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 Szanowni Czytelnicy

Rok 2011 rozpoczął się dla 8 Flotylli Obrony Wybrzeża bar-
dzo pracowicie. W styczniu kolejny już raz siły świnoujskiej 
flotylli współpracowały z Wojskami Lądowymi. W Porcie 
Wojennym w Gdyni miał miejsce załadunek na pokład okrę-

tu transportowo – minowego ORP „LUBLIN” sprzętu wojskowego 
i żołnierzy z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Okręt realizo-
wał operację transportu morskiego wydzielonych sił Wojska Polskie-
go do Wielkiej Brytanii na ćwiczenia pod kryptonimem „PASHTUN 

DAGGER”. „LUBLIN” wraz z wydzielonymi siłami, już po ćwiczeniu, bezpiecznie 
powrócił do kraju w połowie lutego.

Pod koniec stycznia 2011r. ORP „Kontradmirał Xawery CZERNICKI” wyszedł 
na morze, by przez pół roku wykonywać zadania w składzie Stałego Zespołu Sił Obro-
ny Przeciwminowej NATO w rejonie Morza Śródziemnego. W ramach tego zespołu 
nasz okręt pełni funkcję platformy dowodzenia siłami przeciwminowymi, gdzie za-
okrętowany został międzynarodowy sztab, składający się ze specjalistów reprezentu-
jących różne bandery. 

Jest to kolejna odpowiedzialna misja załogi okrętu. Zaledwie dwa miesiące temu, na 
początku grudnia ubiegłego roku, okręt powrócił do macierzystego portu z podobnej 
misji na Bałtyku, Morzu Północnym i północnej części Oceanu Atlantyckiego, gdzie 
realizował sojusznicze zobowiązania. Dotychczasowa działalność załogi w składzie 
międzynarodowych grup była dla nas wszystkich powodem do dumy. Obecne nie 
mniejszej wagi zadania realizują nasi marynarze, którzy biorą udział w operacjach 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w rejonie Morza Śródziemnego. 

Szanowni Państwo życzę miłej lektury naszego morskiego miesięcznika, a po naj-
nowsze informacje z życia świnoujskiej flotylli zapraszam na stronę internetową 
8 Flotylli Obrony Wybrzeża oraz do kolejnych numerów „Bandery”.

kontradmirał Krzysztof TERYFTER, 
Dowódca 8 FOW

 2  ROBERT BIERNACZYK| Motywacji mi nie zabraknie

 5  MARIAN KLUCZYŃSKI | Operacja połączona

 6  PIOTR WOJTAS | Misja Czernickiego

 8  GRZEGORZ ŁYKO | Odznaka Marynarza jednostek 

      pływających

 10  MARIAN KLUCZYŃSKI | Płyń cicho i głęboko

 12  STANISŁAW KANIA| Symulacja niemal rzeczywista

 14  ZBIGNIEW ŁABAZIEWICZ| Okręt 437

 15  GRZEGORZ ŁYKO | O bezpieczeństwie Bałtyku

 16  PIOTR WOJTAS | Sportowiec Roku w Gdyni w 2010 roku

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".
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Marynarz elew Ariel Szczepański wstąpił do służby przygotowawczej do 
Narodowych Sił Rezerwowych w pierwszej turze naboru. Tak jak większość 
kolegów i koleżanek z kompanii szkolenia podstawowego w Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej marzy o służbie zawodowej. O tym, czy było 
warto poznać życie wojskowe, opowiedział po podpisaniu kontraktu do 
Narodowych Sił Rezerwowych w 6 Ośrodku Radioelektronicznym w Gdyni.

Motywacji  mi    nie  zabraknie

Prawie pół roku temu musiał Pan pod-
jąć decyzję wstąpienia do służby przy-

gotowawczej do Narodowych Sił Rezerwo-
wych i porzucenia pracy. Jakie nadzieje 
Pan z tym wiązał?

Byłem świadomy, że będę się szkolił na 
potrzeby NSR i w czasie jakiegoś kryzysu 
zostanę powołany do służby. Tak naprawdę 
nie była to trudna decyzja, bo nie stawiałem 
sprawy na ostrzu noża. Mój pracodawca 
(właściciel restauracji w Ustce – przyp. auto-
ra) udzielił mi czteromiesięcznego bezpłatne-
go urlopu i zapewnił, że będę mógł wrócić. 
W trakcie służby nawet pytał: „Kiedy wra-
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casz generale?” Miałem komfort psychiczny. 
Mogłem poświęcić się realizacji swojego ce-
lu czyli zostać żołnierzem zawodowym po-
przez NSR. Czuję pewną satysfakcję, że idąc 
w pierwszej turze naboru do służby przygoto-
wawczej, zaryzykowałem w ciemno, a dzisiaj 
mam realną szansę dostać się do korpusu ma-
rynarzy zawodowych.

Minął okres czteromiesięcznej służby 
przygotowawczej? Jakie są Pana 

wrażenia?
Niezmiernie cieszę się, że udało mi się 

z wynikiem pozytywnym zakończyć całe 
szkolenie. Za duże osiągnięcie uważam 

znaczne postępy w moim przygotowaniu fi-
zycznym. Codzienny trening przyniósł ocze-
kiwane rezultaty. Dowiedziałem się jak fak-
tycznie wygląda armia. Ogólnie mówiąc, ca-
ły okres szkolenia uznaję za bardzo pożytecz-
ny, bo poznałem siebie z innej strony, zdoby-
łem nowe doświadczenie życiowe, a co naj-
ważniejsze wykonałem pierwszy krok ku za-
wodowej służbie wojskowej.

Kiedyś mówiło się, że okres służby woj-
skowej to czas stracony. Dzisiaj też 

tak jest?
Dla mnie na pewno nie. Kilku kolegów 

podjęło decyzję o rezygnacji w trakcie szkole-
nia m.in. z przyczyn osobistych, ale także dla-
tego, iż odkryli, że to nie jest, to co chcieliby 
w życiu robić. Ja wiedziałem po co tu jestem. 
To było i jest miejsce dla mnie. Nauczyłem 
się wielu rzeczy o sobie i innych. Przyjąłem 
zasadę postępowania zgodnie z obowiązują-
cymi regułami i posuwania się konsekwentnie 
do przodu. Wiem co to znaczy współpraco-
wać w grupie i jak sobie pomagać. Mobilizo-
waliśmy się nawzajem w różnych dziedzinach 
życia wojskowego. To koledzy z sali pomogli 
mi z wf-u i w ten sposób zdałem egzamin 
z podciągania na drążku. Komu zależy, ten 
z całą pewnością sobie poradzi.

Czy szkolenie przebiegało zgodnie z Pa-
na oczekiwaniami? Czy coś by Pan 

zmienił?
Szkolenie podstawowe było wyczerpujące 

i zróżnicowane. Przeważały zajęcia w polu. 
Zajęcia z taktyki w dzień i w nocy na poligo-
nie przy kilkunastostopniowych mrozach czy 
okopywanie się na podmokłym terenie zapa-
da w pamięć, ale to świetna szkoła życia. 
Otrzymałem specjalność wojskową: obsługa 
urządzeń przechwytu sygnałów radiowych 
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rozmawiał:
kmdr ppor. Robert Biernaczyk

rzecznikcszmw@mw.mil.pl

Motywacji  mi    nie  zabraknie
czyli radionasłuch i jestem bardzo zadowolo-
ny. Całkowicie coś odmiennego, bo w co-
dziennym życiu są to raczej niespotykane 
umiejętności. Przez miesiąc nauczyłem się 
tyle ile było w programie, ale chciałbym jesz-
cze bardziej pogłębiać swoją wiedzę i dosko-
nalić umiejętności. Trudno przecież mówić, 
że jestem już fachowcem. Dlatego liczę na 

zdobycie kolejnych doświadczeń na ćwicze-
niach organizowanych w ramach NSR. 
Wiem, że jeśli się sprawdzę, to będę miał 
szansę na służbę zawodową.

Wraca Pan do pracy i co dalej?
Czekam. Złożyłem wniosek do za-

wodowej służby wojskowej. Nie wiem ile to 
potrwa. Być może dostanę powołanie do od-

bycia pierwszych ćwiczeń rotacyjnych już 
w marcu. Poznam jednostkę i charakter służ-
by. Będę próbował do skutku. Motywacji mi 
nie zabrakło i nie zabraknie. 
by. Będę próbował do skutku. Motywacji mi 
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P E R Y S K O P

Prace na wraku KOŁ-31

W i z y t a  D o w ó d c y
Dowódca Marynarki Wojennej RP admi-

rał floty Tomasz MATHEA przebywał 
z pięciodniową wizytą we Włoszech i w Gre-
cji. Pobyt rozpoczął się 17 stycznia. W pierw-
szym dniu wizyty admirał floty Tomasz Ma-
thea odbył rozmowy w dwóch kluczowych 
dla regionu śródziemnomorskiego dowódz-
twach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spo-
tkał się z admirałem Samuelem Locklear’em 
III – dowódcą Dowództwa Sił Połączonych 
NATO (JFC Naples) oraz z wiceadmirałem 
Harrym Harrisem dowódcą Sił Uderzenio-
wych (STRIKFORNATO). Dowódcy rozma-
wiali m.in. na temat sytuacji operacyjnej na 

Morzu Śródziemnym, w tym jego kluczowej 
roli dla systemu światowego bezpieczeństwa. 

W Dowództwie Sił Połączonych NATO roz-
mowy dotyczyły głównie efektów działań pol-
skiego okrętu podwodnego ORP „Bielik”, któ-
ry operował w tym czasie na Morzu Śród-
ziemnym w ramach misji antyterrorystycznej 
NATO – „Active Endeavour”. Dowódca Ma-
rynarki Wojennej RP złożył także wizytę w 
bazie morskiej Souda na Krecie, gdzie spotkał 
się z załogą ORP „Bielik”. Następnie odbył 
rozmowy i uczestniczył w prezentacji NATO-
wskiego Ośrodka Szkoleniowego. Na zakoń-
czenie wizyty polska delegacja udała się do 

Na prośbę Urzędu Morskiego w Słupsku, 
od poniedziałku, 24 stycznia, Marynar-

ka Wojenna prowadziła prace podwodne na 
wraku kutra rybackiego KOŁ-31, który zato-
nął na Bałtyku, 19 grudnia 2010 roku, 28 mil 
morskich na północ od Gąsek. W operacji 
uczestniczyły dwa okręty MW oraz nurko-
wie. Jednostki MW przeprowadziły podwod-
ną ekspertyzę wraku oraz wykonały doku-
mentację na rzecz UM. W wyniku prowadzo-
nych działań odnaleziono ciało jednego z za-
ginionych rybaków. Operację zakończono 
w piątek, 28 stycznia.

Pierwszy etap operacji (24 – 26 stycznia) 
polegał na odnalezieniu i ustaleniu parame-
trów pozycji, na której spoczywa wrak. To 
zadanie wykonał okręt hydrograficzny Mary-
narki Wojennej ORP „Arctowski”. Przy wy-
korzystaniu echosondy wielowiązkowej i so-
naru burtowego załoga okrętu określiła pozy-
cję wraku KOŁ-31. Wrak zalega na głęboko-

Komandor Dariusz Kochaniak został no-
wym dowódcą 6 Oliwskiego Ośrodka 

Radioelektronicznego Marynarki Wojennej 
im. Admirała Arendta Dickmana w Gdyni. 
Ceremonia przekazania dowodzenia odbyła 
się we wtorek, 1 lutego w siedzibie Ośrodka. 
W uroczystości uczestniczył szef Sztabu - za-
stępca Dowódcy MW wiceadmirał Jerzy Patz.

Nowemu dowódcy obowiązki przekazał 
szef Sztabu - zastępca Dowódcy Ośrodka 
kmdr por. Krzysztof Naumowicz. Kulmina-
cyjnym punktem uroczystości było przejęcie 
sztandaru jednostki i złożenie meldunków 

wiceadmirałowi Jerzemu Patzowi o zdaniu 
i objęciu obowiązków dowódcy 6. Oliwskie-
go Ośrodka Radioelektronicznego MW. Ad-
mirał Patz przedstawiając sylwetkę nowego 
dowódcy podkreślił, że jest doświadczonym 
oficerem, dobrze przygotowanym do pełnie-
nia tej funkcji. Przypomniał, że kmdr Da-
riusz Kochaniak wywodzi się z 6 OREL 
i ma za sobą służbę w Sztabie Marynarki 
Wojennej. Wiceadmirał Jerzy Patz przeka-
zał również na ręce nowego dowódcy życze-
nia od dowódcy Marynarki Wojennej admi-
rała floty Tomasza Mathei.

Aten, gdzie Dowódca MW spotkał się z do-
wódcą greckiej marynarki wojennej – admira-
łem floty Demetriosem Elefsiniotisem oraz 
dowódcą floty – admirałem floty Georgiosem 
Dimitriadisem. 
dowódcą floty – admirałem floty Georgiosem 

ści ok. 60 metrów. Następnie, w środę, 26 
stycznia, na podstawie danych zebranych 
przez ORP „Arctowski” do działań skierowa-
no okręt ratowniczy ORP „Piast” w celu wy-
konania podwodnej ekspertyzy wraku na po-
trzeby Urzędu Morskiego. W czwartek rano 
(27 stycznia) załoga „Piasta” rozpoczęła pra-
ce podwodne na wraku. Ponownie sprawdzo-
no pozycję przy wykorzystaniu sonaru, a na-
stępnie rozpoczęto rekonesans i oględziny 
wraku przy użyciu pojazdu podwodnego. 
Ekspertyza podwodna wykazała, że KOŁ-31 
stoi na równej stępce nieznacznie przechylo-
ny na lewą burtę. Rufa zalegała w dnie mor-
skim. Stwierdzono obecność sieci rybackich. 
Stworzono  warunki do bezpiecznego wyko-
nywania prac nurkowych.

Po ekspertyzie wykonanej sonarem i pojaz-
dem podwodnym podjęto decyzję o zejściu 
pod wodę nurków przy użyciu dzwonu nurko-
wego. Nurkowie, operując z dzwonu nurkowe-

go, dokonali penetracji wszystkich dostępnych 
pomieszczeń wraku. Podczas nurkowań wy-
kryto we wraku ciało jednego z zaginionych 
rybaków. Nurkowie wydobyli ciało na po-
wierzchnię i przekazali je na jednostkę arma-
tora. ORP „Piast”, po wykonaniu szczegóło-
wych oględzin wraku zakończył działania 
i wrócił do macierzystego portu w Gdyni. Wy-
niki ekspertyzy podwodnej oraz dokumenta-
cja zebrana przez specjalistów Marynarki Wo-
jennej została przekazana Urzędowi Morskie-
mu w Słupsku do dalszych badań.

Nowy dowódca 6 OREL-u

nia od dowódcy Marynarki Wojennej admi-
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podróż i udział 
w szkoleniu z bry-
tyjskimi żołnierza-
mi. Celem wspólne-
go szkolenia było 
doskonalenie tech-
nik operacyjnych, 
między innymi w za-
kresie patrolowania, 
działalności na po-
sterunkach kontrol-
nych, konwojowania, 
zwalczania zasadzek 
oraz obrony obiek-
tów. Do transporto-
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Operacja połączona

Marian Kluczyński
m.kluczynski@mw.mil.pl

Operację załadunku techniki woj-
skowej i żołnierzy na okręt doglą-
dał zastępca dowódcy 16 Pomor-
skiej Dywizji Zmechanizowanej 

w Elblągu gen. bryg. Krzysztof Makowski. 
W sumie załadowano siedemnaście pojazdów 
ciężarowo–terenowych i osobowo–tereno-
wych, ambulans oraz wóz remontu pojazdów 
kołowych [10–„Star 944”, 2–„Honker” 
ZWD-3 (zautomatyzowany wóz dowodze-
nia–3), 2–„Honker 2324”, Sanitarka „Iveco” 
i 2–„Star 266” (specjalistyczne)]. O ile dla 
marynarzy było to rutynowe zadanie, to dla 
żołnierzy pododdziału zmechanizowanego 
dowodzonego przez kpt. Piotra Półbratka by-

Załadunkiem techniki wojskowej oraz żołnierzy 1 batalionu 
zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej 
(16 Pomorskiej DZ w Elblągu) na pokład okrętu transportowo-minowego 
ORP „Lublin”, 16 stycznia, w gdyńskim porcie wojennym rozpoczęła się 
operacja przerzutu do Wielkiej Brytanii. 

ło czymś nowym. Tu słowa uznania należą 
się por. mar. Przemysławowi Lizikowi, który 
doskonale i precyzyjnie naprowadzał kierow-
ców. Także kierowani przez bosmana okręto-
wego chor. mar. Wojciecha Janika specjaliści 
sprawnie dokonywali mocowania pojazdów. 
Po zaparkowaniu pojazdów w ładowni przed-
stawiciele załogi zajęli się ich odpowiednim 
zabezpieczeniem do morskiej podróży, zaś 
nowo zaokrętowani pasażerowie musieli za-
poznać się z okrętem, poznać zasady bez-
piecznego poruszania się po nim oraz zacho-
wania w alarmach, w tym alarmie do środ-
ków ratunkowych.

W tym samym czasie mechanik ppor. mar. 
Maciej Prębicki  dokonał niezbędnego prze-
glądu ładunku oraz wybalastował okręt. 
Przed  żołnierzami WL była niecodzienna 

wanego morzem 50-osobowego komponentu 
żołnierzy dołączyła 80-osobowa grupa, która 
wraz z indywidualnym wyposażeniem zosta-
ła przetransportowana 21 stycznia przez Siły 
Powietrzne z Malborka na brytyjskie lotnisko 
Brie Horton samolotami typu Casa. Udają-
cych się do Wielkiej Brytanii żołnierzy i ma-
rynarzy pożegnał miedzy innymi przedstawi-
ciel Centrum Operacji Morskich kmdr Jaro-
sław Wójcik.

Transportowani żołnierze oraz ich koledzy, 
którzy dolecieli do Wielkiej Brytanii samolo-
tami Casa, wzięli udział w szkoleniu z Bry-
tyjczykami, Łotyszami i Jordańczykami 
w ośrodku poligonowym. Wspólne ćwicze-
nie z udziałem około 2500 żołnierzy pk. „Pa-
shtun Dagger” (Pasztuński sztylet) było oka-
zją do zdobycia cennego doświadczenia, po-

znania procedur stosowanych w brytyjskiej 
armii oraz wzbogacenia wiedzy i umiejętno-
ści współdziałania z innymi armiami oraz 
udziału w międzynarodowych operacjach bo-
jowych. Udający się drogą morską uczestnicy 
połączonej operacji, w obie strony, pokonali 
ponad 2000 mil morskiej żeglugi, przez trud-
ne pod względem nawigacyjnym akweny: 
Morze Bałtyckie, cieśniny Skagerrak i Katte-
gat, Morze Północne i Kanał Angielski, aż do 
portu Marchwood w zespole portów So-
uthampton.

Dla załogi ORP „Lublin”, dowodzonej 
przez kpt. mar. Piotra Mazurka była to oka-
zja do doskonalenia swoich umiejętności, 
zdobycia cennych doświadczeń, a także 
działania w realnych, nieszablonowych wa-
runkach. Poza przygotowaniem, wypraco-
waniem decyzji i procedur operacyjnych 
stosowanych przy załadunku, transporcie 
i wyładunku techniki przećwiczyli też sytu-
acje związane z desantem morskim. Załoga 
również doskonaliła się w nawigacji w trud-
nych warunkach cieśnin i przećwiczyła ele-
menty ratownictwa morskiego, obrony prze-
ciwawaryjnej i przeciwdywersyjnej. Załoga 
ORP „Lublin” była doskonale przygotowa-
na do tego zadania. W ubiegłym roku dwu-
krotnie wykonywała podobne przerzuty do 
Anglii żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pan-
cernej oraz 17 Wielkopolskiej Brygady Zme-
chanizowanej. Jest to dla niej najlepsza for-
ma doskonalenia marynarskiego rzemiosła, 
zarówno jeżeli chodzi o zakres procedur 
obowiązujących przy załadunku i wyładun-
ku sprzętu, zabezpieczenia go do transportu 
i jego ochronę oraz trasę rejsu, która pro-
wadzi przez trudny pod względem nawiga-
cyjnym rejon. Rejs trwał około pięciu dni. 
Po zakończeniu ćwiczeń ORP „Lublin” 
przetransportował żołnierzy do Gdyni. 
Okręt wrócił do kraju 18 lutego – powie-
dział oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wy-
brzeża kpt. mar. Jacek Kwiatkowski.
dział oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wy-
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Na uroczystości pożegnania okrę-
tu w porcie w Świnoujściu w 
niedzielę, 30 stycznia, dowódca 
Marynarki Wojennej admirał 

floty Tomasz Mathea podkreślił, że Polska 
była pierwszym krajem spośród nowych 
członków Sojuszu, któremu NATO powie-
rzyło kierowanie jednym z czterech stałych 
zespołów. Jednocześnie zaznaczył, że dowo-
dzenie to, było dla Marynarki Wojennej nie 
tylko wyróżnieniem, ale przede wszystkim 
nowym doświadczeniem i dobrze zdanym 

Misja „Czernickiego”
Zakończył się rok polskiego dowodzenia Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO. Polscy oficerowie przekazali odpowiedzialność za bezpieczeństwo żeglugi na 
morzach w ręce połączonego belgijsko-holenderskiego sztabu. Jednocześnie swoją 
misję kontynuuje okręt dowodzenia ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. To z jego 
pokładu przez najbliższych kilka miesięcy dowodzone i zaopatrywane będą jednostki 
wchodzące w skład najstarszego NATO-wskiego Zespołu Sił Odpowiedzi – SNMCMG1 
(Standing NATO Mine CounterMeasures Group One). 

egzaminem. Sprawdzianem, podczas które-
go pod polskim dowództwem „Tarcza Prze-
ciwminowa” brała udział w licznych mię-
dzynarodowych ćwiczeniach z siłami okrę-
towymi, lotnictwem i wojskami lądowymi 
innych państw europejskich. Sprawdzianem, 
podczas którego wykonywała zadania bojo-
we oczyszczając wody Bałtyku, Atlantyku 
i Morza Północnego z niebezpiecznych po-
zostałości po czasach wojen światowych. 
Było w końcu testem dla samej załogi okrę-
tu dowodzenia. 

Załoga w czasie okrętowych treningów 
ćwiczyła walkę z symulowanymi przebicia-
mi kadłuba i pożarami bądź ratowanie czło-
wieka, który wypadł za burtę. W ramach 
ćwiczeń w grupie okrętów, przyjmowała na 
pokład śmigłowiec lub zaopatrywała jed-
nostki Zespołu w paliwo na przejściu mo-
rzem. W każdym przypadku wymagało to 
maksymalnego skupienia i współpracy, aby 
zadanie zostało wykonane bezpiecznie 
i zgodnie z założonym planem.

Od czasu gdy Northwood zwróciło się do 
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Polski o przedłużenie misji Czernickiego ja-
snym się stało, że Polacy w ocenie Dowódz-
twa Morskiego Komponentu Sił NATO 
w Wielkiej Brytanii dobrze wykonują swoje 
zadania. Polska będąc pełnoprawnym człon-
kiem NATO ma zarówno przywileje jak i zo-
bowiązania. Ponowne wyznaczenie okrętu 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” jako 
platformy dowodzenia siłami NATO umacnia 
naszą wiarygodność w Sojuszu.

Stałe Zespoły oprócz uczestnictwa w mi-
sjach bojowych i ćwiczeniach międzynaro-
dowych, są także ambasadorami NATO, 
którego emblemat zdobi burtę każdego 
z okrętów wchodzących aktualnie w ich 
skład. W czasie całego 2010 roku Zespół 
SNMCMG1 pod polskim dowództwem od-
wiedził 23 porty w 10 krajach zarówno na-
leżących do Sojuszu jak i spoza jego struk-
tur (Finlandia, Irlandia). Przy okazji tych 
wizyt uświadamiano lokalnym władzom 
i mieszkańcom jaki jest główny powód, dla 
którego ten zespół istnieje i działa aktywnie 
na wodach Europy od 1973 roku.

Ten powód jest oczywisty – wzrost inten-
sywności transportu morskiego niesie ze so-
bą wzrost potencjalnych zagrożeń na morzu. 
Specjaliści prognozują, że głównymi źródła-
mi takich zagrożeń mogą być miny morskie 
w posiadaniu terrorystów i grup przestęp-
czych oraz miny morskie, torpedy i inne 
obiekty wybuchowe zalegające w morzu od 
I i II wojny światowej.

Już jedna mina morska może spowodować 
uszkodzenie bądź zatopienie statku przewo-
żącego towary lub materiały niezbędne dla 

rozwoju państw nadmorskich. Jeżeli incy-
dent taki będzie miał miejsce w strategicz-
nym akwenie (Cieśniny Bałtyckie, Kanał 
Angielski, podejścia do najważniejszych 
portów na Bałtyku) to straty lokalne natych-
miast spowodują paraliż komunikacji mor-
skiej i w konsekwencji boleśnie dotkną lo-
kalne gospodarki.

Ocenia się, że po samych działaniach wo-
jennych do dziś w morzach północnej Euro-
py pozostało niemal milion obiektów, które 
choć zostały do tego stworzone – jeszcze nie 
wybuchły. W 2005 roku holenderski kuter 
rybacki znalazł w sieciach starą minę, która 
po zetknięciu z pokładem eksplodowała za-
bijając trzech rybaków i raniąc wielu in-
nych. Ten przykład dobitnie pokazuje, że za-
grożenie minowe nadal jest realne i mimo 
upływu ponad sześćdziesięciu lat od zakoń-
czenia działań bojowych II wojny światowej 
obiekty są dalej niebezpieczne. Okręty Ze-
społu wyposażone w odpowiednie urządze-
nia i zautomatyzowane bezzałogowe pojaz-
dy podwodne są w stanie wykryć to zagro-
żenie i pozbyć się go w kontrolowany spo-
sób. Dlatego właśnie Stały Zespół Sił Obro-
ny Przeciwminowej NATO działa nieprze-
rwanie od 38 lat, a Polacy w 2010 roku zapi-
sali własną kartę jego historii.

Ta historia tu się jednak nie kończy. Do 
końca czerwca 2011 roku załoga okrętu do-
wodzenia ORP „Kontradmirał X. Czernic-
ki” będzie kontynuować misję i pomnażać 
polskie doświadczenie we współpracy 
z okrętami innych bander na morzu. Rola 
okrętu nie zmieni się w stosunku do zeszłe-

go roku – w dalszym ciągu z jego pokładu 
będą podawane komendy oraz paliwo i za-
pasy dla okrętów Zespołu. Jednak jest już na 
nim w dużej mierze nowa załoga pod do-
wództwem kpt. mar. Marka Szwarca.

Rolą tej załogi nie będzie jednak tylko po-
wtórzenie dokonań poprzedników, bowiem 
rejon działania okrętu znacząco różni się od 
tego z roku 2010. Dowództwo Morskiego 
Komponentu Sił NATO dopasowuje zadania 
realizowane przez podległe okręty do ciągle 
zmieniającej się sytuacji na naszym globie. 
Ze względu na rosnące zagrożenie terrory-
styczne w rejonie Afryki wschodniej okręty 
d r u g i ej  g r u py  p r z e c i w m i n owej 
(SNMCMG2), które dotychczas działały 
głównie na Morzu Śródziemnym, przejdą na 
południe. Ich zadania na wodach pomiędzy 
Afryką a kontynentem europejskim przej-
mie Grupa Pierwsza, która oprócz operacji 
rozminowania zaznaczy swoją obecność 
w ramach operacji antyterrorystycznej Acti-
ve Endeavour monitorując żeglugę na tym 
akwenie. Nowa załoga będzie więc musiała 
dopasować się do innych warunków geogra-
ficznych oraz zróżnicowanych warunków 
hydrologicznych i klimatycznych. 

Do połowy roku ORP „Kontradmirał Xawe-
ry Czernicki” w dalszym ciągu będzie pisał 
historię polskiego udziału i dowodzenia Tar-
czą Przeciwminową. Czas na podsumowanie 
doświadczeń obu załóg i Sztabu Zespołu 
przyjdzie po jego powrocie do Polski.
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Odznaka Marynarza 
jednostek pływających

Pomysł uhonorowania marynarzy – człon-
ków załóg okrętowych zrodził się podczas 

jednego z rejsów bojowo-rozpoznawczych. 
Pierwsza idea tego typu odznaki pojawiła się w 
październiku 2009 roku. Pomysłodawcami jej 
powstania są kmdr ppor. Artur Czajkowski 
i kpt. mar. Krzysztof Kudelski. Jednak, aby tego 
typu projekt zaczął funkcjonować w Siłach 
Zbrojnych RP, musi on przejść dość trudną 
i czasochłonną procedurę legislacyjną. Auto-
rem projektu graficznego odznaki jest chor. 
mar. Jacek Leszczyński. Pomysłowi od począt-
ku patronuje Szef Szkolenia 3 Flotylli Okrętów 
kmdr Mirosław Jurkowlaniec. To on przewod-
niczył zebraniu w sprawie wprowadzania i uży-
wania odznaki, które odbyło się w marcu 2010 
roku w dowództwie 3FO. W spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele okrętów ze składu flo-
tylli. Od tego momentu ruszył proces wdraża-
nia, który uzyskał poparcie na wielu szczeblach 
w Marynarce Wojennej i został zaakceptowany 
przez Komisję Historyczną. Zatwierdzenie po-
mysłu powstania odznaki i zakończenie żmud-
nego procesu legislacyjnego zbiegło się z ob-
chodami 91 rocznicy zaślubin Polski z morzem. 
Jest wielce prawdopodobne, iż wprowadzenie 
odznaki zbiegnie się z obchodami Święta  Ma-
rynarki Wojennej w czerwcu b.r.

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

Odznaka odzwierciedla to, co dla służby 
na morzu najważniejsze. Na jej obraz składa-
ją się 3 zasadnicze elementy. Pierwszy z nich 
to zbrojne ramię z proporca Marynarki Wo-
jennej RP na tle krzyża kawalerskiego. Sym-
bolizuje on bojowy charter służby w składzie 
jednostek pływających. Drugim jest stylizo-
wana kotwica admiralicji na tle skrzyżowa-
nych szabel oficerskich Marynarki Wojennej, 
co podkreśla przynależność do morskiego ro-
dzaju sił zbrojnych. Ostatnim są spienione, 
morskie fale symbolizujące żywioł i oddające 
specyficzny charakter służby na morzu. 

Odznaka występuje w trzech klasach. Kla-
sa III, czyli odznaka koloru brązowego, bę-
dzie przeznaczona dla marynarzy służących 
na okrętach nie krócej niż trzy lata. Klasa II, 
czyli odznaka koloru srebrnego symbolizo-
wać będzie przynajmniej pięcioletni okres 
służby na morzu. Klasa I, czyli odznaka ko-
loru złotego będzie przywilejem „okrętow-
ców” ze stażem minimum dziesięcioletnim. 
Prawo noszenia odznaki otrzymają ci, któ-
rych przebieg służby jest nienaganny.

Prawo do przyznania odznaki będą mieli 
jedynie, dowódcy flotyll Marynarki Wojen-
nej RP. O tym czy adresatem wniosku będzie 
dowódca 3 Flotylli Okrętów czy dowódca 

Dzięki charakterystycznym odznakom dość łatwo rozróżnić spadochroniarza 
czy pilota. Wśród marynarzy służących na morzu swój symbol mają jedynie 
podwodniacy. W niedługim czasie wyróżniać się będą także członkowie 
załóg okrętów nawodnych nosząc na mundurze odznakę o nazwie „Odznaka 
Marynarza Jednostek Pływających”. 

8 Flotylli Obrony Wybrzeża zadecyduje pod-
porządkowanie jednostki, w której składzie 
służy dany marynarz. Kandydatury do przy-
znania odznaki zgłaszane będą przez dowód-
ców jednostek. W sytuacji, kiedy jednostka 
wcześniej została rozformowana, marynarze 
będą mogli występować z indywidualnymi 
wnioskami. Wszystkie wnioski będą trafiać 
do Kapituł Odznaki. W ich skład wchodzić 
będą dowódcy jednostek wojskowych oraz 
przedstawiciele dowództw danej flotylli. 
Przewodniczący komisji po wydaniu pozy-
tywnej opinii przedstawi dowódcy flotylli 
wniosek o przyznanie odznaki. Ten będzie 
miał 7 dni na jego rozpatrzenie. W przypad-
ku wydania negatywnej opinii przez komisję 
będzie ona musiała przedstawić pisemne uza-
sadnienie decyzji. 

„Odznaka Marynarza Jednostek Pływają-
cych” ma wyróżniać osoby, które poświęciły 
cząstkę swojego życia służbie na morzu. Dzię-
ki odznace „morszczachy”, jak przekornie na-
zywają ją autorzy z daleka będzie można roz-
poznać prawdziwego wilka morskiego. 
zywają ją autorzy z daleka będzie można roz-
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25 mm

70 mm

Projekt grafi czny Odznaki Marynarza jednostek pływających

Odznakę stanowią 3 elementy składowe:
• element proporca Marynarki Wojennej RP na tle krzyża kawalerskiego symbolizujące bojowy charakter służby w składzie jednostek 

pływających;
• stylizowana kotwica admiralicji na tle skrzyżowanych szabel oficerskich MW symbolizują przynależność do Marynarki Wojennej;
• spienione morskie fale symbolizujące morski żywioł i specyficzny charakter służby na morzu.

Odznaka jest jednowarstwowa.

Odznaka występuje w 3 klasach:

klasa I (odznaka koloru złotego)

klasa II (odznaka koloru srebrnego)

klasa III (odznaka koloru brązowego)
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Okręty podwodne napędzano w prze-
różny sposób. Pierwsze pojazdy 
podwodne poruszały się wykorzy-
stując wiosła, silniki pneumatycz-

ne, maszyny parowe, żagle postawione ponad 
lustrem wody a także napęd chemiczny. W1883 
roku inżynier Stefan Drzewiecki zainstalował 
na okręcie podwodnym silnik elektryczny oraz 
akumulatory zasilające. Ten sposób zapewnia-
nia manewrowości okrętom podwodnym w za-
nurzeniu jest stosowany do dnia dzisiejszego. 
Do poruszania się na powierzchni morza uży-
wano silników na naftę a następnie benzynę. 
Zastosowane później wysokoprężne silniki die-
slowskie ulegały modernizacji, ale nadal stano-
wią zasadniczy sposób poruszania się okrętu 
podwodnego po wynurzeniu, a także ładowania 
baterii akumulatorów. Można je stosować na 
powierzchni lub w zanurzeniu do głębokości 

Rok 2011 może być czasem kluczowych wyborów na potrzeby Marynarki Wojennej. Określony zostanie Zintegrowany 
System Walki na korwetę projektu 621 Gawron. Zostanie wybrany materiał, z jakiego powstanie niszczyciel min 
projektu 258 Kormoran II. Powinien zostać wybrany typ śmigłowców, które w przyszłości zastąpią maszyny ratownicze 
i ZOP. Ale jednym z najciekawszych wyborów może być określenie typu okrętu podwodnego, który Polska rozpocznie 
eksploatować od 2018 roku. Okręt ma być na wskroś nowoczesną i uniwersalną jednostką o bardzo dużym potencjale 
operacyjnym. Jednym z walorów ma być możliwość długotrwałego prowadzenia działań pod wodą dzięki napędowi 
niezależnemu od powietrza. W tym wypadku wyboru dokonamy również pomiędzy dostępnymi technologiami. 
Oczywiście najlepszym napędem niezależnym od powietrza jest siłownia jądrowa, jednak w polskim wypadku nie ma 
oczywiście o niej mowy. USA, Wielka Brytania i Francja zupełnie zrezygnowały z klasycznych okrętów podwodnych na 
rzecz napędzanych siłowniami atomowymi. Niezaprzeczalną wadą stosowania takiego rozwiązania są astronomiczne 
koszty eksploatacji (od produkcji paliwa, po utylizację oraz ochronę całego procesu). Stać na nie tylko najbogatsze 
kraje - poza wymienionymi okręty atomowe posiadają jeszcze Rosja, Chiny, Indie a wkrótce dołączy do nich Brazylia, 
która wybuduje swój okręt z wykorzystaniem francuskiej technologii.

Płyń cicho i głęboko

peryskopowej, gdzie dzięki chrapom możliwe 
jest czerpanie powietrza atmosferycznego. Pod 
koniec II wojny światowej Niemcy ekspery-
mentalnie zastosowali turbinę Waltera na ubo-
tach typu XVII. To pierwszy praktyczny sposób 
uniezależnienia okrętu podwodnego od powie-
trza atmosferycznego. Był jednak na tyle niedo-
skonały, niebezpieczny w eksploatacji z uwagi 
na zastosowanie nadtlenku wodoru i trudny w 
obsłudze, że zrezygnowano z jego stosowania. 

Tak więc klasyczne okręty podwodne poru-
szają się obecnie pod wodą dzięki silnikom elek-
trycznym zasilanym z baterii akumulatorów, a na 
powierzchni dzięki wysokoprężnym dieslom. 
Napęd elektryczny w pływaniu podwodnym 
znacznie ogranicza zdolności operacyjne okrętu 
podwodnego z uwagi na pojemność akumulato-
rów oraz drastycznie ogranicza prędkości zanu-
rzonego okrętu. Nawet najnowocześniejsze 

współczesne okręty podwodne mogą poruszać 
się pod wodą z maksymalną prędkością nie dłu-
żej, niż 1 godzinę. Wyczerpane baterie akumula-
torów zmuszają do wynurzenia lub ładowania 
baterii pod chrapami co w znacznym stopniu po-
zbawia okręt podwodny jego atutu – skrytości 
działania. Stąd współczesny pomysł wydłużenia 
czasu zanurzenia okrętu poprzez uzupełnienie 
hybrydowego systemu napędowego w trzeci mo-
duł – napęd niezależny od powietrza (AIP- Air 
Independent Propulsion).

Prace nad napędem AIP prowadzone są od 
kilkudziesięciu lat w kilku państwach świata o 
najbardziej zaawansowanej technologii i posia-
dających odpowiednio duże środki na badania. 
Cztery z nich zostały zastosowanych na okrę-
tach w celach badawczych. Obecnie operacyj-
nie eksploatowane są trzy systemy AIP. 

Istnieją dwa kierunki rozwoju systemów nie-
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zależnych od powietrza opartych na reakcjach 
termicznych lub elektrochemicznych. Do pierw-
szego typu zaliczamy silniki diesla o spalaniu 
wewnętrznym pracujące w obiegu zamkniętym 
(Closed-Cycle Diesel – CCD, pomimo obiecują-
cych wyników badań nie zastosowano tego sys-
temu operacyjnie). Kolejny to silnik spalinowy 
tłokowy o spalaniu zewnętrznym pracujący 
w obiegu zamkniętym (silniki Stirlinga – rozwi-
jany i zastosowany w Szwecji – rozwiązanie opa-
tentowane zostało w 1816 roku) oraz turbina pa-
rowa Waltera, dla której para tworzy się w obie-
gu parowym Rankine’a w wyniku spalania kla-
sycznego oleju napędowego oraz tlenu (francu-
ski moduł AIP nosi nazwę Module d’Energie 
Sous-Marine – MESMA). Francuzi w pierw-
szych swoich zastosowaniach jako paliwo stoso-
wali etanol ale w dalszym rozwoju zastosowali 
olej napędowy napędzający klasyczne diesle. 
Ten ostatni system AIP najbardziej przypomina 
napęd atomowy, gdzie energia z reakcji łańcu-
chowej pozwala uzyskać parę, która napędza tur-
biny parowe. Takie rozwiązanie jest stosowane 
na współczesnych nuklearnych okrętach pod-
wodnych i nawodnych, jak lotniskowce czy też 
cywilnie stosowane lodołamacze. 

Rozwijany i stosowany obecnie AIP oparty 
na reakcjach elektrochemicznych to technolo-
gia ogniw paliwowych rozwijana przez prze-
mysł niemiecki. 

Jest kilka istotnych parametrów, które należy 
rozważać, wybierając system AIP dla okrętu 
podwodnego. Przede wszystkim autonomicz-
ność. Dwa silniki Stirlinga zastosowane na 
szwedzkim okręcie podwodnym HMS „Näc-
ken” pozwalały na maksymalne przebywanie 
pod wodą do 14 dni. Dawały jednak stosunkowo 
niewielkie prędkości (maksymalnie 6 węzłów 
z uwzględnieniem dużego zużycia paliwa 
i znacznego ograniczenia autonomiczności). 
„Näcken” ma stosunkowo niewielką wyporność, 
poniżej 1000 ton. Do zapewniania napędu okrę-
towi o wyporności planowanej przez Polskę, 
w granicach 2000 ton, konieczne byłyby więc co 
najmniej cztery silniki Stirlinga. Dwa okręty ty-
pu A-17, które zmodernizowano poprzez doda-
nie 12-metrowej sekcji z dwoma silnikami Stir-
linga, mają niewiele ponad 1200 ton wyporno-
ści. Powstałe już w XXI wieku trzy okręty typu 
Gotland (wyporność ponad 1300 ton) zaopatrzo-
no w podobne moduły AIP Strilinga.  Trudno 
oszacować, jakie zastosowanie przyjmą Szwedzi 
w planowanym okręcie typu A-26 (również dla 
Norwegii, być może także Danii). Prototyp no-
wego okrętu ma powstać w 2018 roku i z pewno-
ścią będzie wyposażony w napęd niezależny od 
powietrza. Produkcja szwedzkiego systemu AIP 
– koncern Kockums – przeszła jednak w ręce 
niemieckiego HDW, producenta konkurencyjne-
go napędu (wspólnie z koncernem Siemens) 
opartego na ogniwach paliwowych. Ogniwa pa-
liwowe stosowane są na okrętach podwodnych 
niemieckiej konstrukcji typu 212A (Niemcy 

i Włochy) oraz 214 (Grecja, Korea Południowa, 
Portugalia i zamówione właśnie przez Turcję) 
pozwalają na autonomiczność nieco ponad 14 
dni. Najlepiej wypada tutaj system MESMA, 
który ma gwarantować co najmniej 21 dniową 
autonomiczność. Francuzi dostarczyli dwa mo-
duły MESMA (jeden jest w trakcie odbiorów) 
do Pakistanu, gdzie posłuży do modernizacji 
okrętów podwodnych typu Agosta 90B (Ham-
za). Francuzi proponują swoje AIP jako moduł 
dla okrętu podwodnego Scorpene (instalacja 
możliwa jest także w już istniejących okrętach 
typu Scorpene – używane i zamówione przez 
Malezję, Indie, Chile i Brazylię).  

Z punktu widzenia wykorzystania najmniej 
bezpieczne w eksploatacji są ogniwa paliwowe 
z uwagi na zastosowanie czystego tlenu jako 
utleniacza oraz czystego wodoru jako paliwa 
(obecnie na świecie pracuje się nad zastąpieniem 
czystego tlenu bezpiecznym powietrzem atmos-
ferycznym pod dużym ciśnieniem, ale technolo-
gia ta obecnie jest bardzo kosztowna a jej po-
wszechne zastosowanie odległe). Z uwagi na 
niebezpieczeństwo wybuchu zbiorniki z wodo-
rem znajdują się poza kadłubem sztywnym okrę-
tu w okolicach stępki. Utrudnia to bezpieczną 
operację położenia okrętu na dnie. Wodór do 
pracy ogniw PEN (Polimerowa Elektrolityczna 
Membrana) jest przechowywany w postaci wo-
dorków metali – do uzyskania około 2 ton czy-
stego wodoru potrzeba ponad 100 ton cylindrów 
z wodorkami metali. Masa napędu AIP ma więc 
niebagatelne znaczenie dla wyważenia okrętu 
i bezpiecznego pływania. Również z uwagi na 
koszty użytkowania najmniej korzystnie wypada 
technologia ogniw paliwowych. Ze względu na 
korodujące działanie czystego tlenu na membra-
ny ogniw paliwowych (PEM) muszą być one 
wymieniane co 2000 godzin pracy. Pozwala to 
na maksymalnie 2 lata operacyjnego wykorzy-
stania okrętu. Ładowanie na okręt paliwa wodo-
rowego musi odbywać się w specjalnej technolo-
gii i wyłącznie w przystosowanych do tego miej-
scach. Zdecydowanie bezpieczniejsze i bardziej 
ekonomiczne są rozwiązania z silnika Stirlinga 
oraz maszyny parowej MESMA. Silniki Stirlin-
ga wykorzystują olej napędowy i tlen jako utle-
niacz (w stosunku 80:20) oraz hel w roli gazu ro-
boczego poruszającego tłoki. W przypadku ma-
szyny parowej MESMA mamy do czynienia 
z dwoma czynnikami: olejem napędowym i tle-
nem jako utleniaczem. Wytwarzana para wodna 
pracuje w obiegu zamkniętym. Paliwa obu syste-
mów są powszechnie dostępne i stosunkowo 
bezpieczne gdyż powszechnie wykorzystywane 
w technologii morskiej, w tym na okrętach pod-
wodnych. Tankowanie paliwa do systemu napę-
du niezależnego od powietrza również jest proste 
a paliwa powszechne i dostępne bez specjalnych 
technologii w każdym porcie – olej napędowy 
z oczywistych względów, zaś tlen i hel są gazami 
powszechnymi w użytkowaniu, choćby w medy-
cynie, a ich transport i ładowanie opanowane 

technologicznie i bezpieczne. Poza tym okres 
użytkowania silnika Stirlinga a szczególnie nie-
zwykle prostego w swojej konstrukcji systemu 
maszyny parowej równa się okresowi eksploata-
cji okrętu podwodnego – współcześnie około 25-
30 lat, co z punktu widzenia kosztów oraz wspar-
cia logistycznego może być niebagatelnym 
aspektem sprawy. Jednak niekorzystnym ubocz-
nym wynikiem pracy obu tych systemów AIP są 
spaliny. Przed usunięciem poza okręt muszą być 
schładzane aby nie powodować pęcherzyków 
w wodzie, które ułatwiłyby wykrycie okrętu. 

Kolejnym aspektem eksploatacyjnym jest 
sprawność systemu AIP. Najlepiej wypada 
w tym rankingu silnik Stirlinga, którego spraw-
ność osiąga wartość 40%. Ogniwa paliwowe 
zapewniają sprawność rzędu 30 %. Najmniej 
sprawnym jest system MESMA z wartością po-
nad 20%. Konieczność poruszania się okrętu 
z prędkością ponad 6 węzłów wymaga użycia 
jednocześnie systemu MESMA oraz baterii 
akumulatorów. Akumulatory jednak można ła-
dować również w położeniu podwodnym dzięki 
pracy AIP MESMA. Uwzględniając jednak ro-
dzaj paliwa – tlen oraz olej napędowy - ograni-
czeniem jest jedynie pojemność zbiorników 
z ciekłym tlenem. Mimo tego producent gwa-
rantuje, o czym wyżej już wspomniano, co naj-
mniej 21 dniowy okres pracy bez dostępu do 
powietrza atmosferycznego.

Następny, kluczowy parametr okrętu podwod-
nego, to niskoszumność. Najgłośniejszy system 
AIP to silnik Stirlinga z uwagi na mechaniczną 
pracę jakby nie patrzeć urządzenia opartego na 
ruchomych częściach silnika cieplnego. Znacz-
nie mniej hałaśliwa jest maszyna parowa ME-
SMA z uwagi na minimalną ilość ruchomych 
części turbiny parowej oraz alternatora ładujące-
go baterie akumulatorów. Najlepiej w tym ran-
kingu wypada system ogniw paliwowych, który 
nie wytwarza dodatkowych hałasów poza pracą 
silników elektrycznych – poziom pola akustycz-
nego jest więc taki, jak podczas marszu na silni-
kach zasilanych z baterii akumulatorów.

Z pewnością system napędu niezależnego od 
powietrza nie będzie kluczowym czynnikiem 
w wyborze technologii nowego polskiego okrętu 
podwodnego – jest jednak niebagatelny, tym bar-
dziej, ze nowy okręt będzie miał  wielkie znacze-
nie w utrzymaniu polskiej obecności na morzu 
jako równorzędnego partnera. Pośród wielu 
czynników taktycznych i operacyjnych możli-
wość przebywania kilkanaście lub nawet kilka-
dziesiąt dni pod wodą, co znacznie rozproszy si-
ły potencjalnego przeciwnika, okazać się może 
znaczące z uwagi na zmniejszające się ilości pol-
skich okrętów na morzu. Fraza charakteryzująca 
sprawność operacyjną podwodniaków - płyń ci-
cho i głęboko – można teraz rozszerzyć o kolejny 
człon – płyń cicho, głęboko i długo. 
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W tworzeniu symulacji działań na 
morzu od zawsze prym wiodły 
Akademia Marynarki Wojennej 
w Gdyni oraz Centrum Szkole-

nia Marynarki Wojennej w Ustce. Wystarczy 
wspomnieć symulatory manewrowania okrę-
tem czy prowadzenia obserwacji technicznej, 
aby podkreślić jak ważnym elementem szkole-
nia była od dawna rzeczywistość, którą dziś na-
zywamy wirtualną, a w erze przedkomputero-
wej można by określić mianem odwzorowanej. 
Kiedy w naszą codzienność zaczęły wdzierać 
się urządzenia komputerowe do użytku w Ma-
rynarce Wojennej wchodziły symulatory nowej 
generacji m.in. użycia broni podwodnej czy 
łączności satelitarnej GMDSS. W miarę rozwo-

Marynarka Wojenna już przed laty obrała kurs na uzupełnienie szkolenia 
rzeczywistego poprzez symulatory i trenażery. Kiedy jeszcze technologia 
komputerowa nie była tak dalece rozwinięta urządzenia te opierały się na 
skomplikowanych mechanizmach automatyki różnego typu. Dzisiaj zaawansowane 
możliwości cyberprzestrzeni pozwalają na tworzenie symulacji realnych warunków 
bojowych o niespotykanym dotąd stopniu odwzorowania rzeczywistości. 

ju możliwości obliczeniowych urządzenia na-
śladujące rzeczywistość coraz wierniej oddawa-
ły realne warunki. 

Dzisiaj Marynarka Wojenna dysponuje po-
nad 60 różnego rodzaju symulatorami i trena-
żerami. Zaczynając od najprostszych wiernie 
oddających codzienne czynności marynarza 
na stanowiskach bojowych, na tych najbardziej 
skomplikowanych – symulujących statki po-
wietrzne czy okręty – kończąc. Najważniej-
szym ośrodkiem skupiającym tego typu urzą-
dzenia w morskim rodzaju sił zbrojnych jest 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 
w Ustce. Jedyna polska, wojskowa, wyższa 
uczelnia morska – Akademia Marynarki Wo-
jennej – chociaż wyłączona ze struktur MW 

(podlega bezpośrednio Ministerstwu Obrony 
Narodowej) również dysponuje szeroką bazą 
symulatorów i trenażerów, która jest wykorzy-
stywana przez podchorążych, oficerów MW – 
słuchaczy studiów podyplomowych, uczestni-
ków kursów oraz przez załogi okrętów MW. 
Dodatkowo wyposażyliśmy nasze jednostki 
w specjalistyczne symulatory i trenażery od-
dające w swojej wąskiej specyfice charakter 
wykonywanych przezeń zadań. 

Aby móc jedynie wymienić symulatory i tre-
nażery znajdujące się w CSzMW w Ustce nale-
żałoby poświęcić kilka stron tekstu. Pozwolę 
sobie zatem przedstawić te najważniejsze. Listę 
tą otwiera symulator mostka nawigacyjnego 
zintegrowany z taktycznym zespołem mostków 

Symulacja niemal rzeczywista
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kontradmirał Stanisław Kania
szef Szkolenia Morskiego

nawigacyjnych. To jedyny taki system w Pol-
sce. Szkolić się na nim może jednocześnie 
4 dowódców okrętów. Dodatkowo planujemy 
jego sprzężenie z symulatorem pracy bojowej 
operatorów broni podwodnej, który również 
jest w bazie szkoleniowej CSzMW, oraz rozsze-
rzenie jego funkcji o kolejne zadania bojowe. 
Kolejnym ważnym systemem odwzorowują-
cym działanie okrętu jest wielostanowiskowy 
symulator siłowni okrętowej, który w doskona-
ły sposób oddaje działanie konsol i silnika kor-
wety zwalczania okrętów podwodnych. Funk-
cjonowanie poszczególnych działów okręto-
wych dodatkowo obrazują symulatory nawiga-
cyjne (m.in. stanowiska automatycznej identy-
fikacji statków AIS - ang. Autiomatic Identifi-
cation System, elektronicznej mapy nawigacyj-
nej ECDIS - ang. Electronic Chart Display and 
Identification System, czy nadzoru ruchu stat-
ków VTS - ang. Vessel Traffic Services), symu-
latory i trenażery radiolokacyjne oraz łączności 
(m.in. system cyfrowy TETRA, symulator ra-
diokomunikacji KF, trenażer nasłuchu radiowe-
go czy sygnalizacji). Nie należy również zapo-
minać o trenażerze gier sztabowych przezna-
czonym do szkolenia dowództw i sztabów 
w zakresie wykorzystania systemów dowodze-
nia. Planujemy w dalszym ciągu wyposażać 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w ko-
lejne symulatory i trenażery. Wszystko po to by 
w nadchodzących latach CSzMW stał się naro-

dowym ośrodkiem kompleksowej certyfikacji 
załóg okrętowych. 

W systemie kształcenia i doskonalenia 
kadr Marynarki Wojennej ważnym elemen-
tem jest Akademia MW w Gdyni, która 
w swojej ofercie programowej opiera się 
m.in. na zespole symulatorów nawigacyj-
nych, symulatorze siłowni okrętowej, symu-
latorach uzbrojenia rakietowego, artyleryj-
skiego, broni podwodnej i broni strzeleckiej, 
planetarium oraz wielu innych. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje zespół komór dekompre-
syjnych, który jest wykorzysytwany do szko-
lenia nurków głębokowodnych w warunkach 
saturacji. AMW jest jedynym ośrodkiem 
szkoleniowym w Polsce mającym uprawnie-
nia do realizacji tego typu szkolenia.

Przedstawiając symulatory i trenażery funk-
cjonujące w Marynarce Wojennej warto wspo-
mnieć o tych, które znajdują się bezpośrednio 
w jednostkach. W tym miejscu chciałbym wy-
mienić trzy jedyne w swoim rodzaju w Polsce 
systemy: symulator zautomatyzowanego sys-
temu dowodzenia TACTICOS, symulator sa-
molotu „Bryza” oraz trenażery Ośrodka Szko-
lenia Nurków i Płetwonurków WP. Pierwszy 
z nich, będący na wyposażeniu Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 
MW, wykorzystywany jest przez załogi okrę-
tów rakietowych projektu 660M (ORP „Or-
kan”, ORP „Piorun” i ORP „Grom”) do kur-

sów z zakresu obsługi operatorskiej i admini-
stracyjnej systemu TACTICOS. Drugi, znajdu-
jący się w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego 
w Siemirowicach, to nieodzowny element 
szkolenia pilotów samolotów Marynarki Wo-
jennej. Natomiast trzeci to kompleks szkole-
niowy Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwo-
nurków WP w Gdyni realizujący szkolenie 
nurków oraz załóg okrętów podwodnych 
w oparciu o treningowe komory dekompresyj-
ne i baseny nurkowe. Najnowszym elementem 
szkolenia realizowanego w Ośrodku jest moż-
liwość szkolenia załóg śmigłowców w oparciu 
o nowoczesny trenażer obracalnej i zatapialnej 
kabiny śmigłowca. 

Symulatory i trenażery nigdy nie zastąpią 
rzeczywistych warunków bojowych. Jednak 
nie można zapominać, że wyuczenie odpo-
wiednich nawyków, przygotowanie do sytu-
acji kryzysowych, które nie rzadko mają 
miejsce w realnych warunkach i w końcu 
możliwość wielokrotnego powtarzania czyn-
ności specjalistycznych przy minimalnych 
kosztach to niezaprzeczalne zalety tych urzą-
dzeń. Marynarka Wojenna już dawno do-
strzegła niemal nieograniczone możliwości 
symulatorów oraz trenażerów i zamierza po-
zostać na tym kursie. 
symulatorów oraz trenażerów i zamierza po-
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22 urodziny ORP „Rolnik”
4 lutego 2011 roku okręt rakietowy ORP „Rolnik” obchodził 22. rocznicę pierwszego 
podniesienia biało-czerwonej bandery. Z tej okazji jeden z najwierniejszych fanów tej 
jednostki, a zarazem współpracownik miesięcznika Marynarki Wojennej „Bandera” pan 
Zbigniew Łabaziewicz przygotował dla załogi niecodzienny prezent - wiersz, który 
powstał właśnie z okazji jubileuszu „Rolnika”. 

OKRĘT 437
Stoi sobie cichutko
w wojennym porcie 
fale go muskają
po stalowej burcie

Maszyny drzemią
pokład czystością lśni
okrętem lekko kołysze
nagle – dzwonek alarmowy brzmi

Podrywają się marynarze
ze swoich miejsc
gotowi wyjść w morze
granic morskich strzec

Cumy zebrane
trap już wciągnięty
na mostku dowódca
dowodzeniem zajęty

Najpierw “mała wstecz”
potem “mała wprzód”
ciąć zaczyna fale
okrętowy dziób

Mijają główki portowe
przed nimi ciemna noc
maszyny “całą na przód”
dają pełną moc

Marynarze na stanowiskach
rakiety odbezpieczają
gotowi do ataku
na komendę czekają

Pracują radary
obiekt namierzony
odpalają rakiety
cel – unicestwiony

Nad morzem świt po horyzont
rozjaśnia  już pole widzenia
okręt wraca do portu
tym razem – były to  tylko ćwiczenia!

Zbigniew Łabaziewicz

Z głębokim smutkiem przeżyliśmy wiadomość, że 17 lutego 2011 roku  
odszedł nagle w wieku 86 lat 

 
Bosman Janusz UKLEJEWSKI

zasłużony żołnierz Marynarki Wojennej, publicysta tygodnika MW Bandera  
oraz miesięcznika Przegląd Morski, fotoreporter Wojskowej Agencji Fotograficznej,  

laureat prestiżowych konkursów fotograficznych

RODZINIE i BLISKIM składamy wyrazy współczucia i żalu 

Dowódca, kadra i pracownicy Marynarki Wojennej  
oraz weterani marynarskiej służby
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O Bałtyku 
bezpieczeństwie

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni od lat jest centrum badań 
naukowych nad wszelakimi wymiarami bezpieczeństwa w akwenie 
Morza Bałtyckiego. Jeden z wykładowców AMW – komandor 
Tomasz Szubrycht – podjął ostatnio wyzwanie potraktowania tego 
zagadnienia w sposób kompleksowy. Książka jego autorstwa – 
„Bałtyckie wymiary bezpieczeństwa” – ukazała się na rynku 
w 2010 r. nakładem Wydawnictwa Akademickiego AMW.

Publikację tę można by potraktować 
trojako. Z jednej strony to podręcz-
nik, który powinien być w bibliote-
ce każdego studenta badającego 

kwestie bezpieczeństwa narodowego i mię-
dzynarodowego regionu Bałtyku i nie tylko. 
Z drugiej, to publikacja otwierająca oczy na 
znaczenie często niedocenianego pod tym 
względem Morza Bałtyckiego. Z trzeciej 
natomiast to, można by rzec nieco górnolot-
nie, apel do Polaków by nie odwracali się od 
swojego morza. 

„Bałtyckie wymiary bezpieczeństwa” to 
udana próba usystematyzowania i uwypukle-
nia kwestii związanych z tak szerokim za-
gadnieniem. Autor stara się nie pominąć żad-
nego istotnego problemu związanego z bez-
pieczeństwem regionu Morza Bałtyckiego. 
Zaczyna od geograficznej, meteorologicznej 
i hydrologicznej charakterystyki Bałtyku. 
Następnie opisuje państwa nadbałtyckie oraz 
te kraje, które kulturowo, historycznie lub 
gospodarczo są związane z Morzem Bałtyc-
kim. Po dwóch wstępnych rozdziałach dają-
cych podwaliny pod głębsze rozważania, 
skupia się na zagadnieniach geopolitycznych 
oraz przedstawia i definiuje zagrożenia bez-

pieczeństwa dla regionu. Publikację kończy 
opisem for współpracy funkcjonujących 
w obszarze Morza Bałtyckiego. 

Analiza treści zawartych w „Bałtyckich wy-
miarach bezpieczeństwa” ukazuje dwie szcze-
gólne wartości publikacji. Pierwszą z nich jest 
swego rodzaju zestawienie porównawcze kra-
jów w basenie Morza Bałtyckiego. Dzięki za-
warciu w książce informacji dotyczących 
aspektów politycznych, demograficznych 
i ekonomicznych państw nadbałtyckich oraz 
wyszczególnieniu kierunków polityki bezpie-
czeństwa poszczególnych nacji, uzyskuje się 
obraz rozbieżności w podejściu do tzw. mor-
skiej racji stanu. A z opracowania komandora 
T. Szubrychta wynika, że są to różnice nieba-
gatelne i wielowymiarowe. Ukazują one czym 
mógłby być dla Polski Bałtyk, a czym wbrew 
ekonomicznej i geopolitycznej logice nie jest. 

Druga wartość to uzmysłowienie czytelni-
kowi, że choć Morze Bałtyckie nie leży 
w centrum Europy i jest uznawane za jeden 
z bezpieczniejszych akwenów, nie należy ba-
gatelizować miejsca tegoż regionu w systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Nie 
można również traktować stabilnej sytuacji 
w akwenie Bałtyku jako gwarantu takiego sta-

nu rzeczy w perspektywie następnych dziesię-
cioleci. Komandor T. Szubrycht na stronach 
swojej publikacji wylicza zagrożenia bezpie-
czeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. 
Przedstawia podłoże historyczne oraz prezen-
tuje ich polityczne, ekonomiczne, ekologiczne 
i naturalne uwarunkowania. 

„Bałtyckie wymiary bezpieczeństwa” to pu-
blikacja napisana nie tylko przez wykładowcę 
AMW i jednego z redaktorów naukowych 
„Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego”. To 
publikacja napisana przez oficera, który wiele 
lat spędził na morzu, dowodząc okrętem roz-
poznania radioelektronicznego, na co dzień 
badając kwestie bezpieczeństwa Bałtyku. To 
książka, która może otworzyć oczy wszystkim 
tym, którzy bagatelizują tematykę bezpieczeń-
stwa Bałtyku. Jej treści pokazują analizy, me-
chanizmy i determinanty dotyczące tego, jak 
się okazuje, niezmiernie złożonego zagadnie-
nia. To publikacja, która skierowana jest za-
równo do studentów, marynarzy i pasjonatów 
morza, jednym słowem wszystkich tych, któ-
rzy zgłębiają tematykę związaną z polską 
morską racją stanu. 

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

Naszemu koledze
kmdr. Wojciechowi BOŻYCZKO

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

TATY

składają 
koleżanki i koledzy

z Zarządu Planowania Logistycznego N-4 Sztabu MW

Pani Elżbiecie KAJMOWICZ
wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci

OJCA

składają
kadra i pracownicy z Sekretariatu Dowódcy MW 

oraz biura prasowego DMW



16     NR 2 | LUTY 2011

S P O R T

FO
T.

  P
IO

TR
 W

OJ
TA

S 

Porucznik marynarki Sławomira Szpek jest laureatką nagrody Sportowiec 
Roku w Gdyni w 2010 roku. Na co dzień jest zawodniczką Zespołu 
Sportowego Marynarki Wojennej w Gdyni. O wytrwałości w dążeniu do celu, 
roli munduru w jej życiu i osiągnięciach sportowych ze zwyciężczynią 
i multimedalistką mistrzostw w strzelectwie rozmawiał Piotr Wojtas.

Sportowiec Roku Gdyni w 2010 roku

Ile lat trzeba poświęcić na treningi aby zo-
stać najlepszym sportowcem w Gdyni?
Strzelectwo sportowe trenuję od dwudziestu 

czterech lat, ale myślę, że sportowcem roku 
można zostać szybciej niż ja… (śmiech). Na-
grodę dla Najlepszego Sportowca Gdyni 2010 
traktuję również, albo przede wszystkim jako 
wyróżnienie dla strzelectwa. Zauważyłam, że 
w moim mieście nagradzane jest rugby, piłka 
nożna, koszykówka, a moja dyscyplina do tej 
pory była w cieniu. Tym bardziej, że strzelcy 
w Gdyni naprawdę co roku mają się czym po-
chwalić. Myślę jednak, że brak popularności 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
W KARIERZE POR. MAR. SŁAWOMIRY SZPEK:

2010

• Tytuł Sportowca Roku 2010 w Gdyni;

• Tytuł Najlepszej zawodniczki na MŚ w Brazylii

• 1 m-ce w Mistrzostwach Świata w Brazylii (psp)

• 2 m-ce w Mistrzostwach Świata w Brazylii (ppn)

• 1 m-ce w Mistrzostwach Polski  (psp)

• 2 m-ce w Mistrzostwach Polski (ppn)

• 2 m-ce w Mistrzostwach Wojska Polskiego (ppn)

2009

• 3 m-ce w Mistrzostwach Europy (psp)

• 4 m-ce w Wojskowych MŚ w Zagrzebiu (ppn)

• Odznaczenie Złotą Gwiazdą Międzynarodowej Rady 

Sportu Wojskowego (CISM)

2008

• Udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 

• 2 m-ce w Pucharze Świata w Monachium (psp)

• 4 m-ce w Wojskowych Mistrzostwach Świata (psp)

• Odznaczenie Medalem „Za Zasługi w Rozwoju Kultury 

Fizycznej w Wojsku Polskim”

do 2007 roku

• 2 m-ce w Igrzyskach Wojskowych w 1999 roku w Za-

grzebiu (psp)

• 3 m-ce w PŚ w 1998 roku w Mediolanie (psp)

• 1 m-ce w MŚ Juniorów w 1994 roku w Mediolanie (psp)

ponadto

• Wielokrotna drużynowa medalistka ME (psp i ppn)

• Wielokrotna mistrzyni i medalistka MP (psp i ppn)

• 3-krotna rekordzistka Polski (psp i ppn)

strzelectwa jest spowodowane sposobem jego 
prezentacji. Dla przykładu Drużynowe Mi-
strzostwa Niemiec odbywają się przy pełnych 
trybunach, publiczność ma podgląd na aktual-
ne wyniki na telebimach i żywo dopinguje za-
wodników. U nas zawody odbywają się 
w kompletnej ciszy, najczęściej przy braku pu-
bliczności. Chyba dlatego nasze sukcesy 
gdzieś „znikają”. Gdy Agnieszka Radwańska 
weszła do pierwszej dziesiątki rankingu świa-
towego WTA, pisały o tym wszystkie gazety. 
W sezonach 2008 i 2009 ja byłam dziewiąta 
w analogicznym rankingu światowym w strze-
lectwie i nikt tego nie zauważył. W tej dzie-
dzinie jest jeszcze dużo do zrobienia.

Jakie wyrzeczenia wiążą się z uprawia-
niem tego sportu?

Jeżeli robi się to co się lubi to te wyrzeczenia 
są naprawdę znikome. One są konieczne, bo 
muszę pamiętać o zachowaniu rytmu treningów 
i dlatego nie zawsze mam czas na inne rzeczy. 
Nie mogę np. dopasować terminu zawodów do 
mojego urlopu. Musi być odwrotnie:-) 

Jak to się stało, że absolwentka wydziału 
ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego za-

łożyła mundur Marynarki Wojennej?
Stypendium sportowe jakie dostawałam od 

Polskiego Związku Strzelectwa nie było wyso-
kie, a w momencie kiedy nie było go wcale 
musiałam podjąć decyzję o pracy na pełny etat 
i zrezygnować z uprawiania sportu. Wtedy po-
jawiła się możliwość zostania oficerem Mary-
narki Wojennej. Dzisiaj z perspektywy czasu 
wiem na pewno, że właśnie to uratowało mnie 
jako sportowca. Marynarka Wojenna daje mi 
poczucie stabilności i pewności  przygotowań 
do startów, a dzięki temu spokój jakiego po-

trzebuję na treningu. Nawet jeśli brzmi to pate-
tycznie, to tak naprawdę jest.

Na czym polega największa trudność 
w strzelaniu z pistoletu?

Właśnie na oczyszczeniu głowy ze wszyst-
kiego co na co dzień ją nam zaprząta. To cięż-
ko wytłumaczyć, ale najlepiej jak nie myśli się 
kompletnie o niczym. Wymaga to treningu, 
ale jest wykonalne. W strzelectwie nie ma ide-
alnej ścieżki kariery, po której trzeba iść, żeby 
zwyciężyć. Możesz być doskonale przygoto-
wanym do zawodów, odizolować się od oto-
czenia i dobrze strzelać, a i tak nie wygrać bo 

ktoś strzelił o kilka punktów więcej. Tu nie ma 
ścisłej czołówki faworytów jak w innych dys-
cyplinach. Na każdych zawodach jest trzy-
dzieści zawodniczek, które mogą wygrać 
i każda z nich ma równe szanse.

Które osiągnięcie jest dla Pani najważ-
niejsze?

Jakbym miała wymienić najważniejsze, to do 
tej pory byłyby trzy: srebrny medal na „najsil-
niejszym” Pucharze Świata w Monachium 
w 2008 roku, udział w Igrzyskach Olimpijskich 
w Pekinie w 2008 roku i brązowy medal na Mi-
strzostwach Europy w strzelaniu kulowym 
w Osijeku (Chorwacja) w 2009 roku. Tak na-
prawdę jednak każde zawody są dla mnie no-
wym doświadczeniem. W tym sporcie wbrew 
pozorom również trzeba mieć determinację, sil-
ną wolę, motywację i ogromne pokłady cierpli-
wości, bo sukcesy nie przychodzą same. Długo, 
mimo poczucia ogromnego potencjału, brako-
wało mi pewności siebie i wiary, że potrafię, 
a przez dopuszczanie do siebie presji i oczeki-
wań innych nie potrafiłam się wyciszyć. To za-
częło się zmieniać jakiś czas temu, dzięki przy-
jaciołom, a nabrało tempa kiedy rozpoczęłam 
współpracę z moim obecnym trenerem – 
Krzysztofem Rymskim, który w tym roku zo-
stał trenerem kadry Polski w strzelectwie. To on 
pomógł mi się odnaleźć i uwierzyć w siebie. 
Wcześniej dobre wyniki pojawiały się spora-
dycznie, a teraz dzięki niemu moja forma usta-
bilizowała się na wysokim poziomie.

Jakie plany i cele ma Pani na najbliższą 
przyszłość?

Najważniejszym celem dla mnie teraz jest 
zakwalifikowanie się do Igrzysk w Londynie. 
Strzelectwo jest sportem dla ludzi w każdym 

wieku. Najlepiej widać to na zawodach, gdy na 
podium stają obok siebie czterdziesto- i osiem-
nastolatka, więc można powiedzieć, że wszyst-
ko wciąż przede mną i będę startowała tak dłu-
go jak będę miała taką możliwość, a strzelec-
two będzie mi sprawiało przyjemność.
go jak będę miała taką możliwość, a strzelec-
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