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zapraszamy do lektury na stronach 8-9
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 Szanowni Czytelnicy

Dyskusja na temat przyszłości Marynarki Wojennej trwa od dawna ale w cią-
gu ostatnich kilku tygodni nabrała większej dynamiki. Mamy nadzieję, że na 
tym nie koniec i że w najbliższym czasie stanie się naprawdę gorąca. Są ku 
temu przesłanki. W aktualnym numerze „Bandery” mogą Państwo przeczy-

tać o tym, że szef MON przedstawił pod koniec marca koncepcję rozwoju Marynarki 
Wojennej. Koncepcja ta ma stać się zalążkiem debaty na temat morskiego rodzaju Sił 
Zbrojnych. Ale jak powiedział na spotkaniu z dziennikarzami admirał floty Tomasz Ma-
thea, dowódca Marynarki Wojennej, dobrze byłoby, aby ta debata miała charakter 
ogólnospołeczny i by o przyszłości okrętów i ludzi, którzy na nich służą nie wypowiada-
li się – jak to ostatnio bywało – anonimowi eksperci lecz przede wszystkim polskie spo-
łeczeństwo. Artykuł dowódcy poruszający ten temat można przeczytać w aktualnym nu-
merze „Bandery”. Każda dyskusja, aby była owocna nie wystarczy by była jedynie go-
rąca. Musi spełniać pewne kryteria i o tym jakie to są kryteria również piszemy na ła-
mach najnowszego czasopisma Marynarki Wojennej. 

Żyjemy w czasach, w których podstawowym narzędziem do komunikacji społecznej 
stał się Internet. Na tym polu również staramy się być aktywni. Przede wszystkim liczy-
my jednak na aktywność naszych Czytelników oraz tych osób, którym bliskie są losy 
Marynarki Wojennej.

Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w akcji zorganizowanej na 
Facebooku pt. „Okrętujemy profile” i którzy włączają się do dyskusji „Kurs na przy-
szłość”. O obu tych akcjach będziemy pisać w najbliższych wydaniach „Bandery”. Za-
chęcamy również do jeszcze większej aktywności.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 TOMASZ GOS | Bojowy „Orkan”

 5 Zaproszenie do dyskusji

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

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".

Bandera
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B A N D E R A

Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Podporucznik marynarki Grzegorz KULA w 2007 roku ukończył Akade-
mię Marynarki Wojennej w Gdyni. W tym samym roku rozpoczął służbę 
w Marynarce Wojennej jako dowódca działu rakietowo-artyleryjskiego 
na ORP „Orkan”. Ukończył komplet kursów z zakresu bojowego użycia 
rakiet RBS 15. Brał udział w ćwiczeniach DANEX i NORTHERN 
COASTS. Jego hobby to turystyka górska i sporty zespołowe. 

Jakie uzbrojenie posiadają obecnie 
okręty typu Orkan?

Zasadniczo główne uzbrojenie okrętu proj. 
660 M stanowią rakiety typu woda - woda 
RBS 15 Mk2, uzbrojenie artyleryjskie 
w postaci zmodernizowanej armaty AK-
176M kalibru 76,2 milimetra, AK-630M 
kalibru 30 milimetrów oraz FAM -14 czyli 
wyrzutnia rakiet typu woda – powietrze 
Strzała-2M. Dodatkowym uzbrojeniem jest 
karabin maszynowy WKM-Bm kalibru 
12,7 milimetrów przeznaczony głównie do 
zwalczania zagrożeń asymetrycznych. 

Często przechodzicie szkolenia związa-
ne z zagrożeniami asymetrycznymi?

Tak. Przechodzimy je zarówno w porcie jak 
i w morzu. Sposób ataku jaki potencjalni 
terroryści mogliby przeprowadzić w porcie 
różni się od ewentualnego ataku na pełnym 
morzu. W porcie wygodną platformą do 
przeprowadzenia ataku może być na przy-
kład samochód-pułapka. Natomiast w mo-
rzu mogą do tego celu zostać wykorzystane 
szybkie łodzie motorowe, a nawet bezzało-
gowe samoloty lub śmigłowce kierowane 
radiowo.

Orkany to typowo uderzeniowe okrę-
ty...

Zgadza się. Możliwości okrętu m.in. pręd-
kość maksymalna 36 węzłów, jak i dosyć 
silne uzbrojenie świadczą o tym fakcie. Na-
leży również wspomnieć, że przechodzimy 
systematyczne szkolenie pod tym kątem 
w morzu. Od 2007 roku czyli od czasu kie-
dy jestem dowódcą działu II wystrzeliliśmy 
z „Orkana” kilka tysięcy sztuk samych po-
cisków kalibru 30 milimetrów podczas 
szkolenia na morzu. Nie wspominając już 
o pozostałych rodzajach amunicji. To na-
prawdę znaczna ilość, która może świad-
czyć o doświadczeniu jak i wyszkoleniu 
załogi. Dowódca okrętu podejmuje decyzje 
odnośnie do efektywnego użycia natomiast 
technicy, operatorzy udoskonalają swoje 
umiejętności strzeleckie, dążąc do zwięk-
szenia precyzji prowadzenia ognia, co 
w moim przekonaniu jest kluczowe. 

Bojowy „Orkan”
Z podporucznikiem marynarki Grzegorzem Kulą, dowódcą działu 
artyleryjsko-rakietowego na ORP „Orkan” rozmawia Tomasz Gos.
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W jakich rejonach może działać ORP 
„Orkan”?

Autonomiczność okrętu jest stosunkowo 
nieduża. „Orkan” jest przeznaczony zasad-
niczo do działań w rejonie Bałtyku. Jest 
w stanie wykonywać szybkie, skryte poza 
horyzontalne uderzenia rakietowe na cele 
nawodne oraz w przyszłości po montażu 
uzbrojenia rakietowego standardu Mk3, 
również na cele infrastruktury brzegowej, 
czy cele lądowe. 

Czy przez blisko pięć lat Pana dowo-
dzenia działem rakietowo-artyleryj-

skim były manewry, które szczególnie 
utkwiły Panu w pamięci?
Każde wyjście w morze jest nową przygodą 
i każde wykonywanie zadania ogniowego 
wyzwala duże pokłady adrenaliny. Najbar-
dziej w pamięci zostają jednak ćwiczenia 
międzynarodowe typu DANEX czy NOR-
THERN COASTS. Następuje wówczas wy-
miana doświadczenia z załogami okrętów in-
nych państw. To dla nas bardzo ważne, z uwa-
gi na możliwość zdobycia wiedzy z różnych 
dziedzin oraz bardzo dobry trening z zakresu 
wykorzystania procedur NATO.

Jak Pan ocenia ORP „Orkan” na tle 
innych jednostek tego typu w krajach 

zachodnich? 
Nie mamy się czego wstydzić. Nie możemy 
jednak porównywać ORP „Orkan” do fre-
gaty czy korwety. Jest to okręt innej klasy 
i przeznaczony do innego typu zadań, typo-
wo patrolowych takich jak obrona morskich 
szlaków komunikacyjnych czy większych 
jednostek o dużym znaczeniu pod wzglę-
dem taktycznym. Okręt klasy„Orkan” po-
równałbym do szwedzkich jednostek typu 

Goteborg, fińskich jednostek patrolowych 
klasy Hamina czy Rauma. 

Na czym polegała zakończona w 2008 
roku modernizacja „Orkana”?

Na unowocześnieniu systemu bojowego, 
sensorów oraz uzbrojenia. Chodzi przede 
wszystkim o radar kierowania uzbroje-
niem Sting EO i radar obserwacji nawod-
nej i powietrznej Sea Giraffe. Systemy cy-
frowe wyparły w ostatnich latach systemy 
analogowe. Obecnie w trakcie działań bo-
jowych liczy się czas reakcji i dokładność 
uzbrojenia w czasie rzeczywistym. Mię-
dzy innymi od dokładności oraz możliwo-
ści sensorów tj. przyrządów obserwacji 
nawodnej i powietrznej oraz kierowania 
ogniem zależy decyzja dowódcy okrętu, 
dokładność użycia uzbrojenia zarówno ar-
tyleryjskiego jak i rakietowego, a możli-
wość skutecznego działania w czasie rze-
czywistym zapewnia łączność radiowa.

Nazwa ORP „Orkan” kojarzy się 
z polską historią...

W dziale drugim na „Orkanie” daje się za-
uważyć duży szacunek dla tradycji okręto-
wych. Nazwa naszego okrętu nawiązuje 
przecież do polskiego niszczyciela (po-
przednia nazwa HMS Myrmidon – przyp. 
red.), który wsławił się chwalebną służbą 
na morzu w czasie II wojny światowej. 
W 1943 roku jednakże został on zatopiony 
przez U-boota. Także nazwie ORP Orkan, 
a w zasadzie marynarzom na nim służą-
cym należy przypisać i jednocześnie wy-
magać od nich cech męstwa, poświęcenia, 
czy dumy z uwagi na przeszłość i teraź-
niejszość, którą współtworzą. 
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U s t a wa  o  w e t e r a n a c h

Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak złożył 29 marca wizytę 
w Marynarce Wojennej. Szef resortu obrony odbył rozmowy w Dowódz-

twie Marynarki Wojennej dotyczące rozwoju morskiego rodzaju Siła Zbrojnych. 
W Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” odbyła się także konferencja pra-

sowa, podczas której przedstawiono projekt koncepcji rozwoju Marynarki Wo-
jennej. W konferencji udział wzięli: Minister Obrony Narodowej Tomasz Sie-
moniak, Szef Sztabu Generalnego generał Mieczysław Cieniuch, Dowódca 
Marynarki Wojennej admirał floty Tomasz Mathea oraz szef Zarządu Plano-
wania Strategicznego SG WP generał dywizji Anatol Wojtan. 

Osłona szlaków żeglugowych, zabezpieczenie własnego transportu 
morskiego, utrzymanie panowania na morzu i niedopuszczenie do 

blokady morskiej państwa – to główne zadania jakie realizowały okręty 
3 Flotylli Okrętów z Gdyni podczas ćwiczeń zespołowych na Bałtyku. 

Były to działania w ramach tak zwanej Okrętowej Grupy Zadaniowej 
(OGZ), głównie ćwiczenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mor-
skich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są do kraju surowce 
i towary o znaczeniu strategicznym. Inaczej mówiąc, okręty tworzyły swo-
istego rodzaju „parasol” bezpieczeństwa dla poruszającego się po mo-
rzach transportu. 

Dziennie na Bałtyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek. Prowadzona 
jest wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W pol-
skich portach przeładowywanych jest średnio ok. 60 milionów ton ładun-
ków rocznie. Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednora-
zowo już ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może 
być ponad 3 tysiące pasażerów To tylko wybrane przykłady rosnącego 
znaczenia transportu morskiego, co jest jednocześnie argumentem do pro-
wadzenia właśnie takich ćwiczeń.

30 marca weszła w życie „Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa”. Jej ce-
lem jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach 

poza granicami Polski. Głównie militarnych na podstawie skierowania w ramach misji pokojo-
wych, stabilizacyjnych oraz misji podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, 
Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską. 

Ustawa przyznaje weteranom szereg uprawnień związanych z ich uhonorowaniem, świad-
czeniami opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, pomocą w finansowaniu nauki, 
uprawnieniami socjalnymi, uprawnieniami pracowniczymi oraz możliwością przyznania do-
datku weterana dla weteranów pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką. Szczegóły są 
dostępne na stronie www.mon.gov.pl oraz www.mw.mil.pl.

T r a n s p o r t  p o d  „ p a r a s o l e m ”

B A N D E R A

Marynarki Wojennej admirał floty Tomasz Mathea oraz szef Zarządu Plano-

datku weterana dla weteranów pobierających emeryturę lub rentę inwalidzką. Szczegóły są 

Wizyta Ministra ON 
w Marynarce Wojennej

Szanowni Czytelnicy,

Ogłoszony pod koniec marca br. 
projekt koncepcji rozwoju Mary-
narki Wojennej zainaugurował 
szeroką debatę na temat przy-

szłości naszych sił morskich. Głównym 
punktem wyjścia do prac nad koncepcją są 
zadania Marynarki Wojennej w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa państwa i jego 
narodowych interesów. Propozycje ujęto 
w długookresowym horyzoncie planistycz-
nym do 2030 roku w trzech kolejnych eta-
pach – do 2022, 2026 i 2030 roku.

Koncepcja jest teraz przedmiotem konsul-
tacji społecznych oraz jest poddana ocenie 
parlamentarnych komisji obrony narodowej, 
aby ostatecznie uzyskać akceptację Prezy-
denta RP – zwierzchnika Sił Zbrojnych. 
Spodziewam się, że po odbyciu tej wieloeta-
powej ścieżki konsultacji i uzgodnień, kon-
cepcja ta powinna we wrześniu br. przybrać 
postać wieloletniego programu moderniza-
cji technicznej MW.

Urzeczywistnienie koncepcji uzależnione 
będzie od wielu czynników, ale dwa spośród 
nich mają fundamentalne znaczenie, tj. gwa-
rancja finansowania rozwoju MW na pozio-
mie ok. 900 milionów złotych rocznie w ca-
łym horyzoncie planistycznym oraz konse-
kwencja w realizacji wytyczonych planów. 
Niestety, to właśnie brak płynności finanso-
wej oraz konsekwencji w dążeniu do celu le-
gły u podstaw wieloletnich niepowodzeń mo-
dernizacyjnych MW.

Ważnym tematem nowej dyskusji o przy-
szłości Marynarki Wojennej będą działania 
powstrzymujące utratę potencjału ludzkiego. 
Załogi naszych okrętów i statków powie-
trznych zgromadziły bowiem bezcenny doro-
bek doświadczeń, udowadniając wielokrot-
nie, że prezentują NATO-wski poziom wy-
szkolenia. Będę zatem czynił starania, aby w 
procesie rozwoju MW zagwarantować im 
możliwość wykorzystania swoich doświad-
czeń na nowych jednostkach i nie dopuścić 
do powstania luki pokoleniowej.

Szanowni Czytelnicy, Marynarka Wojenna 
jest obecnie w takiej sytuacji, w której należy 
jak najszybciej przystąpić do fazy realizacji 
naszych zamierzeń rozwojowych. Każde opóź-
nienie będzie bowiem działało na szkodę MW, 
a pływające efekty modernizacji ujrzymy do-
piero pod koniec obecnej dekady. Przedsta-
wiona koncepcja z pewnością daleka jest od 
doskonałości dlatego wymaga licznych popra-
wek. Jest jednak pierwszym od wielu lat opra-
cowaniem, które stało się przedmiotem poważ-
nej, rzeczowej debaty o roli i miejscu MW 
w systemie obronnym państwa.

admirał floty Tomasz MATHEA
Dowódca Marynarki Wojennej

Na oficjalnym profilu Marynarki Wojennej na Facebooku, w tzw. wydarzeniu pt. „Kurs na przyszłość” trwa debata na temat przyszłości MW. 
Podczas dyskusji prezentowane są opinie i poglądy internautów odnoszących się m.in. do projektu koncepcji rozwoju Marynarki Wojennej. Do 
zamknięcia tego numeru było już niemalże tysiąc wpisów poruszających szerokie zagadnienia począwszy od interesów morskich państwa, jego 
gospodarki, transportu i wymiany handlowej, a skończywszy na wyposażeniu i zadaniach MW. 

Serdecznie zapraszamy do dyskusji wszystkich Czytelników „Bandery”. Uważamy, że istotny jest każdy głos i opinia na temat morskiego ro-
dzaju Sił Zbrojnych RP. Debata dostępna jest na stronie: http://www.facebook.com/#!/MarynarkaWojennaRP

Redakcja

Można zabrać głos w dyskusji
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Okręty rakietowe projektu 660 to 
obecnie jednostki o największym 
potencjale uderzeniowym w MW. Do 
końca roku mają one zostać wyposażone 
w rakiety RBS 15 Mk3.

B A N D E R A

Kadłuby okrętów typu Orkan (pro-
jekt 660) zostały zbudowane na 
potrzeby Marynarki Wojennej 
dawnej NRD. Po zjednoczeniu 

Niemiec ich budowę przerwano, a kadłuby 
odkupiła Marynarka Wojenna RP. Głównym 
uzbrojeniem okrętów są wyrzutnie rakiet 
przeciwokrętowych do przenoszenia uzbro-
jenia typu RBS 15. 

Pierwsze rozmowy ze Szwedami w spra-
wie dostaw do Polski rakiet RBS 15 prowa-
dzono już wiele lat temu , ale dopiero 
w 2006 roku Polska podpisała umowę na 
dostarczenie 36 rakiet przeciwokrętowych 
RBS 15 Mk3. Mają one wkrótce stać się 
podstawowym uzbrojeniem rakietowym 
trzech okrętów rakietowych typu Orkan. 
Umowa przewidywała również, że Polska 
otrzyma najpierw 8 rakiet RBS 15 Mk2. 
W grudniu 2007 ORP „Grom” roku jako 
pierwsza jednostka została wyposażona 
w nową broń. Kolejnym okrętem wyposażo-
nym w RBS-y był ORP „Piorun”. 

Moduł GPS
Nowsza generacja RBS-ów czyli Mk3 

ma zwiększony zasięg działania do 200 ki-
lometrów. W stosunku do starszej wersji 
posiada także ulepszony system naprowa-
dzania co związane jest z tym, że ma wbu-
dowany moduł GPS i laserowe żyroskopy 
RLG. Zmodernizowano również głowicę 
urządzenia samonaprowadzającego i doda-
no możliwość wyboru celu. Oznacza to, że 
rakieta ta potrafi wybrać spośród kilku ce-
lów ten najbardziej wartościowy do znisz-
czenia. Najważniejszą zmianą jest możli-
wość ataku celów lądowych co związane 
jest właśnie z wbudowaniem modułu GPS. 
Do najważniejszych cech wspólnych Mk2 
i Mk3 można natomiast zaliczyć to, że są 
trudno wykrywalne przez radary i ich tra-
jektorię lotu można zaprogramować w za-

sadzie w dowolny sposób. Oznacza to, że 
rakiety te mogą zaatakować cel w zasadzie 
z dowolnej strony. 

Jeśli do końca roku Marynarka Wojenna 
otrzyma Mk3 to z „Groma” i „Pioruna” 
trzeba będzie przenieść Mk2 na inne jed-
nostki. Okręty typu Orkan (w tym także 
ORP „Orkan”) oprócz wspomnianych Mk3 
mają dostać także unowocześniony system 
rakietowy MEPS. 

Na Orkanach znajduje się też rosyjska 
morska armata AK-630. Jest to w pełni 
zautomatyzowane sześciolufowe szybko-
strzelne działko kalibru 30 mm. Jej prototyp 
powstał w 1964 roku, jednak testy całego 
systemu trwały aż do 1976 roku, kiedy sys-
tem został przyjęty do służby. Głównym za-
daniem armaty jest zwalczanie kierowanych 
pocisków rakietowych, samolotów, śmi-
głowców oraz zwalczanie niewielkich celów 
nawodnych. Może także służyć do niszcze-
nia środków ogniowych na brzegu oraz roz-

Siła Orkanów

Główne cechy rakiety RBS 15 Mk3: 
• zasięg ponad 200 km; 
• szczególnie niska wysokość lotu przystosowalna do 

zmiennych stanów morza; 
• wysokiej klasy system eliminacji i wyboru celu; 
• wysoka odporność na uszkodzenia i zniszczenie; 
• łatwość programowania, małe odbicie radarowe 

i niewielkie promieniowanie podczerwieni. 

Dane techniczne rakiety: 
• Długość 4,45 m; 
• Średnica kadłuba 0,50 m; 
• Rozpiętość skrzydeł 1,40 m; 
• Ciężar bez silników startowych 630 kg; 
• Ciężar z silnikami startowymi 800 kg. 

strzeliwaniu min morskich. Jednostki pro-
jektu 660 wyposażone są również w uniwer-
salną armatę morską kalibru 76,2 mm AK-
176. Umożliwia ona zwalczanie celów mor-
skich i brzegowych, a także, dzięki dużej 
szybkostrzelności, powietrznych, w tym po-
cisków przeciwokrętowych. Jest ona odpo-
wiednikiem zachodnich systemów typu Oto 
Melara 76 mm. 

Na wyposażeniu Orkanów jest też ręczny 
przeciwlotniczy pocisk rakietowy klasy 
„ziemia-powietrze” i „woda-powietrze” 
Strzała-2. 

Radar na okręcie
Warto też wspomnieć, że jednostki projek-

tu 660 wyposażone są w szwedzki wieloza-
daniowy radar okrętowy Sea Giraffe AMB 
3-D. Przeznaczony jest on do obserwacji 
przestrzeni powietrznej oraz powierzchni 
morza, zdolny do wykrywania i śledzenia za-
równo obiektów latających jak również jed-

Początki szwedzkich rakiet RBS 15
Pierwsze rakiety RBS-15M odpalono z kutra „Pitea”. Po próbach zostały one przyjęte na uzbrojenie szwedzkiej floty pod oznaczeniem Rb 15 
(wersje M i K). W kilka lat później RBS-15 w wersji F znalazła się w uzbrojeniu szwedzkiego lotnictwa. Poza Szwecją rakiety RBS-15 zakupiła Fin-
landia (wersja przenoszona przez okręty) oraz Jugosławia (wersja okrętowa i nadbrzeżna, po rozpadzie Jugosławii zostały one przejęte przez 
Chorwację).
W latach 90. powstały zmodernizowane pociski, które oznaczono jako RBS-15 Mk2. Mają one zmodernizowane głowice samonaprowadzające, 
a od 2004 produkowana jest wersja Mk3 (tylko odmiana przenoszona przez okręty) o zasięgu 200 km, mogąca atakować także cele lądowe. 
Wersja Mk3 została zamówiona przez marynarki wojenne Niemiec i Polski.

nostek pływających, a także zagrażających 
macierzystej jednostce pocisków rakieto-
wych, artyleryjskich, czy moździerzowych. 
Sea Giraffe 3-D stanowi najnowsza generacje 
radarów Giraffe. Są one obecnie używane 
przez ponad 30 krajów świata. Obok szwedz-
kich korwet rakietowych typu Visby, Giraffe 
3-D znajduje się na wyposażeniu najnowsze-
go amerykańskiego okrętu Littoral Combat 
Ship USS „Independence”.

Okręty typu Orkan to jednostki przezna-
czone do działań przede wszystkim w rejo-
nie Morza Bałtyckiego. Mogą rozwijać 
prędkość 36 węzłów. Przy tej prędkości ich 
zasięg wynosi 3 tysiące kilometrów. Docelo-
wo ich podstawowym uzbrojeniem mają być 
rakiety RBS 15 Mk3 i to one będą przede 
wszystkim stanowić o sile uderzeniowej 
tych okrętów.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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W marcu załogi trałowców ORP „Gardno”, ORP „Jamno”, ORP „Mielno” i ORP „Wicko” z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża rozpoczęły intensywne szkolenie na 
morzu. Mimo, iż okręty wychodziły w tych samych dniach, to na morzu wykonywały zadania indywidualnie. Celem szkolenia było sprawdzenie jak każdy 
z okrętów i jego załoga radzi sobie podczas samodzielnego prowadzenia działań na morzu w symulowanych warunkach zagrożenia. Finałem szkolenia było 
przystąpienie przez każdy z okrętów do zdawania zadania programowego „O-2”. 
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Typowymi zadaniami stawianymi 
przed trałowcami są: prowadzenie 
obrony przeciwminowej z zadaniem 
niszczenia min, poszukiwanie min 

stacją hydrolokacyjną lub za pomocą trałów 
kontaktowych i niekontaktowych oraz pobie-
ranie min na pokład i ich stawianie – zarówno 
pojedynczo jak i w zagrodach. Wszystkie te 
zadania załogi świnoujskich trałowców muszą 
wykonywać niezależnie od pory doby, również 
w warunkach nocnych a także w niesprzyjają-
cych warunkach pogodowych.

Teoria szkolenia załóg
Cały cykl szkolenia załóg okrętów 12 Dy-

wizjonu Trałowców obejmuje około trzech lat 
i jest podzielony na trzy okresy. Każdy 
z okresów zawiera elementy szkolenia teore-
tycznego oraz praktycznego odpowiednio do-
brane do aktualnego poziomu wiedzy i umie-
jętności załogi.

Pierwszy okres szkoleniowy przeznaczony 
jest na szkolenie indywidualne i zapewnienie 
obsadzenia jednostki załogą w pełni znającą 
swoje obowiązki i umiejącą je wykonywać. 

Proces prowadzony jest w oparciu nie tylko 
o okręt i bazę szkoleniową jednostki ale rów-
nież o ośrodki szkoleniowe MW (Akademię 
Marynarki Wojennej, Centrum Szkolenia 
MW, Szkołę Podoficerów MW). Szkolenie to 
obejmuje także kursy zagraniczne i praktyki 
specjalistyczne. W ostatniej części pierwszego 
okresu szkoleniowego przewiduje się osią-
gnięcie gotowości przez okręt do wykonania 
typowych zadań w morzu. Załogi okrętów tre-
nują działalność pojedynczego okrętu - zakres 
zadania programowego „O-2”. Zdanie tego 

zadania jest zwieńczeniem pierwszego etapu 
szkoleniowego. Epizody zadania „O-2” zapla-
nowane są tak, by podczas jego trwania użyty 
został każdy element uzbrojenia i wyposaże-
nia wpływający na przeznaczenie trałowca. 
Sprawdzeniu podlega również prowadzenie 
obrony przeciwdywersyjnej, często z pozoro-
wanymi atakami nurków oraz obrony przeciw-
lotniczej, podczas której wykonywane są zada-
nia ogniowe imitujące zwalczanie atakującego 
okręt celu powietrznego. Niektóre epizody 
„egzaminu” wykonywane są w pozorowanych 
warunkach skażeń. Wtedy okręt dodatkowo 
realizuje obronę przed bronią masowego raże-
nia. Zadanie „O-2” zdaje każdy z dwunastu 
trałowców dywizjonu, a jego zaliczenie rów-
noznaczne jest z osiągnięciem gotowości do 
działalności pojedynczego okrętu zgodnie 
z jego przeznaczeniem. 

Po zdaniu zadania „O-2”, okręt przecho-
dzi do drugiego okresu szkolenia. W drugim 
okresie szkoleniowym szczególny nacisk 
kładzie się na „pracę zespołową”. Trenowa-
niu i ćwiczeniu podlegają umiejętności 
współdziałania z innymi okrętami w ramach 
okrętowej grupy trałowej - kiedy w grupie są 
tylko trałowce, lub okrętowej grupy zada-
niowej - jeśli z okrętami 12 dTR ćwiczą jed-
nostki innego typu. Drugi okres szkolenia 
przeznaczony jest również na zgrywanie 

okrętu w ramach grup taktycznych, a dla sił 
przewidzianych do udziału w strukturach 
NATO powinien kończyć się udziałem 
w ćwiczeniu certyfikującym. W trakcie dru-
giego okresu szkoleniowego przeprowadza 
się zadanie „Z-1” gdzie sprawdza się wy-
ćwiczone wcześniej umiejętności współ-
działania w grupie.

Okręty, które z powodzeniem zakończą 
drugi okres szkolenia przechodzą do ostat-
niej fazy szkolenia - trzeciego okresu. Prze-
znaczony on jest na utrzymanie nakazanej 

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

Szkolenie świnoujskich trałowców

gotowości, zapewniającej wykonanie zarów-
no zadań narodowych jak i zobowiązań so-
juszniczych. Teraz, już w pełni wyszkolone 
załogi okrętów muszą wykazywać się swo-
imi umiejętnościami podczas działania 
z jednostkami innych bander oraz muszą 
dbać o utrzymanie osiągniętego poziomu 
wyszkolenia. Sposobem na zweryfikowanie 
poziomu wiedzy załóg jest poddawanie ich 
kontrolnym zadaniom programowym, które 
zdawane były przez okręt w poprzednich 
okresach szkoleniowych.

Bardziej personalnie
Każdy członek załogi trałowca posiada 

tzw. kartę uprawnień, w której ewidencjono-
wane są jego osiągnięcia w szkoleniu, zdo-
byte uprawnienia, przebyte kursy, a nawet 
aktualność wymaganych badań lekarskich. 
Jest to bardzo ważne ze względu na koniecz-
ne, w razie zaistnienia takiej potrzeby, do-
branie członka załogi z bliźniaczego okrętu. 
W takiej sytuacji dowódca okrętu musi po-
siadać wiedzę o tym, jaki jest poziom wy-
szkolenia załoganta. 

Ten nieustannie trwający proces szkole-
nia marynarzy, ciągłe zdobywanie i utrwa-
lanie posiadanej już wiedzy oraz intensyw-
ne treningi doskonalące umiejętności prak-
tyczne są koniecznością. Dzięki temu zało-

gi trałowców zdobywają doświadczenie 
w prowadzeniu działań na morzu oraz 
w wykorzystaniu sprzętu i uzbrojenia okrę-
towego. Nabywają także praktyki morskiej 
i mają możliwość uczenia i doskonalenia 
się w różnych warunkach pogodowych 
i hydrometeorologicznych. Wszystkie tru-
dy szkolenia i służby kształtują także bar-
dzo ważną odporność psychofizyczną do 
niełatwej przecież służby na trałowcach, 
służby której nie każdy może sprostać. 

Wartym zaznaczenia jest fakt, iż szkole-

nie nie jest skierowane tylko na wyszkolenie 
pojedynczego żołnierza lecz także, co jest 
bardzo ważne, na zgranie całej załogi. Po-
wodzenie wykonywania zadań przez okręt 
jest uwarunkowane nie tylko profesjonali-
zmem pojedynczych marynarzy, lecz przede 
wszystkim umiejętnością ich współpracy. 
Podczas ćwiczeń w warunkach bojowych, 
szczególnie przy użyciu uzbrojenia przeciw-
minowego, działanie żołnierzy musi być 
zgrane często co do sekundy. Gwarantuje to 
osiągnięcie celów szkoleniowych, przy za-
chowaniu możliwie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa.

Z życia
O tym jak ważne jest wyszkolenie obsad 

trałowców świadczą fakty. Zadania wykony-
wane przez 12 Dywizjon Trałowców mają 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo że-
glugi. Niejednokrotnie już świnoujskie tra-
łowce wraz z Grupą Nurków Minerów 
oczyszczały wody Zatoki Pomorskiej z pozo-
stałych po II wojnie światowej niewybuchów. 
Umożliwiło to bezpieczną żeglugę torem po-
dejściowym do Świnoujścia i dalej do Szcze-
cina oraz kontynuowanie prac związanych 
z budową gazopotru. Nie byłoby to możliwe 
bez nieustannego doskonalenia swojego fa-
chu przez załogi okrętów 12 dTR. 

12 „Woliński” Dywizjon Trałowców jest 
oddziałem taktycznym 8 Flotylli Obrony Wy-
brzeża przeznaczonym do wykonywania za-
dań obrony przeciwminowej - trałowania, po-
szukiwania, wykrywania i niszczenia min, 
niszczenia zagród minowych oraz obrony 
przeciwminowej zespołów okrętów na przej-
ściu morzem. Dowódcą dywizjonu jest kmdr 
por. Andrzej Wojtkowiak.
ściu morzem. Dowódcą dywizjonu jest kmdr 
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kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@mw.mil.pl

Cel znajduje się w odległości około 
500 metrów i zbliża się. Z tej od-
ległości przypomina pocztowy 
znaczek, ale i tak każda seria koń-

czy się kilkoma trafieniami. Po komendzie 
do wycofania operatorzy sprzętu uwijają się 
jak w ukropie aby ruszyć armaty z miejsca. 
Po chwili na ich miejsce wjeżdżają kolejne 
działa i po niespełna kwadransie komendy 
i strzały ponownie rozdzierają uśpiony poli-
gon, a kolejne serie pocisków dziurawią tar-
czę strzelniczą.

Specjalistyczne szkolenia poligonowe 
przeciwlotników Marynarki Wojennej RP na 

szkolenie przeciwlotników

stałe wpisały się do systemu szkolenia Ma-
rynarki Wojennej. Stanowią one przygoto-
wanie do działań w warunkach bojowych, 
a także pozwalają utrzymać ciągłą gotowość 
do reagowania w sytuacjach kryzysowych. 
Oprócz cyklicznych szkoleń na przykosza-
rowych placach ćwiczeń, kilka razy w roku 
przeciwlotnicy spotykają się w Wicku Mor-
skim (na Centralnym Poligonie Sił Po-
wietrznych), aby wspólnie prowadzić strze-
lania artyleryjskie i rakietowe. Dwudziesto-
dniowy cykl szkolenia przeciwlotniczego 
obejmuje niemal wszystkie elementy dzia-
łań na faktycznym polu walki. 

Szkolenie podzielone jest na kilka eta-
pów. Pierwszy tydzień szkolenia to przede 
wszystkim doskonalenie umiejętności spe-
cjalistycznych i ogólnowojskowych oraz 
przygotowanie sprzętu do działań w warun-
kach poligonowych. To także czas na dosko-
nalenie obsługi systemów dowodzenia 
i łączności, a także umiejętności dowódców 
w procesie planowania walki przeciwlotni-
czej. Drugi tydzień szkolenia rozpoczynają 
zadania ogniowe do wolnolecącego celu po-
wietrznego. Na tym etapie trenuje się także 
zadania związane z przygotowaniem uzbro-
jenia do strzelania, jego obsługą i konserwa-

B A N D E R A

Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce. Wczesne godziny poranne. 
Delikatna mgła spowija pobliskie wzgórze, a poranne słońce rozpoczyna 
wędrówkę po nieboskłonie. Jedyne co zakłóca tę sielankową atmosferę 
to… odgłosy komend i wystrzałów z 57 milimetrowych armat 
przeciwlotniczych. Dwa dywizjony przeciwlotnicze ćwiczą strzelanie 
z zestawu przeciwlotniczego do celu naziemnego.

Specjalistyczne

cją po wykonaniu zadania ogniowego. Biorą 
tu także udział siły logistyczne i zabezpie-
czające strzelania rakietowe i artyleryjskie. 
Jednym z epizodów szkolenia jest także 
umiejętność maskowania stanowisk ognio-
wych. Kulminacyjnym momentem w czasie 
szkolenia baterii przeciwlotniczych są zada-
nia ogniowe z użyciem zestawów artyleryj-
skich i rakietowych. Wśród nich w trzecim 
tygodniu szkolenia wykonuje się strzelania 
do niskolecących środków napadu powietrz-
nego, do celu naziemnego i do nagle poja-
wiających się makiet śmigłowców. W ten 
sposób przeciwlotnicy kończą cykl przygo-
towań do wykonania głównego ich zadania– 
osłony stanowisk dowodzenia, baz morskich 
i innych obiektów Marynarki Wojennej. 

Zadaniem każdej obrony powietrznej jest 
niedopuszczenie samolotów i śmigłowców 
przeciwnika na odległość umożliwiającą 
skuteczne użycie rakiet i uzbrojenia pokła-
dowego lub uniemożliwienie im wykonania 
zadania. W przypadku Marynarki Wojen-
nej, system obrony przeciwlotniczej jest 
uniwersalny i tak skonstruowany, aby zwal-
czać także cele naziemne i pływające. Ich 
głównym przeznaczeniem pozostaje jednak 
osłona dowództw obu związków taktycz-
nych (3 Flotylli Okrętów w Gdyni i 8 Flo-
tylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu) 
i rozwijanych w dowolnym punkcie pol-

skiego wybrzeża stanowisk dowodzenia 
Marynarki Wojennej. Osobnym zagadnie-
niem jest wykorzystanie uzbrojenia okręto-
wego do osłony jednostek na przejściu mo-
rzem lub obrony baz morskich przed ataka-
mi z powietrza lub wody.

Dywizjony przeciwlotnicze wyposażone 
są między innymi w przeciwlotniczy zestaw 
artyleryjski Blenda, który jest idealnym 
funkcjonalnym połączeniem nowej myśli 
technologicznej i sprawdzonych rozwiązań 
technicznych. Przeciwlotniczy zestaw arty-
leryjski krótkiego zasięgu składa się 
z dwóch zasadniczych podzespołów: wozu 
dowodzenia z pasywną optoelektroniczną 
głowicą wykrywająco–śledzącą i systemem 
kierowania ogniem oraz baterii artylerii lu-
fowej (armaty S-60) lub rakietowej (np. wy-
rzutnie rakiet przeciwlotniczych GROM). 
Modernizacja całego systemu kierowania 
ogniem dywizjonów przeciwlotniczych po-
szła w parze z automatyzacją procesu dowo-
dzenia. W prostej linii oznacza to obecnie 
skrócenie czasu wypracowania decyzji, 
a wobec tego i czasu reakcji systemu obrony 
na zagrożenie. Ma to także bezpośredni 
wpływa na zwiększenie dokładności i wia-
rygodności przekazywanych informacji oraz 
optymalizuje proces podejmowania decyzji 
oraz stawiania zadań w dynamicznie zmie-
niających się warunkach zagrożenia. 

Początki artylerii przeciwlotniczej w Ma-
rynarce Wojennej nie były jednak łatwe. Od 
czasów powstania dysponowały one 14,5 
mm przeciwlotniczymi karabinami maszy-
nowymi. We wrześniu 1976 roku zostały 
przezbrojone w samoczynne armaty prze-
ciwlotnicze S-60, dzięki czemu zasięg sku-
tecznego ognia artylerii poprawił się z 1500 
metrów do 5500 metrów. Dane do strzelań 
wypracowywano wówczas za pomocą Zesta-
wu Radiolokacyjno-przelicznikowego 
(ZRP-1). Przwdziwy przełom nadszedł do-
piero pod koniec XX wieku, kiedy rozpo-
częły się próby nowego zestawu artyleryj-
skiego Blenda. Wprowadzając nową techni-
kę wojskową do dywizjonów, zwiększono 
możliwości bojowe pododdziałów przy jed-
noczesnym zmniejszeniu stanów osobo-
wych. Z ośmiodziałowych baterii przeciw-
lotniczych utworzono trzy Przeciwlotnicze 
Zestawy Artyleryjskie, wyposażone w zmo-
dernizowane armaty S-60 M i bateryjne wo-
zy dowodzenia. Ponadto operatorów wypo-
sażono w rakiety GROM. Obecnie wyposa-
żenie i wyszkolenie obu dywizjonów prze-
ciwlotniczych Marynarki Wojennej nie od-
biegają od podobnych zestawów tego typu 
państw NATO.

NR 4 | KWIECIEŃ 2012 11     

biegają od podobnych zestawów tego typu 



12     NR 4 | KWIECIEŃ 2012 NR 4 | KWIECIEŃ 2012 13     

B A N D E R A

D E B A T A

Coraz częściej dyskusje na temat przyszłości Marynarki Wojennej nie 
mają nic wspólnego z szukaniem dróg wyjścia z trudnej sytuacji 
w jakiej znalazł się morski rodzaj Sił Zbrojnych. To raczej popis 
niekompetencji, wzajemnego przekrzykiwania się i próba załatwiania 
własnych interesów kosztem marynarzy.

Zgodnie z założeniami „KONCEPCJI ROZWOJU MARYNARKI WOJENNEJ”, morski rodzaj 
Sił Zbrojnych do 2030 roku ma dysponować:
• obszarze zdolności do rażenia: 

sześcioma okrętami uderzeniowymi, trzema okrętami patrolowymi, sześcioma śmigłow-
cami w wersji zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) oraz Nadbrzeżnym Dywizjonem 
Rakietowym.

• w obszarze zdolności do przetrwania i ochrony wojsk: 
trzema okrętami walki minowej wraz z bezzałogowymi systemami poszukiwania i zwal-
czania min, dwoma przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi krótkiego zasięgu do 
osłony Baz Morskich, natomiast w zakresie ratownictwa morskiego dwoma okrętami ra-
towniczymi i siedmioma śmigłowcami ratownictwa morskiego.

• w obszarze zdolności do rozpoznania: 
dwoma okrętami rozpoznania radioelektronicznego z bezzałogowymi samolotami roz-
poznawczym oraz dziesięcioma samolotami patrolowo-rozpoznawczymi. w obszarze 
zdolności do wsparcia działań Marynarki Wojennej: jednym okrętem wsparcia logistycz-
nego, okrętem dowodzenia walką minową, okrętem hydrograficznym oraz pływającą 
stacją demagnetyzacyjną.

• w obszarze zdolności do przerzutu i mobilności: 
okrętem wsparcia operacyjnego.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Czas na debatę

Wiele się ostatnio dyskutuje 
o Marynarce Wojennej. 
W ciągu ostatnich kilku mie-
sięcy ukazało się sporo arty-

kułów na temat przyszłości morskiego rodza-
ju Sił Zbrojnych zarówno w prasie fachowej 
jak i gazetach i tygodnikach nie związanych 
z wojskiem. Dyskutowano na ten temat w ra-

dio i telewizji. Pod artykułami w internecie 
ukazywały się niezliczone ilości komentarzy. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że po pierwsze - 
w Polsce wszyscy są wybitnymi specjalistami 
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w dziedzinach związanych z Marynarką Wo-
jenną, pod drugie, że dyskusja ta do niczego 
sensownego nie prowadzi.

Rzetelność myślenia
Niektórzy publicyści sugerują wręcz, że 

kadra oficerska i naukowa Marynarki Wo-
jennej nie ma zielonego pojęcia o dziedzi-
nie, którą się zajmuje i że lepszymi fachow-
cami w tej materii są żołnierze innych ro-
dzajów Sił Zbrojnych lub wręcz publicyści, 
którym Bałtyk kojarzy się głównie z wyjaz-
dem do Juraty na smażoną rybkę.

Przy okazji dyskusji nad przyszłością Ma-
rynarki Wojennej warto więc może przypo-
mnieć tekst wybitnego polskiego filozofa 
Romana Ingardena, „O dyskusji owocnej 
słów kilka”. Artykuł ten ukazał się w „Prze-
glądzie Kulturalnym” pod koniec 1961 roku 
ale nie wydaje się by choć trochę stracił on 
na swej aktualności.

Ingarden zwraca uwagę po pierwsze na 
fakt, że aby dyskusja była owocna to musi 
ona przede wszystkim wypływać „(...) z rze-
telnej wewnętrznej p o t r z e b y wszystkich 
biorących w niej udział i być prowadzona 
przy zachowaniu w e w n ę t r z n e j ich 
swobody. Ta wewnętrzna swoboda rodzi się 
z absolutnej rzetelności myślenia, ze szcze-
rości wobec samego siebie i z nieustraszo-
nego żadnymi okolicznościami dążenia do 
uzyskania wyjaśnienia spraw nie wyjaśnio-
nych (...)”. Oznacza to, że jeśli ktoś bierze 
udział w dyskusji tylko po to, by zamanife-
stować swoje poglądy polityczne, wykazać 
się sprawnością 
retoryczną lub za-
dbać o własny 
wąsko pojęty inte-
res to nie zmierza 
tym samym do te-
go by dyskusja 
była owocna. Naj-
częściej dyskusje 
osób o wyżej wy-
mienionym nasta-
wieniu zamieniają 
się w potyczki 
słowne, które nie 
dość, że niczego 
nie wyjaśniają to 
bardzo często 
jeszcze bardziej jątrzą zaistniały problem.

Bez anonimowości
Tomasz Siemoniak, szef MON, na ostat-

niej konferencji prasowej w Gdyni przedsta-
wił nową koncepcję modernizacji Marynar-
ki Wojennej. Może ona stać się okazją do 
narodowej dyskusji na temat przyszłości 
morskiego rodzaju Sił Zbrojnych. Obecny 
na konferencji admirał floty Tomasz Ma-
thea, dowódca Marynarki Wojennej powie-

dział, że ma dzieję na rozpoczęcie nie tylko 
medialnej ale również społecznej debaty na 
temat przyszłości Marynarki Wojennej. „Ze 
swej strony chciałbym zadeklarować pełną 
gotowość do współpracy w tym zakresie” - 
powiedział dowódca MW. Dodał również, 
że taka debata jest potrzebna między innymi 
po to by wizerunku Marynarki Wojennej nie 
kreowali anonimowi eksperci z „zasłoniętą 
twarzą i zniekształconym głosem”.

Społeczna debata powoduje, że wszyscy 

stajemy się współautorami przyszłości mor-
skiego rodzaju Sił Zbrojnych. Wszyscy żyje-
my przecież w polskim społeczeństwie. A to 
oznacza, że na każdym z nas spoczywa odpo-
wiedzialność za to jakie okręty będą w przy-
szłości pływały pod biało-czerwoną banderą. 

Nie bądź posłuszny
Społeczna dyskusja na temat przyszłości 

MW oznacza również wzmożoną debatę 
medialną. 

Carl Bernstein, jeden z dziennikarzy, któ-
rzy ujawnili aferę Watergate, powiedział kil-
ka miesięcy temu jednej z gazet: „Myślę, że 
dziennikarstwo stworzyło sobie taką pozy-
cję bez refleksji, że jesteśmy zarówno czę-
ścią całej kultury, jak i jej lustrem. Myślimy, 
że mając kartę z napisem "PRASA", jeste-
śmy zwolnieni z bycia jej częścią i że jeste-
śmy zwolnieni z odpowiedzialności. To non-
sens”. Bernstein mówiąc te słowa miał na 
myśli dziennikarzy pracujących dla tablo-

idów ale myślę, że 
można ją odnieść 
również do innych 
gazet i tygodni-
ków. Coraz mniej 
odpowiedzialno-
ści daje się za-
uważyć w publi-
kacjach dzienni-
karzy i publicy-
stów, które doty-
czą morskiego ro-
dzaju Sił Zbroj-
nych. 

Jeśli ktoś ma 
wrażenie, że tym 
artykułem zachę-

cam do bogobojnego i krytycznego przyj-
mowania teorii głoszonych przez kadrę ofi-
cerską i naukową MW to jest w dużym błę-
dzie. Zachęcam szczerze do intelektualnego 
nieposłuszeństwa i dyskutowania o wszyst-
kim co dotyczy Marynarki Wojennej. Mam 
jednak nadzieję, że będzie to dyskusja 
owocna.

Tomasz Siemoniak, szef MON, na ostatniej konferencji prasowej 
w Gdyni przedstawił nową koncepcję modernizacji Marynarki Wojennej. 

Może ona stać się okazją do narodowej dyskusji na temat 
przyszłości morskiego rodzaju Sił Zbrojnych.

„Ze swej strony chciałbym zadeklarować pełną gotowość 
do współpracy w tym zakresie” - powiedział dowódca MW. 

Dodał również, że taka debata jest potrzebna między innymi po to 
by wizerunku Marynarki Wojennej nie kreowali anonimowi eksperci 

z „zasłoniętą twarzą i zniekształconym głosem”.
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O pasji rysowania i nie tylko - z dowódcą działu broni 
podwodnej okrętu podwodnego ORP „Sęp”, podporucznikiem 
marynarki Zbigniewem Malec rozmawia Piotr Wojtas.

Najważniejszy jest luz

Skąd zamiłowanie do rysowania?
Wszystko zaczęło się na lekcjach pla-

styki w podstawówce. Wtedy okazało się, 
że potrafię rysować i to najlepiej z klasy. 
Byłem pierwszym uczniem, któremu pani 
od plastyki wystawiła na koniec roku 
szkolnego „szóstkę” i to mnie bardzo zmo-
tywowało. W kolejnych latach moja moty-
wacja sukcesywnie malała, bo nie było ni-
kogo, kto mógłby pomóc mi się rozwijać w 
tej dziedzinie. Wbrew pozorom wyszło mi 
to na dobre, bo dzięki temu uważam, że 
najważniejszy w rysowaniu jest tak zwany 
luz i brak presji czyli rysowanie dla przy-

jemności. Do rysowania 
wróciłem tak naprawdę 
dopiero jak urodził się 
mój pierwszy syn i od te-
go czasu rysuję przy róż-
nych okazjach.

Jak często rysujesz?
To zależy od wielu 

czynników, ale głównie od 
czasu i nastroju. Rysowa-
nie mnie uspokaja, ale ni-
gdy nie rysuję dla siebie. 
Najczęściej rysuję dla ko-
goś: portret mojego świę-
tej pamięci dziadka zrobi-
łem dla babci, portret mo-
jej żony i jej zdjęcie z cza-
sów dzieciństwa zrobiłem 
dla niej , a w czasach li-
ceum rysowałem akty dla 
kolegów z klasy, ale nie 
były to nigdy obrazy wul-
garne; starałem się aby 

moje prace miały w sobie „to coś” co przy-
kuwa uwagę i działa na zmysły.

Jaki był najtrudniejszy rysunek jaki wy-
konałeś?

Technicznie rzecz ujmując nie ma różnicy 
co się rysuje. Najtrudniejszym dla mnie był 
portret Jerzego Szmajdzińskiego. Wykona-
łem go po kwietniowej katastrofie dla jego 
żony, która jest matką chrzestną naszego 
okrętu. Nie wiedziałem jak to przyjmie, bo 
minęło wtedy niecałe pół roku od tragedii. 
Przyjęła to jednak w miarę ciepło i miałem 
olbrzymią satysfakcję mogąc go jej wręczyć.

Czy na okręcie jest czas żeby rysować?
Na okręcie nie rysuję, bo nie mam tu 

tego spokoju i luzu, o którym wcześniej mó-
wiłem. Nie lubię kiedy ktoś patrzy mi przez 
ramię w trakcie rysowania, bo wychodzę z 
założenia, że liczy się efekt końcowy, a nie 
pośrednie. Wolne chwile na okręcie wolę 
wykorzystać na czytanie książek, ale nie 
jest ich na morzu wcale tak dużo. Poza tym 
do rysowania dobrze usiąść dopiero gdy 
można go skończyć za jednym razem, a tu 
okresy „ciszy” nie trwają zbyt długo – nie 
zapominajmy o tym, że na morze wycho-
dzimy aby się szkolić.

Ile czasu zajmuje Ci rysowanie i jakich 
używasz akcesoriów?
To zależy od techniki, ale godzina do 

półtorej na rysunek ołówkiem zazwyczaj 
wystarczy. W akwareli trwa to nieco dłużej 
bo trzeba najpierw wykonać szkic ołów-
kiem, potem tuszem, który musi wyschnąć, 
a dopiero na końcu właściwą farbą. Myślę, 
że 2,5 godziny wystarczy aby taki obraz 

namalować. Co do akcesoriów to wystar-
czy najpopularniejszy ołówek automatycz-
ny 0,5 mm z miękkim wkładem (B) i kart-
ka papieru, a do akwareli prosty zestaw 
farb i pędzli.

Rysujesz dla innych, a jakie pasje reali-
zujesz dla siebie?

Przede wszystkim robię zdjęcia. Od wielu 
lat i w wielu dziedzinach tematycznych. Fo-
tografuję moje dzieci, pejzaże, zaaranżowane 
kompozycje martwej natury i wiele innych 
obiektów, które wydają mi się interesujące. 
Oprócz fotografii interesuję się modelar-
stwem papierowym (tę pasję najczęściej re-
alizuję w długie zimowe wieczory), dużo 
jeżdżę na rowerze i pływam rekreacyjnie. 
Jak jest wietrzna pogoda to jadę na półwy-
sep, żeby popływać na desce z żaglem.

Czym jest stres, a co może być stre-
sorem, definicje, dynamika i skut-
ki doświadczanego stresu to 
wszystko opisano w stosownych 

podręcznikach i książkach naukowych. Uwa-
gę Czytelników chciałabym zająć więc nie 
całą tą obszerną i złożoną teorią, ale punkta-
mi mającymi, jak mniemam, bardziej prak-
tyczny związek z życiem. 

Możemy przyjąć, że reakcja stresowa poja-
wia się w odpowiedzi na zdarzenia przykre 
bądź zagrażające ale to my sami, w zależno-
ści od naszego uwarunkowania biologiczne-
go, osobowości i doświadczeń, które mamy 
w zanadrzu, dokonujemy szybkiej i często 
automatycznej oceny zdarzeń. Decydujemy 
tym samym, czy „będą naszym stresem” czy 

nie. Być może trudno będzie zgodzić się 
Czytelnikowi z wnioskiem, że to właśnie 
człowiek, każdy z nas, jest najistotniejszym 
„elementem” całej tej reakcji. 

To człowiek, a nie okoliczności zewnętrz-
ne, poprzez swoją interpretację i nadawanie 
znaczenia wydarzeniom uruchamia reakcję 
stresową. To obciążające? No cóż, jak ze 
szklanką od połowy pustą czy do połowy 
pełną, tak i w tym przypadku interpretacje 
są dwie. W przeżywaniu reakcji stresowej 
nic nie jest zdeterminowane, to jak widzisz 
sytuację i jak mocno ją przeżywasz zależy 
od Ciebie. Masz wpływ, masz możliwość 
kontroli. Stres to wcale nie musi być nisz-
czący żywioł, choć jest taki kiedy nad nim 
nie panujesz.

Jeżeli towarzyszy Ci przekonanie, że Two-
je radzenie sobie ze stresem dnia codzienne-
go dalekie jest od zadowalającego:
• popraw kontrolę; znalezienie sposobu na 

posiadanie chociaż minimalnego stopnia 
kontroli w sytuacji trudnej, poczucie, że 
masz (miewasz, możesz mieć) na nią 
wpływ działa . Nie próbuj jednak kontrolo-
wać zdarzeń, które już się wydarzyły lub 
które kontroli po prostu nie podlegają.

• zwiększ przewidywalność; zmień optykę 
postrzegania świata, spróbuj widzieć sytu-
acje złe jako zdarzenia pojedyncze, a nie złą 
passę. Miej nadzieję na to co najlepsze, nie 
zapominaj jednak o wariantach mniej ko-
rzystnych, bo mogą się zdarzyć.

• zapewnij sobie wsparcie innych ludzi; to 
działa, ale tylko wtedy, gdy pomagają oso-
by, na których Ci zależy, a nie dowolne, 
przypadkowe. Prawdziwe więzi i wsparcie 
to nie to samo co życie towarzyskie. O re-
lacje warto dbać, pielęgnować je, by były 
mocne i niezawodne w trudniejszych 
chwilach. 

• znajdź formę rozładowywania napięcia 
i frustracji; dobre będzie to, co Tobie pasuje 
i jak długo sprawia Ci przyjemność. Ta sa-
ma aktywność wykonywana pod presją 
z przymusu, czy z powodu mody staje się 
dodatkowym źródłem napięć. Jednak - bez 
przesady z tym odreagowaniem – za dużo 
może być równie niedobre jak za mało. 
Elastyczna postawa, dokonywanie zmian, po-

dejmowanie wyzwań, czasami adaptacja do wa-
runków i akceptacja realiów pomagają omijać 
życiowe rafy i poczuć wiosnę w sercu. 

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

O stresie (nie) poważnie
Stres to jedno z popularniejszych haseł w psychologii i w życiu potocznym z pewnością 
też. Używamy go, odmieniając przez wszystkie przypadki, bo to hasło bardzo pojemne, 
w rozmowach używane zarówno jako wskazanie przyczyny jakiegoś zachowania ale 
i skutku, często podawane jako ostateczny argument na usprawiedliwienie. Stres – 
czymkolwiek dokładnie jest, znalazł sobie miejsce w indywidualnej i zbiorowej 
świadomości. Słowo wytrych stosowane (nadużywane) aby zakomunikować otoczeniu 
zdenerwowanie, zakłopotanie, rozproszenie uwagi, przemęczenie, presję, problem. 
Termin naukowy i słowo potoczne, tłumaczy wszystko, choć czasami nie wiadomo o co 
dokładnie chodzi. Stres – poważna sprawa. 

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk
rodzinawojsk@mw.mil.pl
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Jak jest wietrzna pogoda to jadę na półwy-
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Halowy atak „Błyskawicy”
II miejsce w klasyfikacji drużynowej, wyróżnienia indywidualne dla najlepszego strzelca 
i najlepszego bramkarza – to najnowszy dorobek piłkarskiej reprezentacji Okrętu – 
Muzeum ORP „Błyskawica”. Piłkarze dzięki występowi w turnieju piłki halowej Arka 
Partner Cup 2012 im. Józefa Barbachena udowodnili wysoki kunszt piłkarski marynarzy 
oraz zaprezentowali związek Marynarki Wojennej z miastem Gdynia.

Turniej rozegrany został w sobotę, 18 lutego 
w hali sportowo – widowiskowej w Gdyni. 
Wzięło w nim udział kilkanaście drużyn współ-
pracujących i wspierających klub sportowy Ar-
ka Gdynia. Piłkarskie drużyny były podzielone 
na dwie grupy. Marynarze z ORP „Błyskawi-
ca” w fazie grupowej mieli za rywali m.in. dru-
żyny Miasta Gdynia oraz Arki Gdynia Biuro. 
W fazie grupowej drużyna z historycznego 
okrętu wygrała trzy mecze i przegrała jeden. 
Zajęła ostatecznie drugie miejsce w grupie 
i awansowała do dalszej gry. W półfinale wy-
grała z reprezentacją Gdyńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, po rzutach karnych 6:5. 
W finale marynarze ulegli Arce Gdynia Biuro 
0:1, tracąc gola dopiero w ostatniej minucie 
meczu. Zwycięskiego bramkę dla triumfatorów 
strzelił były zawodnik pierwszego zespołu Arki 
Dariusz Ulanowski. Wysokie, 2 miejsce w tur-
nieju jest tym bardziej cenne, że w skład Arki 
Gdynia Biuro wchodzili głównie trenerzy oraz 
byli zawodnicy „żółto – niebieskich”. 

Reprezentacja ORP „Błyskawica” wystąpiła 
w składzie: Marek Pelikan (kapitan), Dawid 
Zając (bramkarz), Rafał Nakonieczny, Robert 
Fedeczko, Damian Popowniak, Tomasz Sikora, 

Paweł Łacko (strzelec 2 bramek), Karol Pelikan 
(strzelec 4 bramek), Ariel Sobczak oraz Grze-
gorz Skotarczak. Trenerem marynarskiej druży-
ny jest bosman okrętowy ORP „Błyskawica” 
mł. chor. mar. Andrzej Wronka. 

Piłkarze z ORP ‘Błyskawica’ to ludzie, któ-
rzy umiejętności piłkarskie nabywali od naj-
młodszych lat, w klubach, szkołach – mówi 
trener drużyny mł.chor.mar. Andrzej Wronka. 
Dodaje, że selekcja do drużyny nie jest łatwa. 
Zaczyna się od pytania kto miał do czynienia 
z piłką nożną i czy chciałby grać w naszej re-
prezentacji. Podczas treningów, po tym jak 
ktoś się porusza z piłką, od razu rozpoznać 
można talent i ocenić czy dana osoba wzmoc-
ni skład drużyny – opowiada chor. Wronka. 
Podkreśla, że treningi odbywają się tak często 
jak to możliwe. Mimo, że okręt nie wykonuje 
na co dzień zadań bojowych,  sezon wysta-
wienniczy i pełnienie funkcji reprezentacyj-
nych zajmują bardzo dużo czasu w trakcie ty-
godnia. Na doskonalenie kunsztu piłkarskiego 
zawodników oraz taktykę pozostają więc 
głównie weekendy. Zawodnicy, jeśli tylko ma-
ją chwilę czasu, korzystają z możliwości pracy 
nad tężyzną fizyczna i motoryką na okręcie. 

Znajdują się tam bowiem siłownia oraz po-
mieszczenie z bieżnią. 

Trener, chor. Wronka opowiada, że pomysł 
udziału drużyny ORP „Błyskawica” w turnieju 
Arka Gdynia Partner Cup zrodził się podczas 
prezentacji Arki Gdynia na pokładzie okrętu. 
Była to okazja m.in. do pokazania związku 
Okrętu – Muzeum z miastem Gdynia, z którym 
nierozerwalnie związana jest również Arka 
Gdynia. Sam udział w turnieju jest również 
sposobnością do promocji Marynarki Wojennej 
w sposób mniej formalny. Wiadomo, że turnie-
je, mimo iż są okazją do rywalizacji, to wspólne 
uprawianie sportu tworzy wyjątkowe więzi 
między ludźmi. 

Początki udziału w edycjach turnieju nie były 
łatwe. Drużyna nie miała własnych strojów, 
miejsca do treningów. W walce z doświadczo-
nymi i zorganizowanymi drużynami marynarze 
zajmowali 4, 5 miejsca. Jednak budziło to coraz 
większa mobilizację. Z czasem dowódca ORP 

„Błyskawica” chcąc wesprzeć swoich podwład-
nych zatroszczył się o koszulki z logo okrętu. 
Marynarze dzięki systematycznym treningom 
i determinacji budzili coraz większe uznanie 
drużyn biorących udział w turnieju. W jednej 
z edycji marynarze z ORP „Błyskawica” poko-
nali nawet reprezentację Marynarki Wojennej. 
Tajemnicą poliszynela jest to, że niektóre druży-
ny „wynajmują” profesjonalnych zawodników, 
aby zwiększyć swoje szanse. Tym większą satys-
fakcję sprawiają nam wygrane mecze. Jest bar-
dzo fajnie gdy po turnieju możemy zameldować 
dowódcy o sukcesie – mówi chor. Wronka. 
O wysokiej klasie zawodników z Okrętu – Mu-
zeum może świadczyć fakt, że to dwaj z nich 
otrzymali wyróżnienia indywidualne: dla naj-
lepszego strzelca turnieju - Karol Pelikan, a dla 
najlepszego bramkarza – Dawid Zając.

Puchar Arka Partner Cup organizowany jest 
od 5 lat. Jest formą hołdu dla Jana Barbachena, 
zasłużonego zawodnika, a potem wychowawcy, 
trenera i działacza klubu Arka Gdynia. Piłkarze 
z ORP „Błyskawica” uczestniczą w turnieju od 
jego pierwszej edycji. 

bosman Krzysztof Żakowski
foto@mw.mil.pl
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Jako pierwszy ćwiczył z okrętami NATO już 3 dni po wstąpieniu Polski do Soju-
szu, pod biało-czerwoną banderą przebył niemal 30 tysięcy mil morskich, jest 

jednym z najnowocześniejszych okrętów w Marynarce Wojennej i służy w niej już 
osiemnaście lat.

W poniedziałek, 12 marca, okręt rakietowy ORP „Piorun” obchodził 18. roczni-
cę pierwszego podniesienia bandery. Z tej okazji Prezydent Miasta Gdyni nadał 
jednostce symboliczny „dowód osobisty”. 

W poniedziałek, 12 marca, o godzinie 8:00 na okręcie podniesiona została wiel-
ka gala banderowa. Przy tej okazji wiceprezydent Miasta Gdyni Bogusław Stasiak 
wręczył dowódcy okrętu „dowód osobisty”. To symboliczne podkreślenie pełnolet-
ności okrętu i związku miasta z Marynarką Wojenną. Miasto Gdynia jest honoro-
wym patronem okrętu od 15 sierpnia 1996 roku. 

Dowód osobisty dla 
ORP „Piorun”
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