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 Szanowni Czytelnicy

Trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia bez choinki, opłatka i wigilijnego 
stołu. Trudno wyobrazić sobie sylwestrową noc bez lampki szampana i noworocznych 
życzeń. Jednak najtrudniej wyobrazić sobie ten świąteczny czas bez wzajemnej życzli-
wości i serdeczności. 

Dlatego, wszystkim naszym Czytelnikom składamy zarówno życzliwe, jak i najser-
deczniejsze życzenia. Niech cały 2011 rok przyniesie Wam pomyślność i szczęście, a wy-
śmienite zdrowie niech będzie nieodłącznym atrybutem wszelkich Waszych poczynań na 
drodze ku spełnieniu marzeń i planów.
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Polska jest jednym z „najmłodszych” 
członków NATO działających obecnie 

w zespole obrony przeciwminowej. Jak 
NATO-wscy marynarze reagowali na Po-
laka-dowódcę? 

Wszyscy znali swoje miejsce w szyku. 
Wiedzieli, że jeżeli polska Marynarka Wo-
jenna wyznaczyła oficera na stanowisko do-
wódcy SNMCMG1, znaczy to, że jest on 
sprawdzony. Jeżeli wystawiła okręt dowodze-
nia, znaczy to, że wykona zadanie. Jesteśmy 
w NATO już ponad 11 lat. W zespole działa-
my od ponad 8 lat. Zdążyliśmy okrzepnąć. 
Nasz czas stażu w Sojuszu nie ma już w tej 
chwili większego znaczenia.

Operacje bojowe to najważniejsze za-
dania jakie realizował Zespół w tym 

roku. Jak je Pan ocenia?
Uczestniczyliśmy w 5 operacjach bojo-

wych na Morzu Północnym i Bałtyckim. 
Każde z tych zadań wymagało innego podej-
ścia. Wiele razy o sukcesie decydowały nie 
tylko nasze umiejętności i sprzęt, ale warunki 
hydrometeorologiczne panujące w rejonie, 
a nawet szczęście. Czasami poświęca się dni 
aby znaleźć jedną minę bądź inny podwodny 
niewybuch, a innym razem jednego dnia 
można znaleźć ich kilka. Jeżeli przyjmiemy 
ogólną ilość zniszczonych podwodnych ma-
teriałów niebezpiecznych to można mówić, 
że całość działań bojowych 2010 roku zakoń-
czyła się sukcesem. Razem to jakieś 12 ton 
materiałów niebezpiecznych. 

Czy spoczywające od ponad 50 lat na 
dnie niewybuchy stanowią jeszcze ja-

kiekolwiek zagrożenie?
Oczywiście. W 2005 roku na wodach ho-

lenderskich załoga holenderskiego kutra 
rybackiego wyłowiła w sieciach taką wła-
śnie pozostałość po działaniach wojennych. 
Eksplozja zabiła trzech rybaków, a kilku 
raniła. Jak widać pozostałości spoczywają-
ce na dnie po wojnach światowych stano-
wią głównie zagrożenie dla rybaków, ale 
nie wykluczam, że także mogą one stano-
wić zagrożenie dla ogólnie pojętego bez-
pieczeństwa żeglugi. 

Nie wszystkie zaplanowane operacje 
bojowe udało się przeprowadzić? 

Dlaczego?
Na początku działalności Zespołu, 

w styczniu i lutym, naszym głównym pro-

Rok   dowodzenia
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Z komandorem Krzysztofem Rybakiem, dowódcą Stałego Zespołu Obrony 
Przeciwminowej NATO SNMCMG1 o niewybuchach, dowodzeniu 
i „Czernickim” rozmawiają Piotr Adamczak i Grzegorz Łyko.

Rok   dowodzenia
blemem była gruba pokrywa lodowa wystę-
pująca na niektórych akwenach przeznaczo-
nych do oczyszczania z niewybuchów. Ka-
dłuby moich okrętów wykonane są w znacz-
nej mierze z żywicy i waty szklanej a więc 
są dość podatne na urazy mechaniczne. 
Z tego powodu operacje, które mielimy 
przeprowadzić na wodach Litwy i Estonii 
musieliśmy przełożyć. 

Czy fakt ten miał wpływ na końcowy 
bilans operacji?

Moim zdaniem wynik byłby raczej bardzo 
podobny. Wynika to z tego, że przeprowadzi-
liśmy w lutym dodatkową operację bojową 
na Morzu Północnym zwaną „Beneficial Co-
operation”, a odwołaną operację u wybrzeży 
Estonii udało się przełożyć i przeprowadzić 
w czerwcu, zaraz po zakończeniu ćwiczenia 
BALTOPS. Tak więc, liczba zaplanowanych 
operacji nie zmieniła się tylko terminy ich re-
alizacji uległy zmianie. 

Czy złe warunki atmosferyczne wpłynę-
ły na pracę nurków-minerów?

Panująca czasami na morzu ponad dwume-
trowa fala uniemożliwia bezpieczne działanie 
nurków-minerów. To ogranicza możliwości 
niszczyciela min. Dysponujemy oczywiście 
bezzałogowymi pojazdami podwodnymi, ale 
czasami ludzkie oko jest niezastąpione. Przy 
wysokim stanie morza nie możemy również 
wykorzystywać stacji hydrolokacyjnej do lo-
kalizacji niewybuchów. Jeżeli chodzi o samo 
pływanie, to pomimo niewielkich gabarytów 
nasze jednostki mogą pływać nawet do stanu 
morza 8 lub wyższego. My na to mówimy 
nieograniczona „dzielność morska”. 

Czernicki zakończył modernizację na 
krótko przed rozpoczęciem misji. 

Czy nie było za mało czasu na przygoto-
wanie do niej?

Okres przygotowań był rzeczywiście nie-
długi, ale udało nam się przejść sito naro-
dowej certyfikacji, a potem tej najważniej-
szej NATO−wskiej. Co by nie mówić, to 
dla marynarza jedną z najważniejszych rze-

czy jest opływanie. Dzień po dniu, tydzień 
po tygodniu wyglądało to coraz lepiej. 
Chyba najlepszym przykładem była wła-
śnie certyfikacja całego Zespołu, mojego 
Sztabu i okrętu dowodzenia, czyli „Czer-
nickiego” podczas ćwiczenia „Brilliant 
Mariner”. Mogę wprost powiedzieć, że po-
kazaliśmy się z jak najlepszej strony, z cze-
go jestem bardzo dumny.

Jak spisywał się „Czernicki” w nowej ro-
li − okrętu dowodzenia?

Muszę szczerze przyznać, że byłem po-
zytywnie zaskoczony. Zgrzeszyłbym gdy-
bym narzekał na jego sprawność. Niewiele 
się tutaj psuło. Przez cały rok nie było żad-
nej poważnej awarii i to pod każdym 
względem. Okręt naprawdę wypadł bardzo 
dobrze. Z doświadczenia wiem, że okręty 
po opuszczeniu stoczni muszą często ko-
rzystać z napraw reklamacyjnych. Tutaj, 
odpukać w niemalowane, sprawność tego 
okrętu naprawdę mnie zadowalała.

Jak współpracowało się z dowódcami in-
nych okrętów i ze sztabem Zespołu, 

który w zasadniczej części był polski?
W krótki słowach to bardzo dobrze. Tak 

jak powiedziałem wcześniej wszyscy znali 
swoje miejsce w szyku i z dowodzeniem nie 
było najmniejszych problemów. Współpraca 
z dowódcami niszczycieli min, a było ich kil-
kunastu, można powiedzieć odbywała się na 
zasadzie partnerskiej. Każda moja prośba, 
sugestia, czy wręcz polecenie były wykony-
wane. To samo dotyczy sztabu. Większość 
z członków sztabu znałem jeszcze przed roz-
poczęciem misji, gdyż służyliśmy razem 
w 13 Dywizjonie Trałowców i wiedziałem, 
że mogę na nich liczyć. Ci, którzy dołączyli 
przed misją spełnili moje oczekiwania. To po 
prostu nie byli ludzie z przypadku.

Czym ta misja jest z punktu widzenia 
interesów Polski? 

Dobrze Pan zaznaczył, ta misja jest, a nie 
była. Trzeba pamiętać, że zakończyliśmy fa-
zę morską działań, ale cały czas, do lutego 

2011 roku, jestem dowódcą Zespołu, a sztab 
i załoga okrętu są w gotowości do działań. 
Jeżeli oczywiście zaszłaby taka potrzeba. 
Mówiąc o interesach Polski to każdy wie, że 
Polska jest krajem morskim, więc oczysz-
czanie Bałtyku i Morza Północnego leży 
w polskim interesie. Musimy dbać o bezpie-
czeństwo szlaków morskich, gdyż jako stały 
Zespół NATO musimy być w gotowości do 
działania praktycznie w każdym zakątku 
Ziemi. To nie tylko oczyszczanie dna z po-
zostałości po wojnach światowych, ale także 
reagowanie na mogące pojawić się zagroże-
nia. Mam na myśli broń minową, która jest 
prosto mówiąc najtańszą bronią, a w rękach 
choćby terrorystów może stanowić zagroże-
nie dla bezpiecznej żeglugi. My musimy być 
zawsze przygotowani na walkę z takim za-
grożeniem. Pamiętajmy również, że NATO 
powierzyło Polsce, jako pierwszemu „nowe-
mu” członkowi tak ważną misję. Nie ma 
lepszego przykładu na wypełnianie naszych 
zobowiązań sojuszniczych.

Misja „Czernickiego” to jest pierw-
sza misja, która była szeroko 

przedstawiana w mediach, ma również 
swój kanał na Youtube. Śledził Pan ko-
mentarze internautów?

Tak. Większość komentarzy jest na szczę-
ście pozytywna. To oczywiście nas cieszy. 
Natomiast negatywne wypowiedzi powodu-
ją, że jeszcze bardziej chcemy udowodnić 
sceptykom ich brak racji. Jednak muszę też 
powiedzieć, że część negatywnych komenta-
rzy nie jest związana w ogóle z naszymi 
działaniami, a ja oczekuję rzeczowych argu-
mentów i wypowiedzi co było źle lub nie do 
końca się podobało.

Co teraz z Panem i z pańskimi ludźmi. 
Czy po powrocie do kraju dostaliście 

już jakieś nowe propozycje kadrowe? 
Wróciliśmy zaledwie dwa tygodnie temu. 

Ciągle jesteśmy w Zespole. Myślę, że na pro-
pozycje przyjdzie czas. Potencjał moich ludzi 
jest teraz do wykorzystania. 
pozycje przyjdzie czas. Potencjał moich ludzi 
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Akcja ratownicza

Adiutant Gen. W. Sikorskiego powrócił
We wtorek, 7 grudnia, kapitan marynar-

ki Józef Ponikiewski, członek wojen-
nej załogi niszczyciela ORP „Grom” oraz 
ostatni adiutant morski generała Władysława 
Sikorskiego został pochowany w rodzinnym 
grobowców w Oporowie (koło Leszna). Ka-
pitan marynarki Ponikiewski zginął wraz z 
Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie w katastrofie lotniczej nad Gi-
braltarem. W uroczystościach pogrzebowych 
wzięli udział oficerowie z 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża oraz dowódca okrętu rakietowego 

ORP „Grom” z 3 Flotylli Okrętów. Mszy 
świętej przewodniczył biskup poznański 
Zdzisław Fortuniak, a wartę honorową przy 
trumnie, przykrytej banderą Marynarki Wo-
jennej, zaciągnęli żołnierze z 69. Leszczyń-
skiego Pułku Przeciwlotniczego. Szczątki 
kapitana Józefa Ponikiewskiego zostały eks-
humowane i przewiezione z Wielkiej Bryta-
nii do Polski w związku ze śledztwem prowa-
dzonym przez Instytut Pamięci Narodowej, 
mającym na celu wyjaśnienie przyczyn kata-
strofy lotniczej nad Gibraltarem.
mającym na celu wyjaśnienie przyczyn kata-

W środę, 15 grudnia, śmigłowiec Mary-
narki Wojennej przeprowadził akcję 

ratowniczą na Bałtyku (15 mil morskich na 
północ od Władysławowa). U jednej z osób 
znajdujących się na pokładzie jednostki 
wędkarskiej wystąpiło podejrzenie zawału 
serca. Chory został podjęty na pokład śmi-
głowca i przetransportowany do Gdyni. 

Służby ratownicze Marynarki Wojennej zo-
stały poinformowane o zdarzeniu przez 
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyj-
ne w Gdyni o godzinie 09:57. Ze wstępnych 
informacji przekazanych przez MRCK wy-
nikało, że na znajdującej się 15 mil mor-
skich na północ od Władysławowa jednostce 
wędkarskiej u jednej z osób wystąpiło po-
dejrzenie zawału serca. Do akcji skierowano 
śmigłowiec ratowniczy Marynarki Wojennej 
W-3RM „Anakonda” pod dowództwem kpt. 
mar. pil. Janusza Żytko. Załoga otrzymała 
zadanie podjęcia chorego na pokład i prze-
transportowania na lotnisko MW w Gdyni 
Babich Dołach. W rejonie akcji wiał wiatr 
o sile 4°B, temperatura powietrza wynosiła 
– 5°C, a wody 2°C. Śmigłowiec wystartował 

o godzinie 10:18. Chory został podjęty na 
pokład o godzinie 10:44 przez ratownika 
pokładowego chor. mar. Krzysztofa Wasyl-
czuka. W trakcie lotu do Gdyni znajdował 
się pod opieką lekarza pokładowego kpt. 
mar. Daniela Bagińskiego. „Anakonda” 
wylądowała na lotnisku MW w Gdyni Ba-
bich Dołach o godzinie 10:58. Tam załoga 
śmigłowca natychmiast przekazała chore-
go obsadzie karetki pogotowia. W tym ro-
ku była to 18 akcja ratownicza na morzu 
z udziałem śmigłowców i samolotów Ma-
rynarki Wojennej. Od początku lat 90-tych 
lotnicy morscy uczestniczyli w 501 ak-
cjach ratowniczych udzielając pomocy 257 
osobom.
cjach ratowniczych udzielając pomocy 257 

Dowódca Marynarki Wojennej admirał 
floty Tomasz Mathea spotkał się 14 grudnia 
w Gdyni z pomocnikami dowódców jedno-
stek morskiego rodzaju sił zbrojnych do 
spraw podoficerów. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele służby finansowej 
oraz Oddziału Wychowawczego DMW. Pod-
czas spotkania poinformowano jego uczest-
ników o sprawach dotyczących ich osobiście 
i reprezentowanych środowisk. Obecnie peł-
nomocnik dowódcy do spraw podoficerów 
obejmuje swoim zakresem działania także 
korpus marynarzy (szeregowych) zawodo-
wych. Problemem ich pracy jest brak uregu-
lowań prawnych w tym zakresie. To też póki 
co ich działanie sprowadza się do spotkań 

O sprawach podoficerów
środowiskowych z tym nowym korpusem 
osobowym, zapoznawanie się z ich proble-
mami oraz ścisłą współpracą z ich mężami 
zaufania. W toku dyskusji mówiono o roli 
jaką odgrywa pomocnik dowódcy wśród 
podoficerów i marynarzy zawodowych, o je-
go rosnącym znaczeniu, a także codzien-
nych sprawach podoficerów oraz marynarzy 
zawodowych. Korpus podoficerski to pod-
stawowy trzon jednostki wojskowej, okrętu. 
To wysokiej klasy specjaliści. Ponadto pod-
oficerowie stanowią ogniwo pośrednie po-
między korpusem oficerskim, a marynarza-
mi zawodowymi. Uczestnicy spotkania 
dzieląc się swoimi doświadczeniami i pro-
blemami swoich środowisk, wskazali na ro-

snącą rolę pomocnika dowódcy do spraw 
podoficerów we wszystkich obszarach dzia-
łalności, od procesu szkolenia poprzez dys-
cyplinę, a na sprawach socjalno-bytowych 
kończąc. Na zakończenie spotkania dowód-
ca MW admirał floty Tomasz Mathea po-
dziękował jego uczestnikom, za ofiarną 
i pełną zaangażowania działalność oraz ży-
czył im pomyślności w dalszej służbie i ży-
ciu osobistym.
czył im pomyślności w dalszej służbie i ży-
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Morze Śródziemne to akwen o po-
wierzchni 2,5 miliona km2, nad 
którym leżą 22 państwa, z któ-
rych 7 to państwa Unii Europej-

skiej. Transport morski korzysta na tym akwe-
nie z aż 58 dużych portów. Dziennie na Morzu 
Śródziemnym przebywa około 5 tysięcy jed-
nostek z czego ok. 800 to tankowce. Tylko 
przez Cieśninę Gibraltarską „przechodzi” 
dziennie 2,5 miliona baryłek ropy. Statystyki 
wyraźnie potwierdzają zatem fakt, że Morze 
Śródziemne odgrywa kluczową rolę dla świa-
towej gospodarki morskiej.

Według analiz NATO, obroty światowego 
handlu prowadzonego drogą morską wzrosły 
czterokrotnie na przestrzeni ostatniego pół-
wiecza. Około 90 % transportu globalnego 
stanowi transport morski. Transportowane są 

Morze Śródziemne najczęściej kojarzy się nam z wakacyjnym wypoczynkiem, pięknymi 
wyspami i słoneczną pogodą. Jednak jest to przede wszystkim akwen o strategicznym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa europejskiego. Sojusz Północnoatlantycki już od dawna 
angażuje tam swoje siły, aby transport morski, wymiana handlowa i transfer surowców 
mógł bezpiecznie korzystać z morskiego łącznika pomiędzy Europą, Afryką i Azją. 

towary, ropa, gaz czy inne surowce oraz rozwi-
ja się ruch pasażerski. Wymiana gospodarcza 
za pośrednictwem M. Śródziemnego to około 
300 miliardów EURO rocznie. Akwen ten da-
je zatem olbrzymie możliwości rozwoju dla 
gospodarek europejskich głównie państw mor-
skich będąc łącznikiem pomiędzy Europą, 
a Afryką i Azją. Jednak z drugiej strony może 
być on celem ataków terrorystycznych. Po ata-
kach terrorystycznych na USA z 11 września 
2001 roku Sojusz Północnoatlantycki odpo-
wiedział wysłaniem na Morze Śródziemne 
swoich sił uznając właśnie ten akwen za 
szczególnie narażony na kolejne ataki terrory-
stów. Od ponad 9 lat siły morskie NATO, 
w tym także polskie okręty (od 2005 r.), pro-
wadzą tam operację antyterrorystyczną pod 
kryptonimem „Active Endeavour” (pisaliśmy 

o niej we wrześniowym numerze „Bandery”). 
Obecnie, w ramach tej misji operuje okręt 
podwodny ORP „Bielik”. 

Współczesny świat jest niezwykle zróżnico-
wany pod wieloma względami i stoi w obliczu 
wielu zagrożeń i problemów do niedawna nie-
istniejących. Pojedyncze państwa nie są w sta-
nie samodzielnie przeciwdziałać pojawiają-
cym się zagrożeniom, co wymaga działania 
w ramach koalicji czy paktów. Zagrożenia te 
powinny być likwidowane w rejonach, gdzie 
powstają i to właśnie siły morskie mają do 
spełnienia kluczową rolę - powiedział dowód-
ca Centrum Operacji Morskich kontradmirał 
Stanisław Zarychta, który w grudniu 2010 r. 
złożył wizytę w dowództwie morskim NATO 
w Neaplou oraz spotkał się z załogą okrętu 
podwodnego ORP „Bielik”.

Jeśli na Morzu Śródziemnym doszłoby do 
jakiegokolwiek ataku terrorystycznego skut-
kowałoby to stratami dla gospodarek europej-
skich rzędu kilkuset milionów EURO dzien-
nie. Straciłaby także polska gospodarka, 
a praktycznie każdy z nas płacąc wyższe ceny 
za towary dostarczane drogą morską. Gospo-
darki morskie działają bowiem jak system na-
czyń połączonych. Paraliż transportu morskie-
go na jednym akwenie skutkuje stratami dla 
wielu zależnych od niego gospodarek. Ponad-

to według danych EUROPOLU przestępczy 
rynek przemytniczy na Morzu Śródziemnym 
może osiągać obrót w wysokości 30 miliar-
dów EURO rocznie. Równie niebezpieczne 
jest także zagrożenie katastrofą ekologiczną, 
która wywołałaby tragiczne dla środowiska 
konsekwencje. Akweny morskie oraz przylega-
jące rejony z aglomeracjami morskimi są do-
godnym obszarem do przeprowadzenia ata-
ków terrorystycznych. Ataki mogą powodo-
waćć duże zakłócenia transportu oraz straty w 
ludziach. Terrorystom czy przestępcom będzie 
przecież chodzić o uzyskanie jak największego 
wydźwięku społecznego i rozgłosu medialnego 
- dodał kontradmirał Stanisław Zarychta.

Śródziemnomorski łącznik
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„NATO” pod polskim dowództwem

Zakończyła się morska faza operacji. 
Sztab Stałego Zespołu NATO i za-
łoga okrętu dowodzenia ORP 
„Kontradmirał Xawery Czernicki” 

powrócili do kraju. Jeszcze przez najbliższe 
tygodnie będą w gotowości do działań, już 
nie w bezpośredniej, ale kilkudniowej. Do-
wódca SNMCMG1 komandor porucznik 
Krzysztof Rybak w lutym przekaże dowodze-
nie holenderskiemu oficerowi. Teraz przy-
szedł czas na podsumowanie historycznej mi-
sji polskiej Marynarki Wojennej. NATO po-
wierzyło Polsce, jako pierwszemu „nowemu” 
członkowi Paktu Północnoatlantyckiego, do-
wodzenie elitarnymi siłami odpowiedzi i ten 
fakt trzeba podkreślać w każdej sytuacji. Czy 
wywiązaliśmy się z powierzonych zadań? Je-
stem przekonany, że tak. 

AKWENY DZIAŁANIA
Zespół operował praktycznie na wszyst-

kich wodach Północnej Europy. Począwszy 

Trudno opisać w tak krótkiej publikacji całoroczne działania Zespołu SNMCMG1. Część 
wydarzeń musiałbym pominąć, inne potraktować „po łebkach”. Dlatego też, najlepszym 
sposobem przedstawienia rocznej działalności Stałego Zespołu Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO będzie przytoczenie liczb z nim związanych.

od naszego Morza Bałtyckiego, poprzez Mo-
rze Północne, Morze Irlandzkie, Morze Cel-
tyckie, Cieśniny Bałtyckie, Kanał Angielski, 
a skończywszy na Oceanie Atlantyckim. 
Okręty przebyły około 20 000 mil morskich. 

Każdy akwen charakteryzuje się innymi 
właściwościami hydrologicznymi, a co za tym 
idzie ma wpływ na sposób prowadzenia dzia-
łań przeciwminowych. Właśnie funkcjonowa-
nie w różnych środowiskach wodnych umożli-
wiło załogom okrętów zapoznanie się jak na 
nie reagują urządzenia i stacje, a także umożli-
wiło podniesienie własnych umiejętności.  

12 OKRĘTÓW Z 7 PAŃSTW
Przez cały 2010 rok w składzie SNMCMG1 

działało 11 niszczycieli min pod polskim do-
wództwem: belgijskie BNS „Aster” i BNS 
„Crocus”, brytyjskie HMS „Walney” i HMS 
„Penzance”, estoński min ENS „Admiral 
Cowan”, holenderskie HNLMS „Middel-
burg” i HNLMS „Zierikzee“, niemieckie 

FGS „Rottweil“ i FGS „Passau”, norweski 
HNOMS „Hinnøy“ oraz polski ORP „Me-
wa”. Polscy marynarze mieli sposobność nie 
tylko współpracować, ale dowodzić wyżej wy-
mienionymi jednostkami. Możliwości te zo-
stały wykorzystane. Należy także wspomnieć, 
że podczas dwóch ćwiczeń dowódcy 
SNMCMG1 podporządkowane zostały 
wszystkie jednostki przeciwminowe biorące 
udział w manewrach. Podczas ćwiczeń „Bril-
liant Mariner” komandor Rybak dowodził 14 
okrętami i 3 grupami nurków minerów repre-
zentujących bandery 11 państw, a w trakcie 
manewrów „Northern Coasts” miał pod swo-
imi rozkazami 13 okrętów.

5 OPERACJI BOJOWYCH
Wśród nich były trzy operacje pod krypto-

nimem „Beneficial Cooperation” na wodach 
terytorialnych Belgii i Holandii oraz w wy-
łącznej strefie ekonomicznej Belgii, Holandii 
i Wielkiej Brytanii realizowane przez okręty 
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Zespołu w lutym, maju i listopadzie. 
SNMCMG1 brał także udział w jednej opera-
cji bojowej u wybrzeży Francji (Historical 
Ordnance Disposal Operation Bay of Som-
me) przeprowadzonej w maju 2010 oraz jed-
nej operacji bojowej na Morzu Bałtyckim 
(Estonian Historical Ordnance Disposal 
Operation) zrealizowanej w czerwcu 2010.

Podczas wszystkich operacji zniszczono 
36 różnego rodzaju materiałów wybucho-
wych, w tym 8 min morskich, 1 torpedę, 27 
bomb o łącznej masie ponad 12 500 kilogra-
mów. Należy także dodać, że okręty Zespo-
łu podczas ćwiczeń zniszczyły dodatkowo 
6 podwodnych niewybuchów. Sytuacja taka 
pokazała, że niszczyciele min są permanent-
nie gotowe do działań bojowych. Nie tylko 
podczas operacji bojowych, ale także pod-
czas ćwiczeń i manewrów, gdzie realizowa-
ny jest hipotetyczny scenariusz, nie przewi-
dujący realnych zagrożeń.

7 DUŻYCH ĆWICZEŃ MIĘDZY-
NARODOWYCH

Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO brał także czynny udział w najwięk-
szych manewrach okrętów NATO i państw 
Partnerstwa dla Pokoju. Pierwsze ćwiczenie 
pod kryptonimem BUT-AUT 2010 przypadło 
na marzec 2010 roku i było organizowane 
przez duńską MW oraz prowadzone w Cie-
śninach Bałtyckich. Następnie okręty przy-
stąpiły do manewrów z niemiecką MW i lot-
nictwem „DEU EX” na Zatoce Meklembur-
skiej. W kwietniu przyszedł czas na najwięk-
sze manewry „BRILLIANT MARINER 
2010” na Morzu Północnym i w Cieśninach 
Bałtyckich. Dwa miesiące później, w czerw-
cu, okręty uczestniczyły na Morzu Bałtyckim 
w corocznych ćwiczeniach państw Partner-
stwa dla Pokoju „Baltops 2010”.

W drugiej połowie roku Zespół uczestni-
czył w trzech dużych międzynarodowych 
ćwiczeniach. W sierpniu w manewrach „DA-
NEX 2010” organizowanych przez duńską 
MW i prowadzonych w Cieśninach Bałtyc-
kich, we wrześniu w ćwiczeniu „NOR-

THERN COASTS 2010” organizowanym 
przez niemiecką i fińską MW na Morzu Bał-
tyckim oraz w „JOINT WARRIOR 102” na 
Morzu Północnym, którego organizatorem 
była brytyjska MW. Dodatkowo okręty Ze-
społu wzięły udział w ćwiczeniu DAMCO-
NEX w ośrodku szkolenia w Neustadt w za-
kresie obrony przeciwawaryjnej okrętu oraz 
we wspólnych manewrach z okrętami prze-
ciwminowymi Irlandii. Dla polskich okrętów 
był to historyczny moment. Po raz pierwszy 
irlandzkie niszczyciele min ćwiczyły wspól-
nie z naszymi jednostkami.

23 PORTY W 10 KRAJACH
Zeebrugge (Belgia), Kopenhaga, Alborg 

i Grenaa (Dania), Tallin (Estonia), Turku (Fi-
nalndia), Le Havre, Cherbourg i Rouen 
(Francja), Den Helder i Vlissingen (Holan-
dia), Cork (Irlandia), Neustadt, Lubeka, 
Hamburg, Warnemunde, Wilhelmshaven, Ec-
kernforde i Sassnitz (Niemcy), Gdynia 
i Gdańsk (Polska) oraz Glasgow i Campbel-
town (Szkocja) – to porty gdzie cumowały 
okręty Stałego Zespołu NATO. Porty to 
przede wszystkim miejsca wypoczynku zało-
gi, pobrania zapasów, usprawnienia mechani-
zmów, czyli prosto mówiąc odtworzenia go-
towości do działań. Istnieje jednakże drugi 
bardzo ważny aspekt wizyt portowych, a mia-
nowicie reprezentowanie flagi NATO, a dla 
polskich marynarzy również bandery Mary-
narki Wojennej RP. To także spotkania z wła-
dzami, organizacjami oraz mieszkańcami 
miast portowych. Okręty Zespołu były kilka-
krotnie udostępnione do zwiedzania, a przez 
ich pokłady „przewinęło” się tysiące osób. 

DLACZEGO JESTEŚMY W ZE-
SPOLE?

Wzrost intensywności transportu morskie-
go jest także związany ze wzrostem poten-
cjalnych zagrożeń na morzu. Analitycy pro-
gnozują, że jednym z głównych niebezpie-
czeństw dla swobodnej żeglugi może być 
uzbrojenie minowe. Dla przykładu jedna mi-
na morska może spowodować uszkodzenie 

bądź zatopienie tankowca od kilkudziesięciu 
do kilkuset tysięcy ton wyporności lub 
uszkodzenie wycieczkowca do 6000 ludzi na 
pokładzie. Największa intensywność ruchu 
występuje na torach podejściowych do por-
tów, w portach i bazach morskich, na szla-
kach żeglugowych oraz na akwenach ście-
śnionych tj.: Cieśniny Bałtyckie, Kanał An-
gielski, czy też Cieśnina Gibraltarska. Dlate-
go też postawienie min morskich na tych 
akwenach bądź w portach lub też samo po-
dejrzenie, że takie uzbrojenie zostało w tych 
rejonach użyte może spowodować paraliż 
i wstrzymanie transportu morskiego i ruchu 
w porcie. Skutkami użycia uzbrojenia mino-
wego może być katastrofa humanitarna, eko-
logiczna, ekonomiczna, a nawet kryzys mię-
dzynarodowy. Głównymi źródłami zagrożeń 
są miny morskie w posiadaniu terrorystów 
i grup przestępczych oraz miny morskie, tor-
pedy i inne obiekty wybuchowe zalegające 
w morzu od I i II wojny światowej. I to jest 
właśnie główne zadanie Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO – zażegna-
nie tych niebezpieczeństw i walka z nimi, 
także w naszym narodowym interesie.
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Gdy na początku października i listopada  
przekraczali bramę Centrum Szkolenia 

Marynarki Wojennej służba wojskowa była 
dla nich zagadką. Do Ustki trafili z różnych 
zakątków Polski, aby właśnie w Marynarce 
Wojennej odbyć wojskową służbę przygoto-
wawczą uprawniającą ich do wstąpienia 
w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych 
(NSR). Zgłosili się na ochotnika, łącznie 242 
młodych ludzi, 21 kobiet i 221 mężczyzn. 
Większość z nich ma wykształcenie wyższe 
i średnie. Zostali elewami. Chcieli zmierzyć 
się ze swoimi słabościami i znaleźć sposób 
na życie. Za nimi wojskowa przysięga 
i pierwsze miesiące szkolenia wojskowego. 
Dla jednych zostały jeszcze dwa, dla innych 

24 godziny na dobę przez niemalże 7 dni w tygodniu − kandydaci do Narodowych Sił Rezerwowych 
poznają wojskowe tajniki życia w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Dla nikogo nie ma 
taryfy ulgowej, bez względu na porę roku czy płeć. Tylko w ekstremalnych warunkach i przy intensywnym 
szkoleniu można sprawdzić, kto może zostać żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych.

trzy miesiące zmagań. Na końcu egzamin 
i kwalifikacja do NSR. Zatem jak wygląda 
ich zwykły dzień, właśnie teraz, gdy wielu 
z nich jest na półmetku swojej drogi do NSR? 

PORANEK KOJOTA
6.00 rano. - Pobudka, pobudka wstać!!!! 

– grzmi podoficer dyżurny kompanii ener-
gicznie otwierając drzwi do sal żołnierskich. 
Cały stan osobowy Ośrodka Szkolenia Pod-
stawowego i Specjalistycznego zrywa na nogi 
donośny głos i zgrzyt zawiasów drzwi. 
− W tym momencie bierze ochota na rzucenie 
ciężkim butem w stronę tego, który codzien-
nie przez kilka miesięcy wszczyna poranny 
raban. Czasami wyć się chce jak ten kojot na 

prerii – twierdzą elewi. Aura nie sprzyja 
szybkiemu wstawaniu, tym bardziej, że trudy 
dotychczasowego szkolenia dają się we zna-
ki. Otarcia, odciski, zwichnięcia czy przezię-
bienia warunkują od rana selekcję marynarzy 
na tych, którzy wychodzą na poranny rozruch 
fizyczny i tych, którzy w pierwszej kolejności 
odwiedzają ambulatorium jednostki. Na 
szczęście ci drudzy nie są zbyt liczną grupą, 
choć można powiedzieć, że dość elastyczną, 
bo codziennie w innym składzie. Dla tych co 
„mogą”, taryfy ulgowej nie ma. Zwyczajowe 
3 kilometry porannego marszobiegu (czasa-
mi mniej ze względu na warunki atmosfe-
ryczne) w rześkim powietrzu stawia wszyst-
kich na nogi błyskawicznie. − Aż się chce 

Zimowy poranek kojota
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sprzątać rejony – mówią z przekąsem elewi. 
Po marszobiegu krótki czas, aby się odświe-
żyć, zrobić porządki, zjeść śniadanie, wyjść 
na apel i przygotować się do zajęć. A do tego, 
od czasu do czasu dowódca zarządzi alarm 
na godzinę bądź dwie przed pobudką. Od 
08.00 do 15.00 trwa intensywna nauka oraz 
szkolenie. Po obiedzie jest lepiej, bo i czas 
wolny się znajdzie, ale często popołudniowy 
obraz dnia dopełnia nauka własna i obsługa 
sprzętu. Od kolacji do capstrzyku także nie 
ma czasu na nudę. Wieczorem porządki tez 
trzeba robić.

OD NAUKI CHODZENIA DO 
STRZELANIA OSTRĄ AMUNICJĄ

Od początku pobytu w Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej kandydaci do NSR wy-
konują zadania pełni zapału i z wysoką moty-
wacją. To jednak wcale nie dziwi, bo wszy-
scy doskonale wiedzą po co tu przyszli i są 
świadomi celu jaki sobie wytyczyli. Pomimo, 
że przeszło 80% ochotników ma wykształce-
nie średnie i wyższe to przygodę z wojskiem 
zaczęli od teorii i praktyki chodzenia. Do-
słownie i w przenośni. Poruszanie się w me-
andrach życia wojskowego zgodnie z reguła-
mi i porządkiem dnia dla każdego cywila nie 
jest rzeczą łatwą. Na „dzień dobry” każdy 
młody żołnierz jest bombardowany dziesiąt-
kami zasad i reguł postępowania: komu i jak 
oddawać honory, gdzie można się poruszać, 
a gdzie nie, jak się meldować i komu meldo-
wać, kto jest przełożonym, a kto starszym, 
jak się zachowywać w szyku i poza nim… Te 
pierwsze kroki w zawiłościach regulamino-
wych przełożyli już stopniowo na umiejętno-
ści praktyczne. Musztra od początku stała się 
ich nowym kumplem, który w armii jest 
wszechobecny. Chodzenie krokiem zwykłym 
i defiladowym, wykonywanie komend: na ra-
mię broń, przez pierś broń, w dwuszereg w 
lewo front, czy jak oddawać honory w miej-
scu, w marszu i w wąskim przejściu, nie sta-
nowi dla nich już zagadki pokroju tajemnic 
zakonu Templariuszy. Dzisiaj są na tyle do-

brze wyszkoleni, że regularnie chodzą 
w kompanii honorowej Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej i wstydu nie przynoszą. 
Te początki przejść musieli i dalej umiejętno-
ści szlifować muszą. Kto nie podołał, ten sie-
dzi w domu w kapciach przed telewizorem. 
(A kilku się takich znalazło). Największe 
jednak oczekiwania związane były z typowy-
mi zajęciami w polu (jak to się potocznie 
w wojsku określa). Drogę na przykoszarowy 
poligon, oddalony o 1 km, znajdują już z za-
mkniętymi oczami. Place ćwiczeń ognio-
wych i taktycznych, plac szkolenia obrony 
przeciwlotniczej czy popularny „ogródek 
chemiczny” z torem napalmowym i komorą 
sprawdzania szczelności masek zapamiętają 
na długo, bo będzie im się kojarzyć z tzw. 
„taktyczną pogodą” i z morzem potu zgodnie 
z zasadą „im więcej potu na ćwiczeniach tym 
mniej krwi w boju”. Nie raz przy silnym wie-
trze (w końcu są nad morzem), ulewie czy 
mrozie, po kolana w błocie okopywali się 
w terenie bagiennym i poznawali zasady ma-
skowania, czołgali się w oporządzeniu i po-
konywali taktyczny tor przeszkód w maskach 
przeciwgazowych, powtarzali dziesiątki razy 
czynności do strzelania i rzutu granatem bo-
jowym. Te doznania zdarły z nich do reszty 
wyobrażenie służby wojskowej wykreowane 
w cywilu na podstawie opowieści i wpisów 
na forach internetowych. Odczuli na własnej 
skórze jak to jest być żołnierzem w „realu”. 

WOJSKOWE „ATRAKCJE”
Mały stres z pierwszych zajęć odszedł 

w niepamięć na rzecz adrenaliny falującej 
w powietrzu i tego co jest solą każdego 
szkolenia w terenie: kontaktu z bronią 
i środkami pozoracji pola walki: ślepą amu-
nicją, peterdami czy słynnymi dymnymi 
„cegiełami”. Kilka godzin w polu w warun-
kach zbliżonych do zapowiedzi sztormu – 
kiedyś niewyobrażalne, dzisiaj norma, choć 
po cichu przeklinana. Czasami dowódca 
kompanii zlituje się nad podwładnymi przy 
wietrze oscylującym w porywach wokół 

„siódemki” w skali Beauforta i skróci nieco 
zajęcia, ale to wszystko na co mogą liczyć. 
Muszą liczyć na własną zapobiegliwość 
w postaci ciepłego ubrania, bo bez tego nie 
mają najmniejszych szans na przetrwanie 
w zdrowiu przy takim wietrze i ujemnej 
temperaturze. Zawsze można trafić na izbę 
chorych, ale wtedy nici z wyjazdu do domu, 
rodziny czy dzieci. Kształtowanie charakte-
ru odbywa się więc w różnych warunkach. 

Gwoli prawdy i pełnego obrazu życia 
w ośrodku szkolenia, marynarze − elewi cały 
czas nie „mieszkają” w polu. Mają też zaję-
cia teoretyczne i praktyczne w warunkach 
uznawanych za cywilizowane czyli w gabine-
tach i salach wykładowych. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się ćwiczenia z zakresu ra-
townictwa medycznego czy terenoznawstwa, 
nieco mniejszym z dyscypliny czy regulami-
nów. Wychowanie fizyczne musi się (sic!) 
cieszyć powszechnym zainteresowaniem, bo 
sprawność fizyczna młodzieży wymaga istot-
nego dopracowania, a bez tego egzaminy 
końcowe zostaną oblane i cały wysiłek pój-
dzie na marne albo raczej w piach, w którym 
się okopywali. Pływanie, atletyka terenowa 
i walka wręcz z elementami Kravmagi szyb-
ko dają się polubić dzięki doświadczonym in-
struktorom i kreatywnym zajęciom. Także 
atrakcji szkoleniowych do Świąt Bożego Na-
rodzenia na pewno nie zabraknie. Czeka na 
nich jeszcze rzut granatem bojowym, strzela-
nie bojowe z różnych odległości w dzień 
i w nocy oraz taktyka w dzień i nocy. Po No-
wym Roku zostanie tylko miesiąc szkolenia 
specjalistycznego w wybranych specjalno-
ściach wojskowych, które będzie prowadzone 
głównie w nowoczesnych gabinetach symula-
torów i trenażerów. Całość szkolenia zakoń-
czy sesja egzaminacyjna, dająca przepustkę 
do ubiegania się o przyjęcie do Narodowych 
Sił Rezerwowych i zrealizowania własnych 
celów życiowych.
Sił Rezerwowych i zrealizowania własnych 
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Projekt ustawy  
o weteranach działań poza granicami państwa

Projekt ustawy zawiera rozwiązania, 
które umożliwią odpowiednie uho-
norowanie weteranów oraz udziele-
nie wsparcia ściśle powiązanego 

z rzeczywistymi potrzebami poszkodowa-
nych powracających z misji do kraju oraz 
doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. 
Wszystkie uprawnienia wynikające z tej 
ustawy mają na celu udzielenie pomocy 
w przystosowaniu się do życia oraz pomoc 
w funkcjonowaniu w społeczeństwie po wy-
padku lub chorobie weterana poszkodowa-
nego w związku z udziałem w działaniach 
poza granicami państwa. 

Status weterana będzie można przyznać 
osobie, która brała udział w działaniach poza 
granicami państwa nie krócej niż 60 dni. 
Z kolei status weterana poszkodowanego bę-
dzie mogła otrzymać osoba, która doznała 
uszczerbku na zdrowiu lub zachorowała 
w związku z wykonywanymi zadaniami poza 
granicami państwa, z tytułu których przyzna-
no jej świadczenia odszkodowawcze. Projek-
towane regulacje będą dotyczyć żołnierzy 
zawodowych, niezawodowych oraz pra-
cowników MON, a także funkcjonariuszy 
i pracowników Policji, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej. Zgodnie z projektem, status wete-
rana i weterana poszkodowanego będzie wy-
dawany przez Ministra Obrony Narodowej na 
wniosek żołnierza lub pracownika wojska 
oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało propozycje, które umożliwią odpowiednie 
uhonorowanie weteranów uczestniczących w misjach wojskowych i cywilnych poza granicami 
państwa. Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o weteranach we wtorek, 14 grudnia 
2010. Został on skierowany pod obrady Sejmu.

i administracji na wniosek funkcjonariusza. 
Projekt ustawy przewiduje m.in. prawo do 

zwrotu kosztów przejazdu (z uwzględnie-
niem przysługujących ulg) i zakwaterowania 
w przypadku udziału weterana poszkodowa-
nego w uroczystościach organizowanych 
m. in. przez MON, dowódców jednostek woj-
skowych, a także MSWiA. Zgodnie z projek-
tem, żołnierzowi - zmarłemu weteranowi po-
szkodowanemu - będzie przysługiwało pra-
wo do wojskowej asysty honorowej podczas 
pogrzebu w Polsce.

Ponadto weteran będzie mógł korzystać 
z 50 proc. ulgi w przejazdach środkami ko-
munikacji miejskiej (bez względu na miej-
sce zamieszkania) i 37 proc. ulgi w komuni-
kacji krajowej: autobusowej i kolejowej (na 
podstawie biletów jednorazowych). W pro-
jekcie dokumentu szczegółowo uregulowano 
kwestię dodatku weterana. Będą mieli do 
niego prawo weterani poszkodowani pobiera-
jący emeryturę lub rentę inwalidzką. Podsta-
wą do jego obliczenia będzie kwota 700 zł. 
Wysokość dodatku ma zależeć od procento-
wego uszczerbku na zdrowiu (za dolną grani-
cę przyjęto 10 proc.). 

W projekcie ustawy zawarto także regula-
cje dotyczące szczególnych uprawnień do 
świadczeń opieki zdrowotnej, jakie mają 
przysługiwać weteranom poszkodowanym w 
zakresie leczenia urazów i chorób nabytych 
podczas wykonywania zadań poza granicami 
państwa. Mają one dotyczyć wszystkich 
osób, które od początku udziału Polski w mi-
sjach międzynarodowych (tzn. od 1953 r.) 
doznały uszczerbku na zdrowiu lub zachoro-
wały podczas pobytu na misji i z tego tytułu 
przyznano im świadczenia odszkodowawcze. 
W ramach tych uprawnień poszkodowani we-
terani, w zakresie leczenia urazów i chorób 
nabytych podczas wykonywania zadań za 
granicą, będą mogli korzystać: poza kolejno-
ścią ze świadczeń opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych w szpitalach 
i świadczeń specjalistycznych w ambulato-
ryjnej opiece zdrowotnej; bezpłatnie ze 
świadczeń opieki zdrowotnej (nie gwaranto-
wanych jako bezpłatne) oraz innych świad-

czeń odpłatnych i rehabilitacji; bezpłatnie 
z leków (umieszczonych w wykazach leków 
podstawowych i uzupełniających) oraz leków 
recepturowych; bezpłatnie z wyrobów me-
dycznych (przedmiotów ortopedycznych); 
bez skierowania z ambulatoryjnych świad-
czeń specjalistycznych finansowanych ze 
środków publicznych. 

Przyjęto przepis, zgodnie z którym żoł-
nierz (weteran lub weteran poszkodowany) 
oraz najbliżsi członkowie jego rodziny będą 
mieli prawo − poza kolejnością − do bezpłat-
nej pomocy psychologicznej. Podstawowym 
zadaniem pomocy psychologicznej byłaby 
ochrona przed ewentualnym wystąpieniem 
głębokiego stresu będącego skutkiem trau-
matycznych przeżyć podczas misji. Przepisy 
ustawy zakładają, że weteran lub weteran po-
szkodowany będą mieli prawo do przebywa-
nia w Domu Weterana. W przypadku żoł-
nierzy pobyt ten będzie mógł być dofinanso-
wany z budżetu ministra obrony narodowej.

Zgodnie z projektem, weteranom poszko-
dowanym pobierającym rentę inwalidzką 
z tytułu urazów lub chorób spowodowanych 
wypełnianiem zadań poza granicami pań-
stwa, przewiduje się przyznanie niektórych 
uprawnień określonych w ustawie z 29 maja 
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych 
i wojskowych oraz ich rodzin. Oznacza to, że 
będzie im przysługiwać prawo do: skierowa-
nia na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 
3 lata; rehabilitacji w celu całkowitego lub 
częściowego przywrócenia zdolności do pra-
cy (służby); bezpłatnego otrzymania wózka 
inwalidzkiego (motorowego); pierwszeństwa 
w umieszczaniu w domu kombatanta lub do-
mu pomocy społecznej; zwolnienia z opłaca-
nia abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Żołnierze (weterani lub weterani poszko-
dowani), którzy ukończyli 65 lat będą mogli 
ubiegać się o zapomogę. Ponadto w celu po-
mocy w podnoszeniu kwalifikacji, dostoso-
wania się do wymogów rynku pracy, wetera-
ni będą uprawnieni do otrzymania pomocy 
finansowej na kształcenie. 

Materiał:  
Departamentu Prasowo − Informacyjny MON
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Facebook w kolorze NAVY BLUE
Marynarka Wojenna podążyła za głównym 
nurtem internetowej żeglugi i uruchomiła 
własny profil na Facebooku. Będzie to obok 
oficjalnego serwisu internetowego www.mw.
mil.pl drugi kanał informacyjny polskich sił 
morskich. Czy to krok w dobrą stronę ocenią 
użytkownicy tego największego na świecie 
portalu społecznościowego. Marynarze liczą 
na zainteresowanie szerokiego grona ludzi 
morza surfujących w necie. 

Marynarka Wojenna jako pierw-
szy rodzaj Sił Zbrojnych RP 
otworzyła w latach 90-tych 
własną stronę internetową. Od 

tamtej pory była ona głównym kanałem ko-
munikacji ze społeczeństwem. Z biegiem lat 
strony internetowe otwierały poszczególne 
związki taktyczne, ośrodki szkoleniowe i po-
jedyncze jednostki wojskowe MW. Dzisiaj 
strony internetowe powstają nawet z okazji 
ważnych wydarzeń. Za przykład niech posłu-
żą strony poświęcone 90. rocznicy odtworze-
nia Marynarki Wojennej i 10. rocznicy wstą-
pienia Polski do NATO. Dzisiaj również każ-
da misja zagraniczna ma swój portal (w tej 
chwili PKW „Bielik” i ORP „Kontradmirał 
Xawery Czernicki” w SNMCMG1). Nad 
wszystkimi serwisami, a jest ich grubo ponad 
20, czuwają webmasterzt MW. 

Profil polskich sił 
morskich na Facebo-
oku zawiera kilka za-
kładek tematycznych. 
Znalazły się tu naj-
nowsze zdjęcia i filmy 
Zespołu Reporterskie-
go MW (ma już swój kanał na Youtube). 
W tej chwili można już tam znaleźć relacje 
z wyjścia okrętu podwodnego ORP „Bielik” 
na Morze Śródziemne, gdzie w randze PKW 
uczestniczy w operacji antyterrorystycznej 
NATO pk. ACTIVE ENDEAVOUR oraz po-
wrót okrętu dowodzenie i wsparcia logistycz-
nego ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” 
z działań w Stałym Zespole Sił Przeciwmino-
wych NATO SNMCMG1. Marynarze posta-
rali się także, żeby na profilu MW RP znala-
zły się informacje na temat roli, przyszłości 

i historii morskiego rodzaju sił zbrojnych. 
Wśród zamieszczonych danych znaleźć moż-
na również krótkie kompendium „Who is 
who?” w polskiej MW oraz wykaz najważ-
niejszych stron internetowych MW. Oczywi-
ście najważniejszą częścią jest ta zawierająca 
zapowiedzi najważniejszych wydarzeń. Ser-
wis aktualnością nie odbiega od oficjalnej 
strony www.mw.mil.pl. 

kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

Departament Prasowo-Informacyjny MON wydał książkę pt. „Prasowcy PKW. 
Irak – Afganistan – Czad”. Publikacja ukazała się nakładem Wojskowego Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. Jej pomysłodawcą jest płk Maciej Wolin, szef 
Oddziału Analiz DPI MON, a autorami tekstów trzynaścioro oficerów praso-

wych i pracowników wojska służących na misjach wojskowych w Iraku, Czadzie i Afgani-
stanie. Swego rodzaju wstęp do książki napisał dziennikarz – korespondent wojenny 
TVN24 Tomasz Kanik. Publikacja w sposób czasem lekki, a czasem bardzo poważny opo-
wiada o pracy oficera prasowego na misjach zagranicznych. Jest świadectwem pracy jaką 
wkładają w informowanie opinii publicznej na temat działań polskich żołnierzy oraz zbio-
rem doświadczeń, które mogą zostać wykorzystane przez każdego, który jedzie na misję 
w charakterze prasowca. 

Prasowcy o misjach

kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

wis aktualnością nie odbiega od oficjalnej 
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Ostatni „PS” zakończył służbę

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

W niedzielny poranek, 12 grud-
nia, na lotnisku w Darłowie 
śmigłowiec Mi-14PS z nume-
rem 1013 zakończył swój 

ostatni dyżur w systemie ratownictwa mor-
skiego i lotniczego. Do wyczerpania resursu 
maszyna pozostawała w gotowości do wyko-
nywania działań ratowniczych na wezwanie 
o pomoc z morza. Wycofany z eksploatacji 
śmigłowiec wyprodukowano w grudniu 1983 
roku. W trakcie służby, którą rozpoczął 31 
marca 1984 roku osiągnął nalot ponad 3 tysią-
ce godzin. Ostatni dyżur na śmigłowcu typu 
Mi-14PS pełniła załoga w składzie: por. mar. 
pil. Stanisław Gacek, por. mar. pil. Marcin Ho-
pe, chor. szt. mar. Julian Szulc oraz bosm. szt. 
Mariusz Czarnuch.

Eksploatacja śmigłowców Mi-14PS w lotnic-
twie Marynarki Wojennej rozpoczęła się 
w 1984 roku. Na lotnisko w Darłowie trafiły 
wówczas cztery maszyny tego typu, wśród któ-
rych był śmigłowiec z numerem burtowym 
1013. Z powodu kończącego się resursu okre-
ślonego przez producenta dwa lata temu rozpo-
czął się proces wycofywania PS-ów ze służby. 

Ostatni eksploatowany przez lotnictwo Marynarki Wojennej śmigłowiec ratowniczy typu Mi-14PS zakończył służbę. 
Od 1992 roku załogi tego typu maszyn uczestniczyły w 241 akcjach ratowniczych udzielając pomocy 115 osobom. 
Swoją skuteczność potwierdziły podczas powodzi w 1997 roku, kiedy podczas 24 lotów wykonanych w ciągu czterech 
dni ewakuowały 275 osób.

W październiku 2008 roku zakończono eksplo-
atację dokupionej w 1990 roku maszyny z nr 
5137. Kolejny „PS” z nr 1016 zakończył służbę 
na początku tego roku. Wczoraj, wraz z zakoń-
czeniem ostatniego dyżuru ratowniczego ma-
szyny z nr 1013, 26-letnia służba tych śmigłow-
ców w MW RP przeszła do historii.

Na najbliższe 7 lat zadania wycofanych ze 
służby „PS”-ów przejmą dwa śmigłowce Mi-
14PŁ przystosowane w Wojskowych Zakła-
dach Lotniczych w Łodzi do wykonywania za-
dań ratowniczych. Po modernizacji otrzymały 
one oznaczenie Mi-14PŁ/R. Pierwsza maszy-
na z nr 1012 przechodzi obecnie proces wdra-
żania do służby. Przystosowanie śmigłowców 
zwalczania okrętów podwodnych do zadań ra-
towniczych objęło szeroki zakres prac, między 
innymi przebudowę instalacji paliwowej, hy-
draulicznej i elektrycznej oraz przystosowanie 
kabiny do transportu rozbitków. Aby umożli-
wić eksploatację kosza ratowniczego posze-
rzono drzwi boczne, rozbudowano także insta-
lację klimatyzacji co pozwoliło na niezależne 
sterowanie temperaturą w kabinie pilotów 
i kabinie transportowej. PŁ/R został wyposa-

żony w nowy radar pogodowy, zewnętrzny 
dźwig pokładowy SPG-300 oraz trzy reflekto-
ry poszukiwawcze. Śmigłowiec otrzymał rów-
nież nowe wyposażenie nawigacyjne: GPS, 
radiowysokościomierz i wysokościomierz ba-
rometryczny oraz radiostacje.

Do wykonywania zadań ratowniczych 
w polskiej strefie odpowiedzialności SAR 
(ang. Search and Rescue - poszukiwania i ra-
townictwa) na Bałtyku oraz strefie przybrzeż-
nej (pas lądu o szerokości 100 km wzdłuż linii 
brzegowej) lotnictwo Marynarki Wojennej 
oprócz dwóch zmodernizowanych Mi-14PŁ/R 
posiada siedem maszyn typu W-3RM „Ana-
konda”. Dwie „Anakondy” wraz z PŁ/R-ami 
bazują na lotnisku w Darłowie, pozostałe na 
lotnisku w Gdyni Babich Dołach. Załogi tych 
maszyn pełnią naprzemiennie (na lotniskach 
w Gdyni lub Darłowie) całodobowe dyżury w 
systemie ratownictwa morskiego i lotniczego. 
Działania ratownicze wspierają również załogi 
samolotu patrolowo – rozpoznawczego pełnią-
ce dyżury na lotnisku w Siemirowicach.

od lewej: por. mar. pil. Stanisław GACEK, por. mar pil. Marcin HOPE, chor. szt. mar. Julian SZULC oraz bosm. szt. Mariusz CZARNUCH 
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Honory gospodarza pełnili wy-
wodzący się w znacznej części 
z morskiego rodzaju sił zbroj-
nych członkowie Stowarzysze-

nia Grypa Rekonstrukcji Historycznej Lą-
dowej Obrony Wybrzeża z Gdyni. Ich go-
śćmi byli: uczestnik walk o Kępę Oksyw-
ską porucznik w stanie spoczynku Alek-
sander Pawelec, rekonstruktorzy grup: 
Marienberg z Malborka, 28 Pułku Strzel-
ców Kaniowskich z Łodzi i Pionierzy 40 
Pułku Piechoty z Warszawy oraz przedsta-
wiciele jednostek i instytucji kultywują-
cych tradycje oddziałów II Rzeczypospoli-
tej Polskiej, kmdr ppor. Jarosław Dzie-
koński − przedstawiciel Centrum Wspar-
cia Teleinformatycznego i Dowodzenia 
Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza 
Pruszkowskiego (dowódcy 2 Morskiego 
Pułku Strzelców) w Wejherowie oraz kmdr 
por. Krzysztof Szornak − komendant 
Centralnej Składnicy MW im. kontradmi-
rała Xawerego Czernickiego w Gdyni.

Przed spotkaniem wigilijnym rekonstruk-
torzy zwiedzili wybrane jednostki pływają-
ce 3 Flotylli Okrętów w Gdyni oraz ekspo-
zycję znajdującą się na okręcie muzeum 
ORP „Błyskawica”. Goście z głębi kraju 
byli na: okręcie rakietowym ORP „Rolnik”, 
okręcie podwodnym ORP „Sęp” i fregacie 
rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”. W Salo-

nie Kaprów zasłużonego niszczyciela ORP 
„Błyskawica”, noszącym miano „Szczęśli-
wego okrętu” uczestnicy Wigilli powitali 
kwiatami swojego honorowego gościa 95−
letniego weterana por. Pawelca i jego mał-
żonkę, a następnie odśpiewali kolędy i prze-
łamali się opłatkiem oraz złożyli sobie ży-
czenia. Świąteczny nastrój spotkania sprzy-
jał rozmową i wspomnieniom o tym co zro-
biono, a czego się nie udało, snuto plany na 
przyszłość. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się wspomnienia porucznika Pa-
welca o jego udziale w walka na Wybrzeżu 
i w ruchu oporu w rodzinnym Lututowie 
i okolicach w szeregach AK.

GRH LOW powstała wiosna 2004 rok z ini-
cjatywy st. chor. szt. mar. Krzysztofa Kło-
sowskiego (kapral) z Centralnej Składnicy 
MW, który do dziś jest prezesem Stowarzysze-
nia. W tej pasji chorążego dzielnie wspiera 
syn Igor i małżonka Magdalena. Igor zaczy-
nał jako sanitariusz, a dziś jest już strzelcem. 
Dowódcą grupy jest kmdr ppor. Piotr Adam-
czak (porucznik). Początkowo grupa liczyła 
5 osób, obecnie kilkunastu. Większość z nich 
to żołnierze. Powszechnie znany na Wybrzeżu 
występujący w przedwojennym mundurze 
bosmanmata kmdr ppor. Sebastian Draga, 
kmdr ppor. Eligiusz Kwiatkowski (strzelec), 
chor.mar. Waldemar Dolny (strzelec), st.szer. 
Dawid Rostowski. Jeden z członków Domi-

Historia na „Błyskawicy” 
Na co dzień wykonują różne zawody. Są żołnierzami, lekarzami, handlowcami, budowlańcami, kierowcami, uczniami, 
a w czasie wolnym „bawią się w wojsko”: rekonstruują ważniejsze bitwy, podtrzymując tradycje oręża polskiego, 
kształtują świadomość historyczną społeczeństwa. Część z nich 18 grudnia gościła w Marynarce Wojennej, zwiedziła 
wybrane okręty, a na pokładzie ORP „Błyskawica” spotkała się na tradycyjnej wigilii.

nik Niemoth (strzelec) aktualnie odbywa 
szkolenie wojskowe kandydatów do Narodo-
wych Sił Rezerwowych. W pierwszym roku 
działalności jej członkowie główna uwagę 
poświęcili na zgłębianie wiedzy o Lądowej 
Obronie Wybrzeża oraz na kompletowaniu 
umundurowania i wyposażenia. Grupa 
działa jako Stowarzyszenie i zajmuje się od-
twarzaniem oraz podtrzymywaniem trady-
cji wojskowych i patriotycznych wojska II 
Rzeczypospolitej (ze szczególnym 
uwzględnieniem Lądowej Obrony Wybrze-
ża i Wojskowej Składnicy Tranzytowej na 
Westerplatte) oraz prowadzi działania na 
rzecz zdobywania i upowszechniania wie-
dzy historycznej, tradycji wojskowych i pa-
triotycznych. Stowarzyszenie organizuje 
wystawy, odbywa spotkania z młodzieżą 
szkolną, prezentuje umundurowanie i wy-
posażenie żołnierzy września 1939 roku, 
zbiera pamiątki i wspomnienia ludzi jeszcze 
żyjących z tamtego okresu itp. Członkowie 
Grupy systematycznie zgłębiają swoją wie-
dzę historyczną, organizują i biorą udział 
w seminariach, wykładach, zlotach, konfe-
rencjach i zjazdach, uczestniczą w uroczy-
stościach patriotycznych, rekonstruują wal-
ki toczone przez polskich żołnierzy we 
wrześniu 1939 r.
ki toczone przez polskich żołnierzy we 
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MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ 
Panu

Bogdanowi KLICHOWI

wyrazy najszczerszego współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

MAMY

składają:
Dowódca, kadra i pracownicy 

Marynarki Wojennej RP

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 9 grudnia 2010 roku w USA odszedł na wieczną wachtę

kontradmirał Jerzy TUMANISZWILI

wielki patriota, prawy człowiek i wybitny oficer artylerii  
Polskiej Marynarki Wojennej, uczestnik najważniejszych bitew 

i operacji morskich II wojny światowej, 
kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy, Orderu  
Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi  

Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyża Walecznych, Medalu Morskiego 
i norweskiego Medalu za Narvik

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Część Jego pamięci!

Dowódca, kadra i pracownicy
Marynarki Wojennej RP

„Można odejść na zawsze
by stale być blisko”

ks. J.Twardowski

Zastępcy Attaché Obrony w Ambasadzie RP w Rzymie

kmdr Cezaremu LACHEWICZOWI i małżonce

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

SYNA

składają:
Polscy żołnierze Dowództwa Sił Połączonych oraz Dowództwa 
Morskich Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO w Neapolu

Komandorowi Cezaremu LACHEWICZOWI

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

SYNA

składają:
Kadra i pracownicy wojska  

Dowództwa Marynarki Wojennej

Kapitanowi Jurkowi OBRYCKIEMU

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

ŻONY

składają: koleżanki i koledzy 
z Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Panu kmdr. ppor. rez. Andrzejowi JANKOWICZOWI

z powodu śmierci 

MATKI

składają:  
dyrektor oraz współpracownicy z Muzeum Marynarki Wojennej 

Panu kmdr por. Stanisławowi PIETRZAKOWI
oraz Jego NAJBLIŻSZYM

wyrazy żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają:  
szefostwo, żołnierze oraz pracownicy cywilni
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
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Coś starego, coś nowego...

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk
rodzinawojsk@mw.mil.pl
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Hasło: Nowy Rok, odzew: szampań-
ska zabawa, radość, sylwestrowe 
szaleństwo. Taki jest zazwyczaj 
schemat, przekaz tradycji, przeko-

nanie, że tak właśnie powinno i tak należy się 
czuć, że trzeba, powinno się cieszyć, święto-
wać, wiwatować, bo... idzie nowe. 

Nowy rok, jak nowy rozdział w życiu, jak 
nowa miłość, przychodząca, kiedy się jej nie 
spodziewamy, niesie ze sobą ogromny poten-
cjał nadziei. Jest zapowiedzią, że będzie, mo-
że będzie lepiej, szczęśliwiej, mądrzej, do-
statniej. Z drugiej strony jednak to samo, co 
uskrzydla i napawa optymizmem, bywa bala-
stem, obciążeniem, niemiłym poczuciem ko-
nieczności ciągłego sprawdzania się. To jest 
właśnie ta „ciemniejsza strona” noworoczne-
go przełomu, zwana czasami „noworoczną 
depresją”. Z klinicznym obrazem depresji ma 
zazwyczaj niewiele wspólnego, ale już samo 
połączenie dwóch słów, o skrajnie odmien-
nym ładunku emocjonalnym, oddaje pewien 
stan psychiczny, dotyczący, jak wskazują ba-
dania, coraz większej grupy .

Na obniżenie nastroju w tym okresie nara-

Tak to właśnie jest z tym nowym − starym rokiem. Niby nowy, taki świeży, kalendarz „zdzierak” 
napęczniały od kartek pachnących jeszcze farbą drukarską, a już stary, trochę przewidywalny, 
bo przecież tyle początków, nowych etapów, otwarć, inauguracji już przeżywaliśmy. 

żone są szczególnie osoby funkcjonujący 
w sposób „powinnościowy”: wymagające wo-
bec siebie, oczekujące widocznego postępu 
w obszarach, na których im zależy, usiłujące 
sprawować kontrolę w różnych dziedzinach 
życia, nastawione na zdobywanie, osiąganie, 
zorganizowane, uporządkowane, precyzyjne 
i skuteczne. To osoby odnoszące sukcesy, któ-
rym otoczenie zazdrości determinacji i sku-
teczności. Problem pojawia się wtedy, gdy 
efekty pojawiają się zbyt wolno lub coś, co 
wydawałoby się, kontrolujemy, wymyka się 
spod kontroli, a tak przecież bywa w scenariu-
szach pisanych przez życie. I wtedy przełom 
roku, cezura, mimo iż tylko symboliczna, by-
wa czasem trudnym, bo sprzyjającym reflek-
sji. Warto pamiętać o tym, że nawet atuty i za-
lety charakteru, bywają naszym ogranicze-
niem, a nadmiernie skrupulatne planowanie 
może tylko powiększyć rozdźwięk między 
ideałem a rzeczywistością. 

Zwiększa się liczba osób, które z niepoko-
jem bądź z niechęcią oczekują „szczęśliwe-
go, nowego roku”, a właściwie nie oczekują 
go, tylko obmyślają jak przetrwać ten czas. 

Niektórych irytuje idylliczny, lukrowany wi-
zerunek świątecznego okresu promowany 
w mediach, który przedstawiany jest nie jako 
alternatywa, propozycja, jedna z możliwości, 
ale jako jedyna, właściwa, „normalna” forma 
świętowania. Bywa, że drażni odkrywany 
fałsz takiego przekazu, bo zdajemy sobie 
sprawę, że nie o wartości rodzinne czy du-
chowe w nim chodzi, ale o bardziej przy-
ziemne prawo popytu i podaży. Są i tacy, któ-
rzy w tym właśnie czasie świąteczno – ro-
dzinno – noworocznym czują się gorzej, bo 
świąteczne symbole i atmosfera nieustannie 
przypominają o tym, o czym nie zawsze chce 
się pamiętać. Nieudane związki, zerwane re-
lacje, zaniedbane znajomości, zawiedzione 
oczekiwania – nie pasują do obrazka 
uśmiechniętej rodzinki przy iskrzącym ko-
minku z Mikołajem w tle. Sielska atmosfera 
podkreśla tyko i eksponuje to co boli, niepo-
maga i wcale nie poprawia nastroju.

Przełom roku to też czas podsumowań. 
Chcemy czy nie oglądamy się za siebie i do-
konujemy bilansu, co wyszło dobrze, co się 
nie udało i co przeważało. Bywa to tak stre-
sującą operacją umysłową, że odbiera radość 
pogodnego przeżywania świąt i witania no-
wego roku. 

Aby nie wpaść w pułapkę noworocznej de-
presji warto zawczasu jej przeciwdziałać:
• planowanie − tak, ale z (dużym) margine-

sem swobody,
• autoironia i humor pomagają zachować 

dystans do świata, a przede wszystkim do 
siebie,

• obowiązkowość i odpowiedzialność to nie-
kwestionowane zalety, ale nie zamieniaj się 
w swojego nadzorcę, czasami daj sobie 
wolne lub zrób przyjemność bez konkretne-
go powodu,

• pozytywne interpretowanie zdarzeń, bycie 
„na tak” powoduje, że uśmiechamy się do 
świata, a wtedy on uśmiecha się do nas.
Dodajmy jeszcze coś nowego, coś starego 

i pożyczonego – nowy rok na pewno będzie 
udany. 
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kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

Zawodniczki ZSMW współtworzyły 
reprezentację Polski na brazylij-
skim turnieju, a zdobyte przez nie 
medale nie były jedynymi dla na-

szego kraju. Łączny plon Polek to złoty 
i brązowy medal w klasyfikacji drużynowej 
oraz złoto, srebro i brąz indywidualnie. 

Zorganizowane przez CISM (Conseil Inter-
national du Sport Militaire) 45. Wojskowe Mi-
strzostwa Świata w Strzelaniu rozpoczęły się 
30 listopada i trwały do 5 grudnia. W Rio de 
Janeiro wystartowało około 300 zawodników 
i zawodniczek z 32 krajów. Areną zmagań by-
ło Narodowe Centrum Strzeleckie. Łącznie 
przeprowadzono zawody w 16 konkurencjach, 
po 8 w strzelaniu z pistoletu i z karabinka.

Dwa złote krążki, po jednym srebrny i brązowy – to zdobycz zawodniczek Zespołu Sportowego 
Marynarki Wojennej na 45. Wojskowych Mistrzostwach Świata w Strzelaniu. Jedną z 
bohaterek rozgrywanego w Rio de Janeiro turnieju była por. mar. Sławomira Szpek, która 
została dwukrotną mistrzynią.  Polki zostały uznane za najlepszą żeńską drużynę mistrzostw.

Konkurencją zdominowaną przez zawod-
niczki ZSMW okazało się strzelanie z pisto-
letu na dystansie 25 metrów. Wpierw roz-
grywano zawody drużynowe. Por. mar. Sła-
womira Szpek, st. mar. Agnieszka Korejwo 
i st. mar. Karolina Bujakowska wygrały 
o włos z reprezentacją Niemiec. Polki zdo-
były 1708, a Niemki 1707 punktów. Trzecie 
Chinki do polskich mistrzyń straciły 6 punk-
tów, uzyskując łączny wynik 1702. Choć 
Mistrzostwo zdobyła oczywiście reprezenta-
cja Polski, to śmiało można stwierdzić, że 
w tym wypadku była to reprezentacja Mary-
narki Wojennej RP. Ciężko pracowałyśmy 
przygotowując się do tej konkurencji. – mó-
wiła po zawodach st. mar. Karolina Buja-

kowska – Naszym założeniem było wypaść 
jak najlepiej i się udało. W turnieju indywi-
dualnym por. mar. Sławomira Szpek wywal-
czyła pierwsze miejsce uzyskując 583 punk-
ty. O 1 punkt wyprzedziła Chinkę Ying Cao, 
a o 5 drugą Polkę st. mar. Agnieszkę Korej-
wo. Wiedziałyśmy że Chinki są świetnie 
przygotowane, ale po zwycięstwie w rywali-
zacji drużynowej z Niemkami byłyśmy bar-
dzo pewne siebie – przyznała po zawodach 
dwukrotna mistrzyni świata por. mar. Sła-
womira Szpek.

45. Wojskowe Mistrzostwa Świata 
w Strzelaniu to pierwszy turniej, w którym 
zawodniczki rywalizowały w „szybkim 
strzelaniu z pistoletu” z odległości 25 me-
trów (Military Rapid Fire). To niezwykle 
widowiskowa konkurencja, w trakcie której 
oddaje się 60 strzałów ocenianych podzielo-
nych na dwie, 30-strzałowe części. Każda 
z części podzielona jest na 6 serii 5-strzało-
wych (dwie 10–sekundowe, dwie 8–sekun-
dowe i dwie 6–sekundowe). Tu najlepiej 
z Polek spisała się st. mar. Karolina Buja-
kowska. Zdobyła srebro uzyskując 570 
punktów. Cieszę się, że wrócę do domu 
z dwoma medalami – przyznała po zawo-
dach. Do złota i drugiego mistrzostwa świa-
ta zabrakło bardzo niewiele. Zwyciężczyni, 
reprezentantka Niemiec Stefanie Thurmann 
wystrzelała jedynie punkt więcej. W tej kon-
kurencji o strefę medalową otarła się por. 
mar. Sławomira Szpek. Zdobyła 566 punk-
tów i zajęła 4 miejsce. Do wzbogacenia ko-
lekcji dwóch złotych medali o kolejny, brą-
zowy medal zabrakło jednego punktu. Kon-
kurencja ta była niezwykle wyrównana. Wy-

starczy wspomnieć, że st. mar. Agnieszka 
Korojewo, która zajęła 10. miejsce wystrze-
lała 562 punkty, czyli jedynie 9 mniej od 
zwyciężczyni. Od strefy medalowej dzieliły 
ją tylko 5 punktów. 

Ostatni medal dla żeńskiej reprezentacji 
Polski zdobyła drużyna startująca w strzela-
niu z karabinka na dystansie 50 metrów. St. 
szer. Agnieszka Nagay, st. szer. Alicja Ziaja 
i st. szer. Sylwia Bogacka zajęły 3 miejsce 
zdobywając 1753 punkty ustępując 
o 6 Chinkom i o 11 Niemkom. 

Brazylijski 
worek medali
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