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Skażone okręty
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Jednym z elementów ćwiczenia Okrętowej Grupy Trałowej 13 Dywizjonu Trałowców była walka ze skażeniami. Niszczyciel min 
ORP „Flaming” i trałowiec ORP „Gopło” skierowały się do Punktu Bazowania Hel, gdzie kompania chemiczna 43 Batalionu Saperów z 
Rozewia rozwinęła Okrętowy Punkt Likwidacji Skażeń (OPLS). Na zbliżające się do nabrzeża okręty czekały kurtyny wodne. Następnie 
marynarze chemicy realizowali swoje kolejne zadania. Oczywiście wspierali ich członkowie załóg. Na okręty podano węże wodne, które 
umożliwiły załogom spłukanie substancji niebezpiecznej z pokładów. Po wstępnym spłukaniu okrętów użyto specjalnego oprzyrządowa-
nia do odkażenia jednostki. Po zakończeniu tej czynności specjaliści kompanii chemicznej sprawdzili skuteczność tych działań. Na koniec 
członkowie załóg okrętów udały się do punktu likwidacji skażeń, gdzie usunięto skażenie z ich ciała oraz ubiorów i uzbrojenia. 
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kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Piotr Leoniak

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer naszego miesięcznika „Bandera”. 
Można w nim znaleźć między innymi artykuł poświęcony Komendzie Portu 
Wojennego Gdynia oraz wywiad z komendantem Portu, komandorem An-
drzejem Łysakowskim. KPW to jedna z największych i najważniejszych jedno-

stek w Wojsku Polskim. Bez niej funkcjonowanie Marynarki Wojennej, szczególnie jeśli 
chodzi o jej morski komponent, byłoby praktycznie niemożliwe. To ona dba o to, by na 
okrętach przed wyjściem na morze znalazło się wszystko co jest potrzebne do wykonywa-
nia zadania: od uzbrojenia i amunicji po żywność i wodę pitną. Jest to jednak jedna z 
tych jednostek, której działalności na co dzień się nie zauważa. Z jednej strony to dobrze 
bo świadczy to o tym, że wszystko funkcjonuje tak jak powinno, z drugiej jednak nie za-
uważamy jak ogromną logistyczną pracę muszą każdego dnia wykonywać pracownicy tej 
jednostki. My postanowiliśmy zwrócić na nią uwagę.

Na łamach najnowszego numeru „Bandery” poświęciliśmy też trochę miejsca ćwi-
czeniom rezerwistów-saperów i Narodowym Siłom Rezerwowym. W ciągu ostatnich kilku 
lat zwiększa się zainteresowanie kobiet służbą w armii, w tym także w NSR. Czy świadczy 
to o tym, że armia staje się dla nich coraz bardziej atrakcyjna ? Odpowiedź na to jak i na 
wiele innych pytań związanych z morskim rodzajem Sił Zbrojnych znajdziecie Państwo 
wewnątrz naszego czasopisma.
Zapraszamy do lektury!

Redakcja

 2 TOMASZ GOS | Laicy mówią o wojnie a generałowie

 o logistyce

 5 T.DERFERT T.GOS | Ćwiczenia saperów - rezerwistów
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 14 SŁAWOMIR KUŹMICKI | Uniwersytet Trzeciego Wieku

 15 SEBASTIAN DRAGA | "Okrętowe" pocztówki

 16 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Puchar Polski może za rok

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

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa". Nasz profil na Facebooku: 

Bandera
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Od dawna zajmuje się Pan logisty-
ką?
Po ukończeniu studiów operacyjno-stra-
tegicznych w Akademii Obrony Naro-
dowej zostałem wyznaczony na stano-
wisko szefa Oddziału Zabezpieczenia 
Marynarki Wojennej, która jest jednost-
ką logistyczną. Od tego czasu profesjo-
nalnie zajmuję się logistyką. 

Czy można mówić o specyfice logi-
styki w morskim rodzaju Sił Zbroj-
nych?
Logistyka w Marynarce Wojennej różni 
się od logistyki w Wojskach Lądowych 
czy Siłach Powietrznych. Jednostki Ma-
rynarki Wojennej najczęściej działają na 
morzu i bazują w porcie. Przygotowanie 
jednostki do działań na morzu jest dużo 
bardziej skomplikowane i bardziej pra-
cochłonne niż zaopatrywanie jednostki 
działającej na lądzie. 

Dlaczego? 
Jeśli okręt wychodzi na morze na kilka 
dni, kilka tygodni bądź kilka miesięcy 
to możliwość uzupełnienia tych zapa-
sów są ograniczone w porównaniu z 
możliwościami na lądzie. Można wy-
obrazić sobie co działoby się na okręcie 
gdyby zabrakło na przykład wody pitnej 
albo jej jakość odbiegałaby od przyję-
tych norm sanitarnych. Podobnie rzecz 
się ma z artykułami żywnościowymi i 
innymi środkami materiałowymi.

Co było dla Pana wyzwaniem, kiedy 
obejmował Pan stanowisko komen-
danta KPW Gdynia?
Kiedy rok temu obejmowałem dowo-
dzenie w KPW przede mną stało zada-
nie związane z przejęciem przez moją 
jednostkę dodatkowych obowiązków. 
Komenda rozszerzyła przecież  zakres 
działania o zadania wojskowego oddzia-
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łu gospodarczego w rejonie odpowie-
dzialności. Przyjęto na zaopatrzenie ko-
lejne 33 jednostki i instytucje. W prak-
tyce okazało się to bardzo trudne ponie-
waż trzeba było zachować ciągłość 
wszystkich naszych dotychczasowych 
zadań i jednocześnie w płynny sposób 
przejść do wykonywania tych nowych. 
Myślę, że dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu wszystkich osób służących i pra-
cujących w KPW udało nam się to zada-
nie pomyślnie wykonać. 

Jesteście najwięksi w Wojsku Pol-
skim...
Jesteśmy największą jednostką w Woj-
sku Polskim jeśli chodzi o ilość prze-
chowywanych pozycji materiałowych. 

Ale nie chodzi tutaj o długopisy i 
zszywacze biurowe?
Oczywiście, że nie. Mówiąc w skrócie 
chodzi tutaj o ilość mienia składowane-
go w Komendzie Portu Wojennego Gdy-
nia we wszystkich klasach zaopatrzenia.

To ile jest tych pozycji materiało-
wych?
Ponad 140 tysięcy. 

Jaki macie budżet?
Około 500 milionów złotych rocznie. 
Pod tym względem klasyfikujemy się na 
drugim miejscu w kraju. Chodzi tutaj 
oczywiście o jednostki wojskowe.

Czy zdarzają się problemy z firma-
mi, które wygrywają przetarg?
Niestety czasami tak. Na przykład w ze-
szłym roku byliśmy zaopatrywani w 
żywność przez firmę, która sprzedawa-
ła częściowo przeterminowane produk-
ty. Na opakowaniach terminy przydat-
ności do spożycia były takie jak dekla-
rowała firma ale w rzeczywistości róż-

nie to bywało. W końcu firmą zajęła się 
prokuratura a my z dnia na dzień zosta-
liśmy bez zaopatrzenia. Udało nam się 
jednak poradzić z tym problemem. W 
tym przypadku sprawdza się powiedze-
nie, że najtaniej to nie zawsze znaczy 
najlepiej.

No ale procedury przetargowe wy-
muszają zawarcie umowy z tą firmą, 
która proponuje najniższe ceny...
Do procedur musimy się stosować. 

Procedury przetargowe obejmują 
również remonty okrętów?
Częściowo tak. Remontujemy okręty, 
które już weszły do służby. Są to jednak 
drobne remonty. Na te remonty, które 
wymagają by okręt stał w doku stoczni 
są ogłaszane  przetargi.

Czy to prawda, że w Pana gabinecie 
pracował kiedyś wiceadmirał Józef 
Unrug?
Tak. Obecny gabinet Komendanta Portu 
Wojennego był kiedyś gabinetem Do-
wódcy Floty. Do ciekawostek należy to, 
że w czasach wiceadmirała Unruga 
można było przejść z jednego końca bu-
dynku do drugiego nie wychodząc w 
ogóle na korytarz. W pokojach i gabine-
tach były przejścia, które to umożliwia-
ły. Dzisiaj część tych przejść jest zamu-
rowana.

Czy logistyka w wojsku jest ważna?
Jest takie powiedzenie: laicy mówią o 
wojnie, a generałowie o logistyce. My-
ślę, że sporo prawdy jest w tym powie-
dzeniu.
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Z komandorem Andrzejem Łysakowskim, Komendantem Portu 
Wojennego Gdynia rozmawia Tomasz Gos.
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KMDR ANDRZEJ ŁYSAKOWSKI urodził się 22 kwietnia 1962 roku w Rejowcu Fabrycznym (dawne woj. chełmskie). Służbę woj-
skową rozpoczął w 1980 roku podejmując naukę w Szkole Chorążych Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu. 25 października 
1983 roku objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu kompanii ochrony batalionu zabezpieczenia w 3 Pułku Zabez-
pieczenia Dowództwa Marynarki Wojennej. W 1986 roku został skierowany na dwuletnie stacjonarne studia zawodowe w Wyż-
szej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, po ukończeniu których w 1988 roku został promowany na stopień oficerski i 
objął stanowisko dowódcy kompanii ochrony batalionu zabezpieczenia w 3 Pułku Zabezpieczenia DMW. W sierpniu 1990 roku 
został przeniesiony do 1 Składnicy Techniki Morskiej (późniejsza Centralna Składnica Marynarki Wojennej) na stanowisko inży-
niera warsztatów remontowych. Z Centralną Składnicą MW związał się na osiem kolejnych lat. W 1990 roku został starszym ofi-
cerem operacyjno-szkoleniowym Wydziału Administracji Ogólnej, a 7 lat później awansował na stanowisko szefa Wydziału Admi-
nistracji Ogólnej – zastępcy kierownika CSMW. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dniem 2 listopada 1998 roku 
został skierowany do 1 Morskiego Pułku Strzelców (obecny Oddział Zabezpieczenia MW) gdzie w latach 1998 – 2006 pełnił obo-
wiązki zastępcy dowódcy pułku i szefa sztabu. Przez następny rok studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na Wy-
dziale Operacyjno-Strategicznym. Po powrocie do Gdyni objął dowodzenie Gdyńskim Oddziałem Zabezpieczenia MW, którym kie-
rował do 12 września 2012 roku. Od ponad roku stoi na czele KPW Gdynia.

Laicy mówią o wojnie
a generałowie o logistyce

2
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Dziewiąty wrzesień był dniem 
wcielenia do służby żołnierzy 
rezerwy do 43 Batalionu Sape-
rów Marynarki Wojennej. Już 

od godziny 8.00 pod bramą jednostki zebra-
ła się duża grupa rezerwistów. Ogółem w 
ćwiczeniu wzięło udział 41 marynarzy sa-
perów. Pierwszy dzień szkolenia zakończył 
się zbiórką, na której żołnierze zostali zapo-
znani z dowództwem jednostki i kadrą kom-
panii saperów. Szkolenie, mimo że krótkie, 
to jednak prowadzone było bardzo inten-
sywnie, a warunki atmosferyczne były ty-
powo „saperskie”. Żołnierze wykonali rzut 
granatem bojowym, odbyli strzelanie z bro-
ni osobistej oraz uczestniczyli w zajęciach z 
minerstwa na środkach bojowych. Ostatni 
dzień szkolenia rozpoczął się od uroczystej 
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Wrzesień był miesiącem ćwiczeń żołnierzy rezerwy zarówno 8 Batalionu Saperów
w Dziwnowie jaki i 43 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Rozewiu.
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zbiórki, na której dowódca jednostki kmdr 
por. Kazimierz Babiński podziękował re-
zerwistom za duży wkład i zaangażowanie 
podczas szkolenia. Wyróżniającym się żoł-
nierzom dowódca wręczył listy gratulacyj-
ne. Uroczystość zakończyła się defiladą, po 
której rozpoczął się proces rozliczania re-
zerwistów  z jednostką.

Z kolei pod koniec września w 8. Bata-
lionie Saperów w Dziwnowie zakończyły 
się pierwsze po pięcioletniej przerwie ćwi-
czenia żołnierzy rezerwy. Grupy rezerwi-
stów szkoliły się na przykoszarowych pla-
cach ćwiczeń oraz w obiektach szkolenio-
wych jednostki. W pierwszym dniu szkole-
nia, żołnierze zostali umundurowani i wy-
posażeni w osobisty sprzęt. Przebiegało to 
według tych samych procedur, które reali-

B A N D E R A

1 i 2 października Marynarka Wojenna 
przeprowadziła operację unieszkodliwia-

Torpedy w Zatoce Gdańskiej 

Przysięga wojskowa podchorążych 
Akademii Marynarki Wojennej 

Polsko-niemieckie rozmowy sztabowe

25 września w Gdyni zakończyły się dwu-
dniowe polsko-niemieckie rozmowy 

sztabowe. Była to III tura rozmów obustronnej 
grupy roboczej, której celem jest pogłębienie 
współpracy pomiędzy Marynarką Wojenną 

RP, a Marynarką Niemiecką. Spotkanie było 
wynikiem porozumienia pomiędzy ministrami 
Obrony Narodowej Polski i Niemiec zawarte-
go w Warnemunde w maju 2013 roku. W spo-
tkaniu uczestniczyło ośmiu specjalistów z 
Niemiec pod przewodnictwem fregattenkapi-
tana (kmdr por.) Manfreda Grabińskiego oraz 
15 polskich oficerów z kmdr. Krzysztofem 
Marciniakiem na czele. Rozmowy dotyczyły 
28 projektów podzielonych na 4 grupy tema-
tyczne, w tym: rozwoju obu marynarek wojen-
nych, współpracy operacyjnej, szkoleniowej 
oraz logistyki. W trakcie rozmów omawiano 

por. Tomasz Derfert i Tomasz Gos 
tomasz.gos@zbrojni.pl

26 września odbyła się uroczysta przysię-
ga wojskowa podchorążych Akademii 

Marynarki Wojennej. Po raz drugi w historii 
uczelni miała ona miejsce na rynku w Pucku. 
Uroczystość zainaugurowało podniesienie fla-
gi państwowej o godz. 8:00 na placu apelo-
wym uczelni. Następnie rodziny i najbliżsi 
studentów wojskowych I roku spotkali się z 
Komendą AMW oraz zapoznali się z obiekta-
mi i bazą szkoleniowo-dydaktyczną uczelni. O 
godz. 10:00 w Kościele Garnizonowym Gdy-
ni-Oksywiu odbyła się msza święta w intencji 
Akademii Marynarki Wojennej i podchorą-

ĆWICZENIA SAPERÓW – REZERWISTÓW

zowane byłyby w przypadku ogłoszenia 
mobilizacji. Podczas tegorocznych ćwiczeń 
główny nacisk położony został na odtwo-
rzenie nawyków i indywidualnych umiejęt-
ności rezerwistów, które w wyniku pięcio-
letniej przerwy w systemie szkolenia mogły 
ulec zatarciu. Dużą wagę przewiązywano 
także do szkoleń z zagadnień podstawo-
wych, takich jak przepisy przeciwpożaro-
we, przepisy bezpieczeństwa, tematy doty-
czące ochrony informacji niejawnych oraz 
dyscypliny wojskowej. W kolejnych dniach 
ćwiczących zapoznano z budową i zasada-
mi eksploatacji sprzętu pozostającego na 
wyposażeniu jednostki. Było też szkolenie 
strzeleckie, podczas którego przypomniane 
zostały zasady bezpieczeństwa oraz meto-
dyka celowania. Podczas zajęć z obrony 
przed bronią masowego rażenia przedsta-
wione zostały zasady i sposób posługiwa-
nia się maską przeciwgazową oraz odzieżą 
ochronną. W trakcie szkolenia odbyły się 
także wykład dotyczący ogólnych informa-
cji na temat jednostki. 

Na krótkotrwałe ćwiczenia żołnierze re-
zerwy powoływani mogą być raz w roku. 
Ich celem jest doskonalenie umiejętności 
potrzebnych do wykonywania zadań na sta-
nowiskach wynikających z nadanego przy-
działu mobilizacyjnego, a także zgrywanie 
pododdziałów. 

nia niewybuchów zalegających na dnie toru 
podejściowego do portu w Gdyni. Niebez-
pieczne znaleziska zalegały na głębokości 30 
metrów w odległości około 5 mil morskich od 
brzegu. W operacji wzięła udział załoga nisz-
czyciela min ORP „Flaming” wraz z Grupą 
Nurków Minerów 13 Dywizjonu Trałowców. 
Podczas fazy wstępnej operacji przeprowadzo-
no identyfikację obiektów przy pomocy zdal-
nie sterowanego pojazdu podwodnego typu 
„Ukwiał”. Po wstępnej analizie, znaleziska zo-
stały zidentyfikowane jako niemieckie torpedy 
z czasów II wojny światowej. Następnie spe-

m.in. wymagania operacyjne dotyczące okrętu 
wsparcia działań połączonych, projektu okrętu 
wsparcia logistycznego, wojny minowej, 
utworzenia wspólnej komórki kierowania 
okrętami podwodnymi. Rozmawiano także na 
temat zasad wspólnego szkolenia załóg pol-
skich śmigłowców na niemieckich fregatach, 
wykorzystania okrętu szkolnego ORP „Wod-
nik” jako bazy szkoleniowej dla niemieckich 
kadetów oraz możliwości wymiany personelu 
pomiędzy obu flotami wojennymi, a w przy-
szłości utworzenia wspólnych załóg dla jedno-
stek pływających. 

żych składających przysięgę. Na kulminacyj-
ny punkt ceremonii pododdziały przemieściły 
się do Pucka. Na rynku miasta uroczystość 
rozpoczęła się o godz. 12:00. Przysięgę złoży-
ło 19 studentów wojskowych, mimo, iż na rok 
przyjętych jest 20 podchorążych. Jedna z Pań 
złożyła już wcześniej przysięgę będąc student-
ką Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądo-
wych. Kandydaci na oficerów złożyli przysię-
gę na sztandar uczelni w obecności rodziców i 
zaproszonych gości.

cjaliści z Grupy Nurków Minerów zeszli pod 
wodę w celu potwierdzenia wyników wstępnej 
analizy oraz zamocowania ładunków wybu-
chowych służących do niszczenia niebez-
piecznych obiektów. Łączna masa morskich 
ładunków wybuchowych użytych do detonacji 
torped wyniosła 4,8 kilograma. Po detonacji 
nurkowie minerzy przeprowadzili oględziny 
miejsc w celu potwierdzenia neutralizacji nie-
wybuchów. Była to 50-ta tego typu operacja 
przeprowadzona przez Marynarkę Wojenną w 
tym roku. 
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W ostatniej dekadzie okrę-
ty Marynarki Wojennej 
uczestniczyły w kilku-
dziesięciu międzynaro-

dowych ćwiczeniach na Bałtyku, Mo-
rzu Północnym, Śródziemnym i Atlan-
tyku. Największe z nich to między in-
nymi Spontex, Joint Warrior, Danex, 
Northern Coasts czy Baltops. Każde z 
tych ćwiczeń ma na celu jedno główne 
zadanie – przygotowanie międzynaro-
dowych sił morskich do współdziała-
nia z lotnictwem, siłami specjalnymi i 
lądowymi w ramach połączonej opera-
cji morskiej. 

Zmiana symetrii
Interesujące z punktu widzenia hi-

storycznego jest ćwiczenie Northern 
Coasts, które we wrześniu odbyło się 
na Bałtyku. U podstaw jego opracowa-
nia leżała zmiana strategii NATO z po-
czątku XXI wieku. Jej efektem było 
znaczne zmniejszenie ilości ćwiczeń 
międzynarodowych w związku z zaan-
gażowaniem Sojuszu w realną walkę 
ze światowym terroryzmem. Po kilku 
latach zauważono znaczny spadek ilo-
ści międzynarodowych ćwiczeń mor-
skich na arenie europejskiej i stąd po-
mysł niemieckiej marynarki wojennej 
aby stworzyć scenariusz ćwiczenia, 
który z jednej strony podtrzyma zdol-

ność poszczególnych sił morskich do 
działania i współdziałania z innymi ro-
dzajami sił zbrojnych, a z drugiej 
umożliwi przygotowanie okrętów róż-
nego przeznaczenia do reagowania na 
najnowsze zagrożenia na morzu.

Cytowany w 2010 roku podczas ko-
lejnej edycji ćwiczenia w Finlandii, 
oficer niemieckiej MW kmdr por. 
Klaus Bremmer, pytany przy okazji 
jednego z ćwiczeń o jego genezę wspo-
minał, że skoro w wyniku światowych 
przeobrażeń i nowych zagrożeń wy-
czerpały się dotychczasowe możliwo-
ści organizowania dużych ćwiczeń na 
morzu to trzeba było coś z tym zrobić. 
W rezultacie zmieniono zupełnie po-
dejście do prowadzenia ćwiczeń i od-
tąd opracowywane przez niemiecką 
MW ćwiczenie miało być co roku or-
ganizowane w różnych miejscach base-
nu Morza Bałtyckiego ze znaczącym 
udziałem kraju-gospodarza w zakresie 
planowania, zabezpieczenia i przepro-
wadzenia całej operacji.  Zmianie ule-
gła także symetria prowadzenia dzia-
łań na morzu… naprzeciwko siebie nie 
stały już jak dawniej dwie grupy okrę-
tów reprezentujących siły koalicji i si-
ły przeciwnika, ale zaczęły się poja-
wiać małe łodzie motorowe, awionetki 
symulujące niespodziewane ataki na 
okręty, czy w końcu pływające odbija-

cze, które w rzeczywistości mogłyby 
być wypełnione po brzegi ładunkiem 
wybuchowym eksplodującym po ze-
tknięciu z kadłubem okrętu.

Broń się sam
Wspomniane powyżej zagrożenia 

asymetryczne spędzają sen z powiek 
każdemu dowódcy okrętu, który ma 
wykonywać swoje zadania w rejonach 
ścieśnionych, w małym oddaleniu od 
baz rebeliantów czy ludności sprzeci-
wiającej się interwencji sił koalicji. I 
mimo, że najczęściej operacja ta jest 
sankcjonowana przez Radę Bezpie-
czeństwa ONZ, nikt nie zadba o bez-
pieczeństwo własnej jednostki tak jak 
jej załoga. Dlatego właśnie tak duży 
nacisk kładziony jest na przygotowanie 
okrętów do odparcia niespodziewanych 
ataków na poszczególne jednostki, 
gdyż w zespole nie ma okrętów zbęd-
nych i utrata któregokolwiek z nich 
może się wiązać z opóźnieniem lub 
wręcz uniemożliwieniem wykonania 
głównego zadania przez siły koalicji.

W pierwszej edycji ćwiczenia Nor-
thern Coast w 2007 roku wzięło udział 
w sumie czterdzieści okrętów nawod-
nych, podwodnych i samolotów z sied-
miu państw. W kolejnych latach orga-
nizacji ćwiczenia podejmowały się Da-
nia, Finlandia i Szwecja, a liczba 

uczestników sukcesywnie rosła. Tego-
roczna edycja zgromadziła 40 okrętów, 
10 śmigłowców i 2,5 tysiąca żołnierzy 
i marynarzy z 15 krajów. W manew-
rach wzięły udział także dwa polskie 
okręty – niszczyciel min ORP Czajka i 
okręt dowodzenia Stałym Zespołem Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 
1 - ORP Kontradmirał Xawery Czer-
nicki. 

Okręty rozpoczęły ćwiczenie od 
wejścia do portu w Karlskronie, gdzie 
od 6 do 8 września zorganizowano tzw. 
fazę portową. W jej trakcie dowódcy, 
członkowie załóg okrętów i organiza-
torzy ćwiczenia spotkali się na ostat-
niej konferencji nazywanej z angiel-
skiego Pre-Sail Conference - czyli po 
prostu konferencją przed wyjściem na 
morze. Czas ten wykorzystywany był 
na ostateczne ustalenia operacyjne 
przed wyjściem na morze i wyjaśnie-
nie wszelkich możliwych niejasności 
dotyczących przebiegu całej operacji. 
W tym samym czasie okręty uzupeł-
niały zapasy wody, paliwa i żywności, 
aby bez przeszkód wykonywać swoje 
zadania przez niemal dwa tygodnie na 
morzu. 

Fikcyjny kryzys
Scenariusz ćwiczenia Northern Co-

asts 2013 zakładał kryzys etniczno-
ekonomiczny, który przez lata dopro-
wadził do podziału wewnątrz jednego 
z państw i rozlewał się w niebezpiecz-
nym tempie na kraje sąsiadujące. Po-
mimo podpisania protokołu pokojowe-
go, nadal dochodziło do walk we-
wnętrznych i nowo stworzony rząd po-
prosił Radę Bezpieczeństwa ONZ o 
pomoc w ustabilizowaniu sytuacji. 
Biorąc pod uwagę realne zagrożenie 
dla użytkowników morza oraz dbając o 
przestrzeganie uprzednio wprowadzo-
nego embargo, RB ONZ autoryzowała 
użycie sił międzynarodowych do za-
pewnienia bezpieczeństwa w rejonie. 
To był stan początkowy scenariusza, 
który zaczynał obowiązywać w dniu 
rozpoczęcia fazy morskiej ćwiczenia i 
był dla załóg okrętów i lotnictwa mor-
skiego „podłożem” do przećwiczenia 
skomplikowanych i złożonych operacji 
antyterrorystycznych, blokadowych, 
kontroli żeglugi i niesienia pomocy 
humanitarnej. 
Ćwiczenie podzielone było na dwie fa-
zy. W pierwszych dniach okręty współ-
pracowały zgodnie ze scenariuszem, 
który otrzymały przed wyjściem na 
morze. W tym czasie okręty, samoloty 
i śmigłowce funkcjonowały pojedyn-
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Strzały 
z północnych wybrzeży

Kilka razy w roku okręty różnych bander spotykają się w różnych częściach 
Starego Kontynentu aby przećwiczyć główne elementy strategii, taktyki i 
możliwych zdarzeń na morzu. Jednym z takich ćwiczeń jest Northern Coasts.

czo i w małych grupach taktycznych. 
Celem tej części manewrów było do-
skonalenie współdziałania przy podsta-
wowych procedurach manewrowania, 
łączności, symulowanych małych awa-
riach (pożar, przebicie kadłuba) czy 
ratowania życia na morzu (ćwiczebny 
alarm „człowiek za burtą”). Druga fa-
za polegało na podjęciu działań ze 
względu na eskalację konfliktu i przy-
dzielaniu poszczególnym okrętom za-
dań na bieżąco. Każdy okręt musiał 
więc pozostać w gotowości do wyko-
nania wszystkich przewidzianych dla 
siebie zadań na podstawie rozkazu od 
kierownika ćwiczenia i wyższych prze-
łożonych.

Jak wspomniano na początku, bez-
pośrednią przyczyną powstania tego 
ćwiczenia było przeorientowanie NA-
TO na walkę z terroryzmem i koniecz-
ność znalezienia odpowiednich uzu-

pełniających metod szkolenia wojsk. 
W świetle zbliżającego się wielkimi 
krokami wyjścia NATO z Afganistanu 
ten problem będzie jeszcze większy i 
kolejne ćwiczenia będą służyć pod-
trzymaniu zdolności bojowych i goto-
wości do szybkiego reagowania na za-
grożenia czekające nas w przyszłości. 
Jednym z przykładów jest listopadowe 
ćwiczenie organizowane między inny-
mi na terenie Polski pod kryptonimem 
„Steadfast Jazz”, które będzie najwięk-
szym sprawdzianem dla sił odpowiedzi 
NATO w tym roku. Pozostaje mieć na-
dzieję, że ćwiczenie Northern Coasts 
będzie się dalej rozwijać i angażować 
coraz więcej państw europejskich oraz 
przyczyniać się do wzmocnienia po-
tencjału poszczególnych komponentów 
sił zbrojnych w tej części świata. 
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Typowe dla wojskowego oddziału 
gospodarczego jest zaopatrywa-
nie finansowe a także zaopatry-

wanie w takie produkty jak żywność czy 

paliwo. Ale Komenda Portu Wojennego 
Gdynia aby umożliwić okrętom odtwo-
rzenie gotowości bojowej zaopatruje je 
również w: żywność, mundury, słodką 

wodę i inne rzeczy codziennego użytku 
a także w amunicję, rakiety, torpedy, mi-
ny oraz wyposażenie chemiczne. Napra-
wy sprzętu okrętowego są prowadzone 

Najwięksi w logistyce
Komenda Portu Wojennego Gdynia zgodnie z rozkazem szefa Sztabu 
Generalnego od początku tego roku pełni funkcję wojskowego oddziału 
gospodarczego w rejonie swojej odpowiedzialności. KPW zaopatruje obecnie 75 
jednostek, w tym 11 operacyjnych, w których skład wchodzą dywizjony okrętów 
3 Flotylli Okrętów. We wszystkich tych jednostkach służy około 5 tysięcy ludzi.
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

w Warsztatach Remontowych Techniki 
Morskiej należących do KPW. Obsługa 
medyczna żołnierzy i pracowników woj-
ska również należy do zakresu działal-
ności tej jednostki. „Oprócz tego zajmu-
jemy się świadczeniem usług transporto-
wych. W zasadzie oprócz tego, że nie 
wykonujemy zadań typowo morskich to 
zajmujemy się prawie wszystkim” - mó-
wi kmdr Andrzej Łysakowski, Komen-
dant Portu Wojennego Gdynia. 

Port Wojenny w Gdyni to główna 
polska baza morska i jeden z istotniej-
szych natowskich portów na Bałtyku. 
Stacjonuje tu ponad 30 okrętów oraz flo-
ta kutrów, motorówek i holowników 
wchodzących w skład 3 Flotylli Okrę-
tów, w której służy około 3 tysiące ma-
rynarzy. Za funkcjonowanie tego skom-

plikowanego organizmu odpowiada Ko-
menda Portu Wojennego Gdynia – naj-
większy oddział gospodarczy WP i naj-
starsza jednostka logistyczna polskiej 
Marynarki Wojennej. 

Pierwsza siedziba KPW była w Puc-
ku. Utworzono ją w kwietniu 1920 roku. 
W pierwszej fazie zorganizowano pod-
ręczne warsztaty remontowe, utworzono 
skład węgla oraz doprowadzono z przy-
stani słodką wodę. Jednak ze względu na 
warunki hydrograficzne i techniczne 
port w Pucku nie miał szans na rozbudo-
wę w kierunku potrzeb tworzonej Mary-
narki Wojennej. Pierwsze decyzje o bu-
dowie portu w Gdyni zapadły jeszcze w 
1920 roku. Sześć lat później, w 1926 ro-
ku KPW przeniesiono do Gdyni do bu-
dynku, w którym znajduje się obecnie 

dowództwo 3 Flotylli Okrętów. W tam-
tym czasie w budynku gdzie teraz znaj-
duje się siedziba KPW Gdynia było Do-
wództwo Floty. 

W Komendzie Portu Wojennego 
Gdynia pracuje około 1200 osób. Mniej 
więcej po połowie pracowników wojska 
i żołnierzy zawodowych. Ciekawostką 
jest to, że budynek dowództwa KPW 
Gdynia z lotu ptaka ma kształt orła w 
koronie (został on wybudowany w dwu-
dziestoleciu międzywojennym według 
projektu słynnego polskiego architekta 
profesora Mariana Lalewicza).

15 września, podczas uroczystości 74 

Rocznicy Sowieckiej Agresji na Polskę oraz 

Dnia Sybiraka, pod pomnikiem „W Hołdzie 

Zesłańcom Sybiru” w Gdyni, dokonano de-

koracji sztandaru Komendy Portu Wojenne-

go Gdynia medalem „Pro Patria”. Medalem 

uhonorowano również Komendanta Portu 

Wojennego – kmdr. Andrzeja Łysakowskie-

go. Medal „Pro Patria” jest odznaczeniem 

cywilnym, ustanowionym Zarządzeniem 

Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych 1 września 2011 

roku. Uhonorowane tym medalem zostają 

osoby i instytucje „za szczególne zasługi w 

kultywowaniu pamięci o walce o niepodle-

głość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Z KALENDARIUM KPW GDYNIA:
1920 - rozkazem dziennym szefa Departamentu Spraw Mor-
skich nr 35/20 ogłoszono treść rozkazu Ministra Spraw Woj-
skowych, w którym z dniem 28 kwietnia powołano do życia Do-
wództwo Wybrzeża Morskiego i bezpośrednio podporządkowa-
ną mu Komendę Portu Wojennego w Pucku;
1926 - struktury puckiej KPW przeniesiono do nowo powstałej 
bazy w Gdyni, w której KPW Gdynia mieści się do dziś;
1996 – Komendzie Portu Wojennego Gdynia został podpo-
rządkowany dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających;
2002 – do składu KPW Gdynia dołączył Batalion Zabezpiecze-
nia;
2007 – KPW Gdynia zapewniła wsparcie logistyczne uczestni-
kom ćwiczenia Noble Mariner – największych manewrów mor-
skich NATO ostatnich lat. 

Podstawowe zadania KPW Gdynia: 
- Zaopatrywanie okrętów zarówno na morzu, jak i w portach we wszelkiego rodzaju amunicję, rakiety, torpedy, miny oraz wyposażenie chemiczne, 
materiały pędne i smary, a także w żywność, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, słodką wodę i wszelkie inne rzeczy niezbędne do właściwe-
go funkcjonowania okrętu;
- Zabezpieczanie podstawowych napraw sprzętu okrętowego w oparciu o warsztaty remontowe techniki morskiej, wchodzące w skład komendy;
- Realizacja zadań związanych z ochroną i obroną Portu Wojennego oraz wszelkich magazynów i składów znajdujących się na terenie Komendy 
Portu Wojennego Gdynia oraz jednostek podległych 3 Flotylli Okrętów;
- Likwidacja pożarów na lądzie i morzu siłami garnizonowej straży pożarnej KPW Gdynia oraz prowadzenie wszelkiego rodzaju prac porządkowych, 
jak usuwanie wiatrołomów, czy też wypompowywanie wody z zalanych budynków lub części portu; 
- Świadczenie usług medycznych żołnierzom i pracownikom wojska Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz innych jednostek wojskowych podle-
głych Dowódcy 3 Flotylli Okrętów na bazie ambulatorium z izbą chorych KPW Gdynia;
- Zabezpieczanie i realizacja przewozów dla potrzeb jednostek wojskowych 3 Flotylli Okrętów siłami zespołu wsparcia oraz zespołu technicznego 
KPW Gdynia. 
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Główną atrakcją Dni Otwartych były 
niewątpliwie zawody na celność zrzutu tra-
twy ratowniczej z samolotu An-28 Bryza. 
W rywalizacji uczestniczyły 3 załogi. Ce-
lem było zrzucenie imitatora tratwy ratow-
niczej, czyli worka o wadze zbliżonej do 
faktycznej tratwy (około 50kg),  jak najbli-
żej flary dymnej. Tratwę zrzuca sie z wyso-
kości 100 metrów przy prędkości 200 km/h. 
Każda z załóg wykonała po 3 bojowe zaj-
ścia, zrzucając za każdym razem po jednym 
worku. Jednak tegoroczne zawody nie były 
łatwe, głównie z powodu pogody. „Te za-
wody są symulacją prawdziwych działań na 
morzu” – stwierdza kpt. mar. pil. Tomasz 
Zgoda, dowódca jednej z Bryz. „Przez 365 
dni w roku pełnimy dyżur ratowniczy, jak i 
rozpoznawczy i załogi są szkolone na wypa-
dek jakiejkolwiek katastrofy lub gdy trzeba 
by było udzielić pomocy na morzu. Jeste-
śmy szkoleni tak, aby zrzucić tratwę pod 
wiatr. Powinna ona spaść przed rozbitkiem, 
a fala dopycha wówczas tratwę, tak aby 
osoba potrzebująca pomocy traciła jak naj-
mniej energii płynąc do niej” - tłumaczy 
kpt. Zgoda. Jednak w sobotę piloci musieli 
zmagać sie z silnym bocznym wiatrem. 
Kurs nalotu na cel był ustawiony wzdłuż 
strefy bezpiecznej skąd zawody obserwo-
wali widzowie, tak by mieli jak najlepszy 
widok. „To powodowało, że musieliśmy 
zrzucać tratwy z bocznym wiatrem, który 

tego dnia był dość silny. Wiał z kierunku 
170, 180 stopni, w górze trochę kręcił, był 
bardziej z tyłu. I właśnie kierunek wiatru 
wymagał od nas dodatkowych obliczeń i 
poprawek, aby w odpowiednim momencie 
podać sygnał do zrzutu. Zawody były po-
przedzone dwoma treningami podczas któ-
rych panowały podobne warunki więc mo-
gliśmy sobie przećwiczyć ten element”. 

Zwyciężyła załoga dowodzona przez 
kpt. mar. pil. Tomasza Zgodę. To już 
czwarte zwycięstwo tego pilota w rozegra-
nych do tej pory 5 edycjach zawodów. Ma 
on również za sobą zwycięstwo w zawo-
dach na celność lądowania. Te sukcesy nie 
mogą dziwić. Kpt. mar. pil. Zgoda jest sze-
fem zespołu szkolenia lotniczego w 44 
BLotM. Na samolotach An-28 Bryza lata 
od 1997 roku, czyli od momentu promocji. 
Nalotu życiowego ma 1970 godzin, z tego 
gro, bo 1786 na Bryzach. Drugie miejsce 
zdobyła załoga dowodzona przez kmdr. 
por. pil. Mieczysława Bednarza. Na najniż-
szym stopniu podium stanęła załoga kmdr. 
ppor. Jakuba Murzynowskiego. Wszystkie 
załogi otrzymały od dowódcy 44 BLotM, 
kmdr pil. Jarosława Andrychowskiego pa-
miątkowe puchary.

Po zakończeniu zawodów, goście lotni-
ków morskich mogli obejrzeć pokazy dy-
namiczne śmigłowca pokładowego SH-2G 
oraz śmigłowca ZOP Mi-14 PŁ. Nad lotni-

skiem w Siemirowicach swoje umiejętności 
zaprezentowali także piloci Sił Powietrz-
nych, którzy przylecieli parą samolotów 
SU-22. Na zakończenie pokazu dynamicz-
nego grupa ratownictwa lotniskowego prze-
prowadziła symulowaną operację gaszenia 
pożaru samolotu Bryza oraz ewakuacji 
członków jego załogi. 

Pokazom dynamicznym towarzyszyła 
wystawa statyczna statków powietrznych  
polskiego lotnictwa morskiego czyli samo-
lot AN-28 Bryza 1R oraz śmigłowce: SH-
2G i Mi-14 PŁ. Można było zasiąść za ste-
rami maszyn, poczuć się przez chwile jak 
członek załogi, a także porozmawiać z za-
łogami na temat specyfiki ich służby. Do 
zwiedzania udostępniony był także remon-
towany historyczny samolot odrzutowy 
Lim-6MR.

Bramy lotniska w Siemirowicach były 
szturmowane od samego momentu otwar-
cia o godzinie 9.00 do zamknięcia plano-
wanego na godzinę 14.00. Zapewne wpływ 
na duże zainteresowanie pokazami, miała 
obecność wozów satelitarnych TVN24 i 
Polsat News. Obie stacje telewizyjne miały 
wejścia „na żywo” już około godziny 9.00 
Dziennikarze: Adam Kasprzyk oraz Anna 
Gonia wymieniali liczne atrakcje jakie cze-
kają  na tych, którzy zdecydują sie przyje-
chać do Siemirowic. Swoje zaproszenie do 
44 BLotM na antenie telewizyjnej w roz-

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. kmdr. por. rez. Władysława JERMACZA

wieloletniego pracownika Oddziału Infrastruktury MW

łączymy się w bólu
z pogrążoną w żałobie rodziną

koleżanki i koledzy
z Oddziału Infrastruktury MW

-

Setki osób przybyły w sobotę, 7 października do 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w 
Siemirowicach. Podczas Dnia Otwartego można było podziwiać kunszt lotników 
morskich oraz maszyny, które na co dzień eksploatują strzegąc morskich rubieży. 

mowie z dziennikarzami kierował także do-
wódca Bazy, kmdr pil. Jarosław Andrychow-
ski. „Mimo dużego zainteresowania w po-
przednich latach, liczba gości podczas tego-
rocznego Dnia Otwartego przerosła nasze 
oczekiwania” - mówi kmdr pil. Jarosław An-
drychowski. Bywały momenty, że autokary 
dowożące gości z bramy na miejsce pokazu 
były rozgrzane do czerwoności. Można tylko 
ukłonić sie w stronę kierowców, którzy robi-
li co mogli, by zapewnić sprawny transport 
oraz widzów, którzy mimo chłodnego dnia 
wytrwale oczekiwali na swoje miejsce w au-
tobusie. „Obserwując tłumy, które gościły na 
naszym lotnisku rozważamy przejście na tro-
chę inną formułę. Zaprosimy do współorga-
nizacji miasto Lębork. Podmioty cywilne mo-

czas kolejnych pokazów w Siemirowicach 
myślimy, aby zaprosić również samoloty, 
którym wystarczy 2,5 kilometrowy pas star-
towy. Jednak nie będą to maszyny cywilne, 
ponieważ naszym celem jest prezentacja 
lotnictwa morskiego”- podkreśla kmdr pil. 
Andrychowski. Dodaje: „Podobnie jak rok 
temu chcielibyśmy, aby w darłowskim por-
cie był udostępniony do zwiedzania jeden z 
okrętów MW. Podczas ostatnich pokazów 
trałowiec okazał się nie lada gratką i został 
niemal „zadeptany” przez zwiedzających”.

Pozostaje podziękować lotnikom mor-
skim za dotychczasowe pokazy i życzyć 
spełnienia planów na przyszłość. 

PIKNIK LOTNICZY
W SIEMIROWICACH

głyby zapewnić naszym gościom m.in. bo-
gatszy zestaw zaplecza gastronomiczne-
go. W związku z tym, że 44 BLotM nie jest 
już podmiotem gospodarczym mamy 
ograniczone możliwości” - mówi kmdr 
pil. Andrychowski.  

W skład 44 BLotM wchodzi również 
Grupa Lotnicza Darłowo. Pokazy lotni-
ków morskich odbywają sie na przemian 
w Siemirowicach i Darłowie. „Właśnie w 
Darłowie, w związku z dużym zaintereso-
waniem społeczeństwa planujemy rozsze-
rzyć formułę pokazów. Chcemy zaprosić 
naszych kolegów z innych krajów NATO 
posiadających lotnictwo morskie. Ze 
względu na specyfikę lotniska w Darłowie 
będą to jedynie śmigłowce. Jednak pod-

Można odejść na zawsze by stale być blisko.
ks. Jan Twardowski

Panu st. chor. sztab. mar.
Karolowi WYRZYKOWSKIEMU

oraz Jego Rodzinie wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają
koleżanki i koledzy z Wydziału Wsparcia

Dowodzenia i Łączności N6 Dowództwa 3. Flotylli Okrętów
w Gdyni.
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długą kolejkę chętnych w Wojskowych Ko-
mendach Uzupełnień. Dane społeczne 
opracowane przez specjalistów sekcji wy-
chowawczej CSMW na podstawie ankiety 
pokazują kilka ciekawych trendów, które 
mają miejsce od początku powstania służby 
przygotowawczej do NSR. 

Kandydaci na oficera?
Patrząc na wykształcenie kandydatów 

do służby w korpusie szeregowych zawo-
dowych odnosi się wrażenie, że wszyscy 
chcą ubiegać się o przyjęcie do szkół ofi-
cerskich czy też studium oficerskiego. 
Ochotnicy z wykształceniem gimnazjal-
nym, to duża rzadkość. W tym naborze je-
den elew ma takie wykształcenie, a 8 kolej-
nych wykształcenie zawodowe. Dzisiaj 
większość ochotników legitymuje się wy-
kształceniem średnim (146 osób), a pozo-
stali mają wykształcenie wyższe! (95 osób 
w tym 42 kobiety). Zarówno wśród kobiet, 
jak i mężczyzn przekrój wiekowy jest taki 
sam – od 19 do 41 lat. Większość pochodzi 
z miast – 167 osób. Przeszło 20% całej 
grupy żyje w związkach małżeńskich i 
większość z nich ma na utrzymaniu rów-
nież dzieci (25 kobiet i 22 mężczyzn). Wię-
cej jest zamężnych kobiet niż żonatych 
mężczyzn. Głównym celem ich pobytu w 
wojsku jest zdobycie nowego zawodu, a 
tym samym przyjęcie do korpusu szerego-
wych zawodowych. Ankietowani ściśle łą-
czą powyższy cel z realizacją własnych 
marzeń, pasji, ale również poprawą warun-
ków życiowych i stabilizacją. Długotrwałe 
zwolnienie lekarskie w wyniku choroby 
jest karą, a nie chwilą oderwania się od co-
dziennych obowiązków. Dlaczego? Bo 
ciężko jest nadgonić stracone zajęcia i trze-
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Na początku września zaczęli swoją przygodę z wojskiem. 250 ochotników świadomie zamieniło 
swoje dotychczasowe życie na wyrzeczenia związane ze służba wojskową. Po raz pierwszy w historii 
naboru do usteckiego Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej co trzeci elew jest kobietą.

To ostatni w tym roku nabór do 
służby przygotowawczej do Naro-
dowych Sił Rezerwowych w 
usteckim ośrodku szkolenia. 

Ostatni i rekordowy pod względem liczby 
kobiet, które postanowiły sprawdzić się w 
żołnierskim życiu. 84 z nich chce udowod-
nić, że mężczyźni wcale nie mają monopo-
lu na pracę w mundurze. 

Łamią stereotypy
Panuje stereotyp, że wojsko to zdecydo-

wanie nie jest miejsce dla kobiet, które są 
stworzone do wielu innych zawodów, ale 
najmniej do służb mundurowych.  Ponadto 
kobiety mają swoje codzienne damskie ry-
tuały, które nijak się mają do wojskowego 
porządku dnia. A jednak rzeczywistość po-
kazuje jak szybko świat się zmienia i daje 
również szanse dla kobiet na sprawdzenie 
się w wojsku.

„Dla mnie pobudka o 6 rano to nie kło-
pot. Zawsze tak wcześnie wstawałam” – 
mówi Agnieszka Gierczak, studentka pielę-
gniarstwa – „Ja nawet wcześniej wstaję, że-
by na spokojnie ze wszystkim zdążyć. Jest 
nas na pododdziale więcej niż umywalek w 
łazience. Mam też wtedy czas,  żeby spokoj-
nie jakaś kawkę jeszcze wypić”. Jednak na 
warunki mieszkaniowe nie narzeka. Bo i 
nie ma na co. Sale, w których mieszkają 
nie są może wyjątkowo przytulne, ale 
schludne, i co najważniejsze kameralne. 
Wkrótce wszyscy kandydaci do służby w 
Marynarce Wojennej będą mieszkać w ta-
kich samych warunkach, gdy zakończy się 
remont generalny kolejnych koszarowców.
„Ja byłam zaskoczona, gdy to zobaczyłam. 
Wyobrażałam sobie rząd pryczy, a dosta-
łam pokój dwuosobowy. Są jeszcze „czwór-

ki”” – mówi Anna Woźniak z Damnicy – „I 
w dodatku trafiłam na dziewczynę, którą 
poznałam na badaniach psychologicznych 
w Słupsku w Wojskowej Komendzie Uzu-
pełnień”.

Asymetria fryzur
Dziewczyny rano – na apel i zajęcia – 

wkładają mundur polowy. Taki sam jak 
mężczyźni. Innego kroju munduru nie ma. 
„Na szczęście bieliznę możemy mieć swoją 
i jaką chcemy” – wtrąca Anna Gierczak – 
„To jeden z niewielu atrybutów kobiecości, 
na jakie się tu pozwala”. 
Jednak i w mundurze prezentują się nieźle. 
Wszystkie szczupłe, smukłe z… lekko wy-
tuszowanymi rzęsami – „Na to nam regula-
min pozwala. I tylko na to. Żadnego innego 
makijażu mieć nie możemy. Ani biżuterii. 
Wyjątkiem jest obrączka u mężatek lub ma-
ły pierścionek” – tłumaczy Wioleta Wi-
śniewska, tegoroczna maturzystka ze Słup-
ska.

Dziewczyny jednak i tak podkreślają 
swoją indywidualność. Ponieważ regula-
min nie precyzuje w sposób całkowicie jed-
noznaczny jaką dokładnie mają mieć fryzu-
rę, kilka z nich postawiło na asymetrię i ob-
cięło krótko część włosów po stronie głowy 
odsłoniętej przez beret. 

Z reguły rzadko narzekają, nawet jeżeli 
zdarzy się jakaś drobna kontuzja, która 
krótkoterminowo dyskwalifikuje ich z za-
jęć. Dziewczyny mają wysoki stopień mo-
tywacji i konkretne cele. Nie zrażają się ła-
two niepowodzeniami. Uparcie dążą do te-
go co chcą osiągnąć po przeszkoleniu. Sza-
nują to co już osiągnęły, bo zdają sobie 
sprawą z tego, że nie łatwo jest się dostać 
do służby przygotowawczej ze względu na 
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Kobiety szturmują bramę CSMW

ba uczyć się podwójnie. Ludzie, którzy 
przychodzą do wojska są wręcz przemoty-
wowani. Jeżeli ktoś odchodzi przed zakoń-
czeniem służby, to tylko dlatego że znalazł 
się w trudnej sytuacji życiowej i trzeba do-
konać wyboru bądź z drugiego powodu – 
ze względu na stan zdrowia.

Nie budzą już sensacji
Przez to, że do NSR dostają się ludzie z 

różnych środowisk, w różnym wieku i z 
różnym wykształceniem, możemy mieć do 
czynienia, że obok dziewczyny po maturze 
może dostać łóżko jakaś mama z kilkulet-
nim czy kilkunastoletnim małżeńskim sta-
żem i trójką dzieci. Wiek i stan cywilny od-
grywa jednak drugorzędną rolę. Bo od kan-
dydatów do NSR wymagana jest m.in. nie-
karalność i dobry stan zdrowia. Górnej gra-
nicy wiekowej nie ma. Wszyscy realizują 

ten sam program szkolenia i są tak samo 
traktowani, próbując pogodzić dotychcza-
sowe życie z wymogami stawianymi przez 
służbę wojskową. Obecność kobiet jest już 
stałym elementem krajobrazu szkoleniowe-
go CSMW. Komenda Centrum stara się ro-
zumieć problemy życiowe wszystkich ele-
wów i pomaga je rozwiązywać na bieżąco: 
umożliwia wyjazd na studia zaoczne w 
weekend, czy też ... na zawody Pucharu 
Świata w judo bądź w szermierce. W gru-
pie ochotników nie brakuje wschodzących 
gwiazd sportu, którzy szukają w wojsku 
lepszych warunków do rozwoju swojej ka-
riery sportowej.

84 kobiety, które właśnie szkolą się w 
Ustce oraz ich koledzy, po trzech miesią-
cach nauki podejdą do pierwszego egzami-
nu – ze szkolenia podstawowego. Po nim  
przystąpią do szkolenia specjalistycznego 

w 20 specjalnościach wojskowych m.in. z 
zakresu obsługi stacji radiolokacyjnych, ar-
maty przeciwlotniczej, urządzeń sygnaliza-
cyjnych, urządzeń hydroakustycznych, 
elektrotechnicznych i nawigacyjnych, silni-
ków spalinowych, sprzętu do likwidacji 
skażeń, radiostacji małej mocy, czy syste-
mów wodno-paliwowych i powietrznych.
Po takim szkoleniu i ewentualnym podpisa-
niu kontraktu na przydział kryzysowy do 
jednostki macierzystej oraz odbyciu ćwi-
czeń rotacyjnych, elewi mogą starać się o 
przyjęcie do korpusu szeregowych zawodo-
wych. Tym samym w przyszłości będą mo-
gli spełniać swoje marzenia o służbie w 
Marynarce Wojennej.

kmdr ppor. Robert Biernaczyk
rzecznikcszmw@mw.mil.pl
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kmdr dr Sławomir Kuźmicki
Kierownik 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku AMW
s.kuzmicki@amw.gdynia.pl
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W 90. rocznicę rozpoczęcia wojskowego szkolnictwa morskiego w Akademii Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Praktycznie już w momencie poja-
wienia się w sprzedaży pierwszych 
pocztówek, jednym z ulubionych te-
matów, jaki był na nich prezentowa-

ny stanowiły okręty i statki. Można było je 
kupić w każdej nadmorskiej miejscowości i 
to nie zależnie od miejsca na świecie. Często 
dodatkowo pocztówki o tematyce morskiej 
wydawano także w celach propagandowych. 
Był to tani i niezwykle prosty sposób budo-
wania świadomości morskiej wśród obywate-
li danego kraju.

Podobnie rzecz miała się także w Polsce 
okresu międzywojennego. Wydano w tym 
okresie kilkadziesiąt pocztówek prezentują-
cych statki i okręty. Szczególnie dużo wyda-
no pocztówek z okrętami. „Obowiązkowo” 
każdy zbiór pocztówek czy też albumik za-
wierał, choć jedną z okrętem. Pocztówki te 
wydawane były zarówno przez prywatnych 
fotografów, jak i przez instytucje. Wysyłane z 
wakacji na drugi koniec Polskie nie pozwala-
ły zapomnieć o fakcie posiadania dostępu do 
morza i o tych, co stali na straży morskiej 
granicy. 

Niestety im bliżej dnia dzisiejszego tym 

mniej pocztówek o tematyce morskiej. O ile 
jeszcze w latach siedemdziesiątych czy też 
osiemdziesiątych można było coś kupić, to 
obecnie pocztówki o tematyce morskiej prak-

tycznie ograniczają się do zachodu słońca. 
Jedynym wyjątkiem są pocztówki z okrętami 
muzeum ORP Błyskawica i Dar Pomorza.
Pragnąc nawiązać do przedwojennych trady-
cji budowania świadomości morskiej społe-
czeństwa i wskrzesić tradycje pocztówek 
przedstawiających okręty PMW, dwóch ofi-
cerów z COM-DKM postanowiło własnym 
sumptem rozpocząć ich wydawanie. Przed 
kmdr ppor. Marcinem Mikielem i Sebastia-
nem Dragą pojawiły się dwa problemy - jakie 
okręty przedstawić na pocztówkach oraz tro-
ska o nie naruszanie praw autorskich. Od po-
czątku zakładali oni bowiem, że chcą prezen-
tować okręty nie tylko współczesne, ale także 
historyczne. Nawiązali współpracę ze zna-
nym malarzem marynistą Panem Grzego-
rzem Nawrockim, którego nie trzeba było 
długo namawiać do współpracy. Dzięki udo-
stępnieniu prac przez Pana Grzegorza, moż-
na było rozpocząć wydawanie pocztówek.  
Jako pierwsza światło dzienne ujrzała pocz-
tówka z historycznym niszczycielem ORP 
GROM, wydana w sierpniu. W październiku 
natomiast pojawiła się kolejna przedstawiają-
ca jego bliźniaka, dzisiaj okręt-muzeum, 
ORP BŁYSKAWICA podczas odpierania 
niemieckiego nalotu w norweskich fiordach.
 Autorzy przygotowują się do wydania na-
stępnych pocztówek i chcieliby, aby miały 
one swój debiut 28 listopada, dokładnie w 95 
rocznicę utworzenia polskiej Marynarki Wo-
jennej. Obecnie pomysłodawcom pomocy 
udziela fundacja  „INVENIRE SALVUM” i 
planują oni, że cała seria będzie liczyć około 
10 pocztówek. Dotychczas wydane pocztów-
ki można kupić m.in. na pokładzie historycz-
nego niszczyciela ORP BŁYSKAWICA. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Uniwersytety trzeciego wieku są 
dziś jedną z najpopularniejszych 
form edukacji osób, które ukoń-
czyły lub zbliżają się do ukoń-

czenia aktywności zawodowej. Celem UTW 
jest zainteresowanie oraz rozwijanie spraw-
ności intelektualnej, a także wychodzenie na-
przeciw potrzebom osób, które chcą aktyw-
nie i twórczo spędzić czas wolny po trudach 
pracy lub wypełnić część z wolnego czasu 
emerytów.

W Akademii Marynarki Wojennej został 
utworzony w roku szkolnym 2012/2013 za-
rządzeniem Rektora-Komendanta kontrad-
mirała dr. inż. Czesława Dyrcza. Uczestnic-
two w zajęciach Uniwersytetu umożliwia 
utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej, 
poczucie przynależności społecznej miesz-
kańców Trójmiasta i okolic do morza oraz 
aktywizację intelektualną i społeczną ludzi w 
„złotym wieku”. W ramach Uniwersytetu 
można zawierać nowe znajomości, uczestni-
czyć w ciekawych zajęciach, których zakres i 
tematyka ukierunkowana jest głównie na 
problematykę marynarki wojennej i gospo-

darki morskiej oraz dostosowana do zaintere-
sowań uczestników. Morski charakter zajęć 
UTW wynika przede wszystkim ze specyfiki 
takiej uczelni, jaką jest Akademia Marynarki 
Wojennej. 

W mieście, w którym znajduje się znacz-
na część sił morskich wchodzących w skład 
Sił Zbrojnych RP, uczelnie kształcące ofice-
rów marynarki wojennej i handlowej, stocznie 
morskie, siedziby armatorów morskich i in-
nych przedsiębiorstw związanych z gospodar-
ką morską, Akademia Marynarki Wojennej 
otworzyła możliwość poznania od podstaw 
funkcjonowanie instytucji związanych z mo-
rzem. Bardzo często całe rodziny społeczno-
ści Trójmiasta większą część swojego życia 
pracowały na rzecz gospodarki morskiej, ni-
gdy nie będąc na jednostce pływającej, nie 
widząc z bliska uzbrojenia będącego na wy-
posażeniu okrętów, nie wiedząc jak odbywa 
się kształcenie osób kierujących i odpowiada-
jących za bezpieczeństwo statków, okrętów 
czy portów.

Dużo słyszy się, ogląda lub czyta o kata-
strofach morskich nie wiedząc jakie są możli-

wości ratowania życia ludzkiego lub mienia 
na morzu. Skąd wiemy, gdzie znajduje się 
statek pomimo tego, że na pełnym morzu nie 
widać nic prócz wody i horyzontu? Jak pra-
cują silniki okrętowe, co znajduje się w mo-
rzu i to zarówno w odniesieniu do flory i fau-
ny, jak i pozostałości po zatopionej amuni-
cji? Jak żyją w czasie wykonywania zadań 
na morzu załogi okrętów nawodnych oraz 
podwodnych?

Poznanie odpowiedzi na te i szereg in-
nych pytań stwarza możliwość uczestnicze-
nia w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku AMW.

Szczegółowe informacje o przedsięwzię-
ciu można uzyskać na stronie internetowej 
www.amw.gdynia.pl w zakładce Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku lub pod numerami tele-
fonów (58) 626-26-48 lub (58) 626-26-41.

Przed nastaniem ery wszędobylskiej cyfryzacji, niektóre 
rzeczy były może trochę bardziej skomplikowane, ale potrafiły 
dostarczyć też i przyjemności. Obowiązkowym punktem 
każdego wakacyjnego wyjazdu był zakup pocztówek i wizyta 
na poczcie. Dzięki temu nasza rodzina i znajomi mogli 
zapoznać się jeszcze przed naszym powrotem z urokami 
miejscowości, w której spędzaliśmy wakacje. Dziś wystarcza 
wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej z pozdrowieniami. 
Może jest to i szybsze, ale też zdecydowanie i mniej 
romantyczne.

„Okrętowe” pocztówki
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Kompletny cykl zajęć na Uniwersytecie obejmuje cztery semestry. Słuchacze obecnego drugiego roku uczestniczyli już w zajęciach, których 
tematyka obejmowała: meteorologię i wypadki morskie, historię marynarki wojennej, ratownictwo morskie, uzbrojenie okrętowe, oceanografię, 
ekologię Bałtyku, manewrowanie jednostką pływająca, zarządzanie kryzysowe (z podróżą studyjną do Centrum Zarządzania Kryzysowego Po-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku), zapoznanie się z okrętami w ramach podróży studyjnej do 3 FO.

W semestrze letnim dla chętnych zorganizowano również zajęcia z języka angielskiego. Przed uczestnikami, obecnie już drugiego roku UTW 
przewidziano zajęcia z tematyką obejmującą m.in.: prawo morza, zwyczaje i tradycje okrętowe, nawigację morską połączoną z zajęciami w pla-
netarium, logistykę MW, przemysł morski, mechanikę okrętową, międzynarodowe prawo drogi morskiej, historię morskiej sztuki wojennej, po-
sługiwanie się bronią strzelecką z wykorzystaniem symulatora broni strzeleckiej Śnieżnik.

Sebastian Draga
bomst@wp.pl
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Piłkarze MW odpadli z rozgrywek o Puchar Polski. W meczu III rundy na szczeblu Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej przegrali z Sokołem Elganowo. Jedyną bramkę dla marynarzy zdobył 
Radosław Styn.

Już od ośmiu lat marynarze próbują 
swoich sił w rozgrywkach o piłkar-
ski Puchar Polski. W bieżącym roku 
swoje występy rozpoczęli bardzo 

obiecująco. W pierwszym meczu pokonali 
wysoko zespół Gryfa Goręczyno (klasa B) 
6:2. Worek z bramkami rozwiązał się w 
ósmej minucie. Pierwszego gola strzelił dla 
marynarzy st. mar. Artur Wypyszczak. 
Osiem minut później ponownie wpisał się 
na listę strzelców. Trzeciego gola maryna-
rze zdobyli w 35. minucie, a bramkarza go-
ści pokonał kmdr ppor. Adam Ściecho-
wicz. Po przerwie, już w 47. minucie swo-
ją trzecią bramkę strzelił st. mar. Wypysz-
czak. Marynarze kontrolowali przebieg 
spotkania w drugiej połowie. W ostatnim 
kwadransie meczu padły jeszcze 2 bramki 
dla reprezentacji MW - gola na 5:0 zdobył 
kpt. mar. Marek Pawlak, a w 83. min szó-
stą bramkę dla marynarzy strzelił mar. 
Grzegorz Włodarski. 

To zwycięstwo otworzyło drogę do ko-
lejnej rundy rozgrywek piłkarskiego 
PP. Tam piłkarze MW zmierzyli się z dru-
żyna GTS Rokitnica (klasa A). Dzięki 
bramkom kpt. mar. Rafała Studzińskiego i 

st. mar. Artura Wypyszczaka marynarze 
zwyciężyli 2:0. Piłkarze z Rokitnicy długo 
bronili dostępu do swojej bramki. Pierwszy 
gol padł dopiero w 70 minucie. Chwilę po 
tym, marynarze mogli strzelić kolejnego 
gola. Jednak zawodnik z Rokitnicy nie-
przepisowo powstrzymał wybiegającego 
sam na sam z bramkarzem piłkarza mary-
narskiej drużyny. Gracz z przyjezdnej dru-
żyny zobaczył czerwona kartkę, a maryna-
rze ostatnie kilkanaście minut grali z prze-
wagą jednego zawodnika. Jednak swoje 
zwycięstwo przypieczętowali dopiero w 
doliczonym czasie gry – w 91 minucie go-
la strzelił st. mar. Artur Wypyszczak.

Na drodze do awansu do czwartej run-
dy stanął zespół Sokoła Ełganowo, benia-
minka klasy okręgowej. Marynarze wyszli 
na mecz w bardzo okrojonym składzie. Z 
powodu kontuzji nie mogli zagrać m.in. 
Adrian Niewiadomski, Ireneusz Siewert i 
Przemysław Łoś. Od samego początku 
mecz był wyrównany. Pierwsza połowa za-
kończyła się remisem 1:1. W drugiej poło-
wie to goście z Ełganowa udowodnili, że 
tego dnia byli lepsi. Pomimo, że marynarze 
szukali okazji do strzelenia bramek to jed-

nocześnie zbytnio odsłonili się w defensy-
wie. Goście strzelili gole w 70 oraz 82 mi-
nucie i tym samym wyeliminowali drużynę 
MW z dalszych rozgrywek o Puchar Pol-
ski.

Marynarze nie składają broni. Zapo-
wiadają walkę o Puchar Polski w kolejnych 
latach. Jednak ostatni mecz pokazał jak 
ciężko jest trafić z optymalną formą za-
wodników. Martwi również krótka ławka 
rezerwowych. „Gdy tylko, któryś z naszych 
podstawowych graczy nie może wystąpić, 
głównie ze względów zdrowotnych czy też 
związanych ze służbą, bywają problemy z 
jego zastąpieniem. Potrzebujemy zastrzyku 
świeżej krwi” – mówi kapitan drużyny, 
kmdr ppor. Robert Rachwał. „Jeśli ktoś po-
siada piłkarskie umiejętności i chciałby 
wzmocnić swoim poziomem sportowym 
naszą drużynę, serdecznie zapraszamy. 
Treningi odbywają się w każdy wtorek o 
godzinie 20:30 na bocznym boisku GOSiR 
przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni” – dodaje.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

PUCHAR POLSKI
MOŻE ZA ROK

MECZ ŻYCIA - Jeden z zawodników Piotr Gustaw właśnie rozgrywa mecz swojego życia poza boiskiem walcząc ze skomplikowanym rakiem, 
który ulokował się w jego piłkarskim sercu. Piotr współtworzył Reprezentację MW. W 2006 roku był stoperem (nr 3) i filarem obrony reprezen-
tacji MW. Piotr Gustaw stale gorąco dopinguje reprezentacje. Gdy już nie grał, przychodził na mecze wspierać kolegów. Jego optymizm i za-
wsze uśmiechnięta twarz dodawała i dodaje piłkarzom wiarę w zwycięstwo. Teraz wszyscy piłkarze MW dopingują Piotra w walce z tą ciężką 
chorobą. „Zwycięstwa na boisku są ważne, ale najważniejsze, by teraz On ze swojej „potyczki” wyszedł zwycięsko. Mobilizując się na każdy 
mecz i walcząc z przeciwnikiem na boisku, chcemy pozytywną energię zaszczepić w organiźmie Piotra do walki z ciężką chorobą”–mówią 
zgodnie piłkarze reprezentacji MW.



Lotnisko otwarte
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5 września był dniem otwartym lotniska  44 Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Z tej okazji lotnicy morscy zaprezentowa-
li swój kunszt w rzucie tratwy ratunkowej na celność z An-28 Bryza oraz dynamiczny pokaz pilotażu śmigłowców Mi-14PŁ i SH-2G. Na 
lotniskiem zaprezentowała się też  para samolotów Su-22 z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Można było także zobaczyć sa-
moloty, śmigłowce oraz specjalistyczne wyposażenie jednostki. Swoje wyposażenie pokazał również stacjonujący w Siemirowicach Nad-
brzeżny Dywizjon Rakietowy. Były też modele samolotów oraz ich powietrzna prezentacja. Szerzej na ten temat piszemy na stronie 10.
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