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 Szanowni Czytelnicy

Minęło dwadzieścia lat od utworzenia Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego 
Marynarki Wojennej. W tym czasie marynarska redakcja wydała setki 
publikacji związanych zarówno z historią, jak i z codziennym funkcjo-
nowaniem Marynarki Wojennej. Morski rodzaj sił zbrojnych obecnie, 

jako jedyny posiada własny miesięcznik. „Bandera”, bo o niej mowa, drukowana 
jest właśnie w ZRW MW. Wewnątrz numeru mogą Państwo poczytać o historii ZRW 
MW, zapoznać się ze specyfiką pracy tej jednostki oraz zobaczyć fotorelację  
z jubileuszowej uroczystości. 

Dwudziestolecie istnienia obchodziła również Brygada Lotnictwa Marynarki  
Wojennej. Pomimo tego, że od kilku miesięcy nie znajduje się już formalnie w struk-
turach Marynarki Wojennej, to przez cały czas współpracuje z morskim rodzajem 
sił zbrojnych. Wykonywane zadania przez lotnictwo pokładowe czy też ratownicze, 
to tylko niektóre dziedziny działalności BLMW, bez których trudno byłoby sobie  
wyobrazić zarówno bezpieczeństwo nad Bałtykiem, jak i funkcjonowanie współcze-
snej Marynarki Wojennej.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 TOmasz gOs | Oracze morza

 5 RadOsłaW pIOch | Jubileusz dZH

 6 łuKasz zalEsIńsKI | Nowy dowódca 13. dTR

 8 lIdIa pENsKO | Oby się ukazywały

 10 czEsłaW cIchy | 20 lat Gdyńskiej Brygady lotnictwa MW

 12 maRIusz KONaRsKI | Marynarz z „Błyskawicy”

 13 KRzyszTOf żaKOWsKI | letnie szkolenie na „Wodniku”

 14 TOmasz gOs | 20 lat druku

 15 maRIusz KONaRsKI | Trenażer miny morskiej

 16 KRzyszTOf żaKOWsKI | Familijny spływ

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". 

Bandera

kmdr ppor. Radosław Pioch
3fo.rzecznik@mw.mil.pl

Bilansowanie oraz analiza dotychczasowej działalności była przedmiotem odprawy 
rozliczeniowo-zadaniowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, która 

pod koniec drugiej dekady czerwca odbyła się na pokładzie fregaty rakietowej  
ORP „Gen. T. Kościuszko”. W odprawie prowadzonej przez dowódcę generalnego RSZ 
gen. broni pil. Lecha Majewskiego na Bałtyku Południowym uczestniczyło osiemdziesię-
ciu dowódców różnych szczebli dowodzenia.  

W wystąpieniu dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski 
reasumował: Ta odprawa odzwierciedla ideę połączoności, która przyświecała zmianie struk-
tury dowodzenia polską armią. Dzięki niej łatwiejsze jest planowanie wspólnych ćwiczeń, 
w których kluczem jest wzajemne zrozumienie i współpraca żołnierzy na każdym szczeblu  
dowodzenia. W dzisiejszych realiach tylko działania połączone dają efekt, a fakt, że połączo-
ne ćwiczenia międzynarodowe są dzisiaj ważnym i na stałe obecnym elementem codziennej 
służby żołnierza polskiego zasługuje na szczególne podkreślenie.

Od początku 2014 roku polska armia funkcjonuje w nowym systemie dowodzenia, na 
czele którego stoi Dowództwo Generalne RSZ, skupiające cztery rodzaje sił zbrojnych:  
Marynarkę Wojenną, Siły Powietrzne i Specjalne oraz Wojska Lądowe. Była to  
druga, w historii funkcjonowania DGRSZ, odprawa rozliczeniowo-zadaniowa odbywająca 
się w jednym ze składowych rodzajów sił zbrojnych. Pierwsza została przeprowadzona 
w Siłach Powietrznych – w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Krzesinach. 

Uczestnicy odprawy mieli okazję zapoznania się z charakterem marynarskiej służby.  
Obserwowali współdziałanie załogi fregaty z parą śmigłowców ZOP Mi-14 PŁ w poszuki-
waniu okrętu podwodnego oraz element ratownictwa morskiego z udziałem załogi  
śmigłowca W-3 RM „Anakonda”. Po powrocie odwiedzili wybrane okręty 3. Flotylli  
Okrętów oraz bazę Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. Byli m.in. na pokładzie 
ORP „Piorun” i okręcie podwodnym typu „Kobben”.
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Odprawa dowódców

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I (

7)



z a w ó d  m a r y n a r z

FO
T.

 R
AD

O
SŁ

AW
 P

IO
CH

2     NR 7/8 | lipiec/sieRpień 2014

Kmdr ppor. Artur Rożek urodził się 1 maja 1973 roku w Gdyni. Studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Akademii Marynarki 
Wojennej rozpoczął w 1992 roku. W 1997 roku, po ukończeniu AMW został skierowany do 9. Flotylli Obrony Wybrzeża, gdzie objął pierwsze  
stanowisko służbowe – dowódcy działu na ORP „Mamry” w 13. Dywizjonie Trałowców. W 2003 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy okrętu 
na ORP „Czajka” i brał udział w misji okrętu w składzie zespołu obrony przeciwminowej NATO − MCM FORNORTH (Mine CounterMeasure 
Forces North). W 2003 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu na ORP „Wigry”, a w 2004 roku objął dowodzenie  
ORP “Wdzydze”.W 2007 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej i 1 sierpnia 2007 objął stanowisko dowódcy  
okrętowej grupy trałowej, jednocześnie dowódcy ORP „Gopło”.
Kmdr ppor. Artur Rożek jest żonaty i ma dwie córki. Interesuje się marynistyką, sportem i literaturą fantastyczną. 
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Jakie zdarzenia podczas siedemnastu 
lat służby na trałowcach utkwiły Pa-

nu najbardziej w pamięci? 
Nigdy nie zapomnę mojego wyjścia na 

morze, kiedy po raz pierwszy samodzielnie 
dowodziłem okrętem. Było to w 2003 roku 
na ORP „Czajka”. Zastępowałem będącego 
na urlopie etatowego dowódcę Krzysztofa 
Rybaka – wtedy jeszcze w stopniu kapitana 
marynarki. Otrzymałem rozkaz podjęcia 
torpedy spoczywającej na dnie morza. 
Przed realizacją postawionego przez prze-
łożonych zadania bardzo się denerwowa-
łem i stresowałem. Moja żona do dzisiaj 
wspomina, jak obudziła się o piątej nad ra-
nem i zobaczyła mnie leżącego w łóżku, 
kreślącego palcami na suficie plan podej-
ścia do tej torpedy.

Sprzyjało panu szczęście?
Za duże szczęście uważam fakt, że 

w dziesięcioletniej karierze dowódcy nigdy 
nie musiałem wzywać na pomoc jednostki 
holowniczej. Pomimo problemów, dzięki za-
angażowaniu załóg, okręty pod moim do-
wództwem zawsze samodzielnie wracały do 
portu. To jest dla mnie bardzo ważne. 

Dlaczego wybrał Pan służbę właśnie 
na okrętach trałowych?

To był trochę przypadek. Kiedy kończy-
łem Akademię Marynarki Wojennej marzy-
łem o służbie na okrętach ratowniczych. 
Mój wujek zginął na zbiornikowcu 
s/s „Avai” na Zatoce Perskiej w 1988 roku. 
Miało to duży wpływ na moje zaintereso-
wanie okrętami ratowniczymi. Kiedy koń-
czyłem akademię i zapytano mnie o to, 
gdzie chciałbym służyć, to odpowiedzia-
łem, że w 3. Flotylli Okrętów. Oficer, który 
decydował o tym, gdzie będę służył powie-
dział jednak, że jedyne co może mi zapro-
ponować, to trzy do potęgi drugiej. Miał 
oczywiście na myśli 9. Flotyllę Obrony 
Wybrzeża w Helu. Dodał też, że jeśli mi to 
nie odpowiada, to mam jeszcze do wyboru 
8. Flotyllę Obrony Wybrzeża. Stwierdzi-
łem, że wolałbym jednak 9. FOW – głów-
nie z powodu mieszkania w Gdyni. Na He-
lu przydzielono mnie na trałowce i związa-
łem swoją pracę z tymi okrętami przez na-
stępne siedemnaście lat. Uważam, że to by-

ła najlepsza szkoła życia, jaka mogła mi się 
przydarzyć. 

Na czym polega specyfika służby na 
trałowcach?

Okręty trałowe, zwłaszcza projektu 207 
są specyficzne, głównie ze względu na 
bardzo lekką konstrukcję. Na morzu za-
chowują się trochę tak, jak piłeczka ping-
pongowa rzucona na wodę. Służba na nich 
wymaga dużego hartu ducha i sporej od-
porności psychofizycznej. Poza tym, samo 
trałowanie polega na pływaniu po tym sa-
mym odcinku morza kilkanaście, a czasa-
mi kilkadziesiąt razy. Dlatego niektórzy 
mówią o trałowcach: oracze morza. Tego 
typu monotonna praca wymaga dużej od-
porności psychicznej. Oprócz tego, trałow-
ce ciągną całe uzbrojenie za sobą. Muszą 
więc wchodzić w pole minowe. Specyfika 
pracy na trałowcach skutkuje dodatkowym 
stresem. 

Czy na ORP „Gopło” byli marynarze, 
podoficerowie lub oficerowie, z któ-

rymi służył Pan od samego początku 
swojej służby na tej jednostce?

Tak. Dowodzenie ORP „Gopło” objąłem 
1 sierpnia 2007 roku i od tamtej pory służy 
ze mną bosman okrętowy, starszy chorąży 
Sławomir Szymoniak, ówczesny dowódca 
grupy motorowej, a obecnie kierownik ma-
szyn, starszy technik, bosman Radosław 
Sokołowski i zastępca dowódcy okrętu,  
kpt. mar. Bartosz Wójcik. Kpt. mar. Wójcik 
w marcu ubiegłego roku został dowódcą 
ORP „Wdzydze”, więc dalej jest moim 
podwładnym, gdyż okręt ten jest w skła-
dzie dowodzonej przeze mnie okrętowej 
grupy trałowej. Są to doskonali żołnierze, 
którzy świetnie znają swoje obowiązki. 
Często polegałem na ich opinii. 

Czy ocenia Pan załogę ORP „Gopło” 
jako zgraną?

Dowodziłem na dwóch okrętach: OORP 
„Wdzydze” i „Gopło”. Załogi na obu okrę-
tach były bardzo zgrane, ale na „Gopło” 
służyłem już z samymi zawodowcami. Na 
poprzedniej jednostce byli jeszcze maryna-
rze zasadniczej służby wojskowej. Załoga 
„Gopła” to profesjonaliści w każdym calu. 
Zawsze wykonywali zadania na sto procent 

swoich możliwości, co nie oznacza, że za-
wsze wykonywali postawione zadania na 
sto procent – bo to jest z reguły niewyko-
nalne. Nie zamieniłbym ich na żadną inną 
załogę. 

Jaki powinien być dowódca okrętu?
Na to pytanie nie ma prostej odpo-

wiedzi. Osobiście myślę, że przede wszyst-
kim musi być specjalistą w dziedzinie, któ-
rą się zajmuje. Załoga musi mu ufać. Musi 
być sprawiedliwy i powinien dać odczuć 
załodze, że mu na niej zależy. Musi znać 
swoją załogę. Nie może traktować człon-
ków załogi bezosobowo. 

Dowodził Pan zarówno okrętem, jak 
i grupą okrętów. Czy te dwie funk-

cje (dowódcy okrętu i grupy okrętów) są 
z sobą porównywalne czy też sposób peł-
nienia tych funkcji jest zupełnie inny?

W przypadku trałowców jest to dosyć 
duża różnica. Tego rodzaju okręty najczę-
ściej działają w grupie. Dowodząc okrę-
tem, odpowiada się za załogę i za swój 
sprzęt. Za wykonanie zadania najczęściej 
odpowiada dowódca grupy.

Jaka jest przyszłość okrętów trałowych 
na Bałtyku oraz w innych akwenach 

morskich? Czy będą one zastępowane in-
nymi typami jednostek?

Tendencje światowe są takie, żeby zastę-
pować trałowce niszczycielami min. Jednak 
przez ostatnie dwa lata dowodziłem grupą 
trałowców na ćwiczeniach Baltops i pod-
czas tych ćwiczeń tylko trałowce wytrało-
wały miny. Niszczyciele min w grupie, 
w której działaliśmy min nie wykryły. 
Zwrócili na to uwagę dowódcy, którym 
podlegaliśmy podczas ćwiczeń. 

Na czym będzie polegała Pana praca, 
jako starszego specjalisty w Wy-

dziale Oficerów Flagowych Inspektora 
Marynarki Wojennej?

Będę nadzorował i koordynował szkole-
nia specjalistów Marynarki Wojennej. Będę 
odpowiadał za szkolenia z broni podwod-
nej i obrony przeciwminowej. Mam nadzie-
ję, że będę mógł przekazać swoje doświad-
czenie młodszym kolegom. 

Oracze morza
Z kmdr. ppor. Arturem Rożkiem, dowódcą ORP „Gopło” rozmawia Tomasz Gos.
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O b c h o d y  ś w i ę t a   2 .  d O T r M
8 lipca, 63. rocznicę powstania obchodził 

2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Mi-
nowych. Z okazji święta na okrętach dywizjo-
nu zacumowanych w świnoujskim Porcie Wo-
jennym podniesiono wielką galę banderową. 
W dniu jubileuszu, marynarze i pracownicy 
jednostki, spotkali się podczas uroczystej 
zbiórki. Zorganizowano ją na pokładzie okrętu 
dowodzenia siłami obrony przeciwminowej 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Pod-

czas zbiórki odczytano rozkaz okolicznościo-
wy dowódcy jednostki oraz przypomniano 
rodowód jednostki. Za bardzo dobre wyniki 
szkoleniowe i zaangażowanie w życie jed-
nostki, żołnierzom przyznano wyróżnienia 
w formie pochwał i urlopów. Za szczególne 
osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbo-
wych dowódca dywizjonu, komandor po-
rucznik Grzegorz Okuljar wręczył także na-
grody rzeczowe. 
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1 lipca, komandor Tomasz Czapczyński 
przejął dowodzenie Dywizjonem Okrętów 

Bojowych. W Porcie Wojennym w Gdyni na-
stąpiło uroczyste przejęcie dowodzenia, 
z udziałem załóg sześciu okrętów Dywizjonu. 
Na pokładzie okrętu-muzeum ORP „Błyska-
wica”, dowódca 3. Flotylli Okrętów  
kmdr Mirosław Mordel wręczył nowemu  

dowódcy akt mianowania. W przemówieniu 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław 
Mordel podkreślił, że ... z jednostką, której 
dowodzenie dzisiaj obejmuje, kmdr Tomasz 
Czapczyński związany jest od 22 lat. Przeszedł 
w niej wszystkie szczeble dowodzenia i dzięki 
temu doskonale rozumie charakter służby 
w Dywizjonie Okrętów Bojowych. 

N o w y  d o w ó d c a  d O B

W pierwszą sobotę czerwca w Stargar-
dzie Szczecińskim odbyły się  

VI Otwarte Mistrzostwa Polski Klubów  
Wojskowych. Zwycięzcą mistrzostw został 
Klub Wojskowy ze Świnoujścia. 

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce  
zajął Klub Wojskowy ze Świnoujścia, zosta-
jąc tym samym Mistrzem Polski Klubów  

Wojskowych. Prowadzony przez służącego 
w dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, 
st. chor. szt. Cezarego Jarmuła klub, zdobył 
też pierwsze miejsce w „turnieju teamów”.  
Ponadto chorąży Jarmuł zajął drugie miej-
sce w klasyfikacji indywidualnej. Wynikiem 
107 punktów ustępował zdobywcy pierw-
szego miejsca tylko o 2 punkty. 

Najlepsi w brydżu sportowym 

Sukcesem zakończyła się akcja wydobycia 
armat oraz kotwicy admiralicji, zorganizo-

wana przez Muzeum Marynarki Wojennej, 
wspierana przez Urząd Morski w Gdyni oraz 
firmę nurkową Jacka Lewery. W akcji przepro-

Zabytki z morskiego dna
wadzonej na wysokości oksywskiej plaży 
uczestniczyło trzech nurków oraz dwie jednost-
ki pływające Urzędu Morskiego w Gdyni – Tu-
cana oraz Sonar 4. Po kilku godzinach penetra-
cji dna, wydobyto dwie obrośnięte muszlami 
armaty. Były to, pochodzące z okresu drugiej 
wojny światowej niemieckie działa Infanterie-
geschutz 18 oraz Infanteriegeschutz 42.

Przypadkowo również natrafiono, a następ-
nie wydobyto kotwicę admiralicji, pochodzącą 
prawdopodobnie z połowy XIX stulecia. 

Akcję, pod względem archeologicznym 

nadzorowała Magdalena Nowakowska z Za-
kładu Archeologii Podwodnej UW. 

Znalezione obiekty nie są bezpośrednio zwią-
zane z dziejami Marynarki Wojennej – komen-
tował Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum MW 
– ale są ciekawymi zabytkami techniki militar-
nej. Jedno z tych dział mogło brać udział w wal-
kach o pocztę gdańską, drugie zaś było wypro-
dukowane w niewielkiej liczbie. 

Wydobyte zabytki przetransportowano do 
Muzeum MW, gdzie zostały poddane specjali-
stycznej konserwacji. 
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Jubileusz dZH

Niezliczone godziny spędzone na morskich sondażach i pomiarach batymetrycznych, 
zbieranie danych i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby Biura 
Hydrograficznego MW - to tylko częściowe codzienne obowiązki marynarzy Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, którzy w ostatnich dniach czerwca świętowali 
55. rocznicę utworzenia jednostki.
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r.pioch@mw.mil.pl

24 czerwca, uroczystości związa-
ne z rocznicą powstania jed-
nostki rozpoczęły się trady-
cyjnym podniesieniem bande-

ry i wielkiej gali branderowej na okrętach  
Dywizjonu Zabezpiecznia Hydrograficznego. 
O godzinie 10:00, podczas uroczystej zbiórki 
stanu osobowego jednostki odczytano rozkaz 
okolicznościowy dowódcy dywizjonu, następ-
nie w sali kinoteatru „Grom” Klubu 3. Flotylli 
Okrętów odbyła się uroczysta akademia, pod-
czas której zaprezentowano rodowód i historię 
dZH. Wyróżniającej się kadrze wręczono  
nagrody i wyróżnienia. W obchodach roczni-
cowych uczestniczył m.in. szef szkolenia  
3. Flotylli Okrętów komandor Kazimierz  
Pulkowski i szef Biura Hydrograficznego MW 
komandor Andrzej Kowalski oraz byli dowód-
cy dywizjonu i zaproszeni goście. Były życze-
nia, podziękowania oraz marynarskie wspo-
mnienia. Na okrętach dywizjonu podniesiono 
wielką galę banderową.

Dywizjon zabezpiecza działania sił Mary-
narki Wojennej pod względem nawigacyjno- 
-hydrograficznym w ścisłej współpracy z Biu-
rem Hydrograficznym Marynarki Wojennej. 
DZH MW jest dywizjonem morskim z autono-
micznymi systemami radionawigacyjnymi 
i geodezyjnymi, z własną bazą środków trans-
portowych. W skład dywizjonu wchodzą okrę-
ty ORP „Arctowski” i ORP „Heweliusz”, ża-
glowiec ORP „Iskra”, dwa kutry, trzy motorów-
ki hydrograficzne oraz pododdziały zabezpie-
czenia radionawigacyjnego, topogeodezyjnego 
i transportowego. Do głównych zadań wynika-
jących z przeznaczenia dywizjonu należy mię-
dzy innymi: zabezpieczenie nawigacyjno-hy-
drograficzne działań sił Marynarki Wojennej, 
wykonywanie prac hydrograficznych i oceano-
graficznych dla potrzeb bezpieczeństwa żeglu-
gi, a także opracowywania i aktualizacja map 
morskich i publikacji nautycznych BHMW.

Korzenie jednostki sięgają 1920 roku, kiedy 
to dekretem Departamentu Spraw Wojsko-

wych z 19 lutego, powołano Urząd Hydrogra-
ficzny, w którego składzie funkcjonowały 
dwie jednostki: ORP „Pomorzanin” oraz prze-
budowany trałowiec ORP „Mewa”, następnie 
przemianowany na ORP „Pomorzanin II”. Po 
wojnie, 7 lipca 1945 r., reaktywowano w Gdyni 
Biuro Hydrograficzne MW, które do prac hy-
drograficznych od 1947 r. wykorzystywało 
okręt ORP „Żuraw” (po przebudowie w 1951 
roku przemianowany na ORP „Kompas”).  
7 listopada 1954 r. jednostkę tę zastąpił nowy 
okręt hydrograficzny ORP „Bałtyk”. Świętu-
jąca jubileusz 55-lecia jednostka została utwo-
rzona 24 czerwca 1959 r. z ówczesnego Biura 
Pogody i Radiodalmierniczej Grupy Hydro-
graficznej, jako Oddział Zabezpieczenia Hy-
drograficznego MW, a 3 czerwca 1987 roku 
przemianowana na Dywizjon Zabezpieczenia 
Hydrograficznego MW.
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b a n d e r ab a n d e r a

Kmdr por. K. Rybak przeszedł do 
Centrum Doktryn i Szkolenia Sił 
Zbrojnych w Bydgoszczy. Przy 
okazji został awansowany na sto-

pień komandora. Trudno opuszczać dywizjon. 
Byłem z nim związany od początku swojej 
służby, czyli od 1990 roku. Poza nim spędzi-
łem tylko 2,5 roku – wspomina. Przez blisko 
ćwierć wieku między innymi dowodził tra-
łowcem ORP „Śniardwy”, niszczycielem min 
ORP „Czajka”, kierował też działaniami Sta-
łego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO (SNMCMG-1), który strzeże bezpie-
czeństwa na Bał-
tyku, Morzu Pół-
nocnym i Oceanie 
Atlantyckim. Co 
ciekawe, stanowi-
ska te obejmował 
jego obecny na-
stępca – jak wi-
dać, to już tradycja. Jestem przekonany, że 
i tym razem sobie poradzi – podkreśla 
kmdr por. K. Rybak.

W skład 13. Dywizjonu wchodzą trałowce, 
niszczyciele min i grupy nurków minerów. 
Jego okręty na co dzień stacjonują w gdyń-
skim porcie wojennym, ale od początku roku 

„Wracam tu, gdzie zaczynałem służbę. Co prawda dywizjon stacjonował 
wówczas na Helu, ale to ta sama jednostka” – podkreśla kmdr por. Piotr 
Sikora, który na początku lipca został nowym dowódcą 13. Dywizjonu 
Trałowców. Zastąpił kmdr. por. Krzysztofa Rybaka.

jednostka wchodzi w skład 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu. Kmdr por. Krzysz-
tof Rybak dowodził dywizjonem przez trzy 
lata. To był dobry czas – przyznaje – nasze 
okręty brały udział we wszystkich większych 
ćwiczeniach NATO, operacjach „Open Spi-
rit”, które polegały na oczyszczaniu z min 
akwenów należących do państw bałtyckich, 
a także misjach SNMCMG-1 – wylicza były 
już dowódca. Najważniejszym wydarzeniem 
było jednak rozpoczęcie budowy pierwszego 
niszczyciela typu „Kormoran II”. W całym 
procesie bierzemy udział jako doradcy. Po-

wstaje taki okręt, z jakiego chcielibyśmy ko-
rzystać – dodaje.

Właśnie wprowadzenie do służby nowej 
jednostki, które powinno nastąpić w 2015 ro-
ku będzie jednym z najważniejszych zadań 
jego następcy. Kmdr por. P. Sikora przyznaje, 
że na najbliższy czas ma sporo planów. 

Chciałbym na przykład, by nasi nurkowie 
zdobyli uprawnienia, które pozwoliłyby im 
zajmować się likwidacją improwizowanych 
ładunków wybuchowych. Myślę o zorganizo-
waniu kompleksowego szkolenia medycznego 
dla wszystkich marynarzy służących w dywi-
zjonie. Jednak to dopiero wstępne projekty – 
zaznacza komandor Sikora i dodaje, że nie-
zwykle ważna będzie codzienna praca dywi-
zjonu: szkolenie załóg i ich wymiana. Chodzi 
o to, by wszyscy nasi marynarze, także ci 
z załóg trałowców, mogli wziąć udział w mi-
sjach SNMCMG-1, w których regularnie 

uczestniczą nasze 
niszczyciele min. 

Sierpień, mimo 
okresu urlopowe-
go, będzie dla 
13. Dywizjonu 
dość intensywny. 
Na początku mie-

siąca do służby w natowskim zespole przeciw-
minowym wraca ORP „Flaming”. Niedługo 
potem na ćwiczenia „Northern Coast” wyru-
sza inny niszczyciel min – ORP „Mewa”.

Łukasz Zalesiński
l.zalesinski@gmail.com

„Wracam tu, gdzie zaczynałem służbę. Co prawda dywizjon stacjonował 
wówczas na Helu, ale to ta sama jednostka” – podkreśla 
kmdr por. Piotr Sikora, który na początku lipca został  

nowym dowódcą 13. Dywizjonu Trałowców.

Nowy dowódca 13.  dTR

Komandor porucznik Piotr Sikora urodził się w 1969 roku w Paczkowie. Po ukończeniu studiów w AMW z tytułem mgr inż. nawigator morski. Pierw-
szy przydział służbowy skierował wówczas podporucznika marynarki do 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Pełnił tam obowiązki dowódcy  
działu rakietowo-artyleryjskiego i broni podwodnej na okrętach obrony przeciwminowej 13. Dywizjonu Trałowców. Po trzech latach objął stanowisko 
zastępcy dowódcy ORP "Śniardwy". W 1999 roku po pomyślnie zdanych egzaminach otrzymał prawo samodzielnego dowodzenia okrętem, a następ-
nie objął obowiązki dowódcy ORP "Śniardwy". W 2003 roku na czas wydzielenia ORP "Flaming" do Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Europy Północnej (MCMFORNORTH) objął nim dowodzenie. Brał wówczas udział we wspólnym ćwiczeniu ze specjalistami ośrodka szkoleniowego 
Wielkiej Brytaniii FOST (Flag Officer Sea Training) dla sił obrony przeciwminowej. W listopadzie 2003 roku objął dowodzenie ORP "Czajka". W 2004  
roku został ponownie skierowany do MCMFORNORTH. Po powrocie został awansowany do stopnia komandora podporucznika i objął dowodzenie  
I Okrętową Grupą Trałową jednocześnie zostając dowódcą ORP "Mamry". W drugiej połowie 2005 roku został kolejny raz skierowany do Stałego  
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, tym razem do pracy w holenderskim Sztabie SNMCMG1 na pokładzie estońskiego okrętu  
dowodzenia ENS "Admiral Pitka".
W latach 2006-2010 pełnił obowiązki na stanowiskach w Oddziale Służby Broni Podwodnej Szefostwa Techniki Morskiej i Lotniczej Logistyki  
Marynarki Wojennej oraz Wydziale Broni Morskich Szefostwa Szkolenia Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej W 2010 roku został skierowany 
do 13. Dywizjonu Trałowców na stanowisko zastępcy dowódcy Dywizjonu / szefa Sztabu. Po trzech latach, przed wydzieleniem do Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, został awansowany do stopnia komandor porucznik i objął stanowisko szefa Wydziału Oficerów Flagowych  
3. Flotylli Okrętów.
Prywatnie Piotr Sikora mieszka w Gdyni i jest mężem Katarzyny oraz ojcem Natalii. Ich wspólną pasją, której się poświęcają podczas wakacji jest  
podróżowanie i poznawanie świata. Ponadto kmdr por. Sikora pasjonuje się żeglarstwem, wspinaczką górską oraz jazdą na rowerze. Każdą wolną 
chwilę oddaje muzyce, a także literaturze zarówno historycznej, jak i marynistycznej. 
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Lucyna Jesion 

Anna SikorSka

Krzysztof Żakowski

Radosław małachowski 

Ryszard rybski

Józef treppa 

Jarosław koszałka 

Jolanta moniak 

Adam wylot 

Barbara bielska 

Marian kluczyński

Lidia pensko Jolanta ruskowiak

Tomasz gos

Kazimierz data 

Krzysztof kwitowski 

Olga grysztar

Marian szarek

NR 7/8 | lipiec/sieRpień 2014 9     

Joanna engelhardt

Katarzyna bielińska

Jan kamiński

Beata sielewicz 

Iwona szornak

Cezary braciszewski

b a n d e r a

Oby się ukazywały
Świętowaliśmy, a i owszem, tak jak co roku, 
w poczuciu dobrze spełnianego obowiązku, ze 
znajomością swego miejsca w marynarskim szyku. 

Nasza trudna, w dużym stopniu 
skomplikowana i „tajemnicza” 
praca udokumentowana jest je-
dynie, zamieszczoną na drugiej 

stronie wydawanych książek, wydawnictw 
i innych materiałów – lapidarną informacją: 
„Skład i druk: Zespół Redakcyjno-Wydaw-
niczy Marynarki Wojennej”, z numerem za-
mówienia poniżej. Informacja ta jest jedynie 
formalnym „adresem” bezosobowego wy-
dawcy, nie mówiącym nic o ludziach, o ich 
wysiłku i zaangażowaniu w tworzenie po-
szczególnych pozycji o różnym charakterze. 
Bez anonimowych wykonawców nie ukazy-
wałyby się miesięczniki Marynarki Wojen-
nej: „Przegląd Morski”, „Bandera”, tygo-
dnik „Wiadomości Żeglarskie”, roczniki 
„Biuletyn Historyczny” dla Muzeum Mary-
narki Wojennej, „Biuletyn Hydrograficzny” 
dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wo-
jennej czy „Rocznik Służby Zdrowia”, a tak-
że wiele marynistycznych książek i innych 
opracowań, 
mniej lub 
bardziej cy-
klicznych. 
Żadna waż-
na „impreza” w naszym marynarskim śro-
dowisku nie odbywa się bez „drukowanego” 
przez nas „drobiazgu”. Tego z redakcyjną 
stopką uzbierało się powyżej setki. Święto 
naszej jednostki jest jedyną okazją, aby 
z imienia i nazwiska poznać ludzi, którzy 
wykonują to, o czym było powyżej.

Lucyna JESION – szefowa Wydziału Wy-
dawniczego Zespołu i zastępca kierownika, 
Lidia PENSKO, Jolanta RUSKOWIAK 
i Anna SIKORSKA opracowują dostarczone 
przez autorów materiały i przygotowują je do 
druku, składają wszystko na komputerach, 
niejednokrotnie korygują fotografie, tabele, 
mapy czy wykresy.

Marian KLUCZYŃSKI – specjalista foto-
graf, Tomasz GOS – redaktor oraz Krzysztof 
ŻAKOWSKI tworzą odrębną grupę specjali-
stów przygotowujących miesięcznik „Bande-
ra”: Opracowane przez nich materiały trafiają 
„na dół” - do drukarni, gdzie montażu doko-
nuje Barbara BIELSKA, a kopie – matryce 
do druku – wykonuje Kazimierz DATA. Na-

stępny etap – drukowanie, praca przy maszy-
nach, to domena Jarosława KOSZAŁKI, 
Radosława MAŁACHOWSKIEGO, oraz 
Krzysztofa KWITOWSKIEGO. Ten ostatni 
pracuje na maszynie, która jest starsza od nie-
go. Materiały jawne i niejawne na szybkich 
kserokopiarkach powiela Józef TREPPA. 
Zbieranie, składanie, klejenie, krojenie, pako-
wanie – wykonuje grupa składająca się głów-
nie z introligatorów: Jolanty MONIAK, Olgi 
GRYSZTAR oraz Ryszarda RYBSKIEGO. 
Pieczę nad drukarnią, odpowiedzialność za jej 
prawidłowe funkcjonowanie ponosi jej szef – 
– Adam WYLOT.

Podobne zadania, tylko w mniejszym zakre-
sie, wykonuje grupa pracująca do niedawna 
w budynku Dowództwa Marynarki Wojennej 
pod kierunkiem Mariana SZARKA 
w składzie: Joanna ENGELHARDT 
i Katarzyna BIELIŃSKA. Pani Kasia zna-
na jest jako specjalistka od druku „na blasz-
kach”. W tym miejscu należy wspomnieć, iż 

Józef, Krzysztof 
i Ryszard rozpo-
czę l i  p racę 
w ZRW 20 lat 
temu i do dziś 

nie mogą się od niej uwolnić.
Jesteśmy „cywilną”, produkcyjną jednost-

ką Marynarki Wojennej, dlatego trudy co-
dziennych zmagań ponoszą z nami: Jan 
KAMIŃSKI – pełnomocnik ds. ochrony in-
formacji niejawnych, Beata SIELEWICZ – 
kierowniczka kancelarii oraz Iwona 
SZORNAK – specjalistka od „wszystkich 
ważnych spraw”.

Od kilku lat i „paru miesięcy”, szefem  
Zespołu jest Cezary BRACISZEWSKI 
(nazywany przez współpracowników 
Czarodziejem), którego mantrą zawodową 
jest prawda zawarta w stwierdzeniu „farba 
nie słucha rozkazów, a niebieska schnie dwa 
razy dłużej”, o której wielu „interesantów” 
nie chce wiedzieć. Wieść niesie, że sam to 
wymyślił.

...zamiast wywiadu

Lidia Pensko 
bandera@mw.mil.pl

(...) farba nie słucha rozkazów, a niebieska 
schnie dwa razy dłużej.
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20 lat Gdyńskiej  
Brygady Lotnictwa MW
Udział w blisko 100 międzynarodowych ćwiczeniach, budowa „od 
podstaw” lotnictwa pokładowego, 547 akcji ratowniczych nad morzem 
oraz ponad 600 godzin misji monitoringu ekologicznego Polskiej Strefy 
Ekonomicznej na Bałtyku – tak w skrócie można podsumować 20 lat 
funkcjonowania Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

19 lipca, Brygada Lotnictwa Ma-
rynarki Wojennej (BLMW) 
obchodziła 20-lecie istnienia. 
W uroczystościach związa-

nych z rocznicą, najdłużej funkcjonującego 
w siłach zbrojnych lotniczego związku tak-
tycznego uczestniczyli: inspektor Sił Powietrz-

nych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, gen. dyw. Jan Śliwka; szef Sztabu 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, gen. dyw. pil. Sławomir  
Kałuziński; dowódca Centrum Operacji Mor-
skich − dowódca Komponentu Morskiego wi-
ceadmirał Stanisław Zarychta; przedstawicie-

le władz samorządowych i stowarzyszeń by-
łych żołnierzy zawodowych, a także byli do-
wódcy BLMW – kontradmirał pil. w stanie 
spoczynku Zbigniew Smolarek i kmdr pil. 
w stanie spoczynku Stanisław Ciołek.

Dzisiejszy jubileusz to wielkie święto lotni-
ków morskich, to święto wszystkich, którzy słu-

Gdyńska BryGada Lotnictwa 
Marynarki wojennej jest jedyną 
w polskich siłach zbrojnych formacją 
wyspecjalizowaną w prowadzeniu ope-
racji lotniczych nad obszarami morski-
mi. W wyposażeniu jednostek BLMW 
znajduje się obecnie ponad 40 samo-
lotów i śmigłowców, w tym: samoloty 
„Bryza” (w wersjach patrolowo–rozpo-
znawczej, monitoringu ekologicznego 
i transportowej), śmigłowce Mi-14 
(w wersji zwalczania okrętów podwod-
nych i ratowniczej), śmigłowce pokła-
dowe SH-2G, śmigłowce W-3 (w wersji 
ratowniczej i transportowej) oraz  
śmigłowce Mi-17 i Mi-2.
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kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

b a n d e r a

żyli i służą, pracowali i pracują w jednostkach 
Brygady – powiedział dowódca BLMW 
kmdr pil. Tadeusz Drybczewski podczas uro-
czystej zbiórki na płycie lotniska w Gdyni Ba-
bich Dołach. Naszą domeną są wyspecjalizo-
wane operacje powietrzne nad obszarami mor-
skimi: zwalczanie okrętów podwodnych, rozpo-
znanie, zabezpieczenie polskiej strefy poszuki-
wania i ratownictwa na Bałtyku, współpraca 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
polskiego morza, a także transport ludzi i sprzę-
tu. Korzystając z okazji chcę całemu stanowi 
osobowemu podziękować za codzienne wyko-
nywanie każdego z tych zadań oraz życzyć po-
myślności w służbie. Pilotom i personelowi la-
tającemu − tej samej liczby lądowań co star-
tów, pozostałym żołnierzom i pracownikom 
wojska − satysfakcji ze służby i wykonywanej 
pracy, a także wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym. Łączę podziękowania i pozdrowie-
nia dla Waszych rodzin, które dzielą trudy na-
szej codziennej służby i pracy − dodał kmdr 
Drybczewski.

Uroczyste obchody 20-lecia BLMW połą-
czone były z dniem otwartym lotniska 43. Ba-
zy Lotnictwa Morskiego. W programie dnia 
otwartego, w którym uczestniczyło kilka ty-
sięcy mieszkańców Trójmiasta oraz przebywa-
jących na Pomorzu turystów można było zoba-
czyć pokaz skoku spadochronowego z samo-
lotu transportowego „Bryza” czy dynamiczny 
pokaz pilotażu śmigłowców W-3RM „Ana-
konda” i Mi-14PŁ. Pokazom w powietrzu to-
warzyszyła wystawa statyczna, na której poja-
wiły się wszystkie typy samolotów i śmigłow-
ców BLMW oraz MiG-29 z 22. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego w Malborku i C-295 z 8. Ba-
zy Lotnictwa Transportowego w Krakowie. Na 
płycie lotniska można było również zobaczyć 
specjalistyczne wyposażenie 43. Bazy Lotnic-
twa Morskiego, Jednostki Wojskowej Formo-
za, Żandarmerii Wojskowej, Pododdziału An-
tyterrorystycznego Policji oraz Poszukiwaw-
czego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
W pikniku lotniczym uczestniczyli także 
członkowie Stowarzyszenia „Gdyński Szwa-
dron Krakusów”.

Historia BLMW
Prace nad stworzeniem nowatorskiej w lot-

nictwie Sił Zbrojnych struktury lotnictwa MW 
rozpoczęto na początku lat 90. W tym celu 
w Dowództwie Marynarki Wojennej powołano 
specjalną grupę organizacyjno–przygotowaw-
czą pod dowództwem kmdr. pil. Zbigniewa 
Smolarka. Efektem jej prac było sformowanie 
1 listopada 1994 roku Dowództwa Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni Ba-
bich Dołach. Miesiąc później, podporządkowa-
ne jej zostały dotychczasowe jednostki lotnic-
twa MW. Wynikiem przeprowadzonej wówczas 
reorganizacji było wydzielenie jednostek logi-
stycznego zabezpieczenia działań, które miały 
zapewnić lepszą realizację zadań zarówno 

przez jednostki lotnicze, jak i logistyczne. Lot-
nictwo morskie, jako pierwsze w kraju zorgani-
zowano w struktury zbudowane według nowej 
koncepcji zabezpieczenia logistycznego, zgod-
nej z ówczesnymi standardami Sojuszu Północ-
noatlantyckiego. Po zakończeniu procesu prze-
formowania, który trwał do końca 1995 roku, 
z dotychczasowych pułków i eskadr powstało 
siedem nowych jednostek:
• 1. Pucki Dywizjon Lotniczy Marynarki 

Wojennej w Gdyni Babich Dołach, 
• 2. Darłowski Dywizjon Lotniczy Marynarki 

Wojennej w Darłowie, 
• 3. Kaszubski Dywizjon Lotniczy Marynarki 

Wojennej w Siemirowicach, 
• 3. Batalion Zabezpieczenia w Gdyni  

Babich Dołach, 
• 4. Batalion Zabezpieczenia w Darłowie, 
• 5. Batalion Zabezpieczenia w Siemirowicach, 
• 42. Dywizjon Techniczny w Gdyni Babich 

Dołach.
15 lipca 1996 roku Brygada Lotnictwa Mary-

narki Wojennej otrzymała nazwę wyróżniającą 
"Gdyńska" oraz imię patrona, jednego z pierw-
szych lotników morskich II Rzeczypospolitej, 
kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego. Na 
przełomie 2002 i 2003 roku z eksploatacji 
w jednostkach lotnictwa MW definitywnie wy-
cofano samoloty odrzutowe MiG-21bis i MiG-
21UM, a zadania samolotów TS-11 „Iskra” 
przejęły wprowadzane do służby patrolowo-roz-
poznawcze „Bryzy”. Wraz z transferem ze Sta-
nów Zjednoczonych fregat rakietowych typu 
„Oliver Hazard Perry”, brygada otrzymała też 
śmigłowce pokładowe SH-2G „Super Seaspri-
te”, które wówczas były pierwszymi w lotnic-
twie sił zbrojnych bojowymi maszynami  
produkcji zachodniej. Po siedmiu latach funk-
cjonowania, w styczniu 2003 roku, po raz pierw-
szy zmianie uległa struktura brygady. Na bazie 
dotychczasowych dywizjonów i batalionów 
utworzono, podobnie jak w siłach powietrznych, 
eskadry i bazy lotnicze:
• 28. Pucką Eskadrę Lotniczą w Gdyni  

Babich Dołach, 
• 29. Darłowską Eskadrę Lotniczą w Darłowie, 
• 30. Kaszubską Eskadrę Lotniczą  

w Siemirowicach, 
• 43. Bazę Lotniczą Marynarki Wojennej 

w Gdyni Babich Dołach, 

• 44. Bazę Lotniczą Marynarki Wojennej 
w Siemirowicach i Darłowie.
W latach 2008 – 2010 ze służby wycofano 

śmigłowce ratownicze Mi-14PS. Ich zadania 
przejęły śmigłowce zwalczania okrętów pod-
wodnych Mi-14PŁ przystosowane do prowa-
dzenia działań ratowniczych. Po modernizacji 
otrzymały one oznaczenie Mi-14PŁ/R. Na 
przełomie 2010 i 2011 roku lotnictwo morskie 
przeszło kolejną restrukturyzację. Funkcjonu-
jące jako samodzielne jednostki eskadry zo-
stały włączone w struktury baz lotnictwa mor-
skiego. I tak, Dowództwu Gdyńskiej Brygady 
Lotnictwa MW podporządkowane są obecnie 
dwie jednostki:
• 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni 

Babich Dołach,
• 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemiro-

wicach i Darłowie.
W ciągu 15 lat wykonywania zadań BLMW 

była wielokrotnie wyróżniana. W 1995 roku, 
w dniu Święta Lotnictwa, Krajowa Rada Lot-
nictwa oraz redakcja magazynu lotniczego 
„Skrzydlata Polska” przyznały lotnictwu  
Marynarki Wojennej wyróżnienie honorowe 
"Błękitne Skrzydła". W 1999 roku biskup po-
lowy WP w uznaniu zasług ratowania życia na 
morzu, za udział w „akcji powódź” w lipcu 
1997 roku oraz udział w akcji „serce” dla kli-
nik kardiochirurgii, wyróżnił Gdyńską Bryga-
dę Lotnictwa MW dyplomem „Benemerenti”. 
W 2005 roku, za szczególne osiągnięcia i naj-
wyższą jakość wykonywanych zadań brygada 
została wyróżniona „Znakiem Honorowym Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Dwu-
krotnie, w 2000 i 2002 roku BLMW została 
wyróżniona „Medalem za Zasługi dla Mary-
narki Wojennej RP”. Lotnicy morscy są rów-
nież laureatami odznaczenia honorowego Ligi 
Morskiej i Rzecznej — „Pierścienia Hallera”.

W latach 1995 – 2005 brygadą dowodził 
kontradmirał pil. Zbigniew Smolarek, następ-
nie od 2005 do 2011 roku kmdr pil.  
Stanisław Ciołek. Od 7 października 2011 
roku dowódcą Gdyńskiej Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej jest kmdr pil. Tadeusz 
Drybczewski. 

Czy wiesz, że…
•	od	1994	roku	załogi	samolotów	i	śmigłowców	Brygady	Lotnictwa	MW	uczestniczyły	w	blisko	

100	międzynarodowych	manewrach	i	ćwiczeniach.
•	Brygada	Lotnictwa	Marynarki	Wojennej	 jest	 jedyną	w	kraju	 formacją	 lotniczą	utrzymującą		

ciągłą	gotowość	do	prowadzenia	akcji	ratowniczych	z	powietrza	nad	obszarami	morskimi.
•	załogi	samolotów	i	śmigłowców	lotnictwa	morskiego	uczestniczyły	w	545	akcjach	ratowniczych	

udzielając	pomocy	286	osobom.
•	od	 13	 lat	 Brygada	 Lotnictwa	 Marynarki	 Wojennej	 współpracuje	 z	 Urzędem	 Morskim		

w	zakresie	monitoringu	czystości	wód	Polskiej	Strefy	Ekonomicznej	na	Bałtyku.
•	 lotnicy	morscy	współpracują	z	Kliniką	Kardiochirurgii	Gdańskiego	Uniwersytetu	Medycznego	w	ra-

mach	realizacji	transportu	lotniczego	z	zespołami	medycznymi	wykonującymi	przeszczepy	serca.
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kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl

Nieubłaganie na „wieczną wachtę” odchodzą 
bohaterowie – uczestnicy morskich zmagań 
najkrwawszej z wojen, jaką była II wojna światowa. 
Jednym z nich był 91-letni mieszkaniec Sopotu  
st.mar. rez. Lech Skorobohaty - jeden z ostatnich 
marynarzy z wojennej załogi ORP „Błyskawica”. 

Lech Skorobohaty urodził się 
19 kwietnia 1923 roku w Białym-
stoku w rodzinie wojskowej. Ojciec 
Ignacy był lotnikiem, oficerem pi-

lotem w 5. Pułku Lotniczym. Matka Zofia 
zajmowała się domem. Był ich jedynym sy-
nem. Edukację rozpoczął w Białymstoku. 
W 1930 roku rodzice przeprowadzili się do 
Wilna. Mieszkali w jednym z piękniejszych 
zakątków grodu nad Wilią, na Zarzeczu, nie 
opodal Antokolu. 

We wrześniu 1939 roku  Wilno zajęły woj-

Marynarz z „Błyskawicy”

Pani Iwonie DZIDA

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA

składają 
dowódca, kadra i pracownicy JW 3868 w Gdyni

Panu chorążemu Krzysztofowi DZIDA

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 
z powodu śmierci 

OJCA

składają 
dowódca, kadra i pracownicy JW 3868 w Gdyni

ska sowieckie. Matkę aresztowano i wywie-
ziono na Syberię. Wróciła do kraju w 1946 
roku. Nigdy się już nie zobaczyli. Młody 
Lech wraz z ciotką uciekli przed aresztowa-
niem. Po długich perypetiach dotarli do An-
glii, gdzie spotkał się z ojcem. Kontynuował 
edukację w Oksfordzie. Jednak po kilku mie-
siącach uciekł ze szkoły i zamustrował na 
niszczyciel ORP „Błyskawica”, ukrywając 
swój młody wiek. Pełnił służbę przy obsłu-
dze bomb głębinowych. Wraz z okrętem 
przebył cały jego szlak bojowy. 1 listopada 
1942 roku jego ojciec, pilot w 304. Dywizjo-

nie Bombowym poległ nad Biskajami. 
Po zakończeniu wojny i demobilizacji 

L. Skorobohaty pozostał w Anglii. Zaciągnął 
się do marynarki handlowej. Pływał na róż-
nych statkach przez kolejną dekadę. W 1955 
roku rozpoczął nowe życie w Kanadzie. Oże-
nił się z Aliną Katarzyną Michalską (uczest-
niczką Powstania Warszawskiego) i zamiesz-
kali początkowo w Toronto, następnie w Van-
couver. Po kilku latach powrócili do Anglii. 
Wraz z żoną prowadził pracownię architekto-
niczną w Londynie. Zajmowali się przebudo-

wą domów. W owym czasie jego hobby stały 
się wysokiej klasy samochody, takie jak Ja-
guar, Aston Martin czy Lexus. W 1983 roku 
żona Skorobatego umarła na nowotwór. 

Dwa lata później ożenił się ponownie. Jego 
wybranką została Anna Pawlikowska, lekar-
ka, z którą przeprowadził się do Volkestone 
koło Dover. Nigdy nie chciał wracać wspo-
mnieniami do czasów wojny – wspomina żo-
na. Gdy odebrano mu polskie obywatelstwo, 
wyrzucił swoje odznaczenia.

Dzięki namowom żony zdecydował się na 
powrót do ojczyzny w 2001 roku. Małżeń-

stwo Skorobatych zamieszkało w Sopocie. 
Wielokrotnie odwiedzali oni okręt-muzeum 
ORP „Błyskawica”.

Zmarł 16 maja 2014 roku. Jego prochy po-
chowano w asyście Kompanii i Orkiestry Re-
prezentacyjnej Marynarki Wojennej na gdań-
skim cmentarzu na Srebrzysku.  Podczas po-
grzebu jego zdjęcie było przewiązane ban-
derką z napisem – ORP „Błyskawica”. 
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Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Letnie szkolenie na „Wodniku”
25 lipca, po 11.500 milach morskich i tysiącu godzin na morzu okręt szkolny ORP 
„Wodnik” wrócił do macierzystego portu w Gdyni Oksywiu. Podczas siedmiotygodniowego 
rejsu, studenci Akademii Marynarki Wojennej odbywali specjalistyczne praktyki morskie.

Na pokładzie okrętu podchorążo-
wie drugiego rocznika Wydziału 
Nawigacji i Uzbrojenia Okręto-
wego (WNiUO) praktycznie pro-

wadzili nawigację w oparciu o pomiary astro-
nomiczne, urządzenia i systemy nawigacyjne, 
określali pływy i prądy morskie, prognozy 
pogody i opracowywali plany przejść okrętu 
przez akweny szczególnie niebezpieczne dla 
żeglugi. Natomiast studenci czwartego roku 
WNiUO odbyli praktykę oficerską, podczas 
której pełnili wachty morskie dublera oficera 
wachtowego. W tym samym czasie, słucha-
cze Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego 
(WME) zapoznali się m.in.. z urządzeniami 
okrętowymi, a także pełnili wachty morskie 
w siłowniach okrętowych. Podchorążowie 
AMW zdobyli praktyczne zaliczenia, będące 
sprawdzianem wiedzy teoretycznej nabytej 
przez ostatnie lata studiów.

Okręt spędził poza macierzystym portem 
51 dni, z czego 39 dni na morzu. Ten czas mi-
nął nam wyjątkowo szybko. Może dlatego, że 
mieliśmy dość napięty harmonogram przejść 
między portami – zwraca uwagę kmdr. por. 
Ogórek, dowódca ORP „Wodnik”. Jednak 
gdy tylko mieliśmy najmniejszy zapas czasu 
organizowaliśmy ćwiczenia ratownicze. Jed-
no z nich udało się zorganizować na Morzu 
Śródziemnym. Ćwiczyliśmy ewakuację załogi 
z okrętu, a następnie podejmowanie rozbit-
ków, w rolę których wcielali się podchorążo-
wie – dodaje kmdr por. Ogórek.

Pierwszy odcinek, z Gdyni do Splitu był 
najdłuższy, blisko 2 tygodnie. Była to okazja 
do sprawdzenia adaptacji studentów do dłu-
gotrwałych rejsów, również pod kątem funk-
cjonowania w systemie 4-godzinnych wacht. 
Wymaga to niejednokrotnie poświęcenia 
i stalowych nerwów. Na okręcie ograniczona 
jest przestrzeń, po której można się poruszać. 
Ograniczona jest także ilość wody, w której 
można się myć. Ponadto, podczas przejścia 
morzem, przez większość czasu nie ma zasię-
gu sieci komórkowych, Internetu. Załoga 
praktycznie przez kilkadziesiąt dni musi funk-
cjonować we własnym środowisku, dodatko-
wo zmagając się z kaprysami morza – zwraca 
uwagę kmdr por. Ogórek. Jak dodaje, …za-
równo załoga jak i podchorążowie spisali się 
bardzo dobrze. Dla części podchorążych była 

to być może ostatnia okazja do odbycia tego 
typu rejsu, do swego rodzaju przygody. Gdy 
obejmą stanowiska służbowe na okrętach, 
gdy będą wychodzić z portu do wykonania 
zadania, nie zawsze znajdą czas, by poczuć 
przysłowiową poezję morza. 

Kolejny port, który odwiedził ORP „Wod-
nik”, to rumuńska Constanza. Tam nastąpiła 
wymiana podchorążych. Każda wizyta w por-
cie, to nie tylko kurtuazja. To czas na uzupeł-
nianie zapasów wody, żywności. Jest to rów-
nież okazja dla przyszłych oficerów MW, aby 
praktycznie zapoznać się z zasadami zaopa-
trywania w obcym porcie – podkreśla 
kmdr por. Ogórek.

7 lipca, ORP „Wodnik" wszedł do portu 
w Gibraltarze. Załoga okrętu uczciła pamięć 
generała Władysława Sikorskiego, który 71 lat 
temu zginął w katastrofie lotniczej pod Gibral-
tarem. O znaczeniu obecności polskich mary-
narzy i biało-czerwonej bandery w tej brytyj-
skiej enklawie możemy przekonać się, czyta-
jąc wpisy na profilu Polonii w Gibraltarze, 
która bardzo ciepło wypowiada się na ten te-
mat. Załodze ORP „Wodnik”, (wiedzieli, że 
jest w planie rejsu) zależało na uczczeniu pa-
mięci gen. Sikorskiego. W odpowiedzi na ofi-
cjalne pisma w tej sprawie, zostaliśmy przekie-

rowani do polskiego księdza, tam na miejscu. 
Ksiądz Maciej Krulak organizował obchody 
rocznicowe i z radością przyjął wiadomość 
o naszej obecności. Jednym z elementów uro-
czystości było złożenie kwiatów pod pomni-
kiem na Europa Point. Dodatkowo ksiądz 
Krulak zorganizował nam spotkanie z miejsco-
wą Polonią – wspomina kmdr por. Ogórek. 

9 dni później okręt wszedł do portu Rey-
kjavik – ostatniego zagranicznego portu 
przed powrotem do Gdyni.

Pogoda z reguły nam dopisywała. Na Ad-
riatyku było jednak inaczej. Podczas pobytu 
w Chorwacji, w Splicie, gdzie w ciągu roku 
jest może pięć deszczowych dni, my trafiliśmy 
na trzy z nich. Zaskoczeniem była również 
pogoda podczas przejścia po Morzu Północ-
nym. Nie pamiętam, aby ten akwen był tak 
spokojny. Kiedy wracaliśmy z Islandii do 
Gdyni, Morze Północne przypominało wiel-
kie jezioro – opowiada kmdr por. Ogórek. 

Po powrocie do Gdyni, część załogi uda-
ła się na zasłużone urlopy, pozostała  
odtwarza gotowość okrętu do kolejnych  
rejsów szkoleniowych.
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W przededniu dorocznego świę-
ta Zespołu, przypadającego 
na 1 lipca odbyły się jubile-
uszowe uroczystości, w któ-

rych wzięli udział m.in. zastępca dowódcy 
3. Flotylli Okrętów komandor Grzegorz  
Tarkowski oraz dowódcy i przedstawiciele 
jednostek i instytucji gdyńskiego garnizonu, 
na czele z dowódcą COM-DKM i BHMW. 

Zespół  Redakcyjno-Wydawniczy  
Marynarki Wojennej (ZRW MW), jako sa-
modzielna jednostka został utworzony 1 lip-
ca 1994 roku zarządzeniem szefa Sztabu 
Generalnego WP. Powstał z połączenia  
Wydziału Wydawniczego i Drukarni  
Sztabu MW oraz redakcji czasopism MW: 
„Bandera” i „Przegląd Morski”. Od począt-
ku istnienia siedziba ZRW MW mieściła się 
na terenie gdyńskiego portu wojennego. 

Powołano jednostkę wojskową, której główne 
zadania to opracowywanie i wydawanie woj-

jako pracownik wojska, kmdr por. rez. Cezary 
Braciszewski.

Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW wyda-
je i drukuje między innymi miesięcznik Mary-
narki Wojennej „Bandera” – jedyne tego rodzaju 
wydawnictwo we wszystkich rodzajach Sił 
Zbrojnych; roczniki dla Muzeum Marynarki 
Wojennej i Biura Hydrograficznego; kwartalnik 
„Komodor” oraz Biuletyn Bractwa Okrętów 
Podwodnych. Od 2000 roku Zespół posiada  
odznakę pamiątkową zatwierdzoną przez byłego 
ministra Obrony Narodowej Bronisława Komo-
rowskiego. Dotychczas otrzymało ją 98 osób. 

W wyniku reorganizacji systemu dowodze-
nia w Siłach Zbrojnych RP, od 1 stycznia 
2014 roku ZRW MW podporządkowany  
został dowódcy 3. Flotylli Okrętów. Obecnie 
zespół liczy 24 pracowników.

skowych wydawnictw fachowych i specjalistycz-
nych, zabezpieczenie potrzeb jednostek Mary-
narki Wojennej w druki szkoleniowe, a także po-
trzeb w zakresie powielania materiałów w dzia-
łalności codziennej, prac galanterii introligator-
skiej oraz zadań poligraficznych podczas trenin-
gów i ćwiczeń, w tym również powielania mate-
riałów niejawnych – mówił podczas uroczysto-
ści jubileuszowej Cezary Barciszewski, kierow-
nik Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego  
Marynarki Wojennej. W czasie minionego dwu-
dziestolecia, zadania wymienione powyżej  
uległy nieznacznym modyfikacjom. Można  
powiedzieć, iż dwadzieścia lat robimy to samo, 
ale nie trak samo – dodał kierownik ZRW MW.

Pierwszym kierownikiem ZRW MW był 
kmdr Kazimierz Chmielewski, po którym obo-
wiązki przejął kmdr por. Cezary Braciszewski. 
Ostatnim kierownikiem jednostki w marynar-
skim mundurze był kmdr por. Piotr Kowara. 
Od stycznia 2007 roku ZRW MW kieruje, już 

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Setki fachowych wydawnictw, takich jak książki, foldery i czasopisma, to 
tylko część dorobku Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego Marynarki 
Wojennej. W czerwcu świętowaliśmy jego dwudziestolecie.

20 lat druku
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Wśród firm zaangażowanych 
w prace badawczo-rozwojo-
we w zakresie bezpieczeń-
stwa i obronności państwa 

znalazła się gdyńska firma ZENIT. Zapre-
zentowała ona trenażer morskiej miny den-
nej - pomiarowej, wykorzystywanej przez 
Marynarkę Wojenną. Jest to wyrób wyróż-
niony w Ogólnopolskim Konkursie Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Mechani-
ków Polskich. 

Wspomniany trenażer pozwala na szko-
lenie operatorów miny na potrzeby ćwiczeń 
sił trałowych, zarówno naszej marynarki, 

kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl

Trenażer miny morskiej
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jak i sojuszników. Przygotowaniem specja-
listów w tym zakresie zajmuje się Akade-
mia Marynarki Wojennej. 

Nasza firma - mówi Paweł Karcz, kie-
rownik laboratorium badawczego firmy 
ZENIT – w ramach ogłoszonego zamówie-
nia, przedstawiła model koncepcyjny trena-
żera i zgodnie ze specyfikacją wykonała 
funkcjonalny wyrób - trenażer morskiej mi-
ny dennej pomiarowej (w skrócie MMD-P). 
Pozwoliło to na rozpoczęcie kursów dla 
operatorów tego urządzenia w Akademii 
Marynarki Wojennej. 

MMD-P spełnia rolę wielokanałowej 

W tegorocznych targach Balt-Military-Expo, które trwały w Gdańsku od 24-26 czerwca, 
uczestniczyło 120 wystawców z Polski i zagranicy. Impreza upłynęła pod znakiem dużych 
nadziei związanych z programem modernizacji naszych sił morskich. 

Najważniejsze parametry trenażera:
głębokość stawiania – 10-50 m
czas pracy miny – do 200 godzin 
długość – 130 cm 
szerokość – 80 cm 
wysokość – 115 cm 
masa – około 260 kg

niekontaktowej miny przeznaczonej do:
• określenia skuteczności trałowania trałami 

niekontaktowymi, 
• pomiaru i rejestracji pól fizycznych okrę-

tów nawodnych i podwodnych oraz stat-
ków dowolnych klas.
Dzięki temu urządzeniu można obecnie 

szkolić operatorów bez konieczności używa-
nia rzeczywistych min pomiarowych, co 
znacząco zmniejsza koszty ich eksploatacji. 
Pozwoliło to również zintensyfikować cykl 
szkolenia oraz dopasować go indywidualnie 
do umiejętności i potrzeb operatora. 

Dotąd szkolenie z wykorzystaniem MMD-P 
łączyło się z koniecznością wyjścia okrętu 
w morze i angażowaniem jego załogi. 
W obecnej wersji trenażera czynności przy-
gotowawcze można wykonać w oparciu 
o naszą bazę akademicką, natomiast nie ma 
potrzeby angażowania okrętu. Wystarczy 
wybrane miejsce w basenie portowym, po-
zwalające na postawienie miny na dnie.

Obecnie MMD-P służy jedynie jako mier-
nik jakości działania sił trałowych MW, ale 
możliwości tej miny są zdecydowanie więk-

sze. W roku bieżącym rozpoczęto prace nad 
szeroką modernizacją urządzenia. 

Aktualnie firma pracuje nad projektem 
wielokanałowego sensora rejestrującego sy-
gnatury okrętów podwodnych i nawodnych, 
będącego w istocie narzędziem do tworzenia 
wielkiej bazy danych jednostek pływających. 

Docelowo będzie to system zawierający 
kilka takich sensorów, stawianych w do-
wolnym rejonie wyznaczonego akwenu za 
pomocą śmigłowców. 
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Prawie 100 osób wzięło udział w XV Rodzinnym 
Spływie Kajakowym Wojska Polskiego. Tym razem 
na kajakarzy czekała m.in. słynna mazurska 
Rospuda oraz Kanał Augustowski.

Impreza planowana jest na szczeblu Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej. Główny-
mi organizatorami spływu w tym roku 
była 3. Flotylla Okrętów, która przejęła 

tę rolę od rozformowanego Dowództwa MW 
i Wojskowego Stowarzyszenia „Sport - Tury-
styka - Obronność”. Jej adresatem są głównie 
żołnierze z całego kraju wraz z rodzinami. To 
doskonała okazja nie tylko do uprawiania ak-
tywnego wypoczynku, ale również integracji 
rodzin oraz poznawania pięknych zakątków 
naszej Ojczyzny.

Przez ostatnie trzy lata spływy odbywały się 
na rzekach kaszubskich. W tym roku kajaka-
rze przenieśli się na Mazury. Pokonali blisko 
130 kilometrów w pięciu etapach. Trasa wio-
dła rzekami Rospudą, Nettą i Biebrzą oraz Ka-
nałem Augustowskim. Z reguły, przed każdym 
spływem przeprowadzany jest rekonesans. Or-
ganizatorzy dopasowują trasy, głównie pod 
kątem bezpieczeństwa uczestników, ponieważ 
nie każdy jest wytrawnym kajakarzem. Ważne 
jest też, aby spływ składał się z urozmaico-
nych odcinków. Tak było też w tym roku. 
Pierwszy etap był ciekawy. Płynęliśmy Rospu-
dą. Było trochę przeszkód, powalonych drzew. 
Wyjątkowo nie dokuczały nam komary, więc 

pomimo, że odcinek nie był najkrótszy nie sta-
nowił większego problemu. Etap przez Kanał 
Augustowski był nieco krótszy. W Kanale wo-
da jest stojąca, wymaga więc większego wysił-
ku, niż spływ rzeką. Natomiast Biebrza, pomi-
mo że jest malownicza, również stanowi  
wyzwanie, ponieważ nurt nie jest tam zbyt  
silny − mówi kmdr por. Stefan Szymański, 
szef Wydziału Wychowawczego 3. Flotylli 
Okrętów, który w spływach bierze udział od 
2007 roku. Tegoroczna, lipcowa aura rozpie-
ściła kajakarzy. Poza pierwszym dniem, nie 
padało. Wysoka temperatura powietrza była 
neutralizowana przez zażywanie chłodzących 
kąpieli w wodzie podczas przerw. 

Cieszy, że w tym roku wzrosła m.in. liczba 
najmłodszych uczestników spływu. Na blisko 
sto osób, trzydzieści wzięło udział po  
raz pierwszy. Ta tendencja cieszy organizato-
rów – mówi kmdr por. Szymański. Ciekawost-
ką niewątpliwie jest fakt, że w imprezie udział 
wzięła dwójka niemowlaków - bliźniaki z ro-
dziny wojskowej. Z oczywistych względów naj-
młodsi nie zasiedli w kajakach. W spływie 
uczestniczyła także liczna grupa dzieci w wie-
ku sześciu, siedmiu lat − dodaje kmdr Szy-
mański. Bazą dla uczestników był Ośrodek 

Wypoczynkowo-Szkoleniowy ENERGETYK 
w Rajgrodzie, który według szefa Wydziału 
Wychowawczego 3. FO doskonale nadawał się 
do przyjęcia również najmłodszych.

Rodzinne spływy kajakowe Wojska Pol-
skiego, to nie tylko czas spędzony w kajaku. 
Po zakończeniu pływania, organizatorzy za-
pewniają atrakcje na lądzie. Są różne zawody, 
fajne rozrywki dla dzieci. W tym roku było 
ich sporo. Instruktorka z Klubu 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża, pani Agnieszka Horniatko, 
zorganizowała dla nich gry i zabawy mary-
narskie. Ponadto, spotkania przy grillu, są 
okazją do dzielenia się wrażeniami i zabawy. 
Można również potańczyć na wieczorkach ta-
necznych - każdy znajdzie coś dla siebie. 
W gronie stałych uczestników spływu są także 
osoby nie związane z wojskiem. Jest nim, 
m. in. ordynator chirurgii dziecięcej ze szpi-
tala w Nowym Targu. Jego hobby, to poza 
kajakiem, także muzyka. Wspaniały człowiek. 
Gra w zasadzie na wszystkim, ale najczęściej 
na fortepianie i flecie. Wspólnie z innym 
uczestnikiem uraczyli nas wspólnym koncer-
tem, jakiego ośrodek w Rajgrodzie prawdo-
podobnie jeszcze nie widział – podkreśla 
kmdr Szymański. Dodatkowe atrakcje, to 
również zwiedzanie ciekawych miejsc tury-
stycznych. W poprzednich latach kajakarze 
obserwowali rekonstrukcje bitwy pod Grun-
waldem, a nawet zwiedzali Wilno. W tym ro-
ku, uczestnicy spływu zwiedzili twierdzę 
Osowiec. Ponadto, jeden dzień poświęcony 
został na szkolenie z zakresu ratownictwa 
medycznego. Niemal wszyscy uczestnicy po-
znali podstawy niesienia pierwszej pomocy 
medycznej oraz zasady postępowania na 
miejscu wypadku – zwraca uwagę kmdr 
Szymański. Na zakończenie spływu organizu-
jemy pasowanie na kajakarza. Każdy, kto po 
raz pierwszy bierze udział w spływie dostaje 
od Neptuna słodkich wód klapsa wiosłem oraz 
okolicznościowy dyplom na pamiątkę – mówi 
kmdr Szymański. 

Każdego, kto chciałby spróbować swoich sił 
w turystyce kajakowej zapraszamy do Klubu 
3. FO. Mamy piętnaście kajaków i wykwalifiko-
wanych instruktorów. W ciągu roku organizuje-
my kilka przedsięwzięć, głównie na Kaszubach, 
ponieważ rzeki w tym regionie są najpiękniej-
sze. Polecamy spływ rzeką Redą. Odcinek z Re-
dy do Rewy połączony z wejściem na Zatokę 
Pucką przez rezerwat Beka, to wspaniałe prze-
życie. W tym roku byliśmy już na Jeziorze  
Żarnowieckim, stamtąd rzeką Piaśnicą do  
Dębek i wejście do morza. Fantastyczna spra-
wa. Planujemy w tym roku jeszcze Brdę. Mamy 
stałą grupę, która zawsze chce z nami pływać. 
Jednak jesteśmy otwarci na przyjęcie kolejnych 
osób – mówi kmdr Szymański. 

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Familijny spływ

W dniu Święta Marynarki Wojennej we wszystkich jednostkach polskich sił morskich marynarze spotkali 
się na uroczystych zbiórkach, a na polskich okrętach w kraju i zagranicą podniesiona została wielka  

gala banderowa. W ten sposób, zgodnie z morską tradycją, marynarze podkreślili uroczysty charakter święta. 
W jednostkach brzegowych, na masztach przed dowództwami, o tej samej godzinie podniesiona została flaga MW.

Święto Marynarki Wojennej obchodzone jest od ponad 80 lat i nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności na Bałtyku. Przypada na  
ostatnią niedzielę czerwca, będąc jednocześnie finałem obchodów Dni Morza. Święto MW stanowi kulminacyjny punkt, organizowanego corocznie 
w Gdyni Święta Morza, nawiązującego do przedwojennych tradycji podkreślania związków Polski z Bałtykiem. 

W asyście honorowej, w Kościele Garnizonowym na gdyńskim Oksywiu odprawione zostało nabożeństwo w intencji Marynarki Wojennej,  
następnie delegacje Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i jednostek Marynarki Wojennej złożyły  
wiązanki kwiatów pod głównym pomnikiem Cmentarza MW. W samo południe, w asyście Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki  
Wojennej odbyła się uroczystość złożenia wieńców na Płycie Pomnika Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni. 

Podczas uroczystości , z pokładu ORP „Błyskawica” oddany został salut świąteczny 21 salw armatnich. Kolejnym punktem uroczystości było  
nadanie odznaczeń: „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK” dla sztandaru Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz Krzyża „Pro Mari  
Nostro” przez Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej dla bandery ORP „Błyskawica” i sztandaru Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej. 
Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Marynarki Wojennej. 

Na zakończenie obchodów Święta Marynarki Wojennej, w rejonie Wejścia Południowego do portu w Gdyni, odbył się pokaz działania  
jednostek pływających i ich załóg. Uczestniczyły w nim następujące okręty: rakietowy ORP „Piorun”, rozpoznania radioelektronicznego  
ORP „Nawigator”, ratowniczy ORP „Lech”, trałowiec ORP „Śniardwy”, a także śmigłowiec ratowniczy „Anakonda” z Brygady Lotnictwa 
MW oraz grupa do działań specjalnych z JW Formoza. Marynarze, piloci i operatorzy zaprezentowali przełamanie blokady morskiej,  
przejęcie i abordaż jednostki oraz gaszenie pożaru na okręcie będącym na morzu. Ostatnim elementem prezentacji był pokaz ratownictwa  
morskiego, w którym udział wzięły ORP „Śniardwy” i śmigłowiec ratowniczy „Anakonda”.

Marynarskie Święto

kmdr ppor. Radosław Pioch
3fo.rzecznik@mw.mil.pl
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