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 Szanowni Państwo

Baltops 2015 to największe międzynarodowe manewry morskie na wodach Mo-
rza Bałtyckiego. Faza portowa miała miejsce w Gdyni, między czwartym 
a ósmym czerwca, a jej gospodarzem była dowodzona przeze mnie 3. Flotylla 
Okrętów. Naszym głównym zadaniem było sprawne przyjęcie do Gdyni 

wszystkich jednostek, ich logistyczne zabezpieczenie, a także zorganizowanie wielu 
przedsięwzięć, bez których żadna faza portowa odbyć się nie może (pre-sail conference, 
imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne itp.). Dodatkowo bardzo ważnym zadaniem 
postawionym przed 3. Flotyllą Okrętów było rozwinięcie tak zwanego wysuniętego 
punktu wsparcia logistycznego (z ang. FLS – Forward Logistic Site), którego międzyna-
rodowa obsada koordynowała szeroko pojęte przedsięwzięcia logistyczne dla sił biorą-
cych udział w manewrach. Należy do nich między innymi zabezpieczenie medyczne, 
transport kołowy oraz lotniczy, a także zadania związane ze wsparciem państwa-gospo-
darza (z ang. HNS – Host Nation Support) właściwie na wszystkich szczeblach dowo-
dzenia. To bardzo odpowiedzialne zadanie było wykonywane przez cały czas trwania 
ćwiczenia, do 21 czerwca włącznie.

Jestem dumny, że jedynym okrętem podwodnym biorącym udział w ćwiczeniu  
Baltops 2015 była nasza jednostka z 3. Flotylli Okrętów – ORP „Kondor”, która 
sprawiła wiele trudności okrętom nawodnym z jego wykryciem. Dowódcy i całej zało-
dze ORP „Kondor”, a także wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska bezpośred-
nio zaangażowanym w organizację ćwiczenia „Baltops 2015”, dziękuję za pomyślne 
wykonanie postawionych zadań oraz zrealizowanie założonych celów.

Dowódca 3. Flotylli Okrętów  
kontradmirał Mirosław Mordel

 2 T. GOS | Od nas zależy ludzkie życie

 5 E. KORSAK, R. PIOCH | Dżentelmen roku

 6 P. PŁONECKI | Osłona morskich szlaków komunikacyjnych

 7 R. BIERNACZYK | Mistrzowie kierownicy

 8 P. PŁONECKI | Czwarta część tarczy

 10 W. MUNDT | Praktyki podchorążych 2015

 12 R. PIOCH | Tajemnica z głębin

 14 D. GRABIEC | Krajowe obchody Światowego Dnia   

         Hydrografii 2015

 16 R. PIOCH | 5 mil po oksywskim porcie

Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik3fo@mw.mil.pl.

Czasopismo „Bandera” jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
3. Flotylli Okrętów (http://www.3fo.wp.mil.pl) w zakładce Bandera. 

Bandera
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Siły 12. Dywizji na okrętach
10 czerwca, w świnoujskim Porcie Wojennym miał miejsce ćwiczebny manewr załadunku i wyładunku sił 12. Brygady Zmechanizowanej 

i 8. Pułku Przeciwlotniczego na pokład okrętu transportowo-minowego 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Sprawdzane były procedury obo-
wiązujące przy operacji załadunku sprzętu oraz doskonalono metody rozmieszczania ładunku na pokładach okrętów.

W trakcie ćwiczenia na pokład okrętu transportowo-minowego ORP „Toruń” załadowano łącznie 26 pojazdów różnego typu. Były to mię-
dzy innymi kołowe transportery opancerzone „Rosomak”, armatohaubice typu „Dana”, zestaw przeciwlotniczy „Osa” oraz pojazdy ciężaro-
wo-terenowe. Po dokładnym sprawdzeniu i zabezpieczeniu załadowanego sprzętu nastąpił manewr rozładunku okrętów. Marynarze z 8. FOW 
często biorą udział w tego typu ćwiczeniach. W trakcie załadunku techniki wojskowej na okręty doskonalona jest metoda wprowadzania  
pojazdów na ich pokład oraz procedury związane z bezpieczeństwem operacji załadunku i rozładunku.

Ćwiczenie zrealizowane przez wydzielone siły 12. „Szczecińskiej” Dywizji Zmechanizowanej z okrętami 8. Flotylli Obrony Wybrzeża   
było integralną częścią manewrów wydzielonych komponentów Wojsk Lądowych do ćwiczenia pod kryptonimem „Żbik 15”.



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Zainteresowanie wojskiem oraz zainte-
resowanie silnikami samolotów i śmi-

głowców to u Pana pasja rodzinna?
Tak. Mój ojciec był mechanikiem w 41. Puł-

ku Lotnictwa Myśliwskiego . Spędzałem z nim 
dużo czasu na lotnisku w Malborku.

Jak zaczęła się Pana przygoda z armią?
W 1997 roku zostałem powołany do za-

sadniczej służby wojskowej w Świeciu nad Wi-
słą, gdzie zostałem specjalistą łączności 
w stopniu kaprala. Następnie byłem dowódcą 
drużyny radiotelegrafistów w 14. Brygadzie 
Zmechanizowanej w Elblągu. Później dosta-
łem się do szkoły chorążych w Oleśnicy, którą 
ukończyłem jako prymus. W 2000 roku, już ja-
ko chorąży lotnictwa trafiłem do Gdyni, do 
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, 
gdzie zostałem wyznaczony na technika samo-
lotu Mig-21. Potem przydzielono mnie do klu-
cza śmigłowców pokładowych SH-2G. Wyco-
fanie ze służby „Migów” zbiegło się z pozyska-
niem do Marynarki Wojennej fregat rakieto-
wych i śmigłowców pokładowych. Zacząłem 
pracować na nich jak tylko trafiły do Polski. 
Pierwsze szkolenia i egzaminy prowadzili spe-
cjaliści ze Stanów Zjednoczonych.

Jakie maszyny teraz Pan obsługuje?
Obecnie jestem technikiem klucza śmi-

głowców transportowych. Zajmuję się obsługą 
takich maszyn jak W-3, Mi-17 i Mi-2. Ale jeśli 
koledzy, którzy obsługują SH-2G mają jakieś 
problemy z silnikami, to zawsze służę swoją 
pomocą. Kilkanaście lat pracy przy tych ma-
szynach pozwoliło mi na zdobycie dużej wie-
dzy o śmigłowcach pokładowych.

Domyślam się, że początki pracy przy 
SH-2G były trudne?

Początki służby na śmigłowcach pokłado-
wych były bardzo trudne. SH-2G współpracu-
je z fregatą i ta współpraca ma spory wpływ 
na pracę techników pokładowych. Hangary 
dla śmigłowców na fregatach są bardzo małe 

w porównaniu z hangarami na lotnisku. Ogra-
niczona ilość miejsca na wykonanie obsług 
utrudnia pracę. Musimy bardzo uważać, żeby 
nie zrobić krzywdy sobie lub koledze oraz że-
by nie uszkodzić sprzętu. Przy każdym wyj-
ściu okrętu w morze, trzeba unieruchomić 
w hangarze wszystkie narzędzia i zdemonto-
wane ze śmigłowca elementy, żeby nie stano-
wiły zagrożenia dla zdrowia i życia osób znaj-
dujących się w pobliżu, a także dlatego, żeby 
nie hałasowały. Głośne dźwięki wydobywają-
ce się z hangaru mogą przyczynić się do wy-
krycia i zlokalizowania okrętu przez przeciw-
nika. Podczas jednego z zagranicznych szko-
leń, oficer Royal Navy, który pełnił funkcję 
mechanika pokładowego podczas wojny 
o Falklandy, opowiadał nam, jak w czasie sil-
nego sztormu, niezabezpieczony śrubokręt 
w hangarze zamienił się w latający pocisk.

W 43. Bazie Lotnictwa Morskiego peł-
ni Pan jeszcze jedną funkcję, nie-

etatową, związaną z Pana świetną znajo-
mością języka angielskiego…

Świetna znajomość języka angielskiego to 
zbyt górnolotnie powiedziane, w 2008 roku 
zdałem egzaminy wg norm natowskich na po-
ziomie zaawansowanym (tzw. 3) i staram się 
każdą okazję wykorzystać do sprawdzenia i po-
głębienia mojej znajomości tego języka.

Od kilku lat nasze lotnisko jest bazą dla żoł-
nierzy zagranicznych, przyjeżdżających na 
ćwiczenia międzynarodowe. Podczas takich 
przyjazdów pełnię funkcję, którą można byłoby 
porównać do funkcji oficera łącznikowego. 
Krótko mówiąc, służę pomocą gościom zza 
granicy, praktycznie we wszystkich sprawach 
dotyczących ich pobytu na lotnisku w Gdyni 
Babich Dołach.

Jest to dla mnie bardzo ciekawe doświadcze-
nie. Przede wszystkim mogę sprawdzić w prak-
tyce moją znajomość języka angielskiego. Po-
znaję również nowych ludzi.

Na czym w praktyce polega pełnienie 
takiej funkcji?

Wyjaśniam na przykład zasady poruszania 
się po lotnisku. Tłumaczę zagranicznym go-
ściom, w którym miejscu mogą przebywać, 
a w którym miejscu jest to zabronione. Służę 
pomocą w problemach związanych ze znajo-
mością topografii miasta. Pomagam wypeł-
niać różne dokumenty.

W 2014 roku otrzymał Pan tytuł „Pod-
oficera Roku”, zarówno 43. Bazy, jak 

i Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej…
To dla mnie ogromne wyróżnienie. Nie 

spodziewałem się, że zostanę najlepszym 
podoficerem w swojej bazie. A tytuł „Podofi-
cera Roku” Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej był już dla mnie totalnym zasko-
czeniem. Cieszę, że moja praca jest tak wyso-
ko oceniana przez kolegów.

W Brygadzie Lotnictwa Marynarki 
Wojennej są podobno tylko dwie 

osoby, które potrafią wyważyć śmigło 
ogonowe SH-2G…

Tak. Tylko chorąży Krzysztof Popiel i moja 
skromna osoba potrafimy obsługiwać sprzęt 
do analizy wibracji i wyważania śmigła ogo-
nowego. Taką operację należy wykonać za-
wsze po wymianie jego łopat, po zakończeniu 
prac fazowych lub po wymianie podzespołów 
śmigłowca. Obsługi aparatury diagnostycznej 
nauczyliśmy się na początku eksploatacji  
SH-2G od mechaników amerykańskich.

Kocha Pan swoją pracę?
Żeby być mechanikiem lotniczym, 

trzeba kochać to co się robi. Jeśli jest jakiś pro-
blem z silnikiem, to będę w nim grzebał tak 
długo, dopóki go nie rozwiążę. Od naszej pra-
cy zależy ludzkie życie. To sprawia, że każda 
nasza ingerencja w silnik lub inne urządzenie 
samolotu musi być precyzyjne i przemyślane. 
Nasz błąd może kosztować czyjeś życie.

Młodszy chorąży Przemysław RATAJCZYK jest absolwentem Szkoły Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Oleśnicy, gdzie 
w 2000 roku ukończył naukę na kierunku eksploatacji samolotów naddźwiękowych. Początkowo trafił do eskadry A 1. Dywizjonu Lotniczego 
w Gdyni Babich Dołach i zajmował się obsługą samolotów MiG-21. Po ich wycofaniu ze służby w lotnictwie morskim został skierowany do  
obsługi śmigłowców pokładowych SH-2G. Trzykrotnie zaliczył szkolenie i egzamin w FOST (ang. Flag Officer Sea Training) w Wielkiej Brytanii. 
W 2006 roku pełnił służbę w składzie wydzielonego komponentu lotniczego na pokładzie fregaty ORP „Gen. K. Pułaski” w Stałym Zespole  
Okrętów NATO Grupa 1. Jest specjalistą w zakresie eksploatacji silników turbowałowych General Electric T700-GE-401.

Z młodszym chorążym Przemysławem Ratajczykiem, technikiem klucza 
śmigłowców transportowych w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego rozmawia 
Tomasz Gos.

Od nas zależy ludzkie życie
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8. Dywizjon Przeciwlotniczy - 4 dekady w służbie 

12 czerwca obchodzono 40-lecie powsta-
nia 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego 

z Dziwnowa. W uroczystości wzięli udział 
m.in.: dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
kontradmirał Jarosław Zygmunt, dowódcy 
jednostek wojskowych flotylli, przedstawi-
ciele władz regionalnych i lokalnych oraz by-
li dowódcy, żołnierze i pracownicy dywizjo-
nu. W czasie uroczystości, przedstawiono hi-
storię jednostki, a także odczytano rozkazy 
okolicznościowe. Po apelu odsłonięto pa-
miątkową tablicę oraz zaprezentowano sprzęt 
specjalistyczny jednostki m.in. wóz dowo-
dzenia, stację radiolokacyjną i armaty. 
W Międzynarodowym Domu Kultury 
w Międzyzdrojach, przybyli na rocznicowe 
obchody goście mogli zapoznać się z prezen-
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6 czerwca na terenie Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni odbyły się uroczysto-

ści 5. Rocznicy Powołania na Pomorzu Gdań-
skim Związku Oficerów Rezerwy RP im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą 
w Gdyni, które poprowadził prezes Okręgu, 
Ryszard Woliński. Na uroczystości obecni by-
li m.in: kontradmirał Marian Ambroziak - in-
spektor Marynarki Wojennej, płk Zbigniew 
Krzywisz - przedstawiciel kierownika Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Reprosjonowanych, 
kpt. żw. prof. dr Daniel Duda - członek Rady 
Bygadierów ZP RP, insp. Robert Leksyki - 
komendant gdyńskiej Policji oraz por. rez. 

Maciej Myczka - wiceprezes ZG ZOR RP. 
Podczas uroczystości mjr rez. Marian Osa-

da sekretarz ZG ZOR RP został odznaczony 
medalem „Pro Patria”. Wśród odznaczonych 
znaleźli się również: kmdr por.rez. Konstanty 
Wasilewski, płk rez. Henryk Karpiński, kmdr 
por.rez. Andrzej Blok, ppłk rez. Henryk Ko-
ściński, st.chor.szt.mar.rez. Edmund Tarnow-
ski,st.chor.szt.mar.rez. Tadeusz Pawłowski, 
chor.mar. rez. Marek Olczykowski, Stefan 
Sierakowski, Leszek Stachowiak i Grzegorz 
Sobczyński, Marcin Sikora, Marek Słowiński 
i Piotr Mężydło.

Przyjęto również symbolicznie dwóch no-

Święto of icer ów r ezer wy

Kolejne gwiazdy w Aleji Zasłużonych Ludzi Morza

20 czerwca w Rewie, odbyła się uroczy-
stość odsłonięcia kolejnych tablic 

w Alei Zasłużonych Ludzi Morza. W uro-
czystości wziął udział dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kontradmirał Mirosław Mordel. 

Uroczystość rozpoczęła się wystawie-
niem posterunku honorowego i wprowa-
dzeniem wojskowej asysty honorowej. Na-
stępnie uroczyście odsłonięto trzy nowe 
gwiazdy alei: prof. Andrzeja Ropelewskie-
go, Augustyna Krauze i Jakuba Myślisza. 
W trakcie uroczystości, dowódca 13. Dywi-
zjonu Trałowców kmdr por. Piotr Sikora 
został uhonorowany Złotym Krzyżem Ho-
norowym Związku Piłsudczyków Rzeczy-

pospolitej Polskiej za krzewienie pamięci 
zasług marszałka Józefa Piłsudskiego i je-
go Legionów dla Polski. Uroczystości za-
kończyły się złożeniem wiązanek kwiatów 
pod „Krzyżem Ludzi Morza” i odegraniem 
„Hymnu do Bałtyku”. 

Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi 
Morza w Rewie została otwarta w 2004 ro-
ku. Od tego czasu, co roku uroczyście 
wmurowywane są kolejne tablice upamięt-
niające nadanie tytułu „Zasłużony Czło-
wiek Morza”. Tytuł ten nadaje się osobie, 
która swoim życiem, postawą, pracą przy-
sporzyła sławy polskiemu morzu i przynio-
sła chwałę Ojczyźnie.

wych członków: st. chor. szt. mar. rez. Stani-
sława Kowala i kpr. rez. Aleksandra Pułę. 
Uczestnicy spotkania zwiedzili historyczny 
Okręt Muzeum „Błyskawica” zacumowany 
przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. Uroczy-
stość uświetnił Zespół Wokalny Marynarki 
Wojennej „Riwiera” koncertem pieśni pa-
triotycznych.

tacją multimedialną dotyczącą dywizjonu 
oraz oglądnąć występy artystów w wojsko-
wych mundurach − muzyków świnoujskiej 
Orkiestry Wojskowej oraz członków wojsko-
wego zespołu „Estrada” z Żagania. Ponadto 
zaserwowano gorącą marynarską grochówkę 
oraz żołnierski bigos. 

Dywizjon Przeciwlotniczy 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża jest pododdziałem tak-
tyczno-ogniowym przeznaczonym do bez-
pośredniej osłony przeciwlotniczej głów-
nych sił i obiektów 8. FOW (tj. sił okręto-
wych i obiektów brzegowych) oraz rucho-
mych i stałych elementów zabezpieczenia 
logistycznego.

NR 6 | CZERWIEC 2015 5     

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

Ten tytuł mogą zdobyć tylko prawdziwe osobistości. Honorowi, 
szlachetni, osiągają sukces nie rezygnując ze swoich zasad – tacy są 
laureaci plebiscytu „Dżentelmen Roku”. W tym roku to wyróżnienie 
otrzymał kontradmirał Mirosław Mordel, dowódca 3. Flotylli Okrętów.

Po raz pierwszy plebiscyt zorganizo-
wano w 1993 roku. Tegoroczny, 23. 
finał edycji plebiscytu „Dżentelmen 
roku” odbył się 13 czerwca, w Ratu-

szu Głównego Miasta w Gdańsku oraz Dwo-
rze Artusa. Jego organizatorem jest „Klub 
Dżentelmena”, który zrzesza osobistości 
z różnych grup społecznych. Reprezentują 
opiniotwórcze środowiska: lekarzy, prawni-

ków, służb mundurowych – mówi Lech Do-
mański, prezes klubu i dyrektor plebiscytu. 
Po pierwszej edycji plebiscytu powstał „Klub 
Dżentelmena”, który przez lata stał się swo-
istą platformą sprzyjającą wymianie poglą-
dów i doświadczeń, dotyczących aktualnych 
spraw życia społecznego, gospodarczego 
i kulturalnego regionu.

W gronie laureatów plebiscytu znalazły 
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Dżentelmen roku

się takie osobistości jak: były prezydent 
Lech Wałęsa, marszałek Senatu Bogdan  
Borusewicz, prof. Jerzy Buzek, były prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego. Na 
przestrzeni ostatnich lat zaszczytny tytuł 
„Dżentelmena” przyznano także kilkunastu 
oficerom Marynarki Wojennej.

W tym roku tytuł „Dżentelmena Roku” 
zdobył kontradmirał Mirosław Mordel, do-
wódca 3. Flotylli Okrętów. Z największą ra-
dością przyznajemy to wyróżnienie maryna-
rzom, ponieważ tu na Pomorzu jest to dla nas 
wyjątkowo ważna grupa społeczna – mówi 
Lech Domański. Sam laureat przyznaje, że 
nagroda go zaskoczyła, ale nie ukrywa, że 
sprawiła mu też ogromną satysfakcję. Dołą-
czenie do grona tak znamienitych osobisto-
ści, które w ciągu 23 lat istnienia tego plebi-
scytu na Pomorzu zostały uhonorowane tytu-
łem „Dżentelmena Roku” jest dla mnie za-
szczytem. Decyzja Kapituły zaskoczyła mnie, 
ale nie ukrywam, że sprawiła osobistą satys-
fakcję. Tytuł ten jest dla mnie wyrazem szcze-
gólnego uznania – nie za osiągnięcia służbo-
we, lecz za prezentowaną postawę – podkre-
śla kontradmirał Mirosław Mordel. Mam peł-
ne przekonanie, że to wyróżnienie zobowią-
zuje do prezentowania postawy godnej naśla-
dowania, nacechowanej wysoką kulturą oso-
bistą i opanowaniem, szczególnie w sytu-
acjach trudnych – dodaje. 

Jakie cechy powinien mieć „Dżentelmen 
Roku”? To człowiek nienaganny, taktowny, 
honorowy, godny zaufania, uprzejmy. Taką de-
finicję znajdziemy w słowniku Władysława 
Kopalińskiego – mówi Domański. Dżentel-
men ma być przykładem dla młodych ludzi, że 
można osiągnąć sukces nie rezygnując z zasad 
etycznych. Chcemy udowodnić, że warto być 
prawym i honorowym – mówi Domański. 

Podczas tegorocznej gali, statuetki „Dżen-
telmena Roku” wręczono również: biznesme-

nowi Jerzemu Elasowi, burmistrzowi Jastarni 
Tyberiuszowi Narkowiczowi, prof. dr. hab. 
inż. Wiesławowi Ostachowiczowi z Instytutu 
Maszyn Przepływowych PAN, prof. dr. hab. 
med. Andrzejowi Jackowi Łachińskiemu i ad-
wokatowi Romanowi Nowosielskiemu. 

Ewa Korsak/polska-zbrojna.pl
kmdr ppor. Radosław Pioch/3.FO
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Na Bałtyku południowym przeprowadzono 
kolejne ćwiczenia Okrętowej Grupy 
Zadaniowej 3. Flotylli Okrętów. To już trzecie 
tego typu manewry w tym roku. 

W ćwiczeniach uczestniczyła 
fregata rakietowa ORP „Gen. 
K. Pułaski”, okręty rakietowe 
ORP „Piorun” i ORP „Grom”, 

okręt wsparcia ORP „Bałtyk” oraz samoloty 
patrolowo-rozpoznawcze AN-28 „Bryza”, 
śmigłowce lotnictwa morskiego W-3 RM 
„Anakonda” i SH-2G, a także samoloty ude-
rzeniowe Su-22. Z lądu wsparcie zapewniła 
Morska Jednostka Rakietowa, 9. Dywizjon 
Przeciwlotniczy, 43. Batalion Saperów oraz 
Komenda Portu Wojennego Gdynia. Głów-
nym celem manewrów było podtrzymywanie 
nawyków w zapewnieniu bezpieczeństwa 
morskich szlaków komunikacyjnych, którymi 
dostarczane są do kraju surowce i towary 
o znaczeniu strategicznym. Podobne działa-
nia jednostki Marynarki Wojennej realizują 
także podczas ćwiczeń i operacji w ramach 
współpracy międzynarodowej pod auspicjami 
NATO i Partnerstwa dla Pokoju. Osłona 
transportu morskiego to kluczowe zadanie 
każdej floty wojennej. W trakcie pięciodnio-
wych ćwiczeń załogi okrętów oraz statków 
powietrznych przećwiczyły różne formy 
współdziałania. Załogi okrętów doskonaliły 
formowanie szyków, manewrowanie, odpie-
ranie ataków z wody i powietrza, zwalczanie 

skutków ataków z elementami ratowniczymi 
włącznie, manewry holowania oraz uzupeł-
nianie zapasów. Przeprowadzono także strze-
lania artyleryjskie oraz z broni pokładowej. 

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 milionów 
ton ładunków. Tylko jeden kontenerowiec 
jest w stanie dostarczyć jednorazowo już po-
nad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wy-

cieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasa-
żerów To tylko wybrane przykłady rosnące-
go znaczenia transportu morskiego, a tym 
samym potrzeby obecności okrętów pod bia-
ło-czerwoną banderą. Z powyższej sytuacji 
w dużej mierze wynikają scenariusze ćwi-
czeń Marynarki Wojennej, które skupiają się 
m.in. na operacjach związanych z osłoną 
i obroną morskich szlaków komunikacyj-
nych, utrzymaniem panowania na morzu 
i niedopuszczeniem do blokady morskiej 
kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł 
zaopatrywania. Dużo ćwiczeń obejmuje za-
tem działania okrętów i lotnictwa morskiego 
na rzecz osłony transportu morskiego i bez-
pieczeństwa żeglugi. Chodzi głównie 
o przeciwdziałanie atakom z wody i powie-
trza oraz atakom okrętów podwodnych. Pro-
wadzone są działania przeciwminowe, anty-
terrorystyczne, antypirackie, a także opera-
cje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i hu-
manitarne. Ćwiczenia o takim charakterze 
są także kluczowe dla tworzenia atmosfery 
bezpieczeństwa na morzu, koniecznej do 
niezakłóconego rozwoju transportu i handlu 
morskiego.

Osłona morskich szlaków 
komunikacyjnych

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl
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Panu kmdr. por. Sławomirowi KORDYŃSKIEMU 
oraz Jego Rodzinie

wyrazy najszczerszego współczucia 
z powodu śmierci

OJCA

składają kadra i pracownicy
Dowództwa 3. Flotylli Okrętów

Panu kmdr por. Maciejowi PIETRZAKOWI
oraz Jego Rodzinie i Bliskim

najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy  
w trudnych chwilach z powodu śmierci

OJCA

składają dowódca, kadra i pracownicy
Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu  

Morskiego

Panu kmdr. ppor. Jackowi ZAJĄCOWI 
oraz Jego Rodzinie

w trudnych chwilach słowa wsparcia
oraz najszczerszego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składają żołnierze i pracownicy
dywizjonu Okrętów Podwodnych

St. mar. Krystian Bielawa z 3. Flotylli Okrętów obronił tytuł 
najlepszego kierowcy w Marynarce Wojennej. W finale 
konkursu o miano najlepszego kierowcy w Siłach Zbrojnych 
zajął drugie miejsce.

Od 6 do 8 maja, 18 zawodników ry-
walizowało o tytuł mistrzowski 
w XVII Finale Konkursu o miano 
Najlepszego Kierowcy Marynarki 

Wojennej. Bezpośrednim organizatorem przed-
sięwzięcia było Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej, gdzie odbywały się zawody. 

W klasyfikacji końcowej zwyciężyli mary-
narze reprezentujący 3. Flotyllę Okrętów. Ty-
tuł mistrzowski obronił st. mar. Krystian Biela-
wa, II miejsce zajął mat Marcin Kunda, a na 
najniższym stopniu podium stanął st. mat Łu-
kasz Surma. Najlepsi zawodnicy otrzymali pu-
chary, pamiątkowe dyplomy i medale oraz na-
grody rzeczowe z rąk komendanta CSMW 
kmdr. Roberta Kozackiego.

Pretendenci do tytułu mistrza kierownicy 
przystąpili do współzawodnictwa w wielu wi-
dowiskowych konkurencjach w rywalizacji in-
dywidualnej. Najlepsi kierowcy jednostek woj-
skowych Marynarki Wojennej rozpoczęli rywa-

lizację od testów pisemnych z zakresu prawa 
o ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej 
pomocy medycznej, a następnie przystąpili do 
konkurencji sprawnościowych: slalomu samo-
chodem terenowym i ciężarowym na placu ma-
newrowym. W trakcie zawodów musieli wyka-
zać się również praktyczną znajomością zasad 
udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

Od 9 do 12 czerwca, 36 kierowców, repre-
zentujących Marynarkę Wojenną, Wojska Lą-
dowe, Siły Powietrzne, Inspektorat Wsparcia 
Sił Zbrojnych, Dowództwo Garnizonu Warsza-
wa i Żandarmerię Wojskową rywalizowało 
o tytuł mistrzowski w XII Finale Konkursu 
o miano Najlepszego Kierowcy Sił Zbrojnych. 

Najlepszym kierowcą został sierż. Arkadiusz 
Nabzdyk reprezentujący Siły Powietrzne 
i 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk, któ-
ry wygrał dwie z czterech konkurencji indywi-
dualnych, zdobywając w sumie 215 punktów. 
Drugie i trzecie miejsce zajęli odpowiednio żoł-

nierze reprezentujący Marynarkę Wojenną:  
st. mar. Krystian Bielawa z Bazy Lotnictwa 
Morskiego w Siemirowicach oraz st. mar. To-
masz Kędzierski z 3. Flotylli Okrętów. 

Organizatorem przedsięwzięcia było Szefo-
stwo Transportu i Ruchu Wojsk-Centrum Ko-
ordynacji Ruchu Wojsk Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych oraz Centrum Szkolenia Mary-
narki Wojennej i 6. Wojskowy Oddział Gospo-
darczy w Ustce. 

Celem zawodów rozgrywanych pod patro-
natem szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego, oprócz aspektu sportowego, jest pro-
mowanie zasad bezpiecznej jazdy, doskonale-
nie umiejętności kierowania pojazdami, znajo-
mości przepisów ruchu drogowego oraz udzie-
lania pierwszej pomocy medycznej ofiarom 
wypadków.
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Czwarta część tarczy
„Baltops 2015” był jednym z czterech ćwiczeń natowskich pod 
kryptonimem „Allied Shield”. W tegorocznych manewrach 
wzięło udział 50 okrętów, 60 samolotów i śmigłowców oraz 
ponad 5600 żołnierzy.

W pierwszej fazie operacji mor-
skiej (8-14 czerwca) okręty 
prowadziły manewry zgry-
wające na południowym Bał-

tyku. W drugim tygodniu rozpoczęła się za-
sadnicza faza operacji na morzu i lądzie 
(15-19 czerwca) prowadzona zgodnie z za-
łożeniami scenariusza i adekwatnie do roz-
wijającej się w nim sytuacji. Siły powietrzne 
wspólnie z siłami lądowymi i morskimi pro-
wadziły zintegrowaną operację usankcjono-
waną przez rezolucję Rady Bezpieczeństwa 

ONZ, wynikiem której było przywrócenie 
pokoju i stabilizacji w regionie. Wokół spor-
nych terenów ustanowiona została wyłączna 
strefa bezpieczeństwa, niedostępna dla że-
glugi. W tym czasie przeprowadzona zosta-
ła między innymi operacja desantowa na 
plażach w okolicach Ustki, a także operacje 
embarga i blokad morskich w rejonach obję-
tych kryzysem, akcje wymuszania pokoju, 
przeciwdziałanie aktom piractwa i terrory-
zmu oraz niedopuszczenie do transferu nie-
legalnych dostaw broni, jak również obrona 

wybrzeża przed wojskami desantu przeciw-
nika. Okręty ćwiczyły operacje przeciwmi-
nowe, zmierzające do wytyczenia bezpiecz-
nych torów wodnych oraz kontrolę żeglugi 
w wyłącznej strefie bezpieczeństwa. Scena-
riusz manewrów nawiązywał do potencjal-
nych kryzysów na świecie.

W ćwiczeniach brało udział ponad 50 okrę-
tów, w tym dwa Stałe Zespoły NATO. Kom-
ponent lotniczy stanowiło ponad 60 samolo-
tów i śmigłowców. Ogółem w manewrach 
wzięło udział ponad 5600 żołnierzy. Organi-
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zatorem międzynarodowych manewrów  
„Baltops 2015” było mieszczące się w Portu-
galii Dowództwo Morskich Sił Uderzenio-
wych i Wsparcia NATO (STRIKFORNATO), 
a merytoryczny nadzór nad nim sprawował 
Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Euro-
pie (SACEUR) gen. Philip M. Breedlove.

Całość sił biorących udział w manewrach 
dowodzona była z morza, z pokładu jednost-
ki desantowej USS „San Antonio”. W Mary-
narce Wojennej Stanów Zjednoczonych służy 
ona od 2006 roku i pełni funkcję stałej bazy 
dla wojskowych pojazdów wodno-lądowych 
oraz statków powietrznych i piechoty mor-
skiej. Jest pierwszą jednostką serii okrętów 
desantowo-transportowych (Amphibious 
Transport Dock) typu „San Antonio”.

Dla Polskiej Marynarki Wojennej, to już 
23 udział w tych największych na Morzu 
Bałtyckim manewrach. W tym roku MW re-

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl

SOJUSZNICZA TARCZA

Ćwiczenie BALTOPS 2015 było jednym z serii czterech ćwiczeń odbywających się w czerwcu br. w ramach grupy ćwiczeń Sojuszu i państw 
partnerskich pod wspólnym kryptonimem „ALLIED SHIELD”.
Pozostałe ćwiczenia serii „Allied Shield” to:
• SABER STRIKE - wielonarodowe ćwiczenie odbywające się od 1 do 19 czerwca równocześnie w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Oprócz 

przedstawicieli Sił Zbrojnych RP wzięli w nim udział wojskowi z USA, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a polska część manewrów odbyła się 
w Drawsku Pomorskim;

• NOBLE JUMP - czyli dalsze testy i zgrywanie tzw. “Szpicy NATO”, która była głównym efektem zeszłorocznego szczytu NATO w Newport. VJTF, 
czyli Very High Readiness Joint Task Force, tym razem ćwiczyło w Żaganiu od 9 do 19 czerwca br.;

• TRIDENT JOUST - prowadzone w Rumunii ćwiczenie dla kadry kwatery Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych (JFC) w Neapolu, które 
w tym roku dowodzi siłami odpowiedzi NATO.

Cała ta seria ćwiczeń jest wstępem do największego ćwiczenia Sojuszu w tym roku - TRIDENT JUNCTURE 2015, które odbędzie się jesienią 
w Portugalii, Hiszpanii, we Włoszech oraz w przestrzeni powietrznej, a także na akwenach Morza Śródziemnego i wschodniego Atlantyku.

prezentowały: okręt podwodny ORP „Kondor”, 
pięć trałowców: OORP „Resko”, „Bukowo”, 
„Dąbie”, „Mamry”, „Wigry”, dwa okręty 
transportowo-minowe ORP „Gniezno” i ORP 
„Lublin” oraz niszczyciel min ORP „Mewa”, 
który operował w składzie Stałego Zespołu 
Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. 
Lotnictwo morskie wydzieliło natomiast do 
ćwiczenia dwa śmigłowce zwalczania okrę-
tów podwodnych Mi-14 PŁ, samolot patrolo-

wo-rozpoznawczy „Bryza” oraz śmigłowiec 
ratowniczy i śmigłowiec pokładowy SH-2G 
„Super Seasprite”. Oprócz załóg okrętów, sa-
molotów i śmigłowców, w ćwiczeniu na róż-
nych szczeblach dowodzenia wzięło udział 
11 oficerów Centrum Operacji Morskich – 
Dowództwa Komponentu Morskiego, a ko-
mandor Zbigniew Górniak pełnił obowiązki 
zastępcy kierownika ćwiczenia.  

W sumie, w tegorocznej edycji ćwiczenia 

uczestniczyło 17 państw: Belgia, Dania, Es-
tonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Holandia, 
Kanada, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, 
Polska, Szwecja, Turcja, USA i Wielka Bry-
tania. Wzięły w nim udział także Stałe Ze-
społy NATO: SNMG2 (zespół niszczycieli 
i fregat) i SNMCMG1 (zespół okrętów prze-
ciwminowych) z polskim niszczycielem min 
ORP „Mewa”.

Manewry morskie „Baltops” organizowane 
są od 1972 roku na Morzu Bałtyckim. Po-
czątkowo było to ćwiczenie, w którym brały 
udział tylko siły Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego i było przeciwwagą dla manewrów or-
ganizowanych przez państwa byłego Układu 
Warszawskiego. Od 1993 roku do udziału 
w manewrach zostały zaproszone nowe pań-
stwa z byłego bloku wschodniego, w tym 
Polska. Od tamtej pory ćwiczenie „Baltops” 
jest organizowane w ramach programu „Part-
nerstwa dla Pokoju”. 
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Pozostali studenci również spędzą in-
tensywnie lato, czekają ich między 
innymi praktyki na okrętach Mary-
narki Wojennej oraz rejsy nawiga-

cyjno-szkoleniowe na jachtach.
ORP „Wodnik” wyszedł z Gdyni 15 czerwca, 

a powróci 24 lipca. Ten rejs to kilkanaście tysię-
cy mil morskich żeglugi oraz wizyty w portach: 
Palermo, Barcelona, Edynburg. Okręt przejdzie 
po trasie Morze Bałtyckie − Morze Północne − 
Ocean Atlantycki − Morze Śródziemne. Na po-
kładzie okrętu praktyki będą odbywać podcho-

15 czerwca, w sześciotygodniowy rejs wyszedł ORP „Wodnik”, zabierając trzy roczniki 
podchorążych AMW. Przed nimi żegluga po morskich i oceanicznych akwenach, wizyty 
w zagranicznych portach, a przede wszystkim doskonalenie trudnego morskiego rzemiosła. 
Dwa dni później port opuścił ORP „Iskra” z I rocznikiem, który odbędzie praktykę marynarską, 
a jednocześnie weźmie udział w regatach „The Tall Ships Races 2015”.

rążowie z drugiego, trzeciego i czwartego roku. 
Każda grupa pełni inny rodzaj praktyki. Drugi 
rocznik Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego (WNiUO) będzie odbywał prakty-
kę nawigacyjno-astronomiczną. Będą mieli 
okazję wykorzystać zdobytą wiedzę, zwłaszcza 
na zajęciach z astronawigacji, gdzie uczyli się 
między innymi wyznaczać pozycję okrętu przy 
pomocy ciał niebieskich. Z kolei czwarty rok 
WNiUO odbywać będzie praktykę oficerską. 
Podchorążowie będą pełnili wachty morskie 
dublera oficera wachtowego, jednocześnie bę-

dą przygotowywać się już do objęcia swoich 
pierwszych stanowisk oficerskich w Marynarce 
Wojennej. Natomiast pozostali praktykanci to 
studenci drugiego, trzeciego i czwartego roku 
Wydziału Mechaniczno-elektrycznego 
(WME), czyli przyszli mechanicy okrętowi. Ich 
czeka praktyka specjalistyczna. Zapoznają się 
z różnymi urządzeniami okrętowymi, ich ob-
sługą, dokumentacją, a także będą pełnili wach-
ty morskie w siłowniach okrętowych. Warto za-
znaczyć, iż w Barcelonie będzie dokonana wy-
miana części podchorążych. W pierwszej czę-
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kmdr por. Wojciech Mundt
bandera@mw.mil.pl
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ści praktyki wezmą udział podchorążowie 
pierwszej grupy z drugiego i czwartego roku 
WNiUO i podchorążowie z czwartego roku 
WM-E. Natomiast na drugą część zaokrętowa-
ni zostaną podchorążowie drugiej grupy z dru-
giego i czwartego roku WNiUO i podchorążo-
wie z drugiego i trzeciego roku WM-E. Ponad-
to, w pierwszej części praktyki, na pokładzie 
ORP „Wodnik” zaokrętowanych zostanie sze-
ściu podchorążych bułgarskiej Akademii Mary-
narki Wojennej oraz dwóch podchorążych z ru-
muńskiej Akademii Marynarki Wojennej. Na-
tomiast w drugiej części, od Barcelony do Gdy-
ni udział weźmie pięciu podchorążych z Bułga-
rii oraz dwóch podchorążych z Rumunii. 

Praktyka marynarska  
i żeglarska

Pierwszy rok studiów wojskowych w Aka-
demii Marynarki Wojennej podsumowują 
dwa rodzaje praktyk: marynarska i żeglarska. 
W tym roku podchorążowie rozpoczną prak-
tykę marynarską od rejsu nawigacyjno - szko-
leniowego na ORP „Iskra”, żaglowcu szkole-
niowym Marynarki Wojennej. Rejs zaplano-
wano od 17 czerwca do 27 lipca. W jego 
trakcie załoga będzie uczyć się podstaw ma-
rynarskiego i żeglarskiego rzemiosła. Pod-
chorążowie odwiedzą porty Belfast, Alesund 
i Kristiansand. Okręt przejdzie po trasie Mo-
rze Bałtyckie − Cieśniny Duńskie − Morze 
Północne − Kanał Angielski − Morze Ir-
landzkie − Morze Północne − Morze Bałtyc-
kie. Ponadto, na pokładzie ORP „Iskra” prak-
tyki będzie odbywać dwóch podchorążych 
z bułgarskiej Akademii Marynarki Wojennej. 
Jednak to nie koniec praktyk pierwszego 
rocznika − od 29 sierpnia do 16 września 
rozpoczną szkolenie na stopień żeglarza jach-
towego, które odbędzie się w Akademickim 
Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy. 

W ramach praktyki okrętowo-uzbrojenio-
wej podchorążowie trzeciego roku WNiUO 
od 6 do 25 lipca przygotowywać będą m.in. 
armaty do wykonywania artyleryjskich zadań 
ogniowych do celów nawodnych i powietrz-
nych, prowadzić poszukiwanie i niszczenie 
min oraz rzucać trały. Zapoznają się z zasa-
dami przechowywania min morskich oraz na-
uczą, na czym polega praktyczne przygoto-
wanie rakiet do strzelania. Jak załadować tor-
pedę, jak ją wystrzelić? Tę wiedzę będą zdo-
bywać podchorążowie. Nauczenie praktycz-
nego wykorzystania uzbrojenia okrętowego 
to cel zasadniczy praktyki uzbrojeniowej, 
czyli istoty bojowych działań morskich. Pod-
chorążowie będą mieli okazję skonfrontować 
wiedzę teoretyczną, zdobytą w murach 
AMW z praktycznymi umiejętnościami. 

Praktyka oficerska  
i manewrowa

Z kolei piąty rocznik odbywać będzie 
praktyki oficerskie i manewrowe. Praktykę 
manewrową odbywać będą studenci Wydzia-
łu Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Mu-
szą nauczyć się trudnej sztuki manewrowania 
okrętem w porcie, a także podejmowania roz-
bitków oraz zakotwiczania i odkotwiczania. 
W czasie praktyki manewrowej studenci woj-
skowi muszą posiąść szereg umiejętności, 
w tym nauczyć się przewidywać, jak zacho-
wa się okręt po wydaniu określonych ko-
mend. W czasie manewrów należy uwzględ-
nić wiele elementów, które mają wpływ na 
jednostkę, jak choćby wiatr. Manewrowanie 
okrętem jest zdecydowanie trudniejsze i bar-
dziej skomplikowane, niż jazda samochodem. 
Prawidłowe zacumowanie czy odcumowanie 
zależy od współpracy i koordynacji wielu lu-
dzi. Czasami nawet zbyt późne podanie cumy 
może zniweczyć cały manewr, a cumowanie 

i odcumowywanie, to tylko jeden z elemen-
tów nauki manewrowania. Dochodzą jeszcze 
takie elementy jak kotwiczenie i odkotwicze-
nie oraz podejście do rozbitka. Piąty rocznik 
odbędzie praktykę w terminie od 22 czerwca 
do 5 lipca. Do tego czasu, zarówno „mecha-
nicy”, jak i „nawigatorzy” odbędą również 
praktyki oficerskie. Będą doskonalili sztukę 
dowodzenia ludźmi, odpowiedniego zarzą-
dzania i kierowania. To bardzo istotny ele-
ment w szkoleniu przyszłych oficerów Mary-
narki Wojennej. Po praktyce udadzą się na 
urlopy, następnie rozpoczną przygotowania 
do uroczystej promocji oficerskiej, zaplano-
wanej na 28 sierpnia na okręcie-muzeum 
ORP „Błyskawica”. Dzień wcześniej podcho-
rążowie piątego rocznika z rąk rektora-ko-
mendanta AMW otrzymają dyplomy ukoń-
czenia studiów oraz patenty oficerskie.

W programie studiów Akademii Marynarki 
Wojennej każdy rok kończy się praktykami. 
Jeszcze zanim rozpoczną się studia, przyszli 
podchorążowie przechodzą szkolenie „unitar-
ne”, podczas którego uczą się regulaminów, 
musztry, zasad bezpieczeństwa, posługiwania 
się bronią i sprzętem wojskowym oraz uczest-
niczą w swym pierwszym rejsie na okręcie. 
Kolejny etap praktyk to szkolenie marynar-
skie, obejmujące podstawowe zasady służby 
na okręcie. Z upływem czasu dochodzą bar-
dziej skomplikowane sprawdziany z nawigacji, 
eksploatacji urządzeń, manewrowania okrę-
tem, pracy z uzbrojeniem, systemami dowo-
dzenia i łączności. Ostatni etap to praktyki do-
wódcze, które przygotowują podchorążych do 
objęcia stanowisk na okrętach oraz w jednost-
kach brzegowych Marynarki Wojennej.
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T E M A T  N U M E R U

Spoczywający na głębokości 95 metrów wrak ORP „Kujawiak” został uznany 
za grób wojenny i jest chroniony przez władze maltańskie. Nie można na nim 
prowadzić prac eksploracyjnych. 

Tajemnica z głębin

Kilka miesięcy temu, polskie 
Ministerstwo Kultury zwróciło 
się z wnioskiem do szefa Resor-
tu Sprawiedliwości, Kultury 

i Samorządów Malty z wnioskiem o uznanie 
miejsca spoczynku polskiego okrętu  
ORP „Kujawiak” za grób wojenny i objęcie 
go szczególnym nadzorem. Pod koniec maja 
strona polska otrzymała potwierdzenie, iż 
wrak został objęty programem ochronnym 
na zasadach obowiązujących dla wszystkich 
zabytków i nie wolno na nim prowadzić 
podwodnych prac eksploracyjnych.

W centrum La Valetty, stolicy Malty zo-

stała wmurowana tablica z nazwiskami 13 
poległych marynarzy z ORP „Kujawiak”. 
Ku ich pamięci został oddany salut armat-
ni. Możliwość uczestniczenia w uroczysto-
ściach na Malcie była dla mnie osobistą 
satysfakcją. To hołd oddawany naszym po-
przednikom, którzy poświęcili własne życie 
w walce o wolność, nie tylko naszej Ojczy-
zny, ale i innych, biorąc czynny udział 
w operacjach koalicji antyhitlerowskiej – 
powiedział reprezentujący polską Marynar-
kę Wojenną dowódca Dywizjonu Okrętów 
Bojowych komandor Tomasz Czapczyński. 
Ich szczątki spoczywają na dnie Bałtyku, 

Morza Północnego, Atlantyku, a także na 
Morzu Śródziemnym 13 mil morskich od 
wybrzeża Malty – dodaje. Mieszkańcy La 
Valetty pamiętają wkład jaki polscy mary-
narze włożyli w obronę ich stolicy. Funda-
torami i projektantami tablicy pamiątkowej 
są członkowie łódzkiego Stowarzyszenia 
Wyprawy Wrakowe. W uroczystościach, 
podczas których został oddany hołd pole-
głym polskim marynarzom z ORP „Kuja-
wiak” uczestniczyli między innymi przed-
stawiciele polskiego i maltańskiego rządu, 
Uniwersytetu Maltańskiego oraz Stowarzy-
szenia Wyprawy Wrakowe. Uroczystości 

Ważne daty ORP „Kujawiak”

Położenie stępki:   22 listopada 1939
Wodowanie:   30 października 1940
Wcielenie do służby:  30 maja 1941
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Na ORP „Kujawiak” polegli:

bosman Andrzej HOŁOWACZ
bosman Aleksy KOZAKÓW
bosmanmat Stanisław DĄBROWSKI
bosmanmat Mieczysław KUBIK
bosmanmat Stanisław SADOWSKI
bosmanmat Stanisław SZWARC
bosmanmat Michał ZAJĄCZKOWSKI
st. marynarz Józef BIERNACKI
st. marynarz Józef JANKOWSKI
st. marynarz Edward JESIONOWSKI
st. marynarz Edward ZYCH
marynarz Edward OLSZTYN
marynarz Czesław ZYSK

Dane taktyczno-techniczne ORP „Kujawiak”

Wyporność:  1050 t
Długość:   85,34 m
Szerokość:  9,62 m
Zanurzenie:  2,36 – 3,89 m
Prędkość:  27 węzłów
Zasięg:   2000 mil morskich przy 20 w
  3700 mil morskich przy 14 w
Załoga:   168 osób (w tym 8 oficerów)
Uzbrojenie: 
• 6 dział uniwersalnych kal. 102 mm
• 4 działa plot. kal. 40 mm
• 2–4 działa plot. kal. 20 mm
• 2 karabiny maszynowe kal. 7,7 mm
• 1–2 wyrzutnie i 2 miotacze bomb głębinowych

Rozbitkowie z ORP „Kujawiak” serdecznie witani przez Komendanta Morskiego Północ, 
kmdr. por. Kodrębskiego i innych oficerów

Dowódca ORP „Kujawiak” kmdr ppor. Ludwik Lichodziejewski w momencie 
dekorowania go wysokim brytyjskim odznaczeniem bojowym

odbyły się wieczorem 16 czerwca, w 73. 
rocznicę zatonięcia okrętu. 

Jesienią 2014 roku zespół nurkowy pod 
kierownictwem Romana Zajdera, prezesa 
łódzkiego Stowarzyszenia Wyprawy Wra-
kowe rozpoczął podwodną ekspedycję po-
szukiwawczą „The Hunter for L72”. Wyni-
kiem, ponad tygodniowej eksploracji dna, 
było odnalezienie - 22 września, o godzinie 
11:15 - wraku polskiego niszczyciela 
eskortowego ORP „Kujawiak”. Jednostka 
spoczywa na głębokości 95 metrów, w od-
ległości kilku mil morskich od maltańskie-
go wybrzeża, na wysokości portu Valetta. 
Kadłub niszczyciela zachował się w dosko-
nałym stanie. Identyfikacji jednostki doko-
nano na podstawie zdjęć podwodnych, wy-
konanych przez pojazd podwodny ROV, 
a następnie ich porównaniu z planami 
stoczniowymi okrętu. Identyfikacja została 
potwierdzona przez Uniwerystet Maltański. 

Niszczyciel eskortowy typu „Hunt” bu-
dowany był dla Royal Navy, jako pierwsza 
z 18 jednostek tej klasy. Miał nosić imię 
HMS „Oakley”. Zanim jednak zakończono 
prace stoczniowe, jednostka została prze-
kazana polskiej Marynarce Wojennej.  
ORP „Kujawiak” (L72), służbę pod biało- 
-czerwoną banderą rozpoczął 30 maja 1941 
roku. Dowodzenie jednostką powierzono 
kpt. mar. Ludwikowi Lichodziejewskiemu 
(później awansowany do stopnia komando-
ra podporucznika). Podczas krótkiej, bo 
trwającej zaledwie 383 dni służbie w Ma-
rynarce Wojennej, ORP „Kujawiak” prze-
był 32 tyś. mil morskich, uczestniczył  
w 5 operacjach, 11 patrolach, w eskorcie  
4 konwojów oceanicznych i 69 przybrzeż-
nych, 112 razy na jego pokładzie ogłaszano 
alarmy przeciwlotnicze. Podczas ostatniej 
misji, w ramach operacji „Harpoon” po-
wierzono mu zadanie konwojowania alianc-

kich jednostek transportujących zaopatrze-
nie na Maltę. Brały w niej udział okręty 
polskie i brytyjskie, w tym 17 niszczycieli, 
jeden pancernik, cztery lekkie krążowniki 
i dwa lotniskowce. 15 czerwca konwój do-
tarł do wybrzeży Malty. ORP „Kujawiak” 
ruszył na pomoc brytyjskiemu HMS „Bad-
sworth”, który poderwał się na minie. Bry-
tyjczycy mieli na pokładzie 120 rozbitków 
z wcześniej zatopionych statków uczestni-
czących w operacji. 

16 czerwca 1942 roku, 53 minuty po pół-
nocy, kolejna mina eksplodowała przy burcie 
polskiego okrętu powodując rozdarcie poszy-
cia kadłuba i zniszczenie grodzi wodoszczel-
nych. Mimo akcji grup awaryjnych i balasto-
wania - okrętu nie udało się uratować. Jed-
nostka zatonęła o godzinie 1:20, zabierając 
na dno 13 członków załogi.

kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl
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W Szczecinie odbyły się obchody Światowego Dnia Hydrografii. Tematem 
przewodnim tegorocznej uroczystości było hasło: „Oceany, morza i trasy 
żeglugowe - nadal oczekują na pełne zbadanie i opracowanie kartograficzne”.

Krajowe obchody Światowego 
Dnia Hydrografii 2015

Tegoroczne krajowe obchody Świa-
towego Dnia Hydrografii zostały 
zaplanowane na 27 czerwca 2015 
roku w Szczecinie. Głównymi or-

ganizatorami, oprócz Biura Hydrograficzne-
go Marynarki Wojennej, był także Urząd 
Morski w Szczecinie oraz Urząd Miasta 
Szczecin. Tematy przewodnie, corocznie in-
ne, są określane przez Międzynarodową Or-
ganizację Hydrograficzną (IHO). 

Światowy Dzień Hydrografii (WHD - 

- World Hydrography Day), to święto usta-
nowione przez ONZ w 2005 roku, na wnio-
sek Międzynarodowej Organizacji Hydro-
graficznej. Ideą, która przyświecała tej ini-
cjatywie, była chęć popularyzowania dzia-
łalności IHO wśród społeczeństw. Drugim 
celem ustanowienia tego święta było upo-
wszechnienie informacji o wydawnictwach 
nautycznych (mapy papierowe, elektronicz-
ne, publikacje nautyczne, opracowania i ana-
lizy specjalne dot. spraw hydrograficznych) 

tworzonych przez narodowe służby hydro-
graficzne własnych państw oraz upowszech-
nienie informacji hydrograficznej wśród 
społeczeństw. Oficjalnie, święto to przypa-
da na 21 czerwca, jednakże w Polsce po-
dobnie jak i w wielu innych państwach, ob-
chody tego święta są celebrowane pod ko-
niec czerwca. Wybrano datę 21 czerwca, 
ponieważ tego dnia w 1921 roku powołano 
w Monako Międzynarodowe Biuro Hydro-
graficzne (IHB), którego bezpośrednim 
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kmdr dr Dariusz Grabiec
Szef Oddziału Informacji Nautycznej 

BHMW

kontynuatorem jest obecnie Międzynarodo-
wa Organizacja Hydrograficzna (IHO). Na-
zwę IHB zachowano dla określania Komite-
tu Dyrekcyjnego i etatowego personelu, pra-
cującego w siedzibie IHO w Monako. 

Polska społeczność hydrograficzna od razu 
podchwyciła tę inicjatywę i pierwsze obcho-
dy Światowego Dnia Hydrografii, organizo-
wane przez Biuro Hydrograficzne Marynarki 
Wojennej miały miejsce już w 2006 roku, do-
kładnie 21 czerwca, tj. w dniu zaleconym 
przez IHO. Temat pierwszych obchodów 
Światowego Dnia Hydrografii w 2006 roku 
brzmiał następująco: „85 lat działalności 
IHO na rzecz bezpieczeństwa światowej że-
glugi morskiej”. Formą obchodów WHD’06 
w Polsce było spotkanie całej polskiej spo-
łeczności hydrografów, kartografów mor-
skich, oceanografów i reprezentantów służb 
oznakowania nawigacyjnego oraz admini-
stracji morskiej i uczelni morskich, nazwane 
„Pierwszym Ogólnopolskim Zjazdem Hy-
drografów Morskich”. Efektem zjazdu było 
utworzenie Stowarzyszenia Hydrografów 
Morskich RP (SHM RP), grupujące osoby 
posiadające uprawnienia zawodowe do wy-
konywania prac hydrograficznych.

Po raz drugi obchodzono na świecie 
i w Polsce Światowy Dzień Hydrografii 
w 2007 roku. Hasło przewodnie WHD’07 
było następujące: „Elektroniczne Mapy Na-
wigacyjne (ENCs) istotnym elementem 
bezpieczeństwa i efektywności działalności 
ludzkiej na morzu”. Tym razem, współor-
ganizatorem obchodów w Polsce była  
Akademia Morska w Gdyni, której Wy-
dział Nawigacyjny organizował VII Mię-
dzynarodowe Sympozjum Nawigacyjnego 
TRANSNAV’2007 (20-21 czerwca); 
w czasie trwania sympozjum, jedną z sesji 
poświęcono tematyce WHD’07 - wygło-
szonych zostało kilka referatów, zgłoszo-
nych przez uczestników sympozjum, o te-
matyce związanej z tematem głównym 
WHD. Kolejnym elementem obchodów był 
Drugi Ogólnopolski Zjazd Hydrografów 
Morskich. 

W 2008 roku formuła polskich obchodów 
WHD, w stosunku do lat poprzednich, zo-
stała nieco zmieniona, na bardziej otwartą 
dla społeczeństwa, tak aby lepiej realizować 
główne zadanie tego dnia, to jest populary-
zowanie działalności hydrograficznej w róż-
nych środowiskach. Tematem tego święta 
w 2008 roku był: „Program Tworzenia Zdol-
ności istotnym narzędziem wspomagającym 
IHO w osiąganiu jej celów i zadań”. Two-
rzenie zdolności (technicznych i organiza-
cyjnych) oraz potencjału hydrograficznego, 
czyli budowanie i utrzymywanie właściwie 
wyposażonego i zorganizowanego serwisu 
hydrograficznego, zarówno w skali krajo-
wej, jak i światowej, jest priorytetowym za-

gadnieniem dla IHO. Całość przedsięwzięć 
organizowało, jak zwykle Biuro Hydrogra-
ficzne Marynarki Wojennej, tym razem 
wspierane przez Urząd Morski w Gdyni, 
Akademię Marynarki Wojennej (AMW) 
oraz dywizjon Zabezpieczenia Hydrogra-
ficznego Marynarki Wojennej (dZH). Czyn-
nie włączyli się też przedsiębiorcy z branż 
związanych z hydrografią, działający na 
polskim rynku. Całość obchodów została 
zorganizowana w centralnym miejscu Gdyni 
– na Skwerze Kościuszki, w okolicach okrę-
tu muzeum ORP „Błyskawica”. Ważnym 
elementem obchodów była wystawa „Polska 
Hydrografia Morska” POLHYDROMOR’08, 
która promowała osiągnięcia i możliwości 
polskiej hydrografii morskiej, a także firm 
od lat współpracujących z instytucjami hy-
drograficznymi w Polsce. 

W 2009 roku obchody Światowego Dnia 
Hydrografii (WHD’09) były powiązane 
z tematem przewodnim „Hydrografia i jej 
udział w ochronie środowiska morskiego” 
prezentowanym podczas konferencji zorga-
nizowanej przez BHMW w AMW, przy 
współpracy Urzędu Morskiego w Gdyni 
i Stowarzyszenia Hydrografów Morskich 
RP. Konferencja połączona była z Wystawą 
Hydrograficzną POLHYDROMOR’09. Od-
był się także kolejny Zjazd Stowarzyszenia 
Hydrografów Morskich RP

Rok później, tematem przewodnim było 
hasło: „Służba hydrograficzna – istotnym 
elementem światowego handlu morskiego”. 
Elementem obchodów tego święta była spe-
cjalna sesja hydrograficzna XXIII Konferen-
cji Naukowo-Technicznej Katedr i Zakładów 
Geodezji Sekcji Specjalnej Geodezji na Wy-
działach Niegeodzyjnych Polskiej Akademii 
Nauk GEOMATYKA 2010 zorganizowanej 
w obiektach Politechniki Gdańskiej w dniach 
1-2 lipca 2010 r.

Rok 2011 - to skromniejsze niż zazwyczaj 
obchody poświęcone sprawom związanym 
ze szkoleniem hydrografów, którzy są waż-
nymi ogniwami w zakresie osiągania sukce-
sów przez hydrografię. BHMW przy współ-
pracy Akademii Morskiej zorganizowało se-
sję referatową zakończoną kolejnym spotka-
niem członków Stowarzyszenia Hydrogra-
fów Morskich RP.

W następnym roku, główne obchody 
WHD’12 miały miejsce w Szczecinie. Temat 
przewodni nawiązywał do spraw współpracy 
międzynarodowej służb hydrograficznych, 
będącej ważnym elementem wsparcia pracy 
nawigatorów. Tym razem w obchodach wzię-
li udział także przedstawiciele niemieckiej 
hydrografii (szefostwo BSH oraz statek hy-
drograficzny „Deneb”). Oprócz konferencji 
odbyły się także dynamiczne i statyczne po-
kazy wykorzystania hydrograficznego sprzę-
tu pomiarowego przeznaczone dla społeczeń-

stwa. Całość obchodów miała miejsce w rejo-
nie nabrzeża w okolicy Wałów Chrobrego.

WHD’13 przebiegały w Polsce i na świe-
cie pod hasłem „Hydrografia – wsparciem 
dla handlu morskiego”. Podobnie jak w roku 
2011, BHMW, przy współpracy Akademii 
Morskiej i Stowarzyszenia Hydrografów 
Morskich RP, zorganizowało sesję referatową 
zakończoną kolejnym spotkaniem członków 
Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP.

Tematem przewodnim w 2014 roku był 
„Hydrografia – to nie tylko mapy morskie”. 
Krajowe obchody Światowego Dnia Hydro-
grafii miały miejsce w Gdyni. Obejmowały 
one jednodniową imprezę plenerową połą-
czoną z możliwością zwiedzenia jednostek 
pływających realizujących hydrograficzne 
prace pomiarowe wykonywane przez służbę 
hydrograficzną MW RP oraz Urząd Morski 
w Gdyni. Ciekawostką była, udostępniona 
do zwiedzania, nowa motorówka hydrogra-
ficzna MH-1.

W 2015 roku krajowe obchody WHD’15 
ponownie odbyły się w Szczecinie. Tym ra-
zem, dzięki tematowi przewodniemu możliwe 
było nawiązanie do różnych typów działalno-
ści na morzu prowadzonej także przez specja-
listyczne jednostki Marynarki Wojennej 
(MW) zajmujące się nie tylko prowadzeniem 
pomiarów hydrograficznych, ale także poszu-
kiwaniem i likwidowaniem zagrożeń wynika-
jących z obecności na dnie wielu obiektów 
podwodnych, klasyfikowanych jako pozostało-
ści środków bojowych z pierwszej i drugiej 
wojny światowej. Udział jednostek MW 
(BHMW, dZH MW, GNM 12 dTr, ORP Mewa 
z 13 dTR, MH-1 z 8. FOW, BGR z 3.FO) 
w krajowych obchodach Światowego Dnia 
Hydrografii jest także próbą nawiązania do 
święta Marynarki Wojennej, które przypada 
na 28 czerwca 2015 roku. Istotną tegoroczną 
nowością będzie tzw. Gra miejska – „Operacja 
BHMW”, organizowana przez Urząd Miasta 
Szczecin we współpracy z BHMW, mająca na 
celu propagowanie nie tylko wiedzy na temat 
hydrografii, ale także wiedzy na temat samego 
miasta Szczecin i jego udziału w rozwoju że-
glarstwa i gospodarki morskiej. Przedstawicie-
le Urzędu Miasta Szczecin już dzisiaj posiada-
ją zgłoszenia uczestnictwa od blisko 200 osób. 
W programie, oprócz okolicznościowej konfe-
rencji poświęconej sprawom tematycznie po-
wiązanym z tematem przewodnim - przewi-
dziano także pokazy statyczne i dynamiczne 
sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego na 
co dzień w realizacji prac hydrograficznych 
i podwodnych przez siły MW RP oraz Urząd 
Morski w Szczecinie.
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kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl

Przeszło 300 zawodników uczestniczyło 28 maja w III edycji „Biegu na 5 mil 
o puchar dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych”.

5 mil po oksywskim porcie

Trasa obejmowała dwie pętle o długo-
ści 4630 m każda i prowadziła po te-
renie oksywskiego Portu Wojennego 
od miejsca cumowania fregat rakie-

towych ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Gen. 
T. Kościuszko” do położonego z drugiej strony 
portu, budynku dowództwa Dywizjonu Okrę-
tów Bojowych. W kategorii Open wśród męż-
czyzn triumfował Paweł Borawski z Zespołu 
Szkół im. Macieja Płażyńskiego w Pucku. Na 
drugim miejscu uplasował się mat Jacek Śli-
wiński z Wojskowego Zespołu Sportowego 
Komendy Portu Wojennego. Trzecie miejsce 
wywalczył st. mar. Kamil Włodarczyk z Dy-

wizjonu Okrętów Bojowych. Najlepszą, spo-
śród 34 startujących kobiet, okazała się bosm. 
pchor. Iwona Nieradka, po raz trzeci z rzędu 
reprezentantka Akademii Marynarki Wojen-
nej. Drugie miejsce zajęła Grażyna Golas, za-
wodniczka team’u „Biegamyrazem.pl”, a trze-
cie - Klaudia Elwart z Centrum Bezpieczeń-
stwa i Ochrony JASMAR. 

Klasyfikację w grupie Dywizjonu Okrętów 
Bojowych wygrał st. mar. Kamil Włodarczyk 
przed por. mar. Tomaszem Boguszem i por. 
mar. Maciejem Lewandowskim. Zespołowo 
triumfowali reprezentanci gdyńskiego Cen-
trum Bezpieczeństwa i Ochrony JASMAR, 

przed biegaczami załogi „Ślązaka” i zawod-
nikami „Biegamyrazem.pl”. 

Zwycięzcy otrzymali puchary i upominki. 
Wyróżniono też najmłodszego i najstarszego 
zawodnika. Pierwszym okazała się Karolina 
Lewczuk (lat 16), zaś drugim Marian Kaź-
mierczak (lat 68). Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali pamiątkowe medale. Inicjatorem 
biegu jest były dowódca Dywizjonu Okrętów 
Bojowych kmdr rez. Jacek Kosiński.
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Święto Dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrograficznego MW

24 czerwca 1959 roku, rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej utworzony został Oddział Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, który 
3 czerwca 1987 r. przemianowany został w dywizjon. 

Korzenie tej najbardziej zasłużonej na rzecz bezpieczeństwa żeglugi jednostki Marynarki Wojennej sięgają 19 lutego 1920 r., kiedy to po-
wołano Urząd Hydrograficzny. Marynarze tej jednostki, zachowując ciągłość tradycji, spędzają tysiące godzin na morskich sondażach i pomia-
rach batymetrycznych, drugie tyle na opracowywaniu zebranych danych i 
przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 
Biura Hydrograficznego MW. 

Podczas uroczystej zbiórki odczytano rozkazy okolicznościowe dowódcy 
generalnego RSZ, dowódcy 3. Flotylli Okrętów i dowódcy dywizjonu Zabez-
pieczenia Hydrograficznego MW. Przypomniano rodowód i najważniejsze do-
konania jubilatki w minionym okresie. Wyróżniający się marynarze zostali 
uhonorowani tytułem „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” oraz in-
nymi nagrodami. W uroczystościach rocznicowych uczestniczył m.in. szef 
Biura Hydrograficznego MW komandor Andrzej Kowalski oraz byli dowódcy 
dywizjonu i członkowie załóg jednostek pływających, a także zaproszeni go-
ście. Były życzenia, wspomnienia, podziękowania oraz spotkanie marynar-
skich pokoleń. Świąteczny dzień zakończył piknik rodzinny. 
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