, okolicznościowe o no-
minale 2 zł. Nakład każdej monety z wi-

zerunkiem polskiego okrętu wynosi 800 
tysięcy egzemplarzy.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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Ktoś może jednak zapytać czy należy 
się przejmować niewybuchami i niewypała-
mi zalegającymi na dnie? Przecież baterie 
w ich zapalnikach już dawno się wyczerpa-
ły, a procesy galwaniczne po tylu latach nie 
są w stanie wytworzyć odpowiednio duże-
go prądu aby je zdetonować. W praktyce 
powinno to więc oznaczać, że nie stwarzają 
już zagrożenia, jednak w tym miejscu od 
wielu lat przywoływany jest jeden przypa-
dek, który w tragiczny sposób udowodnił, 
że uśpione uzbrojenie potrafi nadal po tylu 
latach siać zniszczenie. W 2005 roku ho-
lenderski trawler prowadzący połów ryb w 
Morzu Północnym wyciągnął w swoich sie-
ciach bombę lotniczą. Gdy zetknęła się z 
pokładem nastąpiła niekontrolowana eks-
plozja, w wyniku której zginęło trzech 
członków załogi, wielu zostało rannych, a 
łódź została poważnie uszkodzona. Jasny 
sygnał poszedł wówczas w świat, że czas 
spędzony pod wodą nie wpływa na działa-
nie samego materiału wybuchowego i do-
póki nie nastąpi jego eksplozja nie można 
czuć się bezpiecznie.  
                
Uwolniona energia

Operacja Open Spirit organizowana jest 
od 1997 roku na zmianę na wodach teryto-
rialnych i w wyłącznej strefie ekonomicznej 
Litwy, Łotwy i Estonii. W operacji uczest-
niczą najczęściej kraje nadbałtyckie, ale 
okazję do szkolenia wykorzystują na tych 
wodach także okręty przeciwminowe in-

nych państw północnej Europy oraz grup 
nurków minerów, także z USA. Open Spirit 
to także okazja do działania dla Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NA-
TO – Grupa Pierwsza (SNMCMG1), na 
którego czele w tym roku stoi polski sztab  
zaokrętowany na pokładzie okrętu dowo-
dzenia ORP „Kontradmirał Xawery Czer-
nicki”. Pomiędzy 19 i 28 sierpnia br. wraz 
z trzema okrętami przeciwminowymi z 
Belgii (BNS „Narcis”), Estonii (ENS „Ad-
miral Cowan”) oraz Holandii (HNLMS 
„Makkum”) okręt flagowy brał udział w tej 
największej na Bałtyku operacji przeciw-
minowej. Polską Marynarkę Wojenną re-
prezentował także niszczyciel min ORP 
„Flaming” oraz Grupa Nurków-Minerów z 
13 Dywizjonu Trałowców z Gdyni.

Badając dno
Nieczęsto o tej porze roku na Bałtyku 

pogoda pozwala na nieprzerwane dwuty-
godniowe „polowanie na miny”. Tym ra-
zem Posejdon był po naszej stronie. Nawet 
jedna fala nie przeszkodziła sonarom, sta-
cjom hydrolokacyjnym ani pojazdom pod-
wodnym w skanowaniu morskiego dna i 
identyfikacji obiektów pod wodą. Cała 
procedura poszukiwania niebezpiecznych 
obiektów pod wodą zaczyna się od spraw-
dzenia rodzaju dna, które w danym akwe-
nie występuje. Uwzględniane jest ono przy 
obliczeniach niezbędnych do planowania 
procesu poszukiwania oraz pozwala okre-

ślić prawdopodobieństwo, z jakim dany re-
jon został oczyszczony z min. Następnie 
każdy z okrętów rozpoczyna mozolną dro-
gę z niewielką prędkością po wyznaczo-
nych trasach w akwenie o powierzchni jed-
nej mili morskiej kwadratowej (1 x 1 mili 
morskiej). Odstęp pomiędzy kolejnymi tra-
sami uzależniony jest właśnie od rodzaju 
dna, głębokości w akwenie oraz kilku in-
nych czynników i obliczany w dedykowa-
nym do „polowania na miny” programie 
komputerowym zwanym MCM Expert. Po 
ustaleniu tej wartości okręt rozpoczyna 
przeszukiwanie dna za pomocą stacji hy-
drolokacyjnej, która „zamiata” swoją wiąz-
ką pas dna przed okrętem i przy każdym 
zwrocie przeszukuje kolejny pas z uwzględ-
nieniem „zakładek” pomiędzy oboma pasa-
mi. W zależności od rodzaju systemu hy-
drolokacyjnego na pokładzie okrętu, iden-
tyfikacja może odbywać się w trakcie 
przejścia po danym halsie lub (jak w przy-
padku polskich niszczycieli min) po prze-
szukaniu całego akwenu (kwadratu o boku 
1 mili morskiej).  Jeśli w trakcie identyfi-
kacji okaże się, że obiekt jest niebezpiecz-
ny, okręt przygotowuje się do jego znisz-
czenia w kontrolowany sposób. Za pomocą 
zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego 
w bezpośredniej bliskości obiektu umiesz-
cza się mały ładunek wybuchowy. Jego od-
palenie inicjuje wybuch głównego ładunku 
wybuchowego zawartego w znalezionej 
minie, torpedzie lub bombie lotniczej. 

Panu mł. chor. Marcinowi ZAWISTOWSKIEMU
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 

z powodu śmierci 

MATKI

składają
dowódca, kadra i pracownicy Jednostki Wojskowej 3868 

Panu kpt. mar. Piotrowi ZIELIŃSKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI 

składają: 
Komendant, kadra i pracownicy wojska 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. 

Panu wiceadmirałowi Stanisławowi ZARYCHCIE
oraz Jego Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA

składają kadra i pracownicy wojska
Centrum Operacji Morskich

-Dowództwa Komponentu Morskiego

Na dnie Bałtyku znajdują się ciągle duże ilości min morskich, torped i bomb 
głębinowych. Co roku w wyniku operacji „Open Spirit” ilość tych niebezpiecznych 
obiektów zalegających na dnie morza jest mniejsza.

Ósmy kwadrat
W trakcie tegorocznej operacji wszystkie 

zaangażowane w nią okręty przeciwminowe 
przeszukały łącznie 64 morskie mile kwa-
dratowe znajdując 435 obiektów do dalszego 
zbadania. Tylko osiem spośród nich zidenty-
fikowano jako niebezpieczne i zneutralizo-
wano. Statystycznie można więc powiedzieć, 
że w tym rejonie Bałtyku co ósmy „kwadrat” 
kryje jakąś wybuchową tajemnicę, ale tak 
naprawdę ważne jest to, że z każdym rokiem 
jest ich po prostu coraz mniej. To w linii pro-
stej przekłada się na bezpieczeństwo żeglugi 
i rybołówstwa czego w żaden sposób nie 
można nie doceniać.

Operacje przeciwminowe stały się wręcz 

Odpowiedzi NATO, w których od 2002 na 
stałe operują polskie okręty trałowo-mino-
we. W styczniu tego roku polski okręt do-
wodzenia i wsparcia logistycznego ORP 
„Kontradmirał Xawery Czernicki” po raz 
drugi w historii objął dowodzenie Stałym 
Zespołem Obrony Przeciwminowej NATO 
– SNMCMG1. Zespołem tym, znanym jako 
„Tarcza Przeciwminowa” NATO, w którym 
w pierwszej połowie roku działał także in-
ny polski niszczyciel min ORP „Czajka”, 
dowodzi polski oficer kmdr por. Piotr Siko-
ra.

Polowanie na miny
kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@gmail.com

jedną z głównym domen działań polskiej 
floty na forum międzynarodowym. Każ-
dego roku okręty zgrupowane w 12 Dy-
wizjonie Trałowców w Świnoujściu oraz 
13 Dywizjonie Trałowców w Gdyni biorą 
udział w operacjach rozminowania i ćwi-
czeniach, w trakcie których takie operacje 
się prowadzi. Wśród najważniejszych wy-
mienia się właśnie Open Spirit, ale są 
wśród nich także: OPLAT, OPLIT, 
OPEST (operacje niemal identyczne do 
Open Spirit prowadzone odpowiednio na 
wodach Litwy, Łotwy i w Estonii), Bal-
tops, Northern Coasts czy Joint Warrior. 
Doświadczenia polskich marynarzy wy-
korzystywane są m.in. przez elitarne Siły 

Pani Jolancie WALCZYK oraz Jej Najbliższym 
szczere kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci 

OJCA

składają :
kadra i pracownicy Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 

Dowództwa Marynarki Wojennej

Panu kpt. mar. Piotrowi SAŁAKOWI
oraz Jego Najbliższym

szczere kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA

składają
Dowódca, Kadra i Pracownicy 
Centrum Operacji Morskich – 

Dowództwa Komponentu Morskiego

Można odejść na zawsze
by stale być blisko.
ks. Jan Twardowski

Panu st. chor. sztab. mar. Karolowi WYRZYKOWSKIEMU 
oraz Jego Rodzinie wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają

koleżanki i koledzy
z Wydziału Wsparcia

Dowodzenia i Łączności N6
Dowództwa 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.
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przechyla się do przodu i tyłu oraz na boki. 
Te niespotykane w innych rodzajach lotnic-
twa warunki decydują o elitarności lotnic-
twa pokładowego i świadczą o wyjątko-
wych umiejętnościach załóg śmigłowców 
SH-2G. „To robota, która wymaga chirur-
gicznej precyzji – przyznaje kpt. Bąbel – 
manewr należy rozpocząć dokładnie 40 
stóp, czyli około 12 metrów, nad lądowi-
skiem, a śmigłowiec posadzić nie wzdłuż 
osi okrętu, lecz 30 stopni w prawo lub lewo 
od jego dziobu. Margines błędu jest równy 
długości trzech kroków dorosłego mężczy-
zny.”

„Jestem pod wielkim wrażeniem ich pro-
fesjonalizmu i umiejętności. Operacje ze 
śmigłowcami prowadziłem wielokrotnie, a 
wasi piloci zaliczają się do najlepszych, ja-
kich kiedykolwiek widziałem” – napisał w 
liście do dowódcy Brygady Lotnictwa MW 
dowódca amerykańskiej fregaty USS 
„Carr” kmdr Patrick Kulakowski. Te słowa 
są najlepszym podsumowaniem 10 lat 
funkcjonowania polskiego lotnictwa pokła-
dowego.
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Dwukrotny udział w operacji NATO na Morzu Śródziemnym oraz ponad 3700 startów i lądowań na 
pokładach okrętów to bilans dotychczasowego funkcjonowania najmłodszej w polskim lotnictwie 
morskim formacji. 25 sierpnia minęło 10 lat od kiedy cztery SH-2G rozpoczęły służbę w kluczu 
śmigłowców pokładowych. Wówczas były to pierwsze w polskiej armii bojowe statki powietrzne 
produkcji zachodniej.

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.plKiedy w 2003 roku z bazy nie-

mieckiego lotnictwa morskiego 
w Nordholz na lotnisko w Gdy-
ni Babich Dołach przyleciały 

dwa śmigłowce pokładowe Kaman SH-2G 
Super Seasprite i dołączyły do dwóch ma-
szyn, które rok wcześniej dotarły do Polski 
na pokładzie fregaty rakietowej ORP „Gen. 
T. Kościuszko”, w polskich siłach zbroj-
nych powstał całkowicie nowy rodzaj lot-
nictwa - lotnictwo pokładowe. 

Już trzy lata po jego sformowaniu, wy-
dzielony komponent lotniczy klucza wszedł 
w skład Stałego Zespołu Sił Odpowiedzi 
NATO SNMG1 (Standing NATO Maritime 
Group 1) i uczestniczył w jednej z najważ-
niejszych operacji Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego pod kryptonimem „Active Ende-
avour”. Przed wejściem do Sił Odpowiedzi 
NATO lotnicy pokładowi musieli pomyśl-
nie ukończyć szkolenie i zdać egzamin w 
ośrodku FOST (Flag Officers Sea Tra-
ining) w Wielkiej Brytanii. Dwa lata póź-
niej personel klucza, działając w składzie 
Zespołu Okrętów Sojuszu SNMG1 (Stan-
ding NATO Maritime Group 1), po raz ko-
lejny wziął udział w trwającej do dziś ope-
racji, której głównym celem jest zapewnie-
nie bezpieczeństwa żeglugi na strategicz-

nym dla transportu morskiego akwenie 
Morza Śródziemnego. Od początku służby 
w lotnictwie polskiej Marynarki Wojennej 
cztery śmigłowce SH-2G spędziły w po-
wietrzu blisko 3600 godzin. Ich załogi w 
ramach krajowych i międzynarodowych 
manewrów oraz operacji sojuszniczych wy-
konywały zadania na akwenach Morza Bał-
tyckiego, Północnego, Norweskiego, 
Atlantyku, Morza Śródziemnego i Czarne-
go. Lądowały na pokładach okrętów so-
juszniczych i współpracowały z załogami 
śmigłowców wchodzących w skład stałego 
zespołu okrętów Sił Odpowiedzi NATO. 
„W ciągu dziesięciu lat udało nam się stwo-
rzyć od zera całkowicie nowy rodzaj lotnic-
twa. Kiedy patrzę na efekty naszej pracy, 
czuję naprawdę ogromną satysfakcję”- mó-
wi dowódca klucza śmigłowców SH-2G 
kpt. mar. pil. Sebastian Bąbel.

Operacje startów i lądowań na okrętach 
klasy fregata czy korweta należą do jed-
nych z najtrudniejszych w lotnictwie śmi-
głowcowym. Piloci SH-2G wykonują je w 
dzień i w nocy, „sadzając” swoje maszyny 
na lądowisku o wymiarach 11x15 metrów 
gdzie średnica wirnika nośnego to ponad 
13 metrów. Dodatkowym utrudnieniem jest 
fakt, że lądowisko jest w ciągłym ruchu i 
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POLSKIEGO LOTNICTWA POKŁADOWEGO

Lotnictwo Marynarki Wojennej 
na Air Show w Radomiu

24 i 25 sierpnia, na radomskim lotnisku 
Sadków odbyła się XIII edycja Międzynarodo-
wych Pokazów Lotniczych. Po raz pierwszy w 
historii Air Show w dynamicznym pokazie pi-
lotażu można było zobaczyć śmigłowiec pokła-
dowy SH-2G. Możliwości „Morskiego smoka” 

z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Ba-
bich Dołach prezentowała załoga w składzie: 
kpt. mar. pil. Sebastian Bąbel, kpt. mar. pil. 
Bartłomiej Lipiński oraz por. mar. nawig. 
Krzysztof Rak. Na wystawie statycznej morskie 
lotnictwo reprezentowały: samolot patrolowo-

rozpoznawczy Bryza, śmigłowiec zwalczania 
okrętów podwodnych Mi-14PŁ oraz śmigło-
wiec ratowniczy W-3RM „Anakonda”.

Śmigłowce SH-2G są przeznaczone do prowadzenia rozpoznania, wykrywania i identyfikacji jednostek nawodnych, poszukiwania, śledzenia i 
niszczenia okrętów podwodnych, a także działań poszukiwawczo – ratowniczych i logistycznych. Ich podstawowe wyposażenie stanowi radar 
obserwacji obiektów nawodnych oraz systemy wykrywania okrętów podwodnych - wyrzucane pławy radiohydroakustyczne oraz detektor anoma-
lii magnetycznych. Doświadczenia wyniesione z udziału w operacjach NATO spowodowały przystosowanie tych maszyn do prowadzenia ognia z 
pokładowej broni strzeleckiej. Umożliwia to ich wykorzystanie w operacjach zwalczania zagrożeń asymetrycznych czy wsparcia operacji wojsk 
specjalnych. SH-2G zostały również przystosowane do przenoszenia torpedy MU-90.

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl



14     NR 9 | WRZESIEŃ 2013 NR 9 | WRZESIEŃ 2013 15     

B A N D E R A
M A R Y N A R K S I E  T R A D Y C J E

kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl
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W asyście Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej MW, 6 września, na lotnisku w Gdyni Babich 
Dołach lotnicy morscy otrzymali nowy sztandar. W imieniu Prezydenta RP wręczył go pełniący 
obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej kontradmirał Stanisław Kania. 

W ćwiczeniu uczestniczyło sie-
dem pojazdów oraz blisko 
osiemdziesięciu żołnierzy. 
Wydawać by się mogło, że 

wjechanie do ładowni okrętu po rampie 
opuszczonej na nabrzeże to bardzo proste za-
danie. Tak jednak nie jest. Samochody i 
wszystkie inne środki transportu muszą pre-
cyzyjnie stanąć w wyznaczonych w ładowni 
miejscach, tak aby możliwe było ich popraw-
ne zamocowanie do pokładu. Na okręcie 
znajdują się specjalne belki hydrauliczne, 
których zadaniem jest unieruchomienie po-
jazdów i uniemożliwienie ich przemieszcza-
nia się pod wpływem przechyłów okrętu. Po-
jazdy muszą być umieszczone w konkretnym 
miejscu pomiędzy belkami. Dodatkowo dla 
bezpieczeństwa transportu są one mocowane 
łańcuchami. Wjeżdżając na okręt, kierowca 
przez chwilę w ogóle nie widzi podłoża po 
którym jedzie. Kierowanie w takiej sytuacji 
jakimkolwiek środkiem transportu staje się 
czynnością wyjątkowo trudną. Dlatego po-

jazdy wjeżdżają do ładowni w asyście za-
stępcy dowódcy okrętu, którego zadaniem 
jest przekazywanie chorągiewkami sygnałów 
kierowcom w celu wyznaczenia precyzyjne-
go kierunku jazdy. „To ja wiem, w którym 
miejscu ma zatrzymać się pojazd i gdy wpro-
wadzam go na okręt widzę dokładnie jego 
położenie względem urządzeń znajdujących 
się w ładowni. Kierowca pojazdu nie widzi 
dokładnie pokładu i bez moich wskazówek 
nie miałby możliwości ustawienia go precy-
zyjnie w wyznaczonym miejscu” – powiedział 
por. mar. Paweł Żal zastępca dowódcy okrętu 
ORP „Toruń”. Podobnie odbywa się to w 
przypadku zjazdu wojskowych środków 
transportu z okrętu. Tym razem zadanie jest 
jednak o tyle trudniejsze, że pojazdy zjechać 
muszą tyłem, a widoczność wstecz w opan-
cerzonych środkach transportu jest zdecydo-
wanie gorsza od tej w samochodach osobo-
wych. 

Załadunek sprzętu nie był jednak jedy-
nym elementem ćwiczenia. Żołnierze z  12 

Brygady Zmechanizowanej po wejściu do 
pomieszczeń, przeznaczonych do zaokręto-
wania wojska, mieli możliwość zapoznania 
się z warunkami panującymi na okręcie oraz 
związanymi z tym wymaganiami dotyczący-
mi  na przykład specyficznej organizacji ży-
cia codziennego na jego pokładzie.

Okręty 2. Dywizjonu Okrętów Transpor-
towo – Minowych projektu 767 to jednostki 
przeznaczone do załadunku, transportu mor-
skiego, a także wyładowania pływającej i 
niepływającej techniki wojskowej oraz żoł-
nierzy desantu morskiego. Mogą one jedno-
razowo przerzucić komponent Wojsk Lądo-
wych w sile batalionu złożony np. z ponad 
500 żołnierzy i 45 Rosomaków. Załadunek i 
rozładunek sprzętu i ludzi może odbywać się 
nie tylko w porcie, ale także na nieprzygoto-
wanym brzegu, bez konieczności budowy 
systemu logistycznego i nabrzeży portowych.

SZTANDAR
DLA
43 BAZY 
LOTNICTWA 
MORSKIEGO

Rodzicami chrzestnymi sztandaru 
zostali Prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek oraz Maria Karweta, 
wdowa po tragicznie zmarłym do-

wódcy MW admirale floty Andrzeju Karwe-
cie.

Po ceremonii wbicia gwoździ w drzewce 
sztandaru oraz poświęceniu przez kapela-
nów: katolickiego, prawosławnego oraz pro-
testanckiego, został on wręczony dowódcy 
jednostki komandorowi pilotowi Wiesławowi 
Cuperowi. 

Przewodniczącym Honorowego Komite-
tu Fundatorów Sztandaru dla 43 Bazy Lot-
nictwa Morskiego był płk. pil. w st. spocz. 
Aleksy Antoniewicz, zaś wśród fundatorów 
znalazł się m.in. Morski Klub Seniorów Lot-
nictwa. 

Dla upamiętnienia tego podniosłego wy-
darzenia zaproszeni goście zostali obdarowa-
ni pamiątkowymi ozdobnymi plakietami z 
wizerunkiem płatów sztandaru oraz symbo-
lem jednostki. 

Uroczystości towarzyszył pokaz kunsztu 
pilotażu w wykonaniu załóg śmigłowców – 
ratowniczego „Anakonda” i pokładowego 
SH-2G oraz wystawa statyczna samolotów i 
śmigłowców lotnictwa morskiego jak rów-
nież specjalistycznego wyposażenia jednost-
ki. 

W ramach dnia otwartych koszar uczest-
nicy uroczystości zostali ugoszczeni wojsko-
wą grochówką. 

43 Baza Lotnictwa Morskiego została 
sformowana w styczniu 2011 roku w oparciu 

o jednostki stacjonujące w Gdyni Babich Do-
łach – 43 Bazę Lotniczą MW oraz 28 Pucką 
Eskadrę Lotniczą. Odtąd stała się typowo bo-
jową jednostka lotniczą. Jej podstawowe za-
dania to zwalczanie okrętów podwodnych, 
rozpoznawanie jednostek nawodnych i wska-
zywanie celów okrętom, poszukiwanie i ra-

townictwo oraz transport ludzi i sprzętu. 
Dotąd baza kultywowała tradycje i po-

siadała sztandar odziedziczony po swej po-
przedniczce 43 Bazie Lotniczej MW, wrę-
czony 12 września 2005 roku. 

Załoga ORP „Toruń” wraz z żołnierzami z  12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina ćwiczyła 
załadunek i rozładunek sprzętu na okręt transportowo - minowy. Podstawą przy tego typu 
operacjach jest opanowanie wszystkich procedur związanych z załadunkiem i rozładunkiem 
wojskowych pojazdów na pokład okrętu. Marynarze muszą też doskonalić sposoby 
rozmieszczania sprzętu na pokładzie, aby było ono jak najefektywniejsze.

Kierowca
na rampie

kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.plFO
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Na przełomie czerwca i lipca, w norweskim Bergen, odbyły się 46 Wojskowe Mistrzostwa Świata 
w Żeglarstwie. W zawodach startowali żeglarze z Wojskowego Zespołu Sportowego w Gdyni oraz 
Akademii Marynarki Wojennej. Złoty medal zdobyła żeńska załoga w składzie: st. mar. Katarzyna 
Tylińska, st. mar. Zofia Truchanowicz i bosm. pchor. Aleksandra Tułodziecka. 

Polki wygrały dwanaście z siedem-
nastu wyścigów i zapewniły sobie 
zwycięstwo w końcowej klasyfi-
kacji już po trzech dniach 4-dnio-

wych regat. Załoga pod dowództwem ster-
nik Katarzyny Tylińskiej z WZS w Gdyni 
trzykrotnie finiszowała też na drugiej pozy-
cji oraz po jednym razie na trzeciej i czwar-
tej. Po odliczeniu dwóch najgorszych wy-
ników nasze reprezentantki z 18 punktami 
wyprzedziły o 18 oczek załogę z Brazylii, 
oraz o 24 oczka żeglarki z USA. Czwarte 
miejsce zajęła załoga niemiecka (47 pkt.), 
a piąte duńska (68).

Zawodniczki startowały na jachtach ty-
pu YNGLING. Dziennie rozgrywanych 
było po kilka wyścigów. Podczas zawodów 
w Bergen polki każdego dnia startowały na 
innej łódce. „Dzień wcześniej wiedziały-
śmy, którą łódkę dostaniemy i sobie ją 
przygotowywałyśmy. Przygotowanie ża-
glówki do startu ogranicza się do podsta-
wowych czynności. Sprawdzałyśmy wszyst-
kie linki, bloczki, zaczepienia pasów. Jed-
nak to przygotowanie jest konieczne ponie-
waż bywa, że ktoś zwraca łódkę, którą w 
trakcie startu uszkodził i nie informuje o 
tym”– mówi st. mar. Tylińska.

Pogoda podczas regat była typowa dla 
Bergen, miasta w którym pada średnio 
przez 300 dni w roku. Rywalizacja była o 
tyle ciekawa, że akwen na którym rozgry-

wane były zawody powodował, że startując 
na jednym typie łódek o zwycięstwie decy-
dowały z pozoru drobne różnice. „Akwen 
był specyficzny. Zamknięte jezioro we fior-
dzie, wiatr raz z lewej raz z prawej górki. 
Liczyło się patrzenie w zmiany ponieważ 
dużo więcej kosztuje zrobienie złego zwro-
tu niż jakiś problem z linką niedociagnię-
tą” – powiedziała sternik żeńskiej załogi.

St. mar. Tylińska zaczynała przygodę z 
żeglarstwem 23 lata temu na jachtach 
Optymist. Obecnie mało jest klas łódek z 
którymi nie poznała się czołowa z żeglarek 
WZS Gdynia. „Startowałam na 420, po-
tem Europa, Laser, 470. Potem startowa-
łam na większych łódkach; maxi katama-
ranie 90-cio stopowym, na łódkach 47 
stóp. Moje doświadczenie, podobnie zresz-
tą jak moich koleżanek i kolegów jest do-
syć szerokie. To nam pomaga ponieważ or-
ganizator, który chce zorganizować mi-
strzostwa świata w żeglarstwie decyduje 
się na jakąś klasę. Najczęściej jest to klasa 
do której ma dostęp, najbogatsze zaplecze 
sprzętowe. My dzięki startom na wielu ty-
pach łódek możemy w dużo krótszym cza-
sie przeprowadzić przygotowania i przesta-
wić się na wybrany typ żaglówki. WZS w 
Gdyni nie posiada swoich jachtów więc po 
otrzymaniu informacji o klasie jachtu, sta-
ramy się zorganizować łódkę, gdzieś wypo-
życzyć, wyjechać na zgrupowanie. W tym 

roku, dzięki staraniom naszego koordyna-
tora, mł. chor. szt. Roberta Rapsiewicza, 
udało nam się zorganizować zgrupowanie 
właśnie w Bergen, tydzień przed samymi 
zawodami, tak że to też nam dużo pomogło 
w trakcie zawodów” – podsumowuje st. 
mar. Tylińska. 

W mistrzostwach w Bergen startowała 
również załoga męska WZS Gdynia w 
składzie: mar. Maciej Grabowski (sternik), 
mar. Marcin Czajkowski i mar. Piotr Przy-
bylski. Zdobyli oni dwa brązowe medale – 
w rywalizacji mężczyzn oraz w kategorii 
overall. Po pierwszym wyścigu w ostatnim 
dniu rywalizacji mężczyzn, biało-czerwoni 
prowadzili w klasyfikacji generalnej, jed-
nak sędziowie, mimo braku wiatru zarzą-
dzili kolejny start. Mł. chor. sztab. Robert 
Rapsiewicz zwraca uwagę: „Nasi żeglarze 
nie należą do najlżejszych i przy słabych 
wiatrach nie radzą sobie tak dobrze jak 
lżejsi od nich Brazylijczycy czy Ukraińcy”. 
Wskutek tej kontrowersyjnej decyzji, że-
glarze z WZS Gdynia musieli zadowolić 
się medalem brązowym. 

Gratulujemy wszystkim i czekamy na 
dalsze sukcesy żeglarzy WZS w Gdyni.

A w następnym numerze relacja z ko-
lejnej próby zdobycia piłkarskiego PP.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

ŻEGLARSKIE  MEDALE 

W  BERGEN



Zwycięzca aukcji WOŚP  
na okręcie podwodnym ORP „ORZEŁ”
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10 września, zwycięzca aukcji „rejs okrętem podwodnym” zorganizowanej w ramach 21. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odebrał swoją wygraną. Adam Kowalewski został zaokrętowany na ORP „Orzeł” i wyszedł na morze. Zwycięzcy aukcji WOŚP 
towarzyszył jej główny dyrygent Jerzy Owsiak. Rejs okrętu trwał ponad dobę i odbywał się w ramach planowych ćwiczeń. Dzień wcze-
śniej zwycięzca aukcji zwiedził historyczny niszczyciel ORP „Błyskawica”.
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