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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Z achęcając do lektury marcowego numeru miesięczni-
ka Marynarki Wojennej „Bandera” chcielibyśmy 
zwrócić Państwa uwagę na szczególny Jubileusz. Oto 
bowiem 3 Flotylla Okrętów obchodziła 40-lecie istnie-

nia. Postanowiliśmy wykorzystać tą sposobność i przybliżyć nie-
co historię i współczesność 3FO przedstawiając na łamach 
„Bandery” to co najważniejsze w jej obecnym funkcjonowaniu. 
Jednocześnie, w imieniu zespołu redakcyjnego „Bandery” chcie-
libyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby nadchodzące lata 
były dla Flotylli czasem spełnienia marzeń i realizacji planów.

3 Flotylla Okrętów obchodziła swój jubileusz 11 marca. Był to dzień wspomnień, 
refleksji i snucia planów na przyszłość. Na uroczystość przyjechali byli dowódcy Flo-
tylli, dowódcy dywizjonów, okrętów, marynarze, praktycznie przedstawiciele wszyst-
kich pokoleń, które tworzyły historię 3 FO ostatnich czterech dekad. Wspominano 
także tych, którzy odeszli już na wieczną wachtę… To na cześć ich pamięci z pokładu 
ORP „Wodnik” złożono kwiaty na wodach Zatoki Gdańskiej.

Cieszymy się, że w naszym czasopiśmie, które od lat towarzyszy i relacjonuje dokona-
nia 3 FO, możemy dzisiaj mówić o tym co nowego, jakie zadania wykonują marynarze 
Flotylli, a jakie wyzwania stoją przed nimi w kolejnych latach. Mamy świadomość, że 
nasze relacje, artykuły czy fotoreportaże to jedynie skromne odzwierciedlenie ogromu 
wysiłku i zaangażowania, które są wręcz codziennością dla jednostek 3 FO. Dlatego, 
z okazji tak znamienitego Jubileuszu, pragniemy podziękować wszystkim pokoleniom 
marynarzy i pracowników 3 Flotylli Okrętów za dostarczanie nam wielu inspiracji 
do naszej pracy dziennikarskiej. Jesteśmy dzięki Wam i dla Was jesteśmy…

Redakcja miesięcznika 
Marynarki Wojennej

„Bandera”

 2  TOMASZ GOS | Dwa okręty w jednej rodzinie

 6  TOMASZ GOS | Powrót „Bielika”

 7  RADOSŁAW PIOCH | GNM w akcji

 8  GRZEGORZ ŁYKO | 12 wydarzeń na 12 lat

 10  GRZEGORZ ŁYKO | Debiut Okrętowej Grupy Zadaniowej

 12  RADOSŁAW PIOCH | Dwudziestoletnie dziecko 40-letniej  

         Flotylli

 14  TOMASZ GOS | Vademecum dowódcy

 15  CZESŁAW CICHY | Poleciał symulatorem

 16  RADOSŁAW PIOCH | Turniej piłki halowej

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

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".
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Dwa okręty w jednej rodzinie

Bandera: Minęło 40 lat od powstania 
3 Flotylli Okrętów...

KRZYSZTOF GRUNERT: No właśnie, 
a ja mam 37 lat...
HENRYK GRUNERT: Tak, mój syn ma 
prawie tyle lat co flotylla. Tyle, że flotylla ro-
dziła się w Gdyni, a mój syn urodził się 
w Sankt Petersburgu. Kończyłem tam Aka-
demię Marynarki Wojennej. Jest to jedna 
z najlepszych morskich uczelni wojskowych 
na świecie i na pewno nie wstydzę się tego, 
że tam studiowałem. Kończyłem zresztą tak-
że kurs specjalistyczny w Baku. Kiedy zapa-
dła decyzja o uzbrojeniu naszej Marynarki 
Wojennej w pociski rakietowe, zostałem tam 
wysłany właśnie w związku z przeszkole-
niem w zakresie eksploatacji uzbrojenia ra-
kietowego opartego na pocisku rakietowym 
P-15. To był 1964 rok.

3 FO jeszcze wówczas nie było.
HG: Nie. Wróciłem do kraju po roku. 

Byłem przeszkolony z eksploatacji rakiet ty-
pu P-15 i kutrów projektu 205. Na Helu 
w tym czasie były już dwa polskie okręty ra-
kietowe: ORP „Hel” i ORP „Gdańsk”. A ja 
byłem przeznaczony na trzeci okręt, który 
miał niebawem pojawić się w Polsce czyli 
ORP „Gdynia”. Dowódcą tego okrętu został 
przyszły admirał, wówczas por. mar. Romu-
ald Waga. Ja byłem dowódcą działu II i V. 

Podlegaliśmy wówczas jako 3 dywizjon 
kutrów torpedowych (JW. 1818) pod 3 Bry-
gadę Kutrów Torpedowych w Gdyni, którą 
dowodził komandor T. Szymkowiak. Pod ko-
niec lat 60-tych 3 dywizjon został przebazo-
wany z Helu do Gdyni. W 1971r rozformowa-
no 1 Brygadę Okrętów Podwodnych, 3 Bryga-
dę Kutrów Torpedowych i 7 Dywizjon Nisz-
czycieli i w to miejsce powołano 11 marca 
1971r 3 Flotyllę Okrętów, której dowódcą zo-
stał komandor Marian Sucharzewski. Wcielił 
on w życie swoją koncepcję stworzenia jed-
nych sił uderzeniowych w Marynarce Wojen-
nej. Dzięki jego inicjatywie połączono ze sobą 
dwa dywizjony kutrów torpedowych z dywi-
zjonem kutrów rakietowych w dwa dywizjony 
kutrów rakietowo-torpedowych. W skład 
3 Flotylli wszedł także dywizjon Okrętów 
Podwodnych i niszczyciele ORP „Warszawa” 
i ORP „Grom”. 

To znaczy, że do 3 FO wszedł Pan na 
ORP „Gdynia”.

HG: Na ORP „Gdynia” zostałem w sierpniu 

1968r. ZDO, a później w listopadzie 1969r. 
także dowódcą okrętu. To był okres moich 
największych sukcesów jako DO. Okręt ten 
pod moim dowództwem w 1971r zdobył mia-
no najlepszego okrętu w Marynarce Wojen-
nej. W tym też czasie dowódcą działu okręto-
wego II i współtwórcą tego sukcesu był por. 
mar. Ryszard Łukasik przyszły admirał floty, 
Dowódca Marynarki Wojennej. Jak widać 
ORP „Gdynia” była „matką” 2 znanych ad-
mirałów, dowódców Marynarki Wojennej. 

Kilka lat później urodził się Pana syn 
czyli obecny dowódca „Metalowca”. 

KG: Z czasów kiedy byłem kilkuletnim 
chłopcem więcej pamiętam z pobytu na okrę-
tach niż z pobytu w przedszkolu.
HG: Często zabierałem syna na okręt. Pod 
koniec lat 70. zmieniły się trochę przepisy 
dotyczące tajemnicy wojskowej. 

W momencie gdy powstawała 3 FO 
okręty typu 205 były chyba trakto-

wane w szczególny sposób?
HG: W tych czasach nie mogłem na przy-
kład zapraszać na pokład ORP „Gdynia” 
swoich kolegów z trałowców czy ze ścigaczy. 
Było to surowo zabronione. W latach 
60. okręty rakietowe stojące przy nabrzeżu 
były od strony lądu przez pewien czas nawet 
ogrodzone barierką z drutu kolczastego. Przy 
okręcie stał zawsze marynarz z bronią. Mary-
narze, którzy pełnili w tym miejscu wartę by-
li z mojego okrętu. Ale mieli obowiązek 
sprawdzić mi przepustkę chociaż doskonale 
mnie przecież znali. Inną ciekawostką może 
być to, że rakiety ładowaliśmy tylko i wy-
łącznie w nocy. Wyjścia w morze także odby-
wały się przeważnie nocą. Stosowano także 
podczas wyjść w morze zmianę numerów 
burtowych noszonych od tamtego czasu na 
nadbudówce, a nie na burcie – taki to był mo-
im zdaniem trochę dziecinny sposób masko-
wania - wprowadzania innych w błąd.

Zdjęć również nie można było robić?
HG: Nie wolno było robić żadnych zdjęć 

na tych okrętach. Dlatego nie mam pamiątko-
wych fotografii z czasów służby na ORP „Gdy-
nia” czy ORP ‘Darłowo”. Dopiero po powsta-
niu 3 FO zaczęło się to trochę zmieniać.

I wtedy zabierał Pan syna na okręt?
HG: Tak. Krzysiek najbardziej lubił się 

bawić na okręcie armatami. Prosiłem czasa-
mi artylerzystę by włączył napędy na kolu-
mienkę, co umożliwiało poruszanie armatą. 

Z Henrykiem i Krzysztofem Grunertami o początkach 3 Flotylli Okrętów 
i okrętach rakietowych rozmawia Tomasz Gos.

Oczywiście nie załadowaną.
KG: Ten artylerzysta chyba nie był specjalnie 
zadowolony z mojej obecności na okręcie...

Do kiedy służył Pan w Marynarce Wo-
jennej?

HG: W stanie wojennym zostałem zmuszony 
przez Dowódcę Marynarki Wojennej do odej-
ścia z MW ze stanowiska dowódcy 2 Dywi-
zjonu Kutrów Rakietowo-Torpedowych. Po-
niosłem wówczas odpowiedzialność za pod-
władnego, jednego z oficerów okrętowych.
Dlatego tym bardziej było mi trudno rozstać 
się z mundurem, okrętami i przyjaciółmi.

Po roku dostałem zezwolenie na to żeby 
zatrudnić się w Polskiej Żegludze Bałtyckiej. 
W samej 3 FO służyłem ponad 11 lat, a na 
kutrach rakietowych 18 lat.

Prawie 20 lat później służbę w 3 FO roz-
począł Pana syn...

KG: Do 3 FO trafiłem w 1999 roku. Od razu 
skierowano mnie na okręty rakietowe. Naj-
pierw na „Osy” (czyli okręty projektu 205). 
Ale na wszystkich praktykach, jeszcze jako 
podchorąży byłem na okrętach projektu 
1241 RE. I na tych okrętach zostało zakotwi-
czone moje serce. 

Pana ojciec związał się okrętami projek-
tu 205, a Pan z jednostkami projektu 

1241 RE. Dwa pokolenia i dwa okręty?
KG: Podczas dyskusji rodzinnych często dla 
żartów spieramy się, które z okrętów były 
lepsze: te projektu 205 czy też projektu 1241. 
Oczywiście wygrywają zawsze te drugie.
HG: No nie powiedziałbym... Chociaż w jednej 
kwestii 1241 zdecydowanie wygrywa z 205: 
służą na nim także kobiety. Nie przypominam 
sobie, aby 40 lat temu była w 3 FO jakaś kobie-
ta w mundurze. Przepraszam – widziałem raz 
na pokładzie ORP „Kołobrzeg” kobietę w mun-
durze. Była to wizytująca okręt Kapitan Żeglu-
gi Wielkiej Danuta Walas-Kobylińska. 

Kiedyś Pan zabierał syna na ORP 
„Gdynia” a teraz syn zaprasza Pana 

na „Metalowca”.
HG: Tak. Na „Metalowca” przyjeżdżam z naj-
większa ochotą. Mieszkam w Łodzi, nie mogę 
więc często bywać w Porcie Wojennym. Ale 
jeśli tylko mam okazję to zaglądam tutaj bo 
czuję do tego miejsca wielki sentyment. 
Szczególnie do Flotylli. gdzie rodziły się 
prawdziwe przyjaźnie, kwitło koleżeństwo. 

40 lat temu w 3FO nie wszyscy buli za-
wodowcami...
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KG: Mówi Pan o profesjonalizacji? Oczywi-
ście profesjonalizacja jest potrzebna. Mary-
narze z zasadniczej służby wojskowej uważa-
li często służbę na okrętach za karę. Bywało, 
że nie dbali o sprzęt, który dzisiaj jest prze-
cież bardzo drogi i bardzo specjalistyczny. 
Poza tym co jakiś czas przychodziła grupa 
marynarzy, którą trzeba było wszystkiego 

uczyć od początku. Pod tym względem teraz 
jest lepiej niż kiedyś.
HG: Tak. Zawodowa służba wojskowa jest 
o wiele lepsza niż nabór. Ale muszę też po-
wiedzieć, że my dostawaliśmy na okręty wy-
selekcjonowanych marynarzy z tak zwanego 
naboru ministra obrony narodowej. Wszyscy 
oni musieli mieć ukończone technikum. Naj-

lepszych marynarzy miałem z technikum ko-
lejowego. Świetni specjaliści.

Czego życzą Panowie 3 FO z okazji uro-
dzin? 

HG: Długich lat funkcjonowania oraz stopy 
wody pod stępką. 
KG: I wielu nowych okrętów. 

Kmdr por. dypl. kpt. Żeglugi Wielkiej HENRYK GRUNERT, urodził się 21 lipca 1939 roku w Łodzi. W 1962 roku ukończył studia w WSMW na Wy-
dziale Pokładowym. Do lipca 1963 roku służył w CSMW w Ustce. Od września 1963 do sierpnia 1964 przebywał na rocznym specjalistycznym kur-
sie broni rakietowej w Kaspijskiej Wyższej Szkole MW w Baku. Następnie został skierowany do JW. 1818 na Helu jako dowódca działu II i V na ku-
trach rakietowych projektu 205. W latach 1969 - 1972 dowodził ORP „Gdynia”, a w latach 1972 – 1973 był dowódcą ORP „Darłowo”. W 1976 ro-
ku ukończył studia II stopnia w Akademii Marynarki Wojennej ZSRR w b. Leningradzie.
Po powrocie do kraju został skierowany do służby w Oddziale Operacyjnym Sztabu Marynarki Wojennej. Po roku na własną prośbę przeniesiony zo-
stał na stanowisko szefa sztabu 2 Dywizjonu Kutrów Rakietowo–Torpedowych. W czerwcu 1979 roku został dowódcą tego dywizjonu. 11 stycznia 
1982 roku został zawieszony przez DMW w czynnościach służbowych i przeniesiony do rezerwy. Od sierpnia 1983 był zatrudniony m. in. na stat-
kach Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, V-Ship i DFM.

Kmdr ppor. KRZYSZTOF GRUNERT urodził się 23 września 1974 roku w St. Petersburgu. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okręto-
wego Akademii Marynarki Wojennej, którą ukończył w roku 1999. W tym samym roku objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy działu rakieto-
wo–artyleryjskiego na ORP „Oksywie” w 31 Dywizjonie Okrętów Rakietowych. Po roku służby na okrętach projektu 205 typu OSA, objął stanowisko 
dowódcy działu rakietowo – artyleryjskiego na ORP „Hutnik” w 32 Dywizjonie Okrętów Rakietowych. W 2003 roku został wyznaczony na zastępcę do-
wódcy okrętu ORP „Górnik”. Obowiązki zastępcy dowódcy okrętu grupowego ORP „Rolnik” objął w 2004 roku. Dwa lata później został jego dowódcą. 
W roku 2008 został natomiast dowódcą grupowego okrętu ORP „Metalowiec”. Jako jeden z nielicznych służył na wszystkich 4 „Tarantulach”.



4     NR 3 | MARZEC  2011

P E R Y S K O P

20 lat  ORP „Hańcza”

P K W  „ C z e r n i c k i ”
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wyda-

ło komunikat:
Prezydent Bronisław Komorowski, na 

wniosek Prezesa Rady Ministrów, wydał po-
stanowienie o użyciu Okrętu Rzeczypospoli-
tej Polskiej Kontradmirał Xawery Czernicki, 
jako Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Prze-
ciwminowej NATO w operacji przeciwterro-
rystycznej „ACTIVE ENDEAVOUR”, pro-
wadzonej na Morzu Śródziemnym w okresie 
od 14 marca do 18 czerwca 2011r. [...] Bio-
rąc udział w operacji „ACTIVE ENDEAVO-
UR”, prowadzonej przez NATO od 26 paź-
dziernika 2001 roku na podstawie art. 
5. Traktatu Północnoatlantyckiego, wpro-
wadzonego w życie w odpowiedzi na atak 

terrorystyczny na USA 11 
września 2001 r., będzie 
głównie odpowiadał za za-
pewnienie dowodzenia, 
wsparcia logistycznego 
i medycznego jednostek Ze-
społu Obrony Przeciwmi-
nowej oraz udział w patro-
lowaniu akwenów i szlaków 
komunikacyjnych Morza 
Śródziemnego. W związku 
z sytuacją operacyjną na 
Morzu Śródziemnym, będą-
cą następstwem kryzysu w krajach Afryki 
Północnej, należy podkreślić, że ewentualne 
użycie CZERNICKIEGO w innej operacji 
sojuszniczej niż „ACTIVE ENDEAVOUR”, 

Na Oceanie Atlantyckim i Morzu Śród-
ziemnym NATO przeprowadziło mię-

dzynarodowe ćwiczenia „Noble Mariner 
2011”. W manewrach uczestniczyło około 3,5 
tysiąca marynarzy i lotników morskich, 25 
okrętów (w tym 4 podwodne) oraz 4 samoloty 
z 11 państw NATO: Belgii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portuga-
lii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Marynarka Wojenna RP skierowała do 
udziału w „Noble Mariner 2011” okręt dowo-
dzenia i wsparcia logistycznego ORP „Kontr-
admirał Xawery Czernicki”. Dowodzona 
przez kpt. mar. Marka Szwarca jednostka to 

okręt flagowy Stałego Zespołu Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO SNMCMG1 (ang. 
Standing NATO Minecountermeasures Gro-
up One) znanego jako „Tarcza Przeciwmino-
wa” NATO. 

W trakcie manewrów siły okrętowe i lotni-
cze przeprowadziły ćwiczebne operacje pole-
gające na opanowaniu przestrzeni morskiej 
i powietrznej, zapewnieniu swobody żeglugi 
i transportu morskiego, przywróceniu stabili-
zacji w rejonie działań, zwalczaniu piractwa 
morskiego, nielegalnego przemytu broni i in-
nych towarów niebezpiecznych oraz niesieniu 
pomocy humanitarnej.

w tym rejonie lub do innych zadań w ra-
mach tejże operacji, wymagałoby odrębnego 
postanowienia Prezydenta […] 

1 marca, minęło 20 lat służby ORP „HAŃ-
CZA” pod biało-czerwoną banderą. Przez 

ten czas okręt przepłynął ponad 50 tysięcy mil 
morskich, uczestniczył w największych ma-
newrach międzynarodowych na Bałtyku. Na 
jego pokładzie wyszkoliło się blisko 500 ofi-
cerów, podoficerów i marynarzy. 

Na okręcie, zgodnie z morską tradycją, pod-
niesiono tego dnia wielką galę banderową. Był 
uroczysty apel i wyróżnienia dla załogi. Pod-
czas zbiórki, dowódca ORP „HAŃCZA” kpt. 
mar. Andrzej LISOWSKI odczytał rozkaz oko-
licznościowy oraz przywitał zaproszonych go-

ści, wśród których byli m.in.: matka chrzestna 
okrętu pani Alicja GAN, dowódca 12 Dywizjo-
nu Trałowców kmdr por. Andrzej WOJTKO-
WIAK oraz pierwszy dowódca „HAŃCZY” 
kmdr por. rez. Jerzy KŁAPUT. Kpt. mar. An-
drzej LISOWSKI podziękował załodze za trud 
i zaangażowanie w codziennej służbie.

ORP „HAŃCZA” wielokrotnie uczestni-
czył w krajowych ćwiczeniach ANAKON-
DA i WARGACZ oraz największych ćwi-
czeniach międzynarodowych na Bałtyku: 
BALTOPS, POMERANIAN OTTER 
i BALTIC ENDEAVOUR.

NOBLE MARINER 2011
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Szanowni Państwo

W związku z pojawiającą się w środowi-
sku wojskowym pogłoską o zmianach 

w sposobie naliczania odprawy mieszkanio-
wej, przypominamy, że zgodnie z treścią 
oświadczenia Rzecznika Prasowego Mini-
stra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 
2010 roku nie planuje się obecnie zmiany 
istniejącego stanu prawnego ustawy o za-
kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w tym zmiany sposobu wylicza-
nia wysokości odprawy mieszkaniowej.  

Nowe, znacznie wyższe niż dotychczas wy-
płacane  kwoty odprawy mieszkaniowej to efekt 
zapisów  obowiązującej od 1 lipca 2010 r. no-
welizacji ustawy o zakwaterowaniu SZ RP.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym wy-
sokość odprawy mieszkaniowej wynosi 3% 
wartości przysługującego lokalu mieszkalne-
go za każdy rok podlegający zaliczeniu do 
wysługi lat, od której jest uzależniona wyso-
kość dodatku za długoletnią służbę wojskową 
i nie może być niższa niż 45% oraz wyższa niż 
80% wartości przysługującego lokalu miesz-
kalnego. Wartość przysługującego lokalu 
mieszkalnego jest iloczynem:
• wskaźnika 1,66;
• maksymalnej powierzchni użytkowej podsta-

wowej przypadającej na jedną normę - 12 
m2, a w przypadku  gospodarstwa jednooso-
bowego norma wynosi nie mniej niż 16 m2;

• ilości norm przysługujących wnioskodawcy 
w dniu wydania decyzji o wypłacie odprawy, 
oraz zmienianego co kwartał; 

• wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytko-
wej budynku mieszkalnego oddanego 
do użytkowania w poprzednim kwartale, 
określanego w komunikacie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Powyższa 
wartość jest ogłaszana w Dzienniku Urzę-
dowym GUS, w drugiej połowie drugiego 
miesiąca po każdym kwartale.
Uzyskanie informacji w zakresie przysłu-

gującej odprawy mieszkaniowej jest możli-
we na stronie http://www.wam.net.pl/ w za-
kładce: odprawa mieszkaniowa - sposób 
obliczenia odprawy mieszkaniowej. 

Oświadczenie w sprawie 
naliczania odprawy 
mieszkaniowej

Do dyspozycji żołnierzy, w razie jakichkolwiek wątpliwości do-
tyczących realizacji uprawnień mieszkaniowych pozostają pra-
cownicy Agencji w Biurze Prezesa i oddziałach regionalnych.

Michał Świtalski
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

* * *
Numery telefonów do Biura Prezesa i oddziałów regionalnych 

WAM znajdują się na stronie www.wam.net.pl w zakładce kontakt. 
Zapraszamy do korzystania z infolinii pod numerem: 

(22) 501 93 00 (czynnej we wtorki i czwartki w godz. 9.00-
12.00) lub email: bip@wam.net.pl.

* * *
Dodatkowe informacje o warunkach otrzymania odprawy 

mieszkaniowej.
Od 1 lipca 2010 r. krąg osób uprawnionych do otrzymania 

odprawy mieszkaniowej reguluje przepis art. 23 ustawy z dnia 
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.). 

Zgodnie z ust. 1 pkt 1 tego przepisu odprawa mieszkaniowa przy-
sługuje żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby 
wojskowej zamieszkałemu w kwaterze oraz żołnierzowi służby sta-
łej, który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie 
otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile nabył pra-
wo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub 
został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem 
okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojsko-
wej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawo-
dowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zakwaterowaniu (…) od-
prawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi służby kontraktowej 
zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, o ile nabył prawo 
do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli in-
walidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze 
służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze 
szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu 
których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Departament Prasowo-Informacyjny MON

Prezes Wojskowej Agencji 

MIeszkaniowej 

Michał Świtalski

Zgodnie z treścią oświad-
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Prawidłowy numer tel./fax.: to 

+48 58 665-34-00
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Powrót „Bielika”

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

Okręt podwodny ORP „Bielik” wrócił do kraju. Jednostka uczestniczyła w misji 
antyterrorystycznej NATO pod kryptonimem „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym. 
Okręt wykrył i zidentyfikował ponad 1000 jednostek pływających. Zabezpieczał żeglugę 
na obszarze około 300 tysięcy kilometrów kwadratowych. 

ORP „Bielik” wyszedł z macierzy-
stego Portu Wojennego w Gdyni 
pod koniec października 2010 ro-
ku. Następnie, po przejściu w re-

jon Morza Śródziemnego, rozpoczął patrolo-
wanie akwenów wyznaczonych przez Do-
wództwo NATO w Neapolu. Okręt wykrywał 
i identyfikował jednostki przepływające przez 
Morze Śródziemne. Operował na morskich 
szlakach komunikacyjnych i akwenach szcze-
gólnie narażonych na działania terrorystów. 
Chodziło przede wszystkim o wykrywanie po-
dejrzanych jednostek mogących transportować 
broń, zakazane substancje bądź przemycać lu-
dzi. Tego typu działania prewencyjne minima-
lizowały zagrożenia terrorystyczne na Morzu 
Śródziemnym. Łącznie, podczas misji polski 
okręt wykrył i zidentyfikował ponad 1000 
obiektów. Głównym atutem ORP „Bielik” by-
ła skrytość działań. Operując w zanurzeniu 
monitorował żeglugę pozostając niewykry-
tym. Pod wodą okręt przepłynął 3 700 mil 

morskich „kontrolując” obszar ok. 300 tysięcy 
km2 (niemalże tyle co powierzchnia Polski). 
W misji uczestniczyła 25-osobowa załoga 
okrętu pod dowództwem kmdr. por. Piotra 
Pawłowskiego oraz oficerowie łącznikowi 
w dowództwach NATO. 

Morze Śródziemne jest strategicznym 
akwenem dla światowego transportu mor-
skiego i gospodarek praktycznie wszystkich 
państw europejskich. Tędy biegną główne 
szlaki komunikacyjne łączące Europę 
z Afryką i Azją. Zachwianie swobody prze-
pływu na tym akwenie mogłoby spowodo-
wać kryzys gospodarczy i duże straty eko-
nomiczne. Dlatego po atakach terrorystycz-
nych na USA z 11 września 2001 roku So-
jusz Północnoatlantycki odpowiedział wy-
słaniem na Morze Śródziemne swoich sił 
uznając ten akwen za szczególnie narażony 
na kolejne ataki terrorystów. Operacja zy-
skała kryptonim Active Endeavour i prowa-
dzona jest nieprzerwanie od października 

2001 roku. Uczestniczą w niej siły morskie 
NATO oraz okręty państw Partnerstwa dla 
Pokoju i Dialogu Śródziemnomorskiego. 
Polska Marynarka Wojenna uczestniczy 
w Active Endeavour od stycznia 2005 roku. 
Trzykrotnie uczestniczył w niej okręt pod-
wodny ORP „Bielik” (w latach 2005, 
2006/07 i 2010/11) oraz dwukrotnie fregata 
rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” (w 2006r. 
i 2008r.). Na przełomie 2008 i 2009 roku 
w misji uczestniczył także okręt podwodny 
ORP „Kondor”. Polskie okręty wykryły i zi-
dentyfikowały kilka tysięcy jednostek prze-
pływających przez Morze Śródziemne.

W następnym numerze „Bandery” opubli-
kujemy relację kmdr. por. Piotra Pawłow-
skiego z misji „Bielika” na Morzu Śród-
ziemnym.

dentyfikowały kilka tysięcy jednostek prze-
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GNM 
w akcji
Akcję przeprowadziła Grupa Nur-

ków-Minerów 13 Dywizjonu Tra-
łowców 3 Flotylli Okrętów. 
W operacji uczestniczyło 7 nur-

ków-minerów MW. W wyniku przeszło dwu-
godzinnych prac podwodnych wydobyli na 
powierzchnię 8 pocisków artyleryjskich kali-
bru 115 mm, 34 pociski artyleryjskie kalibru 
76 mm, 21 zapalników oraz 121 sztuk amuni-
cji strzeleckiej. Akcja przebiegała w utrud-
nionych warunkach atmosferycznych, tempe-
ratura powietrza – 17°C, a wody 0°C do 1°C. 
Zanim rozpoczęliśmy badanie dna kanału by-
liśmy zmuszeni rozkuwać zgromadzoną na 
powierzchni krę. – mówi dowódca operacji 
kmdr ppor. Jacek Barczak – na szczęście wo-
dy kanału były dość przejrzyste, a głębokości 
w miejscu prac dochodziły jedynie do 2 me-

W AKCJI UCZESTNICZYLI:

kmdr ppor. Jacek BARCZAK – dowódca GNM;
bosm. Krzysztof KNITTER – kierownik podwodnych 
działań minerskich;
bosm. Damian DOMINIK - nurek miner;
bosm. Marcin PELOWSKI - nurek miner;
bsmt Marcin CZAPLEWSKI - nurek miner;
bsmt Leszek WIŚNIEWSKI - nurek miner;
bsmt Krzysztof PIETRZAK - nurek miner;
st. mat Grzegorz GORCZYŃSKI – nurek miner;
mar. Paweł SZNYCER – kierowca;
st. mar. Norbert MIKOŁAJKA - kierowca

Ponad 180 niewypałów i niewybuchów wydobyli z dna kanału przy Tamie Brodzkiej nurkowie-minerzy 
Marynarki Wojennej. Specjaliści MW przeprowadzili akcję wydobywczą w środę, 23 lutego. 
O znalezisku i potrzebie przeprowadzenia podwodnych prac saperskich poinformowała Policja.

trów. Wartki nurt rzeki ułatwiał nam pracę, 
gdyż szybko usuwał powstałe w skutek pene-
tracji dna zamulenie. – dodaje. Podwodny ar-
senał, pochodzący z czasów II wojny świato-
wej, zalegał na dnie kanału łączącego Jezioro 
Bachotek z rzeką Drwęcą. Znalezisko ode-

brał 13 Patrol Rozminowania z 3 Pułku Dro-
gowo-Mostowego z Chełmna, a prace pod-
wodne zabezpieczał 16 Batalion Saperów 
z Tczewa.

Nurkowie-minerzy i saperzy Marynarki 
Wojennej uczestniczą rocznie w kilkudzie-
sięciu akcjach interwencyjnych na Bałtyku 
i wzdłuż polskiego wybrzeża. Niebezpiecz-
ne znaleziska pochodzą głównie z okresu 
II wojny światowej. Występują one zwłasz-
cza w rejonach, w których prowadzone były 
intensywne działania wojenne. Grupy Nur-

ków - Minerów przeznaczone są do samo-
dzielnego poszukiwania min w basenach 
i kanałach portowych oraz dokładnej lokali-
zacji i identyfikacji obiektów minopodob-
nych wykrytych przez okręty na morzu. 
Nurkowie-minerzy działają głównie na 

akwenach morskich aż do granicy polskiej 
wyłącznej strefy ekonomicznej. Ponadto 
zajmują się likwidacją niewypałów, niewy-
buchów oraz podwodnych przeszkód nawi-
gacyjnych na morzu. Dodatkowo marynarze 
GNM udzielają pomocy jednostkom pływa-
jącym w porcie i na morzu, wspierają akcje 
ratowniczo-poszukiwawcze oraz zabezpie-
czają zacumowane i zakotwiczone okręty 
przed siłami dywersji podwodnej. Marynar-
ka Wojenna dysponuje dwoma takimi jed-
nostkami - dowodzona przez kmdr. ppor. 

8 pocisków artyleryjskich kalibru 115 mm, 34 pociski artyleryjskie 
kalibru 76 mm, 21 zapalników oraz 121 sztuk amunicji strzeleckiej 

- to efekt prac podwodnych Grupy Nurków Minerów 13 
Dywizjonu Trałowców

Jacka Barczaka Grupa Nurków – Minerów 
13 Dywizjonu Trałowców 3 Flotylli Okrę-
tów (stacjonuje w Gdyni) oraz dowodzona 
przez kmdr. ppor. Piotra Gryszkiewicza 
Grupa Nurków-Minerów 12 Dywizjonu Tra-
łowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża (stacjo-
nuje w Świnoujściu).

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

na12 lat w NATO
Dla polskiej Marynarki Wojennej rok 2011 to okres dużej aktywności 

w ramach międzynarodowych działań Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” jako fl agowy okręt Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO uczestniczy w operacji 

antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym. W lutym br. właśnie z tej 
misji powrócił do Gdyni okręt podwodny ORP „Bielik”. Udział w tych 

operacjach to efekt ponad 12 lat działań MW na arenie 
międzynarodowej. Oto jak wyglądała droga do osiągnięcia takiego 

statusu w kalejdoskopie najważniejszych wydarzeń okresu 
1999 – 2011.

1999 – Dzień po wstąpieniu Polski do Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego polskie okręty rakietowe rozpoczynają pierwsze w hi-
storii Sił Zbrojnych RP ćwiczenie w ramach NATO. Wspólnie z 
niemieckimi jednostkami uczestniczą w manewrach lekkich na-
wodnych sił uderzeniowych u wybrzeży Rugii.

2000 – niszczyciel min ORP „Mewa” jako pierwszy polski okręt 
podnosi flagę NATO. Przez dwa tygodnie „na próbę” uczestniczy 
w działaniach stałego zespołu przeciwminowego MCM FOR-
NORTH. Niespełna dwa lata później „Mewa” wejdzie w skład ze-
społu już jako jego pełnoprawny członek. Do 2010 roku polskie 
niszczyciele min ośmiokrotnie będą pełnić misje w składzie ze-
społu, dzisiaj funkcjonującego pod nazwą SNMCMG1.

2004 – Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” kończąc z wy-
soką notą szkolenie w FOST – najbardziej renomowanym ośrod-
ku szkolenia okrętowego NATO w Wielkiej Brytanii – dołącza do 
grona najlepszych okrętów Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Przez prawie dwa miesiące instruktorzy FOST testują załogę pol-
skiej fregaty we wszystkich sferach działań na morzu i lądzie. W 
nadchodzących latach, w różnym charakterze, w FOST szkolić 
się będą fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” oraz okrę-
ty podwodne typu Kobben.

2003 – Polskie okręty biorą udział w największych w tamtym 
roku manewrach NATO pk. „BLUE GAME 2003”. Ćwiczenie od-
bywa się na wodach Cieśnin Bałtyckich i Bałtyku Południowego. 
Polskie okręty wspólnie z jednostkami z 8 państw NATO operują  
w składzie międzynarodowych grup taktycznych. Baza morska w 
Świnoujściu podczas manewrów spełnia funkcję bazy awaryjnej, 
medycznej i zaopatrzeniowej. Ćwiczenie jest sprawdzianem por-
tu w Świnoujściu w ramach systemu bazowego NATO.

2002 – Na Morzu Bałtyckim odbywają się największe w tamtym 
okresie manewry NATO i Partnerstwa dla Pokoju pod kryptoni-
mem „STRONG RESOLVE”. Marynarka Wojenna RP wystawia 
największy komponent morski spośród 14 krajów uczestniczą-
cych w ćwiczeniach. Jest to egzamin dla polskich sił morskich 
podsumowujący trzyletni okres funkcjonowania w strukturach 
Sojuszu Północnoatlantyckiego.

2001 – polskie okręty uczestniczą w bałtyckich ćwiczeniach z 
międzynarodowym zespołem okrętów NATO – STANAVFORLANT. 
Są to pierwsze w historii manewry z tą elitarną formacją Soju-
szu Północnoatlantyckiego. W tym czasie do działań w składzie 
zespołu przygotowuje się nowo pozyskana przez MW RP fregata 
rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski”. 
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2005 – Okręt podwodny ORP „Bielik” jako pierwsza polska jed-
nostka uczestniczy w operacji antyterrorystycznej NATO na Morzu 
Śródziemnym pk. „ACTIVE ENDEAVOUR”. Jest to jedyna w historii 
Sojuszu operacja wynikająca z treści artykułu 5. Traktatu Północ-
noatlantyckiego mówiącego o kolektywnej obronie. Prowadzona 
jest od 2001 roku w odpowiedzi na ataki terrorystyczne na USA. 
Od 2005 r. polska Marynarka Wojenna uczestniczy w „ACTIVE EN-
DEAVOUR” co roku, kierując do działań okręty podwodne, fregatę 
rakietową oraz okręt dowodzenia i wsparcia logistycznego. 

2009 – Niszczyciel min ORP „Flaming” uczestnicząc w operacji 
„OPEN SPIRIT” wykrywa i niszczy 3 tony niewybuchów zalegających 
na dnie Zatoki Fińskiej u wybrzeży Estonii. „OPEN SPIRIT” prowadzo-
na jest co roku i uczestniczą w niej okręty NATO i państw programu 
Partnerstwo dla Pokoju. Jest to bojowa operacja likwidacji podwod-
nego arsenału zalegającego na dnie Bałtyku od czasów I i II wojny 
światowej. Polskie jednostki biorą w niej udział od ponad 10 lat. 

2008 – Na wodach Morza Północnego odbywa się największe od 
lat międzynarodowe ćwiczenie ratowania załóg okrętów podwod-
nych „BOLD MONARCH”. W ramach manewrów testowany jest 
m.in. nowy natowski system ratowniczy NSRS stworzony przez Nor-
wegię, Francję i Wielką Brytanię. W ćwiczeniu uczestniczą okręt 
podwodny ORP „Sęp” i okręt ratowniczy ORP „Lech”. 

2007 – Polska, a w zasadzie Marynarka Wojenna RP, jest jednym 
z gospodarzy największego od lat ćwiczenia morskiego NATO pod 
kryptonimem „NOBLE MARINER”. Port Wojenny w Gdyni jest bazą 
organizacyjną ćwiczenia. Polskie siły morskie wystawiają kompo-
nent okrętowy, lotnictwo morskie oraz zabezpieczenie logistyczne, 
hydrograficzne i meteorologiczne manewrów. W „NOBLE MARI-
NER” uczestniczą siły 17 państw.

2006 – Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” po raz pierwszy 
wchodzi w skład stałego zespołu okrętów NATO SNMG1, wcześniej 
znanego jako STANAVFORLANT. „Pułaski” w ramach działań w 
SNMG1 operuje na Oceanie Atlantyckim i Morzu Śródziemnym 
uczestnicząc m.in. w operacji antyterrorystycznej „ACTIVE ENDE-
AVOUR”. Dwa lata później fregata weźmie udział w działaniach ze-
społu po raz drugi operując już nie tylko na Morzu Śródziemnym i 
Atlantyku, ale również na Morzu Czarnym. 

2010 – Okręt dowodzenia i wsparcia logistycznego ORP „Kontradmi-
rał Xawery Czernicki” staje na czele Stałego Zespołu Sił Obrony Prze-
ciwminowej NATO Grupa 1. – SNMCMG1. Roczne dowodzenie nad ze-
społem obejmuje polski oficer i niemal wyłącznie polski sztab. Zada-
nie dowodzenia zespołem Polska otrzymuje jako pierwszy spośród 
krajów przyjętych do NATO po 1999 roku. W 2010 roku SNMCMG1 
uczestniczy w 5 operacjach bojowych oraz 7 międzynarodowych ma-
newrach morskich. „Czernicki” na prośbę dowództwa Sojuszu pozo-
staje okrętem flagowym SNMCMG1 jeszcze do połowy 2011 roku.
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Debiut Okrętowej
Marynarka Wojenna przeprowadziła w lutym i marcu ćwiczenia na poligonach morskich 
Zatoki Gdańskiej. W manewrach uczestniczyły jednostki 3 Flotylli Okrętów oraz Brygady 
Lotnictwa MW. W ramach ćwiczenia zadebiutowała tzw. okrętowa grupa zadaniowa 
której kręgosłup tworzyły siły nowo powstałego Dywizjonu Okrętów Bojowych. Główne 
zadania jakie wykonywały szkolące się jednostki polegały na prowadzeniu operacji 
zwalczania okrętów podwodnych oraz zwalczania celów nawodnych i powietrznych. Były 
to więc typowe ćwiczenia osłony strategicznego transportu morskiego i utrzymania 
panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych.
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kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl
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W manewrach uczestniczyły 
m.in. dwie fregaty rakietowe 
ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP 
„Gen. T. Kościuszko”, okręty 

rakietowe ORP „Piorun” i ORP „Orkan”, 
okręt podwodny ORP „Kondor”, niszczyciel 
min ORP „Czajka”, okręty ratownicze OORP 
„Piast” i „Lech”, zbiornikowiec ORP „Bał-
tyk” oraz lotnictwo morskie. W lutym Okrę-
tową Grupą Zadaniową dowodził komandor 
Jacek Kosiński - dowódca Dywizjonu Okrę-
tów Bojowych. W marcu dowództwo nad 
OGZ objął dowódca ORP „Gen. K. Pułaski” 
komandor porucznik Piotr Nieć.

Załogi okrętów ćwiczyły operacje zwal-
czania okrętów podwodnych, a także osłonę 
przed atakami okrętów nawodnych i lotnic-
twa. Prowadzono strzelania artyleryjskie 
oraz wykonywano zadania przeciwminowe. 
W trakcie działań okręty bojowe wspierane 
były przez jednostki zabezpieczenia. Mogły 
dzięki temu zaopatrywać się na morzu bez 

Grupy Zadaniowej
konieczności powrotu do portu. Równolegle do działań bojo-
wych prowadzono ćwiczebne akcje ratowania życia oraz udzie-
lania pomocy uszkodzonym jednostkom. Operacje lotnicze, we 
współdziałaniu z siłami okrętowymi, prowadziły załogi śmi-
głowców Mi-14 PŁ (zwalczanie okrętów podwodnych) i Kaman 
SH-2G oraz samoloty patrolowo - rozpoznawcze Bryza.

Tego typu ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia sił Mary-
narki Wojennej w działaniach zabezpieczających interesy pań-
stwa na morzu. Chodzi głównie o osłonę strategicznego trans-
portu morskiego oraz utrzymanie panowania na morzu w sytu-
acji kryzysowej, aby nie dopuścić do blokady morskiej państwa. 
Obecnie, od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyj-
nych zależy stabilny, niezagrożony rozwój gospodarki morskiej. 
Drogą morską transportowany jest bowiem największy tonaż to-
warów międzynarodowej wymiany handlowej. Drogą morską 
dostarczane są także różnego typu surowce, z których korzystają 
państwa morskie. Podobne działania jednostki Marynarki Wo-
jennej realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach 
współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i Partner-
stwa dla Pokoju.

Dowódca dOB

kmdr Jacek Kosiński

D-ca ORP „Gen. K Pułaski” 

kmdr por. Piotr Nieć

współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i Partner-
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Na pierwszy rzut oka, nawet staty-
styczny „Kowalski” zauważy, że 
sylwetka ORP „Bałtyk”, różni 
się od standardowych kształtów 

jednostek pływających Marynarki Wojen-
nej. Nie tylko 
charakterystyczne 
dla zbiornikow-
ców nadbudówki 
dziobowa i rufo-
wa, ale także ni-
ska wolna burta oraz setki metrów rurocią-
gów i węży powodują, że „Bałtyk” rozpo-
znawany jest z daleka. Wystarczy jedno 
spojrzenie, aby domyślić się, że jednostka 

W piątek, 11 marca, w dniu 40. jubileuszu utworzenia 3 Flotylli Okrętów 
im. komandora Bolesława Romanowskiego, swoje święto obchodził 
także jej zbiornikowiec. ORP „Bałtyk”, bo o nim mowa, świętował 20. 
rocznicę podniesienia biało-czerwonej bandery. To jedyny okręt tego 
typu w polskiej Marynarce Wojennej. Warto zatem bliżej zaprezentować 
sylwetkę tej jednostki.

może być wykorzystywana w szerokim za-
kresie. Mój okręt - mówi dowódca, kapitan 
marynarki Aleksander Jezielski - przezna-
czony jest do zaopatrywania innych okrętów 
oraz stacji brzegowych. Posiada zdolność 

przyjmowania, przechowywania oraz wyła-
dunku paliw płynnych i smarów. Jesteśmy 
w stanie podawać wodę słodką, transporto-
wać produkty różnego typu i gabarytów, 

a także dostarczać w miarę możliwości czę-
ści zamienne na uszkodzone jednostki. Po-
nadto okręt został wyposażony w specjali-
styczny warsztat naprawczy, dzięki któremu 
załoga może dokonywać napraw większości 

mechanizmów 
funkcjonujących 
na okręcie oraz 
udzielać pomocy 
innym załogom – 
dodaje. Przekazy-

wanie ładunków płynnych pomiędzy zbior-
nikowcem, a zaopatrywanym okrętem moż-
na przeprowadzić w dwojaki sposób: meto-
dą trawersową z burty na burtę, lub z rufy 

20 lat pod biało-czerwoną banderą, 21 tysięcy mil, 7 tysięcy godzin na 
morzu, 65 tysięcy ton przetransportowanego paliwa, to dorobek 

okrętu ORP „Bałtyk”. 

Dwudziestoletnie dziecko 
40-letniej Flotylli



NR 3 | MARZEC 2011 13     

B A N D E R A

z urządzeniami znajdują-
cymi się na pokładzie 
„Bałtyku”.

Corocznie ORP „Bał-
tyk” bierze udział w kil-
kunastu ćwiczeniach róż-
nego szczebla. Poczynając 
od tych indywidualnych 
i grupowych, a na kom-
pleksowych manewrach 
polskiej Marynarki Wo-
jennej kończąc. W swojej 
20-letniej historii uczest-
niczył także w ćwicze-
niach międzynarodowych 
m.in. „Sandy Coast”, 
„Baltic Endeavour”, „Pas-
sex”, „Baltops”, a w 2007 
roku pełnił rolę okrętu do-
wodzenia podczas ma-
newrów „Smer Medex”. 
Wraz z utworzeniem Dy-
wizjonu Okrętów Bojo-
wych, powstałego na ba-
zie rozformowanych dy-
wizjonów Okrętów Rakie-
towych i Okrętów Zwal-
czania Okrętów Podwod-
nych, w ramach 3 Flotylli 
Okrętów zaczęła funkcjo-
nowanie Okrętowa Grupa 
Zadaniowa (OGZ), mają-
ca na celu koordynację 
działań na morzu oraz 
szkolenie jednostek róż-
nych typów i przeznacze-
nia. Istotną rolę dla funk-
cjonowania OGZ spełnia 
zbiornikowiec „Bałtyk”. 
Ze względu na jego nie-
ograniczoną dzielność 
morską oraz pierwszą kla-
sę lodową ORP „Bałtyk” 
może  funkcjonować 
w każdych warunkach po-
godowych, a możliwości 
załadunkowe sprawiają, że 
czas realizacji zadań przez 
jednostkę na morzu ogra-
nicza jedynie ilość zabie-
ranego prowiantu. 

Do tej pory „Zet Pierwszy” od początku 
swojej służby w Marynarce Wojennej za-
opatrzył setki jednostek. ORP „Bałtyk” 
w swojej historii przekazał zaopatrywanym 

B A N D E R A

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

na pokład dziobowy tankowanej jednostki 
przy użyciu pływającego węża holowanego 
za rufą. Może się to odbywać w ruchu, dry-
fie lub na kotwicy. Zaopatrzeniowiec wypo-
sażony jest łącznie w trzy stanowiska prze-
ładunkowe, dwa burtowe i jedno rufowe 
i może na postoju zaopatrywać jednocześnie 
dwie jednostki pływające z obu burt . 

To jednak nie wszystkie atuty najwięk-
szej morskiej bazy zaopatrzeniowej pol-
skich sił morskich. „Zet Pierwszy”, bo tak 
brzmi potoczna nazwa jednostki pochodzą-
ca od numeru burtowego Z-1, posiada nie-
spotykaną w cywilnych flotach zdolność 
transferu paliwa z nieuzbrojonego brzegu. 
Do tego celu okręt został wyposażony 
w specjalny przewód paliwowy o długości 
jednego kilometra oraz łódź motorową 
z wciągarką. Łódź płynie na brzeg z linką 
holowniczą, a następnie wciąga pływający 
wąż paliwowy, podłączany do instalacji 
brzegowej. Ponadto dzięki ruchomym żura-
wikom przeładunkowym „Bałtyk” może 
bez problemu zaopatrywać także większe 
od siebie jednostki w paliwo i inne niż 
płynne produkty, podając je bezpośrednio 
na burtę „prowiantowanego” okrętu.

ORP „Bałtyk” od momentu rozpoczęcia 
służby był jednostką uniwersalną, gotową 
do obsługiwania i zaopatrywania wszystkich 
jednostek pływających Marynarki Wojen-
nej. Dlatego właśnie jako jeden z pierw-
szych okrętów MW RP został wydzielony 
do Sił Szybkiego Reagowania. W 1999 roku 
okręt został doposażony w system RAS (re-
plenishment at sea) umożliwiający podawa-
nie ładunków stałych o masie do 250 kg na 
inne okręty w ruchu. 

W związku z przystąpieniem Polski do 
Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednostka 
została wzbogacona o niezbędne systemy 
przyłączeniowe, spełniające standardy obo-
wiązujące w NATO, umożliwiające tanko-
wanie wszystkich okrętów współpracują-
cych z polską Marynarką Wojenną.

Codzienna działalność „Zeta Pierwszego” 
nie ogranicza się wyłącznie do realizacji za-
dań na morzu. Okręt pełni rolę mobilnego 
centrum zaopatrywania jednostek w Porcie 
Wojennym Gdynia. Przynosi to korzyści za-
równo samej jednostce jak i okrętom zaopa-
trywanym. Załoga okrętu szkoli się w zakre-
sie obsługi specjalistycznych mechanizmów 
tankowca w warunkach portowych, a obsady 
jednostek zaopatrywanych – we współpracy 

jednostkom 65.500 ton paliwa oraz niezli-
czoną ilość wody pitnej. Spędził w morzu 
7 tysięcy godzin i przebył 21 tysięcy mil 
morskich głównie po akwenach Morza Bał-
tyckiego i Północnego. Dowódca okrętu 
kpt. mar. Aleksander Jezielski jest jedno-
cześnie dowódcą grupy, którą wspólnie 
z „Bałtykiem” tworzy barka B-7. Podlega 
ona dowódcy Dywizjonu Pomocniczych 
Jednostek Pływających Komendy Portu 
Wojennego Gdynia.
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Kapitan marynarki ALEKSANDER JEZIELSKI urodził się 28 maja 
1973 roku w Gdyni. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbro-
jenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej z 1997 roku. Po 
ukończeniu studiów rozpoczął służbę jako dowódca działu nawiga-
cyjnego i rakietowo – artyleryjskiego na zbiornikowcu ORP „Bałtyk”. 
W 2002 roku awansował na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu 
– oficera bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rozkazem dowódcy 
Marynarki Wojennej z dniem 1 lipca 2004 roku wyznaczony został 
na stanowisko dowódcy grupy jednostek pływających – dowódcy 
ORP „Bałtyk”.
Interesuje się techniką wojskową, literaturą współczesną i muzyką. 
Czynnie uprawia sporty rowerowe oraz wędkarstwo. 
Żona Małgorzata, syn Jakub (9 lat) i córka Alicja (2 lata). 

DOWÓDCY ORP „BAŁTYK”

kmdr por. Marek SZWARC      11.03.1991 – 28.05.1997
kmdr por. Piotr ORŁOWSKI      28.05.1997 – 26.04.2002
kmdr ppor. Sławomir DOBROSIELSKI    26.04.2002 – 30.06.2004
kpt. mar. Aleksander JEZIELSKI     01.07.2004 – 
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Urodził się 4 kwietnia 1933 roku 
w Starym Sączu. Jako 17-latek 
odbył kurs kandydacki „pracy 
morskiej”, a po nim kurs elimina-

cyjny dla młodzieży ubiegającej się do Szko-
ły Jungów. Po odbyciu ćwiczeń i złożeniu 
wymaganych egzaminów, wstąpił do wymie-
nionej szkoły przy Państwowym Centrum 
Wychowania Morskiego w Gdyni. Pełnię wy-
kształcenia dały mu ukończone studia w Pań-
stwowej Szkole Morskiej i w Wyższej Szkole 
Morskiej.

Dowodził między innymi okrętami pod-
wodnymi OORP „Krakowiak” i „Kondor”. 
Jako dowódca „Kondora” wsławił się przej-
ściem przez rubież Murmańska. Pod koniec 
czerwca 1967 roku załogi czterech polskich 
okrętów podwodnych projektu 613 szykowa-
ły się na ponad miesięczne wyjście w morze. 
Nikt aż do ostatniej chwili nie wiedział jakie 
będą zadania i dokąd trzeba będzie obrać 
kurs. W dniu wyjścia w morze otworzono za-
pieczętowane koperty z rozkazami. Okręty 
miały za zadanie prześliznąć się przez rubież 
szeroką na osiemdziesiąt mil morskich. Znaj-
dowała się ona tuż przed wejściem do Mur-
mańska i stanowiła jak na tamte czasy jedną 
z najnowocześniejszych zapór przeciwko 
okrętom podwodnym. Jednym z okrętów, 
które miały przejść przez rubież był ORP 
„Kondor” pod dowództwem komandora 
Franciszka Wróbla. Przed wyjściem na mo-
rze dowódca tego okrętu zabrał ze sobą na 
pokład starą niemiecką książkę z czasów II 
wojny światowej. Książka leżała w bibliote-
ce Marynarki Wojennej i prawdopodobnie od 
czasów wojny nikt się nią nie interesował. 
Była mocno zakurzona. Napisano ją w języku 

Komandor Franciszek Wróbel pełnił najdłuższą w historii 
Marynarki Wojennej służbę na stanowisku dowódcy 
okrętu. Trwała ona przez blisko 30 lat.

Vademecum dowódcy

niemieckim, a nie każdy przecież znał ten ję-
zyk. Był to atlas zasoleń i rozkładu tempera-
tury wody najważniejszych akwenów mor-
skich, między innymi Morza Barentsa, u wy-
brzeży, którego znajduje się Murmańsk. Wy-
konano go dla niemieckich U-Botów – opo-
wiada kmdr Franciszek Wróbel. Dla dowód-
cy okrętu podwodnego jest to rzecz absolut-
nie bezcenna. Rozkład zasoleń i temperatury 
jest pilnie strzeżoną tajemnicą marynarek 
mojennych wszystkich krajów. Warstwy wo-
dy o zróżnicowanym zasoleniu i zróżnicowa-
nej temperaturze zakłócają dźwięk sonaru, 
który może zlokalizować jednostkę podwod-
ną. Poza tym w akwenach morskich wystę-
pują tak zwane kanały dźwiękowe. Jeśli 
okręt podwodny znajdzie się w jego obrębie, 
wówczas można go usłyszeć pod wodą na-
wet na odległość kilkuset mil morskich. Pod-
wodniacy starają się więc je omijać. W sta-
rym niemieckim atlasie takie kanały dźwię-
kowe były zaznaczone. ORP „Kondor” bez 
trudu przeszedł więc rubież wynurzając się 
ku przerażeniu rosyjskich marynarzy na re-
dzie portu. Przez całe 20 dni szedł pod wodą 
co można zaliczyć do swoistego rekordu tego 
okrętu.

Komandor Wróbel przez blisko 18 lat do-
wodził również okrętem hydrograficznym. 
ORP „Kopernik” pod jego dowództwem 
w 1975 roku rozpoczął wspólnie z Przedsię-
biorstwem Geofizyki Morskiej i Lądowej 
Górnictwa Naftowego w Toruniu, badania 
geofizyczne dna południowej części morza 
Bałtyckiego, które doprowadziły do odkrycia 
złóż ropy naftowej i gazu. Komandor Wróbel 
brał też udział w budowie stacji polarnej im. 
Henryka Arctowskiego. Został powołany 

przez Instytut Ekologii Polskiej Akademii 
Nauk na stanowisko głównego specjalisty, 
odpowiadając za organizację wyprawy, do-
bór statków i transport morski.

Komandor Franciszek Wróbel jest też 
w końcu autorem kilkunastu podręczników 
z zakresu nawigacji. Książka „Vademecum 
nawigatora” autorstwa byłego dowódcy 
„Kondora” była wznawiana kilkanaście razy 
i jest lekturą obowiązkową przyszłych adep-
tów rzemiosła morskiego.

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

Panu kmdr. por. Włodzimierzowi BLACHA

z powodu śmierci
OJCA

składają 
kadra i pracownicy wojska Dowództwa 3 Flotylli Okrętów

Naszemu koledze 
kmdr. por. Włodzimierzowi BLACHA

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 
z powodu śmierci

OJCA

składa
kadra Pionu Logistyki Dowództwa 3 Flotylli Okrętów

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

i jest lekturą obowiązkową przyszłych adep-

5 listopada 2010 roku wiceadmirał Ma-
ciej WĘGLEWSKI i dyrektor generalny 
MON Jacek OLBRYCHT wręczyli Francisz-
kowi WRÓBLOWI nominację na stopień 
komandora. 
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godzinne szkolenie na symulatorze TL-28B 
oraz samodzielne loty symulatorem potwier-
dzone pamiątkowym certyfikatem. Jego oso-
bistym instruktorem został inspektor bezpie-
czeństwa lotów i doświadczony pilot patrolo-
wych Bryz kpt. mar. pil. Jakub Murzynowski. 
Na pewno przeszło to moje wyobrażenia o tym 
co mnie może tutaj spo-
tkać, póki co jestem 
rozentuzjazmowany 
i chciałbym, żeby ten 
stan trwał wiecznie – 
mówił po wyjściu z sy-
mulatora pan Maciej.

Oprócz lotu symula-
torem Marynarka Wo-
jenna wystawiła na au-

B A N D E R A

Panu komandorowi Ryszardowi GRUDZIŃSKIEMU
Jego RODZINIE I NAJBLIŻSZYM

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

MATKI

składają
dowódca, kadra i pracownicy wojska

3 Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego

Panu komandorowi Tomaszowi KRYNICKIEMU
oraz Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA

składają 
Szef, kadra oraz pracownicy wojska Szefostwa Techniki Morskiej 

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

Pani Krystynie BARAŃSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają
kadra i pracownicy Oddziału Koordynacyjnego DMW

Zwycięzca aukcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy był w piątek, 
4 marca, gościem specjalnym w 44. 
Bazie Lotnictwa Morskiego w Sie-

mirowicach. Wizyta w bazie lotnictwa Mary-
narki Wojennej w Siemirowicach rozpoczęła 
się od spotkania z dowódcą komandorem pil. 
Jarosławem Andrychowskim. Następnie Pan 
Maciej spotkał się z personelem latającym, 
poznał specyfikę służby pilotów i nawigato-
rów specjalizujących się w lotach patrolowych 
i poszukiwawczo–ratowniczych nad obszara-
mi morskimi i poznał historię i tradycje siemi-
rowickiej jednostki. Po przebraniu w lotniczy 
kombinezon udał się na lotnisko gdzie z bliska 
oglądał samoloty lotnictwa morskiego. Jednak 
najważniejszym punktem wizyty było kilku-

Maciej Zaremba z Poznania wygrał lot symulatorem Bryzy wystawiony na aukcję zorganizowaną 
w ramach 19. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas wizyty w 44. Bazie Lotnictwa 
Morskiego w Siemirowicach przeszedł szkolenie i zaliczył trzy udane, samodzielne lądowania. 

kcję rejs okrętem podwodnym i fregatą ra-
kietową. Łącznie dzięki marynarskim au-
kcjom na konto fundacji wpłynęło ponad 
56 tysięcy złotych.

Poleciał symulatorem

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

kcjom na konto fundacji wpłynęło ponad 
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kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl

W zawodach wystartowały 22 
drużyny. Rozegrany w Porcie 
Wojennym w Gdyni turniej 
piłki halowej rozpoczął się we 

wtorek, 8 marca i trwał trzy dni. Dzień wcze-
śniej, w poniedziałek, w sztabie 3 FO odbyła 
się odprawa organizacyjna połączona z loso-
waniem drużyn. W pierwszej fazie rywaliza-
cja odbywała się w czterech grupach syste-
mem „każdy z każdym”. Dwa najlepsze ze-
społy z każdej grupy awansowały do pucha-
rowej fazy rozgrywek. Mecze ćwierćfinało-
we, półfinałowe i finałowe odbyły się 
w czwartek, w ostatnim dniu turnieju.

Do finału dotarły reprezentacje Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego i 33. Bazy 
Lotnictwa Transportowego z Powidza. Mecz 
zakończył się wynikiem 3 : 1. O 3 miejsce na 
podium rywalizowały zespoły Brygady Lot-
nictwa Marynarki Wojennej i 7 Brygady 
Obrony Wybrzeża ze Słupska. Po zaciętej 
walce brązowy medal zdobyli marynarze 
BLMW pokonując 7 BOW 4 : 2. Na zakoń-
czenie zawodów, w przededniu 40-lecia 
3 Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława 
Romanowskiego, puchary i medale zwycięz-
com wręczył dowódca Flotylli kontradmirał 
Jarosław Ziemiański.

Nad zasadami „fair play” oraz prawidłowo-
ścią rywalizacji czuwał kierownik zawodów 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego
2. 33. Baza Lotnictwa Transportowego Powidz
3. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej
4. 7. Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk

W tegorocznych zawodach halowej piłki nożnej puchar Dowódcy 3 Flotylli Okrętów wywalczyli piłkarze 
z Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego z Gdyni. W zmaganiach uczestniczyły 22 drużyny z Marynarki 
Wojennej oraz innych rodzajów Sił Zbrojnych RP. Królem strzelców został sierżant Grzegorz Szczepski 
(33. BLT Powidz), najlepszym bramkarzem chor. mar. Piotr Rybicki (DZH), a najwszechstronniejszym 
zawodnikiem turnieju mar. Błażej Bonk (BLMW). Zawody rozegrano z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia 
największego związku taktycznego Marynarki Wojennej.

kmdr ppor. Krzysztof Nowakowski z dowódz-
twa 3 FO oraz zespół sędziowski w składzie: 
st. bosman Piotr Myśliwiec (OSŻ), st. chor. 
sztab. Janusz Lewicki (DOW) i st. mar. An-
drzej Pawlikowski (6. ORel).

Turniej piłkarski o Puchar Dowódcy 3 Flo-
tylli Okrętów im. komandora Bolesława Ro-
manowskiego został rozegrany po raz szósty. 
Pierwsze oficjalne rozgrywki halowej piłki 
nożnej pod patronatem dowódcy Flotylli od-
były się w 2006 roku. Od tego czasu w hali 
sportowej Portu Wojennego we Gdyni co roku 
rywalizują ze sobą reprezentacje piłkarskie 
jednostek z całego kraju. Mistrzostwa nie tyl-
ko wpisały się na stałe w kalendarium rozgry-
wek sportowych 3 FO, ale również uzyskały 
stałe grono uczestników. Swój prestiż turniej 

zawdzięcza więc m.in. temu, że udział w tur-
nieju otwarty jest dla reprezentacji piłkarskich, 
w składzie których występują żołnierze zawo-
dowi wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. 

Jednak piłka nożna to nie jedyny sport jaki 
uprawiają marynarze 3 FO. W 2010 roku repre-
zentacja marynarzy 3 Flotylli Okrętów, po raz 
20 z rzędu zdobyła Puchar Dowódcy Marynar-
ki Wojennej w sporcie powszechnym. W kalen-
darzu rozgrywek sportowych 3 FO na rok 2011 
zaplanowano rozegranie następujących konku-
rencji: tenis stołowy, tenis ziemny, wyciskanie 
sztangi, piłka siatkowa, biegi patrolowe, przeła-
jowe, na orientację, w Ośrodku Sprawności Fi-
zycznej (indywidualne i zespołowe), strzelanie 
z pistoletu wojskowego i kbk, wioślarstwo oraz 
pływanie. Mają one wyłonić najlepsze drużyny 

i zawodników na szczeblu jednostki. Będą oni 
reprezentować Flotyllę na najbliższych mistrzo-
stwach Marynarki Wojennej. 

Z okazji 40-lecia utworzenia 3 Flotylli 
Okrętów, życzymy jej zawodnikom dalszych 
sukcesów sportowych i kolejnego, 21. z rzędu 
Pucharu Dowódcy Marynarki Wojennej w mi-
strzostwach MW.

Turniej piłki halowej
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