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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy, Drodzy Kibice!

Reprezentacja piłkarska Marynarki Wojennej po raz kolej-
ny bierze udział w rozgrywkach Pucharu Polski. Cztery 
lata temu rozpoczęliśmy naszą pucharową przygodę i jak 
do tej pory staramy się jak najlepiej reprezentować MW 

w walce z ligowymi drużynami piłkarskimi. Gdy wychodzimy na mu-
rawę boiska stajemy za każdym razem przed wielkim wyzwaniem 
i jednocześnie pełni sportowej determinacji. Mamy świadomość, że 

wielokrotnie naszymi przeciwnikami są zawodnicy na co dzień grający i trenujący 
w klubach, często młodsi od nas, dla których piłka nożna jest głównym życiowym 
celem. To jednak nie przeszkadza nam, aby stanąć do równej walki o zwycięstwo. 

W każdym rozegranym dotychczas spotkaniu zawsze mogłem liczyć na pełne za-
angażowanie naszych zawodników, za co serdecznie dziękuję. Dzięki temu tworzy-
my jeden zgrany zespół, który reprezentuje Marynarkę Wojenną. To nie tylko zobo-
wiązanie, ale przede wszystkim świadomość że na boisku gra jeden „team”, a nie 
indywidualiści pragnący jedynie wypromować swoje nazwiska. Dla nas liczy się 
fakt, że poprzez piłkę nożną integrujemy środowiska marynarskie, a naszą grą przy-
ciągamy coraz większe grono kibiców przychodzących na mecze. Dlatego, Drodzy 
Kibice, pozwólcie, że w imieniu piłkarskiej reprezentacji MW, chciałbym Wam ser-
decznie podziękować za doping i wsparcie na jakie zawsze możemy liczyć. Jest nam 
niezmiernie miło, że stwarzamy atmosferę pozwalającą promować sportowy styl ży-
cia. Nie byłoby to możliwe gdyby nie pomoc ze strony dowódców, którzy tworzą 
możliwości swoim podwładnym do udziału w spotkaniach piłkarskich. Chciałbym 
także w tym miejscu podziękować Gdyńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za 
udostępnianie nam swoich obiektów.

Kibice są ze swoją drużyną na dobre i na złe czasy. Cieszą się ze zwycięstw, ale 
także wspierają w trudnych chwilach. Dlatego zawsze, do ostatniej minuty meczu 
będziemy walczyć o zwycięstwo, dla Was, dla nas, dla Marynarki Wojennej.

komandor Robert Wereszko
trener reprezentacji piłkarskiej MW
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Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".
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Doświadczenie rodzi 
się na morzu...

Kiedy rozpoczął pan służbę na niszczy-
cielach min?

Na niszczycielach min służę od 2000 roku. 
Po trzech latach spędzonych na trałowcu 
ORP „Gopło” poprosiłem dowódcę dywizjo-
nu o przydział na poddawane gruntownej 
modernizacji niszczyciele min. Trafiłem na 
ORP „Czajka”. Najpierw byłem dowódcą 
działu obserwacji technicznej, by po roku ob-
jąć stanowisko zastępcy dowódcy okrętu. To 
były ciekawe lata dla tej jednostki. Trwał re-
mont, miałem więc przywilej bycia przy two-
rzeniu nowego oblicza „Czajki”. Poznałem 
okręt od gołych szotów i uczestniczyłem w 
montażu nowych systemów. To dużo znaczy 
dla oficera, ponieważ zna potem każdy szcze-
gół swojego okrętu. 

Czyli nie od razu trafił pan na ORP 
„Flaming”?

Moja kariera związana jest w zasadzie 
z tymi dwoma okrętami. Najpierw była ORP 
„Czajka”, następnie od 2003 roku stanowisko 
z.d.o. na ORP „Flaming”. W 2004 roku wró-
ciłem na „Czajkę”, ale już jako dowódca 
okrętu. Po 4 latach dowodzenia poszedłem na 
kurs do Akademii Marynarki Wojennej by po 
powrocie, w 2009 roku, objąć stanowisko do-
wódcy grupy niszczycieli min, a zarazem do-
wódcy ORP „Flaming”. 

Jakie są podstawowe zadania niszczycie-
li min?

To przede wszystkim rozpoznawcze poszu-
kiwanie min na torach wodnych i w wyzna-
czonych rejonach. Niszczyciele min uczestni-
czą w operacjach takich jak „Open Spirit”, 
działają w stałym zespole sił przeciwmino-
wych NATO i prowadzą akcje interwencyjne 
na polskich wodach przybrzeżnych w sytu-

O tym jaka jest rola dowódcy okrętu, na czym polega wyjątkowość polskich 
niszczycieli min, dlaczego są one jednym z fi larów zaangażowania 
międzynarodowego polskiej fl oty wojennej i z jakiego powodu belgijscy szkoleniowcy 
„rzucili ręcznik” w ostatnim dniu egzaminu ORP „Flaming” rozmawiam z komandorem 
podporucznikiem Jarosławem TUSZKOWSKIM, dowódcą ORP „Flaming”, a zarazem 
dowódcą grupy niszczycieli min 13 Dywizjonu Trałowców. 

acjach kiedy zostaje tam znalezione uzbroje-
nie podwodne. 

Dlaczego mówi się o niszczycielach min, 
że otwierały drogę polskiej Marynar-

ce Wojennej do NATO?
ORP „Mewa” w 2002 roku jako pierwszy 

polski okręt wszedł w skład sił natychmiasto-
wego reagowania NATO, a dokładniej mówiąc 
do zespołu okrętów obrony przeciwminowej 
Sojuszu. Do dnia dzisiejszego w zespole tym 
polskie niszczyciele min działały już ośmio-
krotnie, a to tylko wycinek z zaangażowania 
międzynarodowego tych jednostek. 

Jak pan wspomina swoje pierwsze do-
świadczenia na arenie międzynarodowej?

ORP „Czajka” w 2001 roku wzięła udział 
w operacji „Open Spirit” u wybrzeży Estonii. 
Wspólnie z jednostkami z kilku krajów 
„przeczesywaliśmy” dno Bałtyku w poszuki-
waniu pozostałości po działaniach w obu 
wojnach światowych. Jak się później okazało 
był to mój pierwszy z jak do tej pory ośmiu 
udziałów w „Open Spirit”. W 2003 roku 
pierwszy raz, już na ORP „Flaming”, uczest-
niczyłem w działaniach zespołu okrętów 
obrony przeciwminowej NATO. Wtedy jesz-
cze nazywał się MCMFORNORTH (ang. 
Minecountermeasures Force North – przyp. 
red.), teraz to SNMCMG1 (ang. Standing 
NATO Minecoutermeasures Group One – 
przyp. red.). Przygotowania do działań w ze-
spole to był bardzo napięty okres. Więcej by-
łem w pracy niż w domu, ale same działania 
wspominam bardzo miło. Rejon pływania był 
dość egzotyczny, gdyż zespół działał wokół 
Wysp Brytyjskich. Przede wszystkim było 
dużo ćwiczeń. Była to pierwsza z dwóch mo-
ich misji w składzie natowskiego zespołu. 

W tej chwili przygotowuję się do następnej.

Jak zmieniało się postrzeganie polskich 
niszczycieli min na przestrzeni lat?

Na początku musieliśmy się uczyć nowych 
na te czasy zasad współpracy, teraz często-
kroć inni uczą się od nas. Ale nie jest tak, że 
ktoś się szkoli do jakiegoś momentu, a potem 
już nie. Cały czas trzeba się kształcić, uczyć 
i śledzić zmiany. W życie wchodzą nowe pro-
cedury, technologie, zasady użycia sprzętu. 
W tej chwili jesteśmy pełnoprawnym człon-
kiem floty Sojuszu. Polskie niszczycie min 
częstokroć wykonują zadania, którym inne 
jednostki tego typu nie są w stanie sprostać. 
Wynika to z faktu, że „Flaming”, „Czajka” 
i „Mewa” były kiedyś trałowcami i pozosta-
wiono na ich wyposażeniu uzbrojenie trało-
we. Z innej strony zostały one zaprojektowa-
ne na Bałtyk i dla przykładu na Morzu Pół-
nocnym mają pewne ograniczenia wynikają-
ce z innej hydrologii tego akwenu. Tam nasze 
działania uzupełniane są przez jednostki 
państw basenu Morza Północnego.

W 2008 roku ORP „Flaming” prze-
szedł egzamin w MOST. Na czym 

polegał ten sprawdzian?
Przygoda „Flaminga’ z MOST-em trwała 

2 tygodnie. Po pierwszych, można powie-
dzieć, przygotowawczych siedmiu dniach, na-
stąpiła tzw. „weekly war”. Otrzymywaliśmy 
zadania, wprowadzenia, których wykonanie 
nie było w żaden sposób komentowane, a tyl-
ko oceniane. Oceny były przedstawiane na ko-
niec każdego dnia. Po zakończeniu „wojny” 
przedstawiono szeroką ocenę całego tygodnia. 
Okazało się, że załoga poradziła sobie wy-
śmienicie. Najbardziej w pamięci utkwił mi 
dzień, kiedy „seariderzy”, czyli członkowie 
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komisji egzaminacyjnej, dokonali takich 
wprowadzeń, że z 56-osobowej załogi, 17 ma-
rynarzy zostało wykluczonych z działań na 
skutek różnego rodzaju ćwiczebnych wypad-
ków i podegranych awarii. W sumie na pokła-
dzie mieliśmy 2 pożary, przebicie i multum in-
nych wprowadzeń. W momencie kiedy zoba-
czyli, że okręt dalej funkcjonuje, a dodam tyl-
ko, że wykluczone przez kontrolujących osoby 
zajmowały ważne stanowiska funkcyjne, „se-
ariderzy” po prostu „rzucili ręcznik”, poddali 
się i zakończyli egzamin. 

Wracając do codziennej pracy, czy 
niszczenie uzbrojenia podwodnego 

w toni morskiej to operacja niebezpieczna? 
Proszę sobie wyobrazić zardzewiały kawał 

żelastwa zalegający na dnie morza przez kil-
kadziesiąt lat. W środku częstokroć znajduje 
się materiał wybuchowy, którego stabilność 
może być zachwiana przez lata przebywania 
w nieprzyjaznym środowisku morskim. Dzię-
ki pojazdowi podwodnemu oceniam co to mo-
że być. Pod wodę schodzą nurkowie z Grupy 
Nurków Minerów. W warunkach Bałtyku wi-
doczność jest naprawdę niewielka. Oni na kil-
kudziesięciu metrach głębokości nie mają du-
żo czasu na wykonie swojego zadania. Albo 
podnosimy znalezisko, albo niszczymy je na 
miejscu. To tak w wielkim skrócie. Dla mnie 
to jedna z najniebezpieczniejszych operacji 
bojowych, bo nigdy do końca nie wiadomo 
z czym mamy do czynienia.

Jaka jest rola dowódcy okrętu w obliczu 
takiej operacji?

Ponad pięćdziesięcioosobowa załoga musi 
działać jak jeden organizm. Dowódca odpo-
wiada za całość, jest koordynatorem, można 
powiedzieć spinaczem wszystkich działań. 
Każdy jednak ma swoją rolę. Od oficera 
wachtowego, który wprowadza okręt na po-
zycję, przez operatora sonaru, który znajduje 
obiekt, operatora pojazdu podwodnego, który 
go identyfikuje, po nurków-minerów, którzy 
schodzą, żeby obiekt dokładniej zbadać, bądź 
przygotować do podniesienia. Tu należałoby 
podkreślić rolę Grupy Nurków Minerów. To 
oni wychodzą z nami na zadania, choć nie są 
nominalnie w składzie załogi i wpisują się 
swoją pracą w funkcjonowanie okrętu. Czę-
sto w informacjach prasowych z naszych 
działań ich rola jest marginalizowana, a mu-
szę przyznać, że mają niebagatelne znacznie 
dla powodzenia operacji. Dowódca okrętu 
odpowiada za wszystko co się na jego pokła-
dzie dzieje i jego rolą jest wykonać zadanie, 
albo powiedzieć „stop!” kiedy jest za dużo 
znaków zapytania.

Towarzyszyłem załodze w trakcie jed-
nego z zadań na Zatoce Gdańskiej. 

Okręt wydobywał poniemiecką torpedę 
z dna. Wszystko w wykonaniu pańskich 
podwładnych robiło wrażenie standardo-
wej, rutynowej operacji?

Nie lubię słowa profesjonalizm. Tak często 
się go używa, że stało się odrobinę wy-
świechtane i utraciło na znaczeniu. Dla mnie 
ważne jest wyszkolenie załogi. Moi maryna-
rze to po prostu fachowcy. Doświadczenie ro-
dzi się po godzinach, dniach i tygodniach 
spędzonych w morzu. Łapiemy się na tym że 
czytamy sobie w myślach, uprzedzamy pew-
ne fakty. Wiadomo, że obowiązują procedu-
ry, w których po jednej czynności następują 
kolejne, na każdą jest określony czas i miej-
sce. Jeżeli ja wydaję komendę przygotowania 
liny holowniczej, czy ładunku, moja załga 
wie, że za chwilę trzeba będzie dokonać 

sprawdzenia ładunku i wykonać kolejne 
czynności. Wiedzą dlatego, że znają tą proce-
durę i robili to już setki razy. Nawet kiedy 
przyjdzie na okręt ktoś nowy to przy takich 
fachowcach szybko nabiera dobrych nawy-
ków, poznaje swoje zadania i uczy się po-
szczególnych procedur. Niszczyciele min 
spędzają ponad 60, 70 dni w roku na morzu. 
Naszej pracy przecież nie da się ot tak na-
uczyć w porcie, na sucho, na wykładach. 
Naszej pracy przecież nie da się ot tak na-
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Jubileuszowy koncert

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dn. 24 września 2010r. 

odszedł na wieczną wachtę nasz kolega

śp. 
kmdr por. rez. mgr inż. Wiesław WRÓBEL

Pogrążeni w smutku koleżanki i koledzy 
z Zarządu Planowania Logistycznego N-4

Dowództwa Marynarki Wojennej

Drogiej Koleżance
Krystynie Sztachańskiej

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają pogrążeni w smutku
koleżanki i koledzy

z Zarządu Planowania Logistycznego – N4
Dowództwa Marynarki Wojennej RP

Jedna z najstarszych wojskowych orkiestr, 
Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wo-

jennej, ma już 90 lat. Powstała 15 maja 1920 
roku, osiemnaście miesięcy po rozpoczęciu 
tworzenia morskiego rodzaju sił zbrojnych. 
Z okazji jubileuszu 7 października w kinote-
atrze „Grom” w Gdyni-Oksywiu odbył się 
uroczysty koncert.

Uroczysta gala z okazji 90. urodzin mary-
narskiej orkiestry rozpoczęła się wprowadze-

niem sztandaru Gdyńskiego Oddziału Zabez-
pieczenia Marynarki Wojennej, w którego 
skład wchodzi. Po powitaniu gości odczytano 
okolicznościowe rozkazy, w których przypo-
mniano okres tworzenia oraz 90-letnie doko-
nania jubilatki. Mówił o tym również dowód-
ca MW admirał floty Tomasz Mathea, pod-
kreślając jej zasługi dla morskiego rodzaju sił 
zbrojnych. Admirał powiedział, że są to żoł-
nierze artyści. Umiejętnie godzą zawód żoł-
nierza z muzyką i przynoszą chlubę Mary-
narce Wojennej. Na zasługi orkiestry dla mia-
sta wskazał wiceprezydent Gdyni Jerzy Miot-
ke. Wyróżniający się muzycy zostali uhono-
rowani odznaczeniami państwowymi i resor-
towymi oraz innymi wyróżnieniami. Dekora-

cji muzyków dokonał admirał floty Tomasz 
Mathea. Dowódca Oddziału Zabezpieczenia 
MW kmdr Andrzej Łysakowski i dowódca, 
kapelmistrz OR MW kmdr ppor. Maciej Bu-
dziński otrzymali medale „Za Zasługi dla 
Marynarki Wojennej”. Wśród licznego grona 
byłych muzyków obecny był jej poprzedni 
kapelmistrz kmdr por. rez. Ireneusz Stromski. 
W trakcie gali odbył się pokaz filmu pt. „Or-
kiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej 
wczoraj i dziś” przygotowanego przez bos-
mana Krzysztofa Żakowskiego. Jubileuszową 
uroczystość zakończył koncert galowy jubi-
latki, którą wsparli soliści Zespołu Wokalne-
go Klubu MW „Riwiera”. Były życzenia, 
kwiaty i gratulacje. 

25 lat temu powstało Towarzystwo Przy-
jaciół Okrętu Muzeum „Błyskawi-

ca”. Twórcy kierowali się chęcią wspierania 
Dowództwa Marynarki Wojennej w zacho-
waniu w służbie dla społeczeństwa jedynego 
polskiego okrętu z czasów II wojny świato-
wej, niszczyciela ORP „Błyskawica” oraz 
promowaniu tradycji morskich i Marynarki 
Wojennej. 

Grupę założycielską stanowiły 24 osoby: 
żołnierze MW, historycy i publicyści mor-
scy. Na czele władz powstałego Towarzy-
stwa stanął wówczas były dowódca ORP 
„Błyskawica” kmdr Kryspin Lech. Jego na-
stępcami byli kmdr Jan Przybylski, kmdr 
por. Mieczysław Waryszak oraz kmdr por. 
dr Zbigniew Wojciechowski. W poprzedniej 
kadencji zarządowi Towarzystwa przewodził 
obecny dowódca ORP „Błyskawica” kmdr 
por. Jerzy Łubkowski. Dziś Towarzystwo li-

Srebrne gody przyjaciół „Błyskawicy”
czy kilkudziesięciu członków. Nadal wśród 
nich są przedstawiciele MW, weterani mary-
narskiej służby, historycy, pasjonaci historii 
i spraw morskich oraz publicyści. Przewodzi 
im były dyrektor Muzeum MW kmdr por. 
rez. dr Zbigniew Wojciechowski. Działania 
Towarzystwa wspiera wielotysięczna rzesza 
sympatyków mieszkających w Polsce i poza 
jej granicami. 

Z okazji jubile-
uszu, 25 września, 
odbyło się uroczyste 
spotkanie członków 
Towarzystwa, pod-
czas którego zapre-
zentowano jego 
25-letnie dokonania 
oraz uhonorowano 
najbardziej zasłużo-
nych. Medale „Za 

kmdr por. Witoldowi CIESZKOWSKIEMU
oraz Jego Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

MATKI

składają Koleżanki i Koledzy z Oddziału Personalnego
Dowództwa Marynarki Wojennej

Zasługi dla Marynarki Wojennej” otrzymali: 
kmdr rez. dr Zbigniew Wojciechowski, mat 
pchor. rez. Antoni Dutko, Edward Czyż, 
Piotr Matejuk, Dariusz Chełmowski oraz 
przedstawiciele załogi ORP „Błyskawica” – 
działacze Towarzystwa: kierownik działu 
okrętowego st. chor. mar. Grzegorz Matoga 
i bosman okrętowy mł. chor. mar. Andrzej 
Wronka.
i bosman okrętowy mł. chor. mar. Andrzej 

go Klubu MW „Riwiera”. Były życzenia, 
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kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

B A N D E R A

W cel ... zrzuć!

Patrolowanie obszarów morskich, 
rozpoznanie jednostek nawodnych, 
wskazywanie celów okrętom czy 
monitoring czystości wód Bałtyku 

to zadania, z którymi głównie kojarzy się 
30. Kaszubska Eskadra Lotnicza. Ale to nie 
wszystko. Piloci siemirowickich Bryz szko-
lą się również w dość unikalnym na skalę 
współczesnego lotnictwa sił zbrojnych zada-
niu. Chodzi o jeden z elementów przygoto-
wania do udziału w akcjach poszukiwawczo 
– ratowniczych, jakim jest zrzut tratwy ra-
tunkowej. Zadanie stało się prawdziwą wi-
zytówką tej jednostki. Wszystko za sprawą 
zawodów na celność zrzutu, które już po raz 
trzeci odbyły się Siemirowicach.

Miłośnicy i sympatycy lotnictwa wiedzą, 
że wymaga ono dużej precyzji i to zarówno 
pod względem pilotażu jak i współpracy 
załogi. Podczas rzeczywistej akcji ratowni-
czej ważącą około 60 kg tratwę należy 
zrzucić w taki sposób aby znalazła się 
w odległości 50 metrów od rozbitków po 
stronie zapewniającej samoczynne dryfo-
wanie w kierunku poszkodowanych. Zało-
ga musi zatem uwzględnić zarówno pręd-
kość postępową podczas opadania tratwy 
do celu jak również kierunek i siłę wiatru. 
Do prawidłowego wykonania tego zadania 
niezbędne jest precyzyjne utrzymanie para-
metrów lotu – stałej wysokości i prędkości. 

Trafienie w cel wielkości 2x2 m z samolotu lecącego z prędkością 200 km/h na wysokości 
100 m bez żadnych przyrządów to nie lada wyzwanie. Taką sztukę precyzyjnego pilotażu do 
perfekcji opanowali piloci patrolowo – rozpoznawczych Bryz z 30. Kaszubskiej Eskadry 
Lotniczej w Siemirowicach.

Do tego wszystkiego dochodzi odpowiedni 
moment wydania przez dowódcę załogi ko-
mendy na zrzut i jej niezwłoczne wykona-
nie przez operatora. 

Cała operacja miłośnikom lotnictwa 
wprost kojarzy się z jednostką, której trady-
cje kontynuuje 30. Eskadra - 304. Dywizjo-
nem Bombowym „Ziemi Śląskiej”. Jak mó-
wią piloci, trudność polega na tym, że pod-
czas zrzutu tratwy chodzi o to żeby nie tra-
fić w cel, czyli rozbitka. Wyjątek stanowią 
zawdy, chodzi o precyzyjne trafienie w cel.

Trzecie w historii eskadry zawody na 
celność zrzutu były główną atrakcją tego-
rocznego pikniku lotniczego w Siemirowi-

cach, który odbył się 3 września br. Zaczę-
ły się one od jednoczesnego uruchomienia 
silników na trzech samolotach, wykołowa-
nia i zbiórki na pasie. Następnie Bryzy ko-
lejno wystartowały i obrały kurs na cel. Po 
jednym próbnym podejściu każda załoga 
wykonała po dwa przeloty ze zrzutem imi-
tatora tratwy. Zawody zakończyła zbiórka 
Bryz w powietrzu, przelot w szyku i efek-
towne rozejście do lądowania. Po dokona-
niu pomiarów wyłoniono zwycięską zało-
gę. Wygrali por. mar. pil. Tomasz Zgoda 
(dowódca załogi), por. mar. pil. Grzegorz 
Kubik (drugi pilot), kpt. mar. Adam Liwski 
(nawigator), chor. mar. Wiktor Kozioł 
(operator), bosm. Roman Czoch (technik 
pokładowy).

To, że ta widowiskowa i jedyna w swoim 
rodzaju forma lotniczego świętowania stała 
się wizytówką Kaszubskiej Eskadry jest 
niewątpliwą zasługą jej dowódcy - kmdr 
por. pil. Jarosława Andrychowskiego. Dzię-
ki niemu w Siemirowicach zrodziła się tra-
dycja współzawodnictwa promującego wy-
soki poziom szkolenia, a piloci siemirowic-
kich Bryz są postrzegani jako mistrzowie 
precyzyjnego pilotażu.
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Okręty Marynarki Wojennej co ro-
ku uczestniczą w co najmniej kil-
kunastu ćwiczeniach i operacjach 
międzynarodowych. Zazwyczaj 

ćwiczenia zaczynają się i kończą w obcym 
porcie. Okręty szkolne co roku zawijają do 
kilku portów zagranicznych w czasie rejsów 
i praktyk szkoleniowych z podchorążymi 
Akademii Marynarki Wojennej. Nie należy 
zapominać także o wizytach roboczych i kur-
tuazyjnych prowadzonych na zaproszenia 
państw obcych, między innymi z okazji świąt 

Wielu historyków opisując wydarzenia z października 1939 roku uogólnia, że 
Polska przestała istnieć na mapach świata i Europy. Nic bardziej mylnego. Obszar 
obcego państwa, na którym znajdowały się nasze ambasady był traktowany jako 
terytorium Państwa Polskiego. Podobnie było z naszymi okrętami, których pokłady 
stanowiły i stanowią integralną część Rzeczpospolitej Polskiej. Wiązały się z tym 
nie tylko przywileje, ale także obowiązki – które wypełniał każdy polski pracownik 
ambasady i jednocześnie każdy członek załogi okrętu. Tak jest też i dzisiaj.

państwowych oraz ważnych rocznic. 
Wszystkie okręty cumują przy nabrzeżach 

i molach, niekiedy w reprezentacyjnych czę-
ściach odwiedzanych miast. Jak rozpoznać 
jakie reprezentują kraje? Dla fascynata wy-
starczy zazwyczaj rzut oka i już może po-
wiedzieć wszystko o danej jednostce – jaką 
banderę nosi, jakie są jej parametry taktycz-
no-techniczne i możliwości bojowe. Nato-
miast przeciętny obserwator zazwyczaj nie 
jest w stanie rozpoznać okrętu. Jedynym 
elementem, który pomaga w jego identyfi-

kacji narodowej jest bandera – flaga, która 
nie tylko określa przynależność państwową, 
ale także wymaga odpowiedniego zachowa-
nia całej załogi okrętu, począwszy od jego 
dowódcy, a skończywszy na marynarzu. 
Szeroko pojęte zachowanie i postępowanie 
wszystkich marynarzy wpływa na to, jak po-
strzegać nas będą za granicą, a poprzez ban-
derę, którą reprezentują, jak odbierana jest 
nie tylko Marynarka Wojenna, ale cały nasz 
kraj. Praktycznie wszystkie okręty Marynar-
ki Wojennej RP chociaż raz odwiedzały ob-

Ambasady na morzu



NR 18 | PAŹDZIERNIK 2010 7     

B A N D E R AB A N D E R A

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

ce porty, dlatego też zadania reprezentacyj-
ne powinny na stałe znaleźć się w kalenda-
rzu kształcenia kadr morskich. 

Wieloletni dowódca żaglowca ORP „Iskra” 
i okrętu szkolnego ORP „Wodnik”, kmdr por. 
Robert ŻYWIEC, wspomina, że jednym z za-
sadniczych zadań podczas rejsów zagranicz-
nych i związanych z tym wizyt w zagranicz-
nych portach było zaprezentowanie biało-
czerwonej bandery. Prezentacja polskiego 
okrętu - według komandora - to nie tylko za-
prezentowanie Marynarki Wojennej RP, ale 
także Sił Zbrojnych RP, a przede wszystkimi 
naszego kraju – Przed każdym wejściem do 
zagranicznego portu, kładłem duży nacisk na 
jak najlepsze przygotowanie okrętu do wizy-
ty. Zawsze wychodziłem z założenia, że w za-
granicznym porcie prezentujemy nie tylko 
siebie, ale przede wszystkim całą Polskę i na-
szą Marynarkę Wojenną. Wizyta w porcie 
i kontakty z przedstawicielami marynarek 
wojennych oraz lokalnych władz to także nie-
odzowna lekcja dla podchorążych AMW, 
przyszłych oficerów MW i dowódców okrę-
tów. Podchorążowie I i II roku studiów AMW 
rokrocznie spędzają praktyki na pokładzie 
ORP „ISKRA” i ORP „Wodnik” kształcąc się 
w marynarskim rzemiośle. 

Niekiedy jeden okręt zawija do kilku-kil-
kunastu portów podczas wykonywania jedne-
go zadania. Fregata rakietowa ORP „Generał 
Kazimierz Pułaski” uczestnicząca w operacji 
antyterrorystycznej „Active Endeavour” 
w 2008 roku odwiedziła kilkanaście portów 

całej Europy, nie wyłączając tych leżących 
nad Morzem Czarnym. Okręt odwiedził 
Chorwację, Francję, Hiszpanię, Grecję, Ru-
munię, Bułgarię, Turcję, Słowenię i Włochy. 
Niszczyciele min ORP „Mewa”, ORP „Czaj-
ka” i ORP „Flaming” kilkadziesiąt razy zawi-
jały do obcych portów w czasie ich 8-krotne-
go uczestnictwa w składzie SNMCMG1. 
Ewenementem ostatnich kilkunastu lat na 
skalę całej Marynarki Wojennej jest misja 
okrętu dowodzenia Stałym Zespołem Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO ORP 
„Kontradmirał Xawery Czernicki”. Przez ca-
ły 2010 rok jednostka zawinęła i zawinie do 
prawie trzydziestu portów zagranicznych, re-
prezentując nie tylko polską banderę wojen-
ną, ale także flagę NATO, niosąc ją jako jed-
nostka dowodzenia sił przeciwminowych 
północnej Europy. Okręt odwiedził porty 
w Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, 
Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Dla kmdr. por. Krzysztofa Rybaka dowo-
dzącego obecnie Stałym Zespołem Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO, prezento-
wanie polskiej bandery, powiewającej obok 
flagi NATO, to jeden z głównych celów za-
równo podczas prowadzenia działań na mo-
rzu, jak i wizyt w portach. Pokład okrętu to 
także możliwość spotkań z Polonią, której 
niektórzy przedstawiciele niejednokrotnie 
nie odwiedzili jeszcze kraju swoich przod-
ków – To dla mnie, a także myślę dla wszyst-
kich polskich marynarzy służących 
w SNMCMG1, niezapomniane chwile. Pola-

cy, których przodków los rozrzucił po całym 
świecie i którzy nie odwiedzili jeszcze swojej 
Ojczyzny, mogą stanąć na pokładzie okrętu 
i powiedzieć, że to dzięki nam stoją na 
skrawku Polski, którym są właśnie pokłady 
naszych okrętów. To jedne z takich chwil, 
nierzadko wzruszających, dla których warto 
służyć na okręcie, poświęcając często życie 
rodzinne.

Niejednokrotnie w zagranicznych portach 
okręty udostępniane są do zwiedzania. Pokła-
dy okrętów przyjmują także gości. Są wśród 
nich zarówno delegacje oficjalne jak i zwykli 
ludzie, często polskiego pochodzenia, dla któ-
rych okręt Marynarki Wojennej jest jedynym 
łącznikiem z ojczyzną ich przodków. Bardzo 
łatwo dostrzec analogie do ambasad, które re-
prezentują Państwo Polskie za granicą. Amba-
sada to również terytorium, które w rozumie-
niu prawa międzynarodowego, jest wyłączone 
z jurysdykcji państwa miejscowego, a więc 
jest nierozerwalnie połączone z Polską. 

Zarówno jednostki Marynarki Wojennej, 
jak i ambasady mają ten sam główny obo-
wiązek – godne reprezentowanie naszego 
kraju. Nie jest więc błędem określając okręt 
jako „pływającą ambasadę” – która nie tylko 
wypełnia zadania na morzu, ale także 
w portach.



8     NR 18 | PAŹDZIERNIK 2010

T E M A T  N U M E R U

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I

W konfrontacji z częstym spa-
ringpartnerem MKS Orkan 
Rumia, Marynarka Wojenna 
przegrała 1:2 (do przerwy 

0:1) walcząc do ostatnich sekund o korzyst-
ny wynik. Na początku meczu przeważał 
Orkan i już w 8 minucie meczu uzyskał pro-
wadzenie. Później inicjatywę przejęli piłka-
rze MW i stworzyli wiele sytuacji, które po-
winny zaowocować co najmniej wyrównują-
cą bramką. W 12 minucie meczu po prosto-

Piłkarska reprezentacja Marynarki Wojennej zakończyła swój udział w tegorocznej rywalizacji o Pucharu Polski. Pomimo 
przegranego meczu z MKS Orkan Rumia występ naszej reprezentacji w tych rozgrywkach należy uznać za sukces.

padłym podaniu kapitana reprezentacji Ro-
berta RACHWAŁA w sytuacji sam na sam 
w polu karnym znalazł się napastnik Artur 
ROSIŃSKI, ale bramkarz gości wyszedł 
z tej sytuacji obronną ręką.

ATAK W DRUGIEJ POŁOWIE
Po przerwie obraz gry zasadniczo nie 

zmienił się. Reprezentacja MW naciskała 
potencjalnie silniejszą ligową drużynę a Or-
kan kontratakował stwarzając również wiele 

Piłka pod banderą
sytuacji podbramkowych. W 80 minucie 
meczu Marynarka Wojenna straciła kolejną 
bramkę po rzucie rożnym. W tej sytuacji 
Marynarka Wojenna wymieniła obrońcę na 
dodatkowego napastnika i przystąpiła do 
szturmu bramki Orkana.

Losy spotkania częściowo mógł odmienić 
w 84 minucie wprowadzony napastnik, ale 
piłka która spadła mu na nogę trzy metry 
przed pustą bramką odbiła się i poszybowa-
ła w zupełnie innym kierunku niż wymarzo-
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Piłkarska reprezentacja Marynarki Wojennej zakończyła swój udział w tegorocznej rywalizacji o Pucharu Polski. Pomimo 
przegranego meczu z MKS Orkan Rumia występ naszej reprezentacji w tych rozgrywkach należy uznać za sukces.

Chcieliśmy podziękować wszystkim sympa-
tykom a szczególnie zaś tym, którzy wspie-
rali nas swoim dopingiem na boisku. Obec-
ność wśród naszych kibiców Pana Admira-
ła BADEŃSKIEGO z żoną i Pana Admirała 
WĘGLEWSKIEGO odbieramy jako szcze-
gólne wyróżnienie.
Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu 
JAŁOSZEWSKIEMU Dyrektorowi Gdyńskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz całemu 
zespołowi GOSIR za umożliwienie i zabez-
pieczenie gry na ich obiektach oraz 
ZESPOŁOM RATOWNICZYM SŁUŻBY 
ZDROWIA MW i patrolom GDYŃSKIEGO 
ODDZIAŁU ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 
za zabezpieczanie naszych meczów.
Dziękujemy Wydziałowi Gier i Ewidencji Po-
morskiego ZPN za miłą współpracę i dosto-
sowanie terminów gier do naszych przed-
sięwzięć służbowych.

Piłkarska Reprezentacja 
Marynarki Wojennej

Piłka pod banderą
ny przez marynarzy i ich kibiców. W 91 mi-
nucie kontaktową bramkę strzelił Artur RO-
SIŃSKI, ale nadzieje na wyrównanie już 
w następnej minucie ostudził sędzia główny 
spotkania odgwizdując koniec meczu.

NAJWYŻSZE ZWYCIĘSTWO
Pomimo przegranego meczu z MKS Or-

kan Rumia, występ reprezentacji Marynarki 
Wojennej w rozgrywkach o Puchar Polski 
należy uznać za piłkarski sukces. Przypo-

mnijmy, że do II rundy rozgrywek piłkar-
skiego Pucharu Polski marynarze zakwalifi-
kowali się wygrywając mecz w rundzie 
wstępnej, a następnie w zwyciężając w spo-
tkaniu I rundy. W rundzie wstępnej maryna-
rze rozegrali mecz z drużyną KS Amigo 
Przyjaźń (B-klasa), którą pokonali wyni-
kiem 14:0. Było to najwyższe w historii 
zwycięstwo reprezentacji MW (mecze pu-
charowe, turniejowe i towarzyskie) i jedno-
cześnie najwyższe w kraju zwycięstwo w ra-

mach tegorocznych rozgrywek Pucharu Pol-
ski. Następnie w I rundzie marynarze zmie-
rzyli się z drużyną Błękitnych Sobowidz. 
Drużyna ta występuje w klasie okręgowej 
PZPN. W tym sezonie zajmuje miejsce 
w środku tabeli. Po blisko 130 minutach gry 
i serii rzutów karnych reprezentacja Mary-
narki Wojennej pokonała Błękitnych Sobo-
widz awansując jednocześnie do rundy II.

PIŁKA NA FALI
Reprezentacja piłkarska Marynarki Wo-

jennej RP jest amatorską drużyną, która 
startuje w rozgrywkach Pucharu Polski. Ze-
spół tworzą marynarze służący w różnych 
jednostkach Marynarki Wojennej. Piłkarze 
MW RP najczęściej rozgrywają mecze 
z marynarzami okrętów bander zagranicz-
nych przypływających do Gdyni. Bilans do-
tychczasowych spotkań wypada niezwykle 
korzystnie. Z kilkudziesięciu meczów Pola-
cy jedynie raz uznali wyższość rywala - re-
prezentacji sił morskich Brazylii. Reszta 
spotkań zakończyła się zwycięstwem bądź 
remisem. Trenerem reprezentacji Marynarki 
Wojennej RP jest komandor Robert WE-
RESZKO (Dowództwo MW). Kapitanem 
reprezentacji MW RP jest komandor podpo-
rucznik Robert RACHWAŁ z Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych (3 Flotylla Okrętów).

Marynarze występują w Pucharze Polski 
od 2006 roku. 
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Szkolenie 
przeciwlotników
Zgrupowanie poligonowe w Ustce 

to swego rodzaju podsumowanie 
całego cyklu szkoleniowego mija-
jącego roku. Na CPSP przeciwlot-

nicy przyjechali po zakończeniu m.in. cyklu 
treningów na przykoszarowych placach ćwi-
czeń w macierzystych jednostkach. Położo-
no w nich szczególny nacisk na doskonale-
nie umiejętności specjalistycznych i ogólno-
wojskowych oraz przygotowanie sprzętu do 
działań w warunkach poligonowych. Dosko-
nalono również tematykę związaną z obsłu-
gą systemów dowodzenia i łączności, a tak-
że umiejętności dowódców w procesie pla-

nowania walki przeciwlotniczej. 
Szkolenie w Ustce rozpoczęto od serii 

przygotowawczych zadań ogniowych do wol-
nolecącego celu powietrznego. Trenowano 
zadania związane z przygotowaniem uzbroje-
nia do strzelania, jego obsługą i konserwacją. 
Doskonalono przygotowanie pododdziałów 
do sprawnego wykonania manewru ogniem 
i sprzętem oraz do realizacji zadań zabezpie-
czenia logistycznego i bojowego. W trakcie 
szkolenia z udziałem wozów dowodzenia 
przeprowadzono sprawdzenie wykorzystania 
możliwości taktyczno-bojowych sprzętu 
w warunkach poligonowych. Trenowano tak-

że umiejętności maskowania stanowisk 
ogniowych. Kulminacyjnym momentem 
w czasie szkolenia baterii przeciwlotniczych 
były zaliczeniowe zadania ogniowe z uży-
ciem zestawów artyleryjskich i rakietowych. 
Wśród nich były strzelania do niskolecących 
środków napadu powietrznego i do nagle po-
jawiających się śmigłowców. Całość szkole-
nia, które miało miejsce w dniach od 30 
sierpnia do 10 września, nadzorował Szef 
Obrony Przeciwlotniczej Marynarki Wojen-
nej kmdr Stanisław KORYZMA.

Szeregi przeciwlotników Marynarki Wo-
jennej tworzą 8 Dywizjon Przeciwlotniczy 
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kpt. mar. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

Ponad 200 marynarzy z 8 i 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego, baterii przeciwlotniczych 
43 i 44 Bazy Lotniczej oraz Plutonu Przeciwlotniczego z Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia uczestniczyło w zintegrowanym szkoleniu Wojsk 
Obrony Przeciwlotniczej Marynarki Wojennej na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych 
w Ustce. Marynarze strzelali do celów powietrznych, nawodnych i naziemnych, 
doskonalili umiejętności obsługi systemów łączności i wozów dowodzenia. Łącznie 
wystrzelili blisko 2000 sztuk amunicji artyleryjskiej oraz 21 rakiet przeciwlotniczych.

8 Flotylli Obrony Wybrzeża, 9 Dywizjon 
Przeciwlotniczy 3 Flotylli Okrętów, dwie 
baterie przeciwlotnicze z 43 i 44 Bazy Lot-
niczej oraz pluton przeciwlotniczy Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodze-
nia MW. Największe i najważniejsze z nich 
to dwa na wstępie wspomniane dywizjony. 
Są one pododdziałami taktyczno-ogniowy-
mi przeznaczonymi do bezpośredniej osłony 
przeciwlotniczej głównych sił i obiektów 

Marynarki Wojennej (tj. sił okrętowych i 
obiektów brzegowych) oraz ruchomych i 
stałych elementów zabezpieczenia logi-
stycznego. Siły jednostek mogą zwalczać 
pojedyncze i grupowe środki napadu po-
wietrznego w zakresie małych i bardzo ma-
łych wysokości, lecące z dowolnego kierun-
ku na kursach spotkaniowych i oddalających 
się w granicach możliwości zestawów rakie-
towych i artyleryjskich. 

Ćwiczenia zintegrowane sił przeciwlotni-
czych Marynarki Wojennej są stałym przed-
sięwzięciem systemu szkoleniowego. Stano-
wią one przygotowanie do działań w warun-
kach bojowych, a także pozwalają utrzymać 
ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach 
kryzysowych.
ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach 
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Blisko 150 marynarzy z 12 Dywizjonu Trałowców brało udział w zakończonym 
10 września ćwiczeniu sił trałowo-minowych. Okręty 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża doskonaliły elementy działalności tzw. Okrętowej Grupy Zadaniowej 
w operacji przeciwminowej. Realizowano również zadania związane z obroną 
przeciwlotniczą oraz ratowaniem życia na morzu. 

Trałowce ORP „Dąbie”, ORP „Wic-
ko”, ORP „Resko” oraz ORP „Nec-
ko”, wraz z nurkami Grupy Nurków 
Minerów 12 Dywizjonu Trałowców, 

opuściły port Świnoujście w trybie alarmo-
wym i wyszły na poligony morskie Zatoki Po-
morskiej we wtorek, 7 września. Jednym z 
głównych etapów ćwiczenia było poszukiwa-
nie min przy pomocy trałów i specjalistyczne-
go sprzętu hydrolokacyjnego. Ćwiczebnie wy-
krywano oraz identyfikowano podwodne 
obiekty mogące stanowić zagrożenie dla bez-
piecznej żeglugi. Okręty wykonywały również 
treningowe strzelania do wykrytych min w ce-
lu ich unieszkodliwienia. Podwodne znalezi-
ska były także neutralizowane za pomocą za-
kładanych przez nurków ładunków wybucho-
wych. Celem tego typu działań jest przygoto-
wanie marynarzy do wytyczania bezpiecznych 
torów żeglugi dla zespołów okrętów uderze-

niowych oraz transportowców, które w rejon 
potencjalnego kryzysu mogą dostarczać po-
moc humanitarną, wsparcie logistyczne oraz 
ewakuować ludność cywilną.

Dodatkowo, manewrując według procedur 
obowiązujących w NATO okręty stawiały po-
jedyncze miny oraz zagrody minowe dosko-
naląc działalność współpracy w tzw. Okręto-
wej Grupie Zadaniowej. W ramach ćwiczeń 
obrony przeciwlotniczej okrętu na przejściu 
morzem stosowano manewry uniku oraz pro-
wadzono ogień artyleryjski do pozornych ce-
lów powietrznych. W ramach obrony prze-
ciwdywersyjnej przećwiczono współpracę 
pomiędzy załogami okrętów, a nurkami 
GNM. Jednym z elementów szkolenia było 
również ratownictwo morskie. Okręty prowa-
dziły operacje poszukiwania rozbitków oraz 
ćwiczyły ratowanie człowieka, który wypadł 
za burtę. Przy współpracy ze śmigłowcem Mi

-14PS z 29. Darłowskiej Eskadry Lotniczej 
trenowano ewakuację rannych z pokładu. 
Okręty w współpracy ze zbiornikowcem Z-8 
uzupełniały zapasy paliwa oraz wody słod-
kiej. Podczas czterodniowych manewrów za-
łogi doskonaliły także umiejętności związane 
z obroną przeciwawaryjną jednostek pływa-
jących. Logistycznego wsparcia ćwiczącym 
udzieliły wydzielone siły Komendy Portu 
Wojennego w Świnoujściu.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia wobec 
części sił okrętowych przeciwnik użył broni 
masowego rażenia. W bazie morskiej w Świ-
noujściu 30 Kompania Chemiczna z Dziwno-
wa wykonała zatem ćwiczebną likwidację 
skażeń. W stworzonym na potrzeby szkolenia 
okrętowym punkcie likwidacji skażeń 
(OPLS) pluton zabiegów specjalnych i dru-
żyna rozpoznania skażeń wspólnie z załoga-
mi unieszkodliwiły „zagrożenie”. W czasie 

Blisko 150 marynarzy z 12 Dywizjonu Trałowców brało udział w zakończonym 

Manewry sił
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kiedy odkażano okręty, ta część załóg, która 
nie brała bezpośredniego udziału w procesie 
neutralizacji środka trującego trafiła na czte-
rostopniowy plac likwidacji skażeń (PLS), 
gdzie odkażono poszczególne osoby i wypo-
sażono każdego w nowy zestaw umunduro-
wania. Po zakończeniu odkażania okrętu ten 
sam PLS przechodzili pozostali marynarze.

Na współczesnym teatrze działań mor-
skich operacja przeciwminowa jest jednym 
z najważniejszych zadań. Wszystkie działa-
nia zespołów okrętów uderzeniowych i logi-
stycznych, konwoje jednostek z pomocą hu-
manitarną i przerzuty wojsk na akwenach 
niebezpiecznych poprzedzone są operacją 
przeciwminową. Jest to szczególnie istotne 
w sytuacjach kryzysowych, kiedy do zagro-
żonego rejonu musi bezpiecznie dotrzeć po-
moc humanitarna i wsparcie logistyczne. 
Miny morskie stanowią duże zagrożenie dla 
żeglugi, są wykorzystywane podczas dzia-

łań bojowych, a także mogą być narzędziem 
w rękach terrorystów. Od skuteczności ich 
wykrywania i niszczenia zależy w dużej 
mierze bezpieczeństwo transportu morskie-
go, oraz powodzenie akcji pozamilitarnych 
prowadzonych na akwenach morskich. Ćwi-

czeniem kierował kmdr por. Andrzej WOJT-
KOWIAK, dowódca świnoujskiego 12. Dy-
wizjonu Trałowców.

przeciwminowych
kpt. mar. Jacek Kwiatkowski

rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl

Od roku 2002 inwestycję prowadzi 
Fundacja „O dach dla historii Ma-
rynarki Wojennej” Jesteśmy obec-
nie po przetargach – mówi kmdr 

por. dr Sławomir Kudela, dyrektor Muzeum 
MW – wyłoniliśmy inwestora zastępczego, 
który będzie nas reprezentował przed wyko-
nawcą. Jest nim Biuro Obsługi Budownictwa 
Stanisław Kordek z Rumi. Będzie on czuwał 
aby wszystkie części budowy przebiegały 
zgodnie ze sztuką muzealną, zgodnie z wymo-
gami myśli technicznej i parametrami mate-
riałów budowlanych oraz urządzeń. – Nato-
miast bezpośrednim wykonawcą prac na wy-
konanie wnętrz gmachu będzie firma Extra-
bau z Gdańska, która ma już na swoim koncie 
między innymi budowę stadionów, szkół oraz 
instytucji kultury. Jak twierdzą fachowcy, 
w Muzeum MW najtrudniejsze i zarazem naj-
droższe będzie wykonanie instalacji alarmo-
wej, klimatyzacyjnej, czy monitoringu. 
Obiekt ma zostać oddany do użytku w paź-
dzierniku przyszłego roku. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem to uroczyste otwar-

Po 5 latach zastoju rusza II etap budowy Muzeum Marynarki Wojennej. 
Placówka ma zostać otwarta w przyszłym roku.

Dokończyć dzieło
cie muzeum nastąpi w dniu święta Marynarki 
Wojennej – 28 listopada. 

PARTER DLA GOŚCI
Dyrektor Kudela chciałby aby muzeum by-

ło placówką „żywą” nie ograniczającą się wy-
łącznie do gabloty i statycznego eksponatu. 
Na parterze zaraz po wejściu do gmachu z le-
wej strony usytuowana będzie sala audytoryj-
na, która pozwoli na prowadzenie wykładów, 
konferencji czy też spotkań dla 120 osób. 
Także na parterze będzie sala wystaw czaso-
wych. Uznaliśmy, że jak najbardziej zasadne 
będzie organizowanie wystaw gościnnych 
prezentujących dorobek polskiego muzealnic-
twa oraz organizowanie wystaw okoliczno-
ściowych na przykład z okazji świąt państwo-
wych, święta morskiego rodzaju sił zbrojnych 
i innych. – wyjaśnia komandor Kudela

HISTORIA I TECHNIKA
Z kolei na pierwszym piętrze znajdować 

się będzie stała ekspozycja poświęcona dzie-
jom oręża polskiego na morzu. Na insceniza-

cje tej wystawy zostanie rozpisany konkurs, 
który spełniałby oczekiwania społeczne. 
Chodzi o to, aby tysiąc lat historii Polski na 
morzu było przedstawione ciekawie, atrak-
cyjnie, z udziałem najnowocześniejszych 
technik audiowizualnych. 

Z WIDOKIEM NA ZATOKĘ
Wzorcem dla dyrektora są takie placówki 

jak Muzeum Powstania Warszawskiego 
w Warszawie, Muzeum Wazy w Sztokholmie, 
czy też Muzeum Morskie w Odessie. 

Kolejne piętro to część biurowo-magazyno-
wa. Tu znajdą swoje miejsce wszystkie działy 
muzealne i pracownie. 

Na trzecim piętrze przewiduje się kawiar-
nię z rozszerzoną ofertą, pozwalająca obsłu-
żyć różne sympozja, konferencje czy też spo-
tkania. Kawiarnia połączona będzie z tara-
sem, z którego będzie można podziwiać wi-
dok na Zatokę Gdańską. 
sem, z którego będzie można podziwiać wi-
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Jesień to czas 
przygotowań

kmdr ppor. Tomasz Sojer
bandera@mw.mil.pl

Jak ustrzec siebie, a w szczególności 
dzieci przed zachorowaniem? Zawsze 
powinniśmy pamiętać o właściwym 
ubiorze dostosowanym do warunków 

pogodowych i naszych zajęć. Zwróćmy uwagę, 
aby pomieszczenia w których przebywamy by-
ły regularnie wietrzone i miały zapewnioną 
cyrkulację powietrza. Równie groźne są ozię-
bienie organizmu jak i jego przegrzanie, 
a szczególnie nadmiernie rozbierające się po-
ciechy po przepoceniu w trakcie zabawy. 
W tym czasie również dieta powinna być uroz-
maicona, bogata w warzywa i owoce. Powinna 
zapewniać wyrównany bilans energetyczny 
szczególnie dla dorastającego organizmu. 
Istotna jest aktywność fizyczna niebywale pod-
nosząca odporność. Jeśli jest ona prowadzona 
regularnie, stanowi złoty środek zabezpiecza-
jący przed zachorowaniem. 

Należy pamiętać, że wypoczynek letni 
w odmiennych warunkach geograficznych 
bądź klimatycznych (np. wyjazd znad morza 
w tereny podgórskie na okres 14 dni) jest war-
tościową szczepionką ochronną poprzez sty-
mulację naszej odporności, szczególnie dojrze-
wającego organizmu. Proponowane są również 
liczne preparaty stosowane w ramach profilak-
tyki i wczesnej fazie leczenia przeziębień. Ma-
my między innymi do wyboru wyciągi z je-
żówki purpurowej (Echinacea purpura) i pre-
paraty tranu (Oleum Jecoris Aselli), o różnych 
stężeniach i ograniczeniach wiekowych. Do-
stępne są również preparaty homeopatyczne 
występujące najczęściej w postaci granulek 
i mikrogranulek. W momentach osłabienia po-
magają także napary i syropy ziołowe. Dużą 
popularnością cieszą się napary z kwiatów lipy 
(Tilia Insularis) działające m.in. napotnie, sy-
ropy cebulowe (Allium cepa) o działaniu prze-
ciw drobnoustrojom i aroniowe (Aronia Mela-
nokarpa) ze znaczną dawką witaminy C i wy-
miataczy wolnych rodników, które wspomaga-
jące proces odporności. Często nieodzowne 
staje się podanie witaminy C również w połą-
czeniu z Rutyną. 

Natomiast jednym z nielicznych środków 
o udokumentowanej skuteczności są szcze-
pienia przeciw grypie, które powinniśmy wy-
konać corocznie we wrześniu lub październi-
ku u dzieci z chorobami przewlekłymi, często 
chorującymi lub przebywającymiw dużych 
grupach ludzkich (np. szkołach) oczywiście 
z uwzględnieniem nielicznych przeciwwska-
zań do tego szczepienia. Jest to szczególnie 
ważne gdyż z grypą mamy do czynienia za-
zwyczaj w styczniu i lutym, ale nasz orga-
nizm musi mieć czas na przygotowanie ukła-
du odpornościowego do obrony przed tą groź-
ną chorobą, która z łatwością rozprzestrzenia 
się głównie drogą kropelkową często w spo-
sób nie absorbujący naszej uwagi.

Okres jesienny jest przejściową porą roku pomiędzy gorącym latem i mroźna 
zimą. Jest to czas służący organizmowi do przygotowań na trudniejszy czas. 
Hartowanie organizmu i gromadzenie tkanki tłuszczowej. Kłopoty zaczynają się, 
gdy pory roku tracą swój charakter i cykliczność. W szczególności dotyczy to 
dzieci, które rozpoczynają obowiązki przedszkolne i szkolne, czyli narażone są na 
przebywania w dużych grupach rówieśników. 

się głównie drogą kropelkową często w spo-
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kpt. mar. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

Trzecia znowu pierwsza

W 2010 roku uczestniczyło w Mi-
strzostwach Marynarki Wojen-
nej w Sporcie Powszechnym 
uczestniczyło około 900 za-

wodników reprezentujących 8 zespołów. Ma-
rynarze rywalizowali w oparciu o „Plan – ka-
lendarz i regulaminy zawodów sportowych 
w sporcie powszechnym”. System współza-
wodnictwa sportowego obejmował 13 dyscy-
plin sportowych: bieg patrolowy, biegi na 
orientację, biegi przełajowe, indywidualny 
i zespołowy bieg w Ośrodku Sprawności Fi-
zycznej, piłka siatkowa, pływanie, strzelanie 
z pistoletu wojskowego, strzelanie z karabinu 
kbk AK, tenis stołowy, tenis ziemny, wioślar-
stwo oraz wyciskanie sztangi leżąc.

Analizując wyniki współzawodnictwa za 
2010 rok należy zwrócić uwagę, iż po raz 20 
z rzędu tytuł mistrzowski przypadł 3 Flotylli 
Okrętów. – przyznaje kmdr ppor. Paweł Łępa. 
– Godnym odnotowania jest również fakt, iż 
CSzMW odbiegające znacznie liczebnością 

Zakończyły się Mistrzostwa Marynarki Wojennej w Sporcie Powszechnym. 
Zwycięzcą, już po raz 20 z rzędu, została 3 Flotylla Okrętów. Ostatni etap 
zmagań obejmował pływanie, wioślarstwo i biegi na orientacje. Łącznie, 
po rozegraniu 13 dyscyplin, 3 Flotylla Okrętów zdobyła 90 punktów 
o 17 wyprzedzając Centrum Szkolenia MW i o 23 Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia MW.

Klasyfikacja końcowa mistrzostw MARYNARKI WOJENNEJ za 2010 rok przedstawia się następująco:
1 miejsce - 3 Flotylla Okrętów        – 90 pkt.
2 miejsce - Centrum Szkolenia MW       – 73 pkt.
3 miejsce - Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW    – 67 pkt.
4 miejsce - 8 Flotylla Obrony Wybrzeża       – 64 pkt.
5 miejsce - 6 Ośrodek Radioelektroniczny / Dywizjon Zabezp. Hydrograficznego   – 54 pkt.
6 miejsce - Brygada Lotnictwa MW      – 41 pkt.
7 miejsce - Oddział Zabezpieczenia MW / Ośr. Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP – 33 pkt.
8 miejsce - Akademia Marynarki Wojennej     – 33 pkt.

pozostałym zespołom zajęło drugie miejsce, 
gromadząc niemalże dwukrotnie więcej punk-
tów niż ponad pięciokrotnie większa Brygada 
Lotnictwa MW. – dodaje.

Sport Powszechny jest integralną częścią 
kultury fizycznej w Wojsku Polskim. Szeroki 
wachlarz dyscyplin sportowych pozwala na re-
alizację własnych pasji i zainteresowań oraz 
daje możliwości współzawodnictwa w zawo-
dach różnego szczebla. Sport powszechny ma 

również wyraźny wpływ na stan sprawności 
fizycznej żołnierzy zawodowych oraz jest nie-
zbędnym uzupełnieniem szkolenia programo-
wego. Nie można zapominać również, że sta-
nowi istotny element profilaktyki zdrowotnej, 
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz in-
tegracji środowiska wojskowego. 
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz in-
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