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Zdjęcie na okładce: Grzegorz Waletko

 Szanowni Czytelnicy!

Maj to miesiąc wyjątkowy, przesiąknięty na przemian roczni-
cami narodowych tragedii i narodowej dumy. Najbardziej 
radosne święto tego miesiąca – 3 MAJA przypomina nam 
o uchwaleniu jednej z najważniejszych ustaw w historii na-

szego kraju i gloryfikuje wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego 
zadania reformy, chylącego się ku upadkowi państwa. Kolejne święto – 
8 MAJA – koniec wojny w Europie, oznaczał zwycięstwo nad nazizmem 

i ocalenie narodu polskiego przed biologiczną zagładą. Był również dniem, w którym nasz 
kraj i inne narody wschodniej Europy zostały oddane pod sowieckie panowanie. W rozka-
zie nr 28 z 7 maja 1945 r. szef KMW oświadczył, że: zakończenie działań wojennych w Eu-
ropie, nie stanowi jeszcze powodu do radości, ponieważ Polska nadal pozostaje pod uci-
skiem. Na pełną niepodległość musieliśmy czekać do 1989 r.

Dla nas marynarzy maj, to przede wszystkim wspomnienie tragicznych zdarzeń 
w których brały udział okręty PMW. 4 maja 1940 został zatopiony pod Narwikiem, 
w fiordzie Rombakken ORP „Grom”, który brał udział, razem z sojuszniczymi okręta-
mi, w kampanii norweskiej. Na zawsze pozostało tam 59 członków załogi tego okrętu. 
Dziewiętnaście dni później, 23 maja 1940 o godzinie 11 wieczorem wyszedł na swój 
ostatni patrol ORP ,, Orzeł”. Jeden z najnowocześniejszych wówczas okrętów na 
świecie. Jego tallińska epopeja podtrzymywała na duchu naszych rodaków pozosta-
łych w okupowanym kraju oraz tych, którzy z bronią w ręku walczyli o jej wolność na 
wszystkich frontach II wojny światowej. 

13 i 14 maja na oksywskim cmentarzu Marynarki Wojennej pożegnaliśmy dwóch bo-
haterów tamtych czasów: kontradmirała Romualda Nałęcz-Tymińskiego dowódcę ORP 
„Ślązak”, który zasłynął z brawurowej akcji ratowania królewskiego kanadyjskiego re-
gimentu od zagłady z plaży pod Dieppe w 1942 roku i kpt. mar. Kazimierza Zielińskie-
go uznanego w świecie elektronika współtwórcę miniaturowego radia tranzystorowego 
i wieloletniego skarbnika funduszu Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Anglii. 
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Czy to prawda, że ORP „Bielik” storpe-
dował w połowie kwietnia kilka na-

towskich okrętów?
Tak. Ale były to oczywiście symulowane 

ataki torpedowe w ramach ćwiczeń BRIL-
LIANT MARINER 2010.

Gdzie odbywały się te ćwiczenia?
Na obszarze Morza Północnego 

i w Skagerraku. W ćwiczeniach brały udział 
głównie siły 15 zestawu Sił Odpowiedzi NA-
TO (The NATO Response Force 15 – NRF 
15). Było to ich ćwiczenie certyfikujące. Ma 
on funkcjonować od początku lipca do końca 
roku. W tej chwili „Bielik” jest w składzie 14 
zestawu sił odpowiedzi NATO w gotowości 
do wyruszenia w dowolny rejon świata.

A jakie będą zadania 15 zestawu?
Musi on być gotowy do wykonania 

każdego zadania jakie postawi przed nim ży-

cie. Zadaniem tym może być na przykład za-
pewnienie bezpieczeństwa na morzu, bloka-
da morska, operacje humanitarne, przeciw-
stawianie się zagrożeniom asymetrycznym 
czy reagowanie na incydenty terrorystyczne.

Na czym polegały ćwiczenia?
Wydrukowano mapy akwenu mor-

skiego Cerasia, którego w rzeczywistości nie 
ma. Wymyślono tez scenariusz, fikcyjny 
choć prowdopodobny. Ląd na północnym 
wschodzie zajmowało lokalne mocarstwo 
o nazwie Stelaria. Natomiast rejon znajdują-
cy się na południowym zachodzie mapy wraz 
z wyspą należał do krajów o nazwach Tytan 
i Kamon, między którymi wybucha konflikt. 
Wyspa Ger-Mark należąca do Tytanu jest 
gniazdem terrorystów skrycie popieranych 
przez Kamon. Dochodzi do czystek etnicz-
nych, ludność ucieka, masowo powstają obo-
zy uchodźców. W rejonie istnieje też znaczne 

zagrożenie aktami piractwa. Zgodnie ze sce-
nariuszem żadne z tych państw nie należało 
do Unii Europejskiej ani do NATO. ONZ wy-
dało rezolucję, która wzywa zwaśnionych są-
siadów do zaprzestania walk, jak również na 
podstawie której ma do tego rejonu wejść ze-
spół NATO i w szerokim tego znaczeniu pil-
nować porządku. Głównie dbać o bezpie-
czeństwo żeglugi handlowej i pasażerskiej. 
I tu zaczynają się ćwiczenia.

Kto dowodził ćwiczeniem?
Zespołem dowodził francuski admi-

rał Jean-Louis Kerignard zaś rolę okrętu do-
wodzenia międzynarodowych sił pokojowych 
pełnił francuski okręt desantowy „Mistral”. 

W skład tego zespołu wchodzi również 
lotniskowiec?

Tak, w zespole był francuski lotniskowiec 
„Charles de Gaulle”. Piękny cel, niestety 

Wulkan pomógł 
Z komandorem porucznikiem Piotrem Pawłowskim, dowódcą ORP „Bielik” 
o zwierzynie, myśliwych i ataku na siły NATO rozmawia Tomasz Gos.
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przez nasz rejon przechodził jedynie w fazie 
zawieszenia broni. A oprócz tego 31 jedno-
stek nawodnych, 4 okręty podwodne i 28 sa-
molotów i śmigłowców pokładowych – w su-
mie 6500 ludzi z 10 państw NATO oraz 
Szwecji (jako PdP – przyp. TG).

Żeby tego typu ćwiczenia miały sens, 
należy podzielić ich uczestników na 

dobrych i złych?
Oczywiście – ćwiczący zespół musi mieć 

przeciwnika. „Bielik” wraz z okrętami nor-
weskimi, szwedzkimi i jednym niemieckim 
był tym złym. Muszę powiedzieć, że to cie-
kawe doświadczenie – nadchodzące doku-
menty czytaliśmy po dwa razy: raz żeby wy-
łapać treść, drugi żeby zrozumieć ją jako 
uczestnik z „tej drugiej strony” – jak dotąd 
zawsze byliśmy po stronie NATO. Naszymi 
przeciwnikami byli między innymi Francuzi, 
Hiszpanie, Anglicy i Amerykanie.

Jak zaczęły się ćwiczenia?
Na początku jak zwykle była faza zgry-

wania sił, gdzie wszyscy byli kolejno stawiani 
przeciwko wszystkim W przypadku okrętów 
podwodnych ćwiczy się głównie hydroaku-
styków. Chodzi o to, by osłuchali inne jed-
nostki, głównie podwodne. W tej fazie ćwi-
czeń „Bielik” był raz zwierzyną, a innym ra-
zem myśliwym. Pełniąc rolę zwierzyny mieli-
śmy być w określonych punktach o określonej 
porze, tak by dać większe szanse nas znaleźć. 
Dzisiejsze okręty podwodne są bardzo ciche. 
Dlatego ten element osłuchania się z innymi 
jednostkami jest bardzo ważny. Gdyby go po-
minięto to przez dwa tygodnie moglibyśmy 
się w ogóle nie znaleźć pod wodą.

Kiedy byliście zwierzyną to ktoś was 
upolował?

Wiele razy – tak to było zaplanowane. Za 
to my jako zwierzyna upolowaliśmy myśli-
wego zanim zdołał nas wykryć. Najprawdo-
podobniej francuski okręt o napędzie atomo-
wym chciał za szybko zająć korzystną pozy-
cję i wtedy go dostaliśmy – co ważne po-
twierdził trafienie. 

W przypadku okrętów podwodnych 
sprawdza się powiedzenie: kto 

pierwszy ten lepszy...
Jeden okręt podwodny do drugiego strzela 

w zasadzie już po pierwszym namiarze. 
W zanurzeniu po wykryciu innego OP nie ma 
czasu na wypracowywanie pełnych elemen-
tów ruchu celu. Przy odrobienie szczęścia 
określamy stronę ruchu i pada komenda Pal!. 
Z reguły kto strzeli pierwszy ten wychodzi 
zwycięsko z pojedynku. 

Podobno okręty podwodne musiały bar-
dzo uważać na francuski lotniskowiec.

Chodzi o to, że tą jednostkę jest naprawdę 
ciężko wykryć z dziobowych kątów kurso-
wych. Zbliżając się z prędkością 25 węzłów 
połyka dystans bardzo szybko. Mogłaby więc 
staranować wynurzający się okręt podwodny. 
Trzeba było bardzo uważać, ale i organizato-
rzy ćwiczenia byli ostrożni jeśli chodzi 
o umieszczanie lotniskowca i okrętów pod-
wodnych w jednym rejonie.

Wróćmy do scenariusza ćwiczeń. 
„Bielik” nie był po stronie sił poko-

jowych tylko wchodził w skład sił zbroj-
nych fikcyjnego państwa Stelaria...

Stelaria, która na początku ćwiczeń nie-
pewnym sojusznikiem w dalszej fazie ćwi-
czeń ogłosiła, że okręty międzynarodowych 
sił pokojowych mają opuścić ich wody tery-
torialne. Początkowo mieliśmy za zadanie 
śledzić ruchy natowskich jednostek ale nie 
dać sprowokować ani wykryć. Za to pod ko-
niec manewrów dano nam się poczuć jak Ja-
pończykom w przeddzień Pearl Harbor. Przy-
szły rozkazy, żeby od 21 kwietnia godz. 
08:00 atakować każdą wykrytą jednostkę na-
towską. Z niecierpliwością czekaliśmy na tą 
ósmą… i w ciągu godziny siły NATO w rejo-
nie przestały praktycznie istnieć. 

To była chyba niezła lekcja dla dowódz-
twa sił pokojowych?

Strona, która odgrywała siły pokojowe nie 
spodziewała się czegoś takiego. To ważna 
lekcja bo w rzeczywistości coś takiego może 
się przecież wydarzyć. Myślę, że ludziom 
w sztabie NRF musiały zacząć się trząść ręce 
– gdy większość ich jednostek zameldowała, 
że została wyeliminowana – pomimo że były 
to tylko ćwiczenia. 

Wulkan na Islandii był sprzymierzeń-
cem okrętów, które atakowały siły 

natowskie?
Pyły wulkaniczne znad Islandii spowodo-

wały, że w zasadzie nie było aktywności lot-
nictwa Zwalczania Okrętów Podwodnych. 
Samoloty, które są naszym największym 
wrogiem w zasadzie nie latały. Wulkan oka-
zał się więc być naszym sprzymierzeńcem, 
choć w równym stopniu pomógł nam jak 
i OOP przeciwnika.

Kmdr por. Piotr 
Pawłowski służbę 
w Marynarce Wo-
jennej rozpoczął 
w 1989 roku wstę-
pując do Akademii 
Marynarki Wojen-
nej w Gdyni na 
Wydział Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrę-
towego. W roku 
1993 został miano-

wany na stopień podporucznika marynarki, 
a rok później – po zakończeniu studiów magi-
sterskich został skierowany na pierwsze sta-
nowisko służbowe – dowódca działu łączno-
ści na okręcie podwodnym ORP „Orzeł”. 
W 2002 roku został dowódcą pionu operacyj-
nego ORP „Orzeł”, a w 2003 zastępcą do-
wódcy okrętu podwodnego ORP „Sokół”. 
W latach 2004 – 2007 służył w sztabie Dywi-
zjonu Okrętów Podwodnych jako flagowy 
oficer łączności. W 2004 roku rozpoczął stu-
dia podyplomowe w Akademii Marynarki 
Wojennej i został awansowany do stopnia ko-
mandora podporucznika. W trakcie drugiej 
zmiany PKW BIELIK był zastępcą Dowódcy 
Kontyngentu delegowanym do CSS Neapol. 
W latach 2007-2008 był dowódcą okrętu ORP 
„Sokół” (X zestaw Sił Odpowiedzi NATO). 
W latach 2008-2009 był dowódcą okrętu ORP 
„Kondor” (dowódca PKW KONDOR na Mo-
rzu Śródziemnym). Po objęciu stanowiska do-
wódcy ORP Bielik w dniu 17.08.2009 został 
awansowany do stopnia komandora poruczni-
ka. Uczestniczył w wielu ćwiczeniach w ra-
mach programu Partnerstwo dla Pokoju i pod 
auspicjami NATO. 

podwodniakom
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Lot po serce

„Tarcza” czyści Północne

We wtorek, 11 maja, śmigłowiec ratowni-
czy Marynarki Wojennej przetranspor-

tował serce do przeszczepu z Koszalina do 
Gdańska. Lot po organ wykonano na prośbę 
Kliniki Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. 

Na przeszczep oczekiwał młody mężczyzna, 
pacjent Kliniki Kardiochirurgii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Z informacji prze-
kazanych przez Klinikę wynikało, że ze wzglę-
du na występujące u pacjenta tzw. uporczywe 
zaburzenia rytmu serca przeszczep był szansą 
na jego dalsze, zdrowe życie.

Śmigłowiec Marynarki Wojennej W3-RM 
„Anakonda” wystartował z lotniska w Gdyni 
Babich Dołach o godzinie 05:00. Trasę z Gdyni 
do Koszalina liczącą ponad 150 kilometrów po-
konał w niespełna godzinę. W Koszalinie na 

pokład śmigłowca weszła ekipa 
transplantacyjna wraz z organem 
do przeszczepu. O godzinie 05:55 
„Anakonda” wystartowała z Kosza-
lina i obrała kurs na lotnisko 
w Gdańsku Rębiechowie.

Po niespełna godzinie lotu śmi-
głowiec wylądował na lotnisku 
w Gdańsku Rębiechowie, gdzie na 
organ oczekiwała karetka trans-
plantacyjna. 

Z lotniska serce zostało prze-
transportowane do Kliniki Kardio-
chirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medyczne-
go kierowanej przez prof. Jana Rogowskiego. 
Kilka minut po godzinie 07:00 organ był już 
w Klinice. Lekarze przystąpili do przeszczepu, 
który przeprowadził dr Krzysztof JARMOSZE-
WICZ wraz z zespołem. Około godziny 08:10 
serce zaczęło bić w ciele pacjenta. 

Był to 12 przeszczep serca w historii Kliniki 
Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Me-

dycznego. W 5 przeszczepach pomogła Mary-
narka Wojenna, której lotnictwo transportowało 
organy do przeszczepu. 

Skład załogi śmigłowca „Anakonda”:
• kpt. mar. pil. Janusz Żytko – dowódca załogi 
• kpt. mar. pil. Mariusz Konopka - II pilot 
• mł. chor. szt. mar. Dariusz Dudulski - technik 

pokładowy.

W sobotę, 15 maja, na wodach Zatoki Gdańskiej rozegrane zosta-
ły pierwsze z cyklu regaty Trój Cup. Rywalizowały w nich 

władze miast Trójmiasta i Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Nazwy 
Gdyni, Gdańska, Sopotu oraz Wejherowa, Rumi i Redy, noszą bo-
wiem jachty Ośrodka Żeglarskiego MW. Zwyciężyła załoga „Wejhe-
rowa” przed „Redą” i „Gdynią”.

Żeglarze stanęli do rywalizacji w deszczu, przy całkowitym za-
chmurzeniu i porywistym wietrze. Zawody odbyły się na jednako-
wych jachtach klasy Delphia 40, należących do ośrodka Szkolenia 
Żeglarskiego Marynarki Wojennej. Kapitanami jachtów była kadra 
OSŻ MW. Natomiast przedstawiciele urzędów miast wchodzili 
w skład załóg. Rywalizacja żeglarzy przebiegała na Zatoce Gdańskiej 
od Gdyni do Helu. 

Większość dystansu, trzy pierwsze jachty pokonały prawie „burta 
w burtę”. Dopiero w ostatniej części regat na czoło wysunęła się zało-
ga jachtu „Wejherowo” zwyciężając ostatecznie w regatach. 

„Trój Cup”

w burtę”. Dopiero w ostatniej części regat na czoło wysunęła się zało-

Stały Zespół Obrony Przeciwminowej NA-
TO SNMCMG1 zniszczył 6 bomb i torpe-

dę zalegające na dnie Morza Północnego. 
Operacja zwalczania podwodnych niebezpie-
czeństw „Beneficial Cooperation 2010”pro-
wadzona była przez „Tarczę Przeciwminową 
dla Europy” od 4 do 12 maja.

Wszystko zaczyna się od planowania oraz 
stawiania zadań dla poszczególnych okrętów. 
Niszczyciele min oraz platforma nurków bojo-
wych po otrzymaniu wytycznych i sprawdzeniu 
wszystkich urządzeń niezbędnych do rozpoczę-
cia akcji przeciwminowej przystępują do 
pierwszej fazy działania – detekcji. Kolejne 
etapy operacji to klasyfikacja i identyfikacja 
ewentualnych znalezisk, a ostatni – niszczenie. 
Niebezpieczne materiały wybuchowe zalega-

jące na dnie morskim niszczy się za pomocą 
ładunków pirotechnicznych przytwierdzanych 
do nich przez pojazd podwodny lub nurków 
minerów. Do tego celu może być wykorzystany 
również zdalnie sterowany mały, jednorazowy 
pojazd wypełnionym ładunkiem wybuchowym, 
który podczas uderzenia w minę powoduje de-
tonację i jej całkowite zniszczenie. – tłumaczy 
rzecznik prasowy SNMCMG1 kmdr ppor. 
Piotr Adamczak.

Dowodzone z pokładu ORP „Kontradmirał 
Xawery Czernicki” przez sztab Zespołu nisz-
czyciele min: belgijski BNS „Aster”, brytyjski 
HMS „Walney” i holenderski HNLMS „Mid-
delburg” oraz niemiecka platforma nurków 
bojowych FGS „Rottweil” zniszczyły tylko w 
tej jednej operacji 6 bomb lotniczych i jedną 

torpedę. Sprawdziły również 16 hipotetycz-
nych miejsc występowania podwodnej amuni-
cji bojowej, jednoznacznie stwierdzając, że 
dno morskie w tym rejonie jest czyste i całko-
wicie bezpieczne dla żeglugi. Działania prze-
ciwminowe znacznie utrudniały warunki at-
mosferyczne – porywisty wiatr, jak również 
stan morza dochodzący do 5. 
mosferyczne – porywisty wiatr, jak również 
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kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

Zadania uruchomionego w 1920 roku 
Portu Wojennego w Pucku z powodu 
uwarunkowań infrastrukturalnych 
dość szybko przejęła Gdynia. Nowo-

czesny port zaczął powstawać już bowiem 2 la-
ta później. W zasadzie od 1922 r. w powszech-
nym użyciu znalazła sie nazwa KPW Gdynia. 
Definitywnie jednostkę przeniesiono w 1926 r. 
Pierwszy rozkaz dzienny z nazwą KPW Gdy-
nia ukazał się 26 października 1926 r. 

Od tego czasu KPW Gdynia wielokrotnie 
przechodziła zmiany organizacyjno-struktu-
ralne. Wystarczy wspomnieć powojenne 
funkcjonowanie jako Główny Port Marynarki 
Wojennej czy jako struktury 
Szefostwa Tyłów Marynarki 
Wojennej (lata 1951-57) oraz 
podporządkowanie jednostki 
wpierw 9 Flotylli Obrony Wy-
brzeża (1965 r.), a następnie 
3 Flotylli Okrętów (1990 r.). 
Wszystkie roszady nie zmieni-
ły jednak nigdy podstawowych zadań KPW 
Gdynia. Od 90 lat należą do nich zaopatry-
wanie okrętów i jednostek brzegowych 
w uzbrojenie, żywność, uzbrojenie, lekar-
stwa, bieżące remonty, a przede wszystkim 
administrowanie portem wojennym. 

Dzisiaj baza morska w Gdyni to największy 
w tej części Bałtyku natowski port wojenny. To 
miejsce stacjonowania nie tylko sił uderzenio-
wych Marynarki Wojennej (fregaty, okręty ra-
kietowe i podwodne), ale również okrętów 
obrony przeciwminowej i jednostek wsparcia 
logistycznego, rozpoznawczego, ratowniczego 
i hydrograficznego. KPW Gdynia to dziś naj-
większy w morskim rodzaju sił zbrojnych i je-
den z większych w całym Wojsku Polskim od-
dział gospodarczy. Zaopatruje jednostki stacjo-
nujące m.in. w Gdyni, Rozewiu i Helu. KPW 
Gdynia rokrocznie zdaje praktyczne egzaminy 
funkcjonowania w trakcie ćwiczeń dywizjo-

nów, flotylli, Marynarki Wojennej i całych Sił 
Zbrojnych RP. Każdego roku przechodzi rów-
nież sprawdziany współpracy międzynarodo-
wej. Największym z nich były natowskie ćwi-
czenia Noble Mariner 2007, kiedy to Gdynia 
była jednym z portów-gospodarzy ćwiczenia. 

KPW Gdynia zawsze była jednostką skupia-
jącą cały wachlarz jednostek specjalistycznych. 
Współcześnie są to przede wszystkim: Dywi-
zjon Pomocniczych Jednostek Pływających 
(z uniwersalnym zaopatrzeniowcem ORP „Bał-
tyk”), Batalion Zabezpieczenia, Garnizonowa 
Straż Pożarna, Warsztaty Remontowe Techniki 
Morskiej, ambulatorium z izbą chorych, Zespół 
Sportowy Marynarki Wojennej, struktury do-
wódcze, logistyczne i szkoleniowe oraz infra-
struktura w Helu. Komendą Portu Wojennego 
Gdynia dowodzi komandor Andrzej Loch. 

Obchody 90-lecia KPW Gdynia trwały 
w zasadzie cały rok jubileuszowy. Ich finał za-

planowano na 28 kwietnia br. 
Z szacunku dla ofiar katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem zo-
stał on przeniesiony na czerw-
cowe Święto Marynarki Wo-
jennej. W zamian, 28 kwietnia, 
zorganizowano jedynie skrom-
ną uroczystość w Sali Tradycji 

KPW Gdynia. W trakcie uroczystości Komen-
dant Portu wręczył akty mianowań awansowa-
nym podwładnym. 

90 - letnia Komenda
Mianuję (...) pułkownika marynarki PANASEWICZA Witolda Dowódcą Portu 
Wojennego w Pucku i polecam mu tymczasowe pełnienie funkcji Dowódcy Wybrzeża 
– to treść rozkazu Ministra Spraw Wojskowych, która 28 kwietnia 1920 roku została 
ogłoszona w rozkazie dziennym Departamentu Spraw Morskich. Dzień ten jest 
powszechnie uznawany za początek historii Komendy Portu Wojennego... Gdynia.

W roku jubileuszowym powstała oficjalna strona 
internetowa Komendy Portu Wojennego Gdynia. Po 
adresem www.kpwgdynia.mw.mil.pl znaleźć można 

szczegółowe informacje dotyczące m.in. zadań, struktur 
i historii KPW Gdynia.
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Rozmach międzynarodowego ćwicze-
nia BALTIC SAREX w 2010 roku 
przyćmił wszystkie poprzednie edy-
cje tych największych, nie tylko na 

Bałtyku ale i w całej Europie, manewrów ra-
towniczych. Załogi 28 statków i okrętów, 6 śmi-
głowców i samolotu sprawdziły współdziałanie 
w najtrudniejszych sytuacjach awaryjnych na 
morzu. Swoje siły ratownicze wystawiła rów-
nież Marynarka Wojenna. Polska flota wysłała 
reprezentantów wszystkich komponentów ra-
towniczych: okrętowego, lotniczego, brzegowe-
go, dowódczego i planistycznego. Do Roenne 
na wyspie Bornholm, gdzie rozpoczynało się 
ćwiczenie, udały się więc okręt ORP „Zbysz-
ko” z nurkami i ekspertami z Brzegowej Grupy 
Ratowniczej, Centrum Operacji Morskich 
(COM) i Szefostwa Ratownictwa Morskiego 
MW (SRMMW) na pokładzie oraz śmigłowiec 
Mi-14 PS. O roli rodzimej floty niech świadczy 
fakt, że przedstawiciel SRMMW znalazł się 
w międzynarodowym zespole autorskim ma-

newrów. W SAREX-ie uczestniczyły również 
dwie inne polskie jednostki. Morski Oddział 
Straży Granicznej wysłał jednostkę SG-312 
„Kaper”, a Morska Służba Poszukiwania i Ra-
townictwa morski wielozadaniowy statek ra-
towniczy m/s „Kapitan Poinc”. 

Jak pokazał przebieg ćwiczenia pierwsze 
skrzypce wśród polskich jednostek grał wete-
ran SAREX-u, ORP „Zbyszko”. Morska „er-
ka” (numer burtowy okrętu R-14) ze względu 
na unikalne wyposażenie (m.in. komora hi-
perbaryczna i specjalistyczny sprzęt do cię-
cia) i podkreślane przez gospodarzy ćwicze-
nia wszechstronne wyszkolenie była wyzna-
czana do dowodzenia niektórymi epizodami 
ćwiczenia oraz do realizacji specjalistycz-
nych zadań w ramach szerszych działań.

Portem, na bazie którego odbył się tego-
roczny BALTIC SAREX był Roenne na duń-
skiej wyspie Bornholm. To tam, w poniedzia-
łek (3 maja) rozpoczęła się faza portowa ćwi-
czenia. Jak zwykle w tego typu przypadkach 

czas ten poświęcono na ostateczne ustalenia, 
omówienie zasad bezpośredniej współpracy 
i przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Jed-
nak faza portowa w tym przypadku to nie tyl-
ko odprawy i spotkania w grupach robo-
czych. Pierwszego dnia każda z załóg otrzy-
mała dwa zadania teoretyczne do rozwiąza-
nia. Były to hipotetyczne zdarzenia awaryjne 
na morzu. Naszym zadaniem było przygoto-
wanie skutecznej akcji ratowniczej. – mówi 
koordynator polskich sił w ćwiczeniu kmdr 
por. Witold Kotliński (SRMMW) – Wszyscy 
byli oceniani na forum przez eksperta - wy-
kładowcę ratownictwa morskiego duńskiej 
szkoły marynarki wojennej. W tym samym 
czasie polscy nurkowie z pokładu ORP 
ZBYSZKO prowadzili szkolenie dla nurków 
z Danii, Finlandii i Szwecji. Na ustawionym 
na dnie trenażerze - stole montażowym nale-
żało zmontować elementy rurociągu. Wyniki 
wyciągano na powierzchnię i oceniano 
w międzynarodowym gronie.

Ciszę eteru mąci rozmowa kapitanów dwóch statków. Rutynowa wymiana 
zdań powoli przechodzi emocjami. Podniesiony głos jednego kwituje 
krzyk drugiego. Kłótnię przerywają trzaski radiostacji. Po chwili słychać 
już tylko jedno słowo... MAYDAY. Na Bałtyku rozpoczyna się operacja 
ratownicza. Największa w tym roku. Na szczęście ćwiczebna.

Multisarex na Bałtyku
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We wtorek, drugiego dnia ćwiczeń odbyła 
się tzw.”Wielka OPA”. Na zacumowanym 
w Roenne szwedzkim statku szkolnym m/v 
„Wartena” raz po raz wybuchały pożary, nastę-
powały przebicia, a liczba rannych osiągnęła 
niebotyczny wymiar. Wszystko to działo się 
oczywiście w ramach ćwiczenia. Każda awaria 
była sztucznie wywołana, a każdą ofiarę czy 
rannego podgrywali pozoranci. Na uwagę za-
sługuje fakt, że wewnątrz szwedzkiej jednostki 
rzeczywiście wybuchały pożary, które trzeba 
było gasić wodą, a w czasie przebić faktycznie 
wewnątrz była woda. Może brzmi to kuriozal-
nie, ale m/v „Wartena” jest jedną z niewielu na 
świecie jednostek, które potrafią tak realistycz-
nie zasymulować warunki awaryjne. Wyobraź-
my sobie bowiem próbę wywołania dla potrzeb 
ćwiczeń rzeczywistego pożaru na pokładzie 
zwyczajnej jednostki. Nie dość, że mógłby się 
on wymknąć spod kontroli, to gasząca go woda 
wlewana do pomieszczeń mogłaby przynieść 
znacznie więcej szkód. W czasie kiedy załogi 
okrętów walczyły z wodą i pożarem międzyna-
rodowy zespół nurków wykonywał wspólne 
nurkowania w jednym z pobliskich małych por-
tów. Wtorek był również pierwszym dniem 
ćwiczeń dla komponentu lotniczego. Lotnicy 
spotkali się na odprawach poświęconych zasa-
dom współpracy i bezpieczeństwu lotów oraz 
przeprowadzali pierwsze zadania w powietrzu. 
Przećwiczyliśmy elementy działania pojedyn-
czego śmigłowca m.in. sprawdzanie rejonu, 
podnoszenie rannego na pokład, udzielanie po-
mocy i transport. - mówi pilot Mi-14PS por. 
mar. pil. Marcin Hope - Wykorzystaliśmy ten 
czas również na treningi łączności i wspólne 
rozpoznanie. Jednym słowem klasyczny „flight 
familiarisation”.

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

Trzeciego dnia ćwiczeń rozpoczęła się faza 
morska. Nie ma wielkiej przesady w stwier-
dzeniu, że na Bałtyk ruszyła armada mor-
skich sił ratowniczych. Okręty podzielono na 
trzy grupy. W pierwszej z nich znalazł się 
ORP „Zbyszko”. Każda z grup przeprowadzi-
ła kilka klasycznych akcji poszukiwawczo-ra-
towniczych. Akcji było tyle ile było jednostek 
w grupie, tak, żeby każda mogła dowodzić 
grupą. W połowie akcji wystawiana była re-
alistyczna pozoracja – mówi kmdr por. Ko-
tliński – Sęk w tym, że nikt nie wiedział kiedy 
ta pozoracja będzie, a kiedy nie. Trzeba było 
mieć oczy dookoła głowy.

W trakcie całych manewrów załogi nie do 
końca wiedziały co je czeka. Wszędobylski 
był element zaskoczenia. Tego typu ćwiczenia 
określa się mianem „live”. Podobnie było 
i czwartego dnia ćwiczenia. Każda z grup 
okrętowych przeprowadziła dwie duże akcje 
ratownicze. W grupie „Zbyszka” jednym 
z dwóch epizodów dowodził właśnie polski 
okręt ratowniczy. Otrzymał zadanie przyjęcia 
funkcji OSC (koordynatora na miejscu akcji). 
Duży statek staranował kuter rybacki. W wy-
niku kolizji na pokładzie statku wybuchł pożar, 
a do jego wnętrza dostawała się woda. Pod 
pokładem uwięzionych było 12 osób, a do mo-
rza wpadła czwórka – relacjonuje dowódca 
ORP „Zbyszko” mł. chor. mar. Kamil Mazur - 
Jeszcze gorzej kolizja skończyła się dla kutra, 
który poszedł na dno. W wodzie znalazło sie 
dwóch rybaków. Naszym zadaniem było tak 
pokierować akcją ratowniczą, żeby uratować 
wszystkich. Polacy mieli do dyspozycji 4 jed-
nostki ratownicze z Danii, Szwecji i Niemiec, 
okręt patrolowy Królewskiej Marynarki Danii 
„Havfruen” (P 522) oraz śmigłowiec AS332 

Super Puma. Pozoracja wewnątrz uszkodzone-
go statku obejmowała częściowe zalanie i peł-
ne zadymienie pomieszczeń, teatralną wręcz 
charakteryzację obrażeń u pozorantów oraz 
symulowanie objawów. 

To był pierwszy dzień SAREX-u, w któ-
rym na szeroką skalę współpracowały kom-
ponenty morski i lotniczy. 8 osób musieliśmy 
przetransportować natychmiast do brzego-
wych ośrodków medycznych (MEDEVAC). 
Z pokładów naszych jednostek były one więc 
podbierane przez śmigłowiec. – dodaje mł. 
chor. mar. Kamil Mazur. W czwartek, oprócz 
współpracy z okrętami, śmigłowce ćwiczyły 
tzw. masową ewakuację. Musieliśmy prze-
transportować 90 osób w różny sposób po-
szkodowanych w katastrofie morskiej. – mó-
wi por. Hope. Polski Mi-14PS dowodził 
w jednym z elementów tego epizodu.

Podsumowaniem ćwiczeń był tzw. multisa-
rex, czyli masowa ćwiczebna katastrofa mor-
ska. Tym razem wszystkie jednostki współ-
pracowały razem. Ze scenariusza ćwiczenia 
wynikało, że w okolicach wyspy Bornholm 
zderzyły się dwa statki handlowe. Wybuchł 
pożar, nastąpiły przebicie i wyciek, były ofia-
ry i ranni. Na ratunek ruszyły siły ratownicze 
znajdujące się w rejonie katastrofy. Jeden ze 
statków ratowniczych po drodze znalazł pon-
ton z nurkami, którzy prosili o pomoc 
w uwolnieniu uwięzionego na dnie kolegi. 
Inna jednostka była świadkiem zderzenia ku-
trów rybackich. Dodatkowo w czasie akcji je-
den z poszkodowanych statków handlowych 
przewrócił się do góry dnem. Dwie osoby zo-
stały uwięzione pod pokładem w sytuacji po-
zornie bez wyjścia. W trakcie działań ratow-
niczych wykorzystano specjalistyczne możli-
wości polskich jednostek. ORP „Zbyszko” ja-
ko jedyny okręt spośród ćwiczących posiada-
jący komorę hiperbaryczną ratował zaginio-
nego nurka, a „Kapitan Poinc” zapobiegał 
katastrofie ekologicznej opanowując rozprze-
strzeniający się wyciek paliwa. Na koniec 
okazało się że najlepszym sprzętem do cięcia 
kadłuba dysponuje „Zbyszko” i to jego zało-
ga ratowała uwięzionych w odwróconym do 
góry dnem statku (kadłub symulował stalowy 
kontener ustawiony na pokładzie szwedzkiej 
m/v „Warteny”).

Po zakończeniu operacji siły ratownicze 
weszły do Ronne, gdzie odbyła się konferen-
cja podsumowująca BALTIC SAREX 2010. 
Organizatorzy wyróżnili najlepszych specja-
listów. W gronie tym znaleźli się również 
polscy nurkowie i grupa ratownictwa me-
dycznego z ORP „Zbyszko”. Jesteśmy zado-
woleni z wyników ćwiczenia i już czekamy na 
kolejną edycję w przyszłym roku. – podsumo-
wuje kmdr por. Kotliński. 
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kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

28 kwietnia, tuż po godzinie 
20.00, na lotnisku Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej 
w Gdyni Babich Dołach rozpo-

częły się loty, w trakcie których załogi śmi-
głowców ratowniczych W-3RM „Anakonda” 
i pokładowych SH-2G wykonywały jedną 
z trudniejszych operacji lotniczych – lądowanie 
nocą w terenie przygodnym. Lądowisko zostało 
wyznaczone podczas wykonanego dzień wcze-
śniej rekonesansu przez załogi śmigłowców 

biorących udział w lotach pomiędzy miejsco-
wościami Kosakowo, Mosty i Kazimierz.

Podczas takiego lądowania załoga jest zda-
na wyłącznie na swoje umiejętności, nie ma 
do dyspozycji żadnych systemów naprowa-
dzania. Przed lądowaniem musi ocenić przy-
datność terenu i wybrać kierunek lądowania 
z uwzględnieniem kierunku wiatru i prze-
szkód terenowych. Głównym celem tych lo-
tów było ujednolicenie procesu i metod szko-
lenia podczas wykonywania nocnych startów 

Nocne lądowanie w terenie
Wykonywanie startów i lądowań nocą w terenie przygodnym to jedna z trudniejszych 
operacji lotniczych. Ćwiczenia tego elementu sztuki pilotażu przeprowadzili pod 
koniec kwietnia piloci instruktorzy śmigłowców W-3RM oraz SH-2G z 28. Puckiej 
Eskadry Lotniczej Marynarki Wojennej. 

i lądowań w terenie innym niż lotnisko 
i oznakowane lądowisko.

Tego typu loty mają przygotować załogi 
śmigłowców do prowadzenia działań poszu-
kiwawczo – ratowniczych SAR (Search and 
Rescue) nad lądem oraz do prawidłowego 
działania w sytuacjach awaryjnych, kiedy za-
łoga śmigłowca jest zmuszona do lądowania 
w terenie przygodnym.

Por. mar. pil. Sebastian Bąbel – pilot instruktor śmigłowców pokładowych SH-2G:
Loty na lądowanie na tak zwanym „nieznanym lądowisku” czyli terenie przygodnym, którego pilot nie miał możliwości poznać wcześniej są z na-

tury rzeczy trudne. Jednak śmigłowce są stworzone do tego rodzaju zadań. Pozwala to transportować żołnierzy lub ładunek w dokładnie określone 
miejsce, pozwala to również na ewakuację rannych czy to z pola walki czy na niesienie pomocy w czasie pokoju. Co najważniejsze, ćwiczenie takie, 

pozwala zaznajomić się z lądowaniem na innym miejscu niż lotnisko w sytuacji 
awaryjnej śmigłowca. Podczas takiego lądowania w dzień pilot musi zwiększyć 
obserwację terenu w porównaniu do zwykłego podejścia do lądowania na lotni-
sku, uważać na ptaki, linie wysokiego i niskiego napięcia, drzewa, bardziej stro-
my niż normalnie profil podejścia do lądowania ze względu na przeszkody tere-
nowe. Pilot nie zna też rodzaju podłoża co zmusza go na lądowanie i przyziemie-
nie na tak zwanym „skoku”. Pozwala to na przyziemienie nie całą masą śmi-
głowca na gruncie ale podtrzymanie w bardzo delikatnym zawisie, śmigłowiec 
muska jedynie podwoziem grunt. Dodatkowo owo muskanie musi być na tyle sta-
bilne aby umożliwić transfer pasażerów lub ładunku. Cała trudność znacznie 
wzrasta w nocy gdzie do wspomnianych trudności dochodzi jeszcze ograniczona 
widzialność, czasami deszcz. Niestety piloci w eskadrze nie korzystają z noktowi-
zji więc tym bardziej ryzyko i odpowiedzialność, spoczywają na ich zdolnościach 
manualnych oraz wzroku. Ostatnie tego typu loty organizowane w 28 Eskadrze 
były okresowymi lotami metodycznymi, które miały za zadanie sprawdzenie jed-
nolitości metodyki szkolenia przez instruktorów oraz opracowanie ewentualnych 
uwag dotyczących zagadnienia „jak szkolić”. Loty zakończyły się omówieniem 
i wyciągnięciem wniosków do dalszego szkolenia.
uwag dotyczących zagadnienia „jak szkolić”. Loty zakończyły się omówieniem 
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Na przełomie kwietnia i maja do 
Gdyni zawitała amerykańska fre-
gata USS „Kauffman”. Pomimo 
tego, że dwa okręty tego samego 

typu (Oliver Hazard Perry) stacjonują na co 
dzień w gdyńskim porcie (ORP „Gen. K. Pu-
łaski” i ORP „Gen. T. Kościuszko”) wizyta 
wywołała zainteresowanie mediów, miesz-
kańców Trójmiasta i turystów odwiedzają-
cych miasto z okazji długiego weekendu ma-
jowego. „Kauffmana” zwiedziło blisko tysiąc 
osób, a TVN24 nadała kilka relacji „na ży-
wo” z jego pokładu. Każdorazowa wizyta 
okrętu innej floty wojennej wzbudza podob-
ne zainteresowanie. Prezentacja bandery jest 
dlatego ważnym elementem polityki każdego 
państwa morskiego. 

USS „Kauffman” nie był pierwszym zagra-
nicznym okrętem, który w tym roku odwiedził 
Gdynię. Niespełna dwa tygodnie wcześniej 
w gdyńskim porcie gościł francuski okręt 
obrony przeciwminowej FS „Sagitaire”. Parę 
dni po wizycie fregaty amerykańskiej do Gdy-
ni weszła fregata niemiecka „Sachsen”. Po-
przednie lata to odwiedziny m.in. amerykań-
skich niszczycieli USS „Ramage”, USS „Co-
le”, USS „Mitscher” i krążownika USS „Get-

tysburg”, rosyjskiego niszczyciela rakietowe-
go „Nastojczywyj” oraz jednostek m.in. 
z Francji, Szwecji i Danii. 

O znaczeniu gdyńskiej bazy morskiej 
niech zaświadczy fakt, iż w 2007 roku była 
portem-gospodarzem jednego z najwięk-
szych, jeżeli nie największego w historii, 
ćwiczenia morskiego NATO pod kryptoni-
mem NOBLE MARINER 2007. Sojusz wy-
korzystał możliwości logistyczne nie tylko 
samego portu wojennego, ale również pobli-
skiego lotniska w Babich-Dołach oraz Punk-
tu Bazowania w Helu. Połączenie infrastruk-
tury tych trzech miejsc pozwoliło na przepro-
wadzenie rozbudowanej operacji obejmującej 
wielopoziomowe działania komponentów 
morskiego, lotniczego i brzegowego. 

Jednak nie tylko możliwości operacyjno-lo-
gistyczne przemawiają na korzyść Gdyni jako 
podstawowej międzynarodwej bazy morskiej 
w regionie. Bliskość aglomeracji trójmiejskiej 
sprawia, że marynarze innych flot chętnie od-
wiedzają Zatokę Gdańską. Najlepszym przy-
kładem jej atrakcyjności jest wyznaczanie co 
trzy lata właśnie Gdyni jako portu startowego 
regat „The Tall Ships Races”. Żaglowce i jach-
ty z całego świata zawijały do Gdyni w 2003, 

Międzynarodowa Gdynia
Baza morska w Gdyni to istotny port wojenny na morskich mapach NATO. Była „oknem” do Sojuszu 
Północnoatlantyckiego polskiej Marynarki Wojennej od początku lat dziewięćdziesiątych. Również 
dzisiaj, Gdynię regularnie odwiedzają okręty noszące bandery z całego świata. 

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

2006 i 2009 roku. Wkomponowanie samego 
poru w miasto powoduje iż same miasto stało 
się atrakcją turystyczną dla marynarzy. 
W 2000 roku regaty zawitały do portu 
w Gdańsku. Jednak tam dojazd do centrum 
trwał przynajmniej godzinę. W Gdyni będąc 
w porcie praktycznie jest się w centrum. 

W pierwszej dekadzie czerwca to właśnie 
Gdynia była ponownie gospodarzem fazy por-
towej największego na Bałtyku międzynaro-
dowego ćwiczenia organizowanego w ramach 
programu Partnerstwo dla Pokoju pod krypto-
nimem BALTOPS 2010. Gdyński port odwie-
dziła armada okrętów m.in. z Danii, Estonii, 
Łotwy, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. 
Niektóre z tych jednostek znają gdyńską bazę 
morską bardzo dobrze, gdyż uczestniczyły we 
wcześniejszych BALTOPS-ach, które choć nie 
rokrocznie, ale bardzo często zaczynały się 
w Gdyni. Ćwiczenia BALTOPS były tymi, 
które otwierały polskiej flocie wojennej drogę 
do NATO. Baza morska w Gdyni była zatem 
portem, z którego w tą drogę Marynarka Wo-
jenna RP wyruszyła. 
portem, z którego w tą drogę Marynarka Wo-
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Właśnie takie szkolenie, które 
odbyło się w Ustce między 
8 a 12 marca, przeszło 50 ma-
rynarzy wchodzących w skład 

12 Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia. 
„W trakcie szkolenia członkowie załóg 
OORP Hańcza i Wicko doskonalili swoje 
umiejętności z zakresu indywidualnych tech-
nik ratunkowych, obsługiwania sprzętu prze-
ciwpożarowego, zachowania się w komorze 
dymowej, ratownictwa medycznego oraz 
strzelania z pistoletu maszynowego i rzutu 

granatem bojowym” – wylicza dowódca ORP 
Wicko, kapitan marynarki Andrzej Lisowski. 
- Celem szkolenia zintegrowanego jest utrwa-
lenie oraz pogłębienie wiedzy indywidualnej 
załogi, a także nawyków działania w zespole 
– dodaje kpt. mar. Lisowski. 

NIE TYLKO NA OKRĘCIE
Załogi 12 Dywizjonu Trałowców to nie 

pierwsi żołnierze zawodowi, którzy przyjecha-
li do Ustki, by wziąć udział w szkoleniu zinte-
growanym. W tym roku już kilkuset maryna-

rzy z jednostek pływających i brzegowych zre-
alizowało cykl szkolenia programowego 
w formie zajęć zintegrowanych w CSzMW. 

Marynarka Wojenna wprowadziła od 2009 
roku nowatorskie rozwiązanie szkolenia zin-
tegrowanego jednostek pływających i brzego-
wych w oparciu o bazę szkoleniową usteckie-
go ośrodka. „Doprowadzając do realizacji 
koncepcji szkolenia zintegrowanego Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej włączyło się 
aktywnie w szkolenie programowe jednostek 
wojskowych Marynarki Wojennej, oddając 

Ratowanie rozbitków, ewakuacja w gęstym dymie oraz walka z pożarami – 
to tylko jeden ze scenariuszy szkolenia, jakie załogi okrętów mogą 
obecnie przechodzić w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. 
W dobie pełnej profesjonalizacji tzw. szkolenie zintegrowane jest 
odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe Marynarki Wojennej. 

Ratowanie rozbitków, ewakuacja w gęstym dymie oraz walka z pożarami – 

Spokojnie 
to tylko szkolenie
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kmdr ppor. Robert Biernaczyk
rzecznikcszmw@mw.mil.pl

do dyspozycji jedną z najnowocześniejszych 
baz szkoleniowych w kraju” – wyjaśnia kmdr 
por. dr Andrzej Urbanek, Szef Wydziału Dy-
daktycznego CSzMW. „Zaawansowanie tech-
niczne i rosnąca liczba obiektów dydaktycz-
nych zapewnia szerokie spektrum szkolenia 
w kilkudziesięciu specjalnościach wojsko-
wych” – podkreśla. W ramach szkolenia zin-

tegrowanego planujemy w tym roku przepro-
wadzić 23 szkolenia żołnierzy zawodowych 
z  4 jednostek wojskowych Marynarki Wo-
jennej w liczbie oscylującej wokół 2000 ty-
sięcy i przeszło 2100 żołnierzy i pracowni-
ków wojska w ramach szkolenia doskonalą-
cego. Jednocześnie przygotowujemy się do 
szkolenia żołnierzy przeznaczonych do Naro-
dowych Sił Rezerwowych i oczekujemy na 
nabór do korpusu 
szeregowych zawo-
dowych i Szkoły 
Podoficerskiej 
MW” – wylicza 
Szef Wydziału Dy-
daktycznego. 

PROGRAMOWO W CSZMW
Na czym dokładnie polega szkolenie zinte-

growane? W dobie profesjonalizacji Sił 
Zbrojnych proces szkolenia załóg okręto-
wych realizowany jest w sposób zadaniowy 
w powiązaniu z cyklem eksploatacyjnym 
okrętu w trzyletniej strukturze. Zachowując 
zdolności operacyjne wspomniana struktura 
obejmuje: szkolenie indywidualne, okrętu, 
narodowe w grupie i zespole okrętów, sojusz-
nicze i udział w misji. CSzMW uczestniczy 
w I i II etapie trzyletniego procesu szkolenia, 
organizując trzy jego formy: szkolenie mor-

Centrum wraz z końcem obowiązkowej służby wojskowej w Polsce zmieniło zupełnie 
swój wizerunek. W pełni stajemy się ośrodkiem doskonalenia zawodowego kadry 
i pracowników wojska z całych Sił Zbrojnych oraz głównym ośrodkiem szkolenia 
podoficerów i szeregowych zawodowych dla Marynarki Wojennej. W tym celu cały 
czas idziemy do przodu, rozwijając obiekty szkoleniowe i ich wyposażenie. 
Planujemy w 2013 roku rozpocząć również doskonalenie zawodowe w ramach tzw. 
e-learningu – kmdr dypl. Zenon Juchniewicz – komendant CSzMW.

skie, ogólnowojskowe i specjalistyczne (wg. 
działów okrętowych). Istotny jest fakt, że do-
wódcy jednostek wojskowych sami określają 
swoje potrzeby szkoleniowe, przygotowując 
precyzyjne plany i tematykę zajęć po uzgod-
nieniu z CSzMW. Taka forma pozwala zreali-
zować wszystkie cele szkoleniowe w zakresie 
będącym przedmiotem kooperacji na linii 

CSzMW – jednostki wojskowe MW, a jedno-
cześnie znakomicie wpisuje się w nowy sys-
tem doskonalenia zawodowego kadry pod-
kreślający ciągłe kształcenie na różnych po-
ziomach aktywizacji zawodowej. 

Idea zaangażowania CSzMW w szkolenie 
programowe jednostek wojskowych Mary-
narki Wojennej narodziła się pod koniec 
2008 roku. Nadejście planowanego uzawo-

dowienia armii i ograniczenie zadań szkole-
niowych wynikających z odstąpienia od po-
wszechnego poboru, spowodowało znaczne 
uwolnienie mocy szkoleniowych (do 2008 
roku CSzMW szkoliło rocznie przeszło 5,5 
tysiąca marynarzy zasadniczej służby woj-
skowej i zaledwie 400 żołnierzy zawodo-
wych), a tym samym otworzyło szeroko 
drzwi do podjęcia szkolenia kadry w no-
wych realiach. Szkoleniowcy z CSzMW 
opracowali koncepcję szkolenia zintegrowa-
nego jednostek wojskowych Marynarki Wo-
jennej w oparciu o bazę dydaktyczną ośrod-

ka. Pomysł ten spotkał się z akceptacją Do-
wództwa Marynarki Wojennej i dowództw 
poszczególnych związków taktycznych, co 
zaowocowało już w 2009 roku pierwszymi 
szkoleniami, które z różnych przyczyn mia-
ły ograniczony charakter. Na tle kryzysu 
ekonomicznego i pojawiających się trudno-
ści finansowych udało się przeszkolić prze-

szło 780 marynarzy, głównie z jednostek 
pływających 3 Flotylli Okrętów i 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża. 

Zapoczątkowane przez proces profesjona-
lizacji armii odejście od ilości do selektyw-
nej jakości kształcenia, nakłada na ustecki 
ośrodek szczególne zadania. Ostatni pięcio-
tysięczny marynarski narybek opuścił mury 
ośrodka z końcem 2008 roku. Dotychczaso-

wa „fabryka” maryna-
rzy - specjalistów prze-
stała istnieć i zakoń-
czyła realizację zadań 
w formie będącej po-
chodną powszechnego 
poboru. Teraźniejszość 
i przyszłość usteckiego 

Centrum będzie zatem opierać się na szko-
leniu kandydatów do korpusu podoficerów 
i szeregowych zawodowych, żołnierzy Na-
rodowych Sił Rezerwowych, ale przede 
wszystkim na ustawicznym kształceniu 
w postaci kursów doskonalących, nie tylko 
kadry zawodowej i pracowników wojska 
Marynarki Wojennej, ale także innych for-
macji wojskowych na różnych poziomach 
aktywności zawodowej. 

CSzMW posiada obecnie na swoim wyposażeniu 29 symulatorów 
i urządzeń szkolno-treningowych, strzelnicę i rzutnię granatów 

bojowych, 59 gabinetów specjalistycznych, place ćwiczeń taktycznych 
i ogólnowojskowych, zespół poligonów do walki z wodą i pożarami 
oraz ośrodek obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMAR).

macji wojskowych na różnych poziomach 
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W Klubie co miesiąc odbywają się wernisaże i wysta-
wy artystyczne. W Małej Galerii eksponowane są 
różnorodne dziedziny sztuki: malarstwo, fotogra-
fia, grafika, rysunek i rzeźba. Prezentowani twór-

cy złączeni są zarówno z Marynarką Wojenną jak i trójmiejskim 
środowiskiem artystycznym. Swoje prace wystawiali tu sławni 
maryniści tacy jak Zbigniew Litwin, Henryk Baranowski czy An-
drzej Sobieraj, zawodowo i emocjonalnie związani z morskim ro-
dzajem sił zbrojnych, a także znani twórcy jak choćby Andrzej 
Mleczko, Zbigniew Jujka czy prof. Czesław Tumielewicz. Galeria 
jest również miejscem prezentacji twórczości artystów amatorów 
wyróżnionych na Konkursach Fotograficznych na szczeblu Mary-
narki Wojennej, a także dzieł sztuki stworzonych podczas maryni-
stycznych plenerów malarskich i warsztatów MW. 

W maju, w galerii Klubu, zobaczyć można było aż trzy wystawy. 
Pierwsza z nich „ORP Grom w 70. rocznicę zatopienia” to ekspo-
zycja prezentująca historię polskiego niszczyciela ORP Grom od 
czasu jego budowy, przez udział w II wojnie światowej i zatonięcie, 
po prezentację wyników pierwszej polskiej ekspedycji podwodnej 
Mirosława Standowicza na wrak okrętu. Wystawa składała się 
z dwudziestu plansz, na których zaprezentowane zostały fotografie 
i materiały archiwalne związane z przebiegiem służby okrętu, zato-
pieniem i podwodnym odkrywaniem wraku. Druga wystawa 
„Wspomnienia” Moniki Lindner przeniosła widzów w świat tkani-
ny artystycznej. Wystawa prezentowana była w ramach 8 Między-
narodowego Nadbałtyckiego Triennale Miniatury Tkackiej Gdynia 
2010. Autorka odsłoniła przed publicznością niezwykłe prace, wy-
konane niecodzienną techniką. Jak sama mówi „Moje tkane obrazy 
są subiektywnym przekazem wrażeń doznanych w obcowaniu 
z naturą, a także dyskusją z tekstami biblijnymi.”

Trzecia wystawa „Nasze inspiracje Gdynia, morze i nie tylko” to 
malarstwo olejne i pastelowe. Podczas wystawy zaprezentowały się 
amatorskie grupy twórcze działające w ramach Uniwersytetu III Wieku. Amatorzy nie byli jednak debiutantami, wiele osób ma już swoje osiągnię-
cia artystyczne, uczestnicząc w życiu wystawienniczym środowiska twórczego w Gdyni. 

Wernisaże i wystawy cieszą się dużą popularnością wśród społeczności wojskowej i cywilnej. Galeria dla odwiedzających czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 08.00-15.00 oraz w soboty i niedziele na życzenie, wstęp wolny.

27 czerwca podczas uroczystości z okazji 65.lecia Klubu MW „Riwiera” Galerii Klubu zostanie nadane imię admirała floty Andrzeja Karwety, 
Dowódcy Marynarki Wojennej, który zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem. 

Marynarka Wojenna ma i miała w swoich 
szeregach wybitnych artystów, którzy tworząc byli 
jednocześnie żołnierzami. Zbigniew Litwin, 

Wystawy 
                                WernisażeHenryk Baranowski i Andrzej Sobieraj to artyści, 
którzy na co dzień służyli i tworzyli w Pracowni 
Plastycznej MW. Prace tych nietuzinkowych 
marynistów i innych artystów zobaczyć można na 
wystawach organizowanych w Galerii Klubu MW 
„Riwiera”. 

Dorota Matejczyk–Waletko
kmwdor@mw.mil.pl

27 czerwca podczas uroczystości z okazji 65.lecia Klubu MW „Riwiera” Galerii Klubu zostanie nadane imię admirała floty Andrzeja Karwety, 
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Dyscyplina wojskowa. 
Część IV.

kmdr ppor. Rafał Depczyński 
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa

Zgodnie z przepisami ustawy prze-
łożony dyscyplinarny może ukarać 
dyscyplinarnie żołnierza, ale mo-
że również uznać winnym popeł-

nienia czynu i orzec o odstąpieniu od ukara-
nia. Może także warunkowo zawiesić wyko-
nanie orzeczonej kary pieniężnej oraz środ-
ka dyscyplinarnego, polegającego na zobo-
wiązaniu do wykonania dodatkowych zadań 
służbowych. Z dobrodziejstwa tychże możli-
wości przełożony skorzysta jedynie wów-
czas gdy stopień winy lub szkodliwości 
przewinienia dyscyplinarnego nie jest 
znaczny, a właściwości i warunki osobiste 
żołnierza oraz dotychczasowy przebieg jego 
służby uzasadniają przypuszczenie, że mi-

Przepisy ustawy o dyscyplinie wojskowej pozwalają przełożonym 
dyscyplinarnym nie tylko na wyróżnianie i karanie żołnierzy ale 
również na zawieszenie wykonania kary.

mo odstąpienia od ukarania 
albo zawieszenia jego wyko-
nania będzie on przestrzegał 
dyscypliny wojskowej.

W przypadku warunkowego 
zawieszenia wykonania ukara-
nia następuje ono zawsze na 
okres próby, który wynosi od 
miesiąca do trzech miesięcy 
i biegnie od dnia, w którym 
orzeczenie stało się prawo-
mocne (ukarany zgodził się 
z jego treścią i nie wniósł od-
wołania albo wniósł odwoła-
nie, jednak organ odwoławczy 
tego nie uwzględnił).

Organ orzekający może za-
rządzić wykonanie ukarania, 
które zostało zawieszone, je-
żeli żołnierz w okresie próby 
popełnia kolejne przewinienie 
dyscyplinarne lub uchyla się 
od spełnienia obowiązku wy-
nikającego z zastosowanego 
środka dyscyplinarnego.

Ustawa o dyscyplinie woj-
skowej dała przełożonym dys-
cyplinarnym możliwość stoso-
wania następujących środków 
dyscyplinarnych: 

1. zobowiązanie do przeproszenia pokrzyw-
dzonego;

2. zobowiązanie do wykonania dodatkowych 
zadań służbowych;

3. zobowiązanie do naprawienia wyrządzo-
nej szkody;

4. pozbawienie prawa do noszenia odznaki 
honorowej lub odznaki tytułu honorowego 
oraz udziału w uroczystościach wojsko-
wych i państwowych z udziałem wojska;

5. podanie informacji o ukaraniu do wiado-
mości innych osób. 

Pamiętajmy, że środki dyscyplinarne w po-
staci zobowiązania do naprawienia wyrzą-
dzonej szkody oraz pozbawienia prawa do 
noszenia odznaki honorowej lub odznaki ty-

tułu honorowego oraz udziału w uroczysto-
ściach wojskowych i państwowych z udzia-
łem wojska mogą stosować jedynie przełoże-
ni dyscyplinarni zajmujący stanowisko służ-
bowe zaszeregowane do stopnia etatowego 
młodszego chorążego albo wyższe lub kie-
rownik instytucji cywilnej. 

Środek dyscyplinarny zobowiązania do wy-
konania dodatkowych zadań służbowych 
oznacza obowiązek wykonywania przez uka-
ranego w czasie wolnym od zajęć służbowych, 
zadań służbowych na rzecz jednostki wojsko-
wej lub instytucji cywilnej, określonych przez 
przełożonego dyscyplinarnego w wymiarze 
do trzech godzin dziennie. Środek ten stosuje 
się na okres od 3 do 14 dni. Można go zastoso-
wać obok takich kar dyscyplinarnych jak upo-
mnienia, nagany, kary pieniężnej, kary ostrze-
żenia o niepełnej przydatności na zajmowa-
nym stanowisku służbowym oraz kary ostrze-
żenia o niepełnej przydatności do służby kan-
dydackiej, przygotowawczej, okresowej albo 
do zawodowej służby wojskowej.

Środek dyscyplinarny pozbawienia prawa 
do noszenia odznaki honorowej lub odznaki 
tytułu honorowego oraz udziału w uroczysto-
ściach wojskowych i państwowych z udzia-
łem wojska obejmuje utratę prawa do nosze-
nia wspomnianych odznak, a także wyłącze-
nie żołnierza z uczestnictwa w uroczysto-
ściach wojskowych i państwowych z udzia-
łem wojska, w okresie od dnia uprawomoc-
nienia się orzeczenia o ukaraniu do dnia za-
tarcia ukarania.

Środek dyscyplinarny podania informacji 
o ukaraniu do wiadomości innych osób polega 
na zamieszczeniu tej informacji w rozkazie 
lub decyzji, a następnie jej odczytaniu w cza-
sie odprawy lub na zbiórce oraz wykorzysta-
niu informacji o ukaraniu w analizach lub oce-
nach dyscypliny wojskowej. Przy czym infor-
macja taka nie powinna zawierać danych oso-
bowych ukaranego żołnierza. 
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Krzysztof Wygnał

Ocalić od zapomnienia – krótki rys z życia komandora Jana Przybylskiego
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Jan Przybylski urodził się 13 kwietnia 
1931 r. we wsi Dylągowa w wojewódz-
twie podkarpackim. Po ukończeniu Li-
ceum Ogólnokształcącego w Brzozo-

wie złożył prośbę o przyjęcie do szkoły ofi-
cerskiej. Komisja poborowa zakwalifikowała 
go do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojen-
nej. W lipcu 1949 r. przystąpił wraz z 1000 
innych kandydatów do egzaminów wstęp-
nych do OSMW. W wyniku ich przeprowa-
dzenia do szkoły przyjęto 144 podchorążych. 

Początkowo przyjęty został na Wydział Po-
kładowy, po pewnym czasie jednak zdecydo-
wał się na kontynuowanie nauki na Wydziale 
Technicznym w specjalności okrętowe siłow-
nie parowe. Jak napisze po latach „do nauki 
w OSMW przystąpiłem z zapałem i całą po-
wagą, osiągając w tym względzie dobre wy-
niki. Świadczy o tym średnia 4,5 uzyskana za 
cały okres nauki”.

Studia w Oficerskiej Szkole Marynarki 
Wojennej ppor. mar. Jan Przybylski zakoń-
czył w listopadzie 1953 r. Promowano wów-
czas 92 oficerów.

Po promocji i wykorzystanym urlopie wy-
poczynkowym ppor. mar. Przybylski zamel-
dował się 22 grudnia tegoż roku na pokładzie 
ORP „Błyskawica”. Objął tam stanowisko 
dowódcy grupy maszyn i elektrotechnicznej. 
Służba na „Błyskawicy” podobała się młode-
mu porucznikowi. Był to, bowiem nie tylko 
okręt flagowy MW, ale stanowił też wspania-
łą szkołę dla młodych adeptów sztuki mor-
skiej. Samokształcenie, szkolenia specjali-
styczne, przeglądy sprzętu i jego naprawy 
zajmowały dużo czasu porucznikowi. Nie był 
to jednak czas stracony, bo po roku, w grud-
niu 1954 wyznaczony został na stanowisko 
I oficera mechanika okrętu.

Po ukończeniu studiów uzupełniających 
w WSMW objął 22 sierpnia 1959 r. stanowi-

sko starszego oficera mechanika dywizjonu 
niszczycieli w skład, którego wchodziły: 
„Błyskawica”, „Burza” „Grom” i „Wicher”. 
Piastując to stanowisko musiał opanować bu-
dowę i zasady eksploatacji siłowni wszyst-
kich niszczycieli. Nie zaniedbał również in-
dywidualnych studiów. Studiując w Wyższej 
Szkole Marynarki Wojennej uzyskał dyplom 
magistra inżyniera mechanika w 1972 r.

Na stanowisko szefa Wydziału Szkół i Kur-
sów Oddziału Szkolenia Sztabu MW powoła-
ny został we wrześniu 1968 r. Obowiązki peł-
nił tam dość krótko, bo już w następnym roku 
w czerwcu wyznaczony został na stanowisko 
szefa Służby Techniczno – Okrętowej Służb 
Technicznych i Zaopatrzenia DMW. Działa-
jąc w imieniu dowódcy MW miał prawo do-
konywania wszystkich ustaleń dotyczących 
użytkowania, remontów i zaopatrzenia 
w sprzęt i uzbrojenie morskie. Komandor 
Przybylski był inicjatorem wprowadzenia 
w życie nowego systemu planowania remon-
tów okrętów i dostaw materiałowych. Pod je-
go kierunkiem opracowano przepisy o go-
spodarce materiałowej. „Realizacja tych za-
mierzeń była możliwa dzięki życzliwości 
i wytężonej pracy wielu oficerów i pracowni-
ków cywilnych wojska” – pisał we wspo-
mnieniach. Warto też przypomnieć, że dzięki 
niemu harcerze skupie-
ni w Jachtklubie „Ko-
twica” otrzymali nowo 
zakupione jednostki, 
a warsztat Klubu wy-
posażono w urządzenia 
naprawcze. 

W listopadzie 1981 r. 
komandor Przybylski 
objął stanowisko za-
stępcy szefa STiZ ds. 
technicznych. Piastując 

to stanowisko mógł sprawować bezpośrednie 
kierownictwo nad szefostwami i służbami. 
W tym czasie Marynarka Wojenna rozwija się. 
Komandor Przybylski uczestniczy w kontrak-
tacji dostaw okrętów z ZSRR do Polski. 

Pięć lat później, 17 lutego 1986 r., wyzna-
czony został na stanowisko szefa STiZ DMW 
– zastępcy Dowódcy MW. Z satysfakcją 
wspominał swój aktywny udział w imporcie 
z RFN trzech kadłubów okrętów proj. „151”, 
a także oddanie do użytku Oddziału Inten-
sywnej Opieki Lekarskiej oraz piętrowego, 
zamiast parterowego, bloku w 7 Szpitalu 
MW dla Oddziału Kardiologicznego.

Komandor Jan Przybylski zakończył zawo-
dową służbę wojskową w listopadzie 1990 r. 
Uhonorowany był wieloma odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi w tym Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Wysoce so-
bie cenił „Krzyż za zasługi dla ZHP”.

Komandor Przybylski odszedł na wieczną 
wachtę w wieku 79 lat. Jego pogrzeb odbył 
się 15 marca 2010 r. na cmentarzu w Gdyni 
Witominie.

Pochodzący z Podkarpacia komandor Przybylski konsekwentnie rozbudowywał Marynarkę Wojenną. 
Zakupił podwodnego „Orła” i niemieckie kadłuby okrętów proj. „151”.

Drogi Czytelniku !
Co miesiąc, w każdym numerze „Bandery” wracamy do postaci, które trwale wrosły w historię Marynarki Wojennej. 
Moją intencją jest ocalenie od zapomnienia i choć na chwilę przypomnienie sylwetek ludzi w myśl słów księdza Twardowskiego: 
„Człowiek żyje tak długo jak długo żyje w sercach i umysłach innych”.
Zwracam się w tym miejscu z apelem do wszystkich Czytelników, którzy posiadają wiedzę o bliskich, przyjaciołach, czy też oso-
bach zasługujących na wspomnienia na łamach „Bandery”, o przesyłanie informacji na e-mail ryszardsawicki@wp.pl. 
Wierzę, że cykl ten spotka się z Państwa zainteresowaniem i pozostaję z szacunkiem. 

kmdr Ryszard Sawicki

Komandor Jan Przybylski

Z głębokim żalem, 30 kwietnia na cmentarzu witomińskim 
w Gdyni, pożegnaliśmy naszego redakcyjnego Kolegę

kmdr por. w st. spocz. Mariana KOWALIKA 

od 1951 roku tworzył czasopisma MW „Na Straży Wybrzeża”, 
a następnie „Bandera”, w którym był kierownikiem działu 

kulturalnego do emerytury w 1975 roku. 

się 15 marca 2010 r. na cmentarzu w Gdyni 
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Nie sposób rozłożyć stanów emo-
cjonalnych na pierwotne ele-
menty, z których się składają, 
choć wielu już tego próbowało. 

Istnieją publikacje naukowe opisujące istotę 
i mechanizm uczuć. A przecież wciąż nie 
ma nawet wyczerpującej i zadowalającej 
wszystkich definicji ani uczucia w ogóle, 
ani na przykład miłości – jako jego uszcze-
gółowienia. Miłość matczyna, bezwarunko-
wa, młodzieńcza, dojrzała, „ślepa”, to tylko 
kilka odsłon uczucia, które tak bardzo wpły-
wa na nasz rozwój i życie, plany i decyzje. 

Podstawa życia uczuciowego, bezcenny 
kapitał na przyszłość kształtuje się w opar-
ciu o kontakt dziecka z matką. Jest to ten ro-
dzaj miłości, który wzrusza najbardziej, 
wzbudza szacunek, podziw i wdzięczność. 

Co takiego jest w relacji dziecka z matką? 
Filozofowie różnych nurtów, psychoanality-
cy (chociaż nie tylko oni) dopatrywali się 
w niej ideału miłości, do którego człowiek 
w kolejnych etapach swego rozwoju stale 
dąży. Miłość matczyna nie stawia żadnych 
warunków, jest absolutna. Matka obdarza 
dziecko uczuciem za to, że ono jest, takie ja-
kie jest. Współczesna psychologia rozwojo-
wa podkreśla, że prawdziwe , niekłamane 
zachwycenie się własnym dzieckiem jest 
koniecznym warunkiem prawidłowego roz-
woju emocjonalnego małego człowieka. 
W miłości matki i dziecka odnajdujemy za-
ufanie, uwielbienie i poczucie bezpieczeń-
stwa. W pewnym uproszczeniu można przy-
jąć, że od tego, jak w dzieciństwie kształto-
wały się relacje dziecka z matką, zależy 

umiejętność budowania i utrzymywania 
związków uczuciowych w przyszłości. 

Miłość, przyjaźń, sympatia to tzw. uczucia 
prospołeczne. Skierowują nasze myśli, uwagę 
i pozytywne emocje ku innym ludziom. Wy-
nikają z potrzeby właściwej nam wszystkim 
bycia w grupie, przynależności do kogoś 
i poczucia, że ktoś emocjonalnie należy do 
nas. Nie oznacza to wcale, że miłość powinna 
być wyłącznie altruistycznym poświęceniem 
się innym. Kochając ofiarowujemy, ale rów-
nież mamy prawo oczekiwać – lojalności, 
pomocy, wsparcia, opieki. Związek stały, sta-
bilny i rozwijający się powinien być oparty 
na prostym i bezpośrednim przekazywaniu 
sobie wzajemnie oczekiwań. Partner powi-
nien wiedzieć czego chce, co jest wartością, 
do czego dąży jego druga połowa. 

Miłość nie tylko uszczęśliwia i dodaje 
skrzydeł, skomplikowane relacje uczuciowe 
bywają podłożem problemów w rodzinie, 
pracy, a nawet chorób. Zdarza się, że miłość 
traktowana jest jako ucieczka od czegoś, od 
lęku, strachu przed opuszczeniem, przed sa-
motnością. W takich związkach zazwyczaj 
jedna osoba „kurczowo” trzyma się partne-
ra, wciąż na nowo, nałogowo wymaga po-
twierdzania swojej atrakcyjności. Jej samo-
ocena i zdanie na swój temat jest uzależnio-
ne od tego czy jest kochana. Wówczas za-
zdrość jest nieadekwatna do zagrożenia, 
a obawa przed utratą partnera cały czas jest 
obecna. Przedstawiony powyżej mecha-
nizm, o ile jest przyczyną zawarcia związku, 
nazywany bywa „ucieczką w małżeństwo” 
czy bardziej ogólnie – w związek. Nie daje 
ona poczucia szczęścia ani spełnienia. 

Fascynacja i zauroczenie, ekscytacja i ra-
dosne onieśmielenie to często wstęp do 
wiecznej miłości, lecz niestety „ze wszyst-
kich rzeczy wiecznych miłość jest tą, która 
trwa najkrócej” (Molier). 

P S Y C H O L O G  R A D Z I

Czy to jest kochanie?
Wiosna, nawet chłodna i deszczowa skłania do pogodnych, a nawet radosnych stanów 
emocjonalnych. Wiosna, nawet tylko kalendarzowa rozjaśnia ludzką duszę, opromienia 
blaskiem majowego słońca i powoduje, że człowiekowi jakoś raźniej. Miłość, sympatia, 
lubienie to uczucia, które rodzą się lub odżywają w nas w majowej scenerii o wiele 
łatwiej niż w innych porach roku. Zostańmy przez chwile w ich kręgu.

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk
rodzinawojsk@mw.mil.pl

kich rzeczy wiecznych miłość jest tą, która 
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Dorota Matejczyk–Waletko
kmwdor@mw.mil.pl

Największym szachistą w marynar-
skim mundurze był niewątpliwie 
komandor Henryk Malinowski 
(1904 – 1995), którego imię noszą 

Otwarte Mistrzostwa Szachowe Marynarki 
Wojennej. Komandor założył sekcję szachową 
w klubie „Flota”, którą wprowadził do I ligi. 
Był ośmiokrotnym Mistrzem Szachowym 
MW i dwukrotnym Mistrzem WP. To właśnie 
dzięki jego pracy i zapałowi, od lat 50-tych 
w Klubie MW tętniło życie szachowe i te tra-
dycje kontynuowane są do dziś. 

Co roku w Klubie Marynarki Wojennej „Ri-
wiera” odbywają się Otwarte Mistrzostwa 
Szachowe Marynarki Wojennej-Memoriał im. 
kmdr. Henryka Malinowskiego. Natomiast 
w turnieju o Puchar Dowódcy Marynarki Wo-
jennej, Puchar Kierownika Klubu MW i Pu-
char Prezesa SKF „Korsarz” rywalizują miło-
śnicy królewskiej gry z jednostek wojskowych 
od Świnoujścia przez Gdynię po Hel. Turniej 
wyłania mistrza Marynarki Wojennej oraz ma-
rynarską reprezentację do udziału w Mistrzo-

stwach Szachowych Wojska Polskiego. Jest 
ważnym wydarzeniem sportowym, które po-
pularyzuje szachy w środowisku wojskowym 
i cywilnym. W ubiegłym roku wzięło w nim 
udział 60 zawodników. Mistrzostwa rozgrywa-
ne są systemem szwajcarskim na dystansie 
9 rund w tempie P–30`. Ubiegłorocznym mi-
strzem został kmdr por. rez. Wiesław Rawski.

Tegorocznym osiągnięciem naszych zawod-
ników jest świetny wynik podczas IX Szacho-
wych Mistrzostw Polski Służb Mundurowych 
rozegranych w kwietniu w Pokrzywnie. Re-
prezentacja Marynarki Wojennej spisała się 
znakomicie. Drużyna w składzie ppłk rez. 
Zygmunt Pioch, mł.chor. rez. Piotr Zygmunt 
i mar. Marcin Jędrych z Jednostki Wojskowej 
2035 w Gdyni, zdobyła Puchar za II miejsce w 
konkurencji drużynowej z udziałem 17 dru-
żyn. W konkurencji indywidualnej w grupie 
„mundurowej” puchar za I miejsce zdobył 
ppłk rez. Zygmunt Pioch, miejsce dzielone IV
-V mł chor. rez. Piotr Zygmunt oraz miejsca 
dzielone XI- XIV mar. Marcin Jędrych. 

Szachy to dyscyplina sportowa wprost idealna dla żołnierzy. Gra jak taktyka wojskowa, wymaga bowiem od zawodników 
obmyślania strategii, dobrych posunięć i cierpliwości. Marynarka Wojenna ma swoje własne tradycje szachowe. Od lat 
rozgrywane są Otwarte Mistrzostwa Szachowe, a zawodnicy spotykają się regularnie w Klubie Szachowym.

Na co dzień zawodnicy są członkami Klubu 
Szachowego SKF „Korsarz” z siedzibą w Klu-
bie MW „Riwiera”, do którego zapraszamy 
szachistów w każdą środę w godz. 16.00–
20.00, oraz w soboty w godz. 10.00–16.00. 

W maju 8-osobowa reprezentacja MW wy-
jeżdża na Mistrzostwa Wojska Polskiego 
Unieście 2010, które są jednocześnie elimina-
cją do Mistrzostw Szachowych NATO. Nasi 
zawodnicy z powodzeniem kwalifikują się do 
tej prestiżowej międzynarodowej imprezy. 

Szachy mają swoich sympatyków już wśród 
najmłodszych, Oktawia Wilk, Juliusz Pham 
i Michał Kanarkiewicz to juniorzy z sekcji 
szachowej Klubu MW, którzy w roku 2009 
i 2010 uczestniczyli w finałach Mistrzostw 
Polski. Jest to nie lada osiągnięcie dla tych 
młodzików. Sekcje juniorów koordynuje Kata-
rzyna Jabłońska – starszy specjalista Klubu – 
informacje i zapisy (58) 626 33 29.

Szach Mat
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