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kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

zdjęcie na okładce:  
Marian kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Bandery”. W marcu, Inspektorem 
Marynarki Wojennej został kontradmirał Mirosław Mordel − dotychczasowy 
dowódca 3. Flotylli Okrętów. Panu Admirałowi gratulujemy objęcia tak 
ważnego stanowiska, a Czytelników zachęcamy do zapoznania się 

z artykułem prezentującym jego życiorys. 
Niedawno rocznicę powołania obchodził 13. Dywizjon Trałowców. O jego historii 

i zadaniach również piszemy w tym numerze naszego czasopisma, a o planach tej 
jednostki na przyszłość opowiada jej dowódca, kmdr por. Piotr Sikora − w wywiadzie 
zamieszczonym w naszej stałej rubryce „Zawód marynarz”. Na rozkładówce 
prezentujemy także galerię zdjęć związanych z historią 13. Dywizjonu Trałowców. 

Polscy marynarze po raz kolejny uczestniczyli w manewrach „Cold Response” na 
Morzu Norweskim. Brały w nich udział wojska lądowe i specjalne, statki powietrzne 
oraz okręty, a wśród nich polska fregata ORP „Gen. T. Kościuszko” − ze śmigłowcem 
SH-2G na pokładzie. Na Morzu Norweskim ćwiczyło 15 tysięcy żołnierzy z 14 państw. 
O scenariuszu ćwiczeń i roli naszej fregaty oraz śmigłowca pokładowego w tych 
manewrach można przeczytać na łamach naszego pisma.

W jednym z artykułów przypominamy także o tym, że do XX wieku na pokładach 
okrętów często można było spotkać koty, które stanowiły żywą broń przeciwko szczurom 
i insektom.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja
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Bandera
W porcie wojennym w Gdyni odbyły się obchody 45. rocznicy utworzenia 3. Flotylli Okrętów. Zainaugurowano je, 10 marca, uroczystą 

Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym w Gdyni-Oksywiu. Następnie, w sali widowiskowej klubu 3. Flotylli Okrętów „Grom”, dla 
rodzin kadry i pracowników wojska, wystąpił Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. 

Następnego dnia, po uroczystej zbiórce rozpoczął się „Dzień otwartych koszar”. Złożono także wiązanki kwiatów pod pomnikiem patrona 
3. Flotylli Okrętów, komandora Bolesława Romanowskiego i na grobie pierwszego dowódcy Flotylli, komandora Mariana Sucharzewskiego. 
Na wodach Zatoki Gdańskiej − z pokładu ORP „Wodnik” − złożono wieniec ku czci poległych marynarzy. W klubie „Grom” odbył się również 
pokaz filmu o 3. Flotylli Okrętów.

45. rocznica utworzenia 
3. Flotylli Okrętów
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z a w ó d  m a r y n a r z

Komandor porucznik Piotr Sikora urodził się w 1969 roku w Paczkowie. W 1988 roku rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ich ukończeniu został skierowany do służby w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Pełnił 
tam obowiązki dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego i broni podwodnej na okrętach obrony przeciwminowej 13. Dywizjonu Trałowców. 
W 2000 roku został dowódcą okrętu, a w 2005 roku objął dowodzenie I Okrętową Grupą Trałową, jednocześnie będąc dowódcą ORP „Mamry”. 
Pełnił też służbę w Dowództwie Marynarki Wojennej oraz dowództwie 3. Flotylli Okrętów. Czterokrotnie uczestniczył w działaniach Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1, poprzednio MCMFORNORTH). W 2013 roku stanął na jego czele, pełniąc 
obowiązki dowódcy SNMCMG1. Od 14 lipca 2014 roku dowodzi 13. Dywizjonem Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety.

Z kmdr. por. Piotrem Sikorą, dowódcą  
13. Dywizjonu Trałowców, rozmawia Tomasz Gos.

Czesanie Bałtyku
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Czy nurkowie z 13. Dywizjonu 
Trałowców mają uprawnienia do 

unieszkodliwiania improwizowanych 
ładunków wybuchowych?

Tak, ale tylko część personelu. Pozostali 
powinni nabyć takie uprawnienia do końca 
bieżącego roku. Nurkowie szkolą się zarówno 
w oparciu o krajowe ośrodki szkolnictwa woj-
skowego, jak i poza granicami kraju, podczas 
kursów oraz ćwiczeń dedykowanych temu za-
gadnieniu. Jednym z takich ćwiczeń jest 
NORTHERN CHALLENGE, które odbywa 
się w wodach Islandii. Wzięliśmy w nim 
udział w zeszłym roku. W tym również zapla-
nowaliśmy swój udział. 

Czy tego typu uprawnienia są potrzebne 
polskim nurkom?

Tak. Nikt inny w Polsce nie ma uprawnień 
do unieszkodliwiania improwizowanych  
ładunków wybuchowych − czyli tak zwanych 
„ajdików” − pod wodą. 

A jeśli chodzi o tego typu urządzenia 
wybuchowe znajdujące się na lądzie?

Saperzy wojskowi oraz funkcjonariusze  
Samodzielnych Pododdziałów Antyterrory-
stycznych Policji realizują takie zadania na  
lądzie. Należy tu podkreślić, że część załóg 
okrętów została przeszkolona (głównie 
w ośrodku szkolenia NATO-MOST  
w Zeebrugge w Belgii oraz w ośrodku szkole-
niowym niemieckiej marynarki wojennej 
w Neustadt) w przeszukiwaniu pomieszczeń na 
okręcie i na lądzie, w których może być podło-
żony improwizowany ładunek wybuchowy  
celem wskazania go saperom bądź funkcjona-
riuszom policji. Przedmiotowe procedury 
wprowadzono do użycia na wszystkich okrę-
tach dywizjonu. Stały Zespół Sił Obrony  
Przeciwminowej NATO Grupa 1 nieustannie 
ćwiczy tego typu scenariusze podczas tzw. fazy 
portowej, zarówno samodzielnie, jak i we 
współpracy ze specjalistami innych służb.

W jakich sytuacjach może się przydać 
przeszkolenie w rozbrajaniu IED?

Przede wszystkim podczas prowadzonych 
przeciwko nam działań o charakterze dywer-
syjnym lub terrorystycznym. Przed każdym 
wejściem do portu jednostek Stałych Zespołów 
Sił Morskich NATO, nasi nurkowie, zgodnie 
z procedurami, sprawdzają zarówno nabrzeże, 
jak i dno morskie portu pod kątem obecności 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecz-
nych. Nie chodzi tutaj o zalegające na dnie nie-
bezpieczne materiały wybuchowe z konflik-
tów zbrojnych, ale właśnie o te, które mogły 
zostać podłożone przez grupy terrorystyczne. 

Jakie znaczenie dla dywizjonu będzie 
miało pozyskanie okrętu typu 

„Kormoran II”?
To przede wszystkim pozyskanie nowo-

czesnej techniki wojskowej. Na pewno, przy 
pomocy tego nowoczesnego niszczyciela min, 
będziemy mogli wykonywać nasze zadania na 

dużo wyższym poziomie, a przede wszystkim 
bezpieczniej dla załogi. Jest to zdecydowanie 
krok w XXI wiek.

Czy można mówić o tym, że jakiś rodzaj 
sprzętu cieszy się ostatnio wyjątkowo 

dużym zainteresowaniem specjalistów 
związanych z obroną przeciwminową?

Z całą pewnością są to autonomiczne  
pojazdy podwodne (AUV), samobieżne  
ładunki do zwalczania min morskich i zdalnie 
sterowane platformy nawodne − potocznie 
zwane „dronami”, choć te ostatnie to jeszcze 
odległa przyszłość. Przy pomocy AUV moż-
na, przede wszystkim bezpiecznie dla załogi, 
wykryć i zidentyfikować niebezpieczny mate-
riał wybuchowy znajdujący się pod wodą, 
a następnie go zneutralizować zdalnie odpala-
nymi ładunkami wybuchowymi lub, jak już 
wspomniałem, zdalnie sterowanymi samo-
bieżnymi ładunkami wybuchowymi jednora-
zowego użytku. Chodzi o to, aby maksymal-
nie ograniczyć sytuacje, w których człowiek 
podchodzi na małą odległość do przedmiotów 
wybuchowych i niebezpiecznych.

Czy posiadacie taki sprzęt w wyposa-
żeniu?

Tak, w wyposażeniu dywizjonu mamy au-
tonomiczny pojazd podwodny typu GAVIA, 
który wykorzystujemy do wykrywania min 
morskich. Może on operować do głębokości 
100 metrów. Z kolei nowoczesny niszczyciel 
min typu „Kormoran II” będzie wyposażony 
w autonomiczny pojazd podwodny typu  
HUGIN. Pojazd ten będzie realizował misje 
zadane przez operatora, operując na głęboko-
ści nawet do tysiąca metrów. Nasze okręty 
wykonują także zadania na innych akwenach 
morskich i to zarówno w ramach szkolenia, 
jak i prowadzenia działalności operacyjnej 
w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony  
Przeciwminowej NATO Grupa 1 (Standing 
NATO Mine Countermeasures Group 1).

W wyposażeniu ORP „Kormoran” znajdą 
się także zdalnie sterowane samobieżne  
ładunki wybuchowe jednorazowego użytku 
typu GŁUPTAK. 

Chciałbym tu podkreślić, że tego typu 
sprzęt jest nam niezbędny do zabezpieczenia 
żywotnych interesów Rzeczypospolitej  
Polskiej na morzu. Nie można przecież zbudo-
wać portu bez wcześniejszego sprawdzenia 
dna pod względem zalegania przedmiotów 
wybuchowych i niebezpiecznych. Nie można 
„postawić” farm wiatrowych na morzu, czy 
chociażby położyć na dnie morza jakiejkol-
wiek instalacji bez wcześniejszego sprawdze-
nia dna. Dysponujemy coraz nowocześniej-
szym sprzętem wojskowym i dzięki temu  
jesteśmy zdolni do odnajdywania kolejnych 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecz-
nych zalegających na dnie − w tym tych naj-
niebezpieczniejszych, czyli min morskich. 
Sprzęt jest już tak doskonały, że analizując 

obrazy sonarowe często jesteśmy w stanie  
zidentyfikować typ miny morskiej bez prze-
prowadzania rekonesansu. 

Należy podkreślić, że nurkowie z Grupy 
Nurków Minerów są wydzielani do zadań  
interwencyjnego oczyszczania nie tylko 
akwenów morskich, ale także śródlądowych − 
od Warmii i Mazur po Podkarpacie, czy  
Małopolskę.

Ile niebezpiecznych materiałów 
wybuchowych obecnie zalega na dnie 

Bałtyku?
Przyjmuje się, że na dnie Bałtyku wciąż  

zalega od 60 do 80 tysięcy przedmiotów  
wybuchowych i niebezpiecznych. Niestety, 
bardzo dużo „niewybuchów” wciąż zalega 
w wodach estońskich, a także łotewskich. 
Podczas operacji rozminowania „Open Spirit”, 
w 2012 roku na redzie portu Tallin wykryto 
150 min morskich. Niektóre z nich pozosta-
wiono ze względu na miejsce zalegania − 
w pobliżu różnego typu instalacji podwod-
nych. 2015 rok był związany z kolejnym suk-
cesem jednostek prowadzących operację roz-
minowania wód Estonii. Z dumą dodam, że 
ORP „Mewa” − działając w składzie Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1 − wykrył 111 min morskich. Jest to 
rekord, jeśli chodzi o liczbę min znalezionych 
przez jeden okręt SNMCMG1 podczas jednej 
operacji rozminowania. Mimo, że sama jed-
nostka jest już wiekowa − w zeszłym roku  
obchodziła 48. rocznicę podniesienia bandery 
MW − to umiejętność wykorzystania najnow-
szej techniki morskiej, czyli (w tym wypad-
ku) autonomicznego pojazdu podwodnego  
typu GAVIA, a także zaangażowanie załogi, 
wpłynęło na ustanowienie tego rekordu.

Wykrywanie i niszczenie min to 
niejedyny element szkolenia 

marynarzy z Pana dywizjonu…
Zdecydowanie nie. Szkolimy się z: manew-

rowania, holowania, udzielania pomocy innym 
jednostkom, poszukiwania rozbitków, obrony 
przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowe-
go rażenia i ewakuacji personelu. Wykonujemy 
zadania ogniowe, realizujemy procedury  
dotyczące odparcia ataku asymetrycznego 
i podkładania improwizowanego ładunku  
wybuchowego, a także wiele innych oraz  
nieustannie walczymy o to, co jest chyba naj-
trudniejsze, czyli o obronę przeciwawaryjną 
okrętu. Wszystko to jest realizowane wg stan-
dardów Sojuszu, obowiązujących w Stałych 
Zespołach Sił Morskich NATO.

Musimy trenować w czasie pokoju i szko-
lić się tak, aby sprawnie i bez zastanowienia 
oraz zbędnej zwłoki wykonywać zadania  
postawione nam w czasie kryzysu, czy  
wojny – zgodnie z zasadą Dowódcy  
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych: 
„Szkolenie jest wykonywaniem zadania  
bojowego w czasie pokoju”.
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Mar ynarze uratowali  tonącego mężczyznę

15 marca, tuż przed godziną 21.30, 
marynarze z okrętu-muzeum  

ORP „Błyskawica” uratowali tonącego 
mężczyznę, który wpadł do wody w Basenie 
Prezydenta przy Skwerze Kościuszki  
w Gdyni między rufami ORP „Błyskawica”  
i „Daru Pomorza”.

O godzinie 21.18 st. mar. Adrian Frost, peł-
niący służbę wachtowego, usłyszał ciche wo-
łanie o pomoc dobiegające zza rufy okrętu- 
-muzeum ORP „Błyskawica”, Natychmiast 
ogłosił alarm „człowiek za burtą”, udał się na 
miejsce skąd dobiegał głos tonącego i przystą-
pił do akcji ratowania życia. Już po kilku  
sekundach dołączył do niego st. mar. Marcin 
Lizakowski i celnym rzutem podał tonącemu 
koło ratunkowe. Niemalże w tym samym  
momencie do ratujących dołączyli kolejni  
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16 marca, roboczą wizytę w 3. Flotylli 
Okrętów złożył zastępca sekretarza  

Międzynarodowych Programów Marynarki 
Wojennej USA kontradmirał James J. Shannon. 

W trakcie wizyty w Gdyni spotkał się  
z komandorem Kazimierzem Pulkowskim, 
pełniącym obowiązki dowódcy gdyńskiej  
flotylli. Wizyta admirała Jamesa J. Shannon'a 
rozpoczęła się od oficjalnego powitania 
w sztabie 3. Flotylli Okrętów. Honory gospo-
darza wizyty pełnił komandor Kazimierz  

Admirał James J. Shannon z wizytą w Gdyni

załoganci historycznego niszczyciela:  
mł. chor. mar. Dariusz Chełmowski,  
mar. Marek Pelikan oraz mar. Mateusz  
Tokarzewski i rozpoczęli wyciąganie mężczyzny 
z wody. Za pomocą wcześniej podanego koła 
ratunkowego mężczyzna został podholowany 
do drabinki przy nabrzeżu. Do mężczyzny 
zszedł mł. chor. mar. Dariusz Chełmowski 
i podtrzymywany przez marynarzy podciągnął 
mężczyznę na pierwsze szczeble drabinki. 
Wspólnymi siłami pozostałych marynarzy 
mężczyzna został wyciągnięty z wody. Trwa-
jąca około 2 minuty akcja zakończyła się 
o 21.20. Następnie, już w ciepłym pomiesz-
czeniu na okręcie, mężczyźnie udzielono pod-
stawowej pomocy medycznej i przystąpiono 
do rozgrzewania, m.in. okrywając go kocami 
i podając ciepłe napoje. Po 15 minutach od 

2 5  l a t  O R P  „ P o z n a ń ”

11 marca minęło 25 lat służby 
ORP „Poznań” pod biało-czerwoną 

banderą. Przez ten czas okręt przepłynął 
blisko 60 tysięcy mil morskich, uczestni-
czył w manewrach krajowych i między- 
narodowych na Bałtyku, Morzu Północnym 
i Atlantyku.

Na jego pokładzie wyszkoliło się ponad 

1100 oficerów, podoficerów i marynarzy.
Podczas uroczystości 25. rocznicy podnie-

sienia bandery, gośćmi honorowymi byli 
m.in.: matka chrzestna okrętu pani Maria 
Łbik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 im. 
ORP „Poznań” pani Dorota Urbanowicz, 
władze Poznania − na czele z przewodniczą-
cym Rady Miasta Grzegorzem Ganowiczem, 
dowódca 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-
-Minowych kmdr por. Grzegorz Okuljar oraz 
byli dowódcy okrętu. 8. Flotyllę Obrony  
Wybrzeża reprezentował komandor Zygmunt 
Białogłowski, zastępca dowódcy świnoujskiej 
flotylli.

Zgodnie z marynarską tradycją, rocznica 

rozpoczęcia akcji ratunkowej uratowanego 
mężczyznę przekazano zespołowi ratownic-
twa medycznego. Akcją ratunkową kierował 
oficer dyżurny okrętu mł. chor. mar. Dariusz 
Chełmowski.

Pulkowski. Po oficjalnym powitaniu odbyły 
się rozmowy, podczas których strona polska 
przedstawiła strukturę i zadania 3. FO oraz  
założenia modernizacyjne sił okrętowych.  
Po wymianie doświadczeń, admirał Shannon 
zapoznał się ze sprzętem i uzbrojeniem  
gdyńskiej flotylli oraz spotkał się z załogą  
fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”. 
Ostatnim punktem wizyty w morskim rodzaju 
sił zbrojnych była wizyta w Akademii  
Marynarki Wojennej.

pierwszego podniesienia bandery jest naj-
ważniejszym dniem w roku dla okrętu i jego 
załogi. Tego dnia na okręcie jest podnoszona 
wielka gala banderowa oraz odbywa się  
uroczysty apel. Podczas tegorocznej zbiórki, 
dowódca ORP „Poznań” kmdr ppor. Mariusz 
Pioś odczytał rozkaz okolicznościowy oraz 
przywitał zaproszonych gości, podziękował 
załodze za trud i zaangażowanie w codzien-
ną służbę oraz złożył życzenia zebranym. 
Święto było okazją do uhonorowania kadry 
i marynarzy wyróżnieniami. Miłym akcen-
tem uroczystości było wspólne delektowanie 
się tortem urodzinowym. 
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Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podjął decyzję o zmianach kadrowych 
w Dowództwie Generalnym RSZ. Na stanowisko Inspektora Marynarki Wojennej wyznaczył 
kontradmirała Mirosława Mordela, dotychczasowego dowódcę 3. Flotylli Okrętów.

Kontradmirał Mirosław Mordel 
urodził się 24 grudnia 1960 roku 
w Opolu Lubelskim. W latach 
1979-1984 studiował w Wyższej 

Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po jej 
ukończeniu został skierowany do służby na 
okrętach podwodnych, gdzie kolejno zajmował 
stanowiska: dowódcy działu ORP „Sokół”,  
dowódcy działu ORP „Orzeł”, zastępcy  
dowódcy, a następnie dowódcy ORP „Dzik”. 
W latach 1995-1996 ukończył podyplomo-
we studia dowódczo-sztabowe w Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1997 roku 
objął funkcję szefa sztabu Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych, a w 1999 roku starszego specja-
listy Oddziału Operacyjnego Sztabu MW. 

W 2000 roku ukończył kurs sztabowy 
w Akademii Dowodzenia Bundeswehry 
w Hamburgu, a następnie realizował zada-
nia służbowe na stanowisku specjalisty ds. 

planowania ćwiczeń okrętów podwodnych 
w Dowództwie Okrętów Podwodnych  
NATO Wschodniego Atlantyku (COMSU-
BEASTLANT) w Northwood (Wielka  
Brytania). W 2003 roku został wyznaczony 
na stanowisko zastępcy dowódcy Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych, a w marcu 2004 roku 
dowódcy tej jednostki. Dowodzony przez 
niego dywizjon dwukrotnie został uhono-
rowany Znakiem Honorowym Sił Zbroj-
nych RP, za szczególne osiągnięcia w wy-
konywaniu zadań służbowych w 2006 roku 
i 2007 roku. 

W 2007 roku został wyznaczony do służby 
w sztabie Marynarki Wojennej, gdzie objął 
obowiązki zastępcy, a w 2008 roku szefa 
Zarządu Planowania Rozwoju MW. Od lipca 
2009 roku do czerwca 2010 roku odbywał 
Podyplomowe Studia Polityki Obronnej 
w Akademii Dowódczej Marynarki  

kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl
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Kontradmirał Mirosław Mordel 
Inspektorem Marynarki Wojennej

Wojennej w Newport (Stany Zjednoczone). 
Po ich ukończeniu objął stanowisko zastępcy 
szefa Zarządu Planowania Strategicznego – 
P-5 Sztabu Generalnego WP. Od lutego 
2013 roku realizował zadania służbowe 
w Zespole ds. Nowego Systemu Kierowania 
i Dowodzenia SZ RP. 

1 stycznia 2014 roku objął dowodzenie 
największym związkiem taktycznym  
Marynarki Wojennej − 3. Flotyllą Okrętów 
w Gdyni. 15 sierpnia 2014 roku, z rąk  
Prezydenta RP, odebrał nominację na  
stopień kontradmirała. 4 marca 2016 roku 
został wyznaczony na stanowisko Inspektora 
Marynarki Wojennej w Dowództwie  
Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
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15 tysięcy żołnierzy z 14 państw. Wojska lądowe, specjalne, 
różnego typu statki powietrzne i okręty, a wśród nich polska 
fregata ORP „Gen. T. Kościuszko” ze śmigłowcem SH-2G na 
pokładzie. Polscy marynarze po raz kolejny wzięli udział 
w manewrach „Cold Response” na Morzu Norweskim.

Byliśmy w Norwegii dwa lata 
temu, wiemy zatem czego się  
spodziewać – mówił, jeszcze 
przed opuszczeniem gdyńskiego 

portu, kmdr por. Grzegorz Mucha, dowódca 
ORP „Kościuszko”. O tej porze temperatu-
ry za kołem polarnym zwykle utrzymują się 
poniżej zera, wieje silny wiatr, a fala jest 
stosunkowo wysoka – dodał. Niewiele 
zmieniał fakt, że większość epizodów mia-
ła zostać przeprowadzona na wodach fior-
dów, którymi usiane jest norweskie  
wybrzeże. Pod osłoną wysokich gór łatwiej 
się startuje i ląduje. Jednak znacznie trud-

niej się pośród nich lata – tłumaczył 
kpt. pil. Marcin Pańszczyk, dowódca pol-
skiego komponentu lotniczego. I rzeczywi-
ście: na dalekiej północy po raz kolejny po-
twierdziło się, że „Cold Response” nie bez 
powodu uchodzą za jedne z najtrudniej-
szych ćwiczeń na świecie.

W tegorocznej edycji ćwiczeń wzięło 
udział 15 tysięcy żołnierzy ze wszystkich  
rodzajów wojsk. Reprezentowali oni 14 
państw, między innymi: Stany Zjednoczone, 
Wielką Brytanię, Niemcy, Kanadę, Norwe-
gię, Szwecję, czy Danię. Według scenariu-
sza, siły sojusznicze miały wkroczyć w re-

jon konfliktu, którego finałem stała się 
agresja wojsk fikcyjnego kraju na swojego 
sąsiada. Zadaniem NATO było przywróce-
nie spokoju. 

Do manewrów gospodarze przygotowy-
wali się przez długie miesiące. Jak zwykle 
zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Na 
stronie internetowej tamtejszego minister-
stwa obrony pojawił się nawet poradnik, 
który przypominał żołnierzom, w jaki spo-
sób powinni się zachowywać na norwe-
skich pustkowiach. Można było w nim 
przeczytać między innymi, że muszą wypi-
jać 2,5 litra wody dziennie (to pozwoli 

Powrót fregaty rakietowej z ćwiczeń 
„Cold Response”
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Łukasz Zalesiński
polska-zbrojna.pl

uniknąć odwodnienia), na dłonie wkładać 
rękawice, a pod mundury warstwę izolują-
cą, najlepiej z owczej wełny. Autorzy po-
radnika uczulali też żołnierzy na obecność 
reniferów i łosi: wędrują one z miejsca na 
miejsce i nie powinny być niepokojone. 
Uważaj i trzymaj się od nich tak daleko, 
jak to tylko możliwe – ostrzegali na stronie 
internetowej resortu obrony.

Polscy marynarze z krótkimi przerwami 
spędzili tam przeszło trzy tygodnie i był to 
czas niezwykle pracowity. Do głównych 
zadań polskiej fregaty należała osłona 
i wsparcie desantu morskiego. Załoga  
musiała też zadbać o bezpieczeństwo na 
szlakach żeglugowych, nękanych przez 
okręty podwodne. Polacy zdecydowanie się 
wyróżnili. Jak przyznał, po powrocie do 
Gdyni, kmdr por. Mucha – polska fregata 
najszybciej ze wszystkich wykrywała  
jednostki, które usiłowały pokrzyżować 
szyki desantowi. Na tym jednak nie koniec. 
Marynarze odpierali też uderzenia z powie-
trza, ataki innych okrętów i walczyli z tak 
zwanymi zagrożeniami asymetrycznymi, 
czyli atakami terrorystów korzystających 
z szybkich łodzi motorowych. Obok zadań 
bojowych załoga również musiała się mie-
rzyć z przedsięwzięciami trudnymi tech-
nicznie, takimi jak tankowanie na morzu. 
Pełne ręce roboty mieli też lotnicy i specja-
liści obsługujący śmigłowiec SH-2G.  
Załoga maszyny przede wszystkim brała 
udział w zadaniach ZOP (zwalczania okrę-
tów podwodnych), wskazywała też załodze 
fregaty cele nawodne, była zaangażowana 
w misje ratownicze i transportowe.  
ORP „Gen. T. Kościuszko” ze śmigłowcem 
SH-2G wrócił do Gdyni w niedzielę  
13 marca.

Manewry „Cold Response” są organizo-
wane od 2006 roku. Zawsze odbywają się 
zimą, na terytorium Norwegii, w okolicy 
kręgu polarnego. Dają nam okazję do prze-
testowania i potwierdzenia planów, proce-
dur i systemów oraz taktyki w trudnych wa-
runkach atmosferycznych. Wzmacniają 
współpracę między wojskiem i organizacja-
mi cywilnymi, a także między armiami po-
szczególnych państw – podkreślił gen. Rune 
Jakobsen, jeden z dowódców norweskiej  
armii. Tegoroczna, siódma już edycja miała 
dla Norwegów wyjątkowe znaczenie. Stano-
wiła próbę generalną przed natowskimi ćwi-
czeniami „Trident Juncture”. W 2018 roku 
Norwegia będzie ich gospodarzem. Według 
wstępnych ustaleń powinno w nich wziąć 
udział 25 tysięcy żołnierzy.

W „Cold Response” polska Marynarka 
Wojenna wzięła udział po raz drugi.

NR 4 | kwiecień 2016 7     
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70 lat temu, 5 kwietnia 1946 roku, na przyjętych od ZSRR 
dziewięciu trałowcach proj. 253L typu Albatros podniesiono 
polską banderę wojenną. Dzień ten przyjęto za datę 
powstania 13. Dywizjonu Trałowców i jego święta. 

Koniec I wojny światowej dał odro-
dzonej Polsce dostęp do morza. 
Odzyskany skrawek bałtyckiego 
wybrzeża był jednak pusty i bez-

bronny. Potrzebą chwili było jak najszybsze 
zdobycie okrętów zdolnych do objęcia straży 
nad wodami polskimi, a także do szkolenia 
marynarskiej kadry. To właśnie wtedy na 

pierwszych w Polskiej Marynarce Wojennej 
trałowcach podniesiono banderę wojenną, co 
dało podwaliny do utworzenia sił przeciw-
minowych MW. Zakończenie II wojny świa-
towej otworzyło następny rozdział w historii 
sił trałowych. 5 kwietnia 1946 roku na, przy-
jętych od ZSRR, 9 trałowcach typu BTSZCZ 
(T-301 ALBATROS) podniesiono polską 

banderę wojenną. Ten dzień jest obecnie 
uważany za Święto 13. Dywizjonu  
Trałowców. 19 kwietnia 1948 roku do służby 
weszły 3 trałowce redowe z drewnianymi ka-
dłubami, typu YMS zakupione z amerykań-
skiego demobilu. Okręty te zostały zbudowa-
ne w stoczniach amerykańskich, w latach 
1942-43. Po wojnie niezmiernie ważnym  

70-letnia „Trzynastka”
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zadaniem dla rozwoju gospodarki morskiej 
było rozminowanie wód basenów portowych, 
torów wodnych prowadzących do portów 
oraz wód przybrzeżnych. Od lipca 1946 roku 
do prac trałowych, związanych z oczyszcza-
niem z min wód terytorialnych, przystąpiły 
polskie trałowce. Prace te były prowadzone 
aż do połowy lat siedemdziesiątych.  
W 1989 roku w strukturę organizacyjną  
dywizjonu weszła Grupa Płetwonurków- 
-Minerów. 1 lipca 2006 roku dywizjon zmie-
nił podporządkowanie organizacyjne, prze-
chodząc z helskiej 9. FOW do świnoujskiej 
8. FOW, a 10 października 2006 roku nastą-
piło przebazowanie dywizjonu z portu Hel do 
Portu Wojennego Gdynia. 

Okręty „Trzynastki” oczyszczały i nadal 
oczyszczają dno morskie z niebezpiecznych 
pozostałości I i II wojny światowej, uczestni-
czą w misjach międzynarodowych, manew-
rach, ćwiczeniach i operacjach bojowych. 
Głównym zadaniem „trzynastki” jest zapew-
nienie obrony przeciwminowej okrętom 
i transportowi morskiemu, a także utrzyma-
nie bezpieczeństwa żeglugi na morskich szla-
kach komunikacyjnych. 

Okręty dywizjonu stacjonują w Porcie  
Wojennym Gdynia. Ostatnie lata to okres inten-
sywnej służby na morzu, związanej z udziałem 
okrętów 13. Dywizjonu Trałowców w między-
narodowych ćwiczeniach na Morzu Bałtyckim 
i Morzu Północnym, takich jak: SANDY  
COAST, PASSEX, BALTOPS, BLUE GAME, 
czy OPEN SPIRIT. 4 listopada 2000 roku  
ORP „Mewa”, jako pierwszy polski okręt, zo-

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
Marian Kluczyński

stał członkiem Stałego Zespołu Sił Obrony  
Przeciwminowej NATO MCM FORNORTH 
(obecnie SNMCMG1). Możliwość stałej 
współpracy z najlepszymi to dowód na to, że 
okręty dywizjonu są zaliczane do elity sił  
przeciwminowych. 29 grudnia 2010 roku  
13. Dywizjon Trałowców przekazano w podpo-
rządkowanie 3. Flotylli Okrętów. 1 listopada 
2013 roku jednostka ponownie znalazła się  
w strukturach 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

ORP „Mewa”, na którego pokładzie gościł 
Papież Jan Paweł II, jako pierwszy podniósł 

flagę NATO i wszedł do stałego zespołu 
okrętów sojuszu północnoatlantyckiego. Od 
tamtej chwili okręty „Trzynastki” ciągle ope-
rują w stałym zespole sił sojuszu. Wspólnie 
też oczyszczają wody Bałtyku, i nie tylko, 
z niebezpiecznych dla żeglugi pozostałości  
I i II wojny światowej. Coroczne święto było 
okazją do podziękowania marynarzom za 
wzorową służbę. 

NR 4 | kwiecień 2016 9     
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Saperzy na poligonie
W lutym, w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Strzepczu, odbyło się 
Zimowe Szkolenie Poligonowe Pododdziałów Inżynieryjnych i Chemicznych 
43. Batalionu Saperów MW z Rozewia. W szkoleniu brali udział żołnierze 
stanowiący kadrę batalionu oraz żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.

Do najważniejszych celów szkole-
nia poligonowego należało pod-
trzymanie umiejętności wykony-
wania zadań specjalistycznych 

w zakresie wsparcia inżynieryjnego oraz 
obrony przed bronią masowego rażenia, 
a także doskonalenie kadry dowódczej w za-
kresie dowodzenia podległymi żołnierzami. 
Powołani żołnierze Narodowych Sił Rezer-
wowych mogli rozszerzyć posiadaną wiedzę, 

zarówno w wymiarze praktycznym, jak i teo-
retycznym. Dodatkowo była to dobra okazja 
do sprawdzenia sprzętu i wyposażenia w wa-
runkach polowych. Pora roku umożliwiła 
również sprawdzenie odporności psycho- 
fizycznej kadry batalionu oraz żołnierzy NSR 
w trakcie wykonywania zadań w warunkach 
zimowych, także w porze nocnej. 

Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 76 żoł-
nierzy (w tym 16 rezerwistów z Narodowych 

Sił Rezerwowych), stanowiących obsadę 
pododdziałów batalionu: kompanii saperów, 
kompanii chemicznej oraz wydzielonych sił 
z kompanii logistycznej. 

Tematyka zajęć przewidzianych do reali-
zacji podczas szkolenia była tak dobrana, 
aby maksymalnie wykorzystać znajdujące 
się na poligonie obiekty szkoleniowe, reali-
zując zwłaszcza takie zajęcia, których nie 
można przeprowadzić w macierzystym gar-
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nizonie. Zwieńczeniem szkolenia było prze-
prowadzenie zajęć taktyczno-specjalnych 
szczebla kompanii, zarówno dla specjali-
stów wojsk inżynieryjnych, jak i korpusu 
obrony przed bronią masowego rażenia – 
wyjaśnia kmdr por. Mariusz Kuchta, dowódca 
43. Batalionu Saperów. W szkoleniu poligo-
nowym uczestniczyły prawie wszystkie  
pododdziały stanowiące trzon batalionu 
w okresie pokoju. Okazją do doskonalenia 
rzemiosła saperskiego pozostałych podod-
działów batalionu będzie szkolenie żołnierzy 
kompanii pomostów pływających, które od-
będzie się w czerwcu oraz letnie szkolenie 
na poligonie w Ustce we wrześniu – dodaje 
dowódca 43. Batalionu Saperów. 

Istotnym elementem szkolenia było rozpo-
znanie inżynieryjne i rozpoznanie skażeń. 
Zadania z tego zakresu prowadzą zarówno 
saperzy, jak i chemicy. Służy to między inny-
mi zwiększeniu zdolności przetrwania wojsk 
w celu uniknięcia strat w ludziach i sprzęcie. 
Żeby wejść w teren trzeba go najpierw rozpo-
znać. Dowódca musi mieć absolutną pew-
ność, że dany rejon nie stanowi zagrożenia 
dla jego podwładnych – krótko podsumowuje 
kmdr por. Kuchta i dodaje: Jako jednostka 
wsparcia bojowego wykonujemy zadania tak-

że na korzyść innych pododdziałów, między 
innymi Morskiej Jednostki Rakietowej  
i 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego. Współpra-
cujemy również z okrętami transportowo- 
minowymi − chociażby po to, by sprzęt 
i technika wojskowa mogły być bezpiecznie 
załadowane na jednostki pływające. Do tego 
celu wykorzystujemy parki pontonowe, które 
umożliwiają realizację tego typu zadań. 

Istotnym elementem doskonalenia żołnier-
skiego rzemiosła było zabezpieczenie żołnie-
rzy przed bronią masowego rażenia. Każdy 
żołnierz w naszym batalionie posiada umie-
jętności w zakresie ograniczania do minimum 
wpływu skażeń, chociażby z wykorzystaniem 
indywidualnych środków obrony przed skaże-
niami. Kompleksowe czynności związane  
z likwidacją skażeń, zarówno ludzi, jak  
i sprzętu, to jednak domena kompanii che-
micznej. Broń masowego rażenia może stano-
wić zagrożenie także w czasie pokoju. Skaże-
nia mogą wystąpić w przypadku awarii tech-
nicznych, związanych z uwolnieniem niebez-
piecznych substancji wykorzystywanych 
w procesach przemysłowych oraz podczas 
transportu. Należy pamiętać również o broni 
chemicznej, która została zatopiona w Morzu 
Bałtyckim w czasie II wojny światowej. Jeste-

śmy również przygotowani na tego typu zda-
rzenia. Zagrożenie bronią chemiczną jest 
w dzisiejszych czasach bardzo realne i nie 
należy wykluczać możliwości jej użycia – mówi 
chorąży Damian Włodarczyk, szef sekcji  
zabezpieczenia logistycznego. 

Do zabezpieczenia szkolenia wykorzysta-
no specjalistyczny sprzęt wojskowy, stano-
wiący wyposażenie batalionu. Miedzy inny-
mi były to pływające transportery samobież-
ne PTS-M, maszyny inżynieryjne, instalacje 
rozlewcze IRS-2 oraz zespoły urządzeń do 
rozpoznania skażeń na samochodach opance-
rzonych BRDM-2 RS. 

Saperzy z Rozewia prawie każdego dnia 
realizują zadania z zakresu podejmowania 
i likwidowania przedmiotów wybuchowych 
oraz niebezpiecznych pochodzenia wojsko-
wego. W 2015 roku interweniowali blisko 
400 razy w wypadkach znalezienia niewybu-
chów i niewypałów, czyli w akcjach uniesz-
kodliwiania: torped, min morskich i lądo-
wych, bomb lotniczych, pocisków artyleryj-
skich i moździerzowych, granatów oraz innej 
amunicji. 

43. Batalion Saperów Mw stacjonuje na półwyspie helskim, w miejscowości Rozewie i wchodzi w skład 3. Flotylli Okrętów. Swoją tradycję 
i historię wywodzi ze 115. Kompanii Eksploatacyjno-Naprawczej, która − rozkazem dowódcy Wojska Polskiego z 1955 roku − została sformowana na 
bazie kompanii wydzielonej z 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów. Kompania ta istniała do 1969 roku, który jest uważany za faktyczny początek 
funkcjonowania 43. Batalionu Saperów MW. W 2003 roku batalion otrzymał sztandar, ufundowany przez lokalną społeczność, a w 2005 roku podjęto 
decyzję o przeniesieniu go z Helu do Rozewia, gdzie jednostka stacjonuje do dziś. Od 1 stycznia 2011 roku w skład batalionu weszła  
55. Kompania Chemiczna, jako pododdział  jednostki.
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Z kmdr. por. Markiem Gasiewiczem, szefem Wydziału Zabezpieczenia 
Meteorologicznego i Oceanograficznego Centrum Operacji Morskich- 
-Dowództwa Komponentu Morskiego rozmawia Sławomir J. Lipiecki
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Dźwięk w kanale

Dobiegły końca tegoroczne manewry 
„Cold Response 2016”, pewnie mieliście 

w tym czasie dużo pracy?
Każde manewry z udziałem polskich okrę-

tów oznaczają dla nas więcej pracy. Na przy-
kład w ćwiczeniach „Cold Response 2016” 
uczestniczyła fregata ORP „Gen. T. Kościuszko”, 
wyposażona w śmigłowiec ZOP. Musieliśmy 
więc szczegółowo określić warunki atmosfe-
ryczne panujące na wodach norweskich pod-
czas ćwiczeń, zarówno pod kątem okrętu jak 
i śmigłowca.

Współpracujecie także z okrętami 
podwodnymi?

W COM-DKM nie zajmujemy się tylko  
zabezpieczeniem meteorologicznym, ale także 
oceanograficznym. Pracuje u nas pięciu  
wykwalifikowanych hydrologów, którzy przy-
gotowują m.in. prognozy hydroakustyczne dla 
dowódców okrętów podwodnych, ale nie tylko. 
Wypracowane dane przekazujemy bowiem 
także dowódcom jednostek ZOP. Chodzi tu 
oczywiście o prognozowanie propagacji 
dźwięku w wodzie, w kontekście m.in. wystę-
powania tzw. warstw termicznych (tzw. termo-
klinów). Co najistotniejsze, w Polsce nikt poza 
nami nie tworzy prognoz tego rodzaju. 

W jaki sposób tworzycie taką prognozę?
Badań hydroakustycznych dokonują 

jednostki wyposażone w aktywne sonary. 
Oceniają w jaki sposób dźwięk rozchodzi się 
w wodzie. Im gorzej się rozchodzi, tym trud-
niej wykryć okręt podwodny. Tego typu infor-
macje są przekazywane bezpośrednio do Biura  
Hydrograficznego MW i umieszczane w tzw. 
„Oceanograficznej Bazie Danych”, do której 
mamy bezpośredni dostęp.

Sondujecie w ten sposób cały Bałtyk?
Nie. Co jakiś czas sondujemy tylko nie-

które miejsca. Pracujemy głównie na specjal-
nych modelach numerycznych (matematyczno-
-fizycznych). Modele takie dają nam m.in. pro-
gnozowaną wartość temperatur i zasolenia, 
a nawet falowania na morzu. Należy pamiętać, 
że profile dźwięku są profilami punktowymi. 
Przy dokonywanych pomiarach wybieramy 
konkretne punkty w poszczególnych regionach 
Bałtyku, takich jak: Głębia Gdańska, Głębia 
Bornholmska, Głębia Gotlandzka i Głębia 
Landsort. Dla tych obszarów generujemy profi-
le, szczególnie że są one bardzo charaktery-
styczne i sprzyjające operowaniu okrętów pod-
wodnych, z uwagi na dużą głębokość. Następ-
nie dane te są przetwarzane komputerowo − za 
pośrednictwem specjalistycznego oprogramo-
wania, które liczy profile rozkładu prędkości 
rozchodzenia się dźwięku w wodzie. Wyniki 
możemy dodatkowo porównać z danymi  
statystycznymi znajdującymi się w naszej bazie 
danych.

Morze Bałtyckie nieoficjalnie jest 
nazywane „rajem dla okrętów 

podwodnych”. Potwierdza Pan tę teorię?
Rzeczywiście, Morze Bałtyckie sprzyja 

działaniom okrętów podwodnych. Jest bardzo 
skomplikowane pod względem hydroakustycz-
nym. Bałtyk jest powszechnie uważany za mo-
rze o bardzo niskim zasoleniu. Na dodatek jest 
stosunkowo płytki (nie licząc kilku głębi) i pod 

tym względem niestabilny. W płytkiej wodzie 
o niskim zasoleniu dźwięk rozchodzi się  
bardzo słabo. Można to porównać do stołu, na 
który rozlano wodę, w którą następnie spróbu-
jemy „wpuścić” dźwięk. W takich warunkach 
okręt podwodny, pracujący w trybie pasyw-
nym, może spokojnie zejść na samo dno i być 
praktycznie niewykrywalny. 

Z drugiej strony w Bałtyku tworzą się 
kana ł y akustyczne ,  będące 

środowiskiem, w którym dźwięk bardzo 
dobrze się rozchodzi…

W wielu rejonach Bałtyku, z uwagi na wy-
stępowanie aż trzech warstw termicznych wody 
(różniących się m.in. temperaturą i stopniem 
zasolenia), w ich środkowej części tworzą się 
tzw. kanały dźwiękowe (potocznie zwane  
„kanałami akustycznymi”). W takiej warstwie 
dźwięk rozchodzi się znakomicie, odbijając się 
od warstwy górnej i dolnej. 

Z jakiego sprzętu korzystacie?
Przy dokonywaniu pomiarów polegamy 

głównie na sprzęcie zewnętrznym, m.in. 
z trzech lotnisk wojskowych. Trzeba przyznać, 
że m.in. dzięki wysiłkom Biura Hydrograficz-
nego MW, a szczególnie tamtejszego szefa Od-
działu Oceanograficzno-Meteorologicznego, są 
one wyposażone w naprawdę znakomitą apara-
turę pomiarową (m.in. wysokiej klasy widzial-
nościomierze oraz rejestratory wyładowań). 
Nasze komputery, urządzenia do analiz oraz 
sieć łączności również są bardzo wysokiej klasy 
i ten rozwój teleinformatyczny wciąż trwa. 

Zbliża się Światowy Dzień Meteorologii. 
Jak spędzicie ten czas?

Zawsze w okolicach tego święta odbywa się 
cykl specjalistycznych odpraw szkolenio-
wych, które organizuje Główne Szefostwo 
Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych. 
W tym roku odbędzie się to później, z uwagi 
na Święta Wielkiej Nocy, ale na pewno będzie 
uroczyście.

Komandor por. Marek GASIEWICZ urodził się w Augustowie. W 1993 roku ukończył kierunek meteorologii na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji 
Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1993-1995 był dowódcą Stacji Meteorologicznej 40. Eskadry Zwalczania Okrętów Podwodnych 
i Ratownictwa w Darłowie. W 1995 roku był szefem Służby Meteorologicznej 3. Batalionu Zabezpieczenia Gdynia-Babie Doły. W latach 1995-2004 
pełnił funkcję synoptyka Stanowiska Dowodzenia MW/Centrum Operacji Morskich. W tym czasie ukończył studia podyplomowe w Wojskowej Akademii 
Technicznej. W latach 2004-2007 pełnił funkcję oficera METOC w NATO Maritime Component HQ Northwood w Wielkiej Brytanii. Później, do 2009 
roku był synoptykiem Centrum Operacji Morskich i w tym samym roku ukończył kurs „International Hydrographic Management and Engineering 
Program” w Stanach Zjednoczonych. W latach 2009-2012 był specjalistą Oddziału Oceanograficzno-Meteorologicznego Biura Hydrograficznego MW, 
a od 2012 roku jest szefem Wydziału Zabezpieczenia Meteorologicznego i Oceanograficznego COM-DKM.
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Dane taktyczno-techniczne:

•	długość: 84,75 metra;
•	szerokość: 13,07 metra;
•	zanurzenie: 4,8 metra;
•	wyporność max: 3124 tony;
•	prędkość: 15,5 węzła;
•	autonomiczność okrętu: 20 dób, 
•	zasięg pływania: 

•	5700 mil morskich przy prędkości 
10 węzłów; 

•	2700 mil morskich przy prędkości 
14 węzłów;

•	1600 mil morskich przy prędkości 
15,5 węzła;

•	napęd główny: 2 silniki wysokoprężne 
Cegielski-Sulzer 8ASL25D o mocy  
1480 kW (ok. 2010 KM) każdy;

•	  załoga: 35 osób (+4);
•	  ładunek:

•	1381 ton oleju napędowego  
w 6 zbiornikach;

•	20 beczek olejów smarnych  
w ładowni + 4 na pokładzie 
otwartym;

•	100 ton wody słodkiej,  
w 2 zbiornikach po 50 m³ objętości;

•	zapas żywności – ok. 3 ton.
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Kiedy zespoły lub grupy okrętów wykonują długoterminowe 
zadania na morzu, bez możliwości wejścia do portu, należy 
zapewnić im sposobność uzupełnienia zapasów – paliwa, 
produktów olejowych oraz wody słodkiej – na morzu. Zadania 
te wykonuje ORP „Bałtyk”, który w marcu obchodził 25-lecie 
podniesienia bandery.

Ćwierć wieku „Bałtyku” na Bałtyku

Zdolność ciągłego wykonywania za-
dań bojowych przez okręty jest jed-
nym z decydujących czynników 
bezpośrednio wpływających na 

ostateczny wynik konfliktu zbrojnego. Stąd 
też zagadnienie zabezpieczenia logistyczne-
go działań na morzu odgrywa bardzo istotną 
rolę, a każda znacząca flota wojenna w dużej 
mierze jest uzależniona od dobrej współpracy 
z okrętami zaopatrzenia. 

Zbiornikowiec paliwowy ORP „Bałtyk” 
został zaprojektowany w Polsce i zbudowany 
w Stoczni Marynarki Wojennej im.  
Dąbrowszczaków w Gdyni, jako jednostka 
projektu ZP-1200, w kodzie NATO:  
„Bałtyk”. Został zwodowany w 1988 roku,  
a do służby wszedł 11 marca 1991 roku. Jest 
najnowocześniejszym zbiornikowcem  
polskiej Marynarki Wojennej.

ORP „Bałtyk” (Z-1) może zaopatrywać  
inne jednostki w: paliwo, wodę, oleje i ładunki 
suche, a także dokonywać drobne naprawy 
w warsztacie okrętowym − nie przerywając 
ich przejścia akwenem. W ciągu służby pod 
biało-czerwoną banderą Z-1 przekazał niezli-
czone ilości paliwa i wody pitnej setkom  
jednostek na morzu. Warto w tym miejscu  
odnotować, iż rocznie zbiornikowiec przetan-
kowuje ponad 10 tysięcy ton paliwa. Spędził 
na morzu prawie 11 tysięcy godzin i przebył  
ponad 32 tysiące mil morskich. Okręt wchodzi 
w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia  
3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Dowódcą okrętu 
jest kpt. mar. Krzysztof Duszyński.

Przekazywanie paliwa może się odbywać 
z trzech stanowisk wyposażonych w węże: po 
jednym na każdej burcie oraz na rufie. Po 
modernizacji, przeprowadzonej w 2000 roku, 
jednostka została wyposażona we wszystkie 
niezbędne systemy przyłączeniowe, spełnia-
jące standardy obowiązujące w siłach NATO. 
Umożliwiają one tankowanie wszystkich okrę-
tów współpracujących z polską Marynarką 
Wojenną. „Bałtyk” może zaopatrywać mniej-
sze okręty metodą „węża holowanego za  
rufą”, a dzięki ruchomym żurawikom przeła-
dunkowym uzupełnia zapasy paliwa jednost-
kom na kotwicy. Urządzenie to służy również 
do przeładunku materiałów stałych do 250 kg 
(na ramieniu o długości 11 metrów) oraz do 
1250 kg (na ramieniu o długości 5 metrów).

Do przeładunku materiałów pędnych 
i smarów w ruchu jest wykorzystywany  
system przeładunku zapasów RAS  
(ang. Replenishment At Sea), do podawania 
ładunków o masie do 250 kg.

Obecnie okręt przechodzi naprawę główną 
w jednej z polskich stoczni. Dzięki bardzo 
dużemu zakresowi wykonywanych prac, Z-1 
ma szansę na drugą młodość oraz realizację 
wielu zadań na morzu i w portach. Jednym 
z podstawowych elementów prac ma być  
nowo zaprojektowany system RAS − do uzu-
pełniania zapasów paliwa na morzu w ruchu, 
metodą burtową. „Bałtyk” będzie również 
doposażony w uzbrojenie mające zapewnić 
obronę przed zagrożeniami asymetrycznymi 
na przejściu morzem.

ORP „Bałtyk” wielokrotnie brał udział 
w ćwiczeniach NATO, takich jak BALTOPS 
czy PASSEX, a także w wielu narodowych 
manewrach wojskowych, tj. ANAKONDA. 
Oprócz głównego zadania, jakim jest zaopa-
trywanie jednostek biorących udział w ma-
newrach, zbiornikowiec otrzymuje również 
inne zadania. Ze względu na dużą po-
wierzchnię i liczne pomieszczenia do prze-
szukania, ORP „Bałtyk” często odgrywa rolę 
jednostki cywilnej, która narusza przepisy 
konwencji i nie stosuje się do zaleceń sił 
Formozy lub jednej z fregat rakietowych. 

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl
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Od wieków jednym z większych problemów na statkach i okrętach były szczury 
i karaluchy. Z tego powodu na wielu jednostkach koty, polujące na drobne 
gryzonie i insekty, były wliczane w „etatowy” stan załogi. Koty brały także 
udział w krwawych zmaganiach na morzach i oceanach, będąc − w roli 
maskotek − jedynym symbolem normalnego świata.

Marynarski pazur

Okrętowe szczurołapy

Od zarania dziejów koty na okrę-
tach zajmują miejsce uprzywile-
jowane. Jak mówi punkt 13005 
Regulaminu Służby Okrętowej 

PMW z 2011 roku: „Za zezwoleniem dowódcy 
zespołu, na okręcie można trzymać kota do 
zwalczania gryzoni. Zwierzęta muszą być 
poddane obowiązującym szczepieniom 
ochronnym”. Pomijając nieliczne odstępstwa 
od tej reguły, koty są znane na morzu m.in. 
z tego, że cieszyły się i nadal cieszą wielką 
sympatią dowódców oraz załóg okrętów.

W wielu regionach świata żaden okręt nie 
wyszedłby w morze bez kota na pokładzie. 
Kiedy podczas rejsu jakiś kot przypadkowo 
wypadł za burtę, jednostka – według mary-
narskiej tradycji − stawała się przeklęta i gro-
ziło jej rychłe zatonięcie lub inna katastrofa. 
Taka właśnie tajemnicza przygoda spotkała 
australijski lekki krążownik HMAS „Perth”, 
gdy − podczas postoju w porcie − kot okrętowy 
o imieniu Tanjong Prok uciekł na ląd po  

trapie. Załoga natychmiast uznała to za zły 
znak. Krótko po tym zdarzeniu, krążownik 
został zniszczony w Bitwie na Morzu Jawaj-
skim w 1942 roku wraz z całym międzynaro-
dowym zespołem ABDA (American-British-
Dutch-Australian Task Force).

Marynarz z Archangielska
Wśród kociej marynarskiej braci szczegól-

nie wyróżnia się rasa rosyjska − niebieska. 
Koty te zawdzięczają swoje odkrycie angiel-
skim podróżnikom − żeglarzom. Anglia − ja-
ko główna potęga morska − miała swoje por-
ty we wszystkich częściach świata, gdzie pro-
wadziła intensywny handel lub politykę od-
straszającą. W 1553 roku Anglicy zbudowali 
jeden z takich portów u wybrzeży Morza 
Białego. Kiedy się on rozrósł do rozmiarów 
miasta, po około 60 latach od założenia na-
zwano go Archangielskiem. Marynarze scho-
dzący z pokładów okrętów spotykali tam 
dziko żyjące, niezwykle łowne niebieskie ko-
ty, które chętnie brali ze sobą w morze. 

Koty te często pełniły ciężką służbę na no-
woczesnych okrętach. Pojawiały się również 
na polskich jednostkach, działających w ra-
mach sił Aliantów na wodach północnych 
podczas II wojny światowej. Najwięcej wiado-
mo o kociej rodzinie z niszczyciela  
ORP „Garland”. Kotka o imieniu Puszek prze-
szła z załogą najbardziej krwawą część służby FO
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okrętu na trasie północnej, podczas morder-
czych konwojów do Murmańska. Pewnego  
razu − po zalaniu lodowatą wodą kubryku, 
gdzie została umieszczona ze swoimi kocięta-
mi − powkładała młode do pływających misek 
i tak doczekała przybycia pomocy.

Na pokładach „pływających 
twierdz”

Najwięcej kotów (w tym nawet egzotycz-
nych, takich jak: lwy, tygrysy i gepardy) prze-
bywało na pokładach okrętów Royal Navy 
i US Navy. Najbardziej znanymi kotami spod 
gwieździstej bandery były Kwajalein i Saipan 
z pancernika USS „New Mexico” (BB-40) – 
oba niezwykle odważne, zyskały przydomek 
„Fighting Cats” (czyli „Waleczne Koty”). Nie 
mniej zasłużony był Meet George vel „General 
Electric” z pancernika USS „North Carolina” 
(BB-55) oraz awansowana na starszego mata 
Pooly z pancernika USS „Iowa” (BB-61). 

Słynny brytyjski krążownik liniowy  
HMS „Hood” był, pod względem wyporności 
standardowej, największym okrętem świata 
w okresie międzywojennym. Prawie przez całe 
lata 30. XX wieku na jego pokładzie żyły dwa 
koty − bury Ginger oraz czarno-biały  
Fishcakes. Oba były bardzo znane w świecie, 
ze względu na liczne wizyty kurtuazyjne skła-
dane przez brytyjski krążownik w zagranicz-
nych portach. Między innymi z tego powodu 
szybko awansowały z okrętowych „szczuroła-
pów” do roli międzynarodowych gwiazd. Mia-
ły własną kajutę oraz kilka porcelanowych ku-
wet. Mogły swobodnie poruszać się po całym 
okręcie, do woli korzystać z kambuza i świetli-
cy oraz toalet marynarskich. 

Kiedy wybuchła II wojna światowa oba koty 

przebywały na okręcie podczas kilku pierw-
szych akcji bojowych. Są świadectwa na to, że 
Fishcakes żył jeszcze na „Hoodzie” na przeło-
mie lat 1940-41. To by oznaczało, że oba koty 
mogły zginąć bohatersko na służbie podczas 
nierównego pojedynku ich przestarzałego 
krążownika z niemieckim pancernikiem  
„Bismarck” 24 maja 1941 roku.

 „Bismarck” także był domem dla kota 
okrętowego − Oscara. Na pokład pancernika 
został zaokrętowany w Gdyni (ówczesnym 
Gotenhafen). Kiedy ostatecznie „Bismarck”, 
po morderczej walce, został zniszczony przez 
brytyjskie pancerniki HMS „King George V” 
i HMS „Rodney”, Oscar niemal cudem urato-
wał swoją kocią skórę skacząc do wody z gór-
nego (odkrytego) pokładu. Wyłowiła go załoga 
niszczyciela HMS „Cossack”. W nocy z 23 na 
24 października 1942 roku okręt ten został 
zatopiony torpedą przez niemiecki okręt pod-
wodny U-563. Także tym razem Oscar niemal 
cudem uniknął śmierci. Koci szczęściarz  
został przyjęty na pokład lotniskowca  
HMS „Ark Royal”. Zaledwie trzy tygodnie 
później, 13 listopada 1942 roku lotniskowiec 
został storpedowany przez okręt podwodny 
U-81 i zatonął w pobliżu Gibraltaru, bardzo 
blisko zbawczego portu. Po tym wydarzeniu 
Oscar ostatecznie zakończył swoją morską 
służbę. Na lądzie zamieszkał w Belfaście, 
w Domu Marynarza, gdzie swój żywot zakoń-
czył w 1955 roku.

Pod banderą PMW 
Jednym z okrętów poszukujących  

„Bismarcka” był polski niszczyciel  
ORP „Piorun”, na którego pokładzie przeby-
wały dwa koty − Żaba i Tygrys. W później-
szym czasie skład kociej części załogi okrętu 
powiększył się o jeszcze jednego, burego 
kotka uratowanego przez polskich maryna-
rzy z zatopionego tankowca brytyjskiego. 

Na pokładzie ORP „Burza” służbę pełniła 
kotka o dość pospolitym imieniu Kicia. Zna-
lazła się na okręcie przypadkowo − prześli-
zgując się koło warty trapowej, gdy jednost-
ka krótki czas stacjonowała w bazie na Helu − 
tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej. 
Dowódca niszczyciela kmdr ppor.  
Stanisław Nahorski uznał pojawienie się kotki 
za dobry znak i w porozumieniu z innymi 
oficerami postanowił wpisać ją na listę załogi 
oraz… płac. Tym samym Kicia otrzymała 
własne, uposażenie za służbę na jednym 
z największych okrętów przedwojennej 
PMW. 

Także na pokładzie niszczyciela  
ORP „Wicher” przebywał kot okrętowy. Naj-
prawdopodobniej zginął 3 września 1939 roku − 
podczas niemieckiego nalotu na Hel, w kon-
sekwencji którego polski niszczyciel został 
zatopiony. Jedynym zachowanym śladem po 
kocie z ORP „Wicher” jest krótka scenka 

z przedwojennego filmu, którą można podzi-
wiać za pośrednictwem serwisu YouTube.

Bohater Marynarki
Zdolny kot Simon, który bardzo szybko 

otrzymał stopień starszego marynarza za 
wybitne umiejętności w tępieniu szczurów, 
służył na pokładzie małej fregaty  
HMS „Amethyst”. Podczas patrolu neutral-
nych wód w pobliżu ujścia rzeki Yangtse, 
w 1949 roku brytyjski okręt przypadkowo 
dostał się pod silny ostrzał chińskiej artylerii 
brzegowej. Mimo strat, załoga fregaty sto-
czyła wspaniałą walkę i uratowała okręt. 
Wielu marynarzy odniosło poważne rany, 
w tym kot Simon. Dzielny kotek towarzyszył 
załodze w izbie chorych, podtrzymując na 
duchu rannych i umierających. Później za za-
sługi otrzymał medal dzielności oraz awans 
na starszego mata.

Niestety, na skutek ran poniesionych 
w walce ze szczurami oraz od odłamków 
chińskiego pocisku, stan zdrowia Simona 
gwałtownie się pogorszył. Podejrzewano  
nawet, że kot ma bardzo słabe serce i ma to 
bezpośredni wpływ na jego powolną agonię. 
Bohater z HMS „Amethyst” zakończył swój 
żywot 28 listopada 1949 roku w bazie mor-
skiej w Plymouth. Ponad sześć lat po śmierci 
Simona, w 1956 roku nakręcono o nim film 
pt. „Yangtse Incydent − The Story of  
HMS Amethyst”. Ponadto, pamiątki po tym 
słynnym kocie można podziwiać do dziś na 
pokładzie lekkiego krążownika-muzeum 
HMS „Belfast” w Londynie, na specjalnej 
wystawie poświęconej załodze fregaty  
HMS „Amethyst”.

W morskiej historii można doszukać się 
jeszcze wielu innych słynnych podróży 
z udziałem kotowatych. Nie sposób ich 
wszystkich wymienić. Na zakończenie warto 
wspomnieć, że w latach 1983-1984 nasz  
rodak Andrzej Urbańczyk ze swoim kotem 
Myszołowem odbył słynny rejs dookoła  
świata, który zakończył się pełnym sukcesem. 
Dowodzi to, że koty są idealnymi towarzysza-
mi morskich wypraw, sprawdzającymi się na 
pokładzie niemal w każdej sytuacji.

Sławomir J. Lipiecki
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chor. mar. Piotr Leoniak 
bandera@mw.mil.pl

21-25 marca w hali sportowej Komendy Portu 
Wojennego Gdynia odbyła się trzecia runda 
Mistrzostw Marynarki Wojennej w Sporcie 
Powszechnym. W rywalizacji tenisa stołowego 
najlepsi okazali się marynarze 3. Flotylli Okrętów. 
W zawodach wzięło udział 45 zawodników  
(w tym 4 kobiety) reprezentujących 4 drużyny. 

Mistrzostwa Marynarki 
Wojennej w tenisie stołowym

Mistrzostwa, zgodnie z regulaminem współzawodnictwa sporto-
wego Marynarki Wojennej, rozegrano w formie turnieju indy-
widualnego i zespołowego. W ramach rozgrywek indywidual-
nych zawodnicy startowali w trzech kategoriach: kobiety 

w formule open oraz mężczyźni do 35 lat i mężczyźni powyżej 35 lat.  
Najlepszą zawodniczką okazała się mar. Monika Bilak, reprezentująca 
3. Flotyllę Okrętów. W kategorii mężczyzn do 35 lat triumfował  
mar. Jarosław Mras, również z 3. Flotylli Okrętów, a w kategorii powyżej 35 
lat zwyciężył mat Michał Bethke z 6. Ośrodka Radioelektronicznego MW 
i dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. 

W klasyfikacji ogólnej, po rozegraniu trzech konkurencji w ramach  
Mistrzostw Marynarki Wojennej w Sporcie Powszechnym, na prowadzeniu 
znajduje się 3. Flotylla Okrętów (14 pkt.), przed Brygadą Lotnictwa MW 
i Zespołem Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym (10 pkt.). Na trze-
cim miejscu uplasowała się 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, z dorobkiem  
10 punktów. 

W 2016 roku marynarze będą rywalizować łącznie w trzynastu konkuren-
cjach sportowych, zdobywając punkty do klasyfikacji ogólnej Mistrzostw 
Marynarki Wojennej. Kolejna runda mistrzostw, w której zostaną rozegrane 
miedzy innymi biegi przełajowe, odbędzie się w kwietniu. 

Wyniki Mistrzostw Marynarki Wojennej  
w tenisie stołowym:

Kobiety – indywidualnie 
1. miejsce – mar. Monika Bilak – 3. FO
2. miejsce – ppor. Karina Piecyk – 6. ORel./dZH MW
3. miejsce – por. Dorota Licznerska – BLMW/ZZWT

Mężczyźni do lat 35 – indywidualnie 
1. miejsce – mar. Jarosław Mras – 3. FO 
2. miejsce – mat Rafał Godlewski – 8. FOW 
3. miejsce – mar. Maciej Wnuk – 3. FO

Mężczyźni powyżej 35 lat – indywidualnie 
1. miejsce – mat Michał Bethke – 6. ORel./dZH 
2. miejsce – mat Andrzej Witkowski – 3. FO 
3. miejsce – st. bosm. Krzysztof Konkel – BL MW/ZZWT

Turniej drużynowy 
1. miejsce – 3. Flotylla Okrętów 
2. miejsce – Brygada Lotnictwa MW/Zespół Zarządzania 
    Wsparciem Teleinformatycznym 
3. miejsce – 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
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Spadochroniarze na okrętach 
świnoujskiej flotylli
W Świnoujściu ćwiczyły siły 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych oraz 6. Brygady Powietrznodesantowej. Żołnierze 

z Bielska-Białej ze świnoujskimi marynarzami trenowali załadunek wydzielonych sił na okręt transportowo-minowy. 
Podczas treningu do ładowni okrętu ORP „Lublin” wjeżdżały samochody ze sprzętem 18. Batalionu Powietrznodesantowego, tj. 4 pojazdy typu 

Hummer (HMMWV). Miało to na celu zapoznanie operatorów pojazdów ze specyfiką okrętów transportowo-minowych oraz sposobem 
sygnalizowania i manewrowania podczas załadunku i wyładunku okrętu. Załoga ORP „Lublin” miała okazję poznać charakterystykę pojazdów 
oraz doskonalić umiejętności w zakresie ładowania oraz zabezpieczania pojazdów na pokładzie okrętu. Na pokład ORP „Lublin” zaokrętowano 
również blisko 30 żołnierzy desantu. Kilkadziesiąt godzin spędzili oni na Zatoce Pomorskiej. Marynarze wykonywali tam swoje zadania, takie jak 
strzelanie do celu nawodnego, czyli makiety imitującej minę, a także imitatora celu powietrznego – wystrzelonej flary. W tym czasie żołnierze 
z Bielska-Białej oswajali się z warunkami panującymi na morzu. Musieli też reagować na alarmy ogłaszane na pokładzie oraz mogli zapoznać się 
z warunkami służby marynarzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Trening był przygotowaniem do faktycznego załadunku i transportu, gdyż 
spadochroniarze z 18. BPD będą brali udział w ćwiczeniach z jednostkami pływającymi − realizowanych w maju w Turcji.
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