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kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Wodowanie „Kormorana”, to jedno z najważniejszych w tym roku wyda-
rzeń w Marynarce Wojennej. Po „Ślązaku” będzie to druga jednostka no-
wej generacji w morskim rodzaju Sił Zbrojnych. Wejście do służby obu 
jednostek znacznie zwiększy potencjał bojowy naszej floty. Mamy również  

nadzieję, że to dopiero początek długiej drogi wyposażania Marynarki Wojennej  
w nowe okręty. Zapraszamy Czytelników do obejrzenia fotoreportażu z uroczystości  
wodowania „Kormorana”. 

Wrzesień to miesiąc, w którym przypominamy o rozpoczęciu II wojny światowej.  
Na Westerplatte, jak co roku, odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 
76 lat, o czym przypominamy w galerii zdjęć, prezentowanej w najnowszym numerze 
naszego czasopisma. Przypominamy również historię ORP „Ślązak”, który służył pod 
polską banderą kilkadziesiąt lat temu.

Ostatnio nasi sportowcy osiągnęli kilka znaczących wyników sportowych. Jeden  
z marynarzy zdobył srebrny medal na mistrzostwach Polski w żeglarstwie. Nasza  
judoczka z kolei zajęła indywidualnie piąte miejsce na mistrzostwach świata w judo, 
a walcząc drużynowo z innymi zawodniczkami z Polski przywiozła z tych mistrzostw 
srebrny medal. O tych wydarzeniach również można przeczytać w najnowszym  
numerze „Bandery”.

Życzymy miłej lektury.

 2 T. GOS | Wystarczy być konsekwentnym

 5 M. KLUCZYŃSKI | Nowy zwierzchnik Sił Zbrojnych RP

 6 M. TRZCIŃSKA | Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

 7 T. GOS | Kontrola podwodnych szlaków

 8 J. KWIATKOWSKI | Wodowanie niszczyciela min

 10 T. GOS | Tną wodę jak nóż papier

 12 W. MUNDT | Promocja oficerska

 13 T. GOS | Do re mi... flotylli

 14 P. ADAMCZAK | Pierwszy „Ślązak”

 16 T. GOS | Srebro dla judoczek

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

Czasopismo „Bandera” jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie  
internetowej 3. Flotylli Okrętów (http://www.3fo.wp.mil.pl) w zakładce Bandera. 

Bandera
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)Sprawdzenie poziomu szkolenia i przebiegu modernizacji w 3. Flotylli Okrętów było celem dwudniowej roboczej wizyty, w tym największym 
Związku Taktycznym Marynarki Wojennej, sekretarza stanu w MON Czesława Mroczka i dowódcy generalnego Rodzajów  Sił Zbrojnych  

gen. broni dr. Mirosława Różańskiego. Wizytę rozpoczęli od Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, wyposażonej w najnowsze rakiety 
przeciwokrętowe NSM. Tu powitał ich inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Marian Ambroziak. Następnie dowódca MJR kmdr Roman Bubel  
zapoznał gości z realizacją szkolenia, strukturą zadań MJR i jej infrastrukturą. Jednostka, wspólnie z siłami morskim stanowi siłę obrony wybrzeża, 
osłonę morskich szlaków komunikacyjny na przybrzeżnych torach wodnych oraz wspiera działania Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w opera-
cjach obronnych. Podkreślić należy, że zarówno wyrzutnie rakiet, jak wozy dowodzenia i kierowania ogniem zostały zamontowane na podwoziach  
samochodów polskiej produkcji Jelcz. Obecnie, główny potencjał uderzeniowy MJR stanowi dywizjon ogniowy, dysponujący dwiema bateriami  
startowymi. Zgodnie z podpisaną przez ministra obrony narodowej w grudniu 2014 r. umową, do końca maja 2018 roku jednostka zostanie  
doposażona w drugi dywizjon ogniowy. Zasadniczym uzbrojeniem Morskiej Jednostki Rakietowej są pociski Naval Strike Missile (NSM) .

W drugim dniu wizyty, pełniący honory gospodarza szef Sztabu 3. FO komandor Grzegorz Tarkowski zapoznał delegację MON z planami 
rozwoju i modernizacji sił flotylli oraz infrastruktury bazy morskiej w Gdyni. Minister Czesław Mroczek spotkał się z załogami okrętów  
stacjonujących w Porcie Wojennym. Odwiedził między innymi załogi okrętów: podwodnego ORP „Bielik” i rakietowego ORP „Grom”.  
Goście odwiedzili także Stocznię Marynarki Wojennej, gdzie interesowali się postępem prac wykończeniowych na patrolowcu „Ślązak”, 
a  także przebiegiem remontów na wybranych okrętach.

W trosce o przyszłość sił 
morskich



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Ile niebezpiecznych materiałów wybucho-
wych zlokalizowała i zniszczyła załoga 

ORP „Mewa” podczas misji w ramach Sta-
łego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO (SNMCMG-1)?

Okręt wykrył 131 obiektów niebezpiecz-
nych, pochodzenia historycznego, w większo-
ści z drugiej wojny światowej (niemieckie mi-
ny typu TMB, EMA/EMB, BM1000 oraz 
RMH; rosyjskie miny typu M08, M26, M12; 
angielskie miny typu MK VI; bomby lotnicze, 
skrzynki z amunicją, torpedy), zawierających 
łącznie ponad 33 tony materiału wybuchowego 
różnego rodzaju. Niestety, w miejscu zalegania 
zniszczono wyłącznie 5 obiektów, z uwagi na 
bezpośrednią bliskość instalacji podwodnych 
(kable, rurociągi) i szlaków żeglugowych o du-
żym natężeniu ruchu. 

W operacji „Open Spirit” okręt osią-
gnął najlepszy wynik od czasów, kie-

dy ją zapoczątkowano, zapisując się na sta-
łe w jej annałach, identyfikując 111 min…

Zwykłem mówić, że należy po prostu konse-
kwentnie robić swoje, a tak zwany sukces sam 
przyjdzie z czasem… Działania przeciwmino-
we, to żmudny i długi proces powtarzania 
w kółko tych samych czynności: w naszym 
wypadku było to programowanie autonomicz-
nego pojazdu podwodnego „Gavia”, długie go-
dziny spędzone na analizie sonogramów i po-
nad 150 misji identyfikacyjnych pojazdu 
„Ukwiał”, dzięki któremu mogliśmy poznać 
szczegóły obiektów, znajdujących się prawie na 
100 metrach głębokości. Sceptycy powiedzą, 
że to zasługa wyznaczenia nam dobrego rejo-
nu… Cóż, to też prawda. Ale w głównej mierze 
to niezawodny sprzęt, z którego korzystaliśmy, 
a który pozwalał operować pod występującą 
termokliną oraz ogromne zaangażowanie i de-
terminacja załogi. Zaczynając działania wie-
dzieliśmy, że w tym rejonie postawiono łącznie 
prawie 30 tysięcy min. Coś musieliśmy zna-
leźć, wystarczyło być konsekwentnym; naszym 
celem było 15 sztuk, natomiast rezultaty prze-
rosły najśmielsze oczekiwania. W pewnym 
momencie okręt stał się perfekcyjnie działają-
cym biomechanizmem, napędzanym determi-
nacją i zaangażowaniem załogi; to niesamowi-
te znaleźć się z takimi ludźmi w takim miejscu 
i czasie, a my to przeżyliśmy. W każdym z nas, 
to miłe uczucie zostanie prawdopodobnie do 
końca naszej służby.

Jaką akcję można zaliczyć do najtrud-
niejszych podczas tej misji?

To zależy co rozumiemy przez słowo 
„trudny”. Osobiście, w tym zakresie nie zwy-
kłem mówić o trudnościach czy problemach, 
lecz o wyzwaniach, a takich wyzwań mieli-
śmy wiele. Wyzwaniem było samo poszuki-
wanie min w warunkach występowania prą-
du morskiego przekraczającego 3 węzły, a ta-
kie działania prowadziliśmy. Wyzwaniem 
były próby porównawcze efektywności dzia-
łań przeciwminowych, prowadzone na poli-
gonie minowym Belgii przez każdy okręt 
Zespołu przez 24 godziny, wykonaliśmy to 
zadanie najlepiej. W odniesieniu do działal-
ności bieżącej, dużym wyzwaniem było cu-
mowanie do innego okrętu w ruchu przy 
prędkości 8 węzłów, co wykonywaliśmy po 
raz pierwszy, ze względu na brak takich pro-
cedur w naszej narodowej działalności, czy 
też dokładne budowanie obrazu sytuacji po-
wietrznej i nawodnej bez dedykowanych sen-
sorów. Osobistą trudnością każdego z nas by-
ła rozłąka z rodzinami, ale jest to niejako 
wpisane przecież w zawód, więc każdy z nas 
sobie jakoś z tym radzi. Nigdy jednak nie po-
zostaje to bez konsekwencji.

Ma Pan zostać dowódcą „Kormorana 
II”. Czy dowodzenie nowym okrętem 

znacznie będzie się różniło od dowodzenia 
jednostką typu ORP „Mewa”?

Myślę, że na to pytanie jest o wiele za wcze-
śnie, gdyż na razie znamy jedynie założenia 
koncepcyjne tego projektu, a nikt z nas nie 
użytkował jego poszczególnych systemów. Na 
papierze jest to najnowocześniejszy niszczyciel 
min, jaki obecnie pływa na świecie. Zadaniem 
przyszłego dowódcy, ktokolwiek by nim nie był 
- oczywiście przy ciągłej i aktywnej pomocy 
technicznej wszystkich konsorcjantów - będzie 
przełożenie tej koncepcji na konkretną rzeczy-
wistość, ewentualnie jej weryfikacja i ewalu-
acja. Jeżeli chodzi o samo dowodzenie „Kor-
moranem” to cóż, ja do tego podchodzę trochę, 
jak do małżeństwa. Każda żona pragnie, aby 
mąż czytał jej myśli zanim jeszcze zostaną wy-
powiedziane…; w przypadku tego projektu, 
Marynarka Wojenna zyskuje okręt, który bę-
dzie w stanie wykonać wszystko, o czym po-
myśli jego dowódca, bez ograniczeń sprzęto-
wych i systemowych. Czy nie jest to marzenie 
każdego dowódcy? Ale jak powiedziałem, na 

razie jest za wcześnie na jakiekolwiek konkret-
ne opinie w tym zakresie.

Czy załoga okrętu jest już skompleto-
wana?

Powiedzmy, że proces jest w trakcie reali-
zacji. Została zawiązana grupa organizacyj-
no-przygotowawcza stanowiąca trzon kadry 
okrętowej, która z czasem będzie się rozsze-
rzać o kolejne specjalności, zwłaszcza z za-
kresu łączności i informatyki. Aktualnie pro-
wadzone są rozmowy kadrowe, więc myślę, 
że do czasu wodowania okrętu powinien on 
zostać ukompletowany. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że dywizjon nie otrzymał żadnych do-
datkowych etatów na ten projekt i ukompleto-
wanie tego okrętu wiąże się z przesunięciami 
kadrowymi wewnątrz samej jednostki oraz 
dodatkowymi obowiązkami. Jednakże pro-
jekt traktujemy priorytetowo, jako naszą bez-
pośrednią przyszłość.

Jak wyglądają szkolenia przygotowujące 
załogę do objęcia służby na okręcie typu 

„Kormoran II”?
Jak na razie, pakiet szkoleniowy jest jeszcze 

w trakcie negocjacji. Jako przyszły użytkow-
nik, przygotowujemy się na końcówkę tego ro-
ku oraz pierwsze półrocze przyszłego. Szkoleń 
jest wiele, w tym zagranicznych i nauki będzie 
sporo, zarówno w zakresie zwykłej eksploata-
cji i operatorki, jak i taktyki – tutaj będziemy 
musieli wkroczyć na zupełnie nowe, nieznane 
nam do tej pory obszary działania. Należy pa-
miętać, że z „Kormoranem” zyskujemy sprzęt 
i możliwości, z jakimi nie mieliśmy dotych-
czas do czynienia. Sam napęd okrętu systemu 
Voith-Schneider jest czymś innowacyjnym; do 
tego dochodzą systemy pokładowe i pojazdy 
podwodne, jak chociażby sonar samobieżny 
Double Eagle Mk III, z którymi nie mamy 
żadnego doświadczenia, a dotychczasowy 
okres poświęcony na użytkowanie autono-
micznego pojazdu podwodnego „Gavia” poka-
zuje, że doświadczenie i wiedza zdobywana 
znacznym wysiłkiem i konsekwencją, wymaga 
czasu – sam pakiet szkoleniowy nie wystarczy. 
Przed nami więc bardzo intensywny okres 
szkolenia, najpierw teoretycznego, później 
praktycznego na morzu i długie godziny po-
wtarzania w kółko tych samych czynności, aż 
do pełnego poznania sprzętu i możliwości sa-
mego okrętu. Cóż można powiedzieć: już nie 
możemy się doczekać…

Z kmdr. ppor. Michałem Dziuganem, dowódcą ORP „Gopło” rozmawia 
Tomasz Gos. 

Wystarczy być konsekwentnym
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Kmdr ppor. Michał DZIUGAN (ur. 1977 r). W 2001 roku ukończył studia inżynierskie w Akademii Marynarki Wojennej, a dwa lata później 
studia magisterskie na tej uczelni. W latach 2003-2004 pełnił funkcję dowódcy działu nawigacji, łączności i obserwacji na ORP „Wigry”.  
Następnie do 2006 roku był dowódcą działu broni podwodnej na ORP „Czajka”. W latach 2006-2007 pełnił funkcję instruktora w Pionie  
Szkolenia 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Od 2007 do 2012 roku był zastępcą dowódcy okrętu na ORP „Flaming”. W 2013 roku został oficerem 
wojny minowej w Sztabie Stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej NATO, jednocześnie od 2013 roku do lutego 2015 roku był dowódcą  
ORP „Mewa”. Obecnie dowodzi ORP „Gopło”. 

FO
T.

 T
O

M
AS

Z 
G

O
S

NR 9 | WRZESIEŃ 2015 3     



4     NR 9 | WRZESIEŃ 2015

P E R Y S K O P

L o t  z  s e r c e m

W nocy z 1 na 2 września, załoga samolotu 
transportowego An-28 „Bryza” z 43. 

Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich 
Dołach pod dowództwem kpt. mar. pil. Jarosła-
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21 sierpnia, w Porcie Wojennym w Świ-
noujściu obchodzono 25. rocznicę 

podniesienia bandery na ORP „Drużno”. 
Z tej okazji na okręcie podniesiono wielką 
galę banderową.

Zebranych na uroczystości gości, załogę 
oraz rodziny marynarskie powitał dowódca 
okrętu – kpt. mar. Paweł Trzciński. Wśród za-
proszonych gości byli: zastępca dowódcy 
12. Dywizjonu Trałowców kmdr ppor. Alek-
sander Urbanowicz, wiceprezydent Elbląga 

Jacek Boruszka z delegacją, poprzedni do-
wódcy dywizjonu i okrętu, przedstawiciele 
Sztabu 12. dTR, dowódcy pozostałych okrę-
tów dywizjonu i jednostek pomocniczych 
oraz dowódca Grupy Nurków Minerów, dele-
gacja 44. Bazy Lotnictwa Morskiego oraz 
członkowie Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 
Zawodowych 12. dTR z przewodniczącym 
kmdr. rez. Jerzym Kłaputem. Dowódcę 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża reprezentował 
komandor Krzysztof Jaworski, szef Sztabu 

25 lat  służby ORP „Drużno”

wa Jastrzębskiego przetransportowała serce do 
przeszczepu. Na organ oczekiwała pacjentka 
Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii 
w Aninie. Prośba o pomoc w organizacji trans-
portu personelu medycznego z warszawskiej 
kliniki dotarła do Brygady Lotnictwa Marynar-
ki Wojennej w godzinach popołudniowych. Do 
wykonania tego zadania wyznaczona została 
załoga samolotu transportowego „Bryza” o nu-
merze 1118 z 43. BLM w Gdyni Babich Do-
łach. Dowódcą załogi był kpt. pil. Jarosław Ja-
strzębski, drugim pilotem kpt. pil. Marek  

P o d  ż a g l a m i  O R P  „ I s k r a ”
9 września, na pokładzie okrętu szkolnego 

ORP „Iskra”, przyszli studenci wojskowi 
Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęli rejs 
kandydacki. W morskiej praktyce nawigacyj-
no-szkoleniowej uczestniczy 28 podchorążych 
kandydatów na żołnierzy zawodowych. Jest to 
ich pierwsze wyjście na morze okrętem Mary-
narki Wojennej. Po zakończonym szkoleniu 
podstawowym, rejs „Iskrą” jest ostatnim spraw-
dzianem przed uroczystą przysięgą wojskową. 

W ramach dwutygodniowego rejsu, ORP 
„Iskra” będzie żeglować po południowym 
Bałtyku. Trasa przejścia uwzględnia, najcie-
kawsze pod względem nawigacyjnym rejony 
tego akwenu. Ponadto barkentyna wejdzie do 
Portu Wojennego w Świnoujściu. 

W trakcie rejsu, 28 młodych adeptów mary-
narskiego zawodu będzie poznawać specyfikę 
służby na morzu, zapoznawać się z realiami ży-
cia okrętowego i trudami morskiego rzemiosła. 

Buczek, a technikiem pokładowym st. bosm. 
Henryk Gamrot. Z gdyńskiego lotniska maszy-
na wystartowała tuż przed dwudziestą i obrała 
kurs na Warszawę. Z warszawskiego lotniska 
Okęcie zabrała na pokład zespół medyczny  
z Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii 
w Aninie i odleciała na lotnisko 44. Bazy Lot-
nictwa Morskiego w Siemirowicach, skąd leka-
rze udali się do Słupska. Po pobraniu organu od 
dawcy, zespół medyczny powrócił do Siemiro-
wic do oczekującej go załogi samolotu, aby nad 
ranem wylądować na warszawskim Okęciu. 
Z Okęcia medycy z transportowanym organem 
udali się do Anina. Operację przeszczepu prze-
prowadził zespół pod kierunkiem profesora 
Mariusza Kuśmierczyka.

Dowództwa 8. FOW. Na uroczystości nie mo-
gła przybyć matka chrzestna okrętu, Janina 
Gortad, która w liście przysłanym do załogi 
zapewniła, że całym sercem i myślami będzie 
uczestniczyć w obchodach. 

Rejs będzie także ostateczną weryfikacją traf-
ności wyboru kierunku studiów przez kandyda-
tów do Akademii Marynarki Wojennej. 

Wizyta Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego

8 września, wizytę w 3. Flotylli Okrętów zło-
żyła delegacja przedstawicieli Wojskowego 

Korpusu Dyplomatycznego, której przewodni-
czył dziekan attaché płk Romeo Tabirca (Ru-
munia). Delegację powitał szef Szkolenia 
3. Flotylli Okrętów komandor Kazimierz  
Pulkowski. Po oficjalnym powitaniu odbyły się 

rozmowy, podczas których strona polska przed-
stawiła strukturę i zadania 3. FO. Następnie de-
legacja udała się na okręty ORP „Kondor”, 
ORP „Sęp”, ORP „Wodnik” i ORP „Iskra”. 
W trakcie krótkiej wizyty dowódcy okrętów za-
poznali gości z przeznaczeniem oraz możliwo-
ściami bojowymi swoich jednostek.

W skład delegacji wchodzili attaché obrony, 
wojskowych, morskich i lotniczych rodzajów sił 
zbrojnych oraz ich zastępcy akredytowani 
w Polsce z: Danii, USA, Słowacji, Rumunii, Li-
twy, Wietnamu, Brazylii, Bułgarii, Izraela, Fin-
landii, Szwecji, Serbii, Białorusi, Iranu, Francji, 
Białorusi, Szwajcarii, Słowenii i Holandii.
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Dziś wita was i wy witacie nowego zwierzchnika Sił Zbrojnych. Sił Zbrojnych, które 
składają się ze wspaniałych żołnierzy, oddanych polskiemu państwu, oddanych 
polskiemu narodowi. Żołnierzy, którzy są gotowi w każdej chwili bronić Ojczyzny  
i w każdej chwili jej służyć. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i chcę wam  
i waszym poprzednikom oddać dzisiaj głęboki szacunek – powiedział  prezydent 
Andrzej Duda podczas uroczystości przejęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi  
6 sierpnia na Placu Piłsudskiego w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Prezydent przejął zwierzchnictwo nad 
wojskiem od dowódców wszystkich 
rodzajów sił zbrojnych. Na Placu Pił-
sudskiego obecni byli dowódcy ro-

dzajów sił zbrojnych z pododdziałami repre-
zentacyjnymi Wojsk Lądowych, Sił Powietrz-
nych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjal-
nych, a także pododdziałami Batalionu Repre-
zentacyjnego Wojska Polskiego. Honory go-
spodarza ceremonii pełnił szef Sztabu Gene-
ralnego WP gen. Mieczysław Gocuł. Obecna 
była premier Ewa Kopacz, wicepremier i szef 
MON Tomasz Siemoniak, ministrowie oraz 
parlamentarzyści i atach`e obrony akredytowa-
ni przy swoich ambasadach w Polsce.

Prezydent RP Andrzej Duda swoją mowę 
zaczął od przypomnienia 101. rocznicy wy-
marszu z Krakowa Pierwszej Kompanii Ka-
drowej, zorganizowanej przez marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Zwracając się do żołnierzy 
wyraził swoje uznanie i podziękował im za 
ofiarną służbę. Polskie Siły Zbrojne składają 
się ze wspaniałych żołnierzy, oddanych pol-
skiemu państwu i polskiemu narodowi i którzy 
w każdej chwili są gotowi bronić ojczyzny i jej 

służyć. Nie mam co do tego wątpliwości – 
podkreślał Prezydent. Ponadto stwierdził, że 
powinniśmy mieć silną i dobrze wyposażoną 
armię. Dziś obowiązkiem polskich władz wo-
bec was i wobec Rzeczypospolitej jest moder-
nizować polską armię, uzbrajać ją w najdo-
skonalszą broń tak, żebyście nie tylko mogli 
walczyć sprawniej, ale żebyście byli też bez-
pieczniejsi. To wielkie zadania na najbliższe 
lata, bo musimy mieć silną polską armię. Ar-
mię, która będzie w każdej chwili w stanie sta-
nąć w obronie ojczyzny. Oczywiście jesteśmy 
w Sojuszu Północnoatlantyckim i to dobrze. 
Dobrze, że możemy mieć w tych siłach opar-
cie. Dobrze, żeby wspierały nas jeszcze bar-
dziej, ale tak jak każde państwo, które ma am-
bicje, powinniśmy być państwem, które ma ar-
mię silną, sprawną, bardzo dobrze wyposażo-
ną, bo bohaterskich żołnierzy nam nie brakuje 
– powiedział prezydent Andrzej Duda obej-
mując zwierzchnictwo.

Wicepremier, minister obrony narodowej To-
masz Siemoniak w przemówieniu powiedział 
m.in. Świat i Europa przynoszą Polsce wiele 
wyzwań i zagrożeń. Gwarantem naszego bez-
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Nowy zwierzchnik Sił Zbrojnych RP

pieczeństwa są profesjonalne i nowoczesne siły 
zbrojne, a także siła Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego. Zwracam się do Pana Prezydenta 
o wsparcie dalszej, konsekwentnej modernizacji 
wojska polskiego, o wsparcie dalszej poprawy 
warunków życia i służby polskich żołnierzy oraz 
o opiekę nad weteranami. Zbliżający się szczyt 
NATO w Warszawie, którego pan prezydent bę-
dzie gospodarzem będzie bardzo ważnym wy-
darzeniem w historii Sojuszu. Naszym celem 
jest zagwarantowanie trwałej obecności woj-
skowej NATO i Stanów Zjednoczonych na tery-
torium Polski. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem 
doprowadzimy za rok w Warszawie do przeło-
mowych decyzji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo 
w naszej części Europy. Panie Prezydencie, 
przejmuje pan zwierzchnictwo nad dobrymi do-
wództwami, dobrymi dowódcami i świetnymi 
żołnierzami, patriotami gotowymi poświęcać 
swoje życie i zdrowie w obronie Ojczyzny. Żoł-
nierzami szanowanymi przez obywateli i cenio-
nymi przez sojuszników.

Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl
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28 sierpnia, wojska obrony przeciwlotniczej w całym kraju obchodziły 
swoje święto. Jego centralne obchody odbyły się tym razem nad 
morzem. W Świnoujściu i Międzyzdrojach zorganizowano sympozjum 
połączone z uroczystymi, centralnymi obchodami święta.

Jak zawsze podczas tego typu uroczy-
stości odprawiona została msza świę-
ta, a po niej na placu Słowiańskim 
odbył się okolicznościowy apel, pod-

czas którego meldunek od prowadzącego 
uroczystość przyjął Inspektor Rodzajów 
Wojsk DG RSZ gen. dyw. Michał Sikora. 
Uroczystości zorganizowane zostały przez 
8. Flotyllę Obrony Wybrzeża, której do-
wódca – kontradmirał Jarosław Zygmunt – 
wraz z liczną reprezentacją także w niej 
uczestniczył. Szczególnie serdecznie powi-
tani zostali byli dowódcy i szefowie wojsk 
Obrony Przeciwlotniczej. Nie zabrakło 
przedstawicieli świata polityki oraz władz 
samorządowych, zarówno ze Świnoujścia, 
jak i Międzyzdrojów. Obchody święta 
uświetniali dodatkowo liczni goście, repre-
zentujący centralne instytucje Ministerstwa 
Obrony Narodowej, wojskowe jednostki 
przeciwlotnicze i przeciwrakietowe z całe-

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

go kraju, przedstawiciele lokalnych i woje-
wódzkich władz służb mundurowych, pol-
skich firm zbrojeniowych, kombatanci, we-
terani, a także byli i obecni żołnierze, za-
równo wojsk OPL, jak i Marynarki Wojen-
nej. W przedsięwzięciu uczestniczyły 
poczty sztandarowe z 3. Warszawskiej Bry-
gady Rakietowej Obrony Przeciwlotniczej, 
4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotni-
czego, 8. Koszalińskiego Pułku Przeciw-
lotniczego, 15. Gołdapskiego Pułku Prze-
ciwlotniczego oraz 9. Dywizjonu Przeciw-
lotniczego z Ustki, 8. Dywizjonu Przeciw-
lotniczego z Dziwnowa i Komendy Portu 
Wojennego ze Świnoujścia.

Po apelu, pod pomnikiem „Bohaterom 
Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej”, 
delegacje złożyły kwiaty i wieńce. Następ-
nie na nabrzeżu Władysława IV, przy bur-
tach zacumowanych tam okrętów, wykona-
ne zostało pamiątkowe zdjęcie wszystkich 

oficjalnych gości uczestniczących w cen-
tralnych obchodach Święta Wojsk OPL, 
a 8. Flotylla Obrony Wybrzeża udostępniła 
do zwiedzania okręty, które zacumowano 
przy Placu Rybaka w Świnoujściu. Oglą-
dać można było również armaty przeciw-
lotnicze, wozy dowodzenia, stację radiolo-
kacyjną i zestawy rakietowe wojsk OPL. 
Dodatkową atrakcją dla zwiedzających był 
koncert przygotowany przez Zespół Wokal-
ny Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” 
oraz świnoujską Orkiestrę Wojskową. Przez 
cały czas serwowana była wojskowa gro-
chówka z kuchni polowej Komendy Portu 
Wojennego Świnoujście. Z tych atrakcji 
mogli korzystać wszyscy: goście przybyli 
na obchody święta, mieszkańcy miasta 
oraz turyści, dla których był to z pewnością 
ciekawy akcent na zakończenie wakacji. 

Uczestnicy obchodów wzięli udział 
w sympozjum na temat: „Broń przeciwlot-
nicza w rozwojowych koncepcjach polskie-
go przemysłu obronnego”, które odbyło się 
w Międzyzdrojach. Podczas sympozjum 

przedstawiciele krajowych firm branży 
obronnej oraz wojskowych ośrodków ba-
dawczych, omówili najnowsze trendy i kie-
runki rozwoju uzbrojenia obrony powietrz-
nej i przeciwrakietowej kraju. Wykład in-
auguracyjny wygłosił szef Zarządu Obrony 
Powietrznej i Przeciwrakietowej, generał 
brygady Stefan Mordacz.

Marynarka Wojenna dysponuje własny-
mi siłami obrony przeciwlotniczej. W ich 
skład wchodzą specjalistyczne jednostki 
brzegowe: 8. Dywizjon Przeciwlotniczy 
w Dziwnowie, 9. Dywizjon Przeciwlotni-
czy w Ustce, a także siły przeciwlotnicze 
Morskiej Jednostki Rakietowej i Gdyńskiej 
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej 
oraz uzbrojenie przeciwlotnicze, znajdują-
ce się na okrętach MW. 

kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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Kontrola podwodnych szlaków
Z kmdr. ppor. Grzegorzem Rybką pełniącym służbę w COMSUBNATO  
w Northwood jako Submarine Control Watch Officer rozmawia Tomasz Gos.

Od kilku tygodni pełni Pan służbę 
w HQ MARCOM w Wielkiej Bryta-

nii. Jaką funkcję Pan tam pełni?
Przez trzy lata będę pełnił służbę w do-

wództwie sił morskich NATO w Northwood 
w Wielkiej Brytanii. Zostałem przydzielony 
do NATO SUBMARINE COMMAND, gdzie 
zajmuję stanowisko Submarine Control Watch 
Officer w komórce SUBOPAUTH. Jest to pra-
ca w systemie zmianowym, polegająca na mo-
nitorowaniu ruchu okrętów podwodnych w ob-
szarze zainteresowania COMSUBNATO oraz 
sprawowaniu nadzoru nad łącznością. Ponad-

to, dochodzi jeszcze zapobieganie wzajem-
nym interferencjom. Wszystko to obejmuje 
obszar zachodniej części Oceanu Atlantyckie-
go, Morze Śródziemne oraz Morze Bałtyckie. 

Na jakiego typu zagrożenia mogą być 
narażone okręty podwodne w tym  

rejonie?
Zagrożeniem może być wszystko, co znaj-

duje się w toni wodnej. Mogą to być na przy-
kład prace wiertnicze prowadzone na dnie 
morza lub prace związane z instalowaniem 
na dnie morza okablowania lub rurociągów. 
Wszystkie tego typu prace związane z bez-
pieczeństwem ruchu okrętów podwodnych 
muszą zostać przeanalizowane i okręty dzia-
łające w rejonie powinny być o nich poinfor-
mowane. Aczkolwiek, za to powinny być od-
powiedzialne służby hydrograficzne. Infor-
macja o tego typu pracach ma później wpływ 
na kierowanie okrętami podwodnymi. Zagro-
żeniem mogą być również niebezpieczne ma-
teriały wybuchowe zalegające na dnie morza.

Czy ten system bezpieczeństwa dotyczy 
wszystkich okrętów prowadzących 

działalność w obszarze zainteresowania 
COMSUBNATO?

Chodzi oczywiście o okręty podwodne znaj-
dujące się w strukturach NATO. Jednostki spo-
za Sojuszu Północnoatlantyckiego muszą li-
czyć tylko na siebie i polegać wyłącznie na 
urządzeniach znajdujących się na ich pokładzie. 

Kierowanie okrętami podwodnymi 
można porównać do pracy specjali-

stów kontrolujących loty samolotów?
Tak, jest tutaj pewna analogia. Środowisko 

podwodne, w jakim poruszają się okręty pod-
wodne jest dosyć trudne i niesie z sobą okre-
ślone zagrożenia, podobnie jak środowisko, 
w którym poruszają się statki powietrzne.

Od dawna jest Pan związany z okręta-
mi podwodnymi?

W 2004 roku rozpocząłem służbę w Dywi-
zjonie Okrętów Podwodnych. Służyłem tam 
10 lat. Przez 3 lata byłem dowódcą działu na-
wigacyjnego na ORP „Sokół”. Po niecałych 
2 latach uzyskałem uprawnienia oficera 
wachtowego. Później, przez rok służyłem 
w sztabie dOP. Powróciłem na okręt jako do-
wódca działu łączności i obserwacji technicz-
nej, a następnie dowódca pionu operacyjne-
go, aż w końcu zastępca dowódcy okrętu. Ja-
ko zdo uzyskałem uprawnienia do samodziel-
nego dowodzenia okrętem podwodnym typu 
Kobben. Służąc na okręcie spędzałem w mo-
rzu ponad 60 dni rocznie. 

Brał Pan również udział w misjach…
Tak. Na pierwszą wyszedłem w 2006 

roku na ORP „Bielik” w składzie załogi ORP 
„Sokół”. Była to misja w ramach operacji 
„Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym. 
Dwa lata później uczestniczyłem w tej samej 
operacji na pokładzie ORP „Kondor”, 
a w 2010 roku ponownie na ORP „Bielik”. 
Poza tym, brałem udział w wielu ćwicze-
niach, zarówno narodowych, jak i międzyna-
rodowych. Ostatni rok przed wyjazdem spę-
dziłem w Centrum Operacji Morskich–Do-
wództwie Komponentu Morskiego w Wy-
dziale Działań OOP, gdzie zdobywałem do-
świadczenie w pracy sztabowej, aczkolwiek 
ściśle powiązanej z działalnością OOP.

Jakie ma Pan plany po powrocie z Nor-
thwood?

Za wcześnie jest, aby mówić tutaj o jakiś 
konkretnych planach. Na pewno chciałbym, 
żeby moja przyszła służba była związana 
z okrętami podwodnymi.

Z głębokim żalem żegnamy

Kmdr. Tymoteusza ŁATKOWSKIEGO

Rodzinie zmarłego
wyrazy szczerego współczucia

składają kadra i pracownicy
Dowództwa 3. Flotylli Okrętów oraz

Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW

Pani Małgorzacie ROGOWSKIEJ 
oraz Jej Rodzinie

w trudnych chwilach słowa wsparcia
oraz najszczerszego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają dowódca, kadra i pracownicy
dywizjonu Okrętów Podwodnych

Kmdr. ppor. Grzegorz RYBKA w 2002 roku 
ukończył Akademię Marynarki Wojennej 
i został promowany na pierwszy stopień 
oficerski. Od początku zawodowej służby 
jest związany z Dywizjonem Okrętów Pod-
wodnych. W 2012 roku ukończył studia 
podyplomowe na Politechnice Gdańskiej 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.  
Służył w Centrum Operacji Morskich–Do-
wództwie Komponentu Morskiego w Wy-
dziale Działań Okrętów Podwodnych. Obec-
nie pełni służbę w COMSUBNATO w North-
wood jako Submarine Control Watch Officer.
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kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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4 września, zwodowano w Gdańsku pierwszy z trzech budowanych 
dla Marynarki Wojennej nowoczesnych niszczycieli min projektu 
„Kormoran II”. Obecnie trwa wyposażanie jednostki, montaż 
uzbrojenia, systemów rozpoznania i łączności. Jednostka ma 
wejść do służby pod koniec 2016 roku.

W uroczystości wodowania 
okrętu uczestniczyli m.in. 
prezes Rady Ministrów Ewa 
Kopacz, minister obrony  

narodowej Tomasz Siemoniak, dowódca 
generalny RSZ gen. broni Mirosław  
Różański, inspektor Marynarki Wojennej 
wiceadm. Marian Ambroziak, a także  
dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
kontradmirał Jarosław Zygmunt. To wła-
śnie 8. FOW jest przyszłym użytkownikiem 
„Kormoranów II”. Matką chrzestną jed-
nostki została Maria Karweta, wdowa po 
admirale floty Andrzeju Karwecie, który 
zginął w katastrofie smoleńskiej, a dowód-
cą - kmdr ppor. Michał Dziugan. 

Do głównych zadań wodowanego okrętu 

będzie należało: poszukiwanie, klasyfika-
cja, identyfikacja oraz niszczenie min mor-
skich, przeprowadzanie jednostek pływają-
cych przez akweny zagrożenia minowego, 
rozpoznawanie torów wodnych, zdalne ste-
rowanie samobieżnymi nawodnymi platfor-
mami przeciwminowymi - trałami samo-
bieżnymi lub pojazdami holującymi sona-
ry. Okręt będzie miał również możliwość 
stawiania min - zarówno pojedynczych jak 
i w zagrodach. Nowa jednostka wejdzie 
w skład 13. Dywizjonu Trałowców  
im. admirała f loty Andrzeja Karwety  
8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Program budowy okrętu pod nazwą  
„Kormoran II” ruszył w 2007 r. Zadanie 
jest prowadzone jako praca rozwojowa, po-

legająca na zaprojektowaniu i wybudowaniu 
prototypu nowoczesnego okrętu poszukiwa-
nia, identyfikacji, klasyfikacji i zwalczania 
min. Okręt ma działać na Bałtyku, Morzu 
Północnym i innych akwenach w misjach 
sojuszniczych. Kontrakt na projekt i budowę 
trzech jednostek tego typu podpisał we 
wrześniu 2013 r. Inspektorat Uzbrojenia 
z konsorcjum, któremu przewodniczy  
Remontowa Shipbuilding. W jego skład 
wchodzą także Ośrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Centrum Techniki Morskiej i Stocznia 
Marynarki Wojennej S.A.
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Mat Jakub SOBAŁA służbę zasadniczą rozpoczął w 2005 roku w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Zawodową służbę wojskową 
rozpoczął w 2007 roku na ORP „Piorun”, jako operator działu rakietowo-artyleryjskiego. Od lipca 2015 roku służy na ORP „Gen. T. Kościuszko”, jako  
ratownik medyczny. Ma wiele osiągnięć sportowych. Do najważniejszych należą: drugie miejsce na mistrzostwach Polski w żeglarstwie w 2013, 2014 
i 2015 roku, a ponadto pierwsze miejsce w zawodach „Sopot Catamaran Cup” w 2014 roku oraz pierwsze miejsce zdobyte rok później w zawodach 
„Regaty 3 Mola”. 

Z matem Jakubem Sobałą, ratownikiem medycznym na ORP „Gen. T. Kościuszko”  
i trzykrotnym wicemistrzem Polski w żeglarstwie, rozmawia Tomasz Gos. 

Tną wodę jak nóż papier

Jak zaczęła się Pana przygoda z żeglar-
stwem?

Mój tata był instruktorem żeglarstwa. 
Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej 
miałem możliwość jeżdżenia z nim na obo-
zy żeglarskie. Ale wtedy wcale mnie to nie 
interesowało. W tamtych czasach chciałem 
zostać piłkarzem. Na szczęsćie  jednak nic 
z tego nie wyszło. Na pierwszy obóz że-
glarski dałem się namówić dopiero w siód-
mej klasie. Po tym pierwszym obozie po-
wiedziałem, że chcę jechać na następny. 
Rok później byłem już w kadrze klubu że-
glarskiego. Byłem na tyle wysoki, że nie 
mieściłem się na jachtach klasy Optymist, 
od których każdy żeglarz zaczyna przygo-
dę z żeglowaniem. Tylko pół roku pływa-
łem na tych jednostkach. Potem żeglowa-
łem już na jachcie olimpijskiej klasy Laser 
– bardzo trudnym technicznie do opanowa-
nia. Na nim przez sześć lat szlifowałem 
rzemiosło żeglarskie. 

Cztery lata temu przesiadł się Pan 
z jachtów jednokadłubowych na kata-

marany. Czy różnice są duże w pływaniu 
na tych typach jednostek?

Jest ogromna różnica w prędkości. Katama-
rany tną wodę jak nóż papier. Przy silnym wie-
trze jeden z kadłubów wynurza się, co o poło-
wę zmniejsza opór wody i tym samym znacz-
nie zwiększa się prędkość jednostki. 

Na katamaranach pływa się trudniej niż 
na jachtach jednokadłubowych?

Pod względem technicznym tak. Są to jed-
nostki  trudne do opanowania. Wymagają od 
załogi sporych umiejętności i dobrej kondycji, 
ale w zamian dostarczają dużo frajdy i emocji. 

Jest to jednostka dwuosobowa. Pływam 
więc zawsze z załogantem. Idealny załogant to 
taki, który ma doświadczenie w żeglowaniu na 
katamaranach i waży przynajmniej 90 kilogra-
mów, co bardzo pomaga w balastowaniu przy 
silniejszym wietrze.

Które regaty w Pana karierze zaliczyłby 
Pan do najważniejszych?

Na katamaranie trzykrotnie brałem udział 
w mistrzostwach Polski. Trzy razy zdobyłem 
srebrny medal. Zaliczam je do moich najwięk-
szych osiągnięć. 

Jakie warunki pogodowe panowały pod-
czas ostatnich mistrzostw Polski?

Bardzo różne, od prawie bezwietrznej po-
gody do blisko sześciu stopni w skali Beau-
forta. Mieliśmy okazję sprawdzić się zarów-
no w żeglowaniu przy słabym wietrze, jak 
i bardzo silnym. Załogi dzielą się na takie, 
które świetnie radzą sobie przy słabych wia-
trach i na takie, które specjalizują się w pły-
waniu podczas pogody bardzo wietrznej. 
Trzeba sobie radzić w każdych warunkach. 
My specjalizujemy się w pływaniu przy sła-
bych wiatrach, ale przy silniejszych też sobie 
dobrze radzimy.  Poza tym, konkurencja 
w tym roku była naprawdę duża. 

Kto w polskim wojsku trenuje żeglar-
stwo? 

Niedawno odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych w Żeglarstwie Regatowym. Wzięło 
w nich udział szesnaście załóg z różnych for-
macji wojskowych. Wśród nich, między inny-
mi dywizje pancerne, były dwie ekipy z Mary-
narki Wojennej, reprezentacja Akademii Ma-
rynarki Wojennej, lotnicy i wojska rakietowe. 
Poziom tych regat był naprawdę wysoki. Były 
to największe wojskowe regaty, w jakich bra-
łem udział do tej pory. Śmiało można powie-
dzieć, że mamy w wojsku fachowców w rze-
miośle żeglarskim. 

Wcześniej był Pan operatorem działu 
rakietowo-artyleryjskiego na ORP 

"Piorun". Obecnie służy Pan jako ratow-
nik medyczny na ORP „Kościuszko”. 
Z czego wynikła Pana decyzja o zostaniu 
ratownikiem medycznym.

Z wykształcenia jestem ratownikiem me-

dycznym. Uprawnienia ratownika zdobyłem 
jeszcze zanim zacząłem służbę w Marynarce 
Wojennej. Nie pracowałem jednak w tym za-
wodzie przez ostatnich kilka lat. Kilka mie-
sięcy temu dowiedziałem się od mojego do-
wódcy na „Piorunie”, że na ORP „Kościusz-
ko” jest wolny etat ratownika medycznego. 
Pomyślałem więc, że to świetna okazja, aby 
połączyć mój poprzedni zawód ze służbą 
wojskową. Ważne dla mnie było również to, 
że objęcie nowego stanowiska wiązało się 
z awansem na stopień mata. Nie było się nad 
czym zastanawiać.

Jak wygląda praca ratownika medyczne-
go na fregacie?

Na brak pracy nie narzekam. Na tak dużym 
okręcie często, szczególnie podczas pobytu na 
morzu, zdarzają się wśród załogi zasłabnięcia, 
bóle brzucha, bóle głowy, a także urazy ciała, 
takie jak stłuczenia czy rozcięcia. 

Jakie ma Pan plany na przyszłość zwią-
zane z armią?

Jestem dopiero dwa miesiące po awansie na 
mata i objęciu nowego stanowiska. Szczerze 
mówiąc, nie mam póki co sprecyzowanych 
planów. Na pewno chciałbym przez najbliższe 
2-3 lata pływać na okręcie. Zobaczymy, co 
przyniesie przyszłość. 

A żeglarskie plany na przyszłość?
Przymierzam się do sprzedaży obec-

nego katamaranu i kupna nowszego, lżejsze-
go i szybszego. Wiąże się to ze sporą inwe-
stycją i liczbą godzin spędzonych na trenin-
gach w nadchodzącym sezonie. W 2017 ro-
ku, w Sopocie odbędą się mistrzostwa świa-
ta katamaranów, w których chciałbym wy-
startować. Będzie to największa, jak do tej 
pory, impreza tego typu w Polsce.  Zjadą się 
do nas najlepsi żeglarze na świecie, medali-
ści olimpijscy, świata i Europy. Sam start 
i ukończenie tych regat będzie ogromnym 
osiągnięciem.
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Na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” odbyła się 
uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. Po raz drugi w historii 
Akademii Marynarki Wojennej kobiety okazały się najlepszymi absolwentami.

Promocja oficerska 

W gronie nowych podporuczni-
ków Marynarki Wojennej, 25 
osób (w tym 6 kobiet) studio-
wało na Wydziale Nawigacji 

i Uzbrojenia Okrętowego, a 12 osób (w tym 
2 kobiety) na Wydziale Mechaniczno–Elek-
trycznym. Podobnie jak w 2013 roku, kobie-
ty zdominowały czołowe lokaty. Składo-
wych oceny końcowej było kilka: średnia 
ocen z nauki, opinia przełożonych i kolegów 
oraz działalność pozasłużbowa. Prymusem 
została podporucznik Magdalena Kędziora 
ze średnią 4,55, drugą lokatę zajęła podpo-
rucznik Iwona Nieradka ze średnią 4,53, 
a trzecią podporucznik Maria Wereszka ze 
średnią 4,41. Każda z pań, przez pięć lat 
studiów dała się poznać jako wyróżniający 
się podchorąży AMW. Niebawem rozpocz-
ną służbę na okrętach, które miały możli-
wość samodzielnie wybrać.

Absolwenci, dzień przed promocją otrzy-
mali dyplomy ukończenia AMW. Uroczy-
stość ta miała miejsce w akademickiej Auli 

im. Króla Zygmunta Augusta II. Specjalnie 
nagrodzone podczas niej zostały nie tylko pa-
nie, które zajęły najwyższe lokaty, ale także 
osoby wyróżniające się w działalności nauko-
wej, sportowej oraz społecznej (np. praca 
w samorządzie studentów). Po uroczystości 
odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
„Promocja Rocznik 2015” na ścianie, gdzie 
znajdują się tablice wszystkich promowanych 
roczników, od początku powstania uczelni.

Forma promocji oficerskiej nawiązuje do 
średniowiecznej tradycji rycerskiej. Promo-
wanie odbywa się przez dotknięcie przez 
generała (admirała) szablą lewego ramie-
nia, przyklękającego na jednym kolanie 
podchorążego. Przy schodzeniu z pokładu 
okrętu, nowo promowanemu oficerowi Ma-
rynarki Wojennej towarzyszy, pierwszy raz 
w życiu świst trapowy.

Prymus otrzyma nagrodę Prezydenta RP 
w postaci honorowej broni białej (Pałasz 
Honorowy Marynarki Wojennej). Absol-
wentkom kończącym studia z II i III lokatą 

wręczono nagrody rzeczowe od ministra 
Obrony Narodowej oraz rektora–komendan-
ta AMW. Promocję uświetniła obecność 
Kompanii Reprezentacyjnej MW oraz  
Orkiestry Reprezentacyjnej MW. W ubio-
rach historycznych wystąpiła kompania ho-
norowa Akademii Marynarki Wojennej. Ce-
remonię zakończyła defilada wszystkich 
pododdziałów z absolwentami oficerami.

Akademia Marynarki Wojennej im. Boha-
terów Westerplatte, to uczelnia morska, któ-
ra jako jedyna w kraju kształci przyszłych 
oficerów Marynarki Wojennej – nawigato-
rów, mechaników, informatyków, specjali-
stów praktycznie wszystkich dziedzin zwią-
zanych ze służbą na morzu. Studia wojsko-
we w Akademii Marynarki Wojennej odby-
wają się na Wydziale Nawigacji i Uzbroje-
nia Okrętowego na kierunkach nawigacja 
i informatyka oraz na Wydziale Mechanicz-
no-Elektrycznym na kierunkach mechanika 
i budowa maszyn oraz mechatronika. Studia 
w AMW są także interesujące finansowo, 

gdyż student wojskowy I roku otrzymuje 
uposażenie w wysokości 1000 zł, które 
w kolejnych latach systematycznie wzrasta.

Uczelnia prowadzi również studia cywil-
ne, na które aktualnie trwa rekrutacja. Stu-
denci cywilni mają do wyboru: nawigację, 
informatykę, mechanikę i budowę maszyn, 
automatykę i robotykę, mechatronikę, bez-
pieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo we-
wnętrzne, systemy informacyjne w bezpie-
czeństwie, stosunki międzynarodowe, woj-
sko w systemie służb publicznych oraz pe-
dagogikę. Od tego roku akademickiego 
uczelnia oferuję dwa nowe kierunki: bezpie-
czeństwo morskie państwa oraz studia ma-
rynistyczne. W Akademii Marynarki Wo-
jennej można również poszerzać wiedzę 
w wielu dziedzinach na studiach podyplo-
mowych, a także podwyższać kwalifikacje 
na studiach doktoranckich.

kmdr por. Wojciech Mundt
bandera@mw.mil.pl
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Łączy ich jedno: pasja do grania i śpiewu. Mają na swoim 
koncie wiele nagród i wyróżnień. Stanowią jedną z najprężniej 
działających sekcji w Klubie 3. Flotylli Okrętów.

B A N D E R A

Do re mi… flotylli

Sekcja instrumentalno–wokalna Klu-
bu 3. Flotylli Okrętów, wielokrotnie, 
jako jedyna z Marynarki Wojennej, 
reprezentowała nasz rodzaj Sił 

Zbrojnych na różnych konkursach muzycz-
nych organizowanych na szczeblu Wojska 
Polskiego oraz na szczeblu ogólnopolskim. 

Nadzór merytoryczny nad działalnością 
klubu, a tym samym sekcji instrumentalno- 
-wokalnej, sprawuje szef Wydziału Wycho-
wawczego 3. Flotylli Okrętów kmdr por. 
Stefan Szymański oraz kierownik klubu 
kmdr por. rez. Bogdan Kurel. Angażują się 
w pracę z młodzieżą i pomagają zawsze 

wtedy, kiedy ich wsparcie, jako przełożo-
nych, jest potrzebne.

Sekcja liczy 44 osoby w wieku od 5 do 42 
lat. Są to amatorzy, którzy pierwsze szlify 
muzyczne zdobywają u popularnego „Pana 
Adama”, czyli Adama Zittermanna, starsze-
go instruktora w Klubie 3. Flotylli Okrętów. 
Zittermann, to muzyk z pasji i wykształcenia. 
Jako opiekun muzyczny sekcji instrumental-
no–wokalnej, uczy śpiewu oraz gry na instru-
mentach solistów, solistki i zespoły. Jak sam 
podkreśla, praca daje mu wiele satysfakcji, 
szczególnie, gdy widzi jak jego podopieczni 
robią niebywałe postępy.

Muzycy z naszej sekcji regularnie otrzymu-
ją wiele zaproszeń od organizacji społecz-
nych i instytucji samorządowych do wzięcia 
udziału w koncertach na rzecz mieszkańców 
Gdyni i okolic. Nasze zespoły, soliści i solist-
ki zawsze uświęcają swoimi występami Świę-
to 3. Flotylli Okrętów, Święto Marynarki Wo-
jennej oraz inne ważne uroczystości państwo-
we i wojskowe – mówi Adam Zittermann, 
starszy instruktor w Klubie 3. Flotylli Okrę-
tów. Dodaje, że prawdziwą muzyczną „wi-
sienką na torcie” w sekcji są Zosia Płonecka 
(5 lat), Maciej Głowacki oraz Michalina Woj-
tukiewicz, przed którymi niewykluczona jest 
prawdziwa kariera muzyczna. 

Działalność muzyczna w Klubie 3. FO roz-
wija się bardzo prężnie, szczególnie w ostat-
nich dwóch latach. Na zajęcia zaczęło uczęsz-
czać bardzo dużo dzieci i młodzieży, stąd taż 
na sukcesy nie trzeba było długo czekać.
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Panu st. chor. Jackowi NARKUNOWI
oraz Jego Rodzinie

wyrazy współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składają dowódca, kadra i pracownicy
dywizjonu Okrętów Podwodnych

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

kmdr. rez. Franciszka KOTUŁĘ

Rodzinie zmarłego
wyrazy szczerego współczucia

składają kadra i pracownicy
Dowództwa 3. Flotylli Okrętów

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Najważniejsze osiągnięcia Sekcji instrumentalno–wokalnej  
KLUBU 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

Michalina Wojtukiewicz – Grand Prix MW i Grand Prix WP,
Martyna Radtke – Grand Prix MW,
Patryk Weber – Grand Prix MW,
chor. mar. Mieczysław Musiał:

• 1. miejsce i nagroda publiczności na V Military Festiwal w Ustroniu 2014,
• 2 wyróżnienia w konkursie Piosenki Żołnierskiej WP, Zegrze 2014,

Jakub Rogal:
• 2. miejsce w konkursie Piosenki Angielskiej, Gdynia 2014,
• 2. miejsce w konkursie Piosenki Żołnierskiej, Kosakowo 2014,

Kinga Zdybel: 3. miejsce w konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, Gdynia 2014,
Maciej Głowacki: nagroda publiczności w ogólnopolskim Open Festival, Gdynia 2015,
Zespół „Reversed”: wyróżnienie w „Manewrach Scenicznych WP”, Wrocław 2015,
Zespół „Kropelki”:

• Grand Prix MW,
• 1. miejsce w konkursie Studenckiej Piosenki Turystycznej „Bazuna” 2015, 
• „Gwiazda programu” w ogólnopolskim konkursie Studenckiej Piosenki Turystycznej  

„Bazuna”, Sulęczyno 2015.
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10 czerwca 1923 roku do służby w Marynarce Wojennej wszedł torpedowiec 
ORP „Ślązak”, jako piąta jednostka z sześciu przyznanych Polsce przez Radę 
Ambasadorów, po zakończeniu I wojny światowej. Ponad 92 lata później, 
w Stoczni Marynarki Wojennej zwodowany został patrolowiec noszący tę samą 
nazwę, który w 2016 roku ma zasilić stan polskiej floty wojennej.

Pierwszy „Ślązak”

To jednak nie jedyne okręty, które no-
siły imię „Ślązak”. W historii naszej 
Marynarki Wojennej było jeszcze kil-
ka takich jednostek pływających. 

W latach II wojny światowej służył niszczyciel 
eskortowy ORP „Ślązak” typu „Hunt”, wypo-
życzony polskiej flocie przez Wielką Brytanię. 
Okręt podwodny ORP „Ślązak” typu M-XV-bis 
wchodził w skład polskich sił morskich w la-
tach 50. ubiegłego wieku. Przed II wojną świa-
tową, z początkiem lat 30. struktury Straży 
Granicznej zasiliła motorówka SG „Ślązak”.

Historia „Ślązaków” w polskich siłach 
morskich rozpoczęła się jednakże z chwilą 
przyznania Polsce niepodległości i jej dążenia 

do uzyskania okrętów po byłych flotach za-
borczych, które miały być zaczątkiem tworzą-
cej się Marynarki Wojennej. Sześć torpedow-
ców zostało przyznanych Polsce 6 grudnia 
1919 roku. 

W lipcu 1921 roku, na podstawie rozkazu 
Ministra Spraw Wojskowych Nr 145 nadane zo-
stały okrętom oficjalne nazwy i jeden z nich, 
noszący dotychczas niemieckie oznaczenie 
„A59”, otrzymał imię „Ślązak”. Jednostka ta 
została wybudowana w 1917 r. w szczecińskiej 
stoczni A.G. Vulcan Sttetin z przeznaczeniem 
do służby w niemieckiej flocie cesarskiej Ka-
iserliche Marine.

Wszystkie okręty miały być wyremontowa-

ne w Anglii, a po zakończeniu remontu, mia-
ły o własnych siłach, jako zwarty zespół bojo-
wy, dotrzeć do wód Polski. Jednakże koszty 
remontów były bardzo wysokie i zdecydowa-
no, iż trzy okręty dotrą samodzielnie do Pol-
ski, a pozostałe będą przyholowane. Remont 
pozostałych trzech jednostek miał być wyko-
nany w jednej ze stoczni gdańskich. We 
wrześniu tegoż roku, ORP „Ślązak” wraz 
z ORP „Mazur” i ORP „Podhalanin” zostały 
przyholowane z angielskiego portu Rosyth do 
Gdańska. Ze względu na szczupłość środków 
finansowych młodego państwa polskiego, re-
mont „Ślązaka” przedłużał się i wszedł on do 
służby dopiero w czerwcu 1923 roku. 
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kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

Kilka dni po wcieleniu do służby, „Ślązak” 
wraz z dwoma innymi torpedowcami wziął 
udział w ćwiczeniach praktycznego pływania 
na morzu, zawijając do portów w Lipawie 
i Rydze. W 1924 roku nastąpiło przezbrojenie 
okrętu. Dotychczas, po przybyciu do Polski, 
był on uzbrojony w działa okrętowe kalibru 
47 mm oraz karabiny maszynowe. Dzięki za-
kupom z pieniędzy MW, przyznanych w ra-
mach pożyczki francuskiej na dozbrojenie 
polskiej armii, torpedowiec otrzymał 2 działa 
kalibru 75 mm oraz wyrzutnie torped. Cho-
ciaż ORP „Ślązak” nie stanowił znaczącej si-
ły bojowej, która mogłaby się przeciwstawić 
potencjalnemu przeciwnikowi z akwenu Mo-
rza Bałtyckiego, to wraz z innymi torpedow-
cami przyczynił się do rozwoju polskiej floty. 
Ich znaczenie w latach 20. było nieocenione. 
To na tych jednostkach odbywały się ćwicze-
nia bojowe PMW, to na ich pokładach można 
było ćwiczyć wszystkie ówczesne formy wal-
ki na morzu, polegające na użyciu uzbrojenia 
artyleryjskiego, torpedowego, minowego, 
przeciwlotniczego i przeciw okrętom pod-
wodnym. To na nich ostateczne praktyki od-

bywali przyszli ofice-
rowie Marynarki Wo-
jennej. Do czasu 
przyjścia do kraju no-
wo wybudowanych 
kontrtorpedowców 
stanowiły one trzon 
floty wojennej.

1 kwietnia 1930 ro-
ku, ORP „Ślązak” zo-
stał włączony w skład 
Dywizjonu Szkolne-
go, stając się tym sa-
mym okrętem szkol-
nym, przeznaczonym 
do szkolenia torpedy-
stów i minerów. Od 
tej pory, celem prak-
tycznego i teoretycz-
nego opanowania rze-
miosła morskiego, na 
pokład „Ślązaka” 
okrętowano torpedo-
wą grupę szkolną. 

W sierpniu 1930 roku, ORP „Ślązak” był 
jednym z okrętów eskortujących statek pasa-
żerski s/s „Polonia”, którym Prezydent RP 
Ignacy Mościcki udał się z oficjalną wizytą 
do Estonii. Była to pierwsza historyczna po-
dróż morska głowy państwa polskiego. Pod 
koniec tego roku, podczas ćwiczeń na morzu 
doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. ORP 
„Ślązak” wystrzelił torpedę, która ugodziła 
torpedowiec ORP „Mazur”, wbijając się do 
połowy w burtę jednostki i wyrządzając 
znaczne szkody. „Mazur” musiał udać się na 
stocznie, w celu naprawy uszkodzeń. W 1933 
roku utworzono Kurs Oficerski Broni Pod-
wodnej w Gdyni, w ramach którego oficero-
wie odbywali 2-miesięczną praktykę morską, 
między innymi na torpedowcu ORP „Ślązak”. 

W 1935 roku utworzono Centrum Wyszko-
lenia Specjalistów Floty w Gdyni. Jednym 
z komendantów grup wyszkoleniowych został 
kmdr ppor. dypl. Roman Stankiewicz, który 
kierował grupą broni podwodnej, będąc jed-
nocześnie dowódcą ORP „Ślązak”. Na okrę-
cie, tak jak w latach ubiegłych, szkolili się 
specjaliści broni podowdnej.

Dane taktyczno-techniczne torpedowca ORP „ŚLĄZAK”
Wyporność:
• pełna - 381 ton,
• standardowa - 330 ton,
Wymiary:
• długość - 61,1 metra,
• szerokość - 6,41 metra,
• zanurzenie (pełne) - 2,21 metra,
Prędkość:
• po wcieleniu do służby: maksymalna 26 węzłów i ekonomiczna 20 

węzłów,
• w Polskiej MW: prędkość maksymalna 21-22 węzły i ekonomiczna 

15 węzłów,
Zasięg: ok. 800 mil morskich przy prędkości ekonomicznej,
Uzbrojenie:
• 2 działa Schneider wz. 97 kal. 75 mm (2x1), 
• 2 karabiny maszynowe  Maxim wz.1908 (2 x I), 
• 2 wyrzutnie torped 450 mm (1xII),
• na pokładzie tory minowe dla 30 min morskich,
Załoga: 3 oficerów oraz 70 podoficerów i marynarzy – zgodnie  
z dziennikiem Rozkazów MSWojsk. Nr 1 z 18 stycznia 1921 r.

Panu mjr. Pawłowi Szlachciakowi

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach, po stracie

MAMY i SIOSTRY

składają
dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM

Z głębokim żalem żegnamy

Kmdr. rez. Karola PLUSZYŃSKIEGO

Rodzinie zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składa kadra i pracownicy
Marynarki Wojennej

W 1936 roku stan ORP „Ślązak” oraz po-
zostałych ex-torpedowców pozostawiał wiele 
do życzenia. Nie pomagały już remonty jed-
nostek i stopniowo zaczęto wycofywać je ze 
służy. Los ten spotkał „Ślązaka” w 1937 roku, 
kiedy to w marcu, będąc w stanie nienadają-
cym się do służby, postawiony został do II re-
zerwy. Był to pierwszy krok do skreślenia go 
z listy jednostek floty. „Ślązak” od tej chwili 
był wykorzystywany jako okręt-cel w Mor-
skim Dywizjonie Lotniczym, aż do wybuchu 
wojny. W marcu 1939 roku ORP „Ślązak” zo-
stał skreślony z listy jednostek floty.

Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej 
ex-„Ślązak”, jak wspomniano wcześniej, był 
okrętem-celem Morskiego Dywizjonu Lotni-
czego i 1 września stał zakotwiczony w okoli-
cach Pucka. Kilkadziesiąt minut po wybuchu 
wojny, około godziny 06:15 zaatakowany zo-
stał przez 6 bombowców niemieckich 
He 111E z I/KG 1, jednakże pomimo braku 
możliwości ruchu oraz braku obrony przeciw-
lotniczej nie został trafiony i przetrwał nalot. 
Po zakończeniu działań wojennych został 
przejęty przez Niemców i zezłomowany.

Tak zakończyła się służba pierwszego 
okrętu noszącego nazwę ORP „Ślązak”. 
Warto także wspomnieć o historii pozosta-
łych jednostek MW. Niszczyciel eskortowy 
wsławił się między innymi udziałem w raj-
dzie pod Dieppe, brał udział w konwojach, 
osłaniał desant wojsk alianckich na Sycylię 
i lądowanie aliantów pod Salerno. Natomiast 
okręt podwodny ORP „Ślązak” został wy-
dzierżawiony polskiej Marynarce Wojennej 
przez ZSRR. Służył od 1954 roku do lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Umyślnie 
został zatopiony koło Jastarni i leży na głę-
bokości 31 metrów. Ciekawostką jest fakt, że 
jego bliźniak ORP „Kujawiak” został rów-
nież zatopiony na Rybitwiej Mieliźnie w Za-
toce Puckiej. Leży na głębokości 5 m, a jego 
kiosk wystaje ponad powierzchnię wody 
i jest do dzisiaj dobrze widoczny.
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Starszy marynarz Daria Pogorzelec zajęła piąte miejsce na Mistrzostwach 
Świata w Judo „Astana 2015”. W klasyfikacji drużynowej polskie 
zawodniczki zdobyły srebro. Wśród nich była także marynarz Karolina 
Tałach, która od września służy w morskim rodzaju Sił Zbrojnych. 

Srebro dla judoczek

W rywalizacji zespołowej, Polki 
pokonały kolejno Algierki 
i Niemki, a w półfinale roz-
prawiły się z Rosjankami. 

W walce o złoto nasze judoczki uległy fa-
woryzowanym Japonkom. 

Startowałam tylko w zawodach drużyno-
wych. Najtrudniejszy był drugi mecz z Niem-
kami, z którymi rok temu przegrałyśmy 
w walce o brązowy medal. W półfinale wy-
grałyśmy pięć do zera z Rosjankami, które 
wygrały wcześniej z Francuzkami, jedną 
z najmocniejszych ekip na tych zawodach. 
Myślę, że nasza trenerka dobrze nas zmoty-
wowała do tej walki – mówi Karolina Tałach, 
która brała udział w rywalizacji zespołowej 
polskich jodoczek. Daria Pogorzelec dodaje: 

Doszłyśmy do finału dzięki stuprocentowej 
mobilizacji, wzajemnemu wsparciu i wierze 
we własne siły. Finał z Japonkami uświado-
mił nam, ile jeszcze pracy przed nami, ale 
zmierzamy w dobrym kierunku. Rok temu by-
łyśmy piąte na świecie, a teraz mamy srebro.

Daria Pogorzelec przegrała natomiast poje-
dynek o brązowy medal ze swoją odwieczną 
rywalką Marhinde Verkerk. W siódmym po-
jedynku obu zawodniczek, po raz czwarty 
lepsza była Holenderka. Zawodniczka z Ma-
rynarki Wojennej przegrała przez karę shido. 
Polka przegrała również w półfinale z Japon-
ką Mami Umeki, która wywalczyła złoty me-
dal. Wcześniej Polka wygrała cztery walki, 
w tym z ubiegłoroczną mistrzynią globu Bra-
zylijką Mayrą Aguiar. 

W składzie polskiej drużyny walczyły: Ka-
rolina Pieńkowska (52 kg), Arleta Podolak (57 
kg), Anna Borowska (63 kg), Katarzyna Kłys 
(70 kg) oraz Daria Pogorzelec (+70 kg). 
Oprócz nich, we wcześniejszych spotkaniach 
rywalizowały Agata Ozdoba, Karolina Tałach 
(obie 63 kg) i Katarzyna Furmanek (+70 kg).

Obecnie Daria Pogorzelec, Karolina Ta-
łach, a także trzecia zawodniczka z Marynar-
ki Wojennej, która nie brała udziału w tego-
rocznych mistrzostwach świata Kinga Kubic-
ka, przygotowują się do VI Światowych  
Wojskowych Igrzysk Sportowych (CISM), 
które planowane są w Korei Południowej pod 
koniec października. 
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76. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września, Marynarka Wojenna wystawiła asystę honorową do uczestniczenia w uroczystościach 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
W miejscach pamięci, marynarze wystawili posterunki honorowe, złożyli kwiaty i oddali hołd bohaterom walk. Główne uroczystości,  

w asyście honorowej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, odbyły się przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża  
na Westerplatte. W uroczystościach uczestniczył prezydent Andrzej Duda i premier Ewa Kopacz. 
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