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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Piotr Leoniak
"Oto Melara na Kościuszce"

 Szanowni Czytelnicy,

Współczesne systemy dowodzenia i łączności powinny wspomagać do-
wódcę każdego szczebla w podejmowaniu decyzji, dostarczając mu 
niezbędnych informacji.  Nieodzownym elementem tego systemu jest 
także zapewnienie ciągłej łączności na każdym szczeblu dowodzenia, 

od działu na okręcie, do komórek dowodzenia na najwyższym szczeblu.
 Łączność zawsze towarzyszyła żołnierzom na polach bitew. Zapewnienie spraw-

nego jej funkcjonowania, płynności przekazywania rozkazów, nieraz było rękojmią 
zwycięstwa. Chociaż rozwój techniki na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci był ol-
brzymi to sama idea pozostała ta sama – kto może liczyć na szybką 
i precyzyjną informację ten ma przewagę nad przeciwnikiem.

Zasady te obowiązują w każdym oddziale i pododdziale Wojska Polskiego. Obo-
wiązują oczywiście także w Marynarce Wojennej. W dowodzeniu wykorzystuje się 
nie tylko najnowsze zdobycze techniki, ale także proste sprawdzone systemy. Dlate-
go też dla marynarzy nie jest obcy „kod flagowy”, „semafor”, „światło”, czy z dru-
giej strony najnowocześniejsze systemy, jak np. radiostacje cyfrowe oraz sieci kom-
puterowe połączone z  innymi systemami i sieciami poprzez łącza satelitarne. Tylko 
połączenie tych wszystkich elementów, daje bowiem szansę na utrzymanie ciągłej 
łączności w każdych warunkach bojowych.

Jednostki brzegowe Marynarki Wojennej, takie jak Centrum Wsparcia Teleinfor-
matycznego i Dowodzenia MW, dysponują najnowocześniejszymi środkami łączno-
ści, umożliwiającymi  łączność z okrętami w każdych warunkach i na wszystkich 
akwenach. Z systemami łączności nierozerwalnie związana jest informatyka, która 
determinuje ciągły ich rozwój. Związana jest z nimi również radiolokacja, realizo-
wana między innymi w Punktach Obserwacyjnych MW, o których pracy i zadaniach 
będą mogli Państwo przeczytać na kolejnych stronach tego numeru „Bandery”. Za-
chęcam do lektury.

Komandor Roman Kreft
Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 

i Dowodzenia Marynarki Wojennej

 2 TOMASZ GOS | Dusza w śrubkach

 5 CZESŁAW CICHY | Laureat "Buzdygana"

 6 TOMASZ GOS | Szkoła patrzenia
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 10 CZESŁAW CICHY | Odnaleźć i zniszczyć
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 13 TOMASZ GOS | W sieci
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 16 TOMASZ GOS| Złoto na macie

Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik@mw.mil.pl.

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa". Nasz profil na Facebooku: 
www.facebook.pl/bandera.
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Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Na czym polega Pana praca? Na 
utrzymaniu sprawności technicznej 

śmigłowca . Maszyna musi być w każdej 
chwili gotowa do udziału w akcji ratowni-
czej bez względu na porę roku, w dzień i w 
nocy.

A kiedy śmigłowiec już jest w akcji to 
na czym polegają Pana zadania? 

Załoga śmigłowca ratowniczego składa się 
z pięciu osób: dowódcy, drugiego pilota, 
technika pokładowego, lekarza i ratowni-
ka. Każdy z nas ma swoje obowiązki i że-
by akcja ratownicza zakończyła się powo-
dzeniem załoga musi być zgrana. Podczas 
podejścia śmigłowca do jednostki pływają-
cej opuszczam swoje miejsce między pilo-
tami i przechodzę do kabiny pasażerskiej 
gdzie znajduje się lekarz i ratownik. Śmi-
głowiec wykonuje lot wokół jednostki pły-
wającej celem rozpoznania miejsca prowa-
dzenia akcji oraz skontrolowania czy na 
jednostce nie znajdują się luźne przedmio-
ty które zagrażają bezpieczeństwu. Na ko-
mendę dowódcy – NAPROWADZAJ , 
prowadzę obserwację śmigłowca. Muszę 
kontrolować jego położenie względem 
okrętu. Podczas akcji na pokład jednostki 
pływającej opuszczam ratownika i lekarza. 
Wtedy dowódca załogi, który pilotuje ma-
szynę słucha moich komend i informacji o 
tym co się dzieje pod śmigłowcem. Po wy-
konaniu tej czynności odchodzimy na krąg 
w celu wystudzenia silników. W tym cza-
sie lekarz z ratownikiem zajmują się po-
szkodowanym. Po wezwaniu przez radio 
lub na sygnał ratownika wracamy. Jako 
pierwszy na pokład wciągany jest zawsze 
lekarz po to, żeby mógł technikowi pomóc 

B A N D E R A

umieścić w prawidłowy sposób chorego na 
noszach i udzielił choremu pierwszej po-
mocy. Potem na pokład wciągany jest cho-
ry a na końcu ratownik. 

Pochodzi Pan z wojskowej rodziny... 
Od najmłodszych lat chciałem być żoł-

nierzem. Wszyscy moi bracia służyli w 
wojsku a trzech z nich w lotnictwie Mary-
narki Wojennej. Moja mama została od-
znaczona Złotym Medalem za Zasługi dla 
Obronności Kraju za to, że wychowała ty-
lu synów noszących wojskowy mundur. 

Od dawna jest Pan w lotnictwie Ma-
rynarki Wojennej? Od 1987 roku. W 

powietrzu spędziłem ponad 2300 godzin. 
Nie pamiętam w ilu akcjach ratowniczych 
brałem udział ale pamiętam doskonale 
swoją pierwszą akcję. Lataliśmy wówczas 
śmigłowcami Mi-2. Dostaliśmy wezwanie 
nad Zalew Wiślany, blisko granicy polsko-
rosyjskiej. Musieliśmy uważać, żeby jej 
nie przekroczyć bo mogła być z tego afera 
dyplomatyczna. To był poniedziałek a my 
mieliśmy znaleźć bojerowca, który zaginął 
w niedzielę (bojer – jednostka poruszająca 
się ślizgiem po lodzie i napędzana siłą wia-
tru – przyp. red.). Znaleźliśmy go. Wpadł 
do przerębla i niestety już nie żył. To było 
dla mnie dość bolesne przeżycie.

Kto może zostać technikiem pokłado-
wym? Od najmłodszych lat oswajany 

byłem z techniką motoryzacyjną a co za 
tym idzie mogłem poznać zasady działania 
różnych silników. Aby zostać technikiem 
pokładowym trzeba mieć powołanie, jak 
do każdego zawodu. Podchodząc do śmi-
głowca witam się z nim poklepując go po 
„nosku”. Jeśli ktoś nie ma powołania i nie 

lubi grzebać we wszelkiego rodzaju urzą-
dzeniach mechanicznych to na pewno nim 
nie zostanie. Technik pokładowy musi 
wiedzieć prawie wszystko o wszystkich 
urządzeniach jakie są zamontowane w 
śmigłowcu. 

Na co w czasie lotu technik pokłado-
wy powinien zwracać szczególną 

uwagę? W zasadzie na wszystko , w szcze-
gólności na pracę zespołu napędowego jak 
i jego instalacje olejową, paliwową czy 
elektryczną. W przypadku odchyleń para-
metrów pracy od normy natychmiast mel-
dować dowódcy o zaistniałym przypadku. 
Muszę także obserwować warunki pogo-
dowe na zewnątrz, zwłaszcza podczas du-
żej wilgotności powietrza przy niskich 
temperaturach, bliskich 0 stopni C, kiedy 
może występować oblodzenie wirnika no-
śnego oraz wlotów silników.

Z czym kojarzy się Panu imię Kaśka? 
Z moją córką i... ze śmigłowcem. Kil-

kanaście lat temu byłem przy odbiorze 
śmigłowca W-3RM. Anakonda o numerze 
bocznym 0813. Miałem na nim latać więc 
nazwałem go imieniem mojej trzyletniej 
wówczas córki: Kaśka. Mamy taki zwy-
czaj, że nadajemy imiona wszystkim śmi-
głowcom. Mój tata mawiał, że każdy 
sprzęt techniczny ma swoją duszę. Coś w 
tym chyba jest bo jak przynajmniej raz w 
tygodniu nie powiem do mojego śmigłow-
ca kilku ciepłych słów to jest prawie pew-
ne, że coś się w nim popsuje.
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Ze starszym bosmanem sztabowym Mirosławem Ochterą, który 
został wyróżniony tytułem technika roku Marynarki Wojennej 
przyznawanym przez Agencję Lotniczą Altair - wydawcę magazynu 
„Skrzydlata Polska” rozmawia Tomasz Gos.
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STARSZY BOSMAN SZTABOWY MIROSŁAW OCHTERA ma na swoim koncie blisko 29 lat służby wojskowej i ponad 2300 godzin nalotu. W 
1987 roku rozpoczął służbę zawodową na stanowisku starszego mechanika w 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego, następnie, w 1988 roku, zo-
stał wyznaczony na stanowisko starszego mechanika klucza eksploatacji samolotów w 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego. Od 1989 roku był star-
szym mechanikiem w 18. Eskadrze Lotnictwa Ratowniczo - Łącznikowego MW. Po sformowaniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej pełnił 
obowiązki technika pokładowego w 1. Puckim Dywizjonie Lotniczym, 28. Puckiej Eskadrze Lotniczej. 
Bosman Mirosław Ochtera latał na samolotach An-2, oraz śmigłowcach Mi-2 i W-3. Obecnie jest technikiem pokładowym śmigłowców ratowni-
czych W-3RM „Anakonda” w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego. Od 1996 roku posiada również uprawnienia technika - instruktora na tym śmi-
głowcu. W 2012 roku pełnił 53 dyżury w systemie ratownictwa morskiego i lotniczego. 
Za udział w operacji ratowania powodzian w 1997 roku Prezydent RP odznaczył go „Srebrnym Krzyżem Zasługi za Dzielność”.

Dusza w śrubkach Sprostowanie

W styczniowym numerze „Bandery” (nr 1 styczeń 2013) w wywiadzie z kontradmirałem w st. spocz. Henrykiem Pietraszkiewiczem 
„Śmiech przedłuża życie” nie powinno być zdania „Na Morzu Śródziemnym spędzaliśmy po kilka miesięcy” a zamiast zdania „W 
państwach Układu Warszawskiego, od połowy lat 60 marynarki wojenne wysyłały okręty na tak zwaną służbę bojową.” powinno być 
zdanie „Od połowy lat 60 Związek Radziecki wysyłał okręty na tak zwaną służbę bojową.”. Za pomyłkę przepraszamy Pana Admi-
rała i Czytelników.

Redakcja
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kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

Marynarka Wojenna 14 lat w NATO

Gala „Wojskowych Oskarów” odby-
ła się 1 marca w Warszawie. 
Wśród tegorocznych laureatów był 
m.in. kpt. mar. pil. Sebastian Bąbel 

z lotnictwa Marynarki Wojennej. Podczas uro-
czystości wręczenia buzdyganów podkreślił 
on, że takie wyróżnienie nie byłoby możliwe 
bez ludzi, którzy swoją ciężką służbą tworzą 
jeden zespół. „Stosunkowo łatwo zdobyć Buz-
dygan. trzeba zostać zauważonym w swoim 
działaniu i wybranym do jego otrzymania. 
Jednak udowadniać każdego dnia, że jest się 
godnym tej nagrody to znacznie trudniejsze 
zadanie” – dodał.

Kpt. mar. pil. Sebastian Bąbel urodził się w 
1974 roku w Olsztynie gdzie ukończył III Li-
ceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Koper-
nika oraz Szkołę Muzyczną I i II stopnia w 
klasie klarnetu. W 1993 roku rozpoczął edu-
kację w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Po-
wietrznych. Ukończył ją w 1997 roku jako pi-
lot śmigłowca uzyskując 10-tą lokatę w 100 
osobowej grupie rocznika. W “Szkole Orląt” 
wykonywał loty na samolotach TS-11 Iskra 
oraz śmigłowcach Mi-2 i W-3.

W tym samym roku został skierowany do 
służby w lotnictwie Marynarki Wojennej, po-
czątkowo w 1. Puckim Dywizjonie Lotni-
czym w Gdyni Babich Dołach jako pilot śmi-
głowców W-3, następnie w 28. Puckiej Eska-

drze Lotniczej, gdzie od 2003 roku rozpoczął 
szkolenie na śmigłowcach pokładowych SH-
2G. W 2006 roku po raz pierwszy brał udział 
w misji fregaty rakietowej ORP “Gen. K. Pu-
łaski” w ramach stałego zespołu okrętów 
NATO na Morzu Śródziemnym. Kpt. mar. 
pil. Sebastian Bąbel wchodził wówczas w 
skład komponentu lotniczego bazującego na 
pokładzie okrętu. Podczas operacji prowa-
dzonej pod kryptonimem “Active Endeavour” 
wykonywał zadania patrolowania szlaków 
żeglugowych oraz kontroli wyznaczonych 
jednostek handlowych, co do których istniało 
podejrzenie, że współpracują z organizacjami 
terrorystycznymi lub przemytnikami. W cią-
gu 3 miesięcy operacji wykonał 65 lądowań 
na pokładach różnych okrętów w dzień oraz 
44 w nocy. 

Pilot śmigłowca pokładowego musi mieć 
doskonały wzrok i pewną rękę. „Sebastian 
jest bardzo dobry. Widać, że czuje drążek” – 
mówi dowódca klucza technicznego kpt. mar. 
Grzegorz Kutyła, który wielokrotnie obser-
wował jego lądowania na pokładzie okrętu. 
„Ma także niezwykle ważną umiejętność ła-
godzenia napięć i rozwiązywania konflik-
tów” – dodaje kpt. Kutyła. To ważna cecha 
podczas długich rejsów na morzu.

W 2008 kpt. mar. pil. Sebastian Bąbel uzy-
skał uprawnienia instruktorskie na SH-2G. 
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Dwukrotny uczestnik operacji NATO na Morzu Śródziemnym, dowódca klucza śmigłowców 
pokładowych SH-2G został laureatem tegorocznej edycji prestiżowej nagrody “Polski 
Zbrojnej” – „BUZDYGANY”. Kapitan mar. pil. Sebastian Bąbel z 43. Bazy Lotnictwa 
Morskiego w Gdyni Babich Dołach ma na swoim koncie 1350 godzin nalotu oraz ponad pół 
tysiąca lądowań na pokładach okrętów, w tym 120 w nocy.
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40 rocznica śmierci dowódcy floty   Wiceadmirała Józefa Unruga

28 lutego minęło 40 lat od śmierci wiceadmi-
rała Józefa Unruga, współtwórcy odrodzo-

nej Marynarki Wojennej RP, Dowódcy Floty i 
Obszaru Nadmorskiego w II RP, wychowawcy 
wielu pokoleń marynarzy. Pamięć o wiceadmi-
rale Józefie Unrugu jest widoczna w wielu 
miejscach na Wybrzeżu - w kościele Marynarki 
Wojennej w Gdyni-Oksywiu jest tablica jego 
pamięci. Jest on patronem m.in. Centrum Szko-
lenia Marynarki Wojennej w Ustce, Szkoły 
Podstawowej nr 17 w Gdyni, Ogólnokształcą-
cego Liceum Programów Indywidualnych w 
Gdańsku oraz Szkoły Podstawowej w Laskach 
Wielkich. Wiceadmirał ma też swoją ulicę w 
Gdyni. 2 lipca 2006 r. uhonorowano tego wy-
bitnego oficera Polskiej Marynarki Wojennej, 
gwiazdą wmurowaną w Alei Zasłużonych Lu-
dzi Morza w Rewie. Wiceadmirał Józef Michał 
Hubert Unrug 1 czerwca 1919 roku zgłosił się 
do Wojska Polskiego. 26 lipca został wcielony 

do PMW w stopniu kapitana marynarki. 18 
września odjął stanowisko Szefa Wydziału 
Operacyjnego Sekcji Organizacyjnej w Depar-
tamencie dla Spraw Morskich, a następnie zo-
stał skierowany do Gdańska na stanowisko kie-
rownika Urzędu Hydrograficznego. Pełnił sze-
reg odpowiedzialnych stanowisk w Marynarce 
Wojennej w okresie międzywojennym, był 
m.in. w 1922 r. p.o. Szefem Sztabu Dowództwa 
Wybrzeża Morskiego w Pucku, a następnie 
Szefem Sztabu Dowództwa Floty. 19 maja 
1925 roku został mianowany przez Prezydenta 
RP Dowódcą Floty. W 1933 roku został awan-
sowany do stopnia kontradmirała. Z chwilą mo-
bilizacji 24 sierpnia 1939 roku został mianowa-
ny Dowódcą Obrony Wybrzeża, podległym 
bezpośrednio Naczelnemu Wodzowi. Od 1 
września do 2 października dowodził obroną 
Helu 

Dowódca Deutsche Marine z wizytą w Marynarce Wojennej RP

12 marca, minęło 14 lat od dnia, kiedy Polska 
weszła w struktury NATO. Od tego czasu 

polskie okręty wielokrotnie prowadziły działa-
nia w ramach Stałych Zespołów NATO-wskich 
i operacji antyterrorystycznej „Active Endeavo-
ur” na Morzu Śródziemnym, spędzając łącznie 
pod flagą Paktu Północnoatlantyckiego wiele 
miesięcy na morzu. Polska flota ma na swoim 
koncie udział w kilkuset ćwiczeniach Sojuszu, 
pracach grup roboczych, a także wielokrotnie 
kierowała swoich marynarzy na ważne stanowi-
ska w strukturach NATO. W piętnasty rok 
funkcjonowania w strukturach Sojuszu Mary-
narka Wojenna wkracza dowodząc „Tarczą 
Przeciwminową Europy” – jednym z czterech 

Dowódca Sił Morskich Niemiec, złożył wi-
zytę w polskiej Marynarce Wojennej. Ad-

mirał floty Axel SCHIMPF spotkał się dowód-
cą Marynarki Wojennej RP admirałem floty 
Tomaszem MATHEA. Podczas wizyty omó-
wiono między innymi efekty polsko-niemiec-
kich rozmów sztabowych, które odbyły się w 
styczniu br. Strona polska zaprezentowała zało-
żenia programu modernizacji polskiej MW 
oraz wnioski ze współpracy pomiędzy flotami 
obu państw. Dowódcy omówili także efekty 
polsko-niemieckich rozmów sztabowych, które 
odbyły się w styczniu br. w Gdyni. Delegacja 

niemiecka zapoznała się z możliwościami 
Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków w 
Porcie Wojennym w Gdyni Oksywiu. Jest to 
obecnie jeden z najnowocześniejszych ośrod-
ków szkolenia nurkowego w Europie. Współ-
praca sił morskich Polski i Niemiec to przede 
wszystkim wspólne ćwiczenia morskie, wizyty 
okrętów oraz rozmowy sztabowe, konferencje i 
seminaria. Rocznie okręty, samoloty i śmigłow-
ce Marynarki Wojennej i Deutsche Marine 
uczestniczą w kilkunastu ćwiczeniach dwu i 
wielostronnych zarówno w ramach NATO jak i 
pod auspicjami „Partnerstwa dla Pokoju”. 

Pod dowództwem kpt. mar. pil. Sebastiana 
Bąbla załoga SH-2G podczas misji ORP "Pu-
laski" na Morzu Śródziemnym wykryła mię-
dzy innymi łódź z 9 prawdopodobnymi ucie-
kinierami z Algierii. Pilot SH-2G wykonał 
wówczas łącznie 55 lądowań na pokładach 
okrętów w dzień oraz 34 w nocy.

Kpt. mar. pil. Sebastian Bąbel w 2010 roku 
uzyskał III, a w 2012 - II klasę pilota do-
świadczalnego. W maju 2010 brał udział w 
ćwiczeniu eksperymentalnym CAP DEMO, 
w którym śmigłowiec pod jego dowództwem 
wykonywał loty z operatorami jednostki 
GROM. Ich zadaniem było zabezpieczenie 
operacji przejęcia jednostki opanowanej 
przez terrorystów. W tym samym roku objął 
dowodzenie kluczem śmigłowców pokłado-
wych SH-2G 43. Bazy Lotnictwa Morskiego 
i ukończył studia podyplomowe w Akademii 
Marynarki Wojennej na kierunku zarządza-
nie kryzysowe, gdzie z oceną bardzo dobrą 
obronił pracę "Zarządzanie informacją w sy-
tuacjach kryzysowych". "Doświadczenie na-
uczyło mnie, że instruktor czy dowódca po-
winien być liderem, a nie despotą" - mówi 
kpt. mar. pil. Sebastian Bąbel. „Przełożony 
stawiający jedynie wszystkich na baczność i 
karzący podwładnych jest być może efektow-
ny w działaniu, ale za to nieefektywny”.
karzący podwładnych jest być może efektow-

elitarnych, stałych zespołów NATO. Obecnie 
na Morzu Północnym operują dwa polskie 
okręty, na których obok biało-czerwonej bande-
ry powiewa flaga Paktu Północnoatlantyckiego. 
Są to jednostki wchodzące w skład Stałego Ze-
społu Sił Obrony Przeciwminowej NATO – 
okręt dowodzenia tym zespołem ORP „Kontr-
admirał Xawery Czernicki” i niszczyciel min 
ORP „Czajka”. Z pokładu „Czernickiego” pol-
ski sztab dowodzi okrętami NATO przeznaczo-
nymi do reagowania wobec zagrożeń mino-
wych na akwenach europejskich, które mają 
strategiczne i ekonomiczne znaczenie dla 
państw Sojuszu oraz są istotne dla bezpieczeń-
stwa międzynarodowej żeglugi.

BUZDYGANY przyznawane są żołnierzom i osobom cywilnym, które swoją osobowością, służbą i pracą kształtują nowoczesny wizerunek Sił 
Zbrojnych. Kapitan mar. pil. Sebastian Bąbel z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach został wyróżniony za wyjątkowe umiejęt-
ności pilota lotnictwa morskiego, które wielokrotnie wykorzystał w operacjach bojowych oraz podczas ćwiczeń.

Laureat „Buzdygana”
B A N D E R A
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Przez cały rok, dwadzieścia cztery godziny na dobę marynarze, którzy pełnią 
służbę w Punktach Obserwacyjnych MW monitorują polskie obszary morskie. Ich 
zadaniem jest obserwowanie wszystkiego co dzieje się na morzu, w powietrzu i 
na lądzie wzdłuż linii brzegowej.

Na Wybrzeżu znajduje się kilka-
naście Punktów Obserwacyj-
nych Marynarki Wojennej. Są 
rozmieszczone w taki sposób 

by swoim zasięgiem objąć w sumie całą 
morską granicę Polski, a także morskie za-
toki i kilkukilometrowy pas lądu graniczą-
cy z morzem. „Zadaniem punktów obser-
wacyjnych jest rozpoznawanie, śledzenie i 
wykrywanie wszystkich obiektów i zjawisk 
na morzu, lądzie i w powietrzu za pomocą 
urządzeń radiolokacyjnych i sprzętu łącz-
ności” - wyjaśnia starszy chorąży marynar-
ki Mariusz Markocki, dowódca Punktu Ob-
serwacyjnego „Westerplatte” Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodze-
nia Marynarki Wojennej. Priorytetem 
wszystkich punktów obserwacyjnych jest 
wymiana informacji z okrętami, samolota-

mi i śmigłowcami Marynarki Wojennej. 
Wszystkie informacje są później przekazy-
wane do służby operacyjnej Centrum Ope-
racji Morskich. Z punktów obserwacyjnych 
prowadzi się też obserwację cywilnych jed-
nostek. „Latem bywa, że prowadzimy w 
ciągu dnia obserwację ponad stu obiektów 
znajdujących się na Zatoce Gdańskiej. Są 
wśród nich promy pasażerskie, jachty, mo-
torówki czy skutery wodne” mówi starszy 
chorąży marynarki Mariusz Markocki. Ma-
rynarze służący w punktach obserwacyj-
nych prowadzą też stały nasłuch na kanale 
ratowniczym i na kanale kapitanatów por-
tów. W sytuacji gdy jakaś jednostka pływa-
jąca wzywa pomocy, PO są w stanienie 
szybko i dokładnie ją zlokalizować. „Pro-
wadzimy także obserwację wzrokową. Po-
zwala to nam na podjęcie szybkiej inter-

wencji w sytuacji kiedy na przykład ule-
gnie wypadkowi mała jednostka pływająca, 
która nie jest wyposażona w systemy alar-
mowe. Kilka razy zdarzało się też nam za-
obserwować na lądzie w strefie przybrzeż-
nej pożar. Zgłaszaliśmy to do służby opera-
cyjnej COM, która natychmiast wzywała 
na miejsce straż pożarną” - wyjaśnia kmdr 
ppor. Krzysztof Rochewicz, szef Zespołu 
Obserwacji Technicznej RZT Wschód 
CWTiD MW. Dodaje, że do obserwacji 
wzrokowej oprócz oczywiście lornetek w 
niektórych PO jest możliwość korzystania 
z kamer. Z kolei punkt obserwacyjny w 
Ustce ma dodatkowe zadanie związane z 
obserwacją poligonów morskich w czasie 
ćwiczeń. Często zdarza się, ze na teren po-
ligonu wpływają kutry rybackie. W takiej 
sytuacji punkt obserwacyjny musi natych-

Szkoła patrzenia miast zgłosić taki fakt do służb operacyj-
nych COM. Aby uniknąć tragedii wstrzy-
muje się ćwiczenia do czasu opuszczenia 
poligonu przez jednostkę cywilną. Nie bez 
znaczenia dla działań punktów obserwacyj-
nych jest fakt, że niektóre obszary Bałtyku 

mogą  w większym stopniu od pozostałych 
być narażone na ataki terrorystyczne. Na 
przykład w rejonie PO „Westerplatte” znaj-
duje się gdański Naftoport co powoduje, że 
marynarze z tego  punktu muszą zwracać 
szczególną uwagę właśnie na zagrożenia 

asymetryczne. Kolejnym zadaniem PO jest 
monitoring skażeń na Bałtyku. Im większy 
ruch jednostek pływających na akwenie 
morskim tym bardziej wzrasta zagrożenie 
związane ze skażeniem środowiska. Jak 
mówi kmdr por. Tomasz Malinowski, Szef 
Rejonu Zabezpieczenia Teleinformatyczne-
go CWTiD MW każdy PO jest w pewnym 
sensie miniaturowym „państwem”. Często 
znajduje się on na terenie parku narodowe-
go, terenu przemysłowego lub innej jed-
nostki wojskowej. „Tutaj wszyscy są zdani 
jedynie na siebie. Wszyscy muszą sobie 
ufać, a każdy z marynarzy zostając na 
wachcie musi wiedzieć jak ma się zacho-
wać w każdej sytuacji jaka może go tutaj 
spotkać. Marynarze muszą dokładnie wie-
dzieć w jakim zakresie mogą podejmować 
decyzje i do jakich organów muszą wysy-
łać określone informacje. Przygotowanie 
techniczne musi być wsparte odpornością 
psychiczną pozwalającą na pełnienie 24 
godzinnej wachty” - mówi kmdr por. To-
masz Malinowski. Dodaje, że chociaż pra-
ca w PO nie jest spektakularna to wymaga 
dużej wiedzy i precyzji. 
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BOJOWY DYŻUR
W jednym punkcie obserwacyjnym służy około 14 osób. Z reguły jest to dowódca, jego zastęp-
ca oraz 12 techników i operatorów. Służby pełni się w charakterze dyżuru bojowego. Oznacza 
to, że dyżury są pełnione przez cały rok 24 godziny na dobę. 

OBSERWUJĄC BAŁTYK
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej  realizuje zadania 
związane z obserwacją techniczną, zabezpieczając działania Marynarki Wojennej. Centrum 
wspiera bezpieczeństwo żeglugi na Bałtyku poprzez Punkty Obserwacyjne przy współpracy ze 
Strażą Graniczną. 
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 Koordynację wysiłku poszukiwania i 
niszczenia wybuchowych pozostałości 

po czasach I i II wojny światowej powie-
rzono połączonemu sztabowi belgijskiej i 
holenderskiej marynarki wojennej (ABNL 
– z ang. Admiral Benelux and the Nether-
lands) z siedzibą w Den Helder (Holandia). 
To tam spływają informacje o wszelkich 
podejrzanych obiektach znajdowanych 
przez rybaków w zachodniej części Kanału 
Angielskiego. Aby to było możliwe przy-
gotowano system oznakowywania i infor-
mowania o niebezpiecznych obiektach 
znajdowanych w toni wodnej. Łodzie ry-
backie wyposażono w specjalne bojki i re-
flektory radarowe, które rybacy przywią-
zują do podejrzanego obiektu, który zaplą-
tał się w sieci i ponownie wyrzucają do 
wody w miejscu znalezienia. Zapisaną po-
zycję geograficzną przekazują następnie 
do ABNL, gdzie nanosi się ją na mapy i 
uwzględniana w planowaniu kolejnych 
operacji niszczenia tego typu obiektów. Do 
tej pory w taki sposób zebrano łącznie 

około 1000 pozycji podejrzanych obiek-
tów.

Osiem obiektów.
W jednej z takich operacji w drugiej poło-

wie lutego br. wzięły udział okręty Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NA-
TO – SNMCMG1. W trakcie dwóch tygo-
dni spędzonych na Morzu Północnym 
okręty Zespołu odnalazły, zidentyfikowały 
i zneutralizowały osiem obiektów, w któ-
rych znajdowały się ponad dwie tony ma-
teriału wybuchowego. W trakcie operacji 
w skład SNMCMG1 wchodziły: ORP 
„Kontradmirał X. Czernicki” (jako okręt 
dowodzenia Zespołu), oraz niszczyciele 
min: belgijski BNS „Bellis”, niemiecki 
FGS „Weilheim” oraz polski ORP „Czaj-
ka”. Na czas operacji do Grupy dołączył 
delegowany przez ABNL holenderski nisz-
czyciel min HNLMS „Schiedam”.Niszcze-
nie obiektów to nie jedyne zadanie okrę-
tów podczas tego rodzaju operacji. Ze 
względu na silne prądy w akwenie Kanału 

Angielskiego wiele obiektów naniesionych 
na mapy nie odnajduje się ponownie w 
tym samym miejscu lub nie odnajduje się 
ich wcale. Poszukiwanie oznaczonych 
wcześniej przez rybaków min, torped i 
bomb lotniczych może trwać wiele godzin 
jeśli obiekt został przesunięty o kilkadzie-
siąt metrów. Może jednak wcale nie przy-
nieść rezultatów jeśli został on pogrzebany 
pod grubą warstwą mułu i piasków przesu-
wanych po dnie wraz z pływami i prądem. 
W takim wypadku informację o nieznale-
zionym obiekcie przesyła się również do 
ABNL, aby zaznaczyć, że miejsce to wy-
maga ponownej identyfikacji w przyszło-
ści. Może się bowiem okazać, że niewi-
doczne w danej chwili obiekty zostaną po-
nownie odkryte przez ciągłe ruchy dna i 
będzie możliwa ich neutralizacja.

Siedem bomb. 
Odnajdywane obiekty to w większości 

bomby lotnicze, które w czasach wojen 
używane były na szeroką skalę i w dużej 

ilości w tym rejonie działań. Spośród 
ośmiu obiektów zneutralizowanych przez 
okręty SNMCMG1 aż siedem to bomby 
lotnicze. Zdarza się także odnaleźć miny 
denne o znacznej ilości ładunku materiału 
wybuchowego, które stanowią realne za-
grożenie dla użytkowników morza. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że zagrożenie 
minowe nie dotyczy tylko łodzi rybackich, 
ale właściwie wszystkich użytkowników 
morza. Dostarczane na półki sklepowe ar-
tykuły spoza Europy, trafiają do nas głów-
nie drogą morską. W ten sposób kraje nad-
morskie prowadzą także wymianę handlo-
wą stanowiącą jeden z filarów gospodarki. 
Gdyby obiekt niebezpieczny znalazł się na 
przykład na podejściu do dowolnego portu 
Europy północnej (nie mówiąc już o cie-
śninach bałtyckich, transport morski zo-
stałby sparaliżowany na długie tygodnie, a 
może i miesiące. Ponowne wznowienie do-
staw możliwe by było dopiero po gruntow-
nym sprawdzeniu rejonu żeglugowego, a 
to wymaga czasu i zaangażowania ogrom-
nych sił przeciwminowych. Dlatego kraje 
europejskie porozumiały się w ramach 
Traktatu Północnoatlantyckiego i wydzie-
lają swoje jednostki przeciwminowe do 
dwóch stałych natowskich zespołów – 
SNMCMG1 i SNMCMG2, działających 
odpowiednio w rejonie Europy północnej i 
w basenie Morza Śródziemnego. Wymier-
ne efekty w postaci znacznych ilości nie-
wybuchów niszczonych przez okręty prze-
ciwminowe widać przede wszystkim w 
operacjach typu „Beneficial Cooperation”, 
Open Spirit” czy „HOD OPS” (Historical 
Ordnance Disposal Operations – operacje 

niszczenia historycznego uzbrojenia).

Pierwszy etap. 
Oprócz tych działań okręty wszystkich 

czterech stałych zespołów NATO (włącza-
jąc w to dwa Stałe Zespoły Morskie 
SNMG1 i SNMG2, w których skład wcho-
dzą fregaty, okręty podwodne i inne jed-
nostki uderzeniowe) wielokrotnie w ciągu 
roku ćwiczą prowadzenie kompleksowej 
operacji morskiej. W ramach ćwiczeń So-
juszu Północnoatlantyckiego czy Partner-
stwa dla Pokoju serii „Joint Warrior”, 
„Northern Coasts”, „Danex”, „Baltops” i 
wielu innych symulowany jest konflikt 
morski, którego rozwiązania podejmują się 
siły NATO na mocy wydanej rezolucji Ra-
dy Bezpieczeństwa ONZ. Pierwszym eta-
pem operacji, która ma celu zapewnienie 
bezpieczeństwa własnym okrętom uderze-
niowym oraz umożliwienie dostaw pomo-
cy humanitarnej dla zagrożonej ludności 
jest operacja przeciwminowa. Niszczyciele 
min wchodzą w zagrożony rejon i oczysz-
czają tory wodne z niebezpieczeństw w 
postaci min czy improwizowanych ładun-
ków wybuchowych, które zwaśnione stro-
ny mogą ukryć np. w pływających po po-
wierzchni wody odbijaczach. Dopiero po 
wykonaniu takiej operacji w rejon mogą 
wejść jednostki większe, dysponujące po-
tencjałem do wymuszenia i respektowania 
postanowień rezolucji RB ONZ. 

Jeżeli ze względu na ograniczony czas 
niemożliwe jest przeprowadzenie pełnej 
operacji przeciwminowej (która trwa tym 
dłużej im większy jest akwen, który należy 
oczyścić), niszczyciele min i trałowce wy-

konują zadania eskortowania poszczegól-
nych jednostek (okrętów lub statków z po-
mocą humanitarną) przez rejon zagrożony 
biorąc na siebie niebezpieczeństwo wybu-
chu ewentualnej miny. Aby osłonić trans-
port morski jednostka przeciwminowa z 
pomocą trałów elektromagnetycznych sy-
muluje przejście jednostki osłanianej. Jeśli 
w rejonie występują miny, zostaną one 
zneutralizowane przez urządzenia hydro-
techniczne trałowca/niszczyciela min, a 
właściwy transport może niezagrożony do-
trzeć do celu.

Trzy niszczyciele. 
Polskie jednostki przeciwminowe biorą 

aktywny udział w operacjach niszczenia 
rzeczywistych niewybuchów z czasów obu 
wojen światowych , a także we wspomnia-
nych ćwiczeniach na Bałtyku i poza nim. 
Trzy niszczyciele min: ORP „Flaming”, 
ORP „Mewa” i obecnie ORP „Czajka” od 
2002 roku obecne są w składzie Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NA-
TO – SNMCMG1. Ich zaangażowanie 
przyczyniło się do powierzenia dowodze-
nia tym najstarszym ze stałych Zespołów 
NATO Polakom w roku 2010 i w roku bie-
żącym. W najbliższych latach wysłużone 
jednostki będą zastąpione nowym typem 
niszczyciela min, który zapewne przejmie 
zobowiązania sojusznicze Marynarki Wo-
jennej i w dalszym ciągu będzie realizował 
zadania obrony przeciwminowej na bał-
tyckich i zachodnioeuropejskich szlakach 
żeglugowych. 

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@gmail.com

Polowanie na niewybuchy
Gdy w kwietniu 2005 roku bomba lotnicza wybuchła na pokładzie holenderskiej 
łodzi rybackiej wszelkie wątpliwości co do zabójczej siły powojennych 
materiałów wybuchowych zostały ostatecznie rozwiane. Leżący od ponad pół 
wieku w wodzie materiał wybuchowy zmusił do działania władze państw nad 
Kanałem Angielskim, aby tego typu wypadki już się nie powtórzyły. Od tego czasu 
na wodach terytorialnych i w Wyłącznej Morskiej Strefie Ekonomicznej Belgii, 
Holandii i Wielkiej Brytanii nieprzerwanie trwa operacja pod kryptonimem 
„Beneficial Cooperation”.
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Kilka razy w roku załogi śmigłow-
ców zwalczania okrętów pod-
wodnych (ZOP) Mi-14PŁ odby-
wają loty na poligon morski po-

łączone z użyciem uzbrojenia. Głównym ce-
lem takich szkoleń jest doskonalenie umie-
jętności w niszczeniu celów nawodnych i 
podwodnych. Na początku marca załogi 
śmigłowców Mi-14PŁ zrzuciły blisko 30 
bomb podczas dwudniowego szkolenia w 
zwalczaniu celów podwodnych. Loty na po-
ligon morski w Ustce odbywały się zarówno 
w dzień jak i w warunkach nocnych. Napro-
wadzanie uzbrojonego śmigłowca Mi-14PŁ 
na cel podczas bombardowania odbywa się 
między innymi przy wykorzystaniu wyrzu-
canej pławy radiosygnalizacyjnej, która sta-
nowi punkt odniesienia dla systemu poszu-
kiwawczo – uderzeniowego KRYL. „Naj-
trudniejszym elementem działań ZOP jest 
odnalezienie zanurzonego okrętu. Gdy już 
go namierzymy, to po wprowadzeniu ele-

mentów ruchu celu do systemu celowniczo 
– wyliczającego śmigłowiec może automa-
tycznie wypracować optymalny manewr do 
przeprowadzenia ataku, włącznie z określe-
niem punktu zrzutu uzbrojenia. Przy zasto-
sowaniu torpedy MU-90 prawdopodobień-
stwo rażenia celu wynosi ponad 90 procent” 
- mówi por. mar. Krystian Gutkowski, który 
jest odpowiedzialny za obsługę systemów 
poszukiwawczo-uderzeniowych śmigłowca 
Mi-14PŁ.

W trakcie tego typu szkoleń swoje umie-
jętności w przygotowaniu śmigłowców do 
lotów na zastosowanie bojowe doskonalą 
również specjaliści personelu inżynieryjno 
– lotniczego. Proces przygotowania bomb 
obejmuje między innymi transport na płytę 
lotniska, rozładowanie i demontaż zabez-
pieczeń, uzbrojenie, podwieszenie w luku 
bombowym oraz przygotowanie do współ-
pracy z systemami użycia uzbrojenia na 
śmigłowcu.

Poszukiwanie, wykrycie, śledzenie, a na końcu zniszczenie okrętu podwodnego to jedna 
z najtrudniejszych operacji bojowych na morzu. Wymaga nie tylko znakomitego 
wyszkolenia, ale także wiedzy z zakresu oceanografii, hydrologii i hydroakustyki. 

Odnaleźć i zniszczyć

Okręt podwodny to jeden z najefektyw-
niejszych środków bojowych na morzu. Za-
pewnia skrytość działania i może być wyko-
rzystany do szerokiego spektrum zadań: 
rozpoznania, operacji uderzeniowych oraz 
przerywania i tworzenia blokad. Autono-
miczność i nieograniczona dzielność umoż-
liwia jego wykorzystanie w dużej odległości 
od macierzystych baz. Jeden okręt podwod-
ny może skutecznie sparaliżować funkcjo-
nowanie dużego portu lub zaangażować do 
działań znaczne siły okrętowe i lotnicze. 
Dlatego posiadanie sił zdolnych do prowa-
dzenia skutecznego poszukiwania, śledzenia 
i niszczenia okrętów podwodnych ma klu-
czowe znaczenie dla utrzymania bezpie-
czeństwa morskich szlaków komunikacyj-
nych w sytuacjach kryzysowych.

Zwalczanie okrętów podwodnych to jedna 
z trudniejszych operacji na morskim teatrze 
działań. Na Bałtyku dodatkowo jest ona do-
datkowo  ut rudniona ze względu na nietypo-

wą charakterystykę hydrologiczną akwenu. 
Efektywne powadzenie działań lotniczych 
ZOP w głównej mierze uzależnione jest od 
wyszkolenia załóg, wieloletniego zdobywa-
nia specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, 

zarówno w trakcie specjalistycznych kursów 
jak i ćwiczeń na morzu. Szczególnie istotne 
są tu umiejętności operatorów systemów po-
szukiwawczo – uderzeniowych śmigłowca. 
Do pełnego wykorzystania ich możliwości 

niezbędna jest wiedza z zakresu oceanogra-
fii, hydrologii i hydroakustyki.

Na wyposażeniu Grupy Lotniczej Darłowo znajduje się obecnie 8 śmigłowców ZOP Mi-14PŁ. Głównym zadaniem ich załóg jest poszukiwanie, śle-
dzenie i niszczenie okrętów podwodnych, samodzielnie lub w składzie lotniczo - okrętowych grup poszukiwawczo - uderzeniowych. Mogą one rów-
nież wykonywać zadania rozpoznania jednostek nawodnych i wskazywania celów znajdujących się poza zasięgiem środków radiolokacyjnych okrę-
tów. Mi-14PŁ są wyposażone w systemy wykrywania i śledzenia okrętów podwodnych: opuszczaną stację hydroakustyczną, detektor anomalii ma-
gnetycznych oraz wyrzucane pławy radiohydroakustyczne. Maszyny te mogą być uzbrojone w bomby głębinowe lub torpedę MU-90. Załoga „czter-
nastki” w wersji ZOP składa się z dwóch pilotów, technika pokładowego oraz nawigatora odpowiedzialnego za obsługę systemów poszukiwawczo 
– uderzeniowych śmigłowca. Z powodu kończącego się resursu technicznego pierwsze cztery śmigłowce Mi-14PŁ, które trafiły do Darłowa w 1981 
roku zakończą służbę w latach 2013 – 2015. Ostatnie cztery tego typu maszyny zostaną wycofane z eksploatacji w latach 2018 - 2019. Ich za-
dania przejma nowe maszyny, które trafia do MW po rozstrzygnięciu przetargu przez resort Obrony Narodowej.

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

Pani Marioli MRÓZ
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają
Dowódca, kadra i pracownicy wojska

Centrum Operacji Morskich

Panu kapitanowi marynarki Cezaremu SŁAWSKIEMU
oraz Jego Rodzinie

wyrazy szczerego współczucia oraz słowa wsparcia
z powodu śmierci 

OJCA
kmdr rez. Marka SŁAWSKIEGO

składają
Dowództwo 12. Dywizjonu Trałowców w  Świnoujściu

oraz  koleżanki i koledzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

Panu kmdr ppor. Maciejowi Nadolskiemu wraz z Rodziną
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
 

T E Ś C I A
 

                                                                        składają 
Komendant, żołnierze

oraz pracownicy wojska Komendy Portu Wojennego Gdynia

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.

W. Szymborska

Panu generałowi brygady dr. Wiesławowi Grudzińskiemu
oraz Jego Najbliższym

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

MAMY

składa
Dowódca Marynarki Wojennej
admirał floty Tomasz Mathea
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Przez Kancelarię Jawną Dowództwa Marynarki Wojennej przechodzi 
miesięcznie kilka tysięcy dokumentów. Najwięcej pod koniec oraz na 
początku roku.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Do końca 2009 roku w Dowódz-
twie Marynarki Wojennej były 
cztery części jawne kancelarii 
tajnych. Od stycznia 2010 roku 

jest tylko jedna kancelaria jawna, która ob-
sługuje całe DMW. Na brak pracy nikt więc 
tutaj nie narzeka. „W 2010 w naszej ewiden-
cji znalazło się 44,5 tysiąca dokumentów 
(wchodzących i wychodzących). W 2012 ro-
ku było już ich 56 tysięcy. Do połowy marca 
tego roku zarejestrowano w kancelarii już 
13 tysięcy dokumentów” - mówi starszy 
chorąży marynarki Tomasz Hinz, kierownik 
Kancelarii Jawnej DMW. To sporo, biorąc 
pod uwagę, że w całej kancelarii pracuje 7 

osób: cztery osoby cywilne i trzech żołnierzy 
zawodowych. Ich praca polega na przyjmo-
waniu, rejestrowaniu, wysyłaniu i archiwizo-
waniu wszystkich dokumentów jawnych, któ-
re przychodzą lub wychodzą z DMW.

Na szczęście coraz mniej dokumentów 
jest w wersji papierowej a coraz więcej w 
elektronicznej, jednakże dokumenty które 
kwalifikują się do przekazania do Archi-
wum Marynarki Wojennej nadal dodatkowo 
gromadzimy w teczkach. Większość jedno-
stek Marynarki Wojennej jest obecnie 
„podpięta” pod elektroniczny  system obie-
gu dokumentów SI ARCUS. Koresponden-
cja odbywa się więc przede wszystkim w 
formie cyfrowej. 

„Dawniej trzeba było szukać dokumentów 
w archiwach, w których znajdowały się to-
my papierowych teczek. Dzisiaj każdy pra-
cownik kancelarii ma takie archiwum u sie-
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Pół dokumentu na minutę

Oddział Informatyki powstał, jako 
nowa komórka organizacyjna 
Centrum Wsparcia Teleinforma-
tycznego i Dowodzenia MW, w 

styczniu 2011 roku w ramach restrukturyza-
cji Marynarki Wojennej. Do tego czasu ist-
niał Zespół Informatyki Marynarki Wojen-
nej, który funkcjonował przez 44 lata jako 
samodzielna jednostka organizacyjna, dzia-
łająca w zakresie informatycznego wsparcia 
dowództwa MW. Potencjał i  zadania byłego 
Zespołu  przejął  Oddział Informatyki 
CWTiD MW, a zakres jego odpowiedzial-
ności obejmuje w przybliżeniu trzy grupy: 
zarządzanie systemami i usługami informa-
tycznymi,  zarządzanie sieciami informa-
tycznymi oraz projektowanie i wdrażanie 
nowych systemów informatycznych. Aby 
usługi informatyczne, jak poczta elektro-
niczna czy Internet  mogły funkcjonować 
bez zarzutu, nieodzowna jest odpowiednia 
infrastruktura sieciowa oraz sprawne zarzą-
dzanie usługami i urządzeniami sieciowymi, 
na które składają się między innymi media 
transmisyjne, urządzenia sieciowe i serwery.  
W  Marynarce Wojennej zostały zbudowane 
dwie główne sieci:  jawna – INTER-MW 
oraz sieć niejawna MIL-WAN. Różnią się  
one między sobą głównie stopniem zabez-
pieczenia przed nieuprawnionym dostępem 

do informacji. Administratorzy zarządzają 
na bieżąco wspomnianymi sieciami, moni-
torują stan urządzeń aktywnych, reagują na 
incydenty komputerowe, czuwają nad bez-
pieczeństwem teleinformatycznym poprzez 
usprawnienie sieci, jej rozbudowę i moder-
nizację oraz aktualizacje zabezpieczeń.  

„Obsługujemy przede wszystkim jednost-
ki MW, ale również inne jednostki stacjonu-
jące w północnej części Polski, np. Żandar-
merii Wojskowej, Wojsk Lądowych czy Sił 
Powietrznych. Najważniejszym zadaniem  
jest zapewnienie  użytkownikom naszych 
sieci nieprzerwanego dostępu do usług  i 
bezpiecznej transmisji informacji. Aby móc 
realizować te przedsięwzięcia, musimy mieć 
sprzęt najwyższej jakości, profesjonalne 
oprogramowanie oraz potencjał  ludzki  o 
odpowiednich  kwalifikacjach i dużej prak-
tyce” - mówi kmdr por. Marek Błaszczyk, 
szef Wydziału Systemów Informatycznych 
Oddziału Informatyki Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia MW.

Statystyki wskazują na to, że najczęstszą 
przyczyną utraty lub przechwycenia danych 
są włamania do sieci. Sieć niejawna, utrzy-
mywana przez administratorów Oddziału, 
jest fizycznie odseparowana od zewnętrzne-
go Internetu, co daje możliwość prawidło-
wego zabezpieczania dostępu do danych. 

„Nawet, gdyby ktoś z zewnątrz wpiął swój 
komputer do sieci niejawnej, to nie będzie w 
stanie z niej korzystać, gdyż  jego sprzęt nie 
posiada odpowiednich uprawnień, nadawa-
nych wyłącznie przez  administratora tej sie-
ci. Do tej pory nie odnotowaliśmy żadnego 
przypadku przechwycenia informacji nie-
jawnej. Problem natomiast stanowi złośliwe 
oprogramowanie takie jak wirusy kompute-
rowe czy tzw. Trojany, które najczęściej tra-
fiają przez używanie wymiennych nośników 
danych, jak pendrive czy CD. Wirusy są w 
większości wykrywane przez system już 
podczas próby uruchomienia „zainfekowa-
nego” nośnika. Zresztą, w tym zakresie ści-
śle współpracujemy z odpowiednimi insty-
tucjami bezpieczeństwa komputerowego 
NATO i WP. Dzięki temu otrzymujemy naj-
nowsze zabezpieczenia zanim trafią one do 
„zwykłych” użytkowników” - mówi kmdr 
por. Marek Błaszczyk i dodaje: „Naszej pra-
cy nie widać do momentu, kiedy sieć i sys-
temy działają bez zarzutu. Stajemy się za-
uważalni w momencie awarii. Ale życzymy 
sobie i użytkownikom, aby było ich jak naj-
mniej”.

W Oddziale Informatyki CWTiD MW 
pracuje obecnie około 60 osób, w tym około 
40 pracowników cywilnych. 

Zadania Oddziału Informatyki CWTiD MW można podzielić na trzy grupy: 
zarządzanie systemami i usługami informatycznymi,  zarządzanie sieciami 
informatycznymi oraz projektowanie i wdrażanie nowych systemów 
informatycznych. 

FO
T.

 T
O

M
AS

Z 
G

O
S

bie w komputerze” - wyjaśnia kierownik 
Kancelarii Jawnej DMW i dodaje, że elek-
troniczny system pozwala również na prze-
śledzenie całej drogi jaką dany dokument 
przebył od momentu trafienia do kancelarii. 

Z łatwością można więc odszukać informa-
cję o tym kto go przyjął oraz kiedy i do ko-
go trafił. 

Najwięcej dokumentów trafia do kancela-
rii w listopadzie i w grudniu. Sporo doku-
mentów trafia tutaj również w styczniu i w 
lutym. Najmniej pracy w kancelarii jest w 
lipcu i w sierpniu.

Jednak obsada kancelarii jawnej jest 
bardzo zgrana i posiada duże doświadcze-
nie zawodowe. Dobrze sobie radzi w sto-
sunkach międzyludzkich. Świadczyć mo-
że o tym na przykład fakt, że zastępca kie-
rownika kancelarii chorąży marynarki Da-
riusz Grygiel został w zeszłym roku wy-

różniony tytułem Podoficera Roku Do-
wództwa Marynarki Wojennej. 

W sieci

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl
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Franciszek Wołyński urodził się 31 
maja 1924 roku w miejscowości Tar-
na Ruda na Wołyniu. Jego rodzice 
byli rzemieślnikami. Ojciec Jan, po-

siadał bardzo cenny w tamtych czasach zawód 
- był rymarzem zaś matka Rozalia zajmowała 
się krawiectwem. Franciszek, jak również i je-
go młodszy brat Józef, byli wychowywani w 
tradycji patriotycznej.

W rodzinnej miejscowości uczęszczał do 
szkoły powszechnej. Był członkiem Związku 
Strzeleckiego organizacji zrzeszającej przed-
poborową młodzież. W jej ramach uczestni-
czył w zajęciach z wychowania fizycznego i 
przysposobienia wojskowego. 

W 1939 roku w wyniku paktu Ribbentrop-
Mołotow i agresji na Polskę , rodzinna miej-
scowość Wołyńskich znalazła się pod okupa-
cja sowiecką. Ojciec rodziny za manifestowa-
nie swej polskości został wywieziony do ła-
grów. Wkrótce też całą rodzinę wywieziono 
na Syberię. W ciężkich warunkach surowej zi-
my młody Franciszek musiał się zajmować 
wyrębem lasu. 

W marcu 1942 roku Franciszek Wołyński 
dołączył do armii gen. Władysława Andersa. 
Do polskiej armii dotarł też jego ojciec, który 
walczył później w ramach II Korpusu Polskie-
go m.in. pod Monte Cassino. Franciszek 
otrzymał natomiast przydział do Polskiej Ma-
rynarki Wojennej. Po przeszkoleniu w Plymo-
uth został skierowany na niszczyciel ORP 
„Garland”. 

Od sierpnia 1943 roku w składzie obsady 
maszynowej uczestniczył w konwojach na 
Atlantyku oraz w działaniach na Morzu Śród-
ziemnym. W listopadzie 1944 roku załoga 
okrętu przeprowadziła akcję poszukiwania 
brytyjskich lotników, którzy zostali zestrzeleni 
i wodowali na morzu. Jednego z nich urato-
wał. W dowód wdzięczności uratowany lotnik 
podarował mu złotą spinkę z brylantami do 
krawata (była to forma wyróżnienia nadawana 
m.in. lotnikom RAF w imieniu Jej Królew-
skiej Mości), którą bliscy F. Wołyńskiego 
przechowują do dzisiaj. 

Na ORP „Garland” pełnił służbę aż do 

opuszczenia bandery na okręcie – 24 września 
1946 roku. Służbę w Polskiej Marynarce Wo-
jennej zakończył 15 sierpnia 1947 roku. Po 
spotkaniu z ojcem, do którego doszło w Lon-
dynie, postanowił zostać na emigracji. Zasad-
niczy wpływ na jego decyzję miały syberyj-
skie doświadczenia. Został w Anglii choć ni-
gdy nie wyrzekł się polskiego obywatelstwa. 
Pracował m.in. jaki palacz w kotłowni oraz 

konserwator londyńskiego metra. Wynajmo-
wał mieszkanie u kolegi z okrętu. Pomagał mu 
wychowywać trójkę dzieci. Sam rodziny nie 
założył. Gdy kolega i zarazem przyjaciel 
zmarł przejął wówczas opiekę nad jego dzieć-
mi, co zresztą przyrzekł mu na łożu śmierci. 
Odtąd uważany był za ojca i wujka, kogoś na 
kogo zawsze można liczyć. W końcu lat 
osiemdziesiątych przeszedł na emeryturę. 
Wówczas też po raz pierwszy odwiedził Oj-
czyznę. Później odwiedzał rodzinę wielokrot-
nie. Za każdym razem wraz z najbliższymi 
przyjeżdżał do Gdyni i gościł na pokładzie 
Okrętu Muzeum ORP „Błyskawica”. Po raz 
ostatni był w kraju w 2010 roku. Zmarł wśród 
przyjaciół 31 grudnia 2012 roku w Londynie. 
Jego ostatnią wolą było, aby jego zwłoki spo-
częły na polskiej ziemi w rodzinnym grobow-
cu. 

Pogrzeb odbył się w asyście Kompanii i Or-
kiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej 
na cmentarzu w Wiązowej koło Otwocka.

Kolejna dwuzłotówka z wizerunkiem polskiego okrętu trafiła 
do obiegu. Tym razem na monecie wygrawerowana jest 
sylwetka ORP „Gdynia”.

Symboliczne wodowanie monety odby-
ło się na pokładzie ORP „Błyskawi-
ca”. Na uroczystości wodowania obok 
byłych dowódców i załóg okrętu, Do-

wódcy Marynarki Wojennej, prezydenta Gdyni 
i przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego 
obecna była także Pani Mariola Skotarczak, 
„córka” ORP „Gdynia”. W latach 70. została 
ona oficjalnie przyjęta w skład załogi okrętu. 

Jej rodzice nie żyli więc marynarze z ORP 
„Gdynia” postanowili udzielić jej wsparcia. Pa-
ni Mariola uczęszczała wówczas do szkoły pod-
stawowej w Kościerzynie. Tam też należała do 
drużyny harcerskiej. „To było po jednym z wy-
stępów artystycznych naszej drużyny harcer-
skiej. Dowiedziałem się, że obecni na występnie 
marynarze chcą bym została „córką” ich okrętu. 
Byłam wtedy wychowywana przez babcię i 

dziadka. Ci marynarze musieli chyba o tym 
wiedzieć” - wspomina Mariola Skotarczak. 
Dowódcą ORP „Gdynia” był wówczas porucz-
nik marynarki Ryszard Łukasik, późniejszy 
Dowódca Marynarki Wojennej. „Moją pierw-
szą wizytę na okręcie słabo pamiętam. Miałam 
wtedy chyba 10 lat. Jak przez mgłę pamiętam 
twarze marynarzy. Pamiętam też, że dostałam 
wtedy od załogi pluszowego misia” - opowiada 
„córka chrzestna” okrętu. Marynarze założyli 
wówczas Monice Skotarczak książeczkę 
mieszkaniową, na którą wpłacali różne kwoty 
pieniężne. Dzięki temu Pani Mariola wchodząc 
kilka lat później w dorosłe życie mogła kupić 
mieszkanie co jak wspomina ułatwiło jej życio-
wy start.Obecny na uroczystości był również 
kmdr Henryk Grunert, były dowódca ORP 
„Gdynia”, który wspominał okres służby na 
tym okręcie. „Pamiętam wrzesień 1965 roku, 
kiedy na redzie Portu Wojennego Hel pojawiła 
się smukła i szara sylwetka zadziornego okrę-
tu, noszącego wówczas banderę floty Związku 
Radzieckiego. Po wielu dniach prób zdawczo-
odbiorczych opuszczono uroczyście banderę 
floty Związku Radzieckiego. Banderę Polski 
podniósł dowódca okrętu, kapitan marynarki 
Romuald Waga. Dla załogi zaczął się okres in-
tensywnego szkolenia bojowego. Każde wyj-
ście w morze i powrót z niego odbywał się o 
zmierzchu. Działania okrętów były w tamtym 
czasie objęte ogromną tajemnicą” - wspominał 
kmdr Henryk Grunert.

Kuter rakietowy projektu 205 ORP „Gdy-
nia” służył pod biało-czerwoną banderą od 
1965 do 1989 roku. Był trzecim okrętem tego 
typu, który zasilił potencjał polskiej floty. Zo-
stał zbudowany na terenie b. ZSRR w stoczni 
rzecznej w Rybińsku na rzece Wołdze. Wypo-
sażony był m.in. w 4 wyrzutnie rakiet przeciw-
okrętowych i 2 armaty 30 mm. Rozwijał pręd-
kość 40 węzłów 

Dzięki okrętom projektu 205, do których na-
leżał ORP Gdynia, Marynarka Wojenna RP 
dokonała skoku technologicznego, niejako 
„przechodząc” z uzbrojenia artyleryjskiego na 
rakietowe. Okrętem ORP „Gdynia” dowodziło 
łącznie 8 oficerów: por. mar. Romuald Andrzej 
Waga, kpt. mar. Jan Dziżyński, kpt. mar. Hen-
ryk Grunert, por. mar. Ryszard Łukasik, por. 
mar. Maciej Drogosiewicz, por. mar. Zenon Ja-
kubowski, ppor. mar. Szczepan Halarewicz i 
por. mar. Jacek Choczyński. Dwóch z nich (ś.p. 
admirał Romuald Andrzej Waga i admirał floty 
Ryszard Łukasik) zostali później dowódcami 
Marynarki Wojennej RP.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

„Gdynia” zwodowana

Mat Franciszek Wołyński
Ostatniego dnia ubiegłego roku odszedł na wieczną wachtę w 
wieku 88 lat mat Franciszek Wołyński jeden z ostatnich 
marynarzy z wojennej załogi niszczyciela ORP „Garland”. 
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Reprezentacja Marynarki Wojennej zdobyła drużynowo złoty medal w Mistrzostwach Wojska 
Polskiego w judo. Indywidualnie zawodnicy MW zdobyli 3 złote, 2 srebrne i 3 brązowe medale. 
Gospodarzem turnieju była 3 Flotylla Okrętów. 

Chorąży marynarki Adam Poździk, 
zdobywca złotego medalu w katego-
rii do 81 kilogramów wszystkie wal-
ki wygrał przed czasem. „Przed za-

wodami pojechałem na zgrupowanie sportowe 
do Zakopanego. Tam sporo biegałem po gó-
rach. Kondycyjnie byłem więc bardzo dobrze 
przygotowany” - mówi Adam Poździk i dodaje, 
że zawody były świetnie zorganizowane. „Do 
turnieju została wytypowana najlepsza ekipa 
sędziowska z woj. pomorskiego. Zawody prze-
biegały bardzo sprawnie. Nawet pogoda dopisa-
ła” - mówi zdobywca złotego medalu w katego-
rii do 81 kilogramów. W trzydniowych zmaga-
niach (od 6 do 8 marca) rywalizowało ze sobą 
137 zawodników z 13 zespołów reprezentują-
cych rodzaje Sił Zbrojnych RP, Dowództwo 
Garnizonu Warszawa, uczelnie wojskowe i jed-
nostki wojskowe z całej Polski. Wystartowali 
m.in. członkowie kadry narodowej i olimpij-
skiej, uczestnicy mistrzostw Polski, Europy i 
świata. Mężczyźni rywalizowali w kategoriach 
wagowych: 60, 66, 73, 81, 90, 100, ponad 100 
kg; kobiety w kategoriach: 63 i powyżej 63 kg. 

Wyniki poszczególnych kategorii

Kobiety do 63 kg:
1. ppor. mar. Ewa Szumna (Marynarka Wojen-
na) 
2. ppor. Paulina Wróbel (Siły Powietrzne) 
3. szer. Oliwia Malinnikowa (Wojska Lądowe) 
    szer Karolina Rabenda (Wojska Lądowe) 

Kobiety powyżej 63 kg:
1. st.szer.pchor. Aleksandra Wiktor (Wyższa 
Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych) 
2. ppor. Marcelina Kusza (Wojska Lądowe) 
3. szer. Anna Modrow (Wojska Lądowe) 
    plut. Joanna Noga (Wojska Lądowe) 

Mężczyźni do 60 kg:
1. mjr Rafał Bieniek (Dowództwo Garnizonu 
Warszawa) 
2. st. szer. Łukasz Walczuk (Wojska Lądowe) 
3. sierż. pchor. Mateusz Wyrzykowski (Wyż-
sza Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych) 
    szer. Rafał Looze (Wojska Lądowe) 

Mężczyźni do 66 kg:
1. szer. pchor. Artur Dworak (Wyższa Oficer-
ska Szkoła Wojsk Lądowych) 
2. st. szer. Sebastian Lipiński (Siły Powietrzne) 
3. szer. elew Karol Kośla (Wojska Lądowe) 
    st. szer. Szymon Pezda (Wojska Lądowe) 

Mężczyźni do 73 kg:
1. st. szer. Bogdan Jóźwik (Wojska Lądowe) 
2. sierż. Zbigniew Wołoszyn (Siły Powietrzne) 
3. szer. pchor. Maciej Kotkowski (Wyższa Ofi-
cerska Szkoła Wojsk Lądowych)

    kpr. pchor. Arkadiusz Seregiert (Wyższa 
Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych) 

Mężczyźni do 81 kg: 
1. chor. Adam Poździk (Marynarka Wojenna) 
2. sierż. pchor. Adrian Kowalski (Wyższa Ofi-

cerska Szkoła Wojsk Lądowych) 
3. ppor. Arkadiusz Lesiewicz (Wojska Lądo-
we) 
    mar. Maciej Szurmiej (Marynarka Wojenna) 

Mężczyźni do 90 kg:
1. mat pchor. Roman Błoński (Akademia Ma-
rynarki Wojennej) 
2. st. szer. Piotr Sulecki (Wojska Lądowe) 
3. ppor. Piotr Sromala (Wojska Lądowe) 
    kpt. Maciej Kuriańczyk (Wojska Lądowe) 

Mężczyźni do 100 kg: 
1. kpr. Patryk Janik (Wojska Lądowe) 
2. kmdr ppor. Zbigniew Kamiński (Marynarka 
Wojenna) 
3. st. szer. Krzysztof Chochrek (Wojska Lądo-
we) 
    ppor. mar. Mateusz Morawiec (Marynarka 
Wojenna) 

Mężczyźni powyżej 100 kg:
1. kmdr ppor. Jarosław Poździk (Marynarka 
Wojenna) 
2. chor. mar. Mariusz Wiktor (Marynarka Wo-
jenna) 
3. kpt. mar. Stanisław Waśko (Marynarka Wo-
jenna) 
    plut. Bogdan Grobelny (Siły Powietrzne) 

Złoto na macieZłoto na macie

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl



Krystyny w Gdyni
Ponad 700 Krystyn z całej Polski zjechało do Gdyni, by wspólnie świętować swoje imieniny. Ogólnopolski zjazd pań noszących to bardzo po-
pularne kiedyś imię odbył się po raz szesnasty. Krystyny  rozpoczęły świętowanie od zwiedzania ORP „Błyskawica”. Później między innymi 
przemaszerowały ulicami miasta w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
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