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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, którego nazwą imieniem Emmanuel 
tzn.: „Bóg z nami”. 

Ten nowo narodzony Bóg chce być z nami, nie obok, ale z nami. Czę-
sto jednak we współczesnym świecie dzieje się, niestety tak, że człowiek 

zwraca swój wzrok ku marnościom: choince, suto zastawionemu stołowi, prezentom 
i zakupom. A Bóg?! A Bóg coraz bardziej przestaje być Bogiem dla nas!  
Więcej – nawet nie jest przy nas – przez nas!

Dziękując za wszelką okazywaną pomoc, zaangażowanie i życzliwość pragnę 
w imieniu wszystkich księży Dekanatu MWRP i swoim złożyć z serca płynące życze-
nia tym, którzy tworzą naszą marynarską rodzinę – admirałom, oficerom, podofice-
rom, marynarzom, podchorążym, pracownikom cywilnym wojska i waszym bliskim: 
autentyczności w życiu, wiarygodności, abyście potwierdzali codziennym postępo-
waniem to, co wypowiadać będziecie ustami, wzajemnego szacunku, życzliwości, 
odpowiedzialności i miłości. Niech Wasz dom z dnia na dzień będzie „portem”  
ciepła, świętości, radości, pokoju i nadziei na lepsze jutro. Życzę, aby gest przeła-
mania się opłatkiem był rzeczywistym gestem przebaczenia, a nie tylko i wyłącznie 
pustą – nic nie znaczącą czynnością.

Życzę, by Chrystus stawał się towarzyszem Waszych ludzkich dróg w Nowym 
2015 Roku. 

Szczęść Boże
Dziekan Marynarki Wojennej

ks. kmdr Bogusław WRONA

 2 TOMASZ GOS | Utrzymać ludzki potencjał

 6 Ł. ZALESIŃSKI, C. CICHY | Załoga Bryzy ratuje życie

 7 MONIKA TRZCIŃSKA | Nurkowa dwunastka

 8 MARIAN KLUCZYŃSKI| Dym w kościele, ogień w sztabie

 10 ŁUKASZ ZALESIŃSKI| Święto morskich przeciwlotników

 11 MARIAN KLUCZYŃSKI| Szlachetna paczka spod wody

 12 Ł. ZALESIŃSKI, C. CICHY | „Rybołów-14”

 14 P. PŁONECKI, T. GOS | Atak na szlak

 16 PIOTR WOJTAS| Natowski trójząb

 17 RADOSŁAW PIOCH | Sztandar - odprowadzić!

 18 WOJCIECH ŁUKASZUN| Hamak

 19 PIOTR ADAMCZAK | Największe okręty polskiej floty

 20 ZBIGNIEW ZDUNEK | Dron nad Bałtykiem

 21 MARIUSZ KONARSKI | Odnaleźć się w cywilu

 22 JAN KAMIŃSKI | Cykliści na fali

 23 PAWEŁ ŁĘPA | Żeglarskie medale

 24 PRZEMYSŁAW PŁONECKI| Mistrzostwa WP w judo

96. rocznica odtworzenia 

Marynarki 

Wojennej
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Utrzymać ludzki potencjał
Z kontradmirałem Marianem Ambroziakiem, inspektorem Marynarki Wojennej 
rozmawia Tomasz Gos.
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Czy proces modernizacji sił zbrojnych 
spowoduje w przyszłym roku zmiany 

organizacyjne w strukturach Marynarki 
Wojennej?

Nie przewiduje się znaczących zmian 
w strukturach Marynarki Wojennej w 2015 
roku. Jedyne zmiany będą związane z two-
rzeniem Morskiej Jednostki Rakietowej 
(MJR) oraz grup organizacyjno-przygoto-
wawczych dla nowo budowanych okrętów, 
takich jak okręt patrolowy typu „Ślązak” 
i niszczyciel min typu „Kormoran”.

Jakie stawia Pan sobie cele jako in-
spektor Marynarki Wojennej?

Moim głównym celem jest realizacja pro-
gramu operacyjnego pod nazwą „Zwalcza-
nie zagrożeń na morzu w latach 2012 – 
2022/2030”. Program pozwoli na osiągnię-
cie nowych zdolności operacyjnych, tym sa-
mym zwiększy potencjał bojowy Marynarki 
Wojennej. Moją troską będzie również 
utrzymanie gotowości sił Marynarki Wojen-
nej do płynnego przeskoku technicznego 
poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów 
walki. Osiągnięcie tego celu uwarunkowane 
jest posiadaniem dobrze wyszkolonych kadr 
oraz systematycznym kształceniem i szkole-
niem personelu Marynarki Wojennej 
w ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Jakie manewry w Marynarce Wojennej 
w przyszłym roku będą najważniejsze?

Do najważniejszych przedsięwzięć szko-
leniowych zaliczyć należy udział wydzie-
lonych okrętów MW w ćwiczeniu 6. Floty 
US Navy  pk. BALTOPS-15. Ćwiczenie to 
odbędzie się przy znacznym wsparciu Ma-
rynarki Wojennej, a Siły Zbrojne RP pełnić 
będą rolę państwa-gospodarza.

Czy planowane jest powstanie nowych 
delegatur Inspektoratu Marynarki 

Wojennej w Gdyni?
Obecnie nie planuje się tworzenia no-

wych struktur organizacyjnych. Prowadzo-

ny jest systematyczny proces oceny przyję-
tych struktur dowodzenia. Nie wykluczam 
w przyszłości pewnych zmian, które 
usprawnią funkcjonowanie Inspektoratu 
Marynarki Wojennej.

Jakie są obecnie najważniejsze potrze-
by morskiego rodzaju sił zbrojnych?

Związane są one z utrzymaniem istnieją-
cego potencjału ludzkiego i modernizacją 
posiadanych sił. Nie będzie to możliwe bez 
stabilnego budżetu do realizacji planu mo-
dernizacji technicznej.

Jak przebiega współpraca między 
Inspektoratem Marynarki Wojennej 

a Centrum Operacji Morskich-Dowódz-
twem Komponentu Morskiego?

Inspektorat Marynarki Wojennej jest in-
tegralną częścią Dowództwa Generalnego 
RSZ. Obszary współpracy zostały ściśle 
określone w dokumentach normatywnych, 
tworzących nowe struktury dowodzenia. 
Współpraca przebiega bez zakłóceń.

Inspektor Marynarki Wojennej odpo-
wiada między innymi za szkolenie per-

sonelu i pododdziałów Marynarki Wojen-
nej. Co w przyszłym roku będzie najważ-
niejszym sprawdzianem tego wyszkolenia?

Szkolenie sił MW w 2015 roku realizo-
wane będzie w oparciu o założenia nowego 
programu ćwiczeń, który obejmuje sześcio-
letnią perspektywę planowania. Najważ-
niejszymi przedsięwzięciami szkolenia 
operacyjno-taktycznego sił MW w 2015 
roku będą ćwiczenia taktyczne pod krypto-
nimem OSTROBOK i WARGACZ, których 
organizatorami są dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
Zasadniczym celem tych ćwiczeń będzie 
sprawdzenie osiągniętego poziomu wy-
szkolenia jednostek brzegowych i sił MW 
na zakończenie rocznego cyklu szkolenia. 
W ćwiczeniach tych ważną rolę odegra 
Centrum Operacji Morskich – Dowództwo 

Komponentu Morskiego, które doskonalić 
będzie procedury dowodzenia siłami okrę-
towymi i lotnictwem morskim wydzielony-
mi do operacji. 

W przyszłym roku niewykluczony jest 
również udział w ćwiczeniach OSTROBOK 
i WARGACZ sił sojuszniczych, co pozwoli 
w pełnym zakresie doskonalić zdolności sił 
MW do prowadzenia działań w układzie 
wielonarodowym.

Istotnym elementem procesu szkolenia 
będzie również udział okrętów MW w ćwi-
czeniach organizowanych przez sojuszni-
ków. Zaplanowaliśmy w przyszłym roku 
uczestnictwo w takich ćwiczeniach jak: 
NORTERN COASTS-15, OPEN SPI-
RIT-15, JOINT WARRIOR-15, DYNAMIC 
MONGOOSE-15, SAGRE-15, NOR-
THERN CHALLENGE-15 czy DYNAMIC 
MERCY-15. Doskonalić również będziemy 
indywidualne umiejętności specjalistów 
poprzez ich udział w takich przedsięwzię-
ciach, jak  ćwiczenie dowódczo-sztabowe 
DYNAMIC MOVE-15 oraz ćwiczenie 
TRIDENT JUNCTURE-15.

Czy planuje się w najbliższym czasie za-
kup bezzałogowych statków powietrz-

nych na potrzeby Marynarki Wojennej?
Inspektorat Marynarki Wojennej analizu-

je potrzeby posiadania takich systemów 
uzbrojenia i widzi przydatność ich na 
współczesnym polu walki. Stanowią one 
istotny element zwiększenia efektywności 
działań Marynarki Wojennej.

Czy będzie tworzony drugi Nadbrzeż-
ny Dywizjon Rakietowy?

Przewiduje się utworzenie drugiego ndR 
w składzie MJR. Nowy ndR pozostanie 
w Marynarce Wojennej jako integralna 
część MJR, tworzącej system rażenia  
Marynarki Wojennej.

Kontradmirał Marian AMBROZIAK urodził się 14 sierpnia 1960 roku w Płocku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1985). 
Ukończył podyplomowe Studia Dowódczo Sztabowe w Bracknell w 1998 roku oraz podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony 
Narodowej w 2008 roku. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, od 1985 roku pełnił służbę w 9. Flotylli Obrony  
Wybrzeża w 11. Dywizjonie Ścigaczy, przechodząc kolejne szczeble dowodzenia, od dowódcy działu do zastępcy dowódcy okrętu. W latach 
1990 - 1991 pełnił służbę w Kaszubskim Dywizjonie Okrętów Pogranicza. Od roku 1990 do 1996 dowodził korwetą ORP „Kaszub”. Następnie 
od roku 1996 zajmował stanowiska w Sztabie Marynarki Wojennej - starszego oficera oraz szefa wydziału w Oddziale Operacyjnym. W 1999 
roku został skierowany do USA w ramach programu transferu fregaty. Dowodził fregatą rakietową ORP „Gen. K. Pułaski” do 2003 roku. W tym 
samym roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 31. Dywizjonu Okrętów Rakietowych, a następnie na dowódcę dywizjonu,  
którym dowodził do 2004 roku. W latach 2004 - 2007 był dowódcą Dywizjonu Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych. Od 2007 roku rozpo-
czął pracę w Sztabie Marynarki Wojennej na stanowisku szefa Oddziału – zastępcy szefa Zarządu N-3. Decyzją Ministra Obrony Narodowej,  
z dniem 1 lipca 2008 roku, kmdr Marian Ambroziak został wyznaczony na stanowisko szefa Szkolenia Morskiego - zastępcy szefa Szkolenia 
Marynarki Wojennej. Na podstawie postanowienia Prezydenta RP, z dniem 3 maja 2009 roku awansowany na stopień kontradmirała. Pełnił 
obowiązki asystenta szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ds. Marynarki Wojennej. Następnie 11 czerwca 2012 roku został wyznaczo-
ny na stanowisko dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Stanowisko to zajmował przez półtora roku. Na skutek reformy dowodzenia Sił Zbrojnych, wraz  
z rozformowaniem Dowództwa Marynarki Wojennej, 1 stycznia 2013 roku objął stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu/szefa Zarządu  
Morskiego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. Od 1 listopada 2014 roku jest inspektorem Marynarki Wojennej.
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Stowarzyszenie weteranów misji pokojowych
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W ostatnim tygodniu października na 
niszczycielu min ORP „Mewa” odbyła 

się kontrola zdolności okrętu i jego załogi do 
rozpoczęcia służby w Siłach Odpowiedzi 

NATO. Specjaliści z Dowództwa Operacyj-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych ustalili, że 
okręt spełnia nakazane normy i od 1 stycznia 
może rozpocząć roczny dyżur w SON.

Certyfikacja okrętu podzielona była na 
dwie fazy – portową i morską. W fazie porto-
wej sprawdzana była dokumentacja okrętu, 
stan jego wyposażenia oraz wiedza członków 
załogi. Dwudniowa faza morska polegała na 
wykonaniu ćwiczeń, które oceniane były 
przez członków komisji. Okręt wykonywał 
typowe dla siebie zadania przeciwminowe, 

Certyfikacja ORP „Mewa”
ale także strzelania: artyleryjskie i z karabi-
nów WKM oraz ćwiczenia ratownicze – przy 
współpracy ze śmigłowcem z Brygady Lot-
nictwa Marynarki Wojennej.

Po pozytywnym wykonaniu zadań stwier-
dzona została gotowość niszczyciela min 
ORP „Mewa” do pełnienia służby w mor-
skim komponencie Sił Odpowiedzi NATO 
w 2015 roku. Służba w SON wymaga utrzy-
mywania okrętu w ciągłej gotowości do dzia-
łania, tak aby w razie konieczności, możliwe 
było podjęcie szybkiej interwencji.

77 lat ORP „Błyskawica”
25 listopada 1937 roku, w mieście Cowes 

w Wielkiej Brytanii, podniesiona zo-
stała biało-czerwona bandera na jednym 
z najnowocześniejszych na świecie niszczy-
cieli. Otrzymał on imię ORP „Błyskawica” 
i wszedł w skład Polskiej Marynarki Wojen-
nej. 77 lat od tego historycznego dnia, co ro-
ku, tego dnia w rocznicę tego wydarzenia na 
okręcie podnoszona jest wielka gala bandero-
wa, a po zapadnięciu zmroku gala świetlna.

Okręt wybudowany został w brytyjskiej 
stoczni J. Samuel White & Co w Cowes na 

wyspie Wight. Stępki położono w 1935 roku. 
Podczas tej ceremonii ambasador RP w Lon-
dynie, hrabia Edward Raczyński, wypowie-
dział znamienne słowa: „Polska jest jak wiel-
kie drzewo, którego korona tkwi w Karpa-
tach, ośrodkiem pnia jest Wisła, a korzenie 
tkwią mocno w Bałtyku. Gdyby odciąć do-
stęp do morza – drzewo uschłoby, pozbawio-
ne korzeni. Dlatego morze to jest źródłem eg-
zystencji Polski, a jej flota bynajmniej nie jest 
narzędziem wojny, ale z jednej strony straż-
niczką wolności morskiej, z drugiej – współ-

pracowniczką innych marynarek na niwie 
utrzymania pokoju, jak zorganizowana 
i oparta na prawie siła.”

28 listopada, dla uczczenia 96. rocznicy 
odtworzenia Marynarki Wojennej, w 

Klubie MW „Riviera” weterani misji pokojo-
wych morskiego rodzaju sił zbrojnych założyli 
koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Poko-
jowych ONZ w Gdyni. Grupa założycielska li-
czyła 10 osób. Zebrani, po zapoznaniu się z 
obowiązującymi dokumentami i omówieniu 
spraw organizacyjnych , wybrali swoje władze. 
Prezesem koła został kmdr por. Jarosław Wypi-
jewski, wiceprezesem kmdr rez. Paweł Gus-
smann, sekretarzem kmdr ppor. rez. Rafał Dep-
czyński, skarbnikiem kmdr rez. Stanisław Ko-
wal. W komisji rewizyjnej zasiądą kmdr rez. 
Pius Kacprzak - przewodniczący, kmdr rez. 
Marian Brzeziński - wiceprzewodniczący oraz 
st. szer. rez. Roman Stachowiak - sekretarz. 
Kierownictwo nowo powstałego koła zaprasza 

na to spotkanie wszystkich, którzy pełnili służ-
bę na misjach poza granicami kraju, którym 
bliskie są ideały stowarzyszenia i którzy chcie-
liby zasilić jego szeregi. Spotkania kierownic-
twa koła odbywają się w Klubie MW w każdy 
drugi piątek miesiąca o godzinie 16.00. Kon-
takt tel. 695 58 86 80 i 608 11 95 01. Formalnie 
działalność koło rozpocznie 1 stycznia 2015 ro-
ku po zatwierdzeniu jego powstania przez Za-
rząd Główny Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ. Marynarze pełnili 
służbę niemal we wszystkich rejonach świata 
począwszy od 1953 r, (Korea, Kambodża, Ni-
geria, Wietnam, Egipt, Syria, Etiopia, Irak, 
Iran, Namibia, Afganistan,Liban, Gruzja, Gre-
cja, Litwa, Łotwa, Estonia, Czad itp.) Pioniera-
mi byli m.in. kmdr por. Pius Kacprzak i kmdr 
Marian Brzeźiński. 
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W ostatnim tygodniu października w Kłaj-
pedzie, w Dowództwie Litewskiej Ma-

rynarki Wojennej odbyło się robocze spotka-
nie przedstawicieli państw członków „North 
Sea And Baltic Sea Maritime ComPlan Wor-
king Group”. Uczestnicy obradowali na temat 
przyjęcia nowych zasad w zakresie łączności 
pomiędzy państwami członkami oraz Do-
wództwem Komponentu Morskiego w North-
wood w Wielkiej Brytanii. Polską Marynarkę 
Wojenną reprezentowali oficerowie Centrum 
Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu 
Morskiego: kmdr por. Jerzy Omelczenko oraz 
kmdr por. Maciej Pietrzak.

Na początku listopada w Darłowskiej Gru-
pie Lotniczej odbyło się szkolenie zwią-

zane z przygotowaniem do eksploatacji nowe-
go uzbrojenia - lotniczej bomby ćwiczebnej 
LBĆw-10. W szkoleniu uczestniczył personel 
latający z kluczy śmigłowców zwalczania 
okrętów podwodnych Mi-14PŁ oraz specjali-
ści służby inżynieryjno–lotniczej.

14 listopada kmdr por. pil. Paweł Smereka, 
który od 23 lat jest związany z lotnic-

twem Marynarki Wojennej, objął obowiązki 
dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
w Dęblinie. Baza jest modernizowana, wraz 
z pojawieniem się nowej techniki lotniczej jej 
rola znacznie wzrośnie. Wyznaczenie kmdr. 
Smereki, doświadczonego pilota śmigłowców, 
na stanowisko dowódcy dęblińskiej jednostki, 
to uznanie umiejętności i kompetencji tak jego, 
jak i lotników morskich – tak to historyczne 
wydarzenie relacjonuje portal lotniczapolska.

18 listopada, w Morskim Ratowniczym 
Centrum Koordynacyjnym w Gdyni od-

było się posiedzenie Rady SAR. W obradach 
wziął udział dowódca COM-DKM, wiceadmi-

J u b i l e u s z  8 5 - l e c i a

W Klubie 3. Flotylli Okrętów odbyły się 
jubileuszowe uroczystości zasłużonego 

oficera kwatermistrzostwa Marynarki Wojen-
nej, działacza społecznego kmdr. w st. spocz. 
Józefa Okraski. Jubilat marynarski mundur za-
łożył w 1953 roku trafiając do Wydziału Mun-
durowego Kwatermistrzostwa MW. W spotka-
niu wzięli udział koledzy oraz byli przełożeni 
jubilata. Jubilat przez pierwsze dwa lata 
uczestniczył w przeglądzie koni w jednost-
kach morskiego rodzaju sił zbrojnych. Następ-
nie trafił do służby w Oddziale Planowania 

Materiałowego Sztabu MW. Po reorganizacji 
tzw. tyłów MW został szefem Wydziału Ana-
liz Ekonomicznych, a następnie powrócił do 
służby mundurowej zostając szefem Służby 
Mundurowej MW. Pochodzi z ziemi łowickiej 
z miejscowości Brudne. W okresie służby woj-
skowej aktywnie udzielał się w WKS Flota. Po 
jej zakończeniu działał w Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego. Jest członkiem władz Po-
morskiej Organizacji Wojewódzkiej tego 
związku. Jego ojciec był żołnierzem i w 1920 
roku walczył z bolszewikami.

Kalendarium wydarzeń
rał dr Stanisław Zarychta. Obradom organu do-
radczego ministra infrastruktury w sprawach 
ratownictwa na morzu przewodniczył dowódca 
Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni 
Marek Tomaszycki. Spotkanie dotyczyło dzia-
łalności bieżącej Rady SAR.

19-21 listopada w Paprotni odbyła 
się X Konferencja Naukowo-

Techniczna na temat Systemów Rozpoznania i 
Walki Elektronicznej KNTWE'2014. W konfe-
rencji uczestniczyło dwóch przedstawicieli 
COM-DKM: kmdr Tomasz Kępka oraz kmdr 
por. Krzysztof Szumielewicz. Organizatorem 
naukowego spotkania była Wojskowa Akade-
mia Techniczna.

21 listopada załoga śmigłowca Mi-14PŁ 
z Darłowskiej Grupy Lotniczej wyko-

nała zadanie treningowego zrzutu torpedy na 
poligonie morskim w rejonie Półwyspu Hel-
skiego. MU-90 Impact, to jedna z najnowo-
cześniejszych i najskuteczniejszych obecnie 
torped wykorzystywana przez marynarki wo-
jenne Włoch, Francji, Niemiec, Danii oraz 
Australii.

22-23 listopada w Klubie Marynar-
ki Wojennej odbyły się Sza-

chowe Mistrzostwa Marynarki Wojennej. 
Rozgrywki przeprowadzone zostały syste-
mem szwajcarskim na dystansie 9 rund w 
tempie P-30. Szachowym mistrzem MW zo-
stał kmdr ppor. rez. Artur Zacniewski.

23 listopada załoga śmigłowca ratowni-
czego z Brygady Lotnictwa Marynar-

ki Wojennej ewakuowała 65-letnią obywatel-
kę Szwecji z promu znajdującego się około 
30 kilometrów na północny-zachód od Roze-
wia. Niewiele ponad godzinę od otrzymania  
sygnału, kobieta została bezpiecznie prze-

transportowana na ląd i przekazana obsadzie 
karetki pogotowia.

25 listopada, Centrum Operacji Morskich 
- Dowództwo Komponentu Morskiego 

uczestniczyło w ćwiczeniu kryzysowym RE-
NEGADE/KAPER. Dwudziestu przedstawi-
cieli Centrum Operacji Morskich - Dowódz-
twa Komponentu Morskiego w trakcie ćwi-
czenia odpowiadało za przeprowadzenie całe-
go procesu planowania, koordynacji i realiza-
cji operacji związanych bezpośrednio z zarzą-
dzaniem kryzysowym na kierunku morskim. 
Renegade/Kaper był testem gotowości COM-
DKM do tego typu działań we współpracy 
z innymi rodzajami Sił Zbrojnych i instytucja-
mi układu pozamilitarnego. Całość przedsię-
wzięć koordynował Wydział Reagowania Kry-
zysowego COM-DKM.

27 listopada, w Porcie Wojennym w Gdy-
ni odbyły się uroczystości związane 

z 32. rocznicą pierwszego podniesienia bande-
ry na okrętach hydrograficznych OORP  
„Arctowski” i „Heweliusz”. W uroczystym 
podniesieniu bandery i odczytaniu rozkazów 
okolicznościowych uczestniczyły załogi obu 
okrętów, dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrograficznego kmdr Wojciech Sowa oraz 
matka chrzestna ORP „Heweliusz” pani Tere-
sa Bossy. Jak co roku w tym dniu na okrętach 
odbyło się spotkanie marynarskich pokoleń, 
w którym uczestniczyli obecni i byli członko-
wie załóg.

W ostatnim tygodniu listopada, w Siemiro-
wicach odbyły się Mistrzostwa Mary-

narki Wojennej w futsalu. Była to ostatnia 
konkurencja w tegorocznych zmaganiach 
w sporcie powszechnym. Najlepszą w tej kon-
kurencji okazała się drużyna 3. Flotylli Okrę-
tów, która pokonała reprezentacje 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia i Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej z Ustki. 
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Łukasz Zalesiński/polska-zbrojna.pl
kmdr ppor. Czesław Cichy/BLMW
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Załoga Bryzy z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego pomogła w przeszczepie płuc. Jak 
relacjonowało Radio Gdańsk „Nie stała oczywiście przy stole operacyjnym, ale umożliwiła 
szybki transport personelu medycznego.” Na płuca czekał pacjent Kliniki Chirurgii Klatki 
Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Informacja z prośbą o pomoc w trans-
porcie personelu medycznego dotarła 
do Brygady Lotnictwa Marynarki Wo-
jennej w poniedziałek, 27 października, 

w późnych godzinach wieczornych. Podczas 
tego typu akcji liczy się każda minuta, dlate-
go najważniejsze było, aby wszystko precy-
zyjnie zaplanować i zgrać w czasie. Jedyne 
co mogło uniemożliwić wykonanie tego nie-
codziennego zadania, to pogoda, która o tej 
porze roku bywa zmienna, a rano często poja-
wiają się mgły. Zgodnie z ustaleniami, we 
wtorkowy poranek od godziny 5.00 w goto-
wości do przyjęcia na pokład samolotu leka-
rzy z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej 
i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego czekała załoga samolotu trans-
portowego „Bryza” w składzie: kmdr ppor. 
pil. Roman Czyż (dowódca), kpt. pil. Marek 
Buczek (drugi pilot) oraz st. chor. szt. Jakub 
Wojciechowski (technik pokładowy). Zespół 
medyczny dotarł na lotnisko tuż przed godzi-
ną 6.00. O godzinie 6.08 maszyna wystarto-
wała z lotniska 43. Bazy Lotnictwa Morskie-
go w Gdyni Babich Dołach, by po 56 minu-
tach lotu wylądować na lotnisku Szczecin -  

- Goleniów. Z lotniska lekarze udali się pro-
sto do oddalonego o niecałe 40 kilometrów 
Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Soko-
łowskiego w Szczecinie - Zdunowie, gdzie na 
płuca czekał 59-letni mężczyzna, mieszka-
niec województwa kujawsko-pomorskiego.

Operację przeszczepu, która trwała do go-
dziny 16.00, przeprowadził kierownik kliniki 
prof. Tomasz Grodzki oraz dr Bartosz Kubi-
sa. Teraz pozostaje czekać. W przypadku tego 
rodzaju operacji rozstrzygający jest zwykle 
pierwszy tydzień. Pamiętać trzeba, że prze-
szczep wykonuje się u pacjenta, wobec które-
go zawiodły wszelkie metody leczenia. Jego 
stan jest więc bardzo poważny – tłumaczył 
prof. Tomasz Grodzki, kierownik Kliniki 
Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. Od chwili pobrania płuc od 
dawcy do momentu przeszczepu może upły-
nąć najwyżej dwanaście godzin. Obowiązuje 
tutaj jednak zasada: im szybciej, tym lepiej. 
Sama operacja jest sprawą niezwykle skom-
plikowaną. Przez płuca przechodzi krążąca 
w organizmie krew, a jednocześnie służą one 
do oddychania, więc mają kontakt ze środo-

wiskiem zewnętrznym. To sprawia, że prze-
szczep bardzo trudno utrzymać – podkreślił 
prof. Grodzki.

Organy do przeszczepu wojsko transportu-
je od końca lat 80. W 2007 roku Brygada 
Lotnictwa Marynarki Wojennej podjęła ścisłą 
współpracę z Kliniką Kardiochirurgii Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach 
tej współpracy załogi samolotów i śmigłow-
ców lotnictwa morskiego siedmiokrotnie zre-
alizowały transport zespołów medycznych, 
w ramach akcji „Serce”. Od niedawna tego 
typu loty organizowane są w oparciu o spe-
cjalne porozumienie pomiędzy Minister-
stwem Obrony Narodowej a resortem zdro-
wia. Nadal najczęściej lotnicy zabierają na 
pokład serca. Nie jest to jednak regułą. Zda-
rzyło się, że „Bryza” z Gdyni Babich Dołów 
przetransportowała nie organy a samą pa-
cjentkę, która czekała na przeszczep wątroby 
i na sygnał trzeba ją było szybko przewieźć 
z Trójmiasta do Warszawy.

Załoga Bryzy ratuje życie
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W Marynarce Wojennej funkcjo-
nują dwie Grupy Nurków-Mi-
nerów. Obydwie wchodzą 
w skład 8. Flotylli Obrony 

Wybrzeża. Jedna znajduje się w strukturach 
13. Dywizjonu Trałowców w Gdyni, druga 
w 12. Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu. 
5 grudnia, świnoujska GNM uroczyście  
obchodziła 45-lecie swojego istnienia.

Utworzono ją w grudniu 1969 roku (nazy-
wała się wtedy Grupą Płetwonurków-Mine-
rów) i wcielono do 14. Dywizjonu Kutrów 
Trałowych. Po rozwiązaniu tej jednostki, 
w grudniu 1985 roku, włączona została 
w strukturę 42. Dywizjonowi Pomocniczych 
Jednostek Pływających. Od 1 września 1988 
roku grupa podlega dowódcy 12. Dywizjonu 
Trałowców. 

Pierwszy skład Grupy Płetwonurków Mi-
nerów liczył jedynie siedem osób. Pomimo 
nielicznej obsady, działania grupy przynosiły 
wymierne rezultaty. Płetwonurkowie zabez-
pieczali pod względem minerskim działania 
prowadzone na wybrzeżu zachodnim i środ-
kowym, w tym prace przy pogłębianiu pół-
nocnego toru podejściowego do Świnoujścia 
oraz usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów 
zalegających wody basenów i kanałów porto-
wych. Od maja do października 1973 roku, 
Grupa Płetwonurków Minerów rozminowała 
nabrzeże składnicy broni podwodnej bazy ra-
dzieckiej w Świnoujściu. Wydobyto wówczas 
i zniszczono 434 bomby głębinowe i około 
3000 szt. różnego rodzaju amunicji. Za tę 
pracę jednostka wyróżniona została odzna-
czeniem „Gryf Pomorski”.

Praca nurków-minerów na rzecz bezpie-
czeństwa była zauważana i doceniana przez 
cały okres jej działalności. Zarówno grupa, 
jak i jej poszczególni członkowie byli wielo-
krotnie nagradzani za swoją działalność. 
W sierpniu 2013 roku Prezydent RP Broni-
sław Komorowski, podczas wizyty w Świno-
ujściu, odznaczył „Krzyżem Zasługi za 
Dzielność” nurków-minerów z 12. Dywizjo-
nu Trałowców: kpt. mar. Adama Pociechę, 
mł. chor. mar. Marcina Szemryka oraz st. 
bsm. Tomasza Strzelczyka. Wyróżnienia zo-

Są w strukturach Marynarki Wojennej, ale działają 
nie tylko w środowisku morskim. Można ich zobaczyć 
w akcji również na wodach śródlądowych i na lądzie. 
45 lat temu powstała Grupa Nurków Minerów 
z 12. Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu. 

stały przyznane za szczególne poświęcenie 
podczas neutralizacji niewybuchów prowa-
dzonych w Szczecinie i Świnoujściu. 

Grupa Nurków-Minerów przeznaczona jest 
do samodzielnego poszukiwania min w base-
nach i kanałach portowych oraz dokładnej lo-
kalizacji i identyfikacji obiektów minopo-
dobnych, wykrytych przez okręty na morzu. 
Jednym z jej zadań jest także zabezpieczenie 
zacumowanych i zakotwiczonych okrętów 
przed działalnością dywersyjną przeciwnika. 
Ponadto prowadzi podwodne przeglądy ka-
dłubów jednostek, udzielając w razie potrze-
by pomocy jednostkom pływającym w porcie 
i na morzu. Marynarze GNM uczestniczyli 
także wielokrotnie w akcjach poszukiwaw-
czo-ratowniczych, prowadzonych wspólnie 
z policją i siłami straży granicznej. Najbar-
dziej rozpoznawalnym przez społeczeństwo 
działaniem Grupy Nurków-Minerów są inter-
wencje po otrzymaniu zgłoszenia o znalezie-
niu w środowisku wodnym niebezpiecznych 
powojennych pozostałości. 

Intensywność oraz specyfika prowadzonych 
działań powoduje, że w formacji tej nie ma lu-
dzi przypadkowych. Wszyscy członkowie 
GNM są pasjonatami swojej profesji.

kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

Nurkowa dwunastka
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GRUPĄ NURKÓW MINERÓW  
dowodzili: 

• por. mar. Robert Woźnicki
• kpt. mar. Marian Szybkowski
• por. mar. Dariusz Purcel
• por. mar. Waldemar Pastusiak
• por. mar. Jarosław Bandura
• kmdr ppor. Piotr Gawlik
• kmdr ppor. Piotr Gryszkiewicz
• kpt. mar. Adam Pociecha
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Parafianie musieli ewakuować się z kościoła podczas mszy odprawianej 
przez kapelana ks. kmdr. Radosława Michnowskiego. Dwa dni później 
ewakuowano osoby znajdujące się w sztabie 3. Flotylli Okrętów. W obu 
wypadkach były to ćwiczenia związane z zagrożeniem pożarowym.

Dym w kościele, ogień w sztabie

W niedzielne przedpołudnie 
mieszkańców gdyńskiej dziel-
nicy Oksywie na nogi postawi-
ły syreny wozów strażackich 

i karetek pędzących w stronę kościoła Mary-
narki Wojennej. Wydobywające się z boczne-
go wejścia kłęby dymu świadczyły o pożarze. 
Okazało się jednak, że były to ćwiczenia służb 
ratowniczych 3. Flotylli Okrętów oraz admini-
stratora marynarskiej świątyni. Zorganizowa-
no je z inicjatywy kapelana ks. kmdr. ppor. 
Radosława Michnowskiego. Chociaż podobne 
ćwiczenia często odbywają się w naszym kra-
ju, bo zagrożenie pożarami, zwłaszcza zabyt-
kowych drewnianych kościołów jest bardzo 

duże, to jednak parafianie rzadko biorą w nich 
udział. Można więc powiedzieć, że te zorgani-
zowane w oksywskim kościele należały pod 
tym względem do pionierskich. Ich scenariusz 
przewidywał, że pod koniec mszy świętej wy-
bucha pożar. Pełniący obowiązki proboszcza 
Parafii Wojskowej Marynarki Wojennej RP 
pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochow-
skiej Gdynia─Oksywie, ks. kmdr ppor. Rado-
sław Michnowski, przewodnicząc celebrze 
otrzymał informację, że w jednym z pomiesz-
czeń świątyni wybuchł pożar. Tym samym 
w świątyni pojawił się dym. Kapłan spokoj-
nym głosem poinformował o tym uczestników 
mszy i rozpoczął ich ewakuację. Stojącym naj-

bliżej drzwi polecił, aby je szeroko otworzyli. 
Wiernych natomiast poprosił o spokojne wy-
chodzenie z kościoła. Po 3 minutach kościół 
opustoszał. W międzyczasie kapelan, który 
pierwszy zauważył ogień, powiadomił cele-
brującego oraz pobliską jednostkę Wojskowej 
Straży Pożarnej KPW Gdynia i sam przystąpił 
do gaszenia ognia. Strażacy dwoma wozami 
bojowymi, w niecałe 10 minut dojechali do 
świątyni. Po drodze natrafili na utrudnienia 
związane z przejazdem, ponieważ wąska dro-
ga dojazdowa była zatarasowana zaparkowa-
nymi na poboczu autami. Po przybyciu straża-
ków w marynarskich mundurach, ksiądz kmdr 
ppor. Michnowski zapoznał kierującego akcją 
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Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl

z sytuacją w świątyni i jej planem. Jednocze-
śnie poinformował strażaków, że w pomiesz-
czeniu, gdzie powstał ogień może znajdować 
się jeden z kapelanów, który próbował gasić 
pożar. Strażacy błyskawicznie przystąpili do 
akcji. Szybko zlokalizowali źródło ognia i zli-
kwidowali powstałe zagrożenie. Odnaleźli też 
kapelana, który w zadymionym pomieszczeniu 
doznał lekkiego zatrucia. Poszkodowanemu ka-
płanowi z pomocą przyszli, towarzyszący stra-
żakom, ratownicy medyczni gdyńskiej KPW. 
Po ugaszeniu ognia strażacy dokładnie przeszu-
kali i sprawdzili wnętrze kościoła. Po niespełna 
godzinie wrócili do swojej bazy w porcie wo-
jennym. Niedzielna akcja pokazała sprawność 
działania służb ratunkowych oraz administrato-
rów świątyni. Chociaż marynarska świątynia 
jest murowana, ma wymienioną instalację elek-
tryczną oraz nie ma wielu łatwopalnych ele-
mentów poza drewnianymi ławkami, to jej ad-
ministratorzy wolą dmuchać na zimne. Łatwiej 
jest zapobiegać niż odbudowywać. Najważniej-
sze w takiej sytuacji, to panowanie nad tłumem 
i niedopuszczenie do paniki i chaosu. Organiza-
torom ćwiczenia w pełni się to udało. Nim 
przybyły służby ratownicze kościół był pusty. 
Uczestnicy mszy ze zrozumieniem przyjęli to 
ćwiczenie. Większość z nich z ciekawością ob-
serwowała sprawną akcję strażaków. Po zakoń-
czeniu akcji gaszenia pożaru, ratownicy me-
dyczni MW zaprezentowali uczestnikom tej 
nietypowej mszy sposoby udzielania pierwszej 
pomocy. Ćwiczenia pokazały dobrą organiza-
cję administratorów kościoła i sprawne działa-
nie marynarskich służb ratowniczych, a także 
pewne niedociągnięcia. Poza zatarasowaną wą-
ską drogą dojazdową, jeden z hydrantów nie za-
działał. Należało go usprawnić.

Dwa dni później podobny sprawdzian odbył 
się w budynku Sztabu 3. Flotylli Okrętów, któ-
rego celem było sprawdzenie zachowania w ta-
kich sytuacjach osób pracujących w sztabie, do-
skonalenie procedur postępowania w wypadku 
zauważenia pożaru i ogłoszenia alarmu pożaro-
wego, ewakuacji osób i mienia oraz współdzia-
łania pracowników sztabu ze służbami ratowni-
czymi. Był to też sprawdzian dla strażaków i ra-
towników medycznych miejscowej KPW. Nale-
ży podkreślić, że marynarze 3. FO, aby przy-
zwyczaić ludzi do właściwego zachowania 
i podtrzymywania określonych nawyków na po-
dobną ewentualność, cyklicznie przeprowadza-
ją ćwiczenia tego typu. Dla samych strażaków, 
jak twierdzi ich dowódca chor. mar. Kamil Je-
liński, są one okazją do lepszego poznania roz-
kładu pomieszczeń w poszczególnych budyn-
kach, co ma bardzo duże znaczenie przy prowa-
dzeniu akcji gaszenia pożaru. Przy okazji 
sprawdzają oni także działanie hydrantów 
i sprawność sprzętu przeciwpożarowego.
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Dziękuję wam za lojalność i odda-
nie – mówił dziś do swoich pod-
władnych kmdr por. Michał Pa-
wełka, dowódca 9. Dywizjonu 

Przeciwlotniczego z Ustki. 1 grudnia, jego 
żołnierze zebrali się na uroczystej zbiórce. 
W ten sposób uczcili 40. rocznicę powołania 
przeciwlotniczej jednostki bezpośrednio pod-
ległej 3. Flotylli Okrętów.

Cztery dekady temu powstał również 
8. Dywizjon Przeciwlotniczy, który na co 
dzień stacjonuje w Dziwnowie, a podlega 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 
Tutaj jednak świętowania nie było. Uroczy-
stości rocznicowe zostały przeniesione na 
wiosnę przyszłego.

Łowcza i Blenda w akcji
Dywizjony zostały powołane do życia 

w połowie lat 70. Miały ściśle współdziałać 
z siłami morskimi. Do naszych zadań należy 
osłona baz morskich, punktów bazowania, 
z których korzystają okręty, słowem: infra-
struktury kluczowej do funkcjonowania mary-
narki wojennej – tłumaczy kmdr por. 
Michał Pawełka. Chronimy ją przed atakami 

powietrznymi, zarówno od strony morza, jak 
i lądu – dodaje.

Dywizjony korzystają zarówno z artylerii, 
jak i broni rakietowej. Jak to wygląda w prak-
tyce? Rozstawiona gdzieś w pobliżu chronio-
nych obiektów stacja radiolokacyjna prze-
chwytuje cel, a informacje o nim przekazuje 
do zautomatyzowanego wozu dowodzenia 
„Łowcza”. Dowódca rozdziela zadania 
i przekazuje je dalej  do wozów dowodzenia 
„Blenda”. Tam cel jest namierzany i śledzo-
ny na monitorze komputera. Dane wędrują 
do bloków sterowania armatami. Na dany sy-
gnał ich obsługa otwiera ogień. Tę drogę 
można nieco skrócić. Obsługa „Blendy”, 
dzięki kamerom i termowizji jest w stanie sa-
modzielnie wyszukać i śledzić cel.

W ten właśnie sposób artyleria może zwal-
czać zarówno pojedyncze cele, jak i śmi-
głowce oraz samoloty poruszające się w gru-
pie. Uderza w przeciwnika na małych i śred-
nich wysokościach, bez względu na pogodę, 
porę dnia i nocy.

Groźny Grom
Do tego dochodzą przeciwlotnicze zestawy 

rakietowe „Grom” – broń, o sile której stanowi 
przede wszystkim wszechstronność. Wyrzut-
nie mogą razić cele znajdujące się w odległo-
ści od 500 metrów do 5,5 kilometra, na wyso-
kości od 10 metrów do 3,5 kilometra nad zie-
mią, zarówno te, które zbliżają się do operato-
ra, jak i te, które się od niego oddalają. Wy-
strzelony z nich pocisk porusza się z prędko-
ścią ok. 1400 km/h i jest groźny zarówno dla 
samolotów odrzutowych, jak i dużo wolniej 
przemieszczających się śmigłowców.

Ten rok upłynął dla nas przede wszystkim 
pod znakiem dużych ćwiczeń. Podczas Ana-
kondy odbyliśmy strzelania rakietowe, a przy 
okazji ćwiczeń „Ostrobok-14” – w których 
braliśmy udział wspólnie z okrętami 3. Flo-
tylli – cenny sprawdzian zaliczyli nasi artyle-
rzyści – tłumaczy kmdr por. Pawełka.

W przyszłym roku przeciwlotników czeka-
ją przede wszystkim stałe zgrupowania poli-
gonowe. Będziemy ćwiczyli na poligonie 
w Ustce zarówno w marcu, jak i październiku 
– zapowiada kmdr por. Pawełka.

Święto morskich przeciwlotników
Osłaniają przed atakami z powietrza porty wojenne, punkty bazowania, 
z których korzystają okręty i obiekty kluczowe sił morskich. 40 lat temu 
zostały powołane do życia dywizjony przeciwlotnicze Marynarki Wojennej. 
Pierwszego grudnia obchodziły swoje święto.

Łukasz Zalesiński
l.zalesinski@gmail.com

NR 11/12 | LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2014 11     

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

Szlachetna paczka spod wody
Marynarze jako pierwsi na Pomorzu zainaugurowali tegoroczną edycję 
„Szlachetnej paczki”. Mało tego, pobili też rekord wielkością swojej „Paczki”. 
Dzięki tej ogólnopolskiej akcji, w której biorą udział także przedstawiciele 
wojska, magia świąt zagości w 19 tysiącach polskich rodzinach. Do akcji 
przyłączył się Papież Franciszek przekazując paczkę polskiej rodzinie.

Nikt lepiej od nas podwodników nie 
rozumie tego, jak jesteśmy zależni 
jeden od drugiego. Na co dzień 
działamy w myśl powiedzenia „je-

den za wszystkich-wszyscy za jednego”. 
W naszej trudnej i odpowiedzialnej marynar-
skiej służbie, czujemy się o wiele pewniej 
wiedząc, że możemy liczyć na innych. Doce-
niając uzależnienie jeden od drugiego, spie-
szymy z pomocą tym, którzy tego oczekują. 
Taką okazją i inspiracją jest akcja „Szlachet-
na paczka”. Pobudza ona w nas instynkt do 
działania – stwierdza jeden z inicjatorów ak-
cji w Dywizjonie Okrętów Podwodnych 
kmdr ppor. Tomasz Sołkiewicz. 

Natomiast jej uczestnicy dodają, że impul-
sem do działań stała się radość rodziny obda-
rowanej „Paczką” za pierwszym razem. 
Zwłaszcza radość dzieci, które nie chciały 
wypuścić nas z domu. Dlatego też nasza hoj-
ność nie skończyła się na jednorazowej po-
mocy. Potem były niezbędne do nauki książ-
ki dla niezwykle zdolnych dzieci tej rodziny, 
a skończyło się na 5 tonach węgla na ogrza-
nie mieszkania. Także za drugim razem, gdy 

trafiliśmy z naszą paczką do kobiety samot-
nie wychowującej trójkę dzieci, doznaliśmy 
ogromnego wzruszenia. Nic więc dziwnego, 
że z każdym rokiem przybywa chętnych do 
wspierania tej akcji. Tym razem podwodnicy 
przygotowali około 200 paczek dla wybranej 
pięcioosobowej kaszubskiej rodziny z Gorę-
czyna koło Kartuz. 

Jestem mocno zaskoczona i wzruszona. 
W życiu nie spodziewałam się takiej niespo-
dzianki. Ta pomoc bardzo dużo dla mnie zna-
czy. Darczyńcy w marynarskich mundurach 
sprawili, że te święta będą wyjątkowe i nasze 
życie się odmieni. Bardzo dziękuję za pomoc 
– powiedziała przedstawicielka pięcioosobo-
wej rodziny, która w paczce od marynarzy 
otrzymała wszystko, co najpotrzebniejsze na 
święta: od produktów żywnościowych, środ-
ków czystości i higieny osobistej, odzieży, 
zabawek, przyborów szkolnych począwszy, 
a na upominkach pod choinkę kończąc. Ma-
rynarze podwodnicy spełnili też marzenie pa-
ni domu dołączając do swojej paczki lodów-
kę i odkurzacz. 

Cieszymy się, że chociaż jedną z wielu ro-

dzin będących w potrzebie mogliśmy wes-
przeć i sprawić, że te święta będą dla niej wy-
jątkowe i niepowtarzalne. Myślę też, że dla 
tej rodziny najważniejsze będzie przeświad-
czenie, że otaczają ich ludzie życzliwi – doda-
je komandor Sołkiewicz.

CZTERNASTA AKCJA
SZLACHETNA PACZKA jest projektem po-
mocy bezpośredniej, w którym darczyńcy 
przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. 
Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez 
wolontariuszy, którzy działają lokalnie. To 
już czternasta edycja akcji charytatywnej 
SZLACHETNA PACZKA. Pierwsza edycja od-
była się w 2000 roku, kiedy grupa studen-
tów duszpasterstwa akademickiego prowa-
dzonego przez ks. Jacka Stryczka (dziś pre-
zesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 
30 ubogich rodzin. 
Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma 
charakter ogólnopolski i jak żadna inna 
akcja charytatywna w Polsce łączy działa-
nia setek tysięcy osób. Tylko w 2013 roku 
paczka połączyła 617 tysięcy Polaków, 
a wartość społeczna projektu przekroczyła 
300 mln złotych! 

Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl
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czyli  doskonalenie lotniczych działań ZOP i SAR

„ R y b o ł ó w – 1 4 ”
Doskonalenie prowadzenia działań zwalczania okrętów podwodnych oraz poszukiwawczo–ratowniczych 
w ramach morskiej operacji obronnej, to główny cel ćwiczenia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej pod 
kryptonimem „Rybołów -14”. W manewrach, które odbyły się w połowie października uczestniczyły załogi 

samolotów patrolowych Bryza, a także śmigłowców Mi-14, SH-2G i W-3RM.

Wsparcie ćwiczenia lotnictwa 
morskiego, odbywającego się 
od 13 do 16 października za-
pewniły jednostki 3. Flotylli 

Okrętów: podwodny ORP „Kondor” i ratowni-
czy ORP „Zbyszko” oraz interwencyjno-pości-
gowa jednostka Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej. W ramach manewrów samoloty 
i śmigłowce Brygady Lotnictwa Marynarki Wo-
jennej (BLMW) prowadziły działania poszuki-
wawczo–ratownicze SAR (ang. Search and Re-
scue) na poligonie morskim zlokalizowanym na 
zachód od Darłowa. Akcje ratownicze na morzu 
zawsze są poważnym wyzwaniem. Poszukiwanie 
pojedynczego rozbitka jest trochę jak szukanie 
igły w stogu siana. W przypadku większej liczby 
poszkodowanych kluczową rolę odgrywa dobra 
koordynacja działań – przyznaje kpt. pil. Mar-
cin Hope, pilot śmigłowca ratowniczego  
Mi-14PŁ/R. Taki właśnie scenariusz mieli do 
przećwiczenia lotnicy. Przewidywał on między 
innymi poszukiwanie znajdujących się w wo-
dzie rozbitków, gdzie koordynację działań pro-
wadzonych przez załogi śmigłowców zapewniał 
samolot patrolowy „Bryza”, pełniący funkcję 
tzw. ACO (ang. Air Coordinator). Tego rodzaju 
siły wysyła się zwykle w rejon zdarzenia z więk-
szą liczbą poszkodowanych. ACO, to osoba od-

powiedzialna za koordynację poczynań po-
szczególnych załóg – tłumaczy kpt. pil. Marcin 
Hope. Utrzymuje ona łączność pomiędzy kom-
ponentem lotniczym a dowódcą akcji, który 
przebywa na lądzie bądź na jednym z okrętów. 
Rozdziela na przykład postawione przez niego 
zadania i pilnuje ich realizacji – wyjaśnia. Pod-

czas tego rodzaju akcji śmigłowce otrzymują do 
przeszukania określony akwen. Jego wielkość 
zależy od wielu czynników, między innymi ro-
dzaju zdarzenia, z którym mamy do czynienia, 
oraz sił zaangażowanych w poszukiwania. 
Standardowo jednak śmigłowce dostają do 
przeszukania kwadrat o boku długości 12 mil 

W strukturze BLMW funkcjonują obecnie dwie jednostki: 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach 
oraz 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie. W ich wyposażeniu znajduje się ponad 40 samolo-
tów i śmigłowców, w tym: samoloty „Bryza” w wersji patrolowo–rozpoznawczej, monitoringu ekologicznego i trans-
portowej, śmigłowce Mi-14 w wersji zwalczania okrętów podwodnych i ratowniczej, śmigłowce pokładowe SH-2G, 
śmigłowce ratownicze W-3RM oraz śmigłowce Mi-17 i Mi-2.

FO
T.

 C
ZE

SŁ
AW

 C
IC

H
Y 

(3
)

NR 11/12 | LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2014 13     

B A N D E R A

czyli  doskonalenie lotniczych działań ZOP i SAR

„ R y b o ł ó w – 1 4 ”
Doskonalenie prowadzenia działań zwalczania okrętów podwodnych oraz poszukiwawczo–ratowniczych 
w ramach morskiej operacji obronnej, to główny cel ćwiczenia Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej pod 
kryptonimem „Rybołów -14”. W manewrach, które odbyły się w połowie października uczestniczyły załogi 

samolotów patrolowych Bryza, a także śmigłowców Mi-14, SH-2G i W-3RM.

Nad przebiegiem „Rybołowa–14” czuwali 
specjaliści Dowództwa Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej oraz stanowisk  
dowodzenia w 43. i 44. Bazie Lotnictwa 
Morskiego. Ćwiczeniem kierował dowódca 
BLMW kmdr pil. Tadeusz Drybczewski. 

morskich. Niezwykle ważne jest, by powierzch-
nie te na siebie nie nachodziły, a także bezpo-
średnio do siebie przylegały – zaznacza 
kpt. pil. Hope.

Jednocześnie na poligonie morskim w rejo-
nie Półwyspu Helskiego załogi śmigłowców  
Mi-14PŁ miały doskonalić umiejętności poszu-

kiwania zanurzonego okrętu podwodnego. 
Działania zwalczania okrętów podwodnych 
(ZOP) zaplanowano zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Scenariusz ćwiczenia przewidywał 
również niszczenie celów nawodnych przy uży-
ciu pokładowej broni strzeleckiej, realizowane 
przez załogi z klucza śmigłowców pokłado-

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

wych SH-2G. Podczas tego elementu ćwicze-
nia, celem były zrzucane ze śmigłowca marke-
ry. Jak zakładał scenariusz, w ostatnim dniu 
manewrów śmigłowiec ratowniczy W-3RM 
uczestniczył w akcji poszukiwania i ewakuacji 
członka załogi statku powietrznego po awaryj-
nym lądowaniu w terenie przygodnym. 

Łącznie podczas czterech dni ćwiczenia sa-
moloty i śmigłowce lotnictwa morskiego miały 
spędzić w powietrzu ponad 80 godzin. Niestety, 
warunki pogodowe pozwoliły na zrealizowanie 
jedynie połowy epizodów z przewidywanych 
scenariuszy. Pomimo złej październikowej aury 
działania lotnictwa morskiego i tak były bardzo 
intensywne. „Rybołów” odbył się bezpośrednio 
po największych w tym roku manewrach Sił 
Zbrojnych RP pod kryptonimem „Anakonda”, 
a tuż po jego zakończeniu załogi samolotów 
i śmigłowców BLMW wspierały działania pol-
sko-holendersko-litewskiej Okrętowej Grupy 
Zadaniowej na Bałtyku.

W strukturze BLMW funkcjonują obecnie dwie jednostki: 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach 
oraz 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie. W ich wyposażeniu znajduje się ponad 40 samolo-
tów i śmigłowców, w tym: samoloty „Bryza” w wersji patrolowo–rozpoznawczej, monitoringu ekologicznego i trans-
portowej, śmigłowce Mi-14 w wersji zwalczania okrętów podwodnych i ratowniczej, śmigłowce pokładowe SH-2G, 
śmigłowce ratownicze W-3RM oraz śmigłowce Mi-17 i Mi-2.
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Snajperzy i komandosi z „Formozy” brali udział w ćwiczeniach Okrętowej Grupy 
Zadaniowej. Ci ostatni atakowali ORP „Kościuszko”, którego załoga broniła się 
przed abordażem komandosów wszelkimi dostępnymi środkami. 

Atak na szlak

Podczas piątych w tym roku manew-
rów OGZ, załogi okrętów prowadzi-
ły monitoring żeglugi oraz sytuacji 
powietrznej. Doskonaliły również 

umiejętności osłony transportu morskiego 
przed atakami okrętów nawodnych. Żołnierze 
z „Formozy”, pełniąc rolę przeciwnika, do-
konali ataku z pokładu szybkich łodzi moto-
rowych na ORP „Kościuszko”. Okręt w ra-
mach tego epizodu ćwiczył obronę przed ata-
kiem terrorystycznym. Do tego celu załoga 
wykorzystywała między innymi uzbrojenie 
osobiste oraz urządzenia oślepiające.

Snajper na burcie
W trakcie ćwiczeń (17 - 21 listopada) pro-

wadzono także strzelania artyleryjskie oraz 
operacje poszukiwania i zwalczania okrętów 
podwodnych. Okręty wspierane były przez 
zbiornikowiec, dzięki czemu mogły zaopatry-
wać się na morzu bez konieczności powrotu 
do portu. Równolegle do działań bojowych 
ćwiczono akcje ratownicze. Załogi okrętów 
doskonaliły także umiejętności manewrowa-
nia w szykach oraz procedury łączności.

Załogi śmigłowca SH-2G ćwiczyły z kolei 
operacje startów i lądowań na pokładzie fre-

gaty oraz realizację procedur w wypadku 
wystąpienia sytuacji awaryjnych. Doskona-
liły także zwalczanie celów nawodnych 
przy wykorzystaniu pokładowej broni strze-
leckiej oraz wspierały działania komando-
sów morskich. Ciekawostką jest fakt, że na 
manewrach OGZ obecna była grupa strzel-
ców z Ośrodka Szkolenia Strzelców Wybo-
rowych z Torunia, która została zaproszona 
na ćwiczenia przez żołnierzy z „Formozy”. 
Ćwiczyli oni strzelanie z karabinów snaj-
perskich z pokładu ORP „Kościuszko” do 
celów nawodnych. Zadanie okazało się wy-
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kpt. mar. Przemysław Płonecki
Tomasz Gos

bandera@mw.mil.pl
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jątkowo trudne, ponieważ cel unoszący się 
na wodzie falował, a okręt, na którym znaj-
dowali się snajperzy także był ruchomy. Dla 
strzelców wyborowych szkolenie okazało 
się więc bezcennym doświadczeniem. 

Osłonić szlak
Na Bałtyku codziennie przebywa od 2 do 

3 tysięcy jednostek. Prowadzona jest wy-
miana handlowa, transfer surowców oraz 
ruch pasażerski. W ubiegłym roku, w pol-
skich portach przeładowano aż 70 milio-
nów ton ładunków. Warto zaznaczyć, że je-
den kontenerowiec jest w stanie dostarczyć 
jednorazowo ponad 15 tysięcy kontenerów, 
a na jednym wycieczkowcu może być po-
nad 3 tysiące pasażerów. To tylko wybrane 
przykłady rosnącego znaczenia transportu 
morskiego, które potwierdzają potrzebę 
obecności na morskich szlakach komunika-
cyjnych okrętów pod biało-czerwoną ban-
derą. Dlatego scenariusze ćwiczeń Mary-
narki Wojennej skupiają się w dużej mierze 

Jednostki, które brały udział w ćwiczeniach  
OKRĘTOWEJ GRUPY ZADANIOWEJ:

KOMPONENT MORSKI: 
• fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”,
• okręt rakietowy ORP „Grom”,
• okręt rakietowy ORP „Orkan”,
• okręt podwodny ORP „Sokół”,
• okręt ratowniczy ORP „Lech”,
• zbiornikowiec ORP „Bałtyk”.

KOMPONENT LOTNICZY:
• samolot patrolowy An-28,
• śmigłowiec ratowniczy W-3RM,
• śmigłowiec pokładowy SH-2G. 

Główne zadania  
OKRĘTOWEJ GRUPY ZADANIOWEJ:

• zwalczanie zagrożeń asymetrycznych, 
w tym: odpieranie ataków z powierzchni 
morza oraz obrona okrętu przed ataka-
mi z powietrza,

• poszukiwanie okrętu podwodnego  
przeciwnika,

• wykonywanie zadań ogniowych do celów 
nawodnych i powietrznych,

• prowadzenie akcji ratowniczych na  
morzu,

• operacje boardingowe,
• uzupełnianie zapasów na morzu.

na operacjach związanych właśnie z osłoną 
i obroną morskich szlaków oraz niedopusz-
czeniem do blokady morskiej kraju, która 
oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatry-
wania. Chodzi głównie o przeciwdziałanie 
atakom z wody i powietrza oraz atakom 
okrętów podwodnych. Prowadzone są rów-
nież działania przeciwminowe, antyterro-
rystyczne, antypirackie, a także operacje 
stabilizacyjne, wymuszania pokoju i huma-
nitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są 
także kluczowe dla tworzenia atmosfery 
bezpieczeństwa na morzu, koniecznej do 
niezakłóconego rozwoju transportu i han-
dlu morskiego. Podobne działania jednost-
ki Marynarki Wojennej realizują podczas 
ćwiczeń i operacji w ramach współpracy 
międzynarodowej pod auspicjami NATO 
i Partnerstwa dla Pokoju.
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kpt. mar. Piotr Wojtas
p.wojtas@mw.mil.pl
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Przez ostatnie 12 miesięcy o „połą-
czonych” ćwiczeniach i dowódz-
twach słyszeliśmy dość często. Czy 
to za sprawą ćwiczenia „Steadfast 

Jazz” w listopadzie 2013 roku czy tegorocz-
nej „Anakondy”, słowo „połączone” odmie-
niane było przez wszystkie przypadki. Teraz 
przyszedł czas na „Trident Joust 2014” – ćwi-
czenie, które od 13 do 23 października odby-
wało się w Centrum Szkolenia Sił Połączo-
nych (JFTC) w Bydgoszczy. W świetle koń-
czącej się w 2015 roku misji w Afganistanie, 
ćwiczenia o takim charakterze będą odbywa-
ły się coraz częściej, a ich znaczenie będzie 
systematycznie rosło. 

Założeniem tego dowódczo-sztabowego 
ćwiczenia było dowodzenie kompleksową 
operacją połączoną prowadzoną na wodzie, 
lądzie i w powietrzu. Fikcyjny scenariusz 
„Trident Joust 2014” był w praktyce kontynu-
acją zeszłorocznego ćwiczenia „Steadfast 
Jazz 2013”. Szczegółowe założenia scenariu-
sza odzwierciedlały aktualne wyzwania bez-
pieczeństwa międzynarodowego oraz wyma-
gania współczesnego pola walki. W czasie 
ćwiczeń sprawdzono także współdziałanie 
wojska z podmiotami spoza NATO, organiza-

Podczas „Trident Joust 2014” 400-osobo-
wa grupa personelu różnych specjalności 
z Dowództwa Sił Połączonych NATO (JFC - 
Joint Force Command) w holenderskim 
Brunssum, potwierdziła gotowość kwatery 
do dowodzenia operacją w ramach Sił Odpo-
wiedzi NATO (NRF - NATO Reaction For-
ces). Nabyte doświadczenia procentować bę-
dą w przyszłej współpracy lub udziale Sił 
Zbrojnych RP w ćwiczeniach lub operacjach 
organizowanych i kierowanych przez JFC 
Brunssum w Europie.

W sumie, w ćwiczeniu reprezentowane były 
23 kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

cjami międzynarodowymi, pozarządowymi 
i pomocowymi.

Kanwą do prowadzenia operacji połączonych 
w takim wymiarze jest najważniejsza klauzula 
aktu założycielskiego NATO - Traktatu Wa-
szyngtońskiego. Jego artykuł V stanowi, że na-
paść na jedno z państw traktowane będzie jako 
napaść na cały Sojusz Północnoatlantycki i spo-
tka się z odpowiednią reakcją, z użyciem siły 
wojskowej włącznie. Decyzja o użyciu sił koali-
cji międzynarodowej pod flagą NATO, każdo-
razowo podejmowana jest na szczeblu politycz-
nym. Dotychczas pod szyldem „kolektywnej 
obrony” prowadzone są dwie operacje: kończą-
ca się w przyszłym roku misja ISAF (Interna-
tional Security Assistance Force) w Afganista-
nie oraz operacja antyterrorystyczna Active En-
deavour na Morzu Śródziemnym.

DWA DOWÓDZTWA

Jedno z dwóch Sojuszniczych Dowództw Sił Połączonych NATO (JFC - Joint Force Command)  
mieści się w południowej Holandii w Brunssum. W codziennej działalności kwatera ta wspiera 
operację Sojuszu w Afganistanie, a także odpowiada naprzemiennie - w cyklach rocznych  
z analogicznym dowództwem, znajdującym się w Neapolu - za dowodzenie Siłami Odpowiedzi  
NATO (NRF - NATO Reaction Forces).

Podczas „Trident Joust 2014” dowództwo NATO przećwiczyło prowadzenie 
kompleksowej operacji w powietrzu, na morzu i na lądzie. Sprawdzono również 
współdziałanie dowództwa z podmiotami, które nie są w strukturach Sojuszu 
Północnoatlantyckiego.

Natowski trójząb

JFTC Bydgoszcz

Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Byd-
goszczy (JFTC Bydgoszcz) pełni w NATO  
rolę szczególną. Prowadzi i wspiera połą-
czone szkolenia na szczeblu taktycznym 
dla sił NATO i jego partnerów, a ponadto 
współpracuje z Sojuszniczym Dowódz-
twem ds. Transformacji i organizacjami 
siostrzanymi, innymi centrami szkolenio-
wymi oraz Centrami Eksperckimi, w celu 
zapewnienia stosowania standardów 
i doktryny NATO, a także w celu wypraco-
wania połączonej interoperacyjności 
w kluczowych obszarach taktycznych.

W A R T O  W I E D Z I E Ć
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W uroczystym pożegnaniu sztan-
daru Gdyńskiego Oddziału 
Zabezpieczenia MW uczest-
niczyli między innymi: do-

wódca 3. FO kontradmirał Mirosław Mordel, 
zastępca dowódcy COM-DKM kontradmirał 
Krzysztof Teryfter, zastępca rektora AMW 

kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl

Sztandar – odprowadzić!
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komandor Mariusz Mięsikowski, prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek, byli i obecni do-
wódcy jednostek wojskowych 3. FO, przed-
stawiciele lokalnych społeczności oraz rodzi-
ny żołnierzy Oddziału Zabezpieczenia MW.

Sięgając pamięcią do lat minionych, do 
chlubnych korzeni Oddziału Zabezpiecze-

3 grudnia, podczas uroczystego apelu, kadra i pracownicy wojska 
Gdyńskiego Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej, 
pożegnali sztandar jednostki. Uroczystość odbyła się zgodnie 
z ceremoniałem wojskowym w asyście honorowej kompanii 
i orkiestry reprezentacyjnej MW. W związku z rozkazem dowódcy 
Generalnego RSZ nakazującym rozformowanie jednostki z dniem 
31 grudnia 2014 roku, sztandar zostanie przekazany do Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie.

nia, przywołać należy rok 1919. Wtedy to 
powołano do życia Batalion Morski, jed-
nostkę, która w składzie armii gen. Hallera 
obejmowała polskie Pomorze. Pierwsze 
chlubne karty w swej historii zapisała pod-
czas zaciętych walk w wojnie polsko–bol-
szewickiej w 1920 roku. Marynarze walczy-
li na przedpolach Warszawy. Z bezprzykład-
nym męstwem toczyli zacięte walki z bol-
szewickim najeźdźcą pod Złotoryją, Żółtka-
mi, Wysokiem Mazowieckiem, Nasiel-
skiem, Zabielem, Nową Wsią, Suskiem, 
Ćwiklinem i Makrewem. Po spełnieniu obo-
wiązku wobec ojczyzny jednostkę rozwiąza-
no, a jej marynarze zasili załogi pierwszych 
polskich okrętów wojennych. 

1 sierpnia 1931 roku ponownie powołano 
do życia Batalion Morski utworzony na bazie 
Szkoły Podchorążych Rezerwy. W przededniu 
wybuchu II wojny światowej został on prze-
kształcony w 1. Morski Pułk Strzelców. Po 
wybuchu wojny pułk walczył przez 19 dni na 
przedpolach Wejherowa, Redy, Kazimierza, 
Dębogórza oraz w obronie Kępy Oksywskiej. 
Swój szlak bojowy zakończył wraz z końcem 
walk Lądowej Obrony Wybrzeża. 

W 1976 roku z sił 3. i 4. Oddziału Zabez-
pieczenia oraz wydzielonych stanowisk etato-
wych Komendy Garnizonu Gdynia i Węzła 
Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej 
sformowano 3. Pułk Zabezpieczenia Do-
wództwa Marynarki Wojennej. 31 grudnia 
2007 roku jednostka została rozformowana. 
W jej miejsce sformowano Oddział Zabez-
pieczenia Marynarki Wojennej. Decyzją 
nr 142/MON z 28 kwietnia 2009 roku w spra-
wie nadania nazwy wyróżniającej Oddziało-
wi Zabezpieczenia MW w Gdyni, jednostka 
przyjęła nazwę wyróżniającą „Gdyński”. 
20 września 2009 roku jako pierwsza jed-
nostka morskiego rodzaju sił zbrojnych, 
otrzymała medal „Pro Memoria”.

Panu kontradmirałowi  
Marianowi AMBROZIAKOWI
Inspektorowi Marynarki Wojennej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają:
oficerowie, podoficerowie, marynarze i pracownicy wojska

jednostek i instytucji Marynarki Wojennej

Inspektorowi Marynarki Wojennej
Panu kontradmirałowi  

Marianowi AMBROZIAKOWI

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 
z powodu śmierci 

MAMY

składaja kadra i pracownicy 
Inspektoratu Marynarki Wojennej 

Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych
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W zbiorach Muzeum II Wojny Światowej znajduje się… 
hamak. Należał do radiotelegrafisty z ORP „Conrad”. 
Tego typu hamaki były standardowym wyposażeniem 
jednostek brytyjskiej Royal Navy. W czasie wojny były 
często wykorzystywane także przez polskich marynarzy.

W 2013 roku do zbiorów Mu-
zeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku przekazany został 
hamak używany w czasie 

służby w Polskiej Marynarce Wojennej na 
Zachodzie przez starszego marynarza radio-
telegrafistę Leona Puchowskiego. 

Droga do „Conrada”
Leon Puchowski otrzymał przydział do Ma-

rynarki Wojennej jesienią 1944 roku. Jego 
wcześniejsze wojenne losy są typowe dla Pola-
ków zamieszkujących obszar Rzeczypospolitej 
wcielonej do III Rzeszy. Wysiedlony z Tczewa, 
skierowany do pracy przymusowej, został 
w 1943 roku powołany do służby w Wehr-
machcie. Przeszkolony w Danii, został skiero-
wany do Francji, gdzie w sierpniu 1944 roku 
dostał się do niewoli amerykańskiej. We wrze-
śniu 1944 roku wstąpił do Wojska Polskiego 
w Wielkiej Brytanii i otrzymał przydział do 

Polskiej Marynarki Wojennej na Zachodzie. Po 
szkoleniu w obozie w Bickley i kursie w Cen-
trum Wyszkolenia Specjalistów Floty w Ply-
mouth oraz praktykach na ORP „Piorun”, 
w czerwcu 1945 roku otrzymał przydział na 
krążownik ORP „Conrad”, który został przeka-
zany do służby w Polskiej Marynarce Wojennej 
na Zachodzie jesienią 1944 roku. Okręt ten 
miał pełną wyporność około 5994 ton, mierzył 
143 metry i był uzbrojony w pięć pojedynczych 
dział 152 mm, 2 działa 102 mm, działka prze-
ciwlotnicze oraz ramową wyrzutnię bomb głę-
bionych. Jego załoga liczyła ponad 460 mary-
narzy i oficerów.

Między wachtami
Marynarz Leon Puchowski, jako radiotele-

grafista został przydzielony do obsługi radio-
stacji głównej okrętu i włączony w skład grupy 
marynarzy służb sygnalizacyjnych, która skła-
dała się z sygnalistów, radiotelegrafistów, ob-

sługi radaru i systemu ASDIC. W przerwach 
między wachtami marynarze odpoczywali 
w pomieszczeniach dla załogi, gdzie używane 
były rzadko spotykane przed 1939 rokiem 
w Polskiej Marynarce Wojennej hamaki. Były 
one standardowym wyposażeniem jednostek 
brytyjskiej Royal Navy od końca XV wieku 
i wraz z okrętami zaczęły być w okresie II woj-
ny światowej masowo wykorzystywane także 
przez polskich marynarzy. Hamak należący do 
Leona Puchowskiego wykonany jest z gęsto 
tkanej bawełny koloru szarego, wzmacnianej 
dodatkowymi obszyciami. Cechuje się prostotą 
wykonania, miał bowiem być w założeniu 
trwałym, solidnie wykonanym elementem ma-
rynarskiego wyposażenia. Na krótszych krawę-
dziach hamaka znajdują się mosiężne remizki, 
przez które przełożone są sznurki mocujące, 
umożliwiające zaczepienie do ścian kubryku. 
Na hamaku znajduje się także zapisane dwu-
krotnie nazwisko właściciela: ,,Puchowski” 
oraz wykonany zieloną farbą krzyż i litera ,,F”.

Powrót do Polski
W okresie służby Leona Puchowskiego, od 

czerwca 1945 roku do września 1946,  
ORP „Conrad” nie brał udziału w klasycznych 
działaniach wojennych na morzu, lecz wykony-
wał nie mniej ważną, lecz często zapominaną 
i pomijaną służbę transportową. W tym czasie 
ORP „Conrad” kursował między Wielką Bryta-
nią a Norwegią i Danią z ładunkiem paczek 
Czerwonego Krzyża oraz transportował perso-
nel wojskowy. Służbę tę zakończono w styczniu 
1946 roku, a 8 miesięcy później odbyła się uro-
czystość opuszczenia polskiej bandery i wy-
okrętowania załogi. Po zejściu z pokładu  
ORP „Conrad”, awansowany w międzyczasie 
na starszego marynarza Leon Puchowski trafił 
do załogi brytyjskiego pancernika HMS „Ma-
laya”, a następnie w grudniu 1946 roku został 
na własne życzenie zdemobilizowany i wrócił 
do Polski. Zabrał ze sobą, należny każdemu 
marynarzowi po odsłużeniu minimum 3 mie-
sięcy służby zestaw umundurowania, bieliznę, 
koce, pościel i marynarski hamak.

Wojciech Łukaszun
w.lukaszun@muzeum1939.pl

DZIEJE ORP „CONRAD”
ORP „Conrad” przekazany został Polskiej Marynarce Wojennej w miejsce utraconego 8 lipca 1944 krążownika ORP „Dragon”. Był okrętem tego same-
go typu, a obsadzony został marynarzami z „Dragona”. Nowa załoga okrętu nie musiała odbywać przeszkolenia przed rozpoczęciem na nim służby.
Początkowo okręt planowano nazwać ORP „Wilno” bądź ORP „Lwów”. Nie stało się tak jednak ze względów politycznych (brytyjskie władze obawiały 
się sprowokowania tą nazwą władz ZSRR). Ostatecznie zdecydowano się nadać mu neutralną politycznie nazwę ORP „Conrad”. Nazwą tą uczczono 
pamięć angielskiego pisarza urodzonego w Polsce, Josepha Conrada (właściwie Józefa Konrada Korzeniowskiego), którego utwory związane były  
z morzem. Imię okrętu nawiązywało w ten sposób do polsko-brytyjskiej współpracy na morzu.
Przejęcia okrętu w imieniu Polskiej Marynarki Wojennej dokonał komandor Karol Korytowski, a pierwszym dowódcą został komandor Stanisław  
Dzienisiewicz – ostatni dowódca ORP „Dragon”. Pod polską banderą okręt był używany do patrolowania północno-wschodnich obszarów Atlantyku,  
a przez tydzień, od 7 do 14 czerwca 1945 roku pełnił dyżur nadzorujący w bazie Kriegsmarine − Wilhelmshaven, zajętej w ostatnich dniach wojny 
przez 1. Dywizję Pancerną generała Stanisława Maczka.
28 września 1946 roku, o godzinie 15.15 opuszczono polską banderę i przekazano okręt Royal Navy. Powrócono do dawnej nazwy HMS „Danae”  
i skierowano do rezerwy w Falmouth, a 27 marca 1948 roku rozpoczęto złomowanie w Barrow.

Hamak 

Z  H I S T O R I Ą  W  T L E
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Największe okręty polskiej floty
Krążownik pancernopokładowy, transportowce, fregaty rakietowe, stawiacz min oraz 
niszczyciele - to największe klasy okrętów, które służyły pod polską banderą wojenną 
od dnia jej odtworzenia w 1918 roku.

28 listopada minęło 96 lat od 
odtworzenia Marynarki  
Wojennej. W tym czasie po-
wstało kilkadziesiąt progra-

mów rozbudowy naszej floty. Część z nich 
była wręcz utopijna, inne doczekały się czę-
ściowej realizacji. W jednym z nich, ogło-
szonym w 1920 roku przez wiceadmirała 
Kazimierza Porębskiego, znalazły się okręty 
klasy pancernik, ówcześnie największe  
wojenne jednostki pływające. Wstępny pro-
jekt przewidywał, że ich wyporność miała 
wynosić 15000 ton. Program ten nie wy-
szedł poza plany i Polska nigdy nie docze-
kała się tak dużych okrętów. Niemniej jed-
nak, duże jednostki pojawiały się w historii 
Polskiej Marynarki Wojennej. 

Pierwszym dużym okrętem, który podniósł 
banderę polską był transportowiec  
ORP „Warta” zakupiony w 1924 roku, celem 
zapewnienia dostaw uzbrojenia i sprzętu woj-
skowego z Francji do Polski. Wypierał on po-
nad 6100 ton i oprócz zadań typowo trans-
portowych był użytkowany jako jednostka 
szkoleniowa, na której podchorążowie i ofi-
cerowie odbywali praktyki morskie. Okręt 
przesłużył w Polskiej Marynarce Wojennej 

3 lata. Kolejna, jeszcze większa jednostka, 
została wcielona do sił morskich rok później. 
Był nią ORP „Wilja” - transportowiec i okręt 
szkolny PMW. Wykonywał zadnia aż do 
1940 roku, kiedy to został przekazany mary-
narce handlowej. Jego wyporność wynosiła 
8400 ton i do tej pory jest największym  
w historii MW okrętem wojennym. 

W 1927 roku, ze względu na brak lądowej 
infrastruktury Marynarki Wojennej, wynikają-
cy z dążenia do przeniesienia wszystkich struk-
tur polskiej floty na wybrzeże, zakupiono we 
Francji zdemobilizowany krążownik pancerno-
pokładowy. Otrzymał on nazwę ORP „Bałtyk” 
i stał się siedzibą Szkoły Specjalistów Mor-
skich, która została przeniesiona ze Świecia 
nad Wisłą do Gdyni. W późniejszych latach na 
jego pokładzie mieściło się Centrum Wyszkole-
nia Specjalistów Floty. Jednostka ta była sklasy-
fikowana jako „hulk”, czyli bez własnego napę-
du, jednakże podnosiła banderę wojenną, jej 
dowódcą był oficer MW, a przed nazwą widniał 
skrót ORP. Wyporność jego w czasie służby 
wynosiła 8114 ton. 

Największymi jednostkami bojowymi 
polskiej floty były dwa krążowniki lekkie, 
wydzierżawione Polsce przez Wielką Bry-

tanię podczas II wojny światowej. ORP 
„Conrad” i ORP „Dragon” wypierały po 
ponad 5600 ton. Następnym okrętem w ko-
lejności był niszczyciel rakietowy ORP 
„Warszawa II” (4950 ton) służący w Mary-
narce Wojennej w latach 1988-2003. Miej-
sce 4 i 5 pod względem wielkości wśród 
jednostek bojowych dzierżą służące obec-
nie w polskiej Marynarce Wojennej dwie 
fregaty rakietowe - ORP „Gen. T. Ko-
ściuszko” i ORP „Gen. K. Pułaski”, które 
noszą naszą banderę wojenną: pierwszy od 
2002 roku, a drugi 2000 roku.

W całej historii polskiej Marynarki Wojen-
nej, począwszy od jej odtworzenia w 1918 
roku, w strukturach sił morskich mieliśmy 15 
niszczycieli (w tym 3 eskortowe), z tym że 
jeden z nich obsadzony był polską załogą, ale 
nie nosił skrótu ORP. Był nim okręt francuski 
OF „Huragan”. Pozostałe 13 jednostek (po-
mijając już przytoczony ORP „Warszawa II”) 
służyło pod polską banderą zarówno przed, 

w trakcie, jak i po II wojnie światowej. Pod 
względem wielkości prym wiodą okręty po-
wojenne, przekazane nam przez b. ZSRR - 
niszczyciel ORP „Warszawa I” (3800 ton) 
oraz dwa bliźniaki ORP „Grom” i ORP „Wi-
cher”, wypierające po 3100 ton. Wyporność 
pozostałych niszczycieli użytkowanych przez 
PMW przed oraz w trakcie II wojny świato-
wej znajduje się w przedziale od 1500 do 
2650 ton. Należy także wspomnieć o naj-
większym przedwojennym bojowym okręcie 
polskiej floty. Był nim stawiacz min ORP 
„Gryf” wypierający 2250 ton.

Polska nigdy nie doczekała się okrętu, któ-
rego wyporność przekroczyłaby 10000 ton, 
jednakże patrząc na całą statystykę, w skład 
naszej Marynarki Wojennej weszło 5 okrę-
tów, których wyporność przekraczała 5000 
ton, a 15 kolejnych wypierało ponad 1500 
ton. Zgodnie z planami modernizacyjnymi 
naszej floty, już za dwa lata stan ten się po-
większy, gdyż do linii ma wejść budowany 
w Stoczni MW okręt patrolowy o prawdopo-
dobnej nazwie ORP „Ślązak”.
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kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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W gdyńskim laboratorium badawczym „Zenit” opracowywany jest prototyp 
bezzałogowej platformy latającej, przeznaczonej między innymi do 
poszukiwania rozbitków na Bałtyku i monitoringu ekologicznego morza. 
Testowany na niej sprzęt umożliwi stosowanie jej również do identyfikacji 
wszelkiego rodzaju obiektów znajdujących się na morzu. 

Dron nad Bałtykiem

Bezzałogowa platforma latająca (BPL) 
zaprojektowana została w oparciu 
o sprawdzoną (oblataną) konstrukcję 
załogową płatowca AF-129. Ma ona 

udźwig do 300 kg i odpowiednio dużo miejsca 
do instalacji standardowych sensorów obserwa-
cyjnych. Oparcie budowy BPL na istniejącej 
konstrukcji ma duże znaczenie praktyczne. Za-
projektowanie i zbudowanie od podstaw tego ro-
dzaju płatowca jest procesem długotrwałym 
i kosztownym, wymagającym przeprowadzenia 
wielu prób i przejścia przez cały proces certyfi-
kacji. Poza tym, pomimo najlepszej wiedzy i in-
tencji projektantów, właściwości konstrukcji 
można ocenić dopiero w testach. AF-129 speł-
niał natomiast wymagania projektu odnośnie: 
udźwigu, kubatury ładowni, zasięgu, możliwo-
ści operowania z lotnisk polowych, długości wy-
maganego pasa startowego, ekonomiczności 
eksploatacji, bezpieczeństwa lotu, jak również 
możliwości adaptacji samolotu na hydroplan. 

AF-129 to jednosilnikowy, ultralekki samo-
lot, którego konstrukcja została wykonana na 
bazie kompozytów polimerowych. Konstrukcja 
płatowca powstała w ostrołęckiej firmie Avia-
com. pl, zaś partnerami firmy są: Instytut Tech-
niki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej oraz Wy-
dział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Poli-

techniki Warszawskiej. Głównym konstrukto-
rem płatowca jest mgr inż. Andrzej Frydryche-
wicz, konstruktor takich samolotów jak:  
PZL-104 Wilga, PZL-106 Kruk i PZL-130 Orlik. 

Adaptacja samolotu AF-129 na bezpilotową 
platformę latającą (BPL) klasy MALE (Me-
dium-Altitude Long-Endurance) przeprowa-
dzana jest ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki monitoringu strefy brzegowej. Ma 
ona na celu przede wszystkim stworzenie wie-
lowariantowego, pod względem funkcjonalno-
ści, nosiciela różnego typu aparatury pomiaro-
wo-monitorującej. W ramach prac testowane 
jest jednoczesne użycie m.in.: „cichego rada-
ru”, radioodbiornika AIS, radioodbiornika 
GMDSS, głowicy optoelektronicznej i głowicy 
mikrofalowej. Na potrzeby ww. wdrożenia 
opracowywany jest innowacyjny system łącz-
ności oparty o technologię WiMAX 802.16e, 
pozwalający na dwukierunkowe, szerokopa-
smowe przesyłanie danych pomiędzy samolo-
tem i stanowiskiem sterowania.

Projekt bezzałogowej platformy latającej re-
alizowany jest w ramach Wsparcia projektów 
celowych w Programie Operacyjnym Innowa-
cyjna Gospodarka i współfinansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz dotacji celowej.

W realizowanym projekcie Opracowanie 
i budowa wielowariantowej, bezzałogowej plat-
formy latającej – ZENIT klasy MALE, z prze-
znaczeniem do zadań rozpoznawczych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zadań morskich - 
WNP-POIG.01.04.00-22-093/11) została użyta 
technologia i doświadczenie zdobyte w dwóch 
poprzednich projektach: Utworzenie w Gdyni 
laboratorium badawczego pomiarów pola elek-
tromagnetycznego, w tym niestacjonarnego  
i impulsowego RPPM.01.02.00-00-002/09 oraz 
Nabycie technologii produkcji miernika pola 
elektromagnetycznego EMF-5 przez firmę  
LB ZENIT dla potrzeb systemów zarządzania 
jakością atmosfery nad aglomeracjami  
miejskimi - RPPM.01.02.00-00-040/09) 
realizowanych w oparciu o pozyskane dofinan-
sowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2007-2013.

Charakterystyka konstrukcji AF-129:
• „szybowcowa” aerodynamika pozawaljąca 

na lot i lądowanie przy wyłączonym silniku,
• prędkość przelotowa na poziomie 200 km/h,
• zasięg około 1600 km,
• bezpieczeństwo lotu – zastosowanie spa-

dochronu pozwala na bezpieczne sprowa-
dzenie uszkodzonego płatowca na ziemię.

• łatwość operowania – lekka konstrukcja 
oraz wytrzymały układ podwozia umożliwia 
start i lądowanie z trawiastego pasa o dłu-
gości 150 metrów,

• składana konstrukcja pozwala na przewo-
żenie samolotu na przyczepie.

Zbigniew Zdunek
bandera@mw.mil.pl

Przeznaczenie AF-129:
• odnajdywanie i identyfikacja o każdej porze 

doby poszukiwanych obiektów (głowica mi-
krofalowa, „cichy radar”, AIS , głowica opto-
elektroniczna), 

• uzupełnienie informacji o śledzonych 
obiektach pozwalające na szybkie wykrycie 
ewentualnych nieprawidłowości,

• prowadzenie poszukiwań rozbitków 
(GMDSS, głowica optoelektroniczna),

• prowadzenie rozpoznania zanieczyszczeń 
ekologicznych (głowica optoelektroniczna).
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Odnaleźć się w cywilu
Z emerytem wojskowym kmdr. ppor. rez. dr. Rafałem P. 
Depczyńskim, o przejściu „na drugą stronę życia zawodowego” 
rozmawia Mariusz Konarski.

B A N D E R A

Od 4 lat jest Pan na emeryturze wojsko-
wej. Co może Pan powiedzieć o życiu 

emeryta wojskowego?
Przede wszystkim muszę zacząć od tego, 

że na emeryturę, jak większość młodych 
emerytów wojskowych, wcale się nie wybie-
rałem, to raczej emerytura wybrała mnie, 
a ściśle rzecz ujmując, w coraz ciaśniejszej 
etatowo armii trudno było mi się odnaleźć. 
I stało się, że wreszcie, ku uciesze niektó-
rych, a być może zmartwieniu innych, „po-
łożyłem kwit”. Przechodząc na emeryturę 
miałem jednak świadomość, że będzie to 
tzw. mała emerytura i „zestarzeje” się ona 
szybciej ode mnie. To pozwoliło mi uniknąć 
dylematu: szukać pracy czy zostać operato-
rem pilota telewizyjnego? Oczywistym  
było, że mając rodzinę, ta mała emerytura 
wystarczy jedynie na opłaty, a zatem należa-
ło podjąć pracę. 

Wiem, że skorzystał Pan z rekonwersji. 
Tak, z tym, że kilkanaście miesięcy 

przed odejściem z armii zaplanowałem swoje 
życie emeryta. Rozpocząłem studia dokto-
ranckie, a koszt ostatniego roku studiów po-
kryłem właśnie ze środków pozyskanych 
z rekonwersji. W ogóle nasz gdyński OAZ to 
ogromny skarb dla żołnierzy odchodzących 
do cywila. Kadra jest bardzo dobrze przygo-
towana do tego co robi i niezwykle pomocna. 
Wybierającym się na emeryturę radziłbym 
korzystanie z tej świetnej, moim zdaniem, 
formy wspierającej przystosowanie się do no-
wych warunków.

I jak się potoczyło dalej ?
Na początku było troszkę straszno. Za-

łożyłem działalność gospodarczą i zastana-
wiałem się czy się powiedzie. Do dziś jednak 
z powodzeniem ją prowadzę. Może nie się-
gnąłem jeszcze obrotów wielkich spółek, ale 
to co zarobię wystarczy na wyrównanie tego, 
co straciłem odchodząc z wojska. 

Jaka jest recepta na sukces po wojsku?
Można nazwać to sukcesem, ale nie tyl-

ko i przede wszystkim nie sukcesem finanso-
wym. Sukcesem jest, gdy emeryt wojskowy, 
który trafia na rynek cywilny zostaje przez 
niego zagospodarowany i otrzymuje satysfak-

cjonującą propozycję. Jest to sukces podwójny, 
bo człowiek, zarabia pieniądze, ale i spełnia 
się „po drugiej stronie”. Receptą na powodze-
nie we własnym biznesie jest przede wszyst-
kim praca. Czasem bardzo dużo pracy. 

No właśnie, bardzo dużo pracy oznacza 
bardzo mało czasu dla siebie i dla ro-

dziny, a jednak angażuje się Pan jeszcze 
w dodatkowe projekty. 

Rzeczywiście, tego czego najbardziej mi bra-
kuje, to czasu. Niekiedy nawet muszę trochę 
popracować w domu. Staram się jednak, by nie 
działo się to kosztem rodziny. Jednak mam też 
czas dla siebie – raz w tygodniu na przykład re-

gularnie grywam w piłkę nożną z moją drużyną 
„oldbojów”. Ostatnio otrzymałem też propozy-
cję zaangażowania się w pracę na rzecz naszej 
gdyńskiej społeczności. 

Pracę społeczną ? 
Nie do końca społeczną, ale dla dobra 

społeczności. Niebawem będzie o tym głośniej.

Co by Pan radził przyszłym emerytom 
wojskowym ?

Radziłbym, by nie bali się przejścia „na dru-
ga stronę”, by porządnie przygotowali się na to 
przejście, by „rzucając kwit” mieli pomysł na 
siebie i koniecznie skorzystali z fachowej po-
mocy rekonwersyjnej. 
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W terminie od 8 do 11 listopada 
odbyło się zamknięcie sezo-
nu rowerowego Klubu Tury-
styki Kolarskiej „Na Fali” 

im. E. Jeziorowskiego – koła PTTK Mary-
narki Wojennej w Gdyni. Współorganizato-
rem przedsięwzięcia było Akademickie Ko-
ło Cyklistów „Antymoto” z Torunia. W im-
prezie wzięło udział 81 rowerzystów (tyle 
samo, co w roku ubiegłym). Jej uczestnicy 
zostali zakwaterowani w domkach ośrodka 
wypoczynkowego „Mleczarz” w Ocyplu.

Trasy rajdu zamykającego sezon były 
urozmaicone. Pierwsza – typowo rowerowa, 
głównie drogami leśnymi o długości około 
40 km. Druga, mieszana, wymagała prze-
płynięcia 12 km kajakami po rzece Wdzie 
i przejechania 16 km rowerami przez las. 
W następnych dniach rajdu rowerowego, tra-
sy były planowane już indywidualnie.

Blisko osiemset osób uczestniczyło w tym roku w czterdziestu pięciu rajdach pieszo- 
-rowerowych zorganizowanych przez Klub Turystyki Kolarskiej „Na Fali”, działający 
przy PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni.

Jan Kamiński
bandera@mw.mil.pl

Cykliści na fali 
Prezes koła Jerzy Formella i jego zastępca 

Janusz Wojewski są doświadczonymi orga-
nizatorami imprez pieszo–rowerowych i co 
roku organizują po kilkadziesiąt rajdów. 
Największy z nich to IX Ogólnopolska Ma-
jówka po Kaszubach. W sumie, od stycznia 
zorganizowano 45 imprez pieszo–rowero-
wych, w których uczestniczyło niespełna 
800 osób.

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Kra-
joznawcze jest członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej 
(UECT) i regularnie bierze udział w euro-
pejskich spotkaniach rowerzystów. W tym 
roku europejski zjazd miłośników cyklin-
gu odbył się w pierwszych dniach lipca 
w Torreiro nad Oceanem Atlantyckim 
(ok. 80 km od Porto) w Portugalii. Uczest-
niczyło w nim dziewięciu rowerzystów 
z koła „Na Fali”. W przyszłym roku takie 

przedsięwzięcie ma zorganizować Ukra-
ina, a w 2016 roku – Francja.

Koło „Na Fali” zostało powołane do życia 
w 2014 roku. Skupia obecnie 55 członków. 
Najdłuższy staż w kole mają: Jerzy Formel-
la, Andrzej Jeziorowski i Janusz Wojewski. 
Do grona najstarszych rowerzystów zalicza-
ją się: Tadeusz Sobieszczański, Jerzy Birn,   
Julian Tarnawski, a najmłodszym rowerzy-
stą – już z trzyletnim stażem jest 11 letnia 
Ania Kamińska. 

Od kilku lat zwyczajem koła są stycznio-
we, sobotnio-niedzielne wyjazdy do różnych 
miast Polski. W ubiegłym roku był to wy-
jazd do stolicy, w roku bieżącym do Toru-
nia, a w 2015 roku w planach wyjazdowych 
jest Poznań.
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Żeglarskie medale

Reprezentacje żeńska i męska Wojskowego Zespołu 
Sportowego w Gdyni stanęły na podium podczas 
Wojskowych Mistrzostw Świata w Żeglarstwie.
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kmdr por. Paweł Łępa
bandera@mw.mil.pl

Dwa brązowe krążki zdobyli re-
prezentanci Wojska Polskiego na 
47. Wojskowych Mistrzostwach 
Świata w Żeglarstwie, które od-

były się w dniach 22-30 listopada w Doha 
w Katarze. Na podium stanęły załogi kobiet 
i mężczyzn. Biało-czerwoni płynęli w skła-
dzie: st. mar. Katarzyna Tylińska (sternik) 
i ppor. Aleksandra Tułodziecka oraz st. mar. 
Marcin Czajkowski (sternik) i st. mar. Piotr 
Przybylski. Wszyscy zawodnicy służą  
w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni, 
wyjątek stanowi ppor. mar. Aleksandra  
Tułodziecka, która jest żołnierzem 13. Dy-
wizjonu Trałowców. 

W Katarze rywalizowali przedstawiciele 
siedemnastu armii. O medale w klasie 470 
walczyło piętnaście męskich załóg z piętna-
stu państw i siedem żeńskich z siedmiu kra-
jów. Nasza męska załoga przegrała tylko 
z Niemcami i Ukraińcami, a żeńska z Fran-
cuzkami i Rosjankami. W Katarze rewelacyj-
nie pływała załoga niemiecka w składzie: 
Jan-Jaspe Wagner (sternik) i Dustin Baldwe-

in. Niemcy wygrali aż dziesięć wyścigów, 
a raz zajęli drugie miejsce (w siódmym star-
cie). Niemcy triumfowali z dziewięcioma 
punktami nad Ukraińcami, którzy zgroma-
dzili osiemnaście oczek. Borys Szwec (ster-
nik) i Pavlo Matsijew wygrali siódmy wyścig, 
siedem razy finiszowali na drugiej pozycji, 
raz na trzeciej i dwa razy na czwartej. Biało- 
-czerwoni wraz z załogą z Indii (Pushparajan 
Muttu i Narendra Singh Rajput) zdobyli po 
trzydzieści sześć punktów. Nasi żeglarze 
mieli jednak korzystniejszy bilans zajętych 
wyższych lokat (do klasyfikacji zaliczono im 
po jednym drugim i trzecim miejscu, pięć 
czwartych oraz piąte i szóste) i wywalczyli 
brąz. Miejsce na podium stracili zaś w ostat-
nim wyścigu reprezentanci gospodarzy. Al- 
-Sharshani Waleed i Al-Sulati Jassim w jede-
nastym starcie zajęli dziewiątą lokatę. Gdyby 
przypłynęli na metę na szóstym miejscu to 
oni, a nie Polacy, cieszyliby się z brązu.
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Mistrzostwa WP w judo
5 listopada 2014 roku, w Gdyni, na obiektach szkoleniowych Komendy 
Portu Wojennego rozpoczęły się Mistrzostwa Wojska Polskiego w judo. 
Gospodarzem zawodów była Marynarka Wojenna, reprezentowana przez 
3. Flotyllę Okrętów oraz Zespół Sportowy MW. 

W rywalizacji indywidualnej 
oraz drużynowej zmierzyli 
się najlepsi zawodnicy po-
szczególnych rodzajów sił 

zbrojnych, szkolnictwa wojskowego, jedno-
stek i instytucji wojskowych. 

W zawodach zaplanowano udział 8 zespo-
łów, w tym 94 zawodników. Kobiety rywali-
zowały w dwóch kategoriach wagowych: do 
i powyżej 63 kg. Mężczyźni natomiast, 
w zależności od rodzaju rywalizacji, konku-
rowali w kilku kategoriach wagowych.

Najbardziej doświadczonym zawodni-
kiem, który rywalizował na gdyńskim tata-
mi był reprezentant gospodarzy, 50-letni 
kmdr ppor. Zbigniew Kamiński. On też 
triumfował w swojej kategorii wagowej do 
100 kg. Jak zwykle świetnie z rywalami ra-
dzili sobie tylko nieco młodsi bracia Po-
ździkowie. Kmdr ppor. Jarosław Poździk 
triumfował w kat. +100, zaś chor. mar. 
Adam Poździk w kat. 90 kg. Obronili mi-
strzowskie tytuły. Dokonał tego także st. 
mat. pchor. Roman Błoński w kat. 90 kg. 

Podobnie srebrny medal wywalczył por. 
mar. Mateusz Morawiec w kat. 100 kg. 
Brązowe: st. mat Agnieszka Szumska  
+63 kg, kpt. mar. Jacek Danielewski 90 kg  
i st. mar. Michał Juśkowiak +100 kg. 
W klasyfikacji ogólnej reprezentanci MW 
uplasowali się na trzecim miejscu. 
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kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl

S P O R T  &  T U R Y S T Y K A

Uroczysty apel, przekazanie władzy studentom, występ Orkiestry Reprezentacyjnej MW 
oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów XII LO z Gdyni, to główne elemen-

ty obchodów Dnia Podchorążego w Akademii Marynarki Wojennej. Na pamiątkę wydarzeń 
z 29 listopada 1984 roku, rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, współcześni podcho-
rążowie studenci AMW przypomnieli tradycje walki o niepodległość, oddając w ten sposób 
hołd patriotycznej młodzieży wojskowej. 

Uroczysty apel rozpoczął się od wybicia dzwonem czterech „szklanek okrętowych”. Podczas uroczystości zostały odczytane rozkazy 
okolicznościowe. Była to także okazja do wyróżnienia studentów wojskowych za osiągnięcia w nauce, sporcie oraz za działalność społeczną. 
Szczególnym momentem tego dnia było przekazanie władzy nad uczelnią podchorążemu, który objął symboliczne dowodzenie, jako  
Honorowy Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej. Podchorążowie z młodszego rocznika wystąpili w mundurach historycznych 
nawiązujących do okresu Powstania Listopadowego. Studenci wojskowi wystawili warty honorowe, a także przejęli służbę oficera dyżurnego 
AMW. W trakcie obchodów został wystawiony posterunek przy pomniku Bohaterów Westerplatte. W uroczystościach na placu apelowym 
uczestniczła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, a dodatkową oprawę artystyczną zapewnił występ chóru Akademii MW oraz  
pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni.

kmdr por. Wojciech Mundt
rzecznik@amw.gdynia.pl
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