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 Szanowni Państwo

29 kwietnia 2015 r. świnoujska 8. Flotylla Obrony Wybrzeża 
im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego obchodzi 50. rocznicę 
utworzenia. Jeszcze przed podjęciem decyzji o zorganizowaniu  
nowego związku taktycznego, w kwietniu 1946 roku, do Świnoujścia 

przybyli polscy marynarze pod biało-czerwoną banderą, dając początek nowo  
formowanym strukturom Polskiej Floty Wojennej na Pomorzu Zachodnim. Utworzono 
wówczas Zachodni Obszar Nadmorski, następnie Szczeciński Obszar Nadmorski oraz 
Bazę Marynarki Wojennej, funkcjonującą od 1950 do kwietnia 1965 roku. 

W 1965 r. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża rozpoczęła funkcjonowanie w składzie:  
2. Brygada Okrętów Desantowych, 12. Dywizjon Trałowców, odtworzona świnoujska 
Komenda Portu Wojennego, Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających oraz  
Orkiestra Garnizonowa. W kolejnych latach sukcesywnie wzmacniano potencjał bojowy 
Flotylli, przyjmując kolejne dywizjony, jednostki brzegowe wsparcia bojowego i logi-
stycznego. W swojej 50-letniej historii, świnoujski związek taktyczny przeszedł wiele 
zmian strukturalnych, modernizacyjnych i personalnych, które były istotną częścią 
transformacji Polskich Sił Zbrojnych. 

W szczytowym okresie, w składzie Flotylli znajdowało się łącznie około 80 okrętów 
różnych klas o zróżnicowanym tonażu oraz pododdziały brzegowe. 8. Flotylla Obrony 
Wybrzeża dysponowała siłami okrętowymi o dużych możliwościach transportu wojsk 
i wykonywania zadań trałowo-minowych na morzu. Na lądzie pododdziały inżynieryj-
no–saperskie wykonywały zadania niszczenia min i materiałów niebezpiecznych. Na 
jakość i poziom wykonywanych zadań we Flotylli pracowały wszystkie pokolenia  
marynarzy i pracowników wojska. Pragnę podziękować i wyrazić uznanie dla całej 
kadry, pełniącej przez lata służbę w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Dzięki ich  
poświęceniu i dokonaniom, realizujemy dziś przedsięwzięcia w ramach Sojuszu  
Północnoatlantyckiego. Nasi marynarze uczestniczą w najważniejszych operacjach 
międzynarodowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

Czytają właśnie państwo numer “Bandery” w znacznej części poświecony 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża. Mam nadzieję, że przybliży on Państwu nasz związek taktyczny.

Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
kontradmirał Jarosław ZYGMUNT

 2 T. GOS | Czas zmian

 5 C. CICHY | Wojskowy Oskar dla dowódcy „trzynastki”

 6 J. KWIATKOWSKI | Dowódcy jednostek 8. FOW

 10 T. GOS | Samoloty w lustrze

 11 T. GOS| Logistyka

 12 M. TRZCIŃSKA| Okrętowa Grupa Trałowa czyli działania

              zespołowe

 13 T. GOS | Praktyka czyni mistrza

 14 J. KIJAKOWSKI | Oddział Kartografii Morskiej cz. 1

 16 T. GOS | Sezon na kajak

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

Czasopismo „Bandera” jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
3. Flotylli Okrętów (http://www.3fo.wp.mil.pl) w zakładce Bandera. 
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95 lat Komendy Portu Wojennego
24 kwietnia, odbyły się uroczystości związane z obchodami 95. Rocznicy sformowania Komendy Portu Wojennego Gdynia − największej 

jednostki logistycznej w Marynarce Wojennej.
Obchody rocznicowe rozpoczęły się w Kościele Garnizonowym mszą świętą w intencji kadry i pracowników wojska Komendy Portu 

Wojennego. Następnie odbyło się uroczyste przekazanie do użytku Sali Tradycji KPW Gdynia, podczas którego kmdr w st. spocz. Jan  
Fursewicz, dowódca KPW Gdynia w latach 1968-1984, przekazał pamiątki związane ze swoją służbą. 

Podczas uroczystego apelu przy basenie portowym nr IX została odczytana decyzja Ministra Obrony Narodowej o przejęciu przez  
Komendę Portu Wojennego Gdynia, dziedzictwa tradycji po rozformowanym Gdyńskim Oddziale Zabezpieczenia MW oraz o nadaniu 
KPW Gdynia imienia patrona, generała brygady Stanisława Dąbka. Odbyła się też ceremonia przepięcia odznaczenia Krzyża Srebrnego 
Orderu Wojennego Virtuti Militari ze sztandaru rozformowanego Gdyńskiego Oddziału Zabezpieczenia MW na sztandar KPW. Obchody 
95. Rocznicy Sformowania Komendy Portu Wojennego Gdynia zakończyła uroczysta zbiórka w klubie 3. Flotylli Okrętów, podczas której 
zostały wręczone odznaki pamiątkowe i medale okolicznościowe. Na uroczystościach obecny był Inspektor MW kontradmirał Marian  
Ambroziak oraz kadra i pracownicy wojska morskiego rodzaju Sił Zbrojnych.
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Jakie ćwiczenia będą w tym roku naj-
ważniejsze dla 8.FOW?

Na pewno należy do nich zaliczać  
„Baltops 2015”, „Dragon” oraz nasze flotyl-
lowe ćwiczenie „Wargacz”. 

Jakie siły 8.FOW będą zaangażowane 
w te ćwiczenia?

Zaplanowaliśmy, że udział w tych ćwicze-
niach wezmą okręty transportowo-minowe, 
trałowce, okręt dowodzenia siłami obrony 
przeciwminowej oraz pododdziały brzegowe.

Rok 2014 był pierwszym rokiem, w któ-
rym flotylla funkcjonowała w nowych 

strukturach…
Rozformowanie dowództw rodzajów sił 

zbrojnych postawiło przed nami nowe wy-
zwania w obszarze dowodzenia i szkolenia. 
Bieżący rok jest sprawdzianem przyjętych 
rozwiązań i ma pokazać czy są one właściwe. 

Jakie cele postawił Pan sobie obejmując 
dowództwo 8. FOW?

Moje cele na pewno nie są rozbieżne z ce-
lami poprzedników. Do najważniejszych na-
leżą oczywiście zadania związku taktyczne-
go, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz za-
pewnienie marynarzom bezpiecznego ich 
wykonania na morzu i lądzie. Chciałbym, 
aby marynarze i pracownicy wojska 8.FOW 
mieli satysfakcję ze służby i pracy. Każdy 
z nich powinien mieć świadomość tego, że 
jest ona ciężka i odpowiedzialna, ale można 
z niej czerpać wiele zadowolenia.

Czy podporządkowanie 8.FOW 
13. Dywizjonu Trałowców miało 

wpływ na funkcjonowanie Flotylli?
13. Dywizjon Trałowców po trzech latach 

powrócił do struktur 8.FOW. Takie rozwią-
zanie i podległość zapewnia skupienie pod 
jednym dowództwem sił trałowo-minowych, 

a tym samym ułatwia ich wykorzystanie 
i wykonywanie postawionych zadań. Odpo-
wiadając na pytanie o wpływ na funkcjono-
wanie flotylli uważam, że nie ma większego, 
poza tym, iż część sił stacjonuje teraz w Por-
cie Wojennym Gdynia.

Jak wygląda współpraca 8.FOW z in-
stytucjami cywilnymi?

Po rocznym dowodzeniu mogę stwierdzić, 
że współpraca z instytucjami cywilnymi jest 
bardzo dobra. Nie spotkaliśmy się z brakiem 
przychylności ze strony władz miasta. Mamy 
obecnie podpisanych 15 porozumień z róż-
nymi instytucjami cywilnymi z całego kraju. 
Jesteśmy współtwórcami programu „Miasta-
okręty”. W tym roku będziemy odnawiać po-
rozumienia z miastami biorącymi udział 
w tym programie. 

W tym roku jest chyba sporo rocznico-
wych uroczystości w Świnoujściu?

Tak. Zbiegają się dla nas trzy ważne daty: 
50-lecie Flotylli, 70-lecie polskiego Świno-
ujścia, 250-lecie nadania praw miejskich 
Świnoujściu. Chcielibyśmy uczcić te wszyst-
kie wydarzenia 28 czerwca podczas central-
nych obchodów Święta Marynarki Wojennej.

Planujemy również atrakcje dla mieszkań-
ców z okazji Święta Flagi. Tego dnia po raz 
pierwszy rozwinięty zostanie pomost ponto-
nowy między miastem, a portem wojennym. 
Będzie można nim przejść suchą nogą z cen-
trum miasta do portu. 

Udostępnimy także okręty do zwiedzania. 
Pokażemy sprzęt Grupy Nurków−Minerów. 
W zasadzie nie ma miesiąca, żeby specjaliści 
z GNM nie oczyszczali torów wodnych na 
Bałtyku z niebezpiecznych materiałów wy-
buchowych. Chcemy pokazać, jakim sprzę-
tem dysponują saperzy z 8. Batalionu Sape-

rów Marynarki Wojennej. Planujemy też sta-
tyczny pokaz lotnictwa Marynarki Wojennej. 
Będą także imprezy towarzyszące dla dzieci 
i młodzieży, takie jak grupy rekonstrukcji hi-
storycznych i grupy teatralne. Planujemy wy-
danie albumu okolicznościowego o 8. Flotyl-
li Obrony Wybrzeża.

Czy można mówić o tym, że działania 
Grupy Nurków−Minerów są na co 

dzień zauważalne dla przeciętnego miesz-
kańca Świnoujścia i kojarzone z 8.FOW?

Działania GNM i saperów w okresie poko-
ju są widoczne na co dzień. Wymiernym 
efektem ich pracy są wydobyte i usunięte 
niewybuchy i niewypały, które liczymy w ty-
siącach. Do najtrudniejszych zadań ostatnie-
go czasu należą działania w rejonie Zatoki 
Gdańskiej, gdzie usuniętych zostało 5 min 
morskich, z których każda ważyła prawie to-
nę. Bardzo często GNM prowadzi działania 
w rejonie Kanału Mielińskiego, gdzie pod-
czas prac modernizacyjnych znajdowane są 
różne materiały niebezpieczne, które na bie-
żąco są przez nas usuwane. 

Jak postrzegana jest 8.FOW przez 
mieszkańców?

Myślę, że nie jestem adresatem tego pyta-
nia. Powinien zadać je Pan mieszkańcom 
Świnoujścia. Spotykam się z wieloma sym-
patycznymi reakcjami – sadzę zatem, że wi-
zerunek flotylli w społeczności lokalnej jest 
pozytywny. Ze swojej strony mogę powie-
dzieć, że układająca się współpraca z wła-
dzami miast oraz liczne uczestnictwo miesz-
kańców w uroczystościach organizowanych 
przez 8.FOW są dla mnie wyraźnym zna-
kiem, że nasz związek taktyczny jest bliski 
sercu świnoujścian.

Z kontradmirałem Jarosławem Zygmuntem, 
dowódcą 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
rozmawia Tomasz Gos.

Czas zmian
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5 .  r o c z n i c a  k a t a s t r o f y  s m o l e ń s k i e j
10 kwietnia, Marynarka Wojenna odda-

ła hołd ofiarom tragicznej katastrofy 
samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem.  
Marynarze uczcili pamięć o śp. admirale 
f loty Andrzeju Karwecie, dowódcy  
Marynarki Wojennej w latach 2007 - 2010.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 
o godzinie 8.41 na cmentarzu komunalnym 
w Baninie, gdzie spoczywa śp. admirał floty 
Andrzej Karweta. W honorowej asyście mary-
narzy złożone zostały wiązanki kwiatów i zapa-
lone znicze. Następnie odbyła się ceremonia 

złożenia kwiatów pod płytą pamiątkową  
śp. admirała floty Andrzeja Karwety przy  
budynku byłego Dowództwa Marynarki  
Wojennej (ul. Waszyngtona). Uroczystości  
5. rocznicy katastrofy smoleńskiej zakończyły 
się złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów 
pod pamiątkowym obeliskiem śp. admirała  
floty Andrzeja Karwety na Cmentarzu Mary-
narki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Uroczysto-
ściom przewodniczył Inspektor Marynarki Wo-
jennej kontradmirał Marian Ambroziak.

FO
T.

 C
ZE

SŁ
AW

 C
IC

H
Y,

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I, 

PI
OT

R
 W

OJ
TA

S

1 kwietnia, dotychczasowy szef Oddziału 
Lotnictwa Śmigłowcowego Dowództwa 

Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych kmdr 
dypl. pil. Jarosław Czerwonko, został wy-
znaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej. Nowy zastępca dowódcy brygady 
jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szko-
ły Lotniczej z 1984 roku. Po ukończeniu dę-
blińskiej „Szkoły Orląt” został skierowany 
do jednostki w Darłowie, gdzie przez 19 lat 
pełnił służbę jako pilot, dowódca załogi, do-
wódca klucza oraz dowódca eskadry śmi-

głowców zwalczania okrętów podwodnych 
(ZOP), a z chwilą sformowania 29. Eskadry 
Lotniczej został wyznaczony na stanowisko 
zastępcy dowódcy. W tym czasie uczestni-
czył w licznych ćwiczeniach krajowych 
i międzynarodowych oraz pokazach lotni-
czych prezentując możliwości pilotażowe 
śmigłowca Mi-14PŁ. Wykonywał również 
loty doświadczalne, mające na celu opraco-
wanie nowych technik wykorzystania bojo-
wego, w tym jako pierwszy w lotnictwie SZ 
RP, wykonał zrzut torpedy MU-90.

Nowy zastępca dowódcy BLMW

TRIDENT JUNCTURE - konferencja planistyczna

Od 23 do 27 marca, w niemieckim Ulm 
odbywała się główna konferencja plani-

styczna do ćwiczenia Trident Juncture 2015. 
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel 
COM-DKM.

W sumie wzięło w nim udział ponad 
ośmiuset przedstawicieli sił zbrojnych z 37 
państw. W trakcie tygodniowych ustaleń do-
grywano szczegóły, związane zarówno ze 
współpracą pomiędzy poszczególnymi kom-
ponentami podczas trwania operacji połą-
czonej, jak też oczekiwane i oferowane 
wsparcie ze strony krajów gospodarzy. Pod-
kreślając wagę tego typu ćwiczeń w obecnej 
sytuacji politycznej, dowódca Sojusznicze-
go Dowództwa Sił Połączonych NATO 
w Brunssum - generał Hans-Lothar  
Domröse stwierdził, że ćwiczeniem Trident 
Juncture 2015 „musimy zademonstrować, że 
NATO naprawdę się liczy”.

W ćwiczeniu zaplanowanym na jesień 
2015 roku udział weźmie ponad 25000 żoł-
nierzy z krajów NATO i współpracujących 
z Sojuszem, a także obserwatorzy z Europy 
i Azji. Ćwiczenie prowadzone będzie 
w trzech krajach (Portugalia, Hiszpania 

i Włochy) z udziałem sił lądowych, powietrz-
nych, specjalnych i morskich. Głównym zało-
żeniem ćwiczenia będzie osiągnięcie pełnej 
zdolności operacyjnej przez Połączone Do-
wództwo Sił NATO w Brunssum (Holandia). 
W jego trakcie, dowództwo będzie także cer-
tyfikowane do dowodzenia Siłami Odpowie-
dzi NATO (NRF - NATO Reaction Forces) 
przez cały 2016 rok. 

Ćwiczenie Trident Juncture 2015 ma szan-
sę stać się największym ćwiczeniem wojsko-
wym od lat 80. zeszłego wieku. Jego podsta-
wową przesłanką jest zapewnienie państw 
europejskich o wsparciu i zdolności Sojuszu 
do reagowania na sytuacje kryzysowe w Eu-
ropie. Będzie ono także poligonem dla jedno-
stek powstałych w wyniku ustaleń zaakcepto-
wanych przez ministrów obrony narodowej 
w trakcie zeszłorocznego spotkania w New-
port (Wielka Brytania).
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B A N D E R A

Komandor porucznik Piotr Sikora, dowódca  
13. Dywizjonu Trałowców, został laureatem XXI edycji 
dorocznej nagrody redakcji miesięcznika Polska Zbrojna 
„Buzdygan” zwanej wojskowym Oskarem. Nagrodę 
przyznano mu za wyjątkowe zdolności dowódcze.

Jego kandydaturę wysunęło grono ofice-
rów Marynarki Wojennej, a nagrodę ode-
brał podczas dorocznej gali „Polski 
Zbrojnej” w Warszawie. Komandor  

porucznik Piotr Sikora pochodzi z południa  
Polski. Urodził się w Paczkowie niedaleko pol-
sko-czeskiej granicy. Szkołę średnią − Liceum 
Ogólnokształcące „Carolinum” im. Jana III  
Sobieskiego kończył w Nysie. Tam też, w cza-
sie wolnym zaczął uprawiać żeglarstwo. Dzięki 
temu, jako jeden ze zwycięzców konkursu na-
wigacyjnego, dwukrotnie wziął udział w rejsie 
szkoleniowym na pokładzie żaglowca „Dar 
Młodzieży”. Realizując życiową pasję, w 1988 
roku został słuchaczem Wydziału Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. W 1992 roku wziął udział 
w 6-miesięcznym rejsie z okazji 500-lecia od-
krycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba – 
Grand Regatta „Columbus”, jako członek zało-

gi jachtu Marynarki Wojennej „Koga III”. Po 
ukończeniu studiów trafił do 13. Dywizjonu 
Trałowców (9.FOW) w Helu na stanowisko do-
wódcy działu rakietowo-artyleryjskiego i broni 
podwodnej. Po trzech latach służby został za-
stępcą dowódcy ORP „Śniardwy”, a w 1999 ro-
ku został jego dowódcą. W 2003 roku, na czas 
wydzielenia ORP „Flaming” do Stałego Zespo-
łu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Europy 
Północnej (MCMFORNORTH) objął dowo-
dzenie nim. Brał wówczas udział we wspólnym 
ćwiczeniu ze specjalistami ośrodka szkolenio-
wego Wielkiej Brytanii FOST (Flag Officer 
Sea Training) dla sił obrony przeciwminowej. 
Po powrocie z MCMFORNORTH, pod koniec 
2003 roku, został dowódcą ORP „Czajka”. 
W 2004 r. ponownie trafił w skład  
MCMFORNORTH, a po powrocie awansował 
i został dowódcą ORP „Mamry”. W drugiej po-
łowie 2005 roku ponownie trafił do Stałego  
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Wojskowy Oskar dla 
dowódcy „trzynastki”

Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1, tym razem do pracy w holenderskim 
Sztabie SNMCMG1 na pokładzie estońskiego 
okrętu dowodzenia ENS „Admiral Pitka”. Po 
powrocie, komandor porucznik Piotr Sikora 
rozpoczął studia podyplomowe w AMW 
w Gdyni, które ukończył w 2006 roku. W la-
tach 2006-2007 był specjalistą w Oddziale 
Służby Broni Podwodnej Szefostwa Techniki 
Morskiej i Lotniczej Logistyki Marynarki Wo-
jennej. Przez okres kolejnych trzech lat pełnił 
obowiązki specjalisty Wydziału Broni Mor-
skich Szefostwa Szkolenia Morskiego Dowódz-
twa Marynarki Wojennej, będąc odpowiedzial-
nym m.in. za szkolenie narodowe i międzynaro-
dowe sił OPM w operacjach rozminowania 
NATO i w ramach Partnerstwa dla Pokoju, 
a także egzaminach polskich niszczycieli min 
w zagranicznym ośrodku szkoleniowym 
MOST (Mine Countermeasure Vessels Opera-
tional Sea Training) w Zeebrugge w Belgii. 
W 2008 roku, jako przedstawiciel narodowy 
był członkiem komisji egzaminacyjnej MOST 
przyjmującej egzamin od załogi niszczyciela 
min ORP „Flaming”. Dwa lata później koman-
dor porucznik Sikora powrócił do 13. Dywizjo-
nu Trałowców na stanowisko zastępcy dowódcy 
dywizjonu - szefa sztabu, gdzie wykonywał 
swoje obowiązki służbowe przez kolejne 3 lata. 
Przed skierowaniem do Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 został 
awansowany do stopnia komandora porucznika 
i objął stanowisko szefa Wydziału Oficerów 
Flagowych 3. Flotylli Okrętów. 

Komandor Sikora ukończył kurs specjali-
styczny z zakresu postępowania z improwizo-
wanymi ładunkami wybuchowymi, kurs bojo-
wego użycia uzbrojenia minowego, kurs „Pro-
ces planowania operacyjnego w MW na tak-
tycznym poziomie dowodzenia” oraz „Proces 
planowania operacyjnego w MW na operacyj-
nym poziomie dowodzenia”. Ponadto ukoń-
czył z wynikiem pozytywnym Pełny Kurs Pla-
nowania Operacji w łotewskiej Akademii 
Obrony Narodowej w Rydze prowadzony 
przez instruktorów Szkoły NATO w Oberam-
mergau, a także kurs specjalistyczny MCM-
Expert w Szkole Wojny Minowej  
EGUERMIN w Ostendzie w Belgii. Wielo-
krotnie brał udział w operacjach rozminowa-
nia BENEFICIAL COOPERATION,  
MCOPLIT, MCOPLAT, MCOPEST i OPEN 
SPIRIT, a także ćwiczeniach NATO i w ra-
mach PdP, w tym: ANGLER, BALTOPS, 
BLUE GAME, JOINT WARRIOR,  
NORTHERN COASTS, NORTHERN  
LIGHT, NOBLE MARINER, STEADFAST 
JAZZ oraz ćwiczeniach typu PASSEX z siła-
mi morskimi Finlandii, Irlandii, Islandii, Nie-
miec, Szwecji i Rosji. 
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Dowódcy jednostek 8.FOW
Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
Kontradmirał Jarosław Zygmunt

Kontradmirał Jarosław Zygmunt urodził się w 1961 roku w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Na-
wigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1984). Pierwsze stanowisko 

służbowe otrzymał w 1. Dywizjonie Kutrów Rakietowo–Torpedowych w Gdyni. W latach 1984 – 1987 
był zastępcą dowódcy kutra torpedowego ORP „Sprawny”, a następnie okrętu rakietowego  
ORP „Władysławowo”. Od 1987 do 1993 roku dowodził okrętem rakietowym ORP „Świnoujście”. Od 
1993 do 1999 roku był szefem Sztabu 1. Dywizjonu Okrętów Rakietowych, a od 1999 roku, przez 4 lata 
nim dowodził. Był ostatnim dowódcą 1. Dywizjonu Okrętów Rakietowych i jednocześnie pierwszym do-
wódcą nowo sformowanego 31. Dywizjonu Okrętów Rakietowych. W 2003 roku objął stanowisko komen-
danta Portu Wojennego Gdynia, zaś w lipcu 2007 roku, po ukończeniu studiów Polityki Obronnej  
w Akademii Obrony Narodowej objął stanowisko szefa Centrum Wsparcia w Dowództwie Operacyjnym. 
W listopadzie 2009 roku został wyznaczony przez ministra Obrony Narodowej na stanowisko zastępcy 
szefa Sztabu Marynarki Wojennej. 

Od 1 kwietnia 2014 roku dowodzi 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 

Komendant Portu Wojennego Świnoujście
Komandor Marek Bartkowski

Komandor Marek Bartkowski urodził się w 1962 roku w Lidzbarku. W 1982 roku, po ukończeniu 
technikum, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. 

W 1986 roku został mianowany na pierwszy stopień oficerski i skierowany na swoje pierwsze stanowisko 
służbowe w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu. W świnoujskiej komendzie rozwijał karierę za-
wodową, zajmując wiele stanowisk służbowych. W roku 1996 ukończył studia podyplomowe na kierun-
ku „Organizacja i zarządzanie” w Wojskowej Akademii Technicznej. W 1997 roku odbył staż w Bazie 
Morskiej Warnemünde (Niemcy). 

Od 27 stycznia 2015 roku dowodzi Komendą Portu Wojennego Świnoujście. 

Dowódca 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych
Komandor porucznik Grzegorz Okuljar

Komandor porucznik Grzegorz Okuljar urodził się w 1969 roku we Wschowie.
W 1988 roku po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu, rozpoczął 

studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Po 
ukończeniu studiów, w 1993 roku rozpoczął służbę w 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych 
na okręcie ORP „Toruń”. Na okrętach pełnił stanowiska dowódcy działu artyleryjsko - rakietowego, za-
stępcy dowódcy okrętu oraz dowódcy okrętu ORP „Cedynia”. W 2001 roku kmdr por. Grzegorz Okuljar 
nadzorował budowę i jako pierwszy objął stanowisko dowódcy ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, 
który w latach 2002 – 2003 pod jego dowództwem uczestniczył w operacji ENDURING FREEDOM na 
wodach Zatoki Perskiej. Od 2006 roku pełnił służbę w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, a na-
stępnie objął stanowisko szefa Sztabu – zastępcy dowódcy 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Mino-
wych. Od 23 stycznia jest dowódcą tej jednostki.
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Dowódca 12. Dywizjonu Trałowców
Komandor porucznik Krzysztof Szumlicki

Komandor porucznik Krzysztof Szumlicki urodził się w 1971 roku w Krośnie Odrzańskim. W 1990 
roku, po ukończeniu Liceum Lotniczego w Zielonej Górze rozpoczął studia w Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Po ukończeniu studiów, w 1995 roku 
został skierowany do służby w 12. Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu. Pełnił obowiązki dowódcy działu 
broni podwodnej, zastępcy dowódcy okrętu oraz dowódcy okrętu ORP „Bukowo”. W 2002 roku objął dowo-
dzenie grupą okrętów na ORP „Resko”. W 2006 roku został skierowany do służby w Wydziale Operacyjnym 
Dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 

Od 7 stycznia 2014 roku dowodzi 12. Dywizjonem Okrętów Transportowo-Minowych.

Dowódca 13. Dywizjonu Trałowców
Komandor porucznik Piotr Sikora

Komandor porucznik Piotr Sikora urodził się w 1969 roku w Paczkowie. W 1988 rozpoczął studia 
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Po ich 

ukończeniu skierowany został do służby w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Pełnił tam obowiązki  
dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego i broni podwodnej na okrętach obrony przeciwminowej  
13. Dywizjonu Trałowców. W 1999 roku został dowódcą okrętu, a w 2005 roku objął dowodzenie Okrętową 
Grupą Trałową, jednocześnie zostając dowódcą ORP „Mamry”. Pełnił też służbę na stanowiskach  
w Dowództwie Marynarki Wojennej oraz Dowództwie 3. Flotylli Okrętów.

Dwukrotnie uczestniczył w działaniach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Europy Pół-
nocnej MCMFORNORTH oraz w działaniach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. 
Od 11 lipca 2014 roku dowodzi 13. Dywizjonem Trałowców.

Dowódca 8. Batalionu Saperów
Komandor porucznik Wojciech Chrzanowski

Komandor porucznik Wojciech Chrzanowski urodził się w 1966 roku w Brodnicy. Zawodową służbę wojsko-
wą rozpoczął w 1990 roku, po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocła-

wiu. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 1. Dywizjonie Saperów Morskich w Świnoujściu. Wykonywał wte-
dy obowiązki dowódcy kompanii pomostów pływających. W 1992 roku powierzono mu stanowisko zastępcy 
dowódcy dywizjonu. W latach 1993 – 2002 służył w 4. Batalionie Minowania w Dziwnowie. Pełnił tam służbę 
na wielu stanowiskach, począwszy od szefa Sekcji Zaopatrzenia i Eksploatacji aż po szefa Logistyki – zastępcy 
dowódcy batalionu. Od stycznia 2003 roku związany jest służbowo z 8. Batalionem Saperów, w którym piasto-
wał stanowiska szefa logistyki (2003 – 2006) oraz szefa sztabu batalionu – zastępcy dowódcy (2006 – 2009). 

Od 12 października 2009 roku dowodzi 8. „Kołobrzeskim” Batalionem Saperów w Dziwnowie.

Dowódca 8. Dywizjon Przeciwlotniczy
Komandor porucznik Roman Jadanowski

Komandor porucznik Roman Jadanowski urodził się w 1967 w Iławie. Zawodową służbę wojskową rozpo-
czął w 1991 roku po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszali-

nie. Pierwsze stanowisko służbowe otrzymał w ówczesnym 8. Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej stacjonu-
jącym w Międzyzdrojach. Powierzono mu tam obowiązki dowódcy plutonu ogniowego artylerii. W kolejnych 
latach obejmował wyższe stanowiska służbowe w tej samej jednostce, od dowódcy baterii, oficera operacyjne-
go, aż do stanowiska szefa sztabu – zastępcy dowódcy dywizjonu. W 2003 roku uczestniczył w przebazowa-
niu jednostki do Dziwnowa, gdzie została przemianowana na 8. Dywizjon Przeciwlotniczy. 

Od 1 lipca 2010 roku dowodzi 8. Dywizjonem Przeciwlotniczym.
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Sposób strzelania do celu w lustrza-
nym odbiciu, to tak zwany sposób 
rozwarcia kątowego. Zaletą takich 
ćwiczeń jest fakt, że celami mogą 

być prawdziwe samoloty i śmigłowce. Tego 
typu manewry są całkowicie bezpieczne, 
ponieważ prawdziwe cele znajdują się za 
plecami przeciwlotników, którzy na podsta-
wie danych przekazywanych im z wozów 
dowodzenia „widzą” cele właśnie w lu-
strzanym odbiciu.

W ćwiczeniach, które odbyły się na usteckim 
poligonie na przełomie lutego i marca wzięło 
udział 13 żołnierzy rezerwy. Jednostka powołu-
je żołnierzy rezerwy zgodnie z planem ćwiczeń. 
Następne ćwiczenia z udziałem rezerwistów od-
będą się w październiku. Tym razem ma zostać 
powołanych 19 żołnierzy rezerwy – mówi kmdr 
por. Roman Jaranowski, dowódca 8. Dywizjonu 
Przeciwlotniczego 8. FOW.

Na Centralnym Poligonie Sił Powietrz-
nych, wspólnie z żołnierzami z 8. Dywizjonu 
Przeciwlotniczego 8. Flotylli Obrony Wy-
brzeża, ćwiczyły również siły 3. Flotylli 
Okrętów – żołnierze z 9. Dywizjonu Prze-
ciwlotniczego oraz Nadbrzeżnego Dywizjo-
nu Rakietowego. Wykonywali oni strzelania 
artylerią klasyczną oraz pociskami rakieto-
wymi ziemia – powietrze.

Na terenach usteckiego poligonu przeciw-
lotnicy spotykają się by ćwiczyć m.in. strze-
lania bojowe. Wykonywane są zadania zwią-
zane z przygotowaniem uzbrojenia do strze-
lania oraz jego obsługą i konserwacją. Do-
skonali się również procedury związane z re-

Ponad 200 marynarzy z obrony przeciwlotniczej ćwiczyło na poligonie w Ustce. Strzelali 
do lustrzanego odbicia przelatujących obok nich samolotów.

alizacją przedsięwzięć zabezpieczenia logi-
stycznego i bojowego. 

W trakcie ostatniego szkolenia z udziałem 
wozów dowodzenia przeprowadzano spraw-
dzenie możliwości taktyczno-bojowych 
sprzętu w warunkach poligonowych. Treno-
wano również umiejętności maskowania sta-
nowisk ogniowych. Kulminacyjnym mo-
mentem w czasie szkolenia były zadania 
ogniowe do celów powietrznych z użyciem 
zestawów artyleryjskich i pocisków rakieto-
wych. Ćwiczenia tego typu są stałym przed-
sięwzięciem szkoleniowym. Stanowią przy-
gotowanie do działań w warunkach bojo-
wych, a także pozwalają utrzymać ciągłą 

gotowość do reagowania w sytuacjach kry-
zysowych.

Szkolenie w Ustce poprzedzone było cy-
klem treningów i szkoleń teoretycznych. 
Miały one miejsce na przykoszarowych pla-
cach ćwiczeń poszczególnych jednostek. 
W ich trakcie marynarze doskonalili umiejęt-
ności specjalistyczne oraz przygotowywali 
sprzęt do praktycznych działań.

Oprócz marynarzy, w zgrupowaniu brali 
także udział żołnierzy Wojsk Lądowych oraz 
Sił Powietrznych. 

Samoloty w lustrze
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Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko  
bez logistyki jest niczym

dernizację nabrzeża (między innymi pod 
kątem zaopatrzenia jednostek natowskich 
w prąd o odpowiednich parametrach) 
i zwiększenie głębokości przy nabrzeżu. Po 
tej modernizacji, okręty mogą też pozbyć 
się zanieczyszczeń ropopochodnych, które 
są u nas utylizowane według nowoczesnych 
technologii, dzięki czemu nie zanieczysz-
czamy środowiska lądowego i morskiego. 
Możemy obecnie przyjąć prawie wszystkie 
jednostki natowskie. Zbudowaliśmy rów-
nież nowoczesne lądowisko dla śmigłow-
ców, z którego można korzystać dwadzie-
ścia cztery godziny na dobę. Z lądowiska 
korzystają też śmigłowce lotniczego pogo-
towia ratunkowego.

Współpracujecie z Państwową Strażą 
Pożarną?

Mamy podpisane porozumienie z komen-
dantem Państwowej Straży Pożarnej w Świno-
ujściu, dotyczące współpracy w zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym. Wymieniamy się do-
świadczeniami i bierzemy udział we wspól-
nych ćwiczeniach. Warto wspomnieć, że po-
jazdy, jakimi dysponują obecnie nasi strażacy 
należą do najnowocześniejszych i najlepiej 
wyposażonych. 

Od dawna jest Pan związany z logistyką?
Jstem absolwentem Wyższej Szkoły 

Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich 
w Poznaniu i całe moje życie zawodowe 
związane jest z logistyką. 

Z kmdr. Markiem Bartkowskim, 
komendantem Portu Wojennego Świnoujście 
rozmawia Tomasz Gos.

Logistyka
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Komenda Portu Wojennego w Świno-
ujściu obchodzi w tym roku ważną 

rocznicę…
Tak, półwiecze istnienia. Od pięćdziesięciu 

lat zaopatrujemy jednostki 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża i inne jednostki pływające czasowo 
bazujące w porcie wojennym, pod względem 
logistycznym, finansowym i medycznym. Od 
kilku lat pełnimy też funkcję wojskowego od-
działu gospodarczego. 

Co w praktyce oznacza pełnienie funkcji 
wojskowego oddziału gospodarczego?

Wojskowy Oddział Gospodarczy, to spe-
cjalistyczna jednostka wojskowa, będąca 
dysponentem środków budżetowych trze-
ciego stopnia, utworzona w celu realizacji 
przedsięwzięć finansowo-gospodarczych 
na rzecz jednostek i instytucji wojskowych, 
stacjonujących na obszarze jednego lub kil-
ku garnizonów. Ponadto wojskowe oddzia-
ły gospodarcze są zobowiązane do zabez-
pieczenia logistycznego żołnierzy Sił 
Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych 
przebywających czasowo w rejonie odpo-
wiedzialności WOG. 

Czy nastąpiła w ostatnich latach istot-
na zmiana stanu osobowego KPW 

Świnoujście?
Tak, kilka lat temu, kiedy został zawieszony 

obowiązek odbywania zasadniczej służby woj-
skowej. W strukturach KPW był batalion 
ochrony, który zajmował się ochroną kom-
pleksów koszarowych w garnizonie Świnouj-
ście. Służyli w nim właśnie żołnierze zasadni-
czej służby wojskowej. Obecnie ochroną zaj-
mują się firmy zewnętrzne. 

Podporządkowanie dywizjonu Pomocni-
czych Jednostek Pływających z KPW Świno-
ujście 12. Dywizjonowi Trałowców, również 
wymusiło zmiany stanu osobowego.

Obecnie w KPW mamy tylko elementy lo-
gistyki brzegowej.

Jest takie powiedzenie: cywile mówią 
o wojnie, a generałowie o logistyce…

Jak ważna jest rola logistyki w wojsku po-
kazują dotychczasowe konflikty zbrojne. Na 
przykładzie wojny w Zatoce Perskiej badania 
wykazały, że na jednego konia mechaniczne-
go wykorzystywanego przez jednostki opera-
cyjne przypadało dziesięć koni mechanicz-
nych wykorzystywanych przez jednostki logi-
styczne. Zatem logistyka nie jest wszystkim, 
ale wszystko bez logistyki jest niczym. Jeśli 
Komenda Portu Wojennego nie dostarczyła-
by na okręty paliwa, uzbrojenia czy żywno-
ści, to mielibyśmy ludzi gotowych do działa-
nia na okręcie, ale niezdolnych do wykonania 
swoich działań. 

Jesteście w Polsce najbardziej wysunię-
tą na zachód bazą natowską…

Ostatnio, przystosowaliśmy nabrzeże na-
szego portu do tego, by móc przyjmować 
jednostki natowskie. Chodzi głównie o mo-
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Na początku kwietnia, trzy trałow-
ce wyszły na morze, aby przygo-
tować się do egzaminu. Wykony-
wały grupowe strzelania artyle-

ryjskie do celów powietrznych i nawodnych, 
a także przeszukiwały toń wodną, w celu wy-
krycia i identyfikacji przedmiotów niebez-
piecznych. Prowadziły oczyszczanie akwenu 
z min za pomocą trałów. Ćwiczyły obronę 
okrętów przed zagrożeniami zewnętrznymi, 
takimi jak dywersja oraz przed zagrożeniami 
wewnętrznymi, na przykład pożarem czy 
przebiciem kadłuba. Często zdarza się, że za-
łogi okrętów muszą jednocześnie zmagać się 
z kilkoma zagrożeniami jednocześnie, na 
przykład z gaszeniem pożaru na okręcie oraz 
walką z wdzierającą się do wnętrza kadłuba 

wodą. Ważnym elementem ćwiczeń są także 
procedury łączności radiowej i wzrokowej, 
bez których niemożliwe byłoby zsynchroni-
zowanie działań okrętów oraz przekazywanie 
poleceń i informacji. 

Wszystkie ćwiczone elementy ujęte zosta-
ły w ramy fikcyjnego scenariusza, w którym 
zawarto informacje na temat sytuacji w rejo-
nie, w którym przeprowadzano fikcyjną 
operację wojskową. Utrudnieniem były 
działania tzw. rozjemców – dodatkowo za-
okrętowanych osób spoza załogi, którzy sy-
mulowali nieprzewidziane sytuacje na po-
kładzie okrętu (np. wybuch pożaru w siłow-
ni czy obrażenia ciała jednego z członków 
załogi). Te działania stanowią istotny ele-
ment ćwiczeń, który z jednej strony urealnia 

T E M A T  N U M E R U

Okrętowa Grupa Trałowa czyli 
działanie zespołowe.
Na początku kwietnia, trzy okręty 12. Dywizjonu Trałowców: ORP „Resko”, ORP „Bukowo”, 
ORP „Nakło” szkoliły się wspólnie na morzu. Były to przygotowania do zaliczenia zadania Z-1, 
które jest testem działania okrętów w grupie. 

sytuację, w której prowadzone są ćwiczenia, 
z drugiej strony umożliwia sprawdzenie pro-
cesu podejmowania decyzji w trudnych 
i nieprzewidzianych sytuacjach, które mo-
głyby pojawić się podczas prowadzenia rze-
czywistych działań bojowych.

Wspólne działanie grupy okrętów w ra-
mach ćwiczeń Z-1 jest elementem drugiego 
etapu trzyletniego cyklu szkolenia. Wyszko-
lone na poziomie drugiego etapu, załogi 
mogą działać w ramach okrętowych grup 
zadaniowych oraz uczestniczyć w ćwicze-
niach krajowych i międzynarodowych, a po 
certyfikacji także pełnić służbę w struktu-
rach NATO. 

kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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Z komandorem Jarosławem Kuklińskim, szefem 
Szkolenia 8. Flotylli Obrony Wybrzeża rozmawia 
Tomasz Gos.
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Praktyka czyni mistrza

Za co odpowiada szef pionu szkolenia?
Przede wszystkim za planowanie, 

organizację i przebieg szkolenia bojowego, 
morskiego, ogólnowojskowego, łącznie 
z zabezpieczeniem Flotylli pod względem 
inżynieryjnym, obrony przeciwlotniczej 
i obrony przed bronią masowego rażenia.

Pion szkolenia nie zajmuje się jednak 
ćwiczeniami morskimi?

Nie organizujemy ćwiczeń, natomiast je-
steśmy odpowiedzialni za przygotowanie 
i wyszkolenie specjalistyczne wydzielo-
nych sił do ćwiczeń, nie tylko morskich. 
Chodzi tutaj przede wszystkim o szkolenie 

dotyczące wykorzystania uzbrojenia, wie-
dzy specjalistycznej z nawigacji, uzbroje-
nia artyleryjskiego, broni minowej, jak 
również z zakresu OPL, inżynieryjno-sa-
perskiego i OPBMR. 

Jak wygląda roczny cykl szkoleniowy?
Załogi okrętów szkolą się w trzech 

okresach. Pierwszy okres kończy się 
sprawdzeniem gotowości okrętu do wyko-
nywania zadań na morzu, zgodnie z prze-
znaczeniem. Drugi kończy się zgraniem 
jednostki w ramach grup taktycznych i za-
daniowych lub certyfikacją dla jednostek 
przewidzianych do służby w strukturach 
NATO. Trzeci okres to podtrzymanie zdol-
ności operacyjnych. Ponadto organizujemy 
cały cykl szkoleń dla marynarzy, podofice-
rów i oficerów, które często kończą się eg-
zaminami i sprawdzeniem wiedzy.

Czy były w ostatnich latach jakieś 
istotne zmiany w strukturze pionów 

szkolenia?
Wcześniej, gdy istniało jeszcze Dowódz-

two Marynarki Wojennej, był pion szkolenia 
w DMW. Obecnie większość zadań, jakimi 
zajmował się pion szkolenia DMW spłynęła 
na piony szkolenia flotyll. Przybyło nam 
pracy, ale struktury naszych pionów nie 
zmieniły się, są takie same, jak przed refor-
mą systemu dowodzenia Sił Zbrojnych. 

Pana pion zajmuje się również szkole-
niami zagranicznymi…

Mój pion jest odpowiedzialny także za 
planowanie i realizację zagranicznych rej-
sów nawigacyjno–szkoleniowych oraz 
szkolenie załóg do ćwiczeń międzynarodo-
wych. 8. FOW organizuje rejsy międzyna-
rodowe oraz bierze udział w ćwiczeniach 
międzynarodowych. Rejsy nawigacyjne 
planowane są w nowych rejonach, poza 
akwenami znajdującymi się blisko naszego 
wybrzeża. Na przykład podejścia do skan-
dynawskich portów są często bardzo skom-
plikowane pod względem nawigacyjnym. 
Ćwiczenia w tych rejonach pozwalają więc 
nabrać doświadczenia w manewrowaniu na 
akwenach, których specyfika jest zupełnie 
inna niż podejścia do naszych rodzimych 
portów. Z drugiej strony, nasi nawigatorzy 
są ekspertami dla załóg okrętów innych 
bander, które wchodzą do portu w Szczeci-
nie. Rejon Zalewu Szczecińskiego jest 
trudny w sensie nawigacyjnym. 

Ale szkolenia nawigacyjne odbywają się 
również poza akwenem Morza Bał-

tyckiego?
Oczywiście. Na przykład przepłynięcie 

przez Kanał La Manche, gdzie ruch stat-
ków jest ogromny, a pole manewru ograni-
czone, to dla nawigatorów bardzo cenne 
doświadczenie. Trzymamy się starej zasa-
dy: praktyka czyni mistrza.
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Od ponad 95 lat jedyną polską instytytucją, w której powstają mapy morskie jest 
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Poniżej prezentujemy pierwszą część 
artykułu o skomplikowanym procesie powstawania map, bez których nawigowanie 
okrętem na Bałtyku byłoby niemożliwe. 

Nikt chyba nie wyobraża sobie 
prowadzenia odpowiedzialnej 
nawigacji bez stosowania ofi-
cjalnych – urzędowych map 

morskich. Gdzie mogą powstać takie mapy? 
Tylko w instytucji umocowanej prawnie 
w tej materii, spełniającej niezbędne wymo-
gi formalne w kwestii ich opracowywania, 
ale i również późniejszej ciągłej aktualiza-
cji, czy na koniec, biorącej odpowiedzial-
ność za przedstawione informacje, weryfi-
kowane codziennie przez użytkowników 
morza. W Polsce, jedyną instytucją powoła-
ną do wykonywania zadań w zakresie karto-
grafii morskiej jest, już od ponad 95 lat, 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
(BHMW). W jego składzie znajduje się ko-
mórka odpowiedzialna za realizację tego sta-
tutowego przesięwzięcia, a jest nią Oddział 
Kartografii Morskiej (OKM).

Opracowuje się tu i przygotowuje do dru-
ku papierowe nawigacyjne mapy morskie, 
mapy specjalne i zestawy map dla małych 
jednostek oraz aktualizujące je wklejki. Na-
wigacyjne mapy morskie, których jest 58 
numerów, obejmują zasięgiem akwen całe-
go Morza Bałtyckiego wraz z jego cieśni-
nami (Sund, Wielki i Mały Bełt) oraz 
wschodni skraj Morza Północnego. Wśród 
nich znajduje się zestaw 15 map należących 

do międzynarodowej kolekcji map mor-
skich (INT) dla Morza Bałtyckiego nadzo-
rowanych w ramach Międzynarodowej Or-
ganizacji Hydrograficznej (IHO) przez 
Baltic Sea Charting Coordination Working 
Group (BSICCWG). Mapy specjalne, 
wśród których spotykamy najczęściej róż-
nego rodzaju mapy sztabowe, taktyczne 
oraz ćwiczebne, zasadniczo przeznaczone 
są do celów wojskowych. Ich liczba jest 
zmienna, obecnie obejmuje 12 opracowań. 
Mapy dla małych jednostek, których są 
3 atlasy na 43 arkuszach − przedstawiają 
obszary morskie wzdłuż całego polskiego 
wybrzeża.

Oddział Kartografii Morskiej cz. 1
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korzystać z wysokospecjalistycznego opro-
gramowania do opracowywania map wek-
torowych firmy Caris, co od 1999 r. po-
przedzono serią szkoleń personelu. Obec-
nie kartografowie morscy posługują się 
oprogramowaniem Caris Paper Chart Com-
poser, pozwalającym na w pełni cyfrowe 
opracowanie map morskich i przygotowa-
nie plików materiałów reprodukcyjnych do 
druku. Proces powstawania mapy, mimo 
zastosowania komputerów wciąż pozostaje 
żmudny, wymagający skupienia, cierpliwo-

kmdr por. Jacek Kijakowski
bandera@mw.mil.pl

B A N D E R A

Nawigacyjne mapy morskie są podstawo-
wym źródłem informacji niezbędnych do 
prowadzenia bezpiecznej żeglugi, stano-
wiąc główny i najbardziej rozpowszechnio-
ny rodzaj pomocy nawigacyjnych. Wyko-
rzystywane są również do innych celów, 
między innymi w budownictwie morskim, 
archeologii podwodnej czy też geologii.

Wymagania stawiane mapom morskim 
w oficjalnym wydaniu narzucają konieczność 
zachowania zgodności ze specjalistycznymi 
regulacjami krajowymi i międzynarodowy-
mi, wynikającymi między innymi z przyna-
leżności Polski do Międzynarodowej Organi-
zacji Hydrograficznej, w której BHMW od 
1926 r. reprezentuje nasz kraj. Z kolei z faktu 
przynależności do NATO wynika obowiązek 
przestrzegania obowiązujących standardów 
i Norm Obronnych Sojuszu.

Obecnie w skład Oddziału Kartografii 
Morskiej wchodzi 2 oficerów (szef oddziału 
i starszy specjalista) oraz 8 specjalistów i kar-
tografów. Od początku istnienia Biura, w la-
tach 20. ubiegłego wieku kartografowie mor-
scy byli jego częścią. Po odtworzeniu struk-
tur hydrograficznych w 1945 r. wszystkie ma-
py opracowywano najpierw w Wydziale Kar-
tograficznym ówczesnego BHMW, po czym 
od 1968 r. w Oddziale Kartograficznym Do-
wództwa Marynarki Wojennej. Była to samo-
dzielna jednostka, związana merytorycznie 
ze strukturami hydrograficznymi MW i włą-
czona ponownie w 1995 r. w skład Biura Hy-
drograficznego Marynarki Wojennej, jako 
Oddział Kartograficzny, który następnie 
w 2002 r. przemianowano na Oddział Karto-
grafii Morskiej BHMW.

Istotą działalności tego oddziału jest 
opracowywanie map morskich i przygoto-
wanie materiałów reprodukcyjnych do dru-
ku. Zgodnie z międzynarodową definicją 
hydrograficzną są nimi materiały w postaci 
pozytywowych lub negatywowych kopii na 
kliszy lub szkle, sporządzone dla każdego 
koloru, z którego mapa będzie reproduko-
wana, lecz bez jej przeredagowywania. 
W naszym wypadku są to wielkoformatowe 
klisze (wielkości arkuszy mapy) w warian-
cie pozytywowym, wykonane dla mapy 
wielokolorowej (kolory: czarny, czerwony, 
zielony, niebieski, żółty, magenta, poma-
rańczowy). Wytworzenie ich wymaga 
wcześniejszego zebrania aktualnych mate-
riałów źródłowych, ich selekcji oraz zreda-
gowania do postaci znanej nam mapy mor-
skiej o ustalonych, pożądanych dla żeglugi 
parametrach.

Przez wiele lat wszystkie mapy morskie 
opracowywane były przez kartografów 
morskich tzw. metodą klasyczną, wymaga-
jącą ręcznego kreślenia ich treści, w celu 
uzyskania materiałów reprodukcyjnych. 
Jednakże od roku 2004, zaczęto w pełni 

ści i gruntownej specjalistycznej wiedzy od 
poszczególnych wykonawców i osób kon-
trolujących efekty pracy. Podczas tej kon-
kretnej działalności pośpiech i rutyna są 
zgubne, a kontroli nigdy za wiele. Sam 
druk nakładu mapy wykonywany jest poza 
BHMW, techniką offsetową, w 22. Wojsko-
wym Oddziale Kartograficznym w Ostro-
wii Mazowieckiej.

Stanowisko pracy kartografa morskiego wczoraj i dziś
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Pierwszy w tym roku spływ zorgani-
zowany przez Klub Turystyki Kaja-
kowej 3. Flotylli Okrętów odbył się-
na rzece Reda. Osiemnastu kajaka-

rzy wypłynęło z Wejherowa by po kilku go-
dzinach dopłynąć do Zatoki Puckiej. Trady-
cyjnie rozpoczynamy sezon spływem właśnie 
na rzece Reda – mówi kmdr por. Stefan 
Szymański, szef Wydziału Wychowawczego 
3. Flotylli Okrętów oraz członek Klubu Tury-
styki Kajakowej 3. FO. Rzeka należy raczej 
do łatwych, chociaż podczas pokonywania 
trasy natrafiliśmy na nieprzewidzianą prze-
szkodę: powalone dwa duże drzewa. Trzeba 
było trochę się namęczyć, żeby je ominąć.

Kolejny spływ zaplanowany został na poło-
wę maja. Tym razem, kajakarze zmierzą się 
z rzeką Motławą. Największe wydarzenie 
związane z turystyką kajakową w Wojsku Pol-
skim planowane jest na lipiec. Będzie to Ro-
dzinny Spływ Kajakowy Wojska Polskiego. 
Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia 
jest właśnie Klub Turystyki Kajakowej 3. FO. 
Kajakarze z klubu biorą również udział w od-
bywającym się pod koniec sezonu ogólnowoj-
skowym spływie pod nazwą Mazurska Jesień. 

Tomasz Gos
bandera@mw.mil.pl

Klub Turystyki Kajakowej 3. Flotylli Okrętów rozpoczął sezon. Inauguracyjny spływ 
kajakarzy odbył się na rzece Reda. 

Sezon na kajak

Najwięcej imprez kajakowych klub organizuje 
jednak w ramach 3. Flotylli Okrętów. Od 
kwietnia do października planowane są śred-
nio dwa spływy w miesiącu. Warto zaznaczyć, 
że od trzech lat na stałe do kalendarza klubu 
weszły spływy na Brdzie. Jest to trzydniowy 
wyjazd organizowany pod koniec sierpnia. 
Uczestniczy w nim nie tylko kadra i pracowni-
cy wojska z 3. Flotylli Okrętów, ale także 
z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Instruktorem 
w KTK 3. FO i głównym organizatorem więk-
szości imprez kajakowych jest Krzysztof  
Chyła – jeden z najbardziej doświadczonych 
kajakarzy w Marynarce Wojennej. 

KTK 3. FO posiada na stanie piętnaście kaja-
ków dwuosobowych, co oznacza, że jest w sta-
nie zorganizować jednorazowo spływ dla trzy-
dziestu osób. Propagatorem spędzania wolnego 
czasu na kajakach jest również Dywizjon Okrę-
tów Wsparcia, który niezależnie od KTK 3. FO 
organizuje własne spływy. Czasami marynarze 
z dywizjonu biorą również udział w imprezach 
organizowanych przez klub.

Rzeki na Pomorzu są dla kajakarzy bardzo 
atrakcyjne. Chodzi głównie o to, że wiele 
spływów kończy się w miejscu, w którym rze-

ka wpada do morza. W praktyce oznacza to 
często wpłynięcie kajakiem do zatoki lub na 
otwarte morze. Na przykład spływ Redą koń-
czy się wpłynięciem kajakarzy do Zatoki  
Puckiej, a finisz spływu Piaśnicą jest na 
otwartym morzu, w okolicy plaży w Dębkach. 
Z kolei spływ rzeką Motławą kończy się 
w centrum Gdańska, a przepłynięcie  
Motławą w środku sezonu, wśród tłumu tury-
stów zawsze jest dużym przeżyciem – mówi 
kmdr por. Stefan Szymański.

W spływie organizowanym przez KTK 
3. FO może wziąć udział praktycznie każdy. 
Aby skorzystać z oferty klubu, nie trzeba 
być jego członkiem. W spływach może 
uczestniczyć zarówno kadra i pracownicy 
wojska 3. FO, jak i ich rodziny. W niektó-
rych imprezach biorą również udział osoby 
nie związane z 3. FO. Warunkiem wzięcia 
udziału w spływie jest stan zdrowia, który 
musi być na tyle dobry, aby uczestnik spły-
wu wytrzymał trud przepłynięcia kajakiem 
wyznaczonej trasy.

13 kwietnia, w Gdyni, w asyście honorowej Marynarki Wojennej, 
odbyły się uroczystości upamiętniające 75. Rocznicę Zbrodni  

Katyńskiej. W miejscach pamięci marynarze złożyli kwiaty i wystawili 
posterunki honorowe.

Przy ulicy Waszyngtona odbyła się ceremonia złożenia kwiatów pod 
tablicą pamiątkową Marynarzy Polskich Zamordowanych na Wscho-
dzie. Posterunki honorowe wystawili marynarze Kompanii Reprezenta-
cyjnej MW. W honorowej asyście kompanii i orkiestry odbyły się  
uroczystości na cmentarzu wojennym w Gdyni-Redłowie. Ceremonia 
rozpoczęła się od wystąpień okolicznościowych przedstawicieli władz 
miasta Gdynia oraz Rodziny Katyńskiej, po których młodzież  
VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni zaprezentowała program  
poetycko-muzyczny. Następnie kapłan odmówił modlitwę ekumeniczną 
w intencji zamordowanych. Uroczystości na cmentarzu wojennym  
w Gdyni-Redłowie zakończyły się złożeniem kwiatów pod  
„Pomnikiem Ofiar Katynia”.FO
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W hołdzie pomordowanym  
w Katyniu
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