
NR 3 (69) MARZEC 2015w w w . m w . m i l . p l

ISSN 0209-1070



NR 3 | MARZEC 2015 1     

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

Bandera
WYDAWCA: 

3. Flotylla Okrętów przy współpracy 
z Wojskowym Instytutem Wydawniczym

REDAKTOR WYDANIA:

Tomasz Gos

REDAGUJE ZESPÓŁ: 

kmdr ppor. Piotr Adamczak, Tomasz Gos, 
Marian Kluczyński, kmdr ppor. Jacek 
Kwiatkowski, kmdr ppor. Radosław Pioch, 
kpt. mar. Przemysław Płonecki 

Współpraca:  
Służby prasowe JW MW

Skład i łamanie:  
kmdr ppor. Radosław Pioch

Adres redakcji:

81-103 Gdynia,  
Rondo Bitwy pod Oliwą 1 
tel.: +4858 626 69 70, 626 69 71; 
CA MON 266 970, 266 971
e-mail: bandera@mw.mil.pl

WSPÓŁPRACA:

Dyrektor Wojskowego Instytutu 
Wydawniczego:
płk Dariusz Kacperczyk, 
tel.: +4822 684 53 65, 684 56 85;  
CA MON 845 365, 845 685 

Redaktor naczelny "Polski Zbrojnej": 
Wojciech Kiss-Orski,
tel.: +4822 684 02 22, CA MON 840 222

Kierownik fotoskładu: 
Marcin Dmowski,  
tel.: +4822 684 55 79; CA MON 845 579 

Wojskowy Instytut Wydawniczy:
00–909 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 97
faks: 22 684 55 03; CA MON 845 365
e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl

Druk:  
Drukarnia Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego 
MW (zam. nr 52/D/2015)

Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
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Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Oddajemy do Waszych rąk kolejny, marcowy numer „Bandery”. Marzec 
jest miesiącem, w którym Panie mają swoje święto. Dlatego wszystkim  
Paniom w marynarskich mundurach oraz tym, które są pracownikami 
wojska, życzymy samych radosnych dni oraz sukcesów w życiu zawodo-

wym i prywatnym. 
W tym roku załogi polskich okrętów wezmą udział w jednym z najważniejszych  

ćwiczeń na Morzu Bałtyckim: „Baltops 2015”. O tym, kiedy ćwiczenia się odbędą,  
kto weźmie w nich udział i jaki jest ich scenariusz można przeczytać w artykule  
wewnątrz aktualnego numeru naszego czasopisma. Manewry Okrętowej Grupy  
Zadaniowej również są tematem jednego z artykułów oraz zdjęć zamieszczonych  
w najnowszej „Banderze”.

Polecamy również artykuł emerytowanego oficera Marynarki Wojennej Stanów  
Zjednoczonych i dyplomaty, Thomasa Yeagera, który poświęcony jest dyplomacji  
podczas służby na okrętach i pobytu w zagranicznych portach. Jak pisze autor, każdy 
marynarz jest dyplomatą i może mieć wpływ na politykę zagraniczną swojego kraju.

Życzymy miłej lektury.
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Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik3fo@mw.mil.pl.

Czasopismo „Bandera” jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
3. Flotylli Okrętów (http://www.3fo.mw.mil.pl) w zakładce Prasa. 
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95. rocznica  
Zaślubin Polski z morzem
10 lutego odbyły się w Pucku jubileuszowe uroczystości 95. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Patronat nad nimi sprawował Prezydent 

RP Bronisław Komorowski, a oprawę wojskową zapewniła 3. Flotylla Okrętów. Organizatorami uroczystości byli: Urząd Miasta Puck, 
Liga Morska i Rzeczna oraz Urząd Morski w Gdyni. Na uroczystości przybył Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Marian Ambroziak. 
Wzięli w niej udział m.in. marynarze 3. Flotylli Okrętów z Gdyni, na czele z jej dowódcą kontradmirałem Mirosławem Mordelem. Obecne by-
ły delegacje Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego z zastępcą dowódcy kontradmirałem Krzysztofem Teryfterem, 
Akademii Marynarki Wojennej z jej rektorem-komendantem kmdr. prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem oraz przedstawiciele 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża (13.Dywizjonu Trałowców) i Brygady Lotnictwa MW. Po ceremonii powitalnej na rynku, jej uczestnicy udali się do miej-

scowej fary, gdzie odprawiona została msza święta. Po mszy w Porcie Rybackim odbyły 
się główne uroczystości. Wręczono Pierścienie Hallera, a w samo południe złożono kwia-
ty przy słupie upamiętniającym wydarzenie sprzed 95 lat. Tę część ceremonii rozpoczęła 
załoga śmigłowca W-3 RM „Anakonda” pod dowództwem kpt. mar. pil. Marcina Abłaże-
wicza, która w imieniu lotników MW, z pokładu maszyny złożyła wieniec do wód  
Zatoki Puckiej. Po oddaniu hołdu bohaterom tamtych lat, uroczystości kontynuowano 
w ratuszu miejskim. Wręczono tam odznaczenia i wyróżnienia. W godzinach popołu-
dniowych, w miejscowej farze, odbył się koncert pieśni marynistycznych i patriotycznych 
w wykonaniu uczniów i nauczycieli puckich szkół publicznych. W dniach poprzedzają-
cych rocznicę w Pucku odbyło się wiele imprez, takich jak: I Bieg Zaślubin Polski  
z Morzem „Od Hallera do Hallera”, wspólne morsowanie, konferencja na temat rocznicy, 
koncerty, wystawy oraz utworzenie muralu świetlnego na ratuszu miejskim. 



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Zawsze chciała Pani służyć w armii?
Marzyłam o tym, żeby zostać żołnie-

rzem, jeszcze jako dziecko. Dziadek był żoł-
nierzem „z krwi i kości”. Walczył w czasie II 
wojny światowej. Dużo opowiadał mi o tym, 
jak wygląda służba wojskowa. Jego marze-
niem było, abym ja, jako pierwsza jego 
wnuczka, poszła do wojska. W czasach, kie-
dy byłam dzieckiem kobiety nie mogły nie-
stety być żołnierzami. Przynajmniej w Pol-
sce tak było. Mój dziadek miał jednak na-
dzieję, że kiedyś będzie to możliwe. 

Później, będąc nastolatką zapomniałam 
o wojsku. Chciałam zostać informatykiem. 
Pewnego dnia usłyszałam w mediach infor-
mację, że Polska wstąpiła do NATO 
i w związku z tym przyjmują do wojska ko-
biety. Postanowiłam spróbować. Dostałam się 
do Akademii Marynarki Wojennej. Zawsze 
lubiłam żeglować, więc wybór tej uczelni 
wojskowej wydawał się oczywisty. 

Na czym polega Pani praca?
To jest bardzo trudne pytanie. Znajo-

my śmieją się „że moja praca jest tak tajna, 
że pewnie nawet ja nie wiem czym się zaj-
muję”. Ale tak na poważnie, to planowaniem 
działań, organizacją i koordynacją gotowości 
bojowej dywizjonu oraz organizacją kontak-
tów zagranicznych. 

Czy Pani mąż też jest żołnierzem?
Nie. Mój mąż jest architektem. Jego 

praca bardzo różni się od mojej. W domu sta-
ramy się nie poruszać tematów zawodowych. 

Kto gotuje obiady?
Mąż musiał pogodzić się z tym, że 

rzadko będzie na niego czekał obiad po powro-
cie z pracy. Wiedział z kim się żeni i że służba 
w Marynarce Wojennej jest jedną z najważ-

niejszych rzeczy w moim życiu. Zresztą na po-
czątku służby bardzo często wychodziłam 
okrętami na morze i rzadko bywałam w domu.

Lubi Pani pływać na okrętach?
Tak. Staram się wychodzić w morze 

tak często, jak to jest możliwe. 

Na okręcie zdecydowaną większość zało-
gi stanowią mężczyźni. Czy nie powo-

duje to krępujących sytuacji, związanych 
na przykład z korzystaniem z prysznica?

Nie. Toaleta i prysznice są dla każdego ta-
kie same. Załoga jest jak rodzina i nie da się 
na okręcie oddzielić jednej osoby od pozo-
stałych członków załogi. Trzeba sobie radzić 
i wzajemnie się szanować. Poza tym, zamon-
towanie w drzwiach toalety zasuwki nie sta-
nowi problemu.

Jakie było Pani największe przeżycie 
związane ze służbą na okręcie?

W takim rodzaju sił zbrojnych, jakim jest 
Marynarka Wojenna, trudno narzekać na nu-
dę. Codziennie dzieje się coś ciekawego. 
Szczególnie w pamięci utkwił mi rejs do In-
dii na pokładzie OPR „Wodnik”. Często też 
wspominam pierwszy okręt, na którym mia-
łam zaszczyt służyć, czyli ORP „Kopernik”. 

Ile kobiet służy w Dywizjonie Okrętów 
Bojowych?
Ponad trzydzieści. Jest to obecnie dywi-

zjon, w którym służy najwięcej kobiet. 

Na jakich stanowiskach najczęściej 
służą?

Kobiety pracują na prawie wszystkich 
szczeblach hierarchii dywizjonu. Służą jako 
dowódcy BCI, dowódcy działów, specjaliści, 
łącznościowcy, artylerzyści, mechnicy… Nie 
ma tylko kobiety dowódcy okrętu, co mam 
nadzieję niedługo się zmieni.

Najwięcej kobiet służy w najbardziej 
bojowym dywizjonie…

Nie oznacza to jednak, że kobiety są bar-
dziej bojowe od mężczyzn. Powiedziałabym 
raczej, że są bardziej świadome. 

To znaczy?
Mężczyźni czasami nie do końca 

wiedzą czym jest wojsko. Nie zawsze zdają 
sobie sprawę z tego, że służba w armii wią-
że się z poświęceniem części swojego życia 
cywilnego na rzecz wojska. Kobiety, które 
decydują się na służbę w armii z reguły ma-
ją świadomość tego, jak ta służba wygląda 
i że będzie się odbywać częściowo kosztem 
życia rodzinnego. Decyzja kobiet o służbie 
w wojsku jest często bardziej przemyślana, 
niż taka sama decyzja podejmowana przez 
mężczyzn. 

Interesuje się Pani również fotografią. 
Ma Pani jakieś osiągnięcia w tej dzie-

dzinie?
Zdjęcia robię głownie do domowego ar-

chiwum. Udało mi się zdobyć wyróżnienie 
w konkursie organizowanym przez MW. 
Dwa moje reportaże znalazły się także na 
wystawach organizowanych przez Kronikę 
Studencką przy Politechnice Gdańskiej.

Czy jest różnica między kapitan mary-
narki Katarzyną Bober a kobietą 

Katarzyną Bober?
Nie ma różnicy. Jestem kobietą i żołnie-

rzem 24 godziny na dobę. Bardziej zauważal-
na jest zmiana, jaka nastąpiła we mnie po 
wstąpieniu do wojska. Jestem teraz bardziej 
pewna siebie, potrafię radzić sobie ze stresem 
i przeciwnościami, a co najważniejsze - nie 
ma dla mnie rzeczy niemożliwych.

Kpt. mar. Katarzyna BOBER urodziła się 15 czerwca 1980 roku w Gdańsku. W latach 1999-2003 studiowała w Akademii 
Marynarki Wojennej na wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Po ukończeniu studiów rozpoczęła służbę w dywizjonie  
Zabezpieczenia Hydrograficznego, gdzie objęła obowiązki oficera ds. społeczno-wychowawczych na ORP „Kopernik”. Rok  
później, na tym samym okręcie została wyznaczona na stanowisko dowódcy działu nawigacyjnego, następnie w 2005 roku  
objęła obowiązki na ORP „Arctowski”. W latach 2007-2010 związała się z dywizjonem Okrętów Rakietowych, gdzie służyła na  
stanowisku oficera wychowawczego. W 2010 roku została wyznaczona na stanowisko oficera operacyjnego w nowo tworzonym 
dywizjonie Okrętów Bojowych. Ukończyła studia uzupełniające w Akademii Marynarki Wojennej na kierunku nawigacji. Obecnie 
rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku dyplomacja. Jej pasją są książki, fotografia i grafika komputerowa.

Z kapitanem marynarki, Katarzyną Bober, oficerem flagowym 
Dywizjonu Okrętów Bojowych rozmawia Tomasz Gos.

Kobieca świadomość
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P E R Y S K O P

Z i m o w y  p o l i g o n  s a p e r ó w
28 lutego, marynarze z 43. Batalionu Sape-

rów, zakończyli dwutygodniowe zimo-
we szkolenie poligonowe. Zadania szkoleniowe 
wykonywane były na terenie Centralnego Poli-
gonu Sił Powietrznych w Ustce. 

Prace minerskie w gruntach, rozpoznanie in-
żynieryjne terenu, budowa i pokonywanie za-
pór oraz obrona przed bronią masowego raże-
nia, to główne umiejętności, które doskonalili 
saperzy i chemicy MW. W szkoleniu poligono-
wym w warunkach zimowych, na terenie CPSP 
w Ustce, umiejętność działania w niskich tem-
peraturach oraz zmiennych warunkach pogodo-

wych doskonaliło 75 żołnierzy, przy wykorzy-
staniu 26 jednostek sprzętu ciężkiego i 41 sztuk 
innego sprzętu inżynieryjno - saperskiego i che-
micznego. Tematyka zajęć była bardzo zróżni-
cowana, obejmowała m.in. szkolenie z miner-
stwa, rozpoznania i budowy zapór inżynieryj-
nych oraz taktyki wojsk chemicznych. Saperzy 
ćwiczyli sporządzanie ogniowych i elektrycz-
nych sieci wybuchowych, ustawiali przeciw-
pancerne pola minowe oraz prowadzili prace 
minerskie w gruncie. Pododdział chemiczny 
doskonalił umiejętności w zakresie rozpoznania 
i likwidacji skażeń. Szkolenie poligonowe pro-
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Z dwudniową kurtuazyjną wizytą w 3. Flo-
tylli Okrętów przebywał ambasador Nor-

wegii Karsten KLEPSVIK z małżonką. Amba-
sador spotkał się z dowódcą 3. Flotylli Okrętów. 
Złożył także wizytę na okręcie podwodnym 
ORP „Kondor” i odwiedził Morską Jednostkę 
Rakietową w Siemirowicach. 

Współpraca sił morskich Polski i Norwegii, 
to przede wszystkim udział w międzynarodo-
wych ćwiczeniach na morzu. Polskie i norwe-

skie okręty współdziałają m.in. w stałych ze-
społach sił obrony przeciwminowej Sojuszu 
Północnoatlantyckiego oraz w ćwiczeniach 
NATO i Partnerstwa dla Pokoju. W składzie 
polskich sił morskich operują okręty podwodne 
typu Kobben podarowane Polsce przez rząd 
Królestwa Norwegii. Transfer tych okrętów od-
był się w latach 2002 – 2004. Norwegia jest 
także dostawcą rakiet NSM (Naval Strike Mis-
siles), będących w wyposażeniu MJR.

Wizyta ambasadora Norwegii

2 marca, obowiązki pomocnika dowódcy Bry-
gady Lotnictwa MW do spraw podoficerów 

objął st. chor. szt. mar. Andrzej Sowiński.
Nowy pomocnik dowódcy ds. podoficerów 

jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Ra-
diotechnicznych (eksploatacja i naprawa urzą-
dzeń radiolokacyjnych). Po jej ukończeniu 
w 1991 r. trafił na stanowisko technika radiolo-
kacyjnego systemu lądowania w 34. Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego. Następnie kontynuował 
służbę na tym stanowisku w 3. Batalionie Za-

bezpieczenia. W 1995 r. został przeniesiony na 
stanowisko starszego dyżurnego w Wojskowym 
Porcie Lotniczym Gdynia Oksywie. Po kolej-
nych dwóch latach służby trafił do sztabu 3. Ba-
talionu Zabezpieczenia na stanowisko chorąże-
go organizacyjno - ewidencyjnego. Z Dowódz-
twem Brygady Lotnictwa MW związany jest od 
listopada 1998 roku, gdzie początkowo służył 
w sekcji organizacyjno-ewidencyjnej, a następ-
nie, przez kolejnych 8 lat - na stanowisku dowo-
dzenia BLMW jako starszy dyżurny. W latach 

Nowy pomocnik dowódcy BLMW ds. podoficerów

Delegacja Marynarki Wojennej Kuwejtu w Gdyni
Delegacja dowództwa Marynarki Wojennej 

Kuwejtu, na czele z kontradmirałem Kha-
ledem Abdullahem, przebywała w Akademii 
Marynarki Wojennej oraz w 3. Flotylli Okrętów.

Goście zapoznali się z uczelnią, a następnie 
w towarzystwie dowódcy Flotylli kontradmi-
rała Mirosława Mordela oraz komendanta-rek-
tora AMW kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szy-
brychta zwiedzili port wojenny. Szczególną 
uwagę marynarze z Kuwejtu zwrócili na ża-
glowiec szkolny ORP „Iskra” oraz okręt szkol-

ny ORP „Wodnik”. Zaprezentowano możliwo-
ści szkoleniowe obu jednostek. 

Wcześniej marynarze z Kuwejtu byli gość-
mi dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbroj-
nych gen. broni pil. Lecha Majewskiego oraz 
inspektora MW kontradmirała Mariana Am-
broziaka, gdzie zapoznano ich z funkcjonowa-
niem Marynarki Wojennej, międzynarodowy-
mi ćwiczeniami. Rozmawiano również o moż-
liwości udziału ich obserwatorów w takich 
ćwiczeniach morskich.

wadzone było w różnych warunkach tereno-
wych i atmosferycznych, zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Dowodził nim dowódca 43. Batalionu 
Saperów kmdr por. Mariusz Kuchta. 

2010–2015 był podoficerem–specjalistą sekcji 
operacyjnej w pionie sztabu brygady. 
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W czerwcu, w Gdyni rozpoczną się największe w tym roku manewry na Bałtyku: 
„Baltops 2015”. Do gdyńskiego portu wejdzie armada ponad 40 okrętów z 12 państw. 
Trzy dni później okręty rozpoczną praktyczne manewry na morzu. Okrętem dowodzenia 
będzie amerykańska jednostka USS „San Antonio”.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne USS SAN ANTONIO:
• wyporność: 25000 ton
• długość: 208,5 m
• szerokość: 32 m
• zanurzenie: 7 m
• prędkość maksymalna: 22 węzły
• załoga: 28 oficerów, 333 podoficerów i marynarzy
• siły desantowe: 66 oficerów, 633 podoficerów i marynarzy
• uzbrojenie:

• 2 wyrzutnie typu Rolling Airframe Missile
• 2 działa 30 mm CIWS
• 2 pojazdy desantowe LCAC lub 1 pojazd LCU
• 1 pojazd amfibijny (14 żołnierzy piechoty morskiej)
• 4 śmigłowce CH-46 Sea Knight lub 2 samoloty MV-22

Baltops 2015

Wejście okrętów do gdyńskiego 
portu zaplanowano 4 czerwca. 
Podczas fazy portowej załogi 
spotkają się na ostatecznych od-

prawach przed ćwiczeniem, a wybrane okręty 
udostępnione będą do zwiedzania. Faza morska 
rozpocznie się 8 czerwca i potrwa dwa tygo-
dnie. Manewry zakończą się 20 czerwca w nie-
mieckim porcie w Kilonii. Scenariusz ćwicze-
nia zakłada reagowanie międzynarodowych sił 
w sytuacjach kryzysowych. W trakcie manew-
rów okręty przećwiczą wszystkie elementy ty-
powych operacji pokojowych, wśród nich ope-
racje embarga i blokad morskich w rejonach 
objętych kryzysem, akcje wymuszania pokoju, 
przeciwdziałanie aktom piractwa i terroryzmu 
oraz niedopuszczenie do transferu nielegalnych 
dostaw broni, a także obronę wybrzeża przed 
wojskami desantu przeciwnika.

W ćwiczeniu udział weźmie ponad 40 okrę-

tów z 12 państw, w tym z Polski. Polską Mary-
narkę Wojenną  reprezentować będą: okręt 
podwodny, pięć trałowców, dwa okręty trans-
portowo-minowe oraz lotnictwo morskie: trzy 
śmigłowce Mi-14 PŁ, dwa samoloty patrolo-
wo-rozpoznawczy „Bryza”, śmigłowiec ra-
towniczy „Anakonda” i śmigłowiec pokłado-
wy ZOP „Kaman”.

“Baltops” jest cyklicznym, corocznym, mię-
dzynarodowym ćwiczeniem morskim, mają-
cym na celu zwiększenie interoperacyjności sił 
morskich państw Partnerstwa dla Pokoju w rejo-
nie Morza Bałtyckiego. Szczególny nacisk kła-
dzie na zgranie i pracę zespołową załóg okręto-
wych, pozwalając w ten sposób na podnoszenie 
poziomu wyszkolenia. Tegoroczne ćwiczenie 
„Baltops 2015” realizować będzie postanowie-
nia art. V Traktatu Waszyngtońskiego, potwier-
dzające działania połączone i rolę sił morskich 
w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa. 

Polska MW uczestniczy w ćwiczeniu „Baltops” 
już po raz dwudziesty trzeci. W tym roku 
w ćwiczeniu uczestniczą: Polska, Niemcy, 
Wielka Brytania, Dania, Holandia, Litwa, Ło-
twa, Estonia, Norwegia, Szwecja, Finlandia 
i USA (w tym także okręty Stałego Zespołu Sił 
Przeciwminowych NATO Grupa 1).

Okrętem dowodzenia podczas tegorocznych 
ćwiczeń będzie amerykańska jednostka desan-
towa USS „San Antonio” (LPD-17). W Mary-
narce Wojennej Stanów Zjednoczonych służy 
od 2006 roku i pełni funkcję stałej bazy dla woj-
skowych pojazdów wodno-lądowych oraz stat-
ków powietrznych i piechoty morskiej. Jest 
pierwszą jednostką serii okrętów desantowo- 
-transportowych, (Amphibious Transport 
Dock), typu „San Antonio”.

kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl
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Symboliczne przekazanie sztandaru 
i dowodzenia jendnostką odbyło się 
podczas uroczystej zbiórki żołnierzy 
i pracowników, w honorowej asyście 

Kompanii Reprezentacyjnej MW oraz Orkie-

Nowy dowódca 44. Bazy 
Lotnictwa Morskiego

stry Reprezentacyjnej MW. W uroczystości 
uczestniczyli, między innymi dowódca Gdyń-
skiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej 
kmdr pil. Tadeusz Drybczewski oraz przedsta-
wiciele lokalnych władz samorządowych. Po 

2 marca na płycie lotniska w Siemirowicach odbyła się uroczystość przekazania 
obowiązków na stanowisku dowódcy 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Po 33 latach służby 
wojskowej, w tym blisko 8 latach służby w siemirowickim garnizonie, z lotnictwem 
morskim i mundurem rozstał się kmdr pil. Jarosław Andrychowski. Zgodnie z decyzją 
ministra obrony narodowej dowodzenie jednostką objął dotychczasowy zastępca 
dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr pil. Andrzej Szczotka.

zakończeniu zbiórki, żegnający się z lotnic-
twem morskim kmdr pil. Jarosław Andrychow-
ski, zgodnie z lotniczą tradycją i ceremoniałem 
wojskowym, odbył pożegnalny lot na samolo-
cie patrolowo-rozpoznawczym Bryza Bis.
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Łukasz Zalesiński/polska-zbrojna.pl
Czesław Cichy/BLMW

44. Baza Lotnictwa Morskiego powstała 1 stycznia 2011 roku po przeformowaniu 44. Bazy  
Lotniczej Marynarki Wojennej i włączeniu w jej struktury 29. Darłowskiej Eskadry Lotniczej oraz 
30. Kaszubskiej Eskadry Lotniczej. W jej skład wchodzi, między innymi Kaszubska Grupa Lotnicza 
w Siemirowicach, wyposażona w samoloty patrolowo – rozpoznawcze An-28B1R i An-28B1RM 
„Bis” oraz samoloty monitoringu ekologicznego An-28E, a także Darłowska Grupa Lotnicza  
wyposażona w śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, śmigłowce ratownicze  
Mi-14PŁ/R i W-3RM oraz śmigłowce Mi-2. Do głównych zadań bazy należy rozpoznanie obszarów 
morskich i wskazywanie celów okrętom, poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów  
podwodnych, udział w operacjach poszukiwawczo–ratowniczych w polskiej strefie poszukiwania 
i ratownictwa na morzu oraz monitoring ekologiczny w „Polskiej Strefie Ekonomicznej Bałtyku”. 
Jednostka utrzymuje również całodobowe dyżury załóg samolotów patrolowych i śmigłowców  
ratowniczych na lotniskach w Siemirowicach i Darłowie. Dyżury te pełnione są zarówno  
w krajowym, jak i sojuszniczym systemie rozpoznania, a także krajowym systemie ratownictwa 
morskiego i lotniczego.

Komandor dypl. pil. Jarosław Andry-
chowski w powietrzu spędził łącznie ponad 
6400 godzin. Doświadczenie lotnicze  
zdobywał na samolotach TS-8 „Bies”,  
TS-11 „Iskra”, An-2, An-26, Ił-18 i Tu-154. 
Na stacjonujących w Siemirowicach samo-
lotach typu An-28 „Bryza” wylatał ponad 
2400 godzin. Studia w dęblińskiej „Szkole 
Orląt” rozpoczął w 1974 roku. Po ich ukoń-
czeniu, przez ponad 7 lat był związany 
z 13. Pułkiem Lotnictwa Transportowego 
w Krakowie, gdzie pełnił służbę na stanowi-
skach pilota–nawigatora oraz starszego pilo-
ta i starszego nawigatora.

Z lotnictwem morskim związał się w 1994 
roku, kiedy został wyznaczony na stanowisko 
pilota–nawigatora w 18. Eskadrze Lotnictwa 
Ratowniczo–Łącznikowego MW. Po sformo-
waniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojen-
nej (BLMW) służył w 1. Dywizjonie Lotni-
czym, a od 1998 roku w Dowództwie 
BLMW, gdzie pełnił obowiązki starszego in-
spektora, a następnie szefa strzelania po-
wietrznego. Jednocześnie rozpoczął naukę 
w Akademii Marynarki Wojennej, gdzie 
w 2000 roku ukończył wyższe studia opera-
cyjno–taktyczne. W połowie 2003 roku zo-
stał przeniesiony do Dowództwa Marynarki 
Wojennej i wyznaczony na stanowisko spe-
cjalisty w Szefostwie Lotnictwa MW. Na-
stępnie w 2004 roku powrócił do Dowództwa 
BLMW, gdzie został szefem sekcji szkolenia 
lotniczego. Od 2007 roku związał się z Sie-
mirowicami, gdzie blisko 4 lata dowodził 
30. Kaszubską Eskadrą Lotniczą. W między-
czasie ukończył również studia podyplomo-
we w Akademii Marynarki Wojennej na kie-
runku zarządzanie kryzysowe. Kmdr Andry-
chowski był dowódcą bazy przez ostatnie 
cztery lata. Nigdy jednak, jak podkreśla, nie 
zrezygnował z latania. Do końca pełniłem dy-
żury bojowe, brałem udział w lotach rozpo-
znawczych. W ubiegłym roku w powietrzu 
spędziłem 120 godzin. Po 40 latach służby 
czuję się człowiekiem spełnionym. Najbar-
dziej cieszę się z tego, że praktycznie przez 
cały ten czas mogłem latać – podkreśla kmdr 
Andrychowski. Pamiętam moment wejścia do 
NATO. Wszyscy się tego trochę obawialiśmy, 
a do nowych sojuszników podchodziliśmy 
z przyklękiem. Szybko okazało się, że my też 
szkolimy doskonałych lotników. I to jest dla 
mnie dziś powód do dumy i satysfakcji.

Komandor Andrychowski był wielokrotnie 
wyróżniany, między innymi złotym medalem 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”, srebr-
nym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Oj-
czyzny”, srebrnym medalem „Za Długoletnią 
Służbę”, statuetką „Ikara” oraz tytułem ho-
norowym „Zasłużony Pilot Wojskowy”. Pod-
czas uroczystego przekazania obowiązków 
dowódcy 44. Bazy Lotnictwa Morskiego, 
kmdr pil. Tadeusz Drybczewski wręczył mu 

przyznany przez Prezydenta RP „Lotniczy 
Krzyż Zasługi”. Pod jego dowództwem, za 
najwyższą jakość wykonywanych zadań 
i szczególne osiągnięcia szkoleniowe w 2008 
roku, 30. Kaszubska Eskadra Lotnicza w Sie-
mirowicach została wyróżniona „Znakiem 
Honorowym Sił Zbrojnych RP”. Wielokrot-
nie reprezentował polskie lotnictwo morskie 
na międzynarodowych pokazach lotniczych, 
uczestniczył w międzynarodowych ćwicze-
niach. Był także inicjatorem zacieśniania 
kontaktów z jednostkami sojuszniczymi bry-
tyjskich Royal Air Force oraz Royal Navy. 
Przywiązywał dużą wagę do kultywowania 
najlepszych tradycji lotnictwa polskiego 
w kraju i za granicą. Osobiście zaangażował 
się w program modernizacji samolotów 
„Bryza”. 8 marca, w związku z ukończeniem 
60 lat, zakończył zawodową służbę wojskową.

Komandor dypl. pil. Andrzej Szczotka jest 
absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej w Dęblinie, gdzie w 1986 roku 
ukończył 4-letnie studia inżynierskie na kie-
runku pilotażu samolotu odrzutowego.  
Dwukrotnie studiował także w Akademii 
Marynarki Wojennej. W 2000 roku ukończył 
wyższe studia dowódczo–sztabowe, a w 2006 
roku studia podyplomowe na kierunku zarzą-
dzanie i dowodzenie.

Karierę lotnika morskiego rozpoczął 
w 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, gdzie 
pod koniec 1986 roku został wyznaczony na 
stanowisko pilota. Następnie pełnił obowiąz-
ki starszego pilota, a od 1992 roku dowódcy 
klucza. Po 4 latach dowodzenia kluczem zo-
stał starszym nawigatorem w 1. Dywizjonie 
Lotniczym. Jednocześnie zaangażował się 
w organizację programu wymiany eskadr po-
między dywizjonem wyposażonym w samo-
loty MiG-21Bis i MiG-21UM, a 2. Skrzy-
dłem Lotnictwa Morskiego Niemiec w Egge-
beck wykorzystującym samoloty uderzenio-
we „Tornado”. W ramach tego programu 
przeprowadzono cykl wspólnych ćwiczeń 
polskich i niemieckich lotników morskich, 
odbywających się zarówno w Gdyni, jak 

i Eggebeck. Od 2001 roku pełnił obowiązki 
zastępcy dowódcy dywizjonu, a po jego prze-
formowaniu – zastępcy dowódcy 28. Puckiej 
Eskadry Lotniczej. W kwietniu 2004 roku 
związał się z Dowództwem BLMW, gdzie 
początkowo został wyznaczony na stanowi-
sko szefa sekcji szkolenia lotniczego. Jeszcze 
w tym samym roku awansował do stopnia ko-
mandora porucznika i objął obowiązki szefa 
szkolenia brygady. Po kolejnych 4 latach 
służby został zastępcą dowódcy Gdyńskiej 
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. 
Jednocześnie został awansowany na stopień 
komandora. Pełniąc obowiązki na tym stano-
wisku, wielokrotnie podejmował społeczne 
inicjatywy, między innymi na rzecz fundacji 
wspierających leczenie ciężko chorych dzie-
ci. Koordynował również organizacją trans-
portu lotniczego zespołów medycznych z or-
ganami do przeszczepu, który był realizowa-
ny w ramach tak zwanej akcji „Serce”. Nie 
przewiduję rewolucji, przyznaję jednak, że 
w najbliższym czasie wiele się będzie w bazie 
działo - mówi kmdr Szczotka. Jednostkę cze-
ka reorganizacja, a co za tym idzie inwesty-
cje na obydwu lotniskach. Będziemy musieli 
przygotować się na przyjęcie nowych śmi-
głowców i samolotów. Ważne przy tym, by 
baza przez cały czas pracowała. Trzeba 
utrzymać dyżury ratownicze i prowadzić loty 
rozpoznawcze – wylicza nowy dowódca.

Komandor Szczotka w powietrzu spędził 
łącznie 2500 godzin. Latał na samolotach 
TS-11 „Iskra”, SB Lim-2, Lim-5, Mig-21Bis, 
Mig-21UM oraz na śmigłowcu Mi-2. Obec-
nie jest pilotem samolotów An-28 „Bryza”. 
W trakcie służby był wielokrotnie wyróżnia-
ny, w tym: złotym medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”, złotym medalem „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, srebrnym me-
dalem „Za Długoletnią Służbę”, statuetką 
„Ikara” oraz dwukrotnie tytułem honorowym 
„Zasłużony Pilot Wojskowy”.
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Datą oficjalnego rozpoczęcia dzia-
łalności Dowództwa Wybrzeża 
Morskiego i bezpośrednio podpo-
rządkowanej mu Komendy Portu 

Wojennego w Pucku jest 28 kwietnia 1920 ro-
ku. W tym dniu, w rozkazie dziennym Depar-
tamentu Spraw Morskich ogłoszona została 
treść rozkazu ministra spraw wojskowych: 
Mianuję szefa Sekcji Personalno-Szkolnej De-
partamentu Spraw Morskich - pułkownika 
marynarki Witolda Panasewicza Dowódcą 
Portu Wojennego w Pucku i polecam mu tym-
czasowe pełnienie funkcji Dowódcy Wybrzeża. 

Port wojenny w Pucku uruchomiono wcze-
sną jesienią 1920 roku W pierwszej fazie 
zorganizowano podręczne warsztaty remon-
towe pod kierunkiem chor. Bronicza, utwo-
rzono skład węgla oraz doprowadzono 
z przystani słodką wodę. 

W swych początkach port dysponował mo-
torówką oraz 2 małymi zakupionymi w Fin-
landii holownikami: „Krakus” i „Wanda”. Po-
głębienie podejścia do portu i wykopanie 
przejścia w ławicy piasku zwanej „Depką” 
umożliwiło dochodzenie do portu jednostkom 
o zanurzeniu do 4 metrów. W przystani mogły 
cumować jednocześnie 2 trałowce, albo 1 ka-
nonierka. Postoje okrętów ograniczano w cza-
sie, by umożliwiać korzystanie z przystani ku-
trom rybackim. Ze względu na warunki hy-
drograficzne i techniczne port w Pucku nie 
miał w tamtych czasach szans na rozbudowę. 
W 1922 roku, w związku z wejściem w życie 
przepisów związanych z pokojową organiza-
cją Marynarki Wojennej, pojawia się po raz 
pierwszy pełna nazwa „Komenda Portu Wo-
jennego Gdynia”. Od tej pory, obsady etatowe 
były umieszczone pod nową nazwą jednostki 
w „Rocznikach oficerskich” MSW z lat 1923 
- 1926. Ponadto: funkcję inżyniera warsztatów 
pełnił urzędnik wojskowy Aleksander Wit-
kowski, Komisję Gospodarczo-Rachunkową 
prowadził urzędnik wojskowy Stanisław Ho-
spodarewski. 15 osób było zatrudnionych na 
etatach urzędników cywilnych. „Rocznik ofi-
cerski 1924” wydany przez MSW w struktu-
rze Komendy Portu Wojennego Gdynia (z sie-
dzibą w Pucku) wymienia następujące ogniwa 
i etaty: komendant, oficerowie ordynansowi 
(3 etaty), Warsztaty Marynarki Wojennej 
i Składy Techniczne, Składy Broni i Amuni-

cji, Zbrojownia, oficer Placu PW Gdynia, 
Kompania Garnizonowa, morska bateria na 
torach. Oddział Łączności Wybrzeża Mor-
skiego, Biuro Hydrograficzne MW, Kierow-
nictwo Rejonu Inżynieryjnego Wybrzeża 
Morskiego, lekarz, oficer żywnościowy, płat-
nik, kapelan, kapelmistrz. 

Powyższe zestawienia elementów składo-
wych KPW świadczą o dużym zakresie odpo-
wiedzialności jednostki, która bezpośrednio 
podlegała Dowództwu Wybrzeża Morskiego 
i wykonywała na jego rzecz większość zadań 
administracyjno-gospodarczych i organizacyj-
nych. Od początku postępami budowy nowej 
bazy - portu w Gdyni towarzyszyło duże  
zainteresowanie kadry, która przyglądała się 
wykonywaniu bieżących zadań w Pucku,  
dotyczących zabezpieczenia warunków bazo-
wania dla okrętów floty, (większe korzystały 
z portu w Gdańsku). 

Od 23 marca 1939 roku do rozpoczęcia 
działań obronnych stan jednostek lądowych 
wzrósł ze 130 do około 500 oficerów i z 3500 
szeregowych do około 14000 (oprócz Helu). 
Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża - nie 
dysponujące kwatermistrzostwem - funkcję 
zaopatrzenia jednostek lądowych powierzyło 
KPW Gdynia, zajmującej się przede wszyst-
kim zabezpieczeniem materiałowym floty 
i jednostek brzegowych MW. Kilka dni przed 
wybuchem wojny, kpt. mar. int. Józef SZOLC 
został wyznaczony na doradcę technicznego 
i oficera łącznikowego ds. intendentury przy 
Dowództwie Lądowej Obrony Wybrzeża. Wy-
korzystanie etatowego aparatu KPW Gdynia 
do celów kwaterunkowo-logistycznych Lądo-
wej Obrony Wybrzeża wydatnie przyczyniło 
się do wykonania dużej części zadań, warun-
kujących możliwość długotrwałego kontynu-
owania walki obronnej we wrześniu 1939 ro-
ku. W okresie mobilizacji i w czasie działań 
obronnych służby KPW Gdynia wniosły istot-
ny wkład do realizacji wielu zadań w ramach 
lądowej obrony wybrzeża. Były to między in-
nymi zadania zgromadzenia zapasów żywno-
ści na Kępie Oksywskiej dla 15000 ludzi na 
60 dni oraz na Helu dla 5000 ludzi na 90 dni. 
Niesiono również pomoc w organizowaniu 
szpitali w Wejherowie i Kartuzach. Trzeba by-
ło również przystosować do warunków polo-
wych szpital na Oksywiu. W chwili wybuchu 

wojny, Komenda Portu Wojennego Gdynia 
podlegała dowódcy Floty, kontradmirałowi 
Józefowi Unrugowi. Po 3 września KPW 
Gdynia została podporządkowana dowódcy 
Lądowej Obrony Wybrzeża płk Stanisławowi 
Dąbkowi i przekształcona w kwatermistrzo-
stwo Lądowej Obrony Wybrzeża. Walki 
w obronie Oksywia toczono do 19 września 
1939 roku czyli do zakończenia działań żoł-
nierzy Lądowej Obrony Wybrzeża.

Powojenne dzieje jednostki otwiera powoła-
nie - rozkazem Naczelnego Dowódcy WP 
z 7 lipca 1945 roku - Głównego Portu Mary-
narki Wojennej. Do jego zadań należało zaopa-
trywanie jednostek brzegowych i okrętów 
w żywność i umundurowanie, uzbrojenie, 
sprzęt techniczny i kwaterunkowy, materiały 
pędne i smary, opał, sprzęt sanitarny oraz lekar-
stwa. Ogniwami podległymi GPMW były 
Warsztaty Remontowe, Oddział Okrętów  
Pomocniczych i Przystani, wydziały: zaopa-
trzenia, organizacji i planowania, chemiczny, 
referat kwaterunkowo-eksploatacyjny, referat 
sanitarny oraz Centralna Składnica Sanitarna.

Rozkazem MON z 28 maja 1947 roku jed-
nostka otrzymała nazwę Komenda Portu Wo-
jennego Gdynia. Trzy lata później, w miejsce 
Kierownictwa Administracyjno-Technicznego 
MW powstało Szefostwo Tyłów MW (w 1953 
roku zmieniono nazwę na Zarząd Tyłów MW). 
Rozwiązaniu uległy komendy portów w Gdyni, 
Świnoujściu i Kołobrzegu. Nowe Szefostwo 
Tyłów MW w całości przejęło ogniwa dotych-
czasowej struktury KPW Gdynia

Ponowne sformowanie Komendy Portu 
Wojennego Gdynia przeprowadzone zostało 
w 1957 roku. Przywrócone zostało również 
bezpośrednie podporządkowanie KPW Gdy-
nia dowódcy Marynarki Wojennej. 1 lutego 
1990 roku jednostka została podporządkowa-
na 3. Flotylli Okrętów, w strukturach której 
funkcjonuje do chwili obecnej. 

Z kart historii Komendy  
Portu Wojennego Gdynia

95 lat 
Komendy 

Portu 
Wojennego 

Gdynia
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Grupa zadaniowa ćwiczyła na Bałtyku
Ćwiczyli osłonę jednostek transportowych przed atakami okrętu podwodnego, odpierali uderzenie 

terrorystów i nieprzyjacielskich samolotów, trenowali ewakuację rannego z pokładu okrętu – z takimi 
m.in. wyzwaniami zmierzyli się uczestnicy pierwszej w tym roku Okrętowej Grupy Zadaniowej 3. Flotylli.

W ćwiczeniach wzięło udział 
sześć jednostek z 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni. Grupę za-
daniową tworzyły fregata 

ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręty rakietowe 
ORP „Piorun” i ORP „Grom”, korweta  
ORP „Kaszub”, a także zbiornikowiec  
ORP „Bałtyk”. W rolę wrogiego okrętu pod-
wodnego wcielił się ORP „Sokół”. Jednost-
kom pływającym towarzyszyły samoloty 
i śmigłowce Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej oraz odrzutowce Su-22.

Program ćwiczeń był bardzo rozbudowany. 
Załogi okrętów trenowały manewrowanie 
w szykach oraz nawiązywanie łączności. Du-
żo poważniejsze wyzwanie stanowiła jednak 
osłona transportu morskiego przed atakami 
spod powierzchni wody i powietrza. 

W pierwszym wypadku główny ciężar spo-
czywa zwykle na jednostkach przystosowa-
nych do śledzenia i zwalczania okrętów pod-
wodnych, takich jak fregata rakietowa czy 
korweta. W drugim, w walkę mogą się włą-
czyć także okręty innych typów. Tym razem, 
jednostki z grupy zadaniowej były atakowane 
przez samoloty odrzutowe Su-22, którym ce-
le wskazywały patrolowe „Bryzy”.

Załogi okrętów przećwiczyły też odpiera-
nie tzw. ataków asymetrycznych. Pod tą na-
zwą kryją się uderzenia terrorystów i piratów, 
którzy korzystają z małych szybkich łodzi, 
bądź śmigłowców.

Podczas ćwiczeń okręty trenowały tanko-
wanie na morzu, a marynarze doskonalili 
umiejętności związane z udzielaniem pomo-
cy uszkodzonym jednostkom. Były też przed-
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Ćwiczyli osłonę jednostek transportowych przed atakami okrętu podwodnego, odpierali uderzenie 

terrorystów i nieprzyjacielskich samolotów, trenowali ewakuację rannego z pokładu okrętu – z takimi 
m.in. wyzwaniami zmierzyli się uczestnicy pierwszej w tym roku Okrętowej Grupy Zadaniowej 3. Flotylli.

sięwzięcia związane z ratownictwem. Załoga 
śmigłowca W-3RM „Anakonda” z Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej, podejmowa-
ła z pokładu zbiornikowca ORP „Bałtyk” 
jednego z marynarzy. W programie znalazły 
się też strzelania zarówno do celów powietrz-
nych, jak i nawodnych. Ćwiczenia trwały 
przez pięć dni.

Głównym celem okrętowych grup zadanio-
wych jest zgrywanie z sobą jednostek róż-
nych typów. Pomysł organizowania tego ro-
dzaju ćwiczeń narodził się po wstąpieniu Pol-
ski do NATO. Wówczas to nasze okręty za-
częły regularnie brać udział w dużych mię-
dzynarodowych ćwiczeniach. Trzeba się było 
odpowiednio do nich przygotować, przećwi-
czyć obowiązujące w Sojuszu procedury. 

Ćwiczenia OGZ pełnią też inną, ważną ro-

lę. Pokazują, że Marynarka Wojenna jest 
obecna na Bałtyku i gotowa do działania. 
Przyczynia się to do budowania atmosfery 
bezpieczeństwa. Okręty mają odstraszać 
ewentualnych agresorów, którzy chcieliby za-
kłócić żeglugę. Każdego dnia na Bałtyku 
przebywa od dwóch do trzech tysięcy różne-
go rodzaju jednostek, a tylko w polskich por-
tach przeładowywanych jest 60 milionów ton 
towarów rocznie. To właśnie drogą morską 
transportuje się większość surowców. Zakłó-
cenie żeglugi mogłoby zdestabilizować go-
spodarkę nie tylko poszczególnych państw, 
ale i całego regionu.

Łukasz Zalesiński
l.zalesinski@gmail.com
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19 lutego przypada święto Biura 
Hydrograficznego Marynarki Wojennej, które 
formalnie obchodzono po raz pierwszy 
dopiero w 2015 roku. Święto stało się okazją 
do bliższego zapoznania się zarówno 
z aktualną strukturą Biura, jak i jego 
zadaniami. Stąd też, rozpoczynamy krótki cykl 
artykułów prezentujących zadania 
poszczególnych oddziałów BHMW. 

Oddział Informacji Nautycznej 
(OIN), będący jednym z czterech 
oddziałów BHMW, zajmuje się 
szeroko pojmowanym gromadze-

niem i przetwarzaniem informacji nautycznej, 
niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa 
żeglugi na morzu. Pracę w Oddziale wykonu-

je zespół złożony z 2 oficerów oraz 12 pra-
cowników wojska. Struktura organizacyjna 
nie jest zbyt skomplikowana i obejmuje kie-
rownictwo (szef oddziału i st. specjalista), 
sekcję opracowania zeszytów „Wiadomości 
Żeglarskie” - 2 osoby, sekcję wsparcia karto-
graficznego - 3 osoby, sekcję opracowania 

publikacji nautycznych - 3 osoby oraz zespół 
operatorów dyżurnych Krajowego Koordyna-
tora Ostrzeżeń Nawigacyjnych - 4 osoby. Ta-
ka struktura wynika bezpośrednio z realizacji 
zadań przypisanych OIN. 

Jednym z zadań, chyba najbardziej znanym 
nawigatorom MW, jest opracowywanie i aktu-

Oddział Informacji Nautycznej

NR 3 | MARZEC 2015 11     

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

alizowanie publikacji nautycznych. Obecnie 
OIN jest autorem locji (nr katalogowy 502), 
opisującej warunki nawigacyjnego podejścia 
do portów polskiego wybrzeża, 3 części spi-
sów świateł (521, 522 i 523), zawierających 
informacje o światłach nawigacyjnych znajdu-
jących się w granicach wód Morza Bałtyckie-
go oraz cieśnin bałtyckich (Skagerrak, Katte-
gat, Bełty, Sund), 3 części spisów radiostacji 
nautycznych (531, 532, 533) oraz katalogu 
map i publikacji nautycznych wydawanych 
przez BHMW (552). Wymieniony zestaw pu-
blikacji uzupełniają także: oznakowanie nawi-
gacyjne - System IALA (553) oraz znaki, 
skróty, terminologia stosowane na mapach 
wydawanych przez BHMW (551).

Oddział Informacji Nautycznej odpowiada 
także za wydawanie i publikowanie w cyklu 
cotygodniowym zeszytów „Wiadomości Że-
glarskie” (WŻ). Są one podstawą do wykony-
wania korekty morskich map nawigacyjnych 
oraz aktualizowania treści wszystkich, wcze-
śniej wymienionych publikacji nautycznych. 
Warto wiedzieć, że Biuro Hydrograficzne 
MW, jako pierwsze z grupy państw zrzeszo-
nych w Komisji Hydrograficznej Morza Bał-
tyckiego (BSHC – Baltic Sea Hydrographic 
Commission) w styczniu 2013 roku zdecydo-
wało się na publikowanie zeszytów WŻ wy-
łącznie w formie elektronicznej (jako pliki 
PDF), publikowanych na stronie internetowej 
Biura oraz w sieci MILWAN. W 2014 roku, 
sposób rozpowszechniania WŻ poprzez pliki 
PDF został przyjęty przez inne państwa, 
wśród nich przez Szwecję, Danię i Estonię. 
Niewątpliwą korzyścią przyjęcia takiego spo-
sobu udostępniania WŻ jest to, że dane służby 
hydrograficznej znacząco wydłużają okres, 
w którym możliwe jest wprowadzenie nowych 
danych do WŻ. Dzięki rezygnacji z czasu nie-
zbędnego do wykonania druku (zazwyczaj po-
trzebne były 2 dni), przygotowanie wersji PDF 
odbywa się niemal do „ostatniej chwili”, 
w dniu wydawania nowego zeszytu WŻ  
(zazwyczaj w piątek). Pozostałe państwa 
BSHC ograniczyły znacząco nakłady wyda-
wanych „papierowych wersji” WŻ ze względu 
na wprowadzenie równoległego systemu dys-
trybucji bazującego na plikach PDF.

Czytelnik z pewnością zastanowi się nad 
sposobem i źródłami uzyskiwania danych pre-
zentowanych na morskich mapach nawigacyj-
nych oraz w treści publikacji nautycznych wy-
dawanych przez BHMW. Odpowiedź jest bar-
dzo prosta. Źródłem tym są obce mapy i publi-
kacje nautyczne państw BSHC. W identyczny 
sposób działają inne służby hydrograficzne, 
które opracowują swoje wydawnictwa na ob-
szary morskie, znajdujące się poza własnymi 
akwenami wód terytorialnych i strefą EEZ. 
W oddziale prowadzi się typową korektę map 
morskich wydawanych przez takie państwa, 
jak Niemcy (8 numerów map), Dania (12 nu-

merów map), Szwecja (8 numerów map), Fin-
landia (3 mapy), Rosja (5 map), Estonia 
(3 mapy), Łotwa (3 mapy) i Litwa (2 mapy). 
Korekta ta wykonywana jest na podstawie 
otrzymywanych lub pozyskiwanych ze stron 
internetowych poszczególnych zagranicznych 
służb hydrograficznych zeszytów WŻ, publi-
kowanych przez ww. państwa. Na podstawie 
przygotowywanych przez pracowniczki sekcji 
wsparcia kartograficznego OIN materiałów 
opracowywana jest informacja zbiorcza, wy-
korzystywana przez Oddział Kartografii Mor-
skiej do przygotowania nowych edycji map 
wydawanych przez BHMW lub opracowania 
tzw. wklejek do już istniejących polskich edy-
cji morskich map nawigacyjnych.

Oprócz takiego sposobu uzyskiwania da-
nych, wykorzystuje się także tradycyjny sys-
tem wymiany informacji bazujący na „Ko-
munikatach nawigacyjnych”. Komunikaty ta-
kie są dostarczane do BHMW głównie - ze 
względu na krótki czas przesyłania - przez 
pocztę elektroniczną. Niemniej zdarzają się 
także otrzymywane zwykłą pocztą, o ile nie 
muszą one być szybko przetworzone dla po-
trzeb bezpieczeństwa żeglugi. Nadawcami są 
praktycznie wszystkie instytucje państwowe 
oraz firmy prywatne prowadzące działalność 
na polskich obszarach morskich oraz w stre-
fie brzegowej. Dane te uzyskuje się także po-
przez wymianę korespondencji (e-mail) z za-
granicznymi odpowiednikami BHMW. Wy-
miana taka jest prowadzona wyłącznie przez 
kierownictwo OIN, co ma zapewnić nie tylko 
jednoznaczną i jednoosobową odpowiedzial-
ność za wymianę danych, ale także prawidło-
wą ich interpretację i dalszą dystrybucję do 
podległych pracowników. 

Niezwykle ważnym aspektem działalności 
OIN jest także koordynowanie działań zwią-
zanych z przygotowywaniem i rozpowszech-
nianiem treści Ostrzeżeń Nawigacyjnych 
(ON) w systemie WWNWS (World-Wide 
Navigation Warning Service), głównie koja-
rzonym z systemem NAVTEX. Temu celowi 
służy utrzymywanie całodobowej służby ope-
ratora dyżurnego - Krajowego Koordynatora 
Ostrzeżeń Nawigacyjnych (OD-KKON). 
Funkcję koordynatora (jako National Coordi-
nator Navigational Warnings) sprawuje szef 
OIN, którego zadania w tym zakresie okre-
ślają przepisy ustanowione przez Międzyna-
rodową Organizację Morską oraz Międzyna-
rodową Organizację Hydrograficzną. Służba 
OD-KKON otrzymuje i przetwarza dane od 
Urzędów Morskich, operatorów systemów 
VTS i VTMS, instytucji i ośrodków prowa-
dzących badania naukowe na morzu, firm 
prowadzących działalność związaną z gospo-
darką morską i żeglugą morską na polskich 
obszarach morskich, a także od Straży Gra-
nicznej, Centralnego Poligonu Sił Powietrz-
nych w Ustce i Marynarki Wojennej.  

OD-KKON swoje działania odniesione do 
żeglugi międzynarodowej dodatkowo uzgad-
nia z koordynatorem podobszaru BALTICO 
ze Szwecji (cały obszar morza bałtyckiego 
i cieśnin bałtyckich), a w sytuacji szczególnej 
także z koordynatorem obszaru NAVAREA 
ONE w Wielkiej Brytanii. W Polsce, wymia-
na informacji dotyczących tzw. Morskiej In-
formacji Bezpieczeństwa (MSI – Maritime 
Safety Information) oraz jej prezentacja od-
bywa się poprzez system SWIBŻ – System 
Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglu-
gi. Pozwala on między innymi na prezentację 
graficzną zamykanych stref dla żeglugi i ry-
bołówstwa, stref ogłaszanych jako niebez-
pieczne dla żeglugi na tle elektronicznych 
map nawigacyjnych, produkowanych przez 
BHMW wraz z zobrazowaniem danych uzy-
skiwanych z systemu automatycznej identyfi-
kacji statków (AIS). Dodatkowo treść ON jest 
rozpowszechniana w formie radiowych ON 
przez Witowo-Radio oraz jako lokalne komu-
nikaty radiowe nadawane przez VTS Zatoka, 
VTMS Świnoujście – Szczecin oraz „Słupsk 
Traffic Control” powiązany z funkcjonowa-
niem TSS Ławica Słupska. OD-KKON 
w trakcie pełnienia dyżuru dość często udzie-
la także informacji dotyczących zamkniętych 
stref dla żeglugi osobom uprawnionym 
(głównie z Niemiec i Danii), które chciałyby 
bezpiecznie kontynuować rejs w pobliżu pol-
skich wybrzeży. Niejako dodatkowym zada-
niem dla OIN, powiązanym z ON jest także 
utrzymywanie serwisu ostrzeżeń nawigacyj-
nych prezentowanego na stronie internetowej 
Biura. Jest on aktualizowany w trybie „tak 
szybko, jak to możliwe” bezpośrednio po 
wykonaniu czynności określonych procedu-
rami działania OD-KKON.

Zadaniem OIN jest także prowadzenie 
szkoleń związanych z korektą morskich map 
nawigacyjnych oraz publikacji nautycznych 
(krajowych i zagranicznych). Szkolenia takie 
mogą być, były i są prowadzone na potrzeby 
SZ RP oraz wojskowych i cywilnych ośrod-
ków szkolenia. Warto zaznaczyć także to, że 
obowiązująca w MW „Instrukcja o wykony-
waniu korekty map morskich i publikacji na-
utycznych wydawanych przez BHMW”  
została opracowana w Oddziale Informacji 
Nautycznej BHMW.

Wykonując zadania Oddział Informacji 
Nautycznej ściśle współpracuje z Oddziałem 
Kartografii Morskiej oraz Oddziałem  
Hydrograficznym BHMW, a także licznymi 
ośrodkami, służbami i instytucjami krajo-
wymi i zagranicznymi, których działalność 
jest związana z żeglugą oraz bezpieczeń-
stwem na morzu.

kmdr dr Dariusz Grabiec 
Szef Oddziału Informacji Nautycznej 

BHMW
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Zbudowali je Niemcy z myślą o szkoleniu załóg U-Bootów. Dziś korzystają z nich 
marynarze służący na pokładach polskich okrętów podwodnych. O zaletach tzw. 
„spluwaczek” mogli się ostatnio przekonać członkowie załogi ORP „Orzeł”, którzy 
ćwiczyli ewakuację z uszkodzonej jednostki.

Spluwaczki, to potoczna nazwa kom-
pleksu basenów należących do 
gdyńskiego Ośrodka Szkolenia Nur-
ków i Płetwonurków WP. Kilka ty-

godni temu zostały one oddane do użytku po 
generalnym remoncie. Jako jedni z pierw-
szych pojawili się tam marynarze z załogi 
okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.

Zajęcia z ich udziałem odbyły się w base-
nie głębokim na osiem metrów. Przypomina 
on metalowy cylinder i przechodzi przez trzy 
poziomy budynku, w którym się znajduje. Na 
kolejnych piętrach do jego wnętrza można 
zajrzeć przez metalowe bulaje. Na poziomie 
pierwszym, przez lekko zaparowaną szybę 
widać wnękę do połowy wypełnioną wodą. 
Od górnej części basenu odgradza ją sufit, 
z którego wychodzi półtorametrowa rura. 
Wnęka imituje zalany wodą przedział okrętu 
podwodnego, rura – prowadzący do niego 
właz. Właśnie tędy wydostają się na ze-

wnątrz marynarze ubrani w skafandry prze-
znaczone do ewakuacji.

Na kolejnym piętrze, przez bulaje dostrzec 
można ćwiczących, którzy wydostali się przez 
rurę, z pomocą instruktora podczepiają się do 
liny i powoli przemieszczają się ku górze. 
Z basenu wychodzą na trzecim poziomie bu-
dynku, gdzie zdejmują skafandry. Chwilę póź-
niej, z pomocą kolegów zakładają je kolejni 
marynarze, którzy wskakują do basenu i scho-
dzą na dno cylindra, by powtórzyć procedurę. 

W szkoleniu bierze udział ośmiu maryna-
rzy. Ćwiczą oni ewakuację z uszkodzonego 
okrętu podwodnego. Wykorzystują skafander 
ucieczkowy z aparatem oddechowym o obie-
gu zamkniętym IDA-59M – tłumaczy kpt. 
mar. Paweł Miszewski, instruktor z OSNiP, 
który prowadzi kurs. Marynarze wydostają 
się z dna basenu po linie zwanej bojrepem. 
Muszą to zrobić w umiejętny sposób, czyli 
niezbyt szybko. W przeciwnym razie różnica 

ciśnień mogłaby wywołać u nich chorobę de-
kompresyjną.

Na linie, do której ćwiczący przypinają się 
za pomocą karabińczyka, co dwa metry znaj-
duje się blokujący ich węzeł. Kiedy do niego 
dotrą, muszą zrobić cztery minuty przerwy, 
po czym przepiąć karabińczyk wyżej – wyja-
śnia kpt. mar. Miszewski. 

Podobne, trwające jeden dzień szkolenie 
każdy z członków załogi okrętu podwodnego 
musi przejść raz w roku. Co trzy lata pod-
wodniacy zaliczają pełne, pięciodniowe szko-
lenie z technik ewakuacji. Z uszkodzonego 
okrętu podwodnego można się wydostać na 
kilka sposobów – podkreśla kmdr por. Ro-
man Gęzikiewicz, dowódca ORP „Orzeł”. 
Najbezpieczniejsza jest tak zwana metoda su-
cha – dodaje. Polega ona na przejściu z okrę-
tu do pojazdu podwodnego, który łączy się 
z nim za pomocą specjalnego rękawa. Do ta-
kich akcji wykorzystywany jest choćby nale-
żący do NATO pojazd systemu NSRS.

Ale istnieją też metody mniej komfortowe, 
zaliczane do tzw. ewakuacji mokrej. Maryna-
rze ubierają się wówczas w skafandry uciecz-
kowe. Następnie przedział okrętu zalewany 
jest wodą, a po wyrównaniu ciśnień podwod-

Łukasz Zalesiński
l.zalesinski@gmail.com

Podwodniacy ćwiczyli ewakuację

niacy wychodzą na zewnątrz i wolno wypły-
wają na powierzchnię po bojrepie. W skraj-
nych przypadkach sięga się po metodę swo-
bodnego wypływu, ale to szalenie ryzykowne. 
Na taki sposób można się zdecydować tylko 
wówczas, kiedy na górze znajdują się jed-
nostki ratownicze z komorami dekompresyj-
nymi – wyjaśnia kmdr por. Gęzikiewicz.

Łącznie w kompleksie zwanym „spluwacz-
kami” znajdują się trzy baseny. Prócz nich 
OSNiP ma do dyspozycji dwa inne. Mieszczą 
się one w budynkach na terenie Portu Wojen-
nego w Gdyni. Pierwszy ma dziesięć metrów 
głębokości i specjalną rampę do skoków. 
Szkolą się tutaj nie tylko nurkowie, ale choćby 
piloci, którzy muszą nauczyć się technik ewa-
kuacji na wypadek wodowania samolotu, bądź 
śmigłowca. Drugi, mniejszy basen służy m.in. 
do nauki spawania pod wodą.

W A R T O  W I E D Z I E Ć
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Szesnaście 
lat w NATO

Polskie okręty spędziły łącznie ponad 90 miesięcy w służbie pod flagą 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. W marcu mija szesnaście lat od 
wstąpienia naszego kraju do NATO.

Od 12 marca 1999 roku, polskie 
okręty, samoloty i śmigłowce lot-
nictwa morskiego ponad 400 razy 
operowały w międzynarodowych 

manewrach, z czego 47 razy już w pierwszym 
roku członkostwa. W czerwcu 1999 roku,  
Baza Morska w Gdyni po raz pierwszy była 
gospodarzem ćwiczenia NATO pod kryptoni-
mem „Cooperative Poseidon”. Kilka miesięcy 
później, Marynarka Wojenna organizowała 
ćwiczenia okrętów podwodnych Sojuszu pod 
kryptonimem „Baltic Porpoise”. Polskie okrę-
ty podwodne 4-krotnie brały udział w operacji 
antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym 
pod kryptonimem „Active Endeavour”.

Najważniejszym zadaniem Marynarki Wo-
jennej po wejściu Polski do NATO było przy-
gotowanie i skierowanie okrętów do stałych 
zespołów Sił Natychmiastowego Reagowania 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Europie 
operują cztery takie zespoły – SNMCMG1 
i SNMCMG2, odpowiedzialne za działania 
przeciwminowe na wodach europejskich oraz 
SNMG1 i SNMG2, czyli stałe zespoły fregat 
i niszczycieli odpowiedzialne za prowadzenie 
monitoringu i zapewnienie bezpieczeństwa że-
glugi na strategicznych morskich liniach ko-
munikacyjnych wokół Europy. Wszystkie 
cztery zespoły są uznawane za najważniejszy 

komponent w obronnej strategii Sojuszu. Ma-
rynarka Wojenna uczestniczyła w operacjach 
Sił Natychmiastowego Reagowania już po sze-
ściu miesiącach członkostwa w NATO, a od 
października 2002 roku jest w nich obecna na 
stałe. Niszczyciele min ORP „Mewa”, 
ORP „Czajka” i ORP „Flaming”, jako pierw-
sze polskie okręty rozpoczęły stałą służbę 
w najstarszym natowskim zespole sił przeciw-
minowych – SNMCMG1. W latach 2006 
i 2008 Marynarka Wojenna delegowała do ze-
społu SNMG1 fregatę rakietową ORP „Gen. 
K. Pułaski”. W 2010 roku Sojusz powierzył 
Polsce dowodzenie tym zespołem. 

W styczniu 2011 roku dowodzenie nad ze-
społem przejął połączony sztab belgijsko-ho-
lenderski. W piętnasty rok funkcjonowania 
w strukturach Sojuszu, Marynarka Wojenna 
wkroczyła dowodząc po raz drugi „Tarczą Prze-
ciwminową Europy”. Z pokładu „Czernickie-
go” polski sztab dowodził okrętami NATO, 
przeznaczonymi do reagowania wobec zagro-
żeń minowych na akwenach europejskich, które 
mają strategiczne i ekonomiczne znaczenie dla 
państw Sojuszu oraz są istotne dla bezpieczeń-
stwa międzynarodowej żeglugi. Polski oficer – 
kmdr por. Piotr Nieć pełnił funkcję szefa Sztabu 
Zespołu SNMG1 działającego na Morzu Śród-
ziemnym i w Rogu Afryki. Przedstawiciele 

Marynarki Wojennej są obecni także w szta-
bach, dowództwach i ośrodkach decyzyjnych 
NATO w całej Europie. 

W październiku 2013 roku, na terytorium 
Polski, Sojusz przeprowadził ćwiczenie  
certyfikujące dowództwo sił połączonych  
NATO – „Steadfast Jazz 2013”. W fazie 
morskiej ćwiczenia, aktywny udział wzięła 
Marynarka Wojenna, która delegowała nie 
tylko okręty, ale także 20-osobowy sztab 
dowodzenia ćwiczeniem. 

Rok 2014, to przede wszystkim międzyna-
rodowe ćwiczenie Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego pod kryptonimem „Dynamic Mongo-
ose”, największe międzynarodowe ćwiczenie 
w ratowaniu załóg okrętów podwodnych 
„Dynamic Monarch”, sojusznicze ćwiczenie 
taktyczne pod kryptonimem „Noble 
Sword-14” oraz „Anakonda-14” – najwięk-
sze, cykliczne ćwiczenie SZ RP z udziałem 
wojsk krajów sojuszniczych. 

Obecnie, Marynarka Wojenna przygotowuje 
się do największego międzynarodowego ćwi-
czenia na Bałtyku – „Baltops 2015”, którego 
faza portowa zorganizowana zostanie w opar-
ciu o infrastrukturę MW w Gdyni.

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl
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11 marca, podczas odprawy kadry kierowniczej MON i SZ RP, grupa Okrętów Rozpoznawczych 
wyróżniona została tytułem honorowym „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”. 

gOR Przodującym Oddziałem WP

Wyróżnienie z rąk ministra 
Obrony Narodowej Tomasza 
Siemoniaka odebrał dowódca 
grupy Okrętów Rozpoznaw-

czych kmdr por. Artur Czajkowski. Jednost-
ki pływające grupy Okrętów Rozpoznaw-
czych (gOR), to główne siły Marynarki Wo-
jennej przeznaczone do prowadzenia działań 
w zakresie rozpoznania pola walki. W skład 
gOR-u wchodzą dwa okręty rozpoznania ra-
dioelektronicznego: ORP „Nawigator” 
i ORP „Hydrograf”. 

Okręty typu „Nawigator” są przeznaczone 
do prowadzenia rozpoznania radioelektro-
nicznego w obszarze działań polskiej Mary-

narki Wojennej. Są to jednostki o nieograni-
czonej dzielności morskiej i długiej autono-
miczności. Mogą operować praktycznie na 
wszystkich akwenach świata. Oba okręty 
wchodzą w skład systemu rozpoznania Sił 
Zbrojnych RP. 

Współczesne pole walki na lądzie, morzu 
i w powietrzu wymaga rozpoznania sił i środ-
ków potencjalnego przeciwnika. Posiadanie 
i umiejętne wykorzystanie tych informacji 
jest podstawą sukcesów w zakresie przedsię-
wzięć politycznych i militarnych. W nowo-
czesnej wojnie dobre rozpoznanie gwarantuje 
lepsze rozlokowanie własnych sił, poznanie 
silnych i słabych stron przeciwnika oraz sku-

teczne przeciwdziałanie i neutralizację jego 
poczynań. Do tego celu wykorzystywane są 
fale radiowe. Za ich pośrednictwem działają 
systemy łączności, obserwacji, kierowania 
uzbrojeniem i dowodzenia oraz określania 
pozycji. Aby zdobyć ważne z punktu widze-
nia działalności sił morskich informacje na-
leży dysponować wyspecjalizowanymi środ-
kami przeznaczonymi do przechwytywania 
i analizy sygnałów elektronicznych. Właśnie 
gOR jest jednostką przeznaczoną do tego ty-
pu działań.

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl

Najszczersze wyrazy żalu i współczucia 
z powodu śmierci

MAMY

mar. Kamilowi BIELICKIEMU

składa  
załoga ORP „GROM”

Panu st. bosm. Bartoszowi KORZYŃSKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składa  
kadra oraz pracownicy wojska 

Wydziału Zasobów Osobowych N-1
Dowództwa 3. Flotylli Okrętów
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W grudniu 2001 roku, pewien kontradmirał Marynarki 
Wojennej Stanów Zjednoczonych, na lotniskowcu USS 
„Carl Vinson” na Morzu Arabskim przyjął generałów 
i admirałów Sztabu Generalnego Pakistanu. Była to wi-

zyta kurtuazyjna. Amerykański kontradmirał wiedział jednak, że od te-
go, jakie wrażenie wywrze ta wizyta na gościach, zależeć może prze-
bieg wojny w Afganistanie. Oprowadził gości po okręcie, pokazując im 
sprzęt i uzbrojenie. Pakistańczycy zobaczyli między innymi samoloty 
F/A-18 startujące z pokładu lotniskowca oraz broń, jaką dysponują te 
maszyny. Wracając do Pakistanu, goście kontradmirała zobaczyli rów-
nież amerykańskie śmigłowce lecące nad prawie każdym amerykańskim 
okrętem, jaki znajdował się w pobliżu lotniskowca. Piloci informowali 
przez radio, że są gotowi do wystrzelenia rakiet typu „Tomahawk” na 
pozycje Talibów. Kilka dni później rząd Pakistanu zgodził się na współ-
pracę wojskową ze Stanami Zjednoczonymi. 

Jedenaście lat później, w Naha - na japońskiej wyspie Okinawa, 
dwóch amerykańskich marynarzy zgwałciło 27-letnią kobietę. Maryna-
rze szybko zostali aresztowani. Dyplomaci Stanów Zjednoczonych na-
tychmiast potępili przestępstwo popełnione przez marynarzy i oficjalnie 
przeprosili za nie Japończyków. Mimo to, w Naha odbyły się manifesta-
cje miejscowej ludności. Tysiące mieszkańców protestowało przeciwko 
obecności amerykańskiej armii na Okinawie. Gubernator Okinawy  
osobiście udał się do Waszyngtonu, aby tam wyrazić swoje oburzenie na 
zachowanie amerykańskich żołnierzy. Departament Obronny USA  
został zmuszony do zaplanowania szybkiego przeprowadzenia jednostki 
piechoty morskiej z Okinawy na Guam.

W obydwu sytuacjach zachowanie się personelu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych miało znaczący wpływ na politykę Stanów 
Zjednoczonych. Obie sytuacje pokazują również, że profesjonalizm jest bardzo ważnym elementem nie tylko podczas działań wojennych, ale 
także w czasie kurtuazyjnych wizyt lub podczas spędzania wolnego czasu w portach i na ulicach innych krajów - w tym także w krajach sojusz-
ników. Brak tego profesjonalizmu może kosztować miliony dolarów, a nawet życie wielu naszych żołnierzy.

Każdy marynarz jest ambasadorem - to hasło jest od dawna używane w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych. W polskiej Marynarce 
Wojennej również powinno funkcjonować. Należy pamiętać o tym, że wielu naszych marynarzy pracuje w sztabach NATO, bierze udział 
w szkoleniach zagranicznych i uczy się na zagranicznych uczelniach. Mają oni szansę przyczyniać się swoją postawą do utrwalania dobrego  
wizerunku Polski. Mogą również osłabiać ten wizerunek. Obie postawy mają ogromny wpływ na politykę zagraniczną i obronną kraju. 

Dzisiaj, prawdopodobnie najważniejsze stanowiska z punktu widzenia globalnego bezpieczeństwa znajdują się w sztabach NATO. Oficer, który tam 
pracuje ma bezpośredni wpływ na działania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te z kolei oddziaływują na politykę obronną każdego członka NATO. 

Podsumowując należy powiedzieć, że każdy polski marynarz w obcym porcie, w szkole lub w sztabie sił sojuszniczych jest dyplomatą i ma 
szansę mieć wpływ na politykę zagraniczną Polski. Ta szansa jest jednocześnie ogromną odpowiedzialnością.

CAPT Thomas Yeager, USN, Ret.

B A N D E R A

Dyplomacja 

Każdy polski marynarz w kontaktach 
międzynarodowych jest dyplomatą. 
Nieodpowiedzialne zachowanie może 
doprowadzić nawet do kryzysu 
dyplomatycznego na szczeblu rządowym.

THOMAS YEAGER - emerytowany dyplomata i captain 
(komandor) marynarki wojennej USA oraz prawnik (doktorat 
na Georgetown University Law Center). W latach 2009-2012 
pracował jako szef biura do spraw polityczno-ekonomicznych 
w ambasadzie na Malcie. Pełnił tam również tymczasowo 
funkcję wiceambasadora USA. W latach 2008-2009 był  
koordynatorem spraw polskich w Departamencie Stanu 
USA, gdzie zajmował się także problematyką nierozprze-
strzeniania broni jądrowej. Od 2003 do 2005 roku był  
wicekonsulem i oficerem ds. politycznych w ambasadzie 
USA w Warszawie. Jako oficer marynarki wojennej służył  
w rożnych sztabach USA i NATO, planując między innymi  
operacje w Kosowie i Afganistanie.

w Marynarce 
Wojennej
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W klasyfikacji generalnej, po ro-
zegraniu pierwszej z trzynastu 
konkurencji, prowadzi 3. Flo-
tylla Okrętów. Tenisiści roz-

grywali mecze na hali sportowej 3. Flotylli 
Okrętów. Zawody rozgrywano systemem pu-
charowym do dwóch przegranych spotkań, 
zgodnie z przepisami Polskiego Związku Te-
nisa Stołowego (tzn. do 3 wygranych setów, 
każda partia do 11 punktów). W rozgryw-
kach wzięły udział 4 drużyny reprezentujące 
3. Flotyllę Okrętów, 8. Flotyllę Obrony Wy-
brzeża, Brygadę Lotnictwa Marynarki Wo-
jennej/Zespół Zabezpieczenia Wsparcia Tele-
informatycznego oraz 6. Ośrodek Radioelek-
troniczny/dywizjon Zabezpieczenia Hydro-
graficznego Marynarki Wojennej. 

Piotr Leoniak
p.leoniak@mw.mil.pl

Wyniki pierwszej edycji Mistrzostw Marynarki Wo-
jennej w sporcie powszechnym: 

TENIS STOŁOWY

kobiety – indywidualnie 
1. ppor. mar. Dorota KRZYSZTOFIK – BLMW/

ZZWT
2. ppor. mar. Karina PIECYK – 6. OREL/DZH MW 
3. mar. Monika BILAK – 3. FO

mężczyźni do lat 35 - indywidualnie
1. mar. Jarosław MRAS – 3. FO
2. mat Andrzej WITKOWSKI – 3. FO
3. mat Paweł BETHKE – 6. OREL/ DZH MW

powyżej 35 lat – indywidualnie 
1. st. mat. Przemysław WŁODARZ – 6. OREL/ 

DZH MW
2. chor. mar. Kacper KONKOL – 3. FO
3. kmdr por. Tomasz MALINOWSKI – BLMW/

ZZWT

turniej deblowy 
1. chor. mar. Kacper KONKOL / mar. Jarosław 

MRAS - 3. FO
2. mat Paweł BETHKE / st. mat. Przemysław 

WŁODARZ - 6. OREL/ DZH MW
3. mat Andrzej WITKOWSKI / mar. Maciej WNUK 

- 3. FO

klasyfikacja drużynowa
1. 3. Flotylla Okrętów 
2. 6. Ośrodek Radioelektroniczny/dywizjon  

Zabezpieczenia Hydrograficznego MW
3. Brygada Lotnictwa MW/Zespół Zabezpieczenia 

Wsparcia Teleinformatycznego

klasyfikacja zespołowa
1. 3. Flotylla Okrętów 
2. 6. Ośrodek Radioelektroniczny/dywizjon  

Zabezpieczenia Hydrograficznego MW
3. Brygada Lotnictwa MW/Zespół Zabezpieczenia 

Wsparcia Teleinformatycznego

Zawody tenisa stołowego rozpoczęły kolejny sezon 
zmagań sportowych w Marynarce Wojennej. 
W dniach 9 - 13 lutego odbyła się pierwsza runda 
mistrzostw w sporcie powszechnym. W zawodach 
wzięło udział 36 uczestników, w tym 6 kobiet. 

Piłka na stole

Mistrzostwa rozegrano w formie turnieju in-
dywidualnego, deblowego i zespołowego. 
W ramach rozgrywek indywidualnych zawod-
nicy startowali w trzech kategoriach: kobiet 
oraz mężczyzn do i powyżej 35 lat. Zmagania 
kobiet rozegrano w formule open. Najlepszą 
okazała się zawodniczka Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej ppor. Dorota Krzyszto-
fik. W kategorii mężczyzn do 35 lat, triumfo-
wał mar. Jarosław Mras, reprezentujący 3. Flo-
tyllę Okrętów, a powyżej 35 lat - st. mat. Prze-
mysław Włodarz z 6. Ośrodka Radioelektro-
nicznego. Turniej deblowy wygrali mar. Jaro-
sław Mras z chor. mar. Kacprem Konkol, re-
prezentujący 3. Flotyllę Okrętów. Drużynowo 
triumfowała reprezentacja 3. Flotylli Okrętów, 
która także zwyciężyła w klasyfikacji druży-

nowej i zespołowej. W klasyfikacji ogólnej, po 
rozegraniu pierwszej konkurencji w ramach 
Mistrzostw Marynarki Wojennej w sporcie po-
wszechnym na prowadzeniu znajduje się 
3. Flotylla Okrętów z 5 punktami, przed 
6. Ośrodkiem Radioelektronicznym/dywizjo-
nem Zabezpieczenia Hydrograficznego Mary-
narki Wojennej (4 pkt.) i Brygadą Lotnictwa 
Marynarki Wojennej / Zespołem zabezpiecze-
nia Wsparcia Teleinformatycznego (3 pkt.). 

W 2015 roku marynarze rywalizować będą 
łącznie w trzynastu konkurencjach sporto-
wych, zdobywając punkty do klasyfikacji 
ogólnej Mistrzostw Marynarki Wojennej.

9 marca odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 44. rocznicy utworzenia 
3. Flotylli Okrętów. W ramach święta Flotylli podniesiono bandery na  

nowo wcielonych motorówkach hydrograficznych: MH2, MH3 oraz MH4. 
Obchody 44. rocznicy utworzenia 3. Flotylli Okrętów im. komandora 

Bolesława Romanowskiego rozpoczęły się od podniesienia wielkiej 
gali banderowej na okrętach zacumowanych w gdyńskim porcie wo-
jennym. Następnie odbyła się uroczystość pierwszego podniesienia 
bander na trzech nowo wcielonych motorówkach hydrograficznych: 
MH2, MH3 i MH4. Uroczystość, w asyście honorowej orkiestry 
i Kompanii Reprezentacyjnej MW zakończyła defilada pododdziałów. 

Wcielone do służby motorówki hydrograficzne typu Wildcat-40  
zostały zbudowane w irlandzkiej stoczni Safehaven Marine w Cork. 
Przeznaczone są do prowadzenia prac sondażowych w portach oraz 
strefie przybrzeżnej do 20 mil morskich od brzegu, a w szczególności 
do: prowadzenia trałowania hydroakustycznego akwenów morskich, 
torów wodnych oraz kotwicowisk i poligonów morskich MW, poszuki-
wania, identyfikacji i klasyfikacji obiektów podwodnych, prowadzenia 
pomiarów hydrologicznych oraz zbierania, przetwarzania, wstępnego 
opracowywania danych hydrograficznych do produkcji i aktualizacji 
map morskich M. Bałtyckiego, a także wystawiania pływającego 
oznakowania nawigacyjnego. FO
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Święto 3. Flotylli Okrętów
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