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22 grudnia śmigłowiec Marynarki Wojennej przeprowadził akcję ratowniczą na Bałtyku. Załoga śmigłowca udzieliła pomocy obywatelo-
wi Indonezji ze statku „Bremen Hunter”. 

Była to 18 akcja ratownicza z udziałem lotnictwa Marynarki Wojennej w tym roku. W ciągu ostatnich dwóch dekad lotnicy morscy uczest-
niczyli w 519 akcjach udzielając pomocy 267 osobom.

Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną formacją lotniczą w kraju utrzymującą wyszkolone załogi śmigłowców w cią-
głej gotowości do prowadzenia akcji ratowniczych nad obszarami morskimi z powietrza. W systemie ratownictwa morskiego i lotniczego dy-
żury pełnią śmigłowce typu W-3RM „Anakonda” i Mi-14PŁ/R na lotniskach w Gdyni Babich Dołach i Darłowie. System ratownictwa wspie-
ra również załoga samolotu patrolowego dyżurująca na lotnisku w Siemirowicach.

Akcje ratownicze na Bałtyku

Marian Kluczyński
m.kluczynski@mw.mil.pl
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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Tomasz Gos

 Szanowni Czytelnicy

Koniec roku skłania do podsumowań oraz podkreślania dokonań ostatnich 
dwunastu miesięcy. Jednak w tym numerze chcieliśmy nieco odejść od tej za-
sady, aby uniknąć odtwarzania przeszłości. Ważniejsze naszym zdaniem jest 
bowiem zwrócenie uwagi na niektóre problemy dotykające w ostatnim czasie 

Marynarkę Wojenną, które w konsekwencji wpłyną przecież na naszą przyszłość. Dlate-
go w grudniowym numerze podjęliśmy m.in. tematykę rezygnacji z remontu fregat rakie-
towych oraz perspektyw zastąpienia ich serią korwet wielozadaniowych. Dużo miejsca 
poświęciliśmy także lotnictwu morskiemu, które podobnie jak siły okrętowe wymaga na-
szym zdaniem nie tylko wzmocnienia potencjału, ale choćby utrzymania obecnych zdol-
ności do wykonywania zadań. Znaleźliśmy się bowiem w takim punkcie najnowszej hi-
storii Marynarki Wojennej, w którym trudno mówić o rozwoju. Częściej natomiast sły-
szy się sformułowania typu „utrzymanie niezbędnego minimum” sił morskich. Jednak 
czy w tym właśnie kierunku ma zmierzać Marynarka Wojenna 40-milionowego państwa 
morskiego, zależnego od dostaw towarów i surowców drogą morską, posiadającego 
naftoport, platformy wiertnicze i budującego strategiczny dla polskiej gospodarki gazo-
port…? państwa, które w ramach najsilniejszego na świecie sojuszu buduje międzyna-
rodowe bezpieczeństwo? 

Zgodnie uważamy, że „Bandera”, jako czasopismo Marynarki Wojennej powinno za-
dawać właśnie takie pytania. Jednocześnie sygnalizować problemy oraz inspirować do 
dyskusji na temat polskich sił morskich na początku XXI wieku. Dlatego w nadchodzą-
cych numerach, nowego 2012 roku będziemy poruszać kolejne tematy mówiące nie tyl-
ko o dokonaniach lecz przede wszystkim o potrzebach i wyzwaniach jakie stoją przed 
Marynarką Wojenną w dobie ciągle rosnącego znaczenia morza, transportu i gospo-
darki morskiej. 
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Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

B A N D E R A

STARSZY BOSMAN KRZYSZTOF KNITTER, dowódca zespołu działań przeciwminowych w Gru-
pie Nurków Minerów 13 dTR 3 FO. W MW służy od 1997 roku. Najpierw w zasadniczej służbie 
wojskowej. Następnie został żołnierzem nadterminowym. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej 
w Ustce od 2000 roku jest żołnierzem zawodowym.
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Ze starszym bosmanem, Krzysztofem Knitter 
o pracy nurka-minera rozmawia Tomasz Gos.

Na czym polega Pana praca?
Na oczyszczaniu terenów i akwenów 

morskich RP z przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych. 

Do wykonywania tej pracy trzeba mieć 
chyba bardzo dobre zdrowie?

Tak. Trzeba mieć predyspozycje zdrowotne 
i dobrą kondycję psychofizyczną. Każdy nu-
rek musi mieć przede wszystkim zdrowe za-
toki. Co roku przechodzimy komisję morsko 
-lekarską i co roku musimy wykonać prze-
świetlenie zatok. Nurek musi też mieć zdro-
we płuca. Raz w roku zostajemy poddani ba-
daniom spirometrycznym. Jeśli ktoś nie prze-
chodzi tych badań z bardzo dobrym wyni-
kiem, musi zrezygnować z tego zawodu. Nie 
każdy może więc zostać nurkiem minerem.

Dużo jest pracy?
Mamy kilkadziesiąt zgłoszeń w roku. 

Głównie na Bałtyku ale zdarza się nam też 
działać na akwenach śródlądowych tj. jezio-
ra, rzeki itp. Na przykład latach 1999-2002 
niedaleko wioski Rybaki w okolicy Babich 
Dołów wyciągaliśmy rocznie około 15 ton 
amunicji z czasów II wojny światowej. 

Którą z akcji z Pana udziałem można 
zaliczyć do najtrudniejszych?

Utkwiła mi w pamięci akcja unieszkodliwia-
nia 5 bomb głębinowych na zatopionym nie-
mieckim okręcie w rejonie Helu. Bomby 
znajdowały się na głębokości 33 metrów. 
Podkładanie ładunków wybuchowych było 
bardzo utrudnione dlatego, że ze względu na 
głębokość nurkowie mieli dość ograniczony 
czas przebywania pod wodą. Mogli wykony-
wać jedno zejście dziennie. Bomby głębino-
we sklasyfikowano jako typ DM-11 o masie 
ładunku wybuchowego 100 kg każda. Posia-
dały one zapalniki co uniemożliwiało podję-
cie ich na powierzchnię. 

Jak długo nurek-miner może przebywać 
pod wodą?

Czas ten określają specjalne tabele dekom-
presyjne. Jest uzależniony przede wszystkim 
od głębokości, na jaką schodzi nurek.

Nurkowie schodzą pod wodę parami?
Tak. Pierwsza para nurków zakłada ła-

dunki. Druga uzbraja je. 

W jaki sposób detonuje się pod woda 
materiały wybuchowe?

Posiadamy system zdalnej detonacji. Detonu-
jemy też za pomocą lontu prochowego 
i szwedzkiego systemu detonacji ciągłej STS 
(Schock Tube System – przyp. red.). Polega on 
na tym, że nurek schodzi pod wodę ze specjal-
nym przewodem, który jest rozwijany na po-
wierzchni. Drugi jego koniec znajduje się na 
motorówce, Na końcu tego kabla znajduje się 
urządzenie, które swoim wyglądem trochę 
przypomina strzykawkę. Za pomocą właśnie 
tego urządzenia dokonujemy detonacji.

Oczywiście zdetonowanie w morzu ła-
dunku wybuchowego nie może wiązać 
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Rutyna gubi
się z narażeniem życia lub zdrowia ludzi...
Mamy specjalne wzory, na podstawie których 
obliczamy bezpieczną odległość od detonacji 
dla osoby kąpiącej się, dla nurka w skafan-
drze, dla ludzi na pontonie itp. 

Czy na Zachodzie nurkowie-minerzy 
mają lepszy sprzęt od naszego?

Brałem udział w kilku manewrach międzyna-
rodowych i mogę powiedzieć, że jeśli chodzi 
o sprzęt to nie ustępujemy w niczym nurkom 
minerom z innych krajów natowskich. Obec-
nie posiadamy kombinezon amagnetyczny do 
sprzętu typu „CRABE”. Jest to nasz najnow-
szy sprzęt o obiegu półzamkniętym. Kombi-
nezon taki nie wytwarza pola magnetycznego, 
możemy więc podejść do miny, która eksplo-
dowałaby na wskutek wykrycia takiego pola. 

Czy możecie unieszkodliwiać tak zwane 
improwizowane ładunki wybuchowe, 

stosowane na przykład przez terrorystów?
Możemy neutralizować ładunki pochodzenia 
typowo wojskowego ale jesteśmy także w trak-
cie szkoleń w celu unieszkodliwiania ładunków 
improwizowanych.

Czy nurek-miner odczuwa strach przed 
wykonaniem zadania?

Tej pracy zawsze towarzyszy jakiś rodzaj 
stresu, ale nie może to być strach, który para-
liżuje. To uniemożliwiałoby nam pracę. Ale 
unikamy także rutyny. Jak wiadomo, rutyna 
może być zgubna. Dlatego też do każdego 
zadania podchodzimy indywidualnie. Pewna 
dawka stresu może więc być tutaj bardzo 
przydatna bo wzmaga czujność.
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W połowie listopada, podczas ćwiczeń na Bałtyku 
z udziałem fregat rakietowych personel klucza 
śmigłowców pokładowych SH-2G „Dragonflies” wykonał 
3000-ną operację lądowania i startu z pokładu okrętu. 
Zaledwie kilka dni później zapadła decyzja o wycofaniu 
z linii fregat typu OHP w 2015 roku. Czy wraz 
z opuszczeniem bandery na fregatach polskie lotnictwo 
pokładowe również przejdzie do historii?

W dniach od 14 do 17 listopada 
2011r. wydzielony z 43 Ba-
zy Lotnictwa Morskiego 
komponent lotniczy uczest-

ŚMIGŁOWCE SH-2G są przeznaczone do prowadzenia rozpoznania, wykrywania i identyfikacji celów nawodnych oraz poszukiwania i niszczenia 
okrętów podwodnych, działań poszukiwawczo – ratowniczych oraz logistycznych. Ich podstawowe wyposażenie stanowi radar obserwacji obiek-
tów nawodnych oraz systemy wykrywania okrętów podwodnych - wyrzucane pławy radiohydroakustyczne oraz detektor anomalii magnetycznych. 
Podczas eksploatacji w Marynarce Wojennej śmigłowce SH-2G zostały doposażone w odbiornik GPS, radiokompas oraz przystosowane do prze-
noszenia torpedy MU-90 i prowadzenia ognia z pokładowej broni strzeleckiej. Załoga śmigłowca to dwóch pilotów oraz nawigator – operator sys-
temów pokładowych.

Co dalej ...
z lotnictwem 
pokładowym?

niczył w odbywających się na Bałtyku ćwi-
czeniach z udziałem dwóch fregat rakieto-
wych oraz korwety zwalczania okrętów 
podwodnych. Zaokrętowany na pokładzie 

fregaty ORP „Gen. K. Pułaski” personel 
klucza śmigłowców pokładowych realizo-
wał loty treningowe oraz uczestniczył 
w skoordynowanych ćwiczeniach obrony 
przeciwlotniczej i zwalczania okrętów pod-
wodnych. Wykonywane przez śmigłowiec 
zadania zabezpieczała 12–osobowa grupa 
personelu technicznego odpowiedzialna za 
obsługi bieżące i sprawność śmigłowca. 
W trakcie tych ćwiczeń odbyła się 3000-na 
w historii polskiego lotnictwa pokładowe-
go operacja startu i lądowania na okręcie. 
Piloci śmigłowców SH-2G wykonują takie 
operacje w dzień i w nocy, „sadzając” śmi-
głowiec na lądowisku o wymiarach 11x15 
metrów gdzie średnica wirnika nośnego to 
ponad 13 metrów. Lądowisko jest w cią-
głym ruchu i dodatkowo wskutek falowania 
morza przechyla się do przodu i tyłu oraz 
na burty. Te niespotykane w innych rodza-
jach lotnictwa warunki decydują o elitarno-
ści lotnictwa pokładowego i świadczą 
o wyjątkowych umiejętnościach załóg tych 
śmigłowców.

W sierpniu 2003 roku, kiedy SH-2G we-
szły do służby w składzie nowo sformowa-
nego klucza śmigłowców pokładowych 
przed personelem lotnictwa morskiego sta-
ło niełatwe zadanie wdrożenia do służby 
nowego typu maszyny i stworzenia od pod-

staw nieistniejącego wówczas w Polsce ro-
dzaju lotnictwa - lotnictwa pokładowego. 
Nie było to łatwe zadanie i nie obyło się 
bez problemów. Wynikało to zarówno 
z braku doświadczeń w eksploatacji i szko-
leniu na statkach powietrznych produkcji 
zachodniej oraz braku doświadczeń z ope-
racyjnego wykorzystania lotnictwa pokła-
dowego. Warto wspomnieć, że polskie Siły 
Zbrojne eksploatowały wówczas zaledwie 
jeden śmigłowiec produkcji zachodniej, 
którym był Bell-412HP z 36. Specjalnego 
Pułku Lotnictwa Transportowego a pro-
gram pozyskania samolotów F-16 dopiero 
startował. 

W krótkim czasie lotnicy morscy musie-
li się też przygotować do działań w ramach 
operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
Poprzedziło je między innymi szkolenie 
i egzamin w ośrodku FOST (Flag Officers 
Sea Training) w Wielkiej Brytanii. Już trzy 
lata po sformowaniu klucza, wydzielony 
komponent lotniczy wszedł w skład Stałe-
go Zespołu Sił Odpowiedzi NATO SNMG 

1 (Standing NATO Maritime Group 1). Ze-
spół ten uczestniczył w najważniejszej ope-
racji antyterrorystycznej Sojuszu Północ-
noatlantyckiego na Morzu Śródziemnym 
pod kryptonimem „Active Endeavour”. 
Głównym celem operacji było zapewnienie 
bezpieczeństwa żeglugi na strategicznym 
dla transportu akwenie. W 2008 roku per-
sonel klucza, działając ponownie w skła-
dzie SNMG-1, po raz kolejny wziął udział 
w operacji „Active Endeavour”. W trakcie 
międzynarodowych manewrów i operacji 
sojuszniczych śmigłowce SH-2G wykony-
wały zadania na akwenach Morza Bałtyc-
kiego, Północnego, Norweskiego, Atlanty-
ku, Morza Śródziemnego i Czarnego. Lą-
dowały na pokładach okrętów sojuszni-
czych i współpracowały z załogami śmi-
głowców wchodzących w skład stałego ze-
społu okrętów Sił Odpowiedzi NATO. Jed-
nak przede wszystkim dzięki tym śmigłow-
com Marynarka Wojenna zyskała dodatko-
we możliwości w zakresie poszukiwania, 
śledzenia i niszczenia okrętów podwod-

nych, co na dzisiejszym teatrze działań 
w dużej mierze stanowi o powodzeniu ope-
racji morskich. 

Po ośmiu latach eksploatacji tych ma-
szyn można bez wątpienia stwierdzić, że 
lotnictwo pokładowe sprostało stawianym 
przed nim oczekiwaniom, a 3000-na opera-
cja lądowania na pokładzie fregaty jest 
symbolicznym potwierdzeniem osiągnięte-
go poziomu szkolenia. W perspektywie 
wycofania ze służby fregat rakietowych już 
teraz trzeba myśleć jak wykorzystać poten-
cjał wiedzy i umiejętności personelu lot-
nictwa pokładowego. Nie ma bowiem wąt-
pliwości, że ich doświadczenia wyniesione 
z udziału w operacjach NATO są bezcenne 
i nie mogą zostać utracone. Nie można tak-
że utracić potencjału w zakresie zwalcza-
nia okrętów podwodnych. 

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

że utracić potencjału w zakresie zwalcza-

NR 12 | GRUDZIEŃ 2011 5     



6     NR 12 | GRUDZIEŃ 2011 NR 12 | GRUDZIEŃ 2011 7     

B A N D E R A

T E M A T  N U M E R U

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I 

Remont fregat, który miał być re-
alizowany w ramach programu 
Foreign Military Sales (FMS) 
planowany był na 3 lata. Jego 

koszt strona amerykańska wyceniła na 
kwotę ok. 450 mln zł. netto i pokrywany 
byłby z budżetu resortu obrony narodowej. 

Minister obrony narodowej podjął decyzję o rezygnacji 
z remontu fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry. 
Lukę w siłach uderzeniowych Marynarki Wojennej po 
wycofaniu fregat może wypełnić korweta wielozadaniowa 
– seria takich okrętów. 

B A N D E R A

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

Korwety po
fregatachPod koniec listopada 2011r. Jacek Sońta, 

rzecznik prasowy ministra obrony narodo-
wej, poinformował, że powodem podjęcia 
decyzji o wycofaniu się z remontu fregat 
jest ich wiek i stan techniczny, a poniesio-
ne na remont nakłady finansowe nie za-
pewniłyby osiągnięcia pożądanych zdolno-
ści operacyjnych fregat. Jednak w tym sa-
mym czasie nie zapadła decyzja dotycząca 
programu korwet wielozadaniowych, na 
które marynarze czekają od ponad 10 lat 
(do czasu zamknięcia tego numeru nie ma 
ostatecznej decyzji). Za to pojawiły się me-
dialne spekulacje sugerujące, że może 
dojść do rezygnacji z tego projektu.

Nie dopuścić do blokady
Ze „Strategii Obronności Rzeczpospoli-

tej Polskiej” wynika, iż podstawowym za-
daniem Marynarki Wojennej jest „obrona 
i utrzymanie morskich linii komunikacyj-
nych państwa podczas kryzysu i wojny oraz 
niedopuszczenie do blokady morskiej kra-
ju”. Realizacja tego zadania nie obejmuje 

tylko strefy przybrzeżnej oraz Wyłącznej 
Strefy Ekonomicznej. Potrzebna jest także 
obecność na tych wszystkich akwenach, 
gdzie wymagać będzie tego interes nasze-
go kraju oraz wypełnianie zobowiązań so-
juszniczych. W „Strategii …” znajduje się 
także zapis, że „… Marynarka Wojenna 

dysponować będzie jednostkami zapewnia-
jącymi aktywny udział w projekcji sił połą-
czonych NATO i UE”. Budowa korwety 
wielozadaniowej jest zatem całkowicie 
zbieżna z założeniami cytowanej powyżej 
„Strategii…”. 

Potencjał korwety
Korweta wielozadaniowa, zgodnie z za-

łożeniami technicznymi, ma posiadać silny 
potencjał do skutecznej obrony szlaków ko-
munikacyjnych, osłony i ochrony transpor-
tu morskiego (surowce strategiczne, towary 
wymiany handlowej, wsparcie logistyczne, 
pomoc humanitarna itd.), utrzymania bez-
pieczeństwa i monitoringu żeglugi, wykry-
wania, śledzenia i niszczenia okrętów pod-
wodnych i nawodnych, obrony przeciwlot-
niczej, walki radioelektronicznej, rozpo-
znania, a także zwalczania terroryzmu i pi-
ractwa na morzu. Korweta wielozadaniowa 
dzięki zastosowaniu technologii „stealth” 
będzie trudno wykrywalna dla radarów, 
a siłownia oparta na turbinach zapewni jej 

dużą prędkość i manewrowość. Będzie dys-
ponowała również dużą mocą siłowni i au-
tonomicznością. Ponadto, po decyzji o re-
zygnacji z remontu fregat rakietowych typu 
„Oliver Hazard Perry” oraz okrętów rakie-
towych projektu 1241RE, Marynarka Wo-
jenna potrzebuje właśnie korwet wieloza-

daniowych. Bez okrętów klasy korweta nie 
będzie bowiem posiadała zdolności do re-
alizacji zadań wynikających z przytaczanej 
wcześniej „Strategii Obronności RP”. 

Czołówka okrętów
W warunkach polskich, budowa korwety 

wielozadaniowej, w zakładanej konfiguracji 
wyposażenia i uzbrojenia jest zatem najlep-
szym, zbalansowanym rozwiązaniem odpo-
wiadającym założeniom operacyjnym 
w szerokim spektrum zadań. Nie ma tu mo-
wy o „mocarstwowym okręcie”, co sugerują 
dziennikarze niektórych polskich gazet. Jej 
koszt, od samego początku budowy, był 
i nadal jest porównywalny z podobnymi jed-
nostkami produkowanymi w innych krajach. 
Po wprowadzeniu do służby, korweta będzie 
z całą pewnością w zdecydowanej czołówce 
okrętów tej klasy. Budowa takiej właśnie 
jednostki w Polsce to także pozyskanie no-
wych technologii oraz wieloletnia perspek-
tywa serwisowania w kraju dająca zatrud-
nienie w sektorze stoczniowym. 

Nie „Gawron” lecz „Ślązak”
Budowana korweta, przy obecnym za-

awansowaniu prac zyskała już w dużej mie-
rze charakterystyczny kształt. Czas zatem 
skończyć już z technicznym określeniem 
„Gawron”, który towarzyszył budowie tego 
okrętu. Dla marynarzy bardzo istotne są tra-
dycje związane z ciągłością historii polskiego 
oręża na morzu. Dlatego coraz częściej moż-
na już się spotkać z określeniem „Ślązak” – 
czyli z nazwą, którą ma otrzymać korweta. 
Taka właśnie nazwa będzie podkreślać 
i przypominać wojenne dokonania ORP „Ślą-
zak” (łącznie w historii MW były trzy okręty 

noszące tą nazwę). Mamy już ORP „Kaszub” 
w składzie polskiej floty, zatem najwyższy 
czas, aby dołączył do niego także ORP „Ślą-
zak”, a za nim kolejne jednostki. Będzie to 
symbolicznym, a jednocześnie niezmiernie 
ważnym podkreśleniem związków Marynarki 
Wojennej z różnymi regionami Polski – zgod-
nie z faktem, że nie tylko Wybrzeże leży nad 
Bałtykiem. Jeszcze przed wojną, Edward Ra-
czyński, późniejszy Prezydent RP na uchodź-
stwie mówił bowiem o Polsce w następujący 
sposób: "Polska jest jak wielkie drzewo, któ-
rego korona tkwi w Karpatach, ośrodkiem 
pnia jest Wisła, a korzenie tkwią mocno 

w Bałtyku. Gdyby odciąć dostęp do morza – 
drzewo uschłoby, pozbawione korzeni. Dlate-
go morze to jest źródłem egzystencji Polski, 
a jej flota bynajmniej nie jest narzędziem 
wojny, ale z jednej strony strażniczką wolno-
ści morskiej, z drugiej – współpracowniczką 
innych marynarek na niwie utrzymania poko-
ju, jak zorganizowana i oparta na prawie si-
ła." Te słowa są dzisiaj nadal aktualne, choć 
w innej formie znajdują odzwierciedlenie we 
współczesnej Strategii Obronności RP. 
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Jedyna w kraju formacja utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia 
akcji ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi to lotnictwo 
Marynarki Wojennej. Do realizacji tego zadania posiada na wyposażeniu 
siedem śmigłowców ratowniczych W-3RM „Anakonda” i dwa śmigłowce 
Mi-14PŁ/R. Pomimo niedawnego wdrożenia do służby tych ostatnich, ich 
czas jest już policzony.
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Utrzymywanie sił gotowych do ra-
towania zdrowia i życia na Bałty-
ku to zadanie wynikające między 
innymi z podpisanej przez Polskę 

27 kwietnia 1979 roku w Hamburgu Między-
narodowej Konwencji o poszukiwaniu i ra-
townictwie morskim. Nasza strefa odpowie-
dzialności w tym zakresie obejmuje obszar 
o powierzchni ponad 30000 km². Powołana 
do realizowania tego zadania Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa jest wyposażo-
na jedynie w jednostki pływające. W wielu 
akcjach ratowniczych najefektywniejszym 
środkiem niesienia pomocy na morzu jest 
jednak śmigłowiec MW.

Potencjał ratowniczy lotnic-
twa Marynarki Wojennej

Dwa pierwsze śmigłowce ratownicze 
W-3RM „Anakonda” weszły na wyposaże-
nie lotnictwa Marynarki Wojennej w lipcu 
1992 roku. Mają więc za sobą blisko 20 lat 
służby. Kolejne tego typu maszyny lotnicy 
morscy otrzymali w 1993 (dwie sztuki), 
a w 1996, 1998 i 1999 roku - po jednym eg-
zemplarzu. Ostatni, najnowszy śmigłowiec 
tego typu wszedł na wyposażenie lotnictwa 
MW w 2002 roku. Do dzisiaj w służbie po-
zostaje siedem „Anakond”, dwie najstarsze 
bazują na lotnisku w Darłowie, pozostałe na 
lotnisku w Gdyni Babich Dołach. Trzy śmi-

głowce W-3RM są wyposażone w system 
obserwacji w podczerwieni FLIR, jeden 
w system obserwacyjny SAFIRE sprzężony 
z reflektorem (tzw. szperaczem).

Śmigłowce Mi-14PŁ/R powstały na bazie 
maszyn w wersji zwalczania okrętów pod-
wodnych. Decyzja o ich modernizacji zapa-
dła w związku z wycofaniem ze służby pod 
koniec 2010 roku ostatniej maszyny w wersji 
Mi-14PS. Ich wdrożenie do służby zakończy-
ło się w połowie 2011 roku. Należy jednak 
pamiętać, że są to maszyny wyprodukowane 
na początku lat 80-tych. Ponadto dwa zmo-
dernizowane śmigłowce zastąpiły trzy wyco-
fane. Doprowadziło to oczywiście do zmniej-

szenia możliwości operacyjnych w zakresie 
ratownictwa. Dlaczego tak się stało? Podej-
mując decyzję o modernizacji śmigłowców 
bojowych do wersji ratowniczej Marynarka 
Wojenna musiała jednocześnie myśleć 
o utrzymaniu potencjału sił zwalczania okrę-
tów podwodnych (ZOP). Pozostające w służ-
bie 8 śmigłowców w wersji Mi-14PŁ stanowi 
obecnie aż 60% lotniczych sił ZOP. Pomimo, 
że resurs techniczny ratowniczych „czterna-
stek” upływa w 2019 roku to zakończenie ich 
eksploatacji nastąpi wcześniej, z powodu wy-
czerpania resursu międzyremontowego i bra-
ku opłacalności kolejnego remontu. W przy-
padku dwóch maszyn ratowniczych nastąpi 
to odpowiednio we wrześniu 2017 roku 
i w maju 2018 roku.

W-3RM i Mi-14PŁ/R to śmigłowce przezna-
czone do wykonywania zdań poszukiwawczo - 
ratowniczych nad wodą i lądem, w zróżnicowa-
nych warunkach atmosferycznych w dzień 
i w nocy. Oba typy maszyn wyposażono 
w dźwig burtowy z wciągarką elektryczną prze-
znaczoną do podnoszenia lub opuszczania lu-
dzi i ładunków za pomocą pętli, kosza ratowni-

B A N D E R A

Podczas operacji przeciwpowodziowej na 
południu Polski w 1997 roku jeden śmi-
głowiec Mi-14PS w trakcie 24 lotów ratow-
niczych wykonanych w ciągu 4 dni ewaku-
ował 275 osób.

Odlatujące „czternastki”
czego lub noszy. „Anakonda” posiada sześć na-
dmuchiwanych pływaków rozmieszczonych 
wokół kadłuba, dzięki którym po wodowaniu 
w sytuacji awaryjnej załoga i pasażerowie mają 
czas na ewakuację. „Czternastaka” to typowo 
morski śmigłowiec, który może lądować na po-
wierzchni wody i podjąć rozbitków bezpośred-
nio z powierzchni morza. W skład załogi śmi-
głowców ratowniczych wchodzi dowódca, dru-
gi pilot, technik pokładowy, lekarz i ratownik. 
Istotną różnicą są możliwości transportowe tych 
maszyn. W-3RM może podjąć na pokład do 
8 rozbitków (w pozycji leżącej 2) natomiast Mi-
14PŁ/R może podjąć do 19 rozbitków (w pozy-
cji leżącej 9).

Potrzeby
W związku z procesem wycofywania z eks-

ploatacji śmigłowców Mi-14PS przez cztery 
ostatnie lata dyżury śmigłowców ratowni-
czych na lotniskach w Gdyni Babich Dołach 
i Darłowie były pełnione naprzemiennie. 
Wdrożenie do służby śmigłowców Mi-14PŁ/R 
pozwoliło na wznowienie z dniem 1 lipca 
2011 r. jednoczesnych całodobowych dyżurów 
śmigłowców ratowniczych na lotniskach 
w Gdyni i Darłowie. System ratownictwa 
wspiera również dyżurujący w Siemirowicach 
samolot patrolowy „Bryza” wyposażony 

w system namierzania sygnałów z radiostacji 
ratowniczych i tratwę ratunkową. Jeżeli chce-
my mówić o skuteczności prowadzenia dzia-
łań ratowniczych w polskiej strefie odpowie-
dzialności na Bałtyku obejmującej obszar po-
nad 30 000 km², trzy punkty dyżurowania to 
jednak absolutne minimum.

Jeden punkt ciągłego dyżurowania wy-
maga utrzymania co najmniej 6 w pełni 
wyszkolonych załóg. Przy takiej obsadzie 
każdemu przypada średnio 5 dyżurów mie-
sięcznie. Jest to ekwiwalent 15 dni robo-
czych a trzeba pamiętać, że załogi te muszą 
stale uczestniczyć w lotach treningowych, 
podtrzymywać nawyki w zadaniach ratow-
niczych nad morzem i lądem w dzień 
i w nocy. Do tego dochodzi obowiązek 
uczestnictwa w wielu innych szkoleniach, 
np. samoratowania i przetrwania na wodzie 
czy szkoleniu kondycyjnym. Każdy czło-
nek personelu latającego ma również pra-
wo do wykorzystania urlopu wypoczynko-
wego. Utrzymanie jednego punktu dyżuro-
wania wymaga także posiadania odpowied-
niej ilości śmigłowców. Maszyna w dyżu-

rze zawsze ma prawo do usterki technicz-
nej, dlatego trzeba przewidzieć śmigłowiec 
zapasowy. Załogi podtrzymujące ciągłość 
szkolenia oraz personel szkolący się do po-
ziomu pozwalającego na pełnienie dyżu-
rów również potrzebuje śmigłowca do 
szkolenia. Rozsądek podpowiada zatem: 
trzy śmigłowce w jednym punkcie, ale trzy 
sprawne śmigłowce. System eksploatacji 
statków powietrznych w zasadzie wyklucza 
taką możliwość, aby przy trzech posiada-
nych maszynach cały czas były trzy spraw-
ne. Wymagają one przecież bieżących 
i okresowych przeglądów technicznych, 
dlatego trzeba przewidzieć kolejną maszy-
nę do rotacji na obsługi. Cztery maszyny 
wydają się być rozsądnym minimum, ale 
przy założeniu co najmniej 75% sprawno-
ści. To dość wysoki wskaźnik nawet jak dla 
nowoczesnych śmigłowców.

Jaki śmigłowiec
Śmigłowiec W-3RM jest doskonały do 

większości interwencji na Bałtyku polegają-
cych na podjęciu pojedynczych poszkodo-
wanych z promu, kutra czy platformy wiert-
niczej. Ale w przypadku większego wypad-
ku to zbyt mała maszyna. Dlatego uzasad-
nione jest posiadanie maszyny o możliwo-

ściach podobnych do eksploatowanej obec-
nie Mi-14 tak, aby mogła ona w całości pod-
jąć na pokład większość załóg jednostek 
handlowych. 25 lutego 2007 roku Mi-14PS 
podjął 8 członków załogi norweskiego stat-
ku około 50 mil morskich na północ od Łe-
by. Jednostka ta podczas sztormowej pogo-
dy nabrała niebezpiecznego przechyłu co 
groziło zatonięciem. Potrzebna była natych-
miastowa ewakuacja załogi. Wprawdzie na 
pokładzie pozostało kilka osób w celu za-
bezpieczenia statku ale „czternastka” w każ-
dej chwili była w stanie podjąć wszystkich 
członków załogi. Warto także posiadać 
zdolności do prowadzenia masowej ewaku-
acji z jednostki pasażerskiej. Wydaje się to 
mało prawdopodobne a jednak taka sytuacja 
miała miejsce całkiem niedawno. Zaledwie 
rok temu, w listopadzie, litewski prom „Li-
sco Gloria” płynący z Kilonii do Kłajpedy 
stanął w płomieniach w pobliżu niemieckiej 
wyspy Fehmarn. Z jego pokładu ewakuowa-
no 236 osób. W każdej chwili podobna sytu-
acja może się również powtórzyć w naszej 
strefie odpowiedzialności SAR. Wtedy Pol-
ska będzie odpowiedzialna za przeprowa-
dzenie i koordynację akcji. Możliwości 
transportowe śmigłowca klasy Mi-14 w ta-
kim przypadku są bezcenne.

Program modernizacji Sił Zbrojnych prze-
widuje pozyskanie dla Marynarki Wojennej 
3 śmigłowców ratowniczych na przełomie 
2014 i 2015 roku. Zgodnie z wymaganiami 
mają one mieć możliwość transportu co naj-
mniej 15 rozbitków. Po 2018 roku MW wi-
dzi potrzebę pozyskania kolejnych maszyn 
w wersji SAR. Biorąc pod uwagę przewidy-
wany czas wycofania ze służby Mi-14PŁ/R 
i wiek dwóch śmigłowców W-3RM bazują-
cych w Darłowie ten plan wydaje się realny 
pod warunkiem, że nie dojdzie do żadnych 
opóźnień.

Jak wynika z danych organizacji nadzoru-
jących żeglugę morską na niewielki w sto-
sunku do innych akwenów Bałtyk przypa-
da 15% udziału w globalnym transporcie 
towarów drogą morską. Każdej doby prze-
bywa na nim 2500 jednostek  a rocznie 
dochodzi do 120 wypadków.

W ciągu ostatnich dwóch dekad lotnicy 
z MARYNARKI WOJENNEJ RP uczestniczyli w 519 akcjach ra-
towniczych na morzu udzielając pomocy 267 osobom.

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl
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Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy 
Marynarki Wojennej istnieje 
formalnie od stycznia 2011 ro-
ku. Kompletuje ludzi, sprzęt 

i uzbrojenie, co ma zakończyć się pod ko-
niec 2012 roku (nie licząc dostaw dodatko-
wych rakiet NSM, które trafią do NDR do 
2015 roku). Artylerzystów z NDR czeka 
jeszcze trudny okres szkoleń.

Bateria przeciwlotnicza
Na razie orężem dywizjonu jest między 

innymi bateria przeciwlotnicza: armaty 

ZU-23-2 i przeciwlotnicze zestawy rakie-
towe „Grom”. Armata ZU-23-2 nie należy 
do broni najnowszej generacji, jest jednak 
ciągle wykorzystywana przez kraje byłego 
Układu Warszawskiego. Została zaprojek-
towana w Związku Radzieckim w 1960 ro-
ku. Nadaje się do zwalczana celów lecą-
cych w odległości do 2,5 kilometra w bez-
pośredniej osłonie wojsk i ważnych obiek-
tów przed atakiem z powietrza. Może rów-
nież razić cele lekko opancerzone. „Gro-
my” są polskiej produkcji, mogą zwalczać 
nisko lecące samoloty i śmigłowce. Repre-

zentują myśl techniczną lat dziewięćdzie-
siątych. 

NDR MW ma być wyposażony w nor-
weskie rakiety NSM (Naval Strike Missi-
le). Do końca listopada 2012 roku ma 
odebrać 12 rakiet NSM, a do końca 2015 
roku pozostałe 38 sztuk. W połowie 2011 
roku na poligonie w Kalifornii odbyły się 
próby NSM, które obserwowało siedmiu 
specjalistów z Polski reprezentujących 
m.in. Dowództwo Marynarki Wojennej 
i Inspektorat Uzbrojenia. Podczas pierw-
szych testów rakietę wystrzelono do kwa-

dratowej tarczy o boku dziewięciu me-
trów, holowanej przez barkę. Dotarła ona 
do celu zmieniając po drodze profil lotu 
i w niektórych momentach lecąc tuż nad 
falami. Głowica była zaprogramowana 
tak, by detonacja nastąpiła dopiero po 
przebiciu poszycia tarczy. Wybuch we-
wnątrz atakowanego obiektu wyrządza 
bowiem dotkliwsze straty.

Następne testy związane były z niszcze-
niem celów lądowych. Podczas ich trwania 
sprawdzano między innymi oddziaływanie 
startującego pocisku na pojazd Jelcz P662 
D.43, nośnik wyrzutni. Wozami Nadbrzeż-
nego Dywizjonu Rakietowego mają być 
właśnie Jelcze.

Rakiety i ludzie
Około 300 marynarzy NDR ma stacjo-

nować w Siemirowicach. Ale w założe-
niach jednostka ta ma być mobilna i w ra-
zie potrzeby będzie przemieszczać się 
wzdłuż polskiego wybrzeża. Dowódcą dy-
wizjonu jest komandor porucznik Cezary 
Drewniak, który wcześniej kierował cy-
klem szkoleń z zakresu morskiej broni ra-
kietowej w Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej w Ustce. Komandor Stanisław 
Koryzma, szef Obrony Przeciwlotniczej 
i Artylerii Rakietowej Marynarki Wojen-
nej, nadzorujący wyszkolenie dywizjonu 
tłumaczy, że chociaż dywizjon istnieje 
formalnie od stycznia 2011 roku to nabór 
do niego odbywa się od 2010 roku. „Na-
bór prowadzimy przede wszystkim z jed-

nostek Marynarki Wojennej, a także 
z Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych. 
Formalnie NDR podlega 3 Flotylli Okrę-
tów” - wyjaśnia komandor Koryzma.

Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy bę-
dzie stacjonował w jednym kompleksie 
koszarowym z 44 Bazą Lotnictwa Mor-
skiego. „Konieczna będzie więc współpra-
ca przy planowaniu szkolenia i realizacji 
zadań. Na pewno można rozpatrzyć możli-
wość integracji elementów obrony prze-
ciwlotniczej i przeciwpożarowej naszych 
jednostek czy też ochrony i obrony bazy” 
- mówi komandor pilot Tadeusz Dryb-
czewski, dowódca Brygady Lotnictwa Ma-
rynarki Wojennej.

Uzupełnienie systemu
Obecnie trwa szkolenie przygotowaw-

cze rakietowców-marynarzy. W kwietniu 
2012 roku mają przyjechać do Polski Nor-
wedzy, którzy w Centrum Szkolenia MW 
w Ustce będą szkolić naszych żołnierzy 
z obsługi rakiet NSM. Najważniejszy etap 
szkoleń zacznie się na początku 2013 ro-
ku. Będzie to tak zwane szkolenie zgry-
wające, połączone między innymi z zada-
niami ogniowymi. Cały cykl ma trwać 
trzy lata i po jego zakończeniu NDR osią-
gnie gotowość do podjęcia działań, do ja-
kich został przeznaczony.

Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy jest 
pierwszą tego typu jednostką od ponad 30 
lat. Pod koniec lat siedemdziesiątych mary-
narze wycofali dwa systemy rakietowe ku-

pione dla nich w latach 60. Przesłanką do 
utworzenia NDR MW jest wzmocnienie 
potencjału bojowego floty. Chodzi głównie 
o obronę interesów RP w wyłącznej strefie 
ekonomicznej oraz o wsparcie w opera-
cjach obronnych.

Ze względu na duże możliwości manew-
rowe oraz skuteczność ognia, NDR MW 
odgrywał będzie znaczącą rolę w zapew-
nieniu swobody pływania własnym okrę-
tom na Morzu Bałtyckim. Ale stanowić on 
ma jedynie uzupełnienie systemu obrony 
wybrzeża, który opiera się przede wszyst-
kim na okrętach i lotnictwie morskim, na 
których spoczywa największy ciężar dzia-
łań na morzu.

Dywizjon na brzegu

W NADBRZEŻNYM DYWIZJONIE RAKIETOWYM MW samochody Jelcz P.662 D43 i Jelcz P882 D43 będą stanowić platformę dla:
• 3 wozów dowodzenia;
• 6 wozów rakietowych (nośników wyrzutni – mają mieć możliwość samodzielnego odpalania pocisków z koordynatami wprowadzanymi ręcznie); 
• 6 wozów kierowania środkami walki; 
• 2 pojazdów do przewozu zapasowych pocisków (rakietowozy); 
• mobilnego warsztatu specjalistycznego;
• pojazdów dla trzech węzłów łączności (podobnych do RWŁC-10 systemu Storczyk). 

których spoczywa największy ciężar dzia-

W 2015 roku Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy ma osiągnąć gotowość 
bojową. Nie zastąpi jednak okrętów i lotnictwa morskiego.

DOSTAWCY SPRZĘTU

Wyposażenie dla Nadbrzeżnego Dywizjo-
nu Rakietowego ma kosztować około 
420 milionów złotych. Głównym dostaw-
cą sprzętu jest norweska firma Kongs-
berg Defence & Aerospace, a jej główny-
mi polskimi partnerami: Przemysłowy In-
stytut Telekomunikacji, Transbit i Jelcz-
Komponenty. Będzie także kilku mniej-
szych poddostawców, w tym Centrum 
Techniki Morskiej, Enigma-SOI.

Panu generałowi Mieczysławowi CIENIUCHOWI
oraz Jego Rodzinie

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają
Dowódca, kadra zawodowa i pracownicy wojska

Dowództwa Marynarki Wojennej

Bosmanmatowi Grzegorzowi WALETKO

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia z powodu śmierci

MAMY

składają 
koledzy ze służb prasowych 

Marynarki Wojennej
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Kilka miesięcy istnienia Marynarki Wojennej na portalu 
społecznościowym Facebook spowodowało wzrost 
zainteresowania morskim rodzajem Sił Zbrojnych wśród 
osób nie związanych bezpośrednio z armią.

Projekt FACEBOOK został uruchomiony 4 lutego 2004 na Uniwersytecie Harvarda (w stanie Massachusetts) i był początkowo przeznaczo-
ny przede wszystkim dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych (college'ów, uniwersytetów). Jego głównym autorem jest Mark 
Zuckerberg. Serwis zatrudnia obecnie około 1000 pracowników. Jego przychody przekraczają 150 mln USD rocznie. We wrześniu 2009 
roku założyciel Facebooka poinformował na swoim blogu, że Facebook po raz pierwszy przestał przynosić straty i zaczął pokrywać swoje 
koszty operacyjne oraz inwestycje w nowe serwery.

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

Już ponad 1400 osób deklaruje, że lubi 
stronę Marynarki Wojennej na Facebo-
oku. Oznacza to, że osoby te są informo-
wane o zamieszczaniu na tym portalu 

każdej nowej informacji. Każda z nich może 

Na Facebooku opublikowano listę dziesięciu najważniejszych i najgłośniejszych tematów 
2011 roku. Sporządzono ją na podstawie „pulsu globalnej społeczności” co oznacza te-
maty, o których najczęściej pisali użytkownicy na swoich profilach.
Dziesięć najgorętszych facebookowych tematów 2011 roku to:
1. Śmierć Osamy ibn Ladena
2. Zwycięstwo Green Bay Packers w Super Bowl
3. Sprawa sądowa Casey Anthony, kobiety z Florydy oskarżonej o zamordowanie swojej 

córki
4. Charlie Sheen
5. Śmierć Steve'a Jobsa
6. Ślub Księcia Williama i Kate Middleton
7. Śmierć Amy Winehouse
8. Gra wideo Call of Duty Modern Warfare 3
9. Rozpoczęcie interwencji militarnej w Libii
10. Huragan Irene

Najbardziej popularne akronimy na porta-
lu Facebook w 2011 roku to: „LMS” oraz 
„TBH”. Pierwszy z nich rozwija się do „Like 
my status” (polub mój status), a drugi do 
„To be honest” (szczerze mówiąc). 

Marynarka Wojenna 
- lubię to!
wziąć udział w dyskusji toczącej się na mary-
narskim Facebooku. Bez wątpienia poszerza to 
wiedzę wśród osób spoza wojska na temat mor-
skiego rodzaju sił zbrojnych. Na poparcie tych 
tez można podać kilka przykładów.

Szybkość i celność
Jednym z takich przykładów może być 

umieszczenie na stronie Facebooka linka do 
informacji o pogłoskach podanych przez Tele-
wizję Polskę na temat braku pieniędzy na do-
kończenie korwety „Gawron”. Na portalu po-
jawiło się 45 komentarzy dotyczących tej in-
formacji. Pierwszy z nich został wpisany już 
dwie minuty po pojawieniu się na stronie MW 
wspomnianego linka. Następnych kilkanaście 
komentarzy internauci umieścili w ciągu nie-
spełna dwóch godzin. Dyskusja na temat 
„Gawrona” trwała jeszcze przez kolejne dwa 
dni. Zdominowana była wnioskiem, ze korwe-
ty wielozadaniowe są niezbędne.

Jeszcze większym zainteresowaniem cieszy-
ła się zagadka zadana na portalu przez Mary-
narkę Wojenną dotycząca liczby startów i lądo-
wań śmigłowców pokładowych SH-2G na fre-
gatach rakietowych typu OHP. Ukazały się pod 
nią aż 54 komentarze. Wśród nich oprócz oczy-
wiście prób odpowiedzi na pytanie postawione 
przez MW wywiązała się także dyskusja na te-
mat lotnictwa pokładowego i fregat typu OHP. 

Każdy ma głos
Przewagą dyskusji toczących się na Face-

booku nad tymi, które toczą się na większo-
ści innych stron internetowych jest brak ano-
nimowości lub też jej ograniczenie. Każdy 
kto chciałby wpisać komentarz posiada na 
tym portalu własny profil i w związku z tym 

jest w jakimś stopniu rozpoznawalny. To 
ogranicza wypisywanie tak niestety popular-
nych dzisiaj postów pozbawionych walorów 
merytorycznych a przepełnionych za to wul-
garyzmami lub zorientowanych jedynie na 

obrażenie konkretnej osoby lub grupy osób.
Ograniczenie anonimowości pozwala rów-

nież na przybliżone określenie jakie grupy za-
wodowe i wiekowe biorą udział w dyskusjach 
na stronie Facebooka MW. Przedział wiekowy 
wydaje się być bardzo duży: od uczniów szkół 
średnich i studentów do osób wkraczających 
w wiek emerytalny. Jeśli chodzi o wykształce-
nie to można znaleźć wypowiedź zarówno hy-
draulika jak i radcy prawnego.

Pierwsza jest kotwica
Warto zauważyć, że Facebook to także pro-

mocja samej marki Marynarki Wojennej. Nie-
dawno dzięki oprogramowaniu Eye Track 
Shop kilku fachowców zbadało co najbardziej 
przyciąga wzrok na profilach Facebooka. Eye-
tracking to technologia badania ruchu gałek 
ocznych, która jest jednym z podstawowych 
narzędzi do oceny efektywności stron interne-

towych. Okazuje się, że najczęściej ogląda-
nym elementem profilu Facebook jest główne 
zdjęcie a także pierwszych kilka wpisów. Re-
klamy oraz zdjęcia przyjaciół przykuwają 
uwagę w mniejszym stopniu. Marynarka Wo-
jenna na stronie swojego portalu społeczno-
ściowego nie ma oczywiście zdjęcia. W miej-
scu gdzie powinno się ono znajdować umiesz-
czony jest graficzny symbol morskiego rodza-
ju Sił Zbrojnych w postaci stylizowanej kotwi-
cy i liter „MW”. Jest to więc znak najbardziej 
rzucający się w oczy i najbardziej zapamięty-
wany przez internautów odwiedzających pro-
fil Marynarki Wojennej.

Dobry kurs
Przed Marynarką Wojenną jest jednak 

jeszcze dużo pracy bo i możliwości związane 
z portalem Facebook są ogromne. Serwis So-
cialbakers, który monitoruje serwisy społecz-
nościowe, co jakiś czas publikuje raporty 
związane z poszczególnymi krajami. Według 
tego serwisu z Facebooka korzysta obecnie 
ponad 7 milionów Polaków. Z kolei serwis 
Megapanel podaje, że we wrześniu 2011r. 
z amerykańskiego serwisu korzystało ponad 
11 milionów polskich obywateli. Oznacza to, 
że jest jeszcze sporo do zrobienia jeśli chodzi 
o pozyskanie nowych osób regularnie odwie-
dzających portal społecznościowy Marynarki 
Wojennej. Ale pierwszy krok został już po-
stawiony i wygląda na to, że kurs został do-
brze obrany.
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Z niemałym trudem przy wsparciu budżetu państwa i wspaniałych 
Darczyńców, którym jesteśmy dozgonnie wdzięczni, powstaje nasze 
wspólne Muzeum. Żywimy głębokie przekonanie, iż już niedługo pod 
nowym dachem zamieszkają historie, wspomnienia i emocje składające 
się na dorobek Floty, której oddaliśmy najpiękniejsze lata życia.

B A N D E R A

Wspomnienie o komandorze poruczniku 
Stanisławie Dzierżaku

Dwadzieścia pięć lat temu odszedł na wieczną wachtę 
komandor porucznik Stanisław Dzierżak, gdyński działacz 
społeczny, prezes oddziału PTTK MW, przewodnik 
turystyczny, instruktor kształcenia kadr PTTK, dziennikarz, 
historyk i filatelista. Był uhonorowany między innymi 
odznaczeniem Zasłużony Ziemi Gdańskiej.
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Stanisław Dzierżak urodził się 28 li-
stopada 1930 roku w jeszcze pol-
skim Lwowie. Po zawirowaniach 
wojennych i włączeniu wojewódz-

twa lwowskiego do ZSRR, zamieszkał 
w Krakowie, gdzie ukończył szkołę średnią 
i zdał maturę. Podczas nauki rozpoczął dzia-
łalność społeczną w dziedzinie turystyki 
i krajoznawstwa – pełnił funkcję prezesa 
szkolnego koła Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego, był również członkiem zarządu 
Zrzeszenia Szkolnych Kół Krajoznawczych 
w Krakowie. Kontynuował działalność tury-
styczną w swojej pierwszej pracy – Polskiej 
Komunikacji Samochodowej w Krakowie.

Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej 
w Ustce nie wrócił już do cywila. Swoje ży-
cie związał z Marynarką Wojenną. Zamiesz-
kał w Gdyni. Został dziennikarzem wojsko-
wym. Swoje artykuły publikował na łamach 
gazety Marynarki Wojennej „Na Straży Wy-
brzeża”, tygodnika „Bandera” oraz wielu in-
nych czasopism zarówno wojskowych, jak 
i cywilnych. Od początku służby wojskowej 
angażował się w organizację wielu wycie-
czek i wychowaniem krajoznawczym mło-
dzieży. W 1963 roku należał do grona zało-
życielskiego Oddziału PTTK przy Marynar-
ce Wojennej - pierwszego takiego oddziału 
w polskich siłach zbrojnych. Początkowo peł-

nił funkcję członka zarządu, a później przez 
trzy kadencje (1969-1981) prezesa oddziału. 
Założył również przy oddziale Komisję Mło-
dzieżową, której działalność rozrosła się na 
teren całego województwa. Został wtedy 
Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej 
Zarządu Okręgu PTTK w Gdańsku.

Organizował szereg wydarzeń turystycz-
nych cieszących się bardzo dużym zaintereso-
waniem zarówno wśród marynarzy jak i lud-
ności cywilnej. Do najważniejszych należały: 
pieszy i rowerowy Rajd Granicami Gdyni, Tu-
rysta sprawny do obrony, Szlakiem Walk 
o Polskę Ludową, Szlakiem Wyzwolenia Gdy-
ni, Szlakiem Czerwonogwiezdnych, Śladami 
Pradolin, Po górach bez gór, Szlakiem marszu 
śmierci, motorowy Zlot do Morza.

Blisko współpracował z wieloma szkolnymi 
kołami turystyczno-krajoznawczymi i wciągał 
młodzież do działalności turystycznej. W raj-
dach brało udział nawet po kilka tysięcy osób, 
które były dzielone na grupy o różnym stopniu 
trudności. Podczas wycieczek odbywało się 
wiele konkursów i zabaw związanych z wie-
dzą krajoznawczą, kulturą szlaku, obronnością 
i udzielaniem pierwszej pomocy.

W 1971 roku był jednym z inicjatorów po-
wstania Klubu Turystyki Pieszej PTTK 
„Marwojek”.

Z powodu ciężkiej choroby, w 1979 roku 

w stopniu komandora porucznika przeszedł 
do rezerwy. Jednak nie przestał dalej działać. 
Podejął pracę w dziale wydawniczym Akade-
mii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz kon-
tynuował swoją działalność turystyczną. 
W 1974 roku został wybrany na wiceprezesa 
Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Gdańsku 
i pełnił tę funkcję przez trzy kadencje - do 
1984 roku. Był wtedy też delegatem na VIII, 
IX i X Walny Zjazd PTTK.

Poza turystyką i dziennikarstwem Stani-
sław Dzierżak był zapalonym filatelistą. Od 
1962 roku należał do Polskiego Związku Fi-
latelistycznego. Kolekcjonował znaczki 
związane głównie z tematyką okrętową oraz 
morską. Prezentował swoje zbiory na wielu 
wystawach filatelistycznych. Był redaktorem 
periodyku PZF „Filatelista-Tematyk – muta-
cja C, zagadnienia morskie i wodne”. Został 
wyróżniony złotą odznaką PZF.

Stanisław Dzierżak zmarł w wieku 56 lat, 
w dn. 17 listopada 1986 roku i został pochowa-
ny w II Alei Zasłużonych na cmentarzu wito-
mińskim w Gdyni. Na cześć jego pamięci zo-
stała ustanowiona „Nagroda im. kmdr Stanisła-
wa Dzierżaka”, która jest przyznawana wybit-
nym działaczom w dziedzinie turystyki.

Lechosław Dzierżak
bandera@mw.mil.pl

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, 
że w dniu 15.12.2011 r. na wieczną wachtę odszedł 

chor. mar. Dariusz BĄCZKIEWICZ,

który pełnił zawodową służbę wojskową 
w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych DMW.

Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego składają
Dowództwo MW, kadra i pracownicy wojska

W wieku 82 lat, 23 grudnia odszedł z naszych szeregów zasłużony 
dziennikarz, długoletni sekretarz redakcji Tygodnika MW „Bandera”

red. Ryszard KRÓLIKIEWICZ

RODZINIE I BLISKIM
serdeczne wyrazy współczucia

Kierownictwo i pracownicy
Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego MW

oraz zespół redakcyjny Czasopisma MW „Bandera”

Od dziesięcioleci do magazynów mu-
zeum przybywają cenne pamiątko-
we przedmioty, wspaniałe osobiste 
relikwie. Ich ofiarodawcy mają na-

dzieję, że te materialne dowody ich walki i pra-
cy dla Ojczyzny przysłużą się przyszłym poko-
leniom. Udostępnione do oglądania w pante-
onie sławy polskiego oręża morskiego będzie 
można z dumą pokazywać dzieciom i wnukom.

Również każdy z Was w swoich domowych 
archiwach posiada dziesiątki, a być może nawet 
setki zdjęć stanowiących swoistą kronikę wielo-
letniej służby w Marynarce Wojennej. Są one 

Koledzy Marynarze!
Uwolnijmy wspólnie historię !

zarazem zapisem powojennych dni Floty, Wa-
szych dni. Zwracamy się więc z apelem do 
wszystkich osób służących od 1945 roku 
w MW. Podzielcie się swoją historią z innymi!

Muzeum Marynarki Wojennej pragnie pod-
jąć się zadania zebrania w jednym miejscu 
zdjęć, a także nagrań filmowych wykonanych 
techniką analogową i cyfrową. Dokumenty 
w postaci oryginalnej można przekazywać do 
Muzeum Marynarki Wojennej od 1 lutego 
2012 r. Będziemy wdzięczni jeśli w celu ich 
opracowania i udostępniania dane nam będzie 
pozyskać je na stałe do zbiorów. Będziemy 

jednak szczęśliwi mogąc również skorzystać 
z nich czasowo w celu skopiowania.

Osoby zainteresowane wsparciem tego pro-
jektu prosimy o kontakt z kierownikiem Działu 
Historyczno-Naukowego, panem Walterem Pa-
terem, pod numerem telefonu (58) 621-13-28 
(e-mail: muzeum@muzeummw.pl) lub zastęp-
cą Dyrektora, panem Zdzisławem Krygerem 
pod numerem telefonu 26 39 84 (e-mail: zdo@
muzeummw.pl) .
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Muzeum Marynarki Wojennej
bandera@mw.mil.pl
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mł. chor. sztab. Andrzej Grażul
a.grazul@mw.mil.pl

Rozgrywki rozpoczęły się w ponie-
działek, 7 listopada od losowania 
drużyn. W zawodach wystartowało 
8 zespołów, a w trakcie zawodów 

reprezentacje rywalizowały ze sobą w syste-
mie „każdy z każdym”. O miejscu na podium 
zdecydowała suma punktów zdobytych w po-
szczególnych meczach. Najwięcej punktów 
w rywalizacji uzyskała drużyna 43 Batalionu 
Saperów plasując się przed drużyną Komendy 
Portu Wojennego Gdynia. Trzecie miejsce za-
jęli piłkarze z Bazy Technicznej MW.

Drużyny startujące w turnieju:
1. 13 Dywizjon Trałowców 
2. Baza Techniczna Marynarki Wojennej 
3. Dywizjon Okrętów Podwodnych 
4. Dywizjon Okrętów Bojowych 
5. Dywizjon Okrętów Wsparcia 
6. Grupa Okrętów Rozpoznawczych 
7. Komenda Portu Wojennego Gdynia
8. 43 Batalion Saperów 

Królem strzelców w tegorocznych roz-
grywkach został starszy marynarz Artur 
Wypyszczak z drużyny zwycięzców zdoby-
wając 16 bramek. Wszyscy zawodnicy gra-
jący w saperskiej drużynie rekrutują się 
z klubów sportowych z Władysławowa 
i okolic, grają razem od około 3 lat, a na co 
dzień służą w pododdziałach: saperskim, 
chemicznym i technicznym. Kierownikiem 
drużyny jest starszy chorąży Henryk Bartni-
czak, szef służby mundurowo – żywnościo-
wej Batalionu. Chorąży Bartniczak jest tak-
że członkiem reprezentacji Marynarki Wo-
jennej w futsalu. Drużyna ta na ostatnich 
Mistrzostwach Wojska Polskiego w piłce 
halowej zdobyła II miejsce w kategorii wie-
kowej zawodników powyżej 35 lat. Pięciu 
zawodników z saperskiego teamu gra także 
w drużynie piłki siatkowej 43 Batalionu Sa-
perów, a starszy mat Michał Dybała bierze 
dodatkowo udział w takich dyscyplinach 

sportowych jak biegi przełajowe i pływanie. 
W 2010 roku saperzy zdobyli pierwsze 
miejsce w rozgrywkach o Puchar Dowódcy 
3 Flotylli Okrętów, a wcześniej wygrywali 
w tym samym składzie jako drużyna Punktu 
Bazowania Hel. Zawody o Puchar organizo-
wane są przez Dowódcę 3 FO corocznie od 
6 lat, a rozgrywki w futsalu w ramach spor-
tu powszechnego we Flotylli weszły do pro-
gramu tychże w tym roku. 

Skład zwycięskiej drużyny:
• st. chor. Henryk Bartniczak – kapitan, 
• chor. Zbigniew Sękowski, 
• st. mat Michal Dybała, 
• mat Karol Sikora, 
• mat Tomasz Grapp,
• st. mar. Artur Wypyszczak,
• st. mar. Przemysław Dykalski, 
• mar. Rafał Kroll, 
• mar. Leszek Pienczyn. 

Przed sportowcami 3 FO przygotowania 
do przyszłorocznych mistrzostw na szcze-
blu Marynarki Wojennej oraz Flotylli 
w piłce halowej i w kilkunastu innych dys-
cyplinach sportowych. Marynarze – za-
wodnicy w futsalu, w przyszłym roku bę-
dą mieli cztery okazje do zaprezentowania 
swoich możliwości. W marcu odbędą się 
rozgrywki o Puchar Dowódcy 3 Flotylli 
Okrętów, a w październiku i listopadzie 
drużyny zagrają w ramach mistrzostw 
w sporcie powszechnym na szczeblu Flo-
tylli, Marynarki Wojennej i Wojska Pol-
skiego. Rozgrywki piłki halowej wpisują Saperski futsal

się w całoroczny cykl zawodów w sporcie 
powszechnym, w których uczestniczą ma-
rynarze z całego wybrzeża. Sport jest bo-
wiem jednym z filarów kompleksowego 
procesu szkoleniowego w polskich siłach 
morskich. Uczy marynarzy współpracy 
i zgrania, które są potrzebne w codziennej 
służbie. Fakt ten przekłada się na sukcesy 
na arenie ogólnopolskiej i międzynarodo-
wej. Najważniejszymi zawodami dla ma-
rynarzy – sportowców były tegoroczne 
V Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe 
CISM w Rio de Janeiro gdzie morski ro-
dzaj sił zbrojnych reprezentowało 28 za-
wodniczek i zawodników. Na mistrzo-
stwach w Brazylii nasi sportowcy zdobyli 
indywidualnie i drużynowo 4 złote, 
7 srebrnych i 3 brązowe medale. 

W ostatnich rozgrywkach w turnieju halowej piłki nożnej (futsal) zorganizowanych 
w 3 Flotylli Okrętów w ramach mistrzostw w sporcie powszechnym pierwsze 
miejsce zdobyła reprezentacja 43 Batalionu Saperów z Rozewia.



Piotr Wojtas
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Trzy miesiące pod flagą NATO
26 listopada ORP „Flaming” powrócił do portu w Gdyni. Polski niszczyciel min przez trzy miesiące operował w składzie Stałego Zespo-

łu Sił Obrony Przeciwminowej NATO (SNMCMG-1). Zespołowe działania pod flagą NATO ORP „Flaming” rozpoczął już w pierw-
szych dniach września ćwicząc z okrętami trałowymi 8. Flotylli Obrony Wybrzeża na Zatoce Pomorskiej. Od połowy września przez dwa ty-
godnie okręty SNMCMG-1 brały udział w największym tegorocznym ćwiczeniu przeprowadzonym w Cieśninach Bałtyckich, połączonym 
duńsko-niemieckim ćwiczeniu Danex/Northern Coasts, w którym udział wzięło ponad 50 okrętów różnych klas z 22 państw. 

Na początku października Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO uczestniczył w manewrach NATO w Europie Brilliant Midas 
połączonych z ćwiczeniem Joint Warrior w Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu serii ćwiczeń międzynarodowych, SNMCMG-1 przeprowadził ćwiczenie Passex z okrętami Irlandzkiej Marynarki Wojen-
nej, a w pierwszych tygodniach listopada wziął udział w bojowej operacji przeciwminowej na Kanale Angielskim - HOD (Historical Ordnan-
ce Disposal) France.

ORP Flaming zakończył tym samym dziewiątą rotację polskich niszczycieli min w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO. Pol-
skie niszczyciele min wchodzą w skład tego elitarnego natowskiego Zespołu od 2002 roku. Dotychczas ORP „Flaming”, ORP „Mewa” i ORP 
„Czajka” wchodziły w jego skład po trzy razy.
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