
Dekada podwodnej 
współpracy

Trzy  tony 
niewybuchów strona 5

str ona 6–7

 Jedna  z  ośmiu       Jubileusz  CSzMW        Mundur   w  kadrze

   Rzecznik dyscyplinarny     Mistrzynie świata w żeglarstwie

NR 6 (006) • PAŹDZIERNIK 2009ISSN 0209-1070

w w w . m w . m i l . p l



W murach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, ale  
także umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona  

w symulatory wiernie oddające rzeczywistość morską. Do dyspozycji stu-
dentów są między innymi symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okręto-
wych, broni podwodnej i artylerii. Najnowocześniejszym jest symulator 
mostka nawigacyjnego. Bazę dydaktyczną doskonale uzupełniają nowocze-
sne multimedialne sale wykładowe, hala sportowa oraz biblioteka.            

Symulatory rzeczywistości morskiej 
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                     Szanowni Czytelnicy! 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci 
studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Kan-
dydaci na żołnierzy zawodowych studiują na dwóch kierunkach: 

nawigacji oraz mechanice i budowie maszyn. Studenci cywilni mają z ko-
lei do wyboru: nawigację, informatykę, oceanotechnikę, mechanikę i bu-
dowę maszyn, automatykę i robotykę, bezpieczeństwo narodowe, stosunki 
międzynarodowe, pedagogikę oraz historię, a w najbliższym czasie rów-
nież mechatronikę. W Akademii Marynarki Wojennej można również po-

szerzać swoją wiedzę na dziewięciu kierunkach studiów podyplomowych: zarządzaniu kryzy-
sowym, zarządzaniu logistyką, nawigacji satelitarnej, hydrografii, edukacji dla bezpieczeń-
stwa, przygotowaniu pedagogicznym, ochronie danych osobowych i informacji niejawnych 
w stosunkach międzynarodowych, zamówieniach publicznych oraz użyciu siły na morzu w pra-
wie międzynarodowym. W ośrodku szkoleniowym AMW uczelnia organizuje kursy zgodnie 
z konwencją STCW 78/95, w tym szkolenia kwalifikacyjne i specjalistyczne zatwierdzone przez 
IMO. W roku akademickim 2009/2010 w Akademii Marynarki Wojennej studiować będzie na 
różnych formach zdobywania wykształcenia około 7,5 tysiąca studentów, kursantów oraz ofi-
cerów. W październiku naukę rozpoczęło w niej prawie 2,5 tysiąca nowych studentów. 

Akademia Marynarki Wojennej stanowi zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju sił 
zbrojnych. Jej działalność jest ściśle związana z potrzebami MW RP oraz procesem technicznej 
modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Szeroki profil badań prowadzonych w ostatnim 
okresie sprawia, że uzyskiwane rezultaty, mające często uniwersalny i unikalny charakter, znaj-
dują zastosowanie w gospodarce morskiej, przemyśle i ochronie środowiska. 

Misją Akademii Marynarki Wojennej jest tworzenie warunków zapewniających bezpieczeń-
stwo Rzeczypospolitej Polskiej na morzu przez szerzenie wszechstronnej wiedzy, prowadzenie 
badań naukowych, kształcenie i wychowanie podchorążych i studentów cywilnych, a także do-
skonalenie żołnierzy zawodowych oraz pracowników administracji i gospodarki morskiej. 
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Jedna z ośmiu
Bosman podchorąży Karolina Chorzewska za rok opuści mury 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jeżeli tu wróci, 
to już jako wykładowca. Niezależnie jednak od tego, co będzie robić 
w przyszłości, na pewno będzie to praca związana z morzem.

KAROLINA ZAWSZE MARZYŁA 
o tym, by związać swoją przyszłość z morzem.
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TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

Karolina zawsze marzyła o tym, by 
związać swoją przyszłość z mo-
rzem. Po zdanej maturze stanęła 
przed wyborem: Wyższa Szkoła 

Morska lub Akademia Marynarki Wojennej. 
Nie wychowywała się w żadnym z nadmorskich 
miast, lecz w Białymstoku. W jej rodzinie nie 
było też nigdy zawodowych żołnierzy, dlatego 
wybór uczelni wojskowej był ogromnym zasko-
czeniem dla jej najbliższych. Ale, jak sama mó-
wi, rodzina bardzo mocno ją wspiera w postano-
wieniu. Nie zraża jej również to, że większość 
marynarzy to mężczyźni.

„Myślę, że coraz mniej osób kojarzy wojsko 
i Marynarkę Wojenną wyłącznie z mężczyzna-
mi. Kobiet w formacjach wojskowych jest coraz 
więcej”, mówi studentka IV roku Wydziału Na-
wigacji i Uzbrojenia Okrętowego. „Dlaczego 
właśnie ta uczelnia? Wydawało mi się, że Aka-
demia Marynarki Wojennej jest w stanie zapew-
nić mi bardzo dobre warunki do studiowania. 
Nie pomyliłam się”.

BYŁY TRUDNE CHWILE
Początek studiów nie był dla Karoliny ła-

twy. Nie miała wcześniej do czynienia z woj-
skiem, a już na pierwszym roku trzeba było 
szybko przestawić się na wojskowy tryb życia. 
„Ale dałam radę, a im dłużej tutaj jestem, tym 
bardziej charakter tej uczelni mi odpowiada”, 
wyjaśnia bosman podchorąży. Na IV roku na-
wigacji i uzbrojenia okrętowego studiuje osiem 
kobiet na ponad 40 studentów. Tego typu stu-
dia są więc dla nich wyzwaniem. „Na pewno 
przez cztery lata zdarzały się trudniejsze mo-
menty. Były takie chwile, kiedy myślałam, że 
muszę włożyć dużo energii w coś, co nieko-
niecznie mi się przyda. Na przykład w niektó-

re ćwiczenia fizyczne lub musztrę. Ale później 
nauczyłam się odbierać tego typu sytuacje nie 
jako przeszkody, lecz wyzwania. I to poma-
ga!”, opowiada studentka. Poza tym na roku 
panuje również dobra atmosfera. „Bardzo do-
brze nam się studiuje. Wydaje mi się, że jako 
rocznik jesteśmy zgrani”, mówi Karolina 
Chorzewska. Dodaje też, że atutem tej uczel-
ni są ciekawe praktyki. Przede wszystkim rej-
sy, które odbywają się najpierw na jednost-
kach szkolnych, a później już liniowych. 
„Szczególnie dobrze wspominam praktyki po 
pierwszym roku studiów. Był to rejs na ża-
glowcu «Iskra». Dla kobiet, które rozpoczyna-
ją swoją przygodę z morzem, pierwsze rejsy są 
szczególnie trudne. Chodzi o takie rzeczy jak 
sanitariaty czy kąpiel. Na okręcie  nie jest to 
łatwe. Szkolny żaglowiec posiada tylko to, co 
jest niezbędne do życia. Nie ma osobnych toa-
let czy natrysków. Musiałyśmy jednak jakoś 
sobie radzić. Nie przypominam sobie jakiś po-
ważnych sytuacji konfliktowych”.

„ISKRĄ” W MORZE
Podczas swojego pierwszego rejsu Karoli-

na wraz z kolegami i koleżankami ze swojego 
wydziału spędziła na morzu blisko 800 go-
dzin. Trasa przebiega przez morza Bałtyckie, 
Północne oraz Atlantyk. Przyszli oficerowie 
MW przeszli cykl praktycznego szkolenia 
morskiego. Zapoznali się z warunkami nawi-
gacyjno-hydrograficznymi i hydrologiczno-
meteorologicznymi na akwenach objętych tra-
są rejsu. Doskonalili też pełnienie wacht mor-
skich, obsługę urządzeń, sprzętu i takielunku 
okrętu podczas długotrwałego pływania. Po-
między kolejnymi etapami rejsu ORP „Iskra” 
zawijała do St. Malo (Francja) i Antwerpii 

(Belgia). Jednostka wzięła także udział w re-
gatach Tall Ships Races. Wystartowało 
w nich 80 żaglowców reprezentujących 
20 państw oraz kilkadziesiąt mniejszych jed-
nostek. Łącznie wzięło w nich udział kilka ty-
sięcy żeglarzy. 

CELNY STRZAŁ
Jednym z zainteresowań Karoliny jest 

sport, a w szczególności strzelectwo sportowe. 
Jeszcze zanim trafiła do AMW, odnotowała 
kilka sukcesów w tej dyscyplinie. Gdy była 
uczennicą szkoły średniej, jako zawodniczka 
LOK-u Grot wywalczyła awans do grona fina-
listów rozgrywanych w Zielonej Górze mi-
strzostw Polski juniorów. A w czasach stu-
denckich dopisała na swoje konto kolejne suk-
cesy. Kilka lat temu w Siemirowicach odbyły 
się Mistrzostwa Marynarki Wojennej w Strze-
laniu. W konkurencji kbkAK reprezentacja 
AMW zajęła I miejsce drużynowo, w klasyfi-
kacji indywidualnej natomiast I miejsce zajęła 
właśnie Karolina Chorzewska. 

Zainteresowanie sportem zwiększa pewność 
siebie, ćwiczy hart ducha i opanowanie w trud-
nych sytuacjach.

Karolina chciałaby służyć na okrętach, bo 
jak mówi, po to się tutaj szkoli. „Ale bardzo in-
teresuje mnie też praca naukowa. Może kiedyś 
zwiążę się z AMW lub z jakąś inną instytucją 
Marynarki Wojennej. Na razie jeszcze za wcze-
śnie, by o tym mówić”, wyjaśnia bosman pod-
chorąży. Dodaje, że w szczególności interesuje 
ją nawigacja i hydrografia. Jej praca magisterska 
będzie właśnie dotyczyła tego tematu.             

ORP „ISKRA” TO OKRĘT SZKOLNY 
– barkentyna projektu B79/II. Zbudowany 
został w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
w Gdańsku (obecnie Stocznia Gdańska 
S.A.). Okręt szkolny przeznaczony 
do długich rejsów nawigacyjno-szkolenio-
wych z podchorążymi AMW.
WYMIARY: 
• długość (z bukszprytem): 49 m; 
• długość kadłuba: 42,7 m; 
• szerokość: 8 m; 
• zanurzenie: 3 m; 
WYPORNOŚĆ: 
• 498 t; 
NAPĘD GŁÓWNY: 
• 960 m2 powierzchni żagli podstawowych 

na trzech masztach (fokmaszt, 
grotmaszt i bezanmaszt);

NAPĘD POMOCNICZY: 
• silnik wysokoprężny Wola 62ANM-68H12 

o mocy 228 kW napędzający śrubę 
nastawną;

• prędkość: 9 w.

Akademia Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte to wyższa 
uczelnia wojskowa. Kształci 
podchorążych oraz osoby 
cywilne na kierunkach 
związanych z nawigacją 
i mechaniką morską 
oraz obronnością. 
Wywodzi się z Tymczasowych 
Instruktorskich Kursów 
dla Oficerów, Oficerskiej 
Szkoły Marynarki 
Wojennej, Szkoły 
Podchorążych Marynarki 
Wojennej oraz Wyższej 
Szkoły Marynarki 
Wojennej.
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SŁUŻBY RATOWNICZE MARYNARKI WOJENNEJ 
6 października dostały wiadomość, że pomocy 
potrzebuje marynarz ze zbiornikowca cumują-
cego w rejonie platformy wiertniczej na Bałtyku 
(około 35 mil morskich na północ od Rozewia 
– około 70 km). Złamał rękę i potrzebował ho-
spitalizacji. 
Do podjęcia rannego wystartował śmigłowiec 
ratowniczy Marynarki Wojennej W-3 RM „Ana-
konda”. Załoga maszyny, dowodzona przez po-
rucznika marynarki pilota Piotra Dejnka, w cią-
gu około 30 minut dotarła do platformy wiertni-
czej, z której podjęto rannego mężczyznę. Lą-
dowanie na platformie utrudniał boczny wiatr, 
którego prędkość dochodziła do 40 kilometrów 
na godzinę. 

Panu kmdr. por. ROBERTOWI KOZACKIEMU 

oraz jego NAJBLIŻSZYM 
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci 
MAMY 

składają
koledzy i koleżanki z Oddziału Szkolenia 

Specjalistycznego DMW.

Wszystkim, którzy w tak trudnych i bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości,
uczestniczyli we Mszy Św. 

i odprowadzili na miejsce ostatniego spoczynku
kmdr. ppor. PRZEMYSŁAWA LISZKA

serdeczne podziękowania składają 
pogrążeni w smutku

żona, syn, rodzice i siostra z rodziną. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
w kolegiacie Świętej Trójcy, celebrowaną 

przez biskupa polowego Wojska Polskiego ge-
nerała dywizji Tadeusza Płoskiego. Następnie 
na placu Jakuba Wejhera przedstawiciel pre-
zydenta RP, szef Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego Aleksander Szczygło wręczył sztan-
dar komandorowi Waldemarowi Kornatow-
skiemu, komendantowi Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki 
Wojennej. W uroczystościach wziął udział wi-
ceminister obrony narodowej Stanisław 
Komorowski, dowódca Marynarki Wojennej 
wiceadmirał Andrzeja Karweta, władze samo-
rządowe oraz fundatorzy sztandaru. Przewod-
niczącym Komitetu Fundatorów Sztandaru 
jest starosta powiatu wejherowskiego Józef 

Reszke, a rodzicami chrzestnymi – Regina 
Osowicka i Aleksander Pawelec, żołnierz 
1 Morskiego Pułku Strzelców. 

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia Marynarki Wojennej jest jednost-
ką zabezpieczenia operacyjnego, podlegającą 
bezpośrednio dowódcy Marynarki Wojennej. 
Odpowiada za całokształt przedsięwzięć zwią-
zanych systemami łączności i informatyki Ma-
rynarki Wojennej. Jednostka wykonuje także 
zadania dotyczące zabezpieczenia logistyczne-
go innych jednostek Marynarki Wojennej. Cen-
trum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowo-
dzenia Marynarki Wojennej jest spadkobiercą 
tradycji 11 Pułku Łączności Marynarki 
Wojennej.                                                             

Sztandar Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia Marynarki Wojennej

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej 
10 września otrzymało sztandar. Uroczystość odbyła się na placu Jakuba 
Wejhera w Wejherowie w asyście Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej. Sztandar został ufundowany przez starostwo 
powiatowe w Wejherowie, urząd miasta oraz gminy. 

Akcja ratownicza
Wkrótce śmigłowiec wylądował na lotnisku Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni-Babich Dołach, po-
szkodowanego zaś przekazano obsadzie karet-
ki pogotowia. 
Skład załogi dyżurnej śmigłowca „Anakon-
da”: porucznik marynarki pilot Piotr Dejnek, 
dowódca załogi, porucznik marynarki pilot 
Artur Kasprzak, drugi pilot, porucznik marynar-
ki Tomasz Sikora, lekarz, chorąży marynarki 
Krzysztof Wasylczuk, ratownik, chorąży sztabo-
wy marynarki Robert Kotyński, technik.
Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojen-
nej jako jedyna formacja lotnicza w kraju utrzy-
muje w ciągłej gotowości załogi śmigłowców 
wyszkolone w prowadzeniu działań ratowni-
czych nad obszarami morskimi. Całodobowe 

dyżury są pełnione naprzemiennie na lotni-
skach w Gdyni-Babich Dołach i Darłowie. Lotni-
cy morscy wchodzą w skład systemu ratownic-
twa morskiego i lotniczego. Od początku lat 
90. śmigłowce Marynarki Wojennej uczestni-
czyły w blisko pięciuset akcjach, ratując życie 
i zdrowie ponad 230 osób.                              
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Faza morska operacji trwała od 
31 sierpnia do 11 września. W działa-
niach uczestniczyły jednostki z Bel-
gii, Danii, Estonii, Francji, Holandii, 

Litwy, Niemiec i Polski, a także brzegowa grupa 
nurków US Navy. Polski komponent tworzyły 
niszczyciele min ORP „Mewa” (jako okręt do-
wodzenia) i ORP „Flaming” (wykorzystywany 
operacyjnie do poszukiwania i niszczenia min). 
Jednostki operowały w ramach grup taktycz-
nych. Okrętem ORP „Flaming” dowodził ko-
mandor podporucznik Jarosław Tuszkowski, 
a ORP „Mewa” – kapitan marynarki Arkadiusz 
Kurdybelski. 

NAJWIĘKSZA W TEJ DEKADZIE
Jedną z grup taktycznych dowodził polski ofi-

cer MW, komandor podporucznik Krzysztof 
Rybak. W wyniku działań dowodzonej przez 
niego grupy zniszczone zostały w sumie 
34 miny morskie. Z tego załoga ORP „Fla-
ming”, która wchodziła w jej skład, zniszczyła 
łącznie dziesięć min morskich, które zawierały 

Polskie okręty uczestniczyły w międzynarodowej 
operacji „Open Spirit” na wodach Zatoki 
Fińskiej. Jej celem była likwidacja wojennego 
arsenału zalegającego na dnie morza. 

Trzy tony 
niewybuchów

ponad 3 tysiące kilogramów ładunku wybucho-
wego. Jedna z nich miała 880 kilogramów. Mina 
ta jest największym obiektem militarnym znisz-
czonym przez ostatnie dziesięć lat działań okrę-
tów Marynarki Wojennej RP. ORP „Flaming” 
przeprowadził operację przy użyciu zdalnie ste-
rowanego pojazdu podwodnego, który na pod-
wodne obiekty przeniósł specjalne ładunki wy-
buchowe. Detonacje przeprowadzano zdalnie, 
z bezpiecznej odległości. Miny zalegały na głę-
bokości około 80 metrów, u wybrzeży Estonii, 
kilka mil morskich na południe od toru wodne-
go na Zatoce Fińskiej.

Po zakończeniu fazy morskiej załogi udały 
się do Tallina, aby przeprowadzić analizę dzia-
łań. Podczas postoju w porcie polscy maryna-
rze złożyli wieńce przy tablicach upamiętnia-
jących ucieczkę ORP „Orzeł” z internowania 
w 1939 roku. 

POLACY W „OPEN SPIRIT”
„Open Spirit” to coroczna wielonarodowa 

operacja usuwania uzbrojenia minowego po-

chodzącego z I i II wojny światowej. Opera-
cja ta jest prowadzona pod auspicjami pro-
gramu Partnerstwo dla Pokoju. Polskie okrę-
ty biorą w niej udział już od dziesięciu lat. 
W zeszłym roku polska jednostka „Czajka” 
wykryła i zniszczyła prawie dwie tony ma-
teriałów wybuchowych zalegających w oko-
licach torów wodnych prowadzących 
do głównych portów Zatoki Ryskiej. „Open 
Spirit” jest jedną z najważniejszych operacji 
morskich prowadzonych na Bałtyku w celu 
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 
żeglugi.

Niszczyciele min ORP „Mewa” i ORP 
„Flaming” wchodzą w skład 13 Dywizjonu 
Trałowców należącego do 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu. Na co dzień sta-
cjonują w Gdyni. Okręty te są unikatowymi 
jednostkami. Ich wyjątkowość polega na 
tym, że łączą w sobie cechy trałowca i nisz-
czyciela min. Swoje możliwości walki mino-
wej uzyskały dzięki kompleksowej moderni-
zacji. Wyposażone są głównie w trały kon-
taktowe i niekontaktowe, stacje hydroaku-
styczne, zdalnie sterowany pojazd podwod-
ny, a także zestaw artyleryjsko-rakietowy. 

BEZPIECZNIEJSZA ŻEGLUGA
Dno Bałtyku nadal kryje wiele obiektów, 

zwłaszcza niebezpiecznych niewypałów i nie-
wybuchów pozostałych po II, a nawet I woj-
nie światowej. Dlatego operacja „Open Spi-
rit” obejmuje obszary, na których w czasie 
obu wojen prowadzano działania wojenne. 
Wejścia na przykład do Zatoki Ryskiej czy 
Fińskiej, ze względu na naturalne przewęże-
nie (oraz ze względów taktycznych), stanowi-
ły dogodne miejsca do stawiania min. Pozo-
stałe po działaniach na morzu uzbrojenie (mi-
ny morskie, torpedy bojowe i bomby lotni-
cze) zalega do dziś na dnie akwenu, stano-
wiąc potencjalne zagrożenie dla żeglugi. 
Głównym celem operacji „Open Spirit” jest 
wykrywanie i niszczenie takich obiektów. 
W celu podniesienia poziomu bezpieczeń-
stwa okręty i specjalistyczne jednostki Mary-
narki Wojennej RP prowadzą operacje neu-
tralizacji niebezpiecznych obiektów podwod-
nych, zarówno na wodach polskich, jak i in-
nych państw. 

Operacje przeciwminowe stały się jednym 
z głównych rodzajów działań polskiej floty 
na forum międzynarodowym. Doświadczenia 
naszych marynarzy wykorzystywane są mię-
dzy innymi przez elitarne Siły Odpowiedzi 
NATO, w których od 2002 roku na stałe ope-
rują polskie okręty trałowo-minowe. Od wej-
ścia Polski do sojuszu północnoatlantyckiego 
niszczyciele min oraz trałowce MW uczestni-
czyły już w ponad 70 ćwiczeniach i opera-
cjach przeciwminowych.                              

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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W rześniowe manewry ratowni-
cze Marynarki Wojennej 
„Crown Eagle 2009” należały 
do największych w tym roku. 

Symulowano podczas nich awarię okrętu pod-
wodnego oraz przeprowadzono kompleksową 
operację ratowania jego załogi. Organizatorami  
ćwiczeń były polska Marynarka Wojenna oraz 
Królewska Marynarka Wojenna Szwecji. 

Operacja ratownicza została przeprowadzona 
na wodach Zatoki Gdańskiej. Manewry zapla-
nowano tak, aby przećwiczyć wszystkie możli-
we elementy niesienia pomocy załodze zagro-
żonej jednostki. „Crown Eagle” połączone były 
z polskim ćwiczeniami „Smer/Medex”. Zgod-
nie ze scenariuszem manewrów, awarii uległ 
okręt podwodny. Jednostka zalegała na dnie 
i nie była w stanie samodzielnie się wynurzyć. 
Na pokładzie znajdowało się 26 marynarzy. Pol-
skie i szwedzkie siły morskie rozpoczęły na-
tychmiastową akcję ratowniczą. 

EWAKUACJA ROZBITKÓW
Pierwszym etapem działań była precyzyjna 

lokalizacja uszkodzonej jednostki. Z takim 
zadaniem w morze wyszła fregata ORP „Gen. 

K. Pułaski”, a z lotnisk MW w Gdyni-Babich 
Dołach i Darłowie wystartowały śmigłowce 
Brygady Lotnictwa MW SH-2G oraz Mi-14 
PŁ. Do prac podwodnych wykorzystywano 
także polski, bezzałogowy zdalnie sterowany 
pojazd podwodny. Po odnalezieniu zalegają-
cego na dnie okrętu nurkowie przeprowadzili 
pod wodą oględziny kadłuba i ocenili uszko-
dzenia. W trakcie operacji ratowniczej na 
okręt podwodny podawane było powietrze 
niezbędne do funkcjonowania załogi pod wo-
dą. To zadanie wykonywał między innymi 
polski okręt ratowniczy ORP „Lech”. Następ-
nie w rejon awarii skierowany został szwedzki 
okręt ratowniczy HSwMS „Belos”, który po-
siada pojazd podwodny umożliwiający ewa-
kuację uwięzionych pod wodą marynarzy. 
W oczekiwaniu na jego dojście na określoną 
pozycję, polskie siły ratownicze podjęły próbę 
umożliwienia jednostce samodzielnego wy-
nurzenia. W ostatnim dniu ćwiczeń przepro-
wadzono ewakuację rozbitków i udzielono im 
pomocy medycznej na okręcie ratowniczym 
ORP „Lech”. Na lądzie (w porcie wojennym 
na Oksywiu) rozwinięte zostały punkty me-
dyczne, gdzie opatrywani byli rozbitkowie 

transportowani z morza za pośrednictwem 
okrętowych środków transportowych.

ZDROWIE W CHIPIE
Podczas ćwiczeń wojskowe służby medyczne 

testowały Elektroniczną Kartę Zdrowia Maryna-
rza. Marynarka Wojenna jest pierwszą instytucją 
w Polsce, w której wdrażany jest tego typu pro-
jekt. Jak na razie EKZM posiada niewielka gru-
pa marynarzy. „Bardzo nam zależy na pomyśl-
nym wdrożeniu karty w służbie zdrowia 
MWRP”, mówi doktor Zbigniew Dąbrowiecki, 
adiunkt Zakładu Medycyny Morskiej Wojsko-
wego Instytutu Medycznego, w którym naro-
dził się pomysł elektronicznej karty zdrowia. 
„Jeśli to się uda, wówczas Marynarka Wojen-
na jako jedyny rodzaj sił zbrojnych będzie 
miała zintegrowany system obiegu informacji 
medycznej dostarczający aktualnych danych 
o stanie zdrowia i potencjalnych zagrożeniach 
epidemiologicznych około 8,5 tysiąca osób 
z kadry zawodowej MW zlokalizowanej na 
obszarze dwóch województw”.

Sama karta ma być jedynie elektronicznym 
kluczem do powstającego, na razie tylko na 
potrzeby Marynarki Wojennej, systemu nad-

Dekada podwodnej współpracy

Polscy i szwedzcy marynarze ćwiczyli na Bałtyku ratowanie załogi 
okrętu podwodnego. W tym roku minęło już dziesięć lat od czasu 
podpisania między Polską a Szwecją protokołu o współpracy 
w takich sytuacjach.
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zoru medycznego. System taki ma nadzoro-
wać, gromadzić, porównywać i analizować 
wszystkie dane związane ze stanem zdrowia 
marynarzy. Dzięki niemu będzie można na 
przykład błyskawicznie rozpoznać początek 
epidemii i podjąć odpowiednie działania, by 
zapobiec jej rozprzestrzenianiu. Ma on także 
współpracować z Wielonarodowym Centrum 
Analiz Medycznych w Monachium, Krajo-
wym Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
Systemem Informacji Geograficznej (GIS), 
a także z władzami województwa.

System ten będzie w przyszłości bardzo 
przydatny także podczas ratowania załóg okrę-
tów podwodnych.

PRZEŁOMOWY PROTOKÓŁ
Przypomnijmy, że dziesięć lat temu na pokła-

dzie okrętu-muzeum ORP „Błyskawica” ówcze-
sny dowódca Marynarki Wojennej RP admirał 
floty Ryszard Łukasik i generalny inspektor sił 

morskich Królestwa Szwecji kontradmirał 
Torsten Lindh podpisali protokół o współpracy 
między Polską a Szwecją w ratowaniu załóg 
okrętów podwodnych. Celem jego podpisania 
było zapewnienie bezpieczeństwa pływania 
szwedzkich i polskich okrętów podwodnych. 
Dokument przewiduje między innymi uczest-
nictwo na zasadzie wzajemności w szkoleniach 
załóg okrętów podwodnych polskich i szwedz-
kich z wykorzystaniem bazy szkoleniowej jed-
nej ze stron. 

Dwustronne kontakty sił morskich Polski 
i Szwecji rozwijały się od początku programu 
Partnerstwa dla Pokoju. Już wówczas okręty 
Marynarki Wojennej RP wraz z okrętami Kró-
lewskiej Marynarki Wojennej Szwecji uczestni-
czyły w wielu dwu- i wielostronnych ćwicze-
niach morskich. Manewry tego typu jak „Crown 
Eagle” są kluczowe dla każdej floty posiadają-
cej okręty podwodne.                                         

SKŁAD SIŁ ĆWICZENIA „CROWN EAGLE 
2009”:
Szwecja:
• HSwMS „Belos” 

Polska (siły Marynarki Wojennej): 
• okręt podwodny ORP „Bielik” 
• fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski”
• okręt szkolny ORP „Wodnik”
• okręt ratowniczy ORP „Lech”
• kutry ratownicze ORP „Zbyszko” i ORP 
„Maćko”
• kuter transportowy K-5
• śmigłowce Mi-14 PŁ i SH-2G
• brzegowa grupa ratownictwa
• ambulatorium Komendy Portu Wojenne-
go w Gdyni
W ćwiczeniach udział wzięły także jednost-
ki Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 

PROTOKÓŁ O WSPÓŁPRACY MIĘDZY POLSKĄ A SZWECJĄ 
w ratowaniu załóg okrętów podwodnych mówi o tym, że siły 
morskie obu państw deklarują rozwój współpracy w następu-
jących formach: 
1. Współpracę w operacjach ratowania załóg okrętów pod-
wodnych z zastosowaniem odpowiednich środków ratowni-
czych będących w posiadaniu Królewskiej Szwedzkiej Mary-
narki Wojennej i Marynarki Wojennej RP. 
2. Współpracę w planowaniu i realizacji szkolenia oraz ćwi-
czeń zgodnie z obowiązującymi procedurami ratowania załóg 
okrętów podwodnych na poligonach morskich. 
3. Uczestnictwo na zasadzie wzajemności w szkoleniach załóg 
okrętów podwodnych w samoratowaniu (swobodnego wypły-
wu) z wykorzystaniem bazy szkoleniowej jednej ze stron. 
4. Praktyki szkoleniowe oficerów w zakresie ratowania okrę-
tów podwodnych i medycyny podwodnej. 
5. Wizyty robocze na zasadzie wzajemności sił podwodnych 
i ratowniczych. 
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PRZYGOTOWANIE DO PRACY zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego

OPUSZCZENIE ZAŁOGOWEGO POJAZDU 
podwodnego URF z HSwMS Belos
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Przedstawiony powyżej scenariusz 
ćwiczeń realizowały OORP „Sęp”, 
„Bielik” i „Kondor”, które 14 wrze-
śnia wyruszyły na poligony południo-

wego Bałtyku. W ciągu następnych czterech dni 
ich załogi przećwiczyły operacje monitorowa-
nia, patrolowania i obrony morskich szlaków ko-
munikacyjnych. Dodatkowo marynarze dosko-
nalili działania zespołu okrętów podwodnych, 
manewrowanie w wyznaczonych sektorach 
i prowadzenie zadań taktycznych. Najbardziej 
skomplikowanym elementem manewrów były 
symulowane strzelania torpedowe. Przez nie-
spełna tydzień podwodniacy szkolili się w prak-
tycznie wszystkich elementach podwodnej sztu-
ki wojennomorskiej. 

PODWODNY PATROL
Skąd taki szeroki wachlarz zadań? Okręty 

podwodne do niedawna traktowane były jako 
broń typowo wojenna. Marynarki wojenne na 
całym świecie zaczęły jednak dostrzegać zalety, 
jakie płyną ze skrytości działań okrętów pod-
wodnych. W czasie pokoju, a zarazem przy co-
raz częstszych sytuacjach klasyfikowanych jako 
działania asymetryczne (terroryzm, piractwo) 
możliwość rozpoznania działań niepożądanych 
z ukrycia stała się nie do przecenienia. Zanurzo-
ny okręt jest bowiem dla większości jednostek 
praktycznie niewykrywalny. Zarejestrowane 
przez podwodniaków czyny niezgodne z pra-
wem stają się podstawą do zatrzymania prze-
stępców przez siły nawodne. Bez takiego rozpo-
znania dowody przestępstw częstokroć giną 

Kryzys ma miejsce na wewnętrznym morzu „Eurolandu”. Jeden z krajów tego 
regionu znajduje pod dnem nowe złoża surowców naturalnych. Jego interesy 
zostają zagrożone, kiedy próbę eksploracji złóż podejmują siły obce. Trzy 
okręty podwodne zostają wysłane w rejon, by obronić zagrożone interesy.

w niewyjaśnionych okolicznościach tuż po do-
strzeżeniu na horyzoncie zbliżających się fregat 
i niszczycieli. 

GODZINA „W”
Zestawiając powyższe fakty z zaletami, któ-

re daje autonomiczność i nieograniczona 
dzielność morska okrętów podwodnych, otrzy-
mujemy odpowiedź na pytanie o przydatność 
tego typu jednostek zarówno w czasie pokoju, 
jak i wojny. Nie należy bowiem zapominać, że 
jeżeli już dojdzie do konfliktu, okręty pod-
wodne będą stwarzały bardzo duże zagrożenie 
na akwenie, w którym działają. W obliczu 
wojny ich funkcja nie ograniczy się do osłony 
morskich szlaków komunikacyjnych. Ich 
głównym zadaniem stanie się niszczenie sił 
przeciwnika. W opinii ekspertów jeden okręt 
podwodny potrafi skutecznie zablokować dzia-
łanie całej bazy morskiej, a do unicestwienia 
go przeciwnik potrzebuje kilkudziesięciu jed-
nostek własnych. Operacje blokadowe stano-
wiące nieodzowny element działań wojennych 
na morzu również nie mogłyby się obejść bez 
okrętów podwodnych. Ich specjalnością bo-
wiem jest z jednej strony przerywanie blokad 
przeciwnika, a z drugiej patrolowanie 
i uszczelnianie własnych. 

KONTROLA POWIETRZNA 
I NAWODNA

Ćwiczeniom podwodniaków towarzyszyły 
jednostki zabezpieczenia. Nad działaniami na 
morzu czuwał zespół ekspertów zaokrętowany 

na jednostce rozpoznania radioelektroniczne-
go ORP „Nawigator”. Ćwiczeniami kierował 
dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych 
komandor Andrzej Ogrodnik. Jednostka nie 
tylko dowodziła manewrami, ale również 
uczestniczyła w niektórych epizodach ćwi-
czeń. Nad bezpieczeństwem podwodniaków 
i rejonu manewrów wspólnie z „Nawigato-
rem” pieczę trzymała załoga okrętu ratowni-
czego ORP „Zbyszko”, a dodatkowo bezpie-
czeństwa zapewniał śmigłowiec zwalczania 
okrętów podwodnych Kaman SH-2G, który 
z powietrza obserwował działania. „Ćwiczenia 
okrętów podwodnych odbywają się dość czę-
sto, ale z uwagi na to, że tego typu jednostki 
działają raczej w pojedynkę, a tym razem na 
stosunkowo niewielkim akwenie funkcjonował 
zespół trzech okrętów podwodnych, musieli-
śmy starannie zaplanować każdą minutę na 
morzu”, odpowiada pytany o stopień skompli-
kowania wrześniowego manewrów komandor 
Andrzej Ogrodnik. 

SIŁY STABILIZUJĄCE
Przytoczony we wstępie scenariusz ćwiczeń 

jest na szczęście fikcyjny i w rejonie Bałtyku 
najzwyczajniej nierealny. Nie oznacza to jed-
nak, że został po prostu wymyślony. Jego zało-
żenia opierają się na doświadczeniach wielu 
marynarek wojennych z różnych części świata. 
Ale czy wysłanie okrętów podwodnych z ta-
kim zadaniem jest racjonalne? Czy interesy 
państwa morskiego na morzu mogą być chro-
nione przez flotę podwodną? Czy niezwykle 
efektywni w obliczu wojny podwodniacy mo-
gą rzeczywiście stanowić forpocztę sił przy-
wracających stabilność w regionie?

Odpowiedzi na te pytania dają faktyczne 
działania bojowe, których najlepszym przy-
kładem jest NATO-wska operacja antyterro-
rystyczna na Morzu Śródziemnym „Active 
Endeavour”. Polskie okręty podwodne uczest-
niczyły w niej już trzykrotnie, spędzając łącz-
nie ponad rok pod dowództwem AMCC 
Naples (Allied Maritime Component Com-
mand Naples – połączone dowództwo kompo-
nentu morskiego NATO w Neapolu). Tylko 
podczas ostatniej misji ORP „Kondor” (prze-
łom 2008 i 2009 roku) zidentyfikował ponad 
dwa tysiące jednostek różnego typu i monito-
rował obszar o wielkości około 200 tysięcy 
kilometrów kwadratowych. I tego wszystkie-
go dokonała 25-osobowa załoga działająca na 
jednostce, której długość nie przekracza 
50 metrów, a wyporność nie dochodzi do 
600 ton. Biorąc pod uwagę fakt, że okręt pod-
wodny wykorzystuje paliwo wyłącznie do ła-
dowania baterii, które są jego właściwym na-
pędem, można zaryzykować twierdzenie, że 
to najbardziej ekonomiczny polski kontyngent 
wojskowy w historii.                                     

Ćwiczenia okrętów 
podwodnych
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Obchody święta Centrum Szkole-
nia Marynarki Wojennej rozpo-
częły się 2 września 2009 roku. 
W tym dniu zostały otwarte bra-

my koszar dla mieszkańców regionu słupskie-
go, którzy mogli zobaczyć bazę szkoleniową, 
w tym najnowsze symulatory i urządzenia 
szkolno-treningowe. „Chcemy podkreślić ści-
sły związek marynarzy ze społecznością lo-
kalną oraz pokazać nowoczesny sprzęt, który 
w większości ma charakter stacjonarny i nie 
możemy z nim wyjść na zewnątrz jednostki”, 
powiedział komandor Zenon Juchniewicz.  

ZA ZASŁUGI
3 września 2009 roku cały stan osobowy 

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej ze-
brał się na uroczystym apelu, by uczcić pa-
mięć kilku pokoleń marynarzy, którzy tworzy-
li jedną z najstarszych jednostek Marynarki 
Wojennej. W trakcie apelu dowódca Marynar-
ki Wojennej wiceadmirał Andrzej Karweta 
odznaczył w imieniu prezydenta RP komen-
danta CSzMW komandora Zenona Juchnie-
wicza srebrnym medalem za długoletnią służ-
bę wojskową oraz wręczył medale „Za zasługi 
dla Marynarki Wojennej RP” żołnierzom za-
wodowym i pracownikom wojska

NOWOCZESNA BAZA
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. 

wiceadmirała Józefa Unruga wspólnie ze Szko-
łą Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce 
przygotowuje podoficerów i marynarzy zawo-
dowych do służby na okrętach oraz w jednost-
kach brzegowych Marynarki Wojennej. Cen-
trum może szkolić w 50 specjalnościach woj-
skowych zarówno dla Marynarki, jak i Sił Po-
wietrznych oraz Wojsk Lądowych. CSzMW 
dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, na 
którą składają się: trenażery i symulatory wyko-
rzystujące najnowsze technologie informatycz-
ne, obiekty szkolenia ogólnowojskowego (place 
ćwiczeń, strzelnice, obiekty sportowe), gabinety 
specjalistyczne i laboratoria oraz baza poligono-
wa do szkolenia specjalistycznego (zespół poli-
gonów obrony przeciwawaryjnej okrętu (OPA) 
i przeciwpożarowej (komora dymowa i rozgo-
rzeniowa) oraz ośrodek obrony przed bronią ma-

ROBERT BIERNACZYK

sowego rażenia (OPBMAR) z placem szkolenia 
napalmowego). 

Ustecki ośrodek prowadzi zintegrowane 
szkolenia załóg okrętowych i dywizjonów 
w zakresie szkolenia strzeleckiego, szkolenia 
z obrony przeciwawaryjnej okrętu (OPA), indy-
widualnych technik ratunkowych (ITR) i ppoż. 
Organizuje kursy doskonalące i krótkotrwałe 
szkolenia specjalistyczne dla kadry jednostek 
wojskowych MW. Dwukrotnie w 1998 i 2008 
roku centrum zostało wyróżnione Znakiem 
Honorowym Sił Zbrojnych, najwyższą formą 
wyrażenia uznania za działalność służbową.

SZKOLENIE SPECJALISTÓW
Ustecka uczelnia jako główny ośrodek szko-

lenia w Marynarce Wojennej dziedziczy trady-
cję szkoleniową załóg okrętowych II Rzeczy-
pospolitej. Utworzenie Szkoły Marynarzy 
w Modlinie zapoczątkowało działania, które 
dały podstawy rozwoju morskiego szkolnic-
twa w latach 20. i 30. W 1935 roku powołano 
do życia Centrum Wyszkolenia Specjalistów 
Floty (CWSF) w Gdyni, w którym skoncen-
trowano nauczanie specjalistów morskich. 
Niebawem okazało się, że kształcenie mary-

narzy było bardzo efektywne, co udowodniła 
ich bohaterska postawa we wrześniu 1939 ro-
ku i w kampaniach morskich II wojny świato-
wej. Po zajęciu Polski przez Niemców szkole-
nie odbywało się na terenie Francji i Wielkiej 
Brytanii. W 1944 roku utworzono w kraju 
1 Samodzielny Morski Batalion Zapasowy. Po 
zmianach organizacyjnych został on prze-
kształcony w Szkołę Specjalistów Morskich 
oraz Kadrę Marynarki Wojennej, które zostały 
przeniesione w 1947 roku z Gdańska do po-
niemieckich koszar w Ustce. Siedem lat póź-
niej został utworzony Ośrodek Szkolenia Spe-
cjalistów Morskich, który w 1963 roku przyjął 
nazwę Centrum Szkolenia Specjalistów Mary-
narki Wojennej. W historii morskiego szkol-
nictwa specjalistycznego zapisali się między 
innymi kontradmirał Włodzimierz Steyer, ko-
mendant Centrum Wyszkolenia Specjalistów 
Floty w latach 30., późniejszy dowódca Rejo-
nu Umocnionego Hel w czasie kampanii wrze-
śniowej, a po wojnie dowódca Marynarki Wo-
jennej, czy komandor podporucznik Franci-
szek Dąbrowski, komendant kadry Marynarki 
Wojennej po wojnie, a wcześniej legendarny 
zastępca dowódcy Składnicy Tranzytowej na 
Westerplatte we wrześniu 1939 roku.

Na pamiątkę inauguracji pierwszego szkole-
nia i wręczenia sztandaru w 1994 roku Cen-
trum Szkolenia Marynarki Wojennej obchodzi 
swoje święto.                                                 

Jubileusz Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej
Na początku września Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 
im. wiceadmirała Józefa Unruga w Ustce, spadkobierca tradycji szkolenia 
załóg okrętowych, obchodziło 90 rocznicę powstania, na którą licznie przybyli 
przełożeni, przyjaciele i sympatycy usteckiego ośrodka. 

WICEADMIRAŁ ANDRZEJ KARWETA wręcza 
komendzie CSzMW medale Za Zasługi dla 

Marynarki Wojennej
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Oprócz przedwojennej „Rapsodii 
Bałtyku” oraz powojennych 
„Orzeł” (1959) i „Ostatni po Bo-
gu” (1968) nie pojawiły się w na-

szej kinematografii filmy fabularne dotyczące 
morskiego rodzaju sił zbrojnych! Dlatego 
kształtowanie wizerunku armii w kinemato-
grafii można oprzeć o obrazy „Demony wojny 
według Goi” i „Samowolka”, które oprócz 
„Krolla” i „Operacji Samum” są chyba najbar-
dziej wyrazistymi filmami dotyczącymi tego 
zagadnienia.

DEMONY W KINIE
Jednym z najbardziej znanych filmów o pol-

skich żołnierzach są „Demony wojny według 
Goi” w reżyserii Władysława Pasikowskiego. 
Major Keller dowodzi polskim oddziałem IFOR 
w Bośni w ramach operacji pokojowej ONZ. 
Dowództwo zakazuje wtrącania się w lokalne 
konflikty, ale Keller ignoruje je i udaremnia sa-
mosąd na milicjantach w Srebrnicy. Za złama-
nie regulaminu ma go zastąpić major Kusz. 
Oprócz niego do Bośni przylatuje również 
przedstawiciel prokuratury wojskowej, który ma 
przeprowadzić śledztwo w sprawie samosądu. 
Między mężczyznami od początku dochodzi do 
sporów. W trakcie jednej z wymian zdań tele-
grafista odbiera sygnał S.O.S. od pilota norwe-
skiego śmigłowca, na którego pokładzie znajdo-
wali się również polscy żołnierze. Keller prosi 
IFOR o zgodę na akcję ratowniczą, lecz w odpo-
wiedzi otrzymuje zakaz opuszczania bazy. Po 
raz kolejny więc ignoruje rozkaz i wyrusza na 
czele swojego oddziału na pomoc załodze heli-
koptera zestrzelonego w górach na terytorium 
serbskich rebeliantów. 

„Demony wojny według Goi” to film, który 
pokazuje, że czasami decyzje podejmowane 
przez dowództwo nie są słuszne i wtedy to od 
dowódcy oddziału zależy, czy je zignoruje czy 

sprzeciwi się woli dowództwa. Powstaje dyle-
mat moralny, poświęcić swoją pozycję czy życie 
żołnierzy? Keller wybiera to pierwsze, mając 
świadomość konsekwencji. Wie również, że 
w czasie akcji życie mogą stracić także żołnierze 
z jego oddziału. Ten obraz należy zaliczyć do fil-
mów akcji, nawiązujących w pewnym sensie 
do widowiskowych produkcji amerykańskich. 
Ale czy to jest rozwiązanie w polskich realiach?

UWAGA NA TYGRYSA!
Z kolei „Samowolka” to obraz pozbawiony 

tak lubianych przez widownię scen batali-
stycznych, a dotyczący życia codziennego 
wojska w latach 80. Akcja filmu rozgrywa się 
na początku lat 90. Do jednostki wojskowej 
przybywają nowi poborowi, którzy z miejsca 
są ostrzegani przed „starym wojskiem”, 
a przede wszystkim przed Tygrysem – byłym 
kryminalistą, słynącym z bezwzględności 
i okrucieństwa. Przełożeni wiedzą o jego 
upodobaniach, lecz nie reagują. Już podczas 
pierwszych służb poborowi wystawieni są na 
szereg prób. Starsi żołnierze znęcają się nad 
nimi, biją i upokarzają na wiele sposobów. 
Jeden z  poborowych (Kowalski) stara się 
sprzeciwić okrucieństwu panującemu w jed-
nostce. W zamian za to jest szykanowany 
i upokarzany o wiele bardziej niż reszta. Nie 
dostaje również przepustki. Mimo to, razem z 
kolegą (Michalakiem) wymykają się z jed-
nostki, co odkrywają koledzy Tygrysa. Za tę 
samowolkę mężczyzn spotyka surowa kara. 
Tygrys wraz ze kolegami przez całą noc tor-
turuje młodzieńców, zarówno fizycznie, jak 
i psychicznie, co kończy się tragicznie dla 
jednego z nich.

Film obrazujący skrzętnie skrywane wów-
czas zjawisko fali w wojsku wywołał burzę me-
dialną, po raz pierwszy ukazano w nim patolo-
gie w naszej armii. Okazało się, że w wojsku, 

które powinno posiadać najwyższy autorytet 
i któremu społeczeństwo powinno ufać, działo 
się nie tak jak powinno. W wyniku tego pobo-
rowi obawiali się przymusowej służby w woj-
sku, przypuszczając, iż staną się również ofia-
rami podobnych praktyk. Przyspieszył się także 
proces humanizacji, czego dowodem jest mię-
dzy innymi większa liczba ochotników do służ-
by w armii niż dostępnych miejsc. 

FILM JAKO PROMOCJA
Co w takim razie powinno zrobić wojsko, 

by wykorzystać film w kształtowaniu swego 
wizerunku? Czy kontynuować dotychczasowy 
kierunek, czy zaczerpnąć z innych wzorców?

Należy zacząć od kilku aksjomatów. Przede 
wszystkim opinia publiczna musi wiedzieć, 
czym jest wojsko i jakie ma znaczenie dla kra-
ju. Za pomocą filmu można przekonać oby-

Mundur 
w kadrze
Liczba filmów dotyczących wojska 
wyprodukowanych w Polsce jest imponująca. 
Niewiele z nich jednak porusza problematykę 
związaną z Marynarką Wojenną. 
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PAULA ROKICIŃSKA
studentka Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu

watela, że w sytuacji zagrożenia żołnierz za-
pewni mu bezpieczeństwo. Co więcej, można 
także wypromować nie tylko całą armię, ale  
też jej poszczególne jednostki, jak miało to 
miejsce po premierze „Top Gun”. Obraz ten 
pokazał, że służba dla ojczyzny daje  uczucie 
spełnienia, a także możliwość samodoskona-
lenia. Dzięki ukazaniu, nie tylko tego, co po-
tencjalny żołnierz może zrobić dla kraju, ale 
także i dla siebie samego, Amerykanie przy-
ciągnęli tysiące mężczyzn chętnych wstąpić 
chociażby do lotnictwa marynarki Stanów 
Zjednoczonych. 

PO FILMIE DO WOJSKA
Każdy film musi być jednak osadzony w re-

aliach życia, a także kulturze i historii kraju oraz 
mentalności i zwyczajach ludzi. Kultura polska 
różni się znacznie od na przykład amerykań-

skiej, przez co dobór miejsca i przebiegu akcji, 
wyposażenia oraz możliwości armii czy żołnie-
rza jest bardzo istotny. Zignorowanie tych ele-
mentów może doprowadzić nie tylko do klapy 
filmu, ale przede wszystkim ośmieszenia armii 
jako instytucji państwowej. Jeśli po emisji filmu 
wzrośnie liczba chętnych, którzy wstąpią do 
wojska, będzie to niezaprzeczalny sukces. Jeżeli 
jednak po porównaniu tego, co widzieli w fil-
mie, z realiami życia w koszarach będą niezado-
woleni lub uznają, że był to wyidealizowany ob-
raz stanu wojska, wtedy ponieść może ono naj-
większą porażkę – brak szacunku społeczeń-
stwa. Tym samym widz powinien po obejrzeniu 
filmu musi wynieść realny obraz armii oraz ob-
raz tego, co oferuje ona żołnierzom. Należy jed-
nak pamiętać, że film fabularny to także wido-
wiskowość i emocje, tego nie może zabraknąć. 
Obraz musi zainteresować widza, przekazać mu 

przesłanie, wyrobić w nim przekonanie o ko-
nieczności obrony kraju, uniwersalnych warto-
ściach, a także… zwiększyć liczbę chętnych do 
włożenia munduru.

Film to swego rodzaju broń, dzięki której 
można wpływać na umysły i kształtować wize-
runek armii. Bezwzględnie należy korzystać 
z doświadczeń innych (a przede wszystkim nie 
popełniać ich błędów), ale przede wszystkim 
czynić to przez pryzmat narodowy, tym bar-
dziej, że filmowa „szkoła polska” odniosła już 
wiele sukcesów. Dlaczego więc nie pozwolić, 
aby jednym z jej kierunków (może nie zawsze 
bezpośrednio) było kształtowanie wizerunku 
naszej armii, a w tym Marynarki Wojennej? 
Życie dostarcza przecież tylu scenariuszy…   
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FOT. 1. Anakonda 0511 lata w MW od 1993 roku.

Pierwszy śmigłowiec W-3 „Sokół” 
w wersji transportowej wszedł, do 
służby w ówczesnej 18 Eskadrze Lot-
nictwa Łącznikowego Marynarki Wo-

jennej stacjonującej na lotnisku w Gdyni-Babich 
Dołach 28 lipca 1989 roku. Miesiąc później do 
maszyny o numerze burtowym 0209 dołączyła 
druga – z numerem 0304. 
Znajdują się one obecnie 
w wyposażeniu klucza 
śmigłowców transporto-
wych 28 Puckiej Eskadry 
Lotniczej. W powietrzu 
spędziły łącznie ponad 
4400 godzin.

W 1991 roku dotychczasowa 18 Eskadra 
Lotnictwa Łącznikowego została przeformo-
wana w 18 Eskadrę Lotnictwa Ratowniczo-
Łącznikowego MW. 16 lipca 1992 roku na jej 
wyposażenie weszły pierwsze dwa śmigłowce 
ratownicze W-3RM „Anakonda” o numerach 
burtowych 0505 i 0506. Ta wersja maszyny 
wyprodukowanej przez zakłady lotnicze PZL 
Świdnik powstała na zapotrzebowanie lotnic-
twa MW. Kolejne lotnicy morscy otrzymali 
w 1993 (0511, 0512), 1996 (0513), 1998 (0813) 

CZESŁAW CICHY
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

Dwie dekady służby 
śmigłowców W-3

Dwadzieścia lat temu lotnicy morscy jako pierwsi rozpoczęli 
eksploatację śmigłowców tego typu w wersji transportowej. 
Trzy lata później do służby nad Bałtykiem weszła wersja ratownicza 
tej maszyny – W-3RM „Anakonda”.

i 1999 roku (0815). Ostatni, najnowszy śmi-
głowiec tego typu z numerem burtowym 0906 
wszedł do służby w 2002 roku. Dwie najstar-
sze „Anakondy” znajdują się obecnie na wy-
posażeniu 29 Eskadry Lotniczej w Darłowie, 
pozostałe – w 28 Eskadrze Lotniczej w Gdyni-
Babich Dołach.

Od 1995 roku załogi śmigłowców W-3RM 
pełniące dyżury w systemie ratownictwa mor-
skiego i lotniczego uczestniczyły w ponad 230 
akcjach, ratując życie 130 osób. Śmigłowce 
W-3RM systematycznie uczestniczą w krajo-
wych i międzynarodowych manewrach. Ich 
załogi wielokrotnie reprezentowały lotnictwo 
Marynarki Wojennej na pokazach lotniczych 
w kraju i za granicą.

W-3RM „Anakonda” jest śmigłowcem prze-
znaczonym do wykonywania zdań poszukiwaw-

czo-ratowniczych nad wodą i lądem, w zróżni-
cowanych warunkach atmosferycznych w dzień 
i w nocy. Na pokład może zabrać do ośmiu roz-
bitków. Jest wyposażony w dźwig burtowy 
z wciągarką elektryczną przeznaczoną do pod-
noszenia lub opuszczania ludzi i ładunków za 
pomocą pętli, chusty, dwuosobowego kosza ra-
towniczego lub noszy. Śmigłowiec posiada sześć 
nadmuchiwanych pływaków rozmieszczonych 
wokół kadłuba, dzięki którym po wodowaniu 
w sytuacji awaryjnej załoga i pasażerowie mają 
czas na ewakuację. Trzy jednostki są wyposażo-
ne w system obserwacji w podczerwieni FLIR, 
a jedna w system obserwacyjny SAFIRE sprzę-
żony z reflektorem (tak zwanym szperaczem). 
W skład załogi W-3RM wchodzi dowódca, dru-
gi pilot, technik pokładowy, lekarz i ratownik.

Lata służby i doświadczeń sprawiły, że lotni-
cy morscy traktują te maszyny bardzo osobi-
ście, dlatego część śmigłowców ratowniczych 
dorobiła się swoich nieoficjalnych imion: „Kaś-
ka”, „Pszczółka”, „Mało-lata” i „Siłacz”. Naj-
starszy śmigłowiec transportowy nazywany jest 
„Babcią”.                                                           

FOT. 2. Sokół 0304 lata w MW od 1989 roku.

18 tysięcy godzin nalotu, udział w ponad 
230 akcjach ratowniczych i 130 uratowanych 
osób to dorobek załóg śmigłowców W-3 
wykonujących zadania w barwach lotnictwa 
Marynarki Wojennej
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Przełożonymi dyscyplinarnymi 
uprawnionymi do wyznaczania 
rzeczników dyscyplinarnych właści-
wych w stosunku do żołnierzy pod-

porządkowanych tym przełożonym, z wyjąt-
kiem ich zastępców, są przełożeni zajmujący 
stanowiska służbowe nie niższe niż dowódcy 
jednostki wojskowej. Minister obrony narodo-
wej posiada kompetencje do wyznaczania 
rzeczników dyscyplinarnych właściwych 
w stosunku do wszystkich żołnierzy.

Jeżeli w jednostce wojskowej nie ma żoł-
nierza spełniającego warunki do objęcia tej 
funkcji, rzecznika wyznacza wyższy przeło-
żony dyscyplinarny spośród podporządkowa-
nych mu żołnierzy. Rzecznikami dyscyplinar-
nymi, właściwymi w stosunku do żołnierzy 
pełniących służbę wojskową w SKW i SWW, 
mogą być odpowiednio żołnierze tych służb.

Przy wyznaczaniu rzeczników dyscyplinar-
nych uwzględnia się:

• liczbę dotychczas prowadzonych postępo-
wań dyscyplinarnych i stopień ich skompliko-
wania;

• obciążenie żołnierzy wyznaczanych na 
rzeczników dyscyplinarnych obowiązkami 
służbowymi;

• wielkość jednostki wojskowej i jej struktur 
wewnętrznych, przy czym, jeżeli w jednostce 
służbę pełni:

– poniżej 20 żołnierzy – można nie wyzna-
czać rzecznika dyscyplinarnego, wów-

czas wybiera go wyższy przełożony dys-
cyplinarny spośród podporządkowanych 
mu żołnierzy,

– od 20 do 100 żołnierzy – wyznacza się 
jednego–dwóch rzeczników,

– od 101 do 200 żołnierzy – wyznacza się 
do trzech rzeczników,

– ponad 200 żołnierzy – wskazuje się nie 
więcej niż po dwóch rzeczników na stu 
żołnierzy.

Nie każdy może zostać rzecznikiem dys-
cyplinarnym. Może nim być jedynie żoł-
nierz zawodowy spełniający łącznie kilka 
warunków, a mianowicie mający co naj-
mniej stopień wojskowy kaprala (mata), 
trzyletni staż zawodowej służby wojskowej, 
dobrą ocenę ogólną w opinii służbowej, do-
brą znajomość wojskowych przepisów dys-
cyplinarnych i co oczywiste – niekarany 
dyscyplinarnie. Analiza opisanych warun-
ków nasunąć może pewne wątpliwości. 
Po pierwsze, w jaki sposób, kto i na jakich 
zasadach może zmierzyć u kandydatów na 
rzeczników ich znajomość przepisów dyscy-
plinarnych. Co oczywiste, mowa tu o kandy-
datach na rzeczników dyscyplinarnych, al-
bowiem rzecznik takiemu sprawdzianowi 
nie powinien podlegać, skoro już objął to 
stanowisko, istnieje domniemanie, że prze-
pisy te dobrze zna. Po drugie, kandydat nie 
może być karany dyscyplinarnie. Jest to 
słuszne rozwiązanie, jednak czy nie należa-
łoby rozwinąć tej myśli? W zaistniałej sytu-
acji prawnej może bowiem dojść do sytu-
acji, w której niekarany dyscyplinarnie żoł-
nierz, skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo lub za wykroczenie, takim 
rzecznikiem dyscyplinarnym zostanie. 

Z tytułu pełnienia funkcji rzecznika dyscy-
plinarnego żołnierzowi zawodowemu przy-
sługuje miesięczne dodatkowe wynagrodze-
nie, przewidziane wyłącznie na podstawie 
przepisów ustawy o dyscyplinie wojskowej. 
Oznacza to, że dodatek ten nie jest jednym ze 
stałych dodatków, o których mowa w decyzji 
finansowej wydawanej żołnierzowi, ale rów-
nież, że dodatek ten nie ma wpływu na wyso-
kość innych świadczeń na przykłąd przy obli-
czaniu wysokości odprawy emerytalnej czy 
samej emerytury. 

Odwołanie rzecznika dyscyplinarnego na-
stępuje jedynie wskutek:

– zaistnienia okoliczności, które stanowią 
podstawę zwolnienia z zawodowej służby woj-
skowej,

– prawomocnego ukarania karą dyscypli-
narną inną niż kara usunięcia z zawodowej 
służby wojskowej,

– otrzymania w opinii okresowej, oceny 
ogólnej niższej od dobrej,

– przeniesienia go do innej jednostki woj-
skowej. 

Materia, z jaką zmierzyć się musi rzecznik 
dyscyplinarny, jest bardzo różnorodna. Oprócz 
dobrej znajomości przepisów ustawy o dyscy-
plinie wojskowej i wydanych na jej podstawie 
aktów wykonawczych pełniący tę funkcję wy-
różniać się musi doskonałą orientacją we wła-
ściwościach przedmiotowych organów ściga-
nia i wymiaru sprawiedliwości. Stąd osoby 
wyznaczone do sprawowania tej funkcji winny 
posiadać szczególne predyspozycje.            

Rzecznik 
dyscyplinarny

Komandor podporucznik 
RAFAŁ DEPCZYŃSKI

Wojskowa Prokuratura Garnizonowa 
w Gdyni

Rzeczników dyscyplinarnych wyznacza się spośród żołnierzy zawodowych 
na trzy lata. Wyznaczenie powinno mieć formę decyzji, której wzór można 
znaleźć w załączniku do rozporządzenia MON z 10 lutego 2009 roku 
w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych. Za pisemną zgodą 
żołnierza przełożony dyscyplinarny może go wyznaczyć do pełnienia tej 
funkcji na kolejne trzy lata. 

Rzecznik dyscyplinarny pełni w postępowaniu 
dyscyplinarnym funkcje zbliżone jakościowo 
do funkcji prokuratora w postępowaniu kar-
nym, choć w znacznie mniejszym zakresie.

T R O C H Ę  C I E K A W O S T E K
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M O R S K I E  T R A D Y C J EN A S Z E  T R A D Y C J E

Urodził się 27 kwietnia 1896 roku 
we wsi Gryżyna w powiecie ko-
ściańskim na ziemi wielkopol-
skiej w rodzinie rolniczej Pawła 

Kasztelana i Agnieszki Kasztelan z domu 
Dudziak. Był jednym z ośmiorga dzieci. 
Rodzice wychowywali je w atmos-
ferze przepełnionej patrioty-
zmem. W domu Kasztelanów 
wieczorami śpiewano patrio-
tyczne pieśni. Antoni często 
zmieniał szkoły, ponieważ usu-
wano go za kolportowanie polsko-
języcznych książek i aktywną dzia-
łalność w harcerstwie. W 1915 roku ukoń-
czył gimnazjum w Kościanie. W latach 
1916–1918 został wcielony do armii nie-
mieckiej. W 1918 roku odznaczono go 
Krzyżem Żelaznym II klasy. Był dwukrot-
nie ranny, w tym w bitwie pod Verdun. 
Kasztelana zabrano do szpitala, a potem na 
rehabilitację do Królewca. Po powrocie do 
domu zaciągnął się w szeregi powstańców 
wielkopolskich. Najpierw służył jako sier-
żant w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich, 
a następnie do marca 1920 roku kontynu-
ował edukację w Wielkopolskiej Szkole Pod-
chorążych Piechoty w Poznaniu, latem tego 
samego roku awansował do stopnia podpo-
rucznika piechoty. Jako młodszy oficer trafił 
na front wschodni, był uczestnikiem wojny 
polsko-bolszewickiej, w sierpniu 1920 roku 
został ciężko ranny pod Mławą.

Po zakończeniu działań wojennych dzie-
sięć lat służył w 49 Pułku Piechoty w Ko-
łomyi jako dowódca kompanii. W maju 

Antoni Kasztelan

Bohater walki o przetrwanie i godność 
człowieka. Pamięć o nim stanowi 
zrąb historii Marynarki Wojennej, 
Pomorza, województwa, regionu 
oraz najistotniejszego – munduru 
ofi cera. Skazany na czterokrotną 
karę śmierci. Kim był ten człowiek 
i dlaczego został stracony? 

1921 roku awansował do stopnia porucznika 
piechoty. 

W Kołomyi poznał swoją przyszłą żonę na-
uczycielkę Marię Olgę Żydło. Ślub nauczy-
cielki z przystojnym porucznikiem odbył się 

we wrześniu 1922 roku. Tam też przyszli 
na świat dwaj synowie – Stanisław 

i Zygmunt oraz córka Danuta. 
Od 1930 do 1931 roku był do-

wódcą kompanii i wykładowcą 
w Szkole Podchorążych Piechoty 
w Gródku Jagiellońskim. Wówczas 

też zaczęła się jego przygoda w służ-
bie Marynarki Wojennej. Początkową 

datą był 28 listopada 1931 roku, kiedy prze-
niesiono go do Batalionu Morskiego w Wejhe-
rowie. Kolejno został adiutantem, szefem szta-
bu batalionu i dowódcą kompanii. 

W 1935 roku został oficerem referentem Sa-
modzielnego Referatu Informacyjnego Dowódz-
twa Floty w Gdyni, a później jego kierowni-
kiem. Rok później awansował na stopień kapita-
na piechoty. W 1937 roku otrzymał pozwolenie 
na noszenie munduru oficera Marynarki Wojen-
nej. Kasztelan, przewidując zbliżającą się woj-
nę, odesłał rodzinę do Szczebrzeszyna. 

Praca kontrwywiadu skończyła się 1 wrze-
śnia 1939 roku. Kapitan dostał pozwolenie na 
wyjazd w głąb kraju. Uznał to za niehonorowe 
i dołączył do obrońców Helu. Został wtedy 
niegroźnie ranny. Wkrótce potem kontradmi-
rał Józef Unrug wyznaczył go do rozmów ka-
pitulacyjnych z Niemcami jako tłumacza. Za 
wszelką cenę chciał go ocalić i wymyślił ostat-
ni plan ocalenia Kasztelana – to on miał pod-
pisać kapitulację Helu. Miało to miejsce 2 paź-

dziernika 1939 roku w sopockim Grand Hote-
lu. Kasztelan jako jeniec honorowy trafił do 
oflagu w Nienburgu.

Latem następnego roku upomniało się 
o niego gestapo i zabrało go do Gdańska, po-
zbawiając praw jeńca. Kasztelan był jednym 
z wyższych rangą oficerów kontrwywiadu, 
gdyby się zgodził na współpracę, dla Niem-
ców byłby bezcenny. Nie wydał nikogo. 

Zimą 1941 roku trafił do obozu koncentra-
cyjnego w Stutthofie. Pani Kasztelanowa pró-
bowała wydobyć męża z niewoli. Pisała wnio-
ski, prośby. Na próżno. W sierpniu tego roku 
władze sądu specjalnego domagały się od ge-
stapo wydania kapitana z obozu, aby sądzić go 
za lata 1936–1939. W styczniu 1942 roku od-
był się proces. Wyrok – poczwórna kara śmier-
ci. Maria Kasztelan do końca walczyła o uła-
skawienie męża. Niestety bezskutecznie. 
Antoni Kasztelan został stracony.

Członkowie rodziny, którzy nie mogli ze 
czcią go pochować, postanowili wnieść spra-
wę o unieważnienie wyroku. Wynikiem podję-
tych poszukiwań było odnalezienie akt w Ar-
chiwum Federalnym w Berlinie. Wyniki ba-
dań z prokuratury w Berlinie o numerze 2 P 
Aufh 4/08 z 2009 roku przesłano na adres sy-
na – Zygmunta Kasztelana, i brzmią nastę-
pująco: „…wyrok Sądu Specjalnego w Gdań-
sku z 13 stycznia 1942 roku został uchylony 
zgodnie z §1 NS-AufhG”, ustawy o uchylaniu 
wyroków orzekanych przez sądy w okresie na-
rodowo-socjalistycznym. Symboliczny grób 
Antoniego Kasztelana znajduje się na cmen-
tarzu Witomińskim w Gdyni.                        

BEATA KRAKOWSKA

Ocalić od za-
pomnienia, to nic 

innego jak pisać o tym 
co wzrusza, chwyta za 

serce i pozwala na chwi-
lę zatrzymać się 

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

 Komandor podporucznik 
KATARZYNA FILIMONIUK
 rodzinawojsk@mw.mil.pl

U miejętności, którymi dyspo-
nuje człowiek, kształtują się 
stopniowo. Obojętnie czy to 
talent czy zwykła rzemieślni-
cza umiejętność, aby była 

sprawna – wymaga szlifowania. Z czasem 
działa sprawnie, bywa, że perfekcyjnie, cza-
sami – odruchowo. Nieporadne kroczki stają 
się pewne i stabilne, dziecinne bazgroły prze-
mieniają się w artystyczne dzieła. Tak jest 
w przypadku sprawności motorycznych, ma-
nualnych, ale nie tylko. Intelektualne też wy-
magają treningu, jeżeli chcemy cieszyć się 
nimi również w wieku podeszłym. Wiele 
umiejętności doskonalimy przy okazji. Tylko 
czasami i tylko niektóre talenty pielęgnujemy 
świadomie i celowo. Dzieje się tak wtedy, 
gdy szczególne uzdolnienia wyraźnie wybi-

Porozmawiaj...
Człowiek jako istota pragmatyczna rozwija 
i doskonali te sprawności, które przydają się lub mogą być użyteczne 
w praktyce. Chcemy być skuteczni, efektywni i szczęśliwi. 

jają się ponad przeciętność, kiedy zaskakują 
albo zachwycają najbliższych. Wtedy podej-
mowana jest decyzja o rozwijaniu tej szcze-
gólnej umiejętności w toku specjalistycznego 
kształcenia. 

Język to typowo ludzki system znaków, 
którego jedną z funkcji jest komunikacja. Jest 
kompetencją wyłącznie ludzką i chociaż ko-
munikują się również zwierzęta, to mówią 
wyłącznie ludzie. Mowa ma uzasadnienie 
społeczne. Znane są przecież drastyczne 
przypadki niemowląt pozbawionych kontaktu 
z innymi, które z tego powodu nie wykształ-
ciły, także jako ludzie dorośli, umiejętności 
normalnego mówienia. 

Posługujemy się językiem w zależności do 
danej sytuacji społecznej. Ale czy na pewno 
robimy to odpowiednio? 
Już Pitagoras napomi-
nał: „milcz, albo po-
wiedz coś, co jest lepsze 
od milczenia”. Można 
odnieść wrażenie, że 
komunikacja między-
ludzka, czyli umiejęt-
ność nawiązywania 
i podtrzymywania roz-
mowy oraz precyzja przekazu, jest dziedziną 
zaniedbaną. Słyszymy niejednokrotnie o tre-
ningach twórczości, kursach dla uzdolnionych 
artystycznie, kółkach sportowych, żeglarskich, 
tanecznych. Ale trening umiejętności rozmo-
wy? Owszem, zdarza się w gabinecie psycho-
logicznym, kiedy skonfliktowana para albo ro-
dzic ze zbuntowanym nastolatkiem na nowo, 
jakby się dopiero poznali, uczą się mówić, słu-
chać i milczeć. Pomocy psychologa szukają 
jednak zazwyczaj ludzie, którzy uznali, że nie 
są już w stanie bez udziału osoby trzeciej roz-
wiązać problemu. Co z resztą, co z nami? Czy 
zastanawiamy się na co dzień nad doniosłym 
znaczeniem tej umiejętności? Czy zdarzyło 
nam się dopatrywać przyczyn konfliktów, pro-
blemów, a nawet porażek w błędach, jakie po-
pełniliśmy podczas rozmowy? Z doświadcze-
nia wiem, że zdarza się to rzadko. Przypisuje-

my powody porażek i konfliktów czynnikom 
zewnętrznym, obiektywnym i zazwyczaj nie-
leżącym po naszej stronie. W rzeczywistości 
wiele problemów nie istniałoby, gdybyśmy 
umieli precyzyjnie i w sposób dostosowany do 
okoliczności mówić oraz interpretować słowa 
i intencje rozmówcy. Dopasowanie do sytu-
acji, otwartość i empatia są tym ważniejsze, 
im trudniejszego tematu rozmowa dotyczy. 
Znaczenie wspomnianych cech wzrasta też, 
jeżeli rozmówcy różnią się emocjonalnością, 
wrażliwością, otoczeniem kulturowym. 

W środowisku wojskowym, w którym obo-
wiązki zawodowe szczególnie często i silnie 
łączą się z życiem osobistym i rodzinnym 
o przyczynę konfliktów nietrudno. Nie da się 
przecież ograniczyć spraw zawodowych do 

godzin służbowych prze-
bywając kilka miesięcy 
na misji lub nie przeno-
sić pracy do domu, kie-
dy dyspozycyjność jest 
podstawowym obowiąz-
kiem żołnierza. Wiele 
zawodowych decyzji, jak 
w reakcji łańcuchowej 
wywiera swój wpływ na 

rodzinę, żonę, męża i dzieci. Tylko przez roz-
mowę można uzyskać wsparcie dla swoich de-
cyzji, a niektóre, te szczególnie istotne podjąć 
w rozmowie właśnie, razem. Nie każdy musi 
wiedzieć wszystko, bywają sprawy poufne, in-
ne są zbyt obciążające dla dzieci. Ważne jest 
jednak, aby najbliżsi czuli się poinformowani. 
Rodzina, która ma możliwość decydowania 
o sprawach dla niej istotnych, lepiej znosi kon-
sekwencje wspólnej decyzji. Ewentualna roz-
łąka nie urasta do rozmiaru wieczności, tęsk-
nota nie jest odbierana jako krzywda, a więk-
sza samodzielność to nie samotność. Szczera 
rozmowa oczyszcza atmosferę, zbliża, integru-
je i daje wsparcie w trudnych chwilach. Do-
stępna bez recepty.                                         

Rodzina, która ma 
możliwość decydowania 
o sprawach dla niej 
istotnych, lepiej znosi 
konsekwencje wspólnej 
decyzji
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R egaty przeprowadzono w dniach 
24–27 sierpnia w Węgorzewie 
na jeziorze Święcajty. Zwycię-
ską reprezentację polskich sił 
zbrojnych w kategorii kobiet 

tworzyły trzy zawodniczki z Marynarki Wojen-
nej, marynarz Katarzyna Tylińska, bosman 
podchorąży Martyna Welz i starszy marynarz 
podchorąży Aleksandra Tułodziecka. Mistrzo-
stwa rozpoczęły się 22 sierpnia. Do zawodów 
zgłosiło się około 90 zawodników reprezentują-
cych 20 państw w tym między innymi Brazylię, 
Niemcy, Indie, RPA oraz Polskę. Łącznie w re-
gatach wystartowało 26 załóg.

Jak mówi Katarzyna Tułodziecka, zawody 
zostały świetnie zorganizowane. „Organizator 
oraz komisja regatowa doskonale wykorzysta-
li warunki na wodzie, aby przeprowadzić zało-
żoną liczbę wyścigów. Myślę, że dało się od-
czuć na regatach całą magię Mazur oraz do-
skonale przedstawić walory i potęgę polskiego 
żeglarstwa. Jako sternik, muszę przyznać, że 
miałam bardzo dobre wsparcie w załodze. Ola 
i Martyna dawały z siebie wszystko, a pracy 
im nie brakowało. Tym bardziej że jako sternik 
jestem bardzo wymagająca. Dziewczyny 
świetnie wykonywały manewry i same musia-
ły uczyć się łódki z każdym wyścigiem. Jako 
profesjonalny żeglarz, byłam w stanie im wie-
le podpowiedzieć, a z każdym biegiem dowia-
dywały się czegoś nowego o żeglowaniu, 
a także o sobie”. Dodaje, że żeglarstwo jest 
bardzo wymagającą dyscypliną sportu. Mor-

Mistrzynie świata w żeglarstwie

ski żywioł niewiele błędów potrafi wybaczyć, 
a podczas zmagań w regatach ważne jest, aby 
popełnić ich jak najmniej. „Konkurencja była 
na wysokim poziomie. Niemki i Brazylijki 
walczyły bardzo dzielnie, dzięki czemu nasze 
zwycięstwo jest jeszcze bardziej atrakcyjne. 
Miałyśmy też doskonałe zaplecze trenerskie: 
komandora porucznika Darka Sapiejkę oraz 
opiekuna drużyny Piotra Adamowicza. Oni 
również mieli udział w naszym wyniku”, mó-
wi złota medalistka.

Przez cztery dni regat reprezentacja Wojska 
Polskiego kobiet zwyciężyła w sześciu wyści-
gach, a czterokrotnie zajęła miejsce drugie. 
W klasyfikacji łącznej żeńska reprezentacja 
WP zajęła najwyższe miejsce na podium, po-
konując między innymi Niemki i Brazylijki. 

Żeglarstwo to jedna z najważniejszych dys-
cyplin sportowych uprawianych przez maryna-
rzy w ramach wojskowego wychowania fizycz-
nego. Pozwala kształtować cechy ważne pod-
czas służby w Marynarce Wojennej. Chodzi 
przede wszystkim o umiejętność pracy w ze-
spole, zdolność podejmowania decyzji w trud-
nych sytuacjach i wzajemne wspieranie się za-
łogi w dążeniu do celu. Reprezentanci Mary-
narki Wojennej wielokrotnie zwyciężali w rega-
tach międzynarodowych, między innymi w In-
ternational Nautical Competition, a ostatnio za-
jęli czołowe miejsca w międzynarodowych re-
gatach na Bałtyku The Tall Ships’ Races.      

Żeńska reprezentacja Marynarki Wojennej 
zwyciężyła w 43. Wojskowych Mistrzostwach 
Świata w Żeglarstwie. Polki pokonały między 
innymi drużyny z Niemiec i Brazylii.

TOMASZ GOS
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

NA PODIUM OD PRAWEJ 
Katarzyna Tylińska, Martyna Welz, 
Aleksandra Tułodziecka

SKŁAD DRUŻYNY REPREZENTUJĄCEJ 
WOJSKO POLSKIE: 

TRENER: 
PIOTR ADAMOWICZ

OPIEKUN DRUŻYNY: 
KOMANDOR PORUCZNIK DARIUSZ SAPIEJKA

MARYNARZ KATARZYNA TYLIŃSKA 
– Zespół Sportowy Marynarki Wojennej 
(ur. 14.01.1982 r.) – sternik. Żeglarstwo 
trenuje od roku 1990, była członkinią kadry 
narodowej w przygotowawczej klasie 
Optymist i 420, a od roku 1999 jest 
w kadrze narodowej w olimpijskiej klasie 470. 
Wielokrotna mistrzyni Polski w klasie 470 
oraz medalistka mistrzostw świata 
i mistrzostw Europy juniorów. 

BOSMAN PODCHORĄŻY MARTYNA WELZ 
– Akademia Marynarki Wojennej 
– (ur. 24.01.1987 r.) Studentka IV roku 
Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Przygodę z żeglarstwem zaczęła w 1997 r. 
Ma doświadczenie w wielu klasach. Stopień 
wojskowy – bosman podchorąży. 

STARSZY MARYNARZ PODCHORĄŻY 
ALEKSANDRA TUŁODZIECKA 
– Akademia Marynarki Wojennej 
– (ur. 24.02.1989 r.). Jest studentką 
I roku Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Żegluje od niedawna, częściej na akwenach 
morskich. 
Stopień wojskowy – starszy marynarz 
podchorąży. 
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Komandor porucznik pilot Czesław Bielawski po ukończeniu dęblińskiej „Szkoły Orląt” w 1982 roku trafił do 34 Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego w Gdyni-Babich Dołach i z tym miejscem związany był prawie do końca swojej służby. W 1985 roku 

został dowódcą klucza, a w 1990 roku zastępcą dowódcy eskadry. Cztery lata później objął obowiązki jej dowódcy. W 1995 ro-
ku wszedł w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Ochrony ONZ (UNPROFOR) na terenie byłej Jugosławii. Po po-
wrocie do kraju pełnił obowiązki dowódcy eskadry i zastępcy dowódcy dywizjonu lotniczego. 30 listopada 2000 roku został wy-
znaczony na stanowisko dowódcy 1 Puckiego Dywizjonu Lotniczego im. komandora porucznika pilota Edwarda Szystowskiego 
w Gdyni-Babich Dołach. Na tym stanowisku pełnił służbę do 2003 roku, kiedy dywizjon został rozformowany, a samoloty  
MiG-21 zakończyły służbę w lotnictwie Marynarki Wojennej. Służbę wojskową zakończył jako starszy specjalista w Generalnym 
Zarządzie Logistyki Sztabu Generalnego WP.  

Od 2004 roku komandor Bielawski poświęcił się udziałowi w misjach OBWE. Podczas pierwszej misji w Gruzji uczestniczył w pro-
gramie monitorowania granic z republikami czeczeńską i dagestańską. Podczas tej operacji pracował w górskich bazach, organizował 
i prowadził patrole piesze, samochodowe i śmigłowcowe. Po krótkiej przerwie w maju 2005 roku powrócił na kolejną misję do Gruzji. 
Tym razem uczestniczył w programie szkolenia gruzińskiej straży granicznej. Podczas pobytów w kraju we własnym zakresie doskona-
lił się w technikach ratowniczych i alpinistycznych. To on zorganizował  i poprowadził w lutym 2006 roku akcję ratunkową, w której wy-
niku odnaleziono ciała dwóch polskich księży na zboczach góry Kazbek. Ostatecznie udział w misjach OBWE na terenie Gruzji zakoń-
czył w lipcu 2007 roku. W marcu 2009 roku rozpoczął nową, tym razem w Tadżykistanie. Zginął w wypadku podczas treningu przygo-
towawczego do szkolenia górskiego miejscowej straży granicznej.

Komandor Bielawski został odznaczony srebrnymi medalami „Za zasługi dla obronności kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczy-
zny”. W 1991 roku postanowieniem prezydenta RP został wyróżniony brązowym Krzyżem Zasługi.

Ostatni dowódca 
puckiego dywizjonu

W poniedziałek 17 sierpnia na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu  
pożegnaliśmy lotnika morskiego 

komandora porucznika pilota Czesława Bielawskiego. 

Komandor Bielawski był pilotem samolotów bojowych Marynarki Wojennej 
 i ostatnim dowódcą rozformowanego na początku 2003 roku  

1 Puckiego Dywizjonu Lotniczego w Gdyni-Babich Dołach. 
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CROWN EAGLE 2009 – ratowanie rozbitków


