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Złoty jubileusz Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego
Obchody 50. rocznicy utworzenia Dywizjonu Za-

bezpieczenia Hydrograficznego MW odbyły się 
24 czerwca 2009 roku. Uroczystość rozpoczęło 
o godz. 7.40 podniesienie wielkiej gali banderowej, 
następnie odczytane zostały rozkazy okolicznościo-
we. Nie zabrakło również pokazu musztry parad-

nej. Na godz. 9.30 przewidziano uroczystą akade-
mię w sali kinoteatru „Grom” Klubu Garnizonowe-
go Gdynia-Oksywie. Jubileusz zakończyło spotka-
nie przedstawicieli marynarskich pokoleń na 
obiektach Zespołu Sportowego MW oraz Dywizjo-
nu Zabezpieczenia Hydrograficznego.                
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                     Szanowni Czytelnicy! 

Po ponad dwuletniej przerwie oddajemy w Wasze ręce czasopismo 
Marynarki Wojennej „Bandera”. Wspólnymi wysiłkami 
Redakcji Wojskowej i Marynarki Wojennej zdołaliśmy przywró-

cić „Banderę” jej najwierniejszym Czytelnikom – marynarzom, pracow-
nikom cywilnym MW oraz wszystkim tym, którzy z zainteresowaniem 
i zrozumieniem odnoszą się do spraw morskiego rodzaju sił zbrojnych. 

 
Dołożyliśmy wielu starań, aby „Bandera” wróciła do nas w okresie obchodów Dni Morza 

i Święta Marynarki Wojennej. To szczególny czas dla wszystkich marynarzy. Właśnie 
w czerwcu oczy całej Polski powinny być zwrócone na polskie morze, na wszystkie aspekty, 
które wynikają z polskiej obecności nad Bałtykiem. Dlatego naszym celem jest, aby nowa 
„Bandera” stała się czasopismem reprezentującym poglądy marynarzy, opisującym ich do-
konania, trudy oraz problemy codziennej służby. Niech będzie także krytyczna wobec błę-
dów i słabości. Uważam jednak, że nade wszystko „Bandera” powinna odpowiadać na py-
tania dotyczące roli i zadań, które Marynarka Wojenna wykonuje na rzecz polskiej morskiej 
racji stanu, polityki zagranicznej, gospodarki oraz bezpieczeństwa na morzu.

 
Drodzy Czytelnicy, życzę Wam, aby świętowanie Dni Morza nie było tylko czasem uro-

czystości i parad. Niech to będzie dla nas wszystkich kolejny etap ciężkiej pracy i starań 
o rozwój polskich sił morskich. Pamiętajcie, proszę, że Marynarka Wojenna to nie tylko ro-
dzaj Sił Zbrojnych RP. To my, wspólnie z naszymi poprzednikami, tworzymy jedną, zgraną 
załogę, jeden zespół, wszyscy razem jesteśmy Marynarką Wojenną. 

 
wiceadmirał Andrzej Karweta

dowódca Marynarki Wojennej

D Z I E J E  F L O T Y  P O L S K I E J
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Kapitan Sławomir Knap 

Urodził się w 1968 roku. 
Ma żonę i dwie córki w wieku 

14 i 17 lat. Jego hobby (oprócz 
latania) to podróże.
Jest absolwentem Dęblińskiego 
Liceum Lotniczego, Wyższej 

Oficerskiej Szkoły Lotniczej oraz 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
W 1991 roku rozpoczął swoją służ-
bę w 34 Pułku Lotnictwa Myśliw-
skiego MW na stanowisku pilota 
samolotów transportowych. Potem 

służył w 1 Dywizjonie Lotniczym 
MW na stanowisku pilota nawiga-
tora klucza lotniczego, a od paź-
dziernika 1995 roku pełnił obo-
wiązki dowódcy załogi starszego 
pilota. Obecnie służy w 28 Puckiej 

Eskadrze Lotniczej w Gdyni-Babich 
Dołach jako dowódca klucza sa-
molotów transportowych An-28. 
Latał między innymi na samolo-
tach An-2, TS-11, Zlin-42M, 
Zlin-142, PZL-104, M-20, M28. 
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W powietrzu przebywał po-
nad 4800 godzin, z cze-
go prawie 900 w samo-
lotach cywilnych. „Za-
czynałem latać na szy-

bowcach jeszcze w latach osiemdziesiątych”, 
opowiada kapitan Knap. „Były wówczas pro-
gramy wojskowe, które nosiły nazwę lotni-
czego przysposobienia obronnego, i w ra-
mach tych zajęć latało się właśnie na szy-
bowcach”.

ZNIKAJĄCA WADA
Za stery samolotu przesiadł się 

w 1987 roku. Pierwszym był Zlin-
-42M. Maszyna ta jest przezna-
czona do podstawowej akrobacji 
sportowej. Do tej pory używa się 
jej w aeroklubach. Było to zaraz 
po ukończeniu przez Sławomira 
Knapa liceum lotniczego w Dęblinie. 
Od tamtego czasu większość maszyn, na 
których latał, to były samoloty transporto-
we. „Głównie dlatego, że przy badaniach 
kandydackich na samoloty naddźwiękowe 
wykryto u mnie wadę serca”, wyjaśnia pilot. 
„Na trzecim roku studiów przeprowadzano 
w szkole pięciodniowe badania, które miały 
stwierdzić, kto może latać na samolotach 
odrzutowych. Wysłano mnie na echo serca 
i stwierdzono wadę. Kilka lat później okaza-
ło się, że już jej nie ma! Do dzisiaj lekarze 
nie potrafią mi powiedzieć, co się z tą wadą 
serca stało”. 

Zaproponowano mu więc stanowisko in-
struktora lotniczego albo latanie na samolo-
tach transportowych. Wybrał to drugie. Po-
czątkowo były to An-2. Obecnie lata na 
wspomnianych już An-28. 

Jak mówi pilot, w jego karierze nie było 
mrożących krew w żyłach przygód, ponieważ 

Doświadczony 
na „antku”
Kapitan marynarki pilot Sławomir Knap 
za sterami samolotów spędził ponad pół roku. 
Większość w An-28. Latanie to dla niego nie 
tylko praca, ale także hobby. 

W ZESZŁYM ROKU KAPITAN KNAP spełnił 
marzenie jednego z podopiecznych funda-
cji zajmującej się chorymi dziećmi. Kilku-
letni Wojtuś był wówczas gościem specjal-
nym lotników z Gdyńskiej Brygady Lotnic-
twa Marynarki Wojennej. Zwiedził 43 Bazę 
Lotniczą MW w Gdyni-Babich Dołach. 
Zasiadł za sterami śmigłowców ratownicze-
go Anakonda, pokładowego SH-2G i trans-
portowego Mi-17. Następnie odbył swój 
wymarzony lot nad Morzem Bałtyckim 
samolotem transportowym An-28 TD 
z 28 Puckiej Eskadry Lotniczej. Samolot 
pilotowali zastępca dowódcy Brygady 
Lotnictwa MW komandor pilot Andrzej 
Szczotka oraz dowódca klucza samolotów 
transportowych kapitan marynarki pilot 
Sławomir Knap. Wojtuś podczas lotu 
został członkiem załogi, a po wylądowaniu 
na gdyńskim lotnisku dostał certyfikat lot-
nika morskiego, odznakę pilota i upominki. 

praca personelu technicznego w Marynarce 
Wojennej jest na wysokim poziomie – samo-
loty są zawsze świetnie przygotowane do lo-
tów. Kapitan nie zalicza do tych przygód na-
wet sytuacji, gdy podczas jednego z lotów 
próbnych na An-28 wyłączył się jeden z sil-
ników. „Na szczęście samolot ten ma dwa sil-
niki i lata doskonale również tylko na jednym 
silniku”, uśmiecha się kapitan.

Gdyński pilot często bierze udział w mię-
dzynarodowych wymianach eskadr. „To cen-
ne doświadczenia, bo można zobaczyć jak 

funkcjonują w danym kraju przepisy 
dotyczące lotów”, tłumaczy pilot. 

„A o pewnych rzeczach lotnik do-
wiaduje się jedynie od lotnika. 
Nie wszystko można wyczytać 
w regulaminach i instrukcjach. 

Zawsze są jakieś charakterystycz-
ne niuanse w lataniu w danym kra-

ju. Procentuje to potem przy misjach 
zagranicznych i ułatwia nam wspólne wyko-
nywanie zadań”.

NAJBARDZIEJ 
DOŚWIADCZONY

Kapitan Knap jest również pilotem cywil-
nym. Ma licencję pilota zawodowego 
z uprawnieniami instruktorskimi. „Wyszkoli-
łem co najmniej kilkunastu pilotów. Ale naj-
częściej latam oczywiście na An-28. Wyko-
nujemy na tych samolotach wiele zadań, od 
transportu skoczków spadochronowych, 
przez transport przesyłek, pasażerów, cho-
rych po przewóz części do samolotów i okrę-
tów. Myślę, że jeśli chodzi o ilość godzin 
wylatanych na transportowych An-28 to 
w Marynarce Wojennej mam ich najwięcej”. 

Pilot dodaje, że kiedy zaczynał latanie to 
tak zwanego nalotu było więcej niż teraz 
i dzięki temu można było zdobyć solidne 

wyszkolenie. „Dlaczego teraz jest inaczej? 
Pieniądze...”, mówi kapitan Knap. Dodaje 
jednak, że mimo braku środków finanso-
wych sprawność samolotów w Marynarce 
Wojennej i tak jest bardzo dobra.              

Kapitan 
Knap jest również 

pilotem cywilnym. Ma 
licencję pilota zawodowe-

go z uprawnieniami 
instruktorskimi.

TOMASZ GOS
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    Oprac. Tomasz Gos

JAK SKUTECZNIE WEZWAĆ POMOC NA MO-
RZU, JAK ODPOWIEDZIEĆ NA SYGNAŁ MAY-
DAY, JAK PROWADZIĆ ŁĄCZNOŚĆ W TRAK-
CIE AKCJI RATOWNICZEJ – tego będą mogli 
nauczyć się studenci Akademii Marynarki 
Wojennej, nie opuszczając budynków uczelni. 
W AMW został właśnie uruchomiony najnow-
szy w Polsce symulator ogólnoświatowego 
systemu bezpieczeństwa i alarmowania 
GMDSS (Global Maritime Distress Safety Sys-
tem). Zastąpi on wysłużoną maszynę funkcjo-
nującą w AMW od 1999 roku. Jest on oparty 
na najnowocześniejszym oprogramowaniu 
i potrafi imitować skomplikowane sytuacje 
kryzysowe na morzu.                                     

Strzelania rakietowe i artyleryjskie, stawianie zagród minowych, osłona zespołów okrętowych 
oraz obrona przed atakiem z powietrza to tylko niektóre elementy ćwiczenia Marynarki Wojen-

nej „Pirania 2009”. W manewrach uczestniczyło ponad tysiąc marynarzy i lotników morskich oraz 
blisko 30 okrętów, samolotów i śmigłowców. Celem ćwiczeń było doskonalenie działania Marynar-
ki Wojennej w morskiej operacji obronnej oraz sprawdzenie działania systemu dowodzenia siłami 
okrętowymi, lotniczymi i lądowymi. Poszczególne okręty, samoloty i śmigłowce przećwiczyły wyko-
rzystanie uzbrojenia i wykonywanie zadań w warunkach bojowych. To największe w tym roku krajo-
we ćwiczenia bojowe Marynarki Wojennej.                                                                                            

PÓŁ TONY NIEWYBUCHÓW ZNISZCZYŁA ZA-
ŁOGA ORP „FLAMING” w trakcie operacji 
oczyszczania Bałtyku z pozostałości po I i II woj-
nie światowej – „MCOPLAT ’09”. Jednostka 
wspólnie z wielonarodowym zespołem okrętów 
przeciwminowych przez niespełna dwa tygo-
dnie szukała niewybuchów w wodach Zatoki 
Ryskiej. Specjalistyczne jednostki z Belgii, 
Danii, Estonii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec 
oraz Polski przez dwanaście dni przeczesywały 
wody zatoki. ORP „Flaming” zidentyfikował 
i zniszczył dwie miny o masie ładunku materia-
łu wybuchowego 115 kilogramów i jedną o ma-
sie 230 kilogramów. Dodatkowo okręt wyklu-
czył występowanie min na przeszukanych przez 
siebie sześciu akwenach.                                 

PRACE PODWODNE PRZY WRAKU KUTRA 
WŁA-127 ZAKOŃCZYŁ ORP „LECH”. Wykona-
no materiał filmowy, który zostanie wykorzy-
stany do ustalenia okoliczności i przyczyn za-
tonięcia kutra oraz do analizy i przygotowania 
dalszych działań. Analiza materiału filmowe-
go ujawniła także obecność niezidentyfikowa-
nych zwłok wewnątrz wraku. Nurkowie wydo-
byli ciało i przekazali je prokuraturze. Rozpo-
znanie przeprowadzone przez sprzęt zdalnie 
sterowany z pokładu okrętu pozwoliło również 
na sprawdzenie zatopionej jednostki i dna 
wokół niej pod względem bezpieczeństwa 
nurków. 

Jeden z pojazdów został wprowadzony do 
sterówki kutra. Zegar ciągle pokazuje godzinę 
3:55. Wrak jest przechylony na prawą burtę, 
co znacznie utrudniało możliwość wejścia do 
wnętrza. Warunki panujące na dnie, ułożenie 
i stan kutra oraz ograniczony czas pracy nur-
ków na głębokości około 70 metrów nie po-
zwoliły na rozpoznanie wszystkich pomiesz-
czeń wraku. W ciągu kolejnego tygodnia ma-
teriał filmowy wykonany w trakcie akcji zosta-
nie gruntownie przeanalizowany, co pozwoli na 
opracowanie planu dalszych działań.          

Pirania na Bałtyku Mniej 
niewybuchów

„Lech” 
zbadał kuter

Symulator 
w Akademii
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Admiralskie awanse
Czterech marynarzy otrzymało nominacje admiralskie. Prezydent RP wręczył 
awanse podczas  uroczystości święta narodowego 3 Maja.

Służbę w Marynarce Wojennej rozpo-
czął w 1974 roku. Wstąpił wówczas 
do Wyższej Szkoły Marynarki Wojen-
nej w Gdyni. Cztery lata później objął 
stanowisko dowódcy działu broni 
podwodnej okrętu podwodnego ORP 
„Sokół”. Był też zastępcą dowódcy 

okrętu ORP „Bielik”. W latach 1988–
–1996 pełnił funkcję szefa sztabu 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych, 
a następnie objął stanowisko zastęp-
cy dowódcy 3 Flotylli Okrętów. Po 
dwóch latach pełnienia tej funkcji zo-
stał dowódcą 9 Flotylli Obrony Wy-

brzeża. W 2003 roku objął stanowi-
sko szefa Generalnego Zarządu Pla-
nowania Strategicznego SGWP, by po 
roku zostać szefem logistyki Mary-
narki Wojennej. Od trzech lat admirał 
Tomasz Mathea jest zastępcą szefa 
Sztabu Generalnego WP.       

Nominację na stopień admirała floty otrzymał  wiceadmirał Tomasz Mathea, 
zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Po ukończeniu studiów w Wyższej 
Szkole Marynarki Wojennej w 1981 
roku rozpoczął służbę w Dywizjonie 
Okrętów Ratowniczych, w którym 
przeszedł kolejne szczeble dowodze-
nia od dowódcy działu do szefa szta-
bu dywizjonu. Później pełnił obowiązki 
zastępcy dowódcy okrętu ratownicze-
go ORP „Lech”. W 1991 roku po roz-
wiązaniu Dywizjonu Okrętów Ratowni-

czych i utworzeniu Grupy Okrętów Ra-
towniczych objął nad nią dowództwo. 
Od 1995 roku zajmował stanowiska 
w 3 Flotylli Okrętów. W latach 1999–
–2002 pełnił służbę w strukturach 
Dowództwa Sojuszniczych Sił Zbroj-
nych NATO na Atlantyku w Wielkiej 
Brytanii. Po powrocie do Polski objął 
stanowisko szefa Ośrodka Ratownic-
twa Morskiego w Centrum Operacji 

Morskich. W 2004 roku został wyzna-
czony na stanowisko szefa Pionu Pla-
nowania Operacyjnego w Centrum 
Operacji Morskich. Od 2007 roku peł-
nił obowiązki szefa Zarządu Planowa-
nia Obronnego i Rozwoju w Dowódz-
twie MW. W tym samym roku otrzy-
mał nominację na stopień kontradmi-
rała i został szefem sztabu Marynarki 
Wojennej, zastępcą dowódcy MW.  

Na stopień wiceadmirała nominowano kontradmirała Waldemara Głuszkę, 
szefa sztabu Marynarki Wojennej, zastępcę dowódcy Marynarki Wojennej.

W 1982 roku ukończył Wydział Nawi-
gacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni 
i został mianowany na pierwszy sto-
pień oficerski – podporucznika mary-
narki. Służbę rozpoczął w 12 Dywizjo-
nie Trałowców w Świnoujściu, gdzie 
dowodził okrętowym działem broni 

podwodnej, a następnie okrętowym 
działem nawigacyjnym na ORP 
„Mors”. W latach 1985–1989 pełnił 
obowiązki zastępcy dowódcy ORP 
„Bóbr”, by w roku 1989 zostać jego 
dowódcą. W 1990 roku rozpoczął 
służbę w Dowództwie 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu, obejmując  

kolejne stanowiska służbowe. W 2004 
roku został wyznaczony na szefa Szta-
bu 8 FOW, a trzy lata później został za-
stępcą jej dowódcy. W 2008 roku ko-
mandor Krzysztof Teryfter został wy-
znaczony na stanowisko zastępcy sze-
fa sztabu Marynarki Wojennej, a 29 
maja tego roku na dowódcę 8 FOW.

Nominację na stopień kontradmirała otrzymał komandor Krzysztof Teryfter, 
zastępca szefa sztabu Marynarki Wojennej. 



Jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej. Od 1985 roku 
pełnił służbę w 9 Flotylli Obrony Wy-
brzeża w 11 Dywizjonie Ścigaczy, 
przechodząc kolejne szczeble dowo-
dzenia od dowódcy działu do zastęp-
cy dowódcy okrętu. W latach 1990–
–1991 pełnił służbę w Kaszubskim 
Dywizjonie Okrętów Pogranicza. Od 
roku 1990 do 1996 dowodził korwe-
tą ORP „Kaszub”. Następnie od roku 
1996 zajmował stanowiska w szta-

bie Marynarki Wojennej – starszego 
oficera oraz szefa wydziału w od-
dziale operacyjnym. W 1999 roku 
został skierowany do USA w ramach 
programu transferu fregaty. Dowo-
dził fregatą rakietową ORP „Gen. 
K. Pułaski”. Następnie został wyzna-
czony na stanowisko zastępcy do-
wódcy 31 Dywizjonu Okrętów Rakie-
towych, a później na jego dowódcę. 
W latach 2004–2007 dowodził Dy-
wizjonem Okrętów ZOP. Od 2007 ro-

ku rozpoczął pracę w sztabie Mary-
narki Wojennej na stanowisku szefa 
oddziału – zastępcy szefa zarządu 
N3. Decyzją ministra obrony narodo-
wej w 2008 roku komandor Marian 
Ambroziak został wyznaczony na 
stanowisko szefa szkolenia morskie-
go – zastępcy szefa szkolenia Mary-
narki Wojennej. 1 czerwca tego roku 
został asystentem szefa SGWP ds. 
Marynarki Wojennej. 

Komandor Marian Ambroziak, szef Szefostwa Szkolenia Morskiego, zastępca szefa 
szkolenia Marynarki Wojennej, otrzymał nominację na stopień kontradmirała. 

D
PI

M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I (

4)

TOMASZ GOS



NR 2 | 25 CZERWCA 2009 7     6     NR 2 | 25 CZERWCA 2009 NR 2 | 25 CZERWCA 2009 7     6     NR 2 | 25 CZERWCA 2009

B A N D E R A
T E M A T  N U M E R U

Dni Morza
Obchody Święta Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej 

łączą się z tradycjami zaślubin Polski z morzem 
oraz ogólnopolskimi obchodami Dni Morza. 
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Ceremonia zaślubin z morzem, 
chociaż jest zwyczajem pocho-
dzącym znad Morza Śródziem-
nego, od 1920 roku znalazła się 
wśród polskich tradycji narodo-

wych. Wielokrotnie została opisana przez pu-
blicystów, pamiętnikarzy oraz uwieczniona 
przez malarzy. Powtórzono ją też po wyzwole-
niu w 1945 roku. Gdynia otrzymała prawa 
miejskie 10 lutego 1926 roku, a dwa lata póź-
niej w tym dniu ustanowiono święto Marynar-
ki Wojennej.

Od 1923 roku Liga Morska i Kolonialna co 
roku 10 lutego organizowała obchody roczni-
cy odzyskania dostępu do morza. Była to 
główna impreza LMiK mająca na celu propa-
gowanie spraw morskich wśród społeczeń-
stwa. Później, pod koniec czerwca 1932 roku, 
nawiązując do uroczystości świętojańskich, 
Liga Morska i Rzeczna zorganizowała ogólno-
krajowe Święto Morza. W uroczystościach 
tych uczestniczył również personel Marynarki 
Wojennej. Na życzenie władz kościelnych 

w 1937 roku zmieniono nazwę uroczystości 
na Tydzień Morza, a rok później – Dni Morza. 
W latach 30. XX wieku obchodzone były też 
Dni Kolonialne. Od 1939 roku obie uroczysto-
ści połączono w jedną – Dni Morza i Kolonii. 

Po raz pierwszy święto Marynarki Wojen-
nej RP zostało ustanowione 10 lutego 1928 
roku rozkazem szefa kierownictwa Marynar-
ki Wojennej. Nawiązywało do uroczystości 
objęcia wybrzeża Bałtyku we władanie przez 
Wojsko Polskie. W puckich zaślubinach 
z morzem w 1920 roku brał również udział 
batalion morski pod dowództwem kapitana 
marynarki Konstantego Jacynicza.

Druga wojna światowa przerwała ciągłość 
obchodów Dni Morza, ale nie wymazała ich 
ze świadomości Polaków. Ich tradycje pod-
trzymywano poza granicami kraju. Wojna nie 
przerwała natomiast obchodów święta Mary-
narki Wojennej. 

W latach powojennych Dni Morza stały się 
okazją do podsumowania dorobku ludzi mo-
rza, w tym służby i pracy oficerów, chorą-

żych, podoficerów, marynarzy i pracowników 
wojska Marynarki Wojennej. W ramach Dni 
Morza obchodzone są też między innymi 
Dzień Rybaka, Dzień Portowca oraz Dzień 
Stoczniowca.

Minister obrony narodowej 8 maja 1951 ro-
ku ustanowił ostatnią niedzielę czerwca jako 
Dzień Marynarki Wojennej. Nawiązał tym sa-
mym do polskich tradycji morskich z okresu 
walk z krzyżakami, zwycięstwa w bitwie na 
wodach Zatoki Świeżej i rozwoju polskich sił 
morskich za czasów Zygmunta Augusta i Wła-
dysława IV oraz obrony wybrzeża przed Szwe-
dami i zwycięskiej bitwy pod Oliwą. 

Odtąd począwszy od 1951 roku w ostatnią 
niedzielę czerwca trwają obchody święta Ma-
rynarki Wojennej, w czasie których organizo-
wane są parady morskie, pokazy ratownictwa 
morskiego, występy orkiestr i zespołów arty-
stycznych czy akademie, a okręty udostępnia 
się do zwiedzania.                                          

KONCERT ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ MARYNARKI WOJENNEJ I ARTYSTÓW 
WYBRZEŻA z okazji Święta Marynarki Wojennej RP.

W DNIU ŚWIĘTA MARYNARKI WOJENNEJ RP okręty podnoszą wielką 
galę banderową.

TRADYCJĄ OBCHODÓW ŚWIĘTA MARYNARKI WOJENNEJ RP są promocje absol-
wentów Akademii Marynarki Wojennej na pierwszy stopień oficerski, odbywające 
się na pokładzie ORP „Błyskawica”.

UROCZYSTOŚĆ SKŁADANIA KWIATÓW NA PŁYCIE MARYNARZA POL-
SKIEGO na skwerze Kościuszki w Gdyni.  

SŁAWOMIR KUDELA
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Jednostka zbiera i przetwarza dane 
niezbędne do opracowywania map 
i publikacji nautycznych Biura Hy-
drograficznego MW. Stanowią one 
podstawowe źródło informacji dla 

marynarzy, żeglarzy i rybaków.
W minionym 50-leciu okręty hydrograficz-

ne przeprowadziły kompleksowe pomiary hy-
drograficzne, a także uczestniczyły w wielu 
wyprawach naukowo-badawczych, współpra-
cowały przy tym z Polską Akademią Nauk, 
Przedsiębiorstwem Geofizyki Morskiej i Lą-
dowej Górnictwa Naftowego, Instytutem Oce-
anografii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytu-
tem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz 
wieloma urzędami morskimi. Wynikiem ba-
dań geofizycznych dna Bałtyku było wykrycie 

złóż gazu i ropy naftowej, eksploatowanych 
obecnie przez przedsiębiorstwo Petrobaltic.

Grupa kutrów i motorówek będących w wy-
posażeniu dZH jest niezastąpiona podczas 
prowadzenia przybrzeżnych prac sondażo-
wych, w trakcie których głębokość morza 
uniemożliwia pracę dużym okrętom. Zastoso-
wanie mają również w awanportach, kanałach 
oraz basenach portowych.

26 RÓWNIKÓW
Jednym z największych osiągnięć jednostek 

dZH było wykrycie w 2004 roku poszukiwa-
nego od 59 lat wraku niemieckiego liniowca 
„Steuben”. Dokonał tego 26 maja 2004 roku 
okręt hydrograficzny ORP „Arctowski”. Nie-
miecki liniowiec był trzecią tego typu jednost-

ką obok „Wilhelma Gustloffa” i „Goi”. Był to 
ogromny sukces polskiej służby hydrograficz-
nej. Kolejnym ważnym wydarzeniem w dzia-
łalności dZH było zweryfikowanie przez ORP 
„Arctowski” wraku niemieckiego lotniskowca 
„Graf Zeppelin” w 2006 roku.

Należy podkreślić, że jednostki dywizjonu 
biorą udział w międzynarodowych konferen-
cjach oraz wystawach oceanograficznych. Wy-
ruszyły na wiele dalekich wypraw, między in-
nymi na Spitsbergen, Antarktydę, do Meksy-
ku czy Brazylii.

Okręty odbyły również wiele rejsów ba-
dawczych, naukowo-szkoleniowych, szkole-
niowo-nawigacyjnych po Morzu Północnym, 
Atlantyku, a także Pacyfiku. Swój udział ma-
ją również w poszukiwaniach złóż rzadkich 
metali.

Poza działalnością hydrograficzną okręty 
pełniły służbę bojową na liniach dozoru, bra-
ły udział w międzynarodowych ćwiczeniach 
morskich, uczestniczyły w wielu ważnych 
akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. Od-
krywając i identyfikując przeszkody nawiga-
cyjne oraz weryfikując znane już pozycje 
obiektów podwodnych, przyczyniły się 
w znaczny sposób do poprawy bezpieczeń-
stwa nawigacji

Od 1959 roku okręty dZH przepłynęły 
578 118,8 mil morskich, co odpowiada po-
nad 26-krotnej długości równika.

PÓŁ WIEKU DOŚWIADCZEŃ
W pierwszych latach istnienia dywizjonu 

jego wyposażenie stanowiły zaledwie dwie 
łodzie sondażowe, sondy łańcuszkowe, rysiki 
i aluminiowe planszety. Obecnie, po 50 la-
tach istnienia jednostki, w jej skład wchodzą: 
okręty hydrograficzne „Arctowski” i „Hewe-
liusz”, okręt szkolny „Iskra”, dwa kutry, trzy 
motorówki hydrograficzne, pododdziały za-
bezpieczenia radionawigacyjnego, topoge-
odezyjnego i transportowego. Ponadto dywi-
zjon wyposażony jest w sonary holowane, 
sondy wielowiązkowe, podwodne pojazdy, 
systemy komputerowe i plotery.

„W ciągu 50 lat zmieniło się bardzo wiele 
w dziedzinie sprzętu, nie zmienili się jednak 
ludzie. Cechuje nas ta sama wytrwałość, 
precyzja i odpowiedzialność” mówi koman-
dor Dariusz Kolator, dowódca Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego.

Jednostka w ciągu 50 lat zdobyła liczne 
wyróżnienia i tytuły honorowe. „Możemy 
być dumni, że nasz dywizjon dwukrotnie 
uzyskał miano przodującego zespołu okrę-
tów MW, a jednostki aż dziesięciokrotnie 
zdobyły tytuł najlepszego okrętu Marynarki 
Wojennej RP w grupie okrętów specjalnych 
oraz zostały wyróżnione medalem «Za za-
sługi dla Marynarki Wojennej»”, mówi ko-
mandor Kolator.                                         

Wpatrzeni w Bałtyk

Od 50 lat Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego odgrywa 
kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku. 

MAGDALENA RYBKA

Początki dywizjonu sięgają 24 czerwca 1959 roku, kiedy to rozkazem ówczesnego dowódcy 
Marynarki Wojennej – kontradmirała Jana Wiśniewskiego, powołano Oddział Zabezpieczenia 

Hydrograficznego.
Tradycję dywizjonu tworzyło kilka pokoleń marynarzy i pracowników wojska, a w poszczególnych 
latach jego dowódcami byli:
• komandor FRANCISZEK KUCHTA (1959–1980) 
• komandor TYMOTEUSZ ŁATKOWSKI (1980–1991) 
• komandor porucznik STANISŁAW DZIECHCIOWSKI (1991–1997) 
• komandor MIROSŁAW POŁKA (1997– 2002) 
• komandor ANDRZEJ KOWALSKI (2002–2007)

Od 1 lipca 2007 roku dywizjonem dowodzi komandor DARIUSZ KOLATOR.
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Polska Marynarka Wojenna w koń-
cu lat 90. rozpoczęła działania 
mające na celu pozyskanie okrę-
tów podwodnych nowej genera-
cji. Miało to pozwolić na dosto-

sowanie okrętów podwodnych do współdziała-
nia z fregatami typu Oliver Hazard Perry oraz 
korwetami wielozadaniowymi, a także speł-
nienie ze standardów NATO.  

W wyniku tych działań w maju 2002 roku 
podpisano porozumienie o współpracy mię-
dzy Ministerstwem Obrony Narodowej RP 
a Ministerstwem Obrony Królestwa Norwegii 
w sprawie przejęcia okrętów podwodnych ty-
pu Kobben.

Norwegia przekazała polskiej Marynarce Wo-
jennej pięć jednostek, w tym jedną z przezna-
czeniem na części zamienne. Cztery z nich, 
OORP „Sokół”, „Sęp”, „Bielik” i „Kondor”, po 
modernizacji pełnią służbę w Marynarce Wo-
jennej. Natomiast piąty, były HNoMS „Kob-
ben”, według ustaleń, miał stanowić bazę części 
zamiennych.

OKRĘT SYMULATOR? 
OKRĘT POMNIK?

W 2006 roku Akademia Marynarki Wojen-
nej w Gdyni przyjęła tak zwany pływający ma-
gazyn części zamiennych. „Wówczas zaczęto 
zastanawiać się nad wykorzystaniem jednostki 
typu Kobben jako symulatora okrętu podwod-
nego”, mówi kontradmirał doktor inżynier 
Czesław Dyrcz, komendant-rektor AMW. Je-
den z zespołów badawczych podjął się przygo-
towania założeń tego przedsięwzięcia. Ustalo-
no, że ORP „Jastrząb” (bo taką nazwę okręt 
nieoficjalnie otrzymał) będzie doskonałym
trenażerem dla szkolenia załóg jednostek
podwodnych, który zostanie połączony z sy-

Wkrótce pojawiła się kolejna propozycja 
wykorzystania kadłuba okrętu podwodnego. 

Okazała się nią misja historyczna okrętu, sta-
nowiąca jednocześnie atrakcję turystyczną naj-
starszej dzielnicy Gdyni – Oksywia. W ten 
sposób mógłby także reklamować uczelnię. 

Okręt pomnik miałby być poświęcony pamię-
ci wszystkich załóg polskich okrętów podwod-
nych. Natomiast jako element turystyczny bę-
dzie stanowić jeden ze sposobów promocji 
uczelni.

W OCZEKIWANIU 
NA HAPPY END

Okręt jest już po remoncie, odnowiony 
i przygotowany do transportu. Obecnie znaj-
duje się w Stoczni Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Na terenie AMW przygotowane 
jest odpowiednie podłoże, które umożliwi 
umieszczenie podwodniaka na lądzie. Do za-

kończenia akcji pozostał tylko transport jed-
nostki. Przetransportowanie kadłuba stanowi  
jednak bardzo kosztowną część operacji.

„Transport składać się będzie z dwóch eta-
pów: pierwszy to transport okrętu typu Kob-
ben drogą morską ze stoczni do Portu Wojen-
nego w Gdyni. Następny etap będzie polegać 
na przewiezieniu jednostki drogą lądową”, 
mówi Wojciech Mundt, rzecznik prasowy 
AMW. W przypadku drugiego etapu rozważa-
ne są dwie możliwości: przewóz okrętu w ca-
łości lub podzielenie jednostki na dwie części 
i transport na miejsce docelowe.

Niestety obecna sytuacja ekonomiczna 
w kraju oddala realizację projektu. Kiedy zo-
baczymy Kobbena na lądzie przy AMW 
w Gdyni? Mamy nadzieję, że odpowiedź na to 
pytanie usłyszymy już wkrótce.                     

Ostatnia misja ORP „Jastrząb” 

Norwegia przekazała 
polskiej Marynarce 
Wojennej pięć 
jednostek. Cztery 
z nich, OORP „Sokół”, 
„Sęp”, „Bielik” 
i „Kondor”, 
po modernizacji pełnią 
służbę w Marynarce 
Wojennej. 

MAGDALENA RYBKA
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1) pozytywne wyniki w szkoleniu;
2)  pozytywna opinia służbowa;
3) w dniu rozpoczęcia pełnienia nadtermi-

nowej zasadniczej służby wojskowej nie prze-
kraczają trzydziestego roku życia;

4) wykształcenie co najmniej gimnazjalne 
lub podstawowe (jeżeli ukończyli szkołę do 31 
sierpnia 2000 roku); 

5) nie byli skazani prawomocnym wyro-
kiem sądu za popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, umyślnego albo in-
nego, za które orzeczono karę pozbawienia 
wolności (aresztu wojskowego) bez warunko-
wego zawieszenia jej wykonania;

6) kwalifikacje i uprawnienia właściwe dla 
stanowisk służbowych (funkcji), na które mają 
być wyznaczeni.

ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM 
NADTERMINOWYM, NALEŻY:

− złożyć wniosek do dowódcy jednostki 
wojskowej (żołnierze rezerwy przez wojsko-
wego komendanta uzupełnień), której ewiden-
cją jest objęty, nie wcześniej niż po odbyciu 
dwóch miesięcy zasadniczej służby wojsko-
wej, nie później niż na 30 dni przed upływem 
tej służby, wskazując w treści tego wniosku 
stanowisko służbowe i jednostkę, w której za-
mierza pełnić służbę nadterminową;

− dołączyć do zgłoszenia (wniosku) nastę-
pujące dokumenty: 

  potwierdzające posiadane wykształcenie,
  poświadczenie o niekaralności z Krajowego 

Rejestru Karnego, 
 inne dokumenty potwierdzające posiada-

ne kwalifikacje i umiejętności.
W celu dokonania właściwego doboru oraz 

przeprowadzenia weryfikacji kandydatów do 
służby nadterminowej, dowódca jednostki woj-
skowej został zobligowany do powoływania 
rozkazem dziennym komisji kwalifikacyjnej, 
której działalność obejmuje: 

− weryfikację zgłoszenia żołnierza wraz 
z przedłożoną dokumentacją;

− sprawdzenie umiejętności oraz posiadanych 
uprawnień i kwalifikacji zawodowych, w tym 
ocenę posiadanej sprawności fizycznej;

− rozmowę kwalifikacyjną pod kątem mo-
tywacji kandydata do pełnienia służby nad-






W dobie profesjonalizacji mary-
narze służby nadterminowej 
stanowią główną bazę naboru 
kandydatów do zawodowej 

służby wojskowej w korpusie marynarzy za-
wodowych. 

ZASADY PEŁNIENIA 
NADTERMINOWEJ ZASADNICZEJ 
SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Zasady przyjęcia do służby nadterminowej 
i jej przebiegu określa artykuł 86 
i 87 ustawy o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2004 r. 
nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporzą-
dzenie ministra obrony narodowej z 12 paź-
dziernika 2004 roku w sprawie trybu przyjmo-
wania oraz sposobu odbywania nadterminowej 
zasadniczej służby wojskowej (DzU z 2004 r. 
nr 238, poz. 2396 z późn. zm.).

Obecnie zgodnie z obowiązującymi unor-
mowaniami prawnymi do służby nadtermino-
wej mogą być przyjęci żołnierze, którzy odby-
li co najmniej trzy miesiące zasadniczej służby 
wojskowej, oraz żołnierze rezerwy spełniający 
łącznie następujące warunki:

Nadterminowa zasadnicza służba wojskowa to jedna z form niezawodowej służby wojskowej.  Żołnierze odbywający 
zasadniczą służbę wojskową oraz żołnierze rezerwy mogą pełnić służbę nadterminową od jednego do siedmiu lat 
na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz spełnienia warunków postępowania kwalifikacyjnego.

Nadterminowa zasadnicza 
służba wojskowa

Siły Zbrojne 
zapewniają żołnierzom 
nadterminowym:
1. uposażenie (brutto):
− 2 400 złotych dla szeregowego (szeregowy 
zasadniczej służby wojskowej 200 złotych);
− 2 450 złotych dla starszego szeregowego;
2. bezpłatne zakwaterowanie;
3. bezpłatne wyżywienie;
4. bezpłatne umundurowanie i wyekwipo-
wanie;
5. urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni 
roboczych oraz urlopy dodatkowe (w dro-
dze wyróżnienia, okolicznościowy, z tytułu 
honorowego krwiodawstwa, zdrowotny, 
w celu odwiedzenia rodziny);
6. nagrody uznaniowe;
7. odprawę pieniężną po zakończeniu służby 
(w wysokości jednomiesięcznego uposaże-
nia stałego wraz z dodatkami otrzymywany-
mi na ostatnio zajmowanym stanowisku 
służbowym).

terminowej, a docelowo zawodowej służby 
wojskowej.

Komisja po zakończeniu pracy przedsta-
wia dowódcy jednostki wojskowej protokół, 
w którym zawiera oceny poszczególnych 
kandydatów – ich wiedzy i umiejętności, oraz 
wnioski i propozycje uwzględniające przy-
datność kandydatów na poszczególnych sta-
nowiskach służbowych, na których mają peł-
nić służbę, a także możliwości ich wykorzy-
stania w  warunkach pełnej profesjonalizacji 
Sił Zbrojnych.

Żołnierz, który ubiega się o przyjęcie do 
służby nadterminowej w innej jednostce woj-
skowej, przystępuje do procedury kwalifika-
cyjnej przez przesłanie zgłoszenia zaopinio-
wanego przez dowódcę jednostki wojskowej, 
w której aktualnie pełni służbę wraz z innymi 
dokumentami i trybie określonymi w rozpo-
rządzeniu ministra obrony narodowej z 12 paź-
dziernika 2004 roku w sprawie trybu przyjmo-
wania oraz sposobu odbywania nadterminowej 
zasadniczej służby wojskowej (DzU z 2004 r. 
nr 238, poz. 2396 z późn. zm.).

Dowódca jednostki wojskowej, przed podję-
ciem decyzji o przyjęciu kandydata do służby 
nadterminowej, uwzględnia wszystkie czynniki 
mające wpływ na odbycie służby nadterminowej 
w  deklarowanym przez żołnierza wymiarze.

ZASADY PRZEJŚCIA 
ZE SŁUŻBY NADTERMINOWEJ 
DO SŁUŻBY ZAWODOWEJ 

Żołnierze nadterminowi w trakcie jej pełnie-
nia mogą być powoływani do służby zawodowej 
w korpusie szeregowych zawodowych, a posia-
dający świadectwo dojrzałości mogą w trakcie 
służby ubiegać się o przyjęcie do szkoły podofi-
cerskiej, po ukończeniu której zostaną mianowa-
ni na stopień mata.

Żołnierze nadterminowi, z 1 stycznia 2010 
roku staną się na mocy prawa – w przypadku 
wyrażenia zgody – żołnierzami zawodowymi. 
Natomiast żołnierze nadterminowi, którzy nie 
wyrażą takiej zgody, służbę nadterminową bę-
dą pełnić do upływu terminu posiadanego 
kontraktu.                                                        

komandor porucznik 
ZBIGNIEW SMOLIŃSKI
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B A N D E R A

 FOT. 1. Szkolenie na nowoczesnym symulatorze komputerowym 

 FOT. 2. Symulatory znajdujące się w CSzMW powstały w oparciu 
o orginalne konstrukcje.
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W Marynarce Wojennej już daw-
no zauważono, że szkolenie 
żołnierzy na sprzęcie starsze-
go typu byłoby droższe 

i mniej efektywne. „Dowódcy okrętów są 
często zdziwieni tym, że marynarze przycho-
dzący na okręt prosto z Ustki, podchodzą do 
sprzętu tak jakby go już dobrze znali”, mówi 
komandor podporucznik Tomasz Zawisza, 
kierownik zespołu dydaktycznego łączności 
radiowej w CSzMW w Ustce. „Bo przecież 
wcześniej pracowali tylko przy monitorach 
komputerów”.

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
Korzyści wynikające ze szkolenia na nowo-

czesnym symulatorze komputerowym widać 
już na pierwszy rzut oka. Zacznijmy od awa-
ryjności. Jeszcze kilkanaście lat temu żołnierze 
szkolili się na prawdziwym sprzęcie wojsko-
wym. A jak wiadomo, taki sprzęt łatwiej po-
psuć niż wirtualny. „Awaria, na przykład radio-
stacji okrętowej, powodowała wyłączenie tego 
sprzętu z eksploatacji i szkolenia”, wyjaśnia 
Tomasz Zawisza. „Pociągało to za sobą spore 
koszty finansowe. Nowoczesne trenażery wła-
ściwie się nie psują. Zainstalowana w nich apli-
kacja programowa może się jedynie zawiesić. 
Postępujemy wówczas tak jak z każdym kom-
puterem. Restartujemy system”. 

Warto też zaznaczyć, że nowoczesne trena-
żery w najdrobniejszych szczegółach przypo-
minają urządzenia, do których symulacji zo-

stały wykonane. „To co widzimy na monitorze 
komputera, wygląda tak samo na pulpicie rze-
czywistego sprzętu na okręcie”, mówi kierow-
nik zespołu dydaktycznego. „Różnica polega 
tylko na tym, że podczas szkolenia naciska się 
na monitor dotykowy, a nie na faktyczne przy-
ciski. Samo przejście z urządzeń szkolenio-
wych do pracy na okrętach nie stanowi więc 
problemu”. 

OPŁACALNA NOWOCZESNOŚĆ
Zakupienie do celów szkoleniowych jednej 

radiostacji Rhode&Schwarz to koszt rzędu 
2–2,5 miliona złotych. Tymczasem dziesięć 
stanowisk z symulatorami tej radiostacji to 
wydatek około 700 tysięcy złotych. Liczby 
mówią same za siebie, ale trzeba pamiętać 
o tym, że nabycie nowoczesnych symulatorów 
dla przyszłych, zawodowych marynarzy nie 
jest sprawą prostą. Nie można ich kupić 
w sklepach komputerowych czy na aukcjach in-
ternetowych. Trzeba je wykonać od podstaw. 

Specjaliści z CSzMW przygotowują szcze-
gółowe dane do specyfikacji takiego sprzętu. 
Musi on spełniać wszystkie warunki urządze-
nia eksploatowanego na jednostkach pływa-
jących Marynarki Wojennej. „Krótko mó-
wiąc, projekt i pomysł pochodzi od naszych 
specjalistów”, mówi kapitan marynarki 
Robert Biernaczyk, oficer prasowy CSzMW. 
„Jego realizacją zajmują się natomiast wy-
specjalizowane firmy komputerowe, wyłania-
nie w drodze przetargu. Wszystkie symulato-

ry znajdujące się w CSzMW powstały 
w oparciu o oryginalne instrukcje rzeczywi-
stych urządzeń”.

GRY SZTABOWE
Jeden z symulatorów w CSzMW jest bardzo 

przydatny nie tylko do szkolenia wojska, ale 
także policji, straży granicznej  oraz straży 
miejskiej. To wielostanowiskowy trenażer gier 
sztabowych. „Przeznaczony jest między inny-
mi  do ćwiczeń z reagowania kryzysowego. Na 
przykład klęski żywiołowej”, wyjaśnia ko-
mandor popdporucznik Dariusz Kloskowski, 
jeden z twórców symulatora. 

Wielostanowiskowy trenażer gier sztabo-
wych oraz gabinet dydaktyczny z możliwością 
symulacji urządzeń GMDSS zostały wyróżnio-
ne nagrodą dowódcy Marynarki Wojennej za 
najlepsze pomysły racjonalizatorskie. Co roku 
kadra CSzMW składa kilkanaście wniosków 
racjonalizatorskich, które zostają wcielone 
w życie, podnosząc tym samym efektywność 
szkolenia i przynosząc oszczędności. Łącznie 
w 2007 roku w Marynarce Wojennej wdrożono 
109 projektów, których wartość ekonomiczna 
szacowana jest na sumę około 2,5 miliona zło-
tych. Natomiast w zeszłym roku marynarze 
opracowali 102 różnego rodzaju projekty racjo-
nalizatorskie, z czego ponad 85 zostało już 
wdrożonych w jednostkach Marynarki Wojen-
nej. Szacunkowe korzyści ekonomiczne z ich 
zastosowania to około 1,5 miliona złotych.     

Szkoleniowe symulacje

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
jest jednym z najlepiej wyposażonych wojskowych 
ośrodków szkoleniowych w Polsce. Dysponuje 
symulatorami, trenażerami oraz urządzeniami 
szkolno-treningowymi. 

TOMASZ GOS
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M A R Y N A R Z E  W  A K C J I

Pod koniec kwietnia załoga śmigłow-
ca ratowniczego Mi-14PS pod do-
wództwem porucznika marynarki pi-
lota Stanisława Gacka przebazowa-

ła się z Darłowa na duńskie lotnisko Rønne na 
Bornholmie. Jeszcze tego samego dnia piloci 
uczestniczyli w ćwiczeniach poszukiwania 
obiektów na morzu koordynowanych przez za-
łogę duńskiego samolotu Chellenger. Scena-
riusz manewrów, w których uczestniczyły jed-
nostki z Danii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Nie-
miec, Polski oraz Szwecji, zakładał przećwi-
czenie wszystkich elementów działań poszuki-
wawczych, ratowniczych i ewakuacyjnych. Po 
raz pierwszy przeprowadzono praktyczny tre-
ning masowej ewakuacji podczas symulowa-
nej awarii dużej jednostki pływającej. W roli 
rozbitków występowali powołani na ćwiczenia 
rezerwiści. 

Załoga darłowskiego śmigłowca podjęła na 
pokład 12 rozbitków w jednym podejściu, naj-
więcej ze wszystkich śmigłowców biorących 
udział w ćwiczeniach. 

„W tego typu manewrach mamy możliwość 
przećwiczenia elementów, których nie trenuje-
my na co dzień”, mówi drugi pilot śmigłowca 
Mi-14PS, porucznik marynarki pilot Marcin 
Hope. „Chodzi tu o skoordynowaną pracę wielu 
śmigłowców w jednym rejonie, możliwość pro-
wadzenia działań w charakterze koordynatora 
czy współpracę z grupą okrętów podczas prowa-
dzenia poszukiwań rozbitków. Ważnym elemen-
tem ćwiczeń był również trening masowej ewa-
kuacji z dużych jednostek takich jak  prom czy 
okręt transportowy oraz trening podejmowania 
poszkodowanych z różnych okrętów”. 

„Sarex ’09” pozwala też wypracować umie-
jętność współdziałania w załodze, ponieważ 

Na przełomie kwietnia i maja w rejonie duńskiej wyspy Bornholm 
odbyły się największe na Bałtyku międzynarodowe manewry 
morskich służb ratowniczych pod kryptonimem „Sarex ‘09”. 

Podejście do rozbitków

ORGANIZOWANE PRZEZ DANIĘ CYKLICZNE ĆWICZENIA 
„SAREX” to największe manewry wojskowych i cywilnych służb ratow-
niczych, mające na celu praktyczne koordynowanie działań jednostek 
pływających i lotnictwa podczas prowadzenia międzynarodowej akcji 
poszukiwawczo-ratowniczej na morzu. Od kilku lat stałym uczestni-
kiem tych ćwiczeń są załogi śmigłowców ratowniczych z Darłowa.

w wielu przypadkach scenariusze ćwiczeń są 
tak złożone i dynamiczne, że wszyscy angażują 
się w wykonanie postawionych zadań niezależ-
nie od typowych obowiązków wynikających 
z funkcji pełnionej na pokładzie śmigłowca. 
„Nie można też pominąć wręcz nieocenionej 
wymiany doświadczeń zarówno pomiędzy za-
łogami latającymi, jak i z załogami jednostek 
nawodnych”, mówi porucznik Hope.

Do udziału w manewrach Marynarka Wo-
jenna skierowała również okręt ratowniczy 
ORP „Maćko” oraz specjalistów z Brzegowej 
Grupy Ratowniczej. W skład komponentu 
ćwiczeń lotniczych obok polskiego Mi-14PS 
wszedł łotewski Mi-17, fińska Super Puma 
oraz duński Sea King. 

W ostatnim dniu siły Marynarki Wojennej 
zostały skierowane do faktycznej akcji poszu-
kiwawczej polskiego kutra WŁA-127, który 
zaginął w rejonie wyspy Bornholm. Akcją kie-
rowało duńskie centrum koordynacji (...). Wię-
cej na temat akcji w kolejnych numerach.     

 FOT. 1. Masowa ewakuacja
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 FOT. 2. Ratownik w niezatapialnym koszu do podnoszenia 
                   rozbitków

CZESŁAW CICHY
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 galowy – obowiązywał w czasie inspekcji, 
przeglądów i uroczystości;

 służbowy – używany do pełnienia służby 
wartowniczej i wachtowej, w czasie urlopu, 
służby garnizonowej i obsady łodzi okrętowych;

 służbowy nocny – używany przy pełnieniu 
służby w nocy i w czasie złej pogody oraz przez 
obsady łodzi okrętowych w nocy;

 codzienny – ubranie robocze z kołnierzem 
marynarskim i krawatem, trzewiki pokładowe, 
podoficerowie młodsi nosili bluzę granatową 
do białych, roboczych spodni, w nocy obowiązy-
wały spod nie granatowe. Czapka robocza płó-
cienna typu amerykańskiego wzór 1933 uży-
wana podczas pracy i codziennej służby na 
okręcie w obrębie portu lub koszar. Bosmani 
nosili komplet munduru granato wego bez ba-
retek;

roboczy – ubranie robocze bez kołnierza lub 
granatowe swetry, używane podczas prac po-
rządkowych i ćwiczeń;

biały – ubranie białe płócienne z kołnierzem 
marynarskim, czapka z białym wierzchem i sa-
perki z cholewami zakrytymi nogaw kami 













spodni. Bosmani i podchorążowie mieli białe 
kurtki i spodnie oficerskie, czapkę z białym po-
krowcem. Ubiór przewidziany był do użytku 
w gorącym klimacie na okręcie i lądzie. Wartę 
okrętową pełniono zazwyczaj w ubiorze służbo-
wym w pasie z ładownicami i karabinem. Tra-
powi występowali bez uzbrojenia i pasa. Ten 
sam ubiór używany był do służby garnizonowej 
i służbowego wyjś cia na ląd (patrole) z pasem 
i bagnetem oraz z bronią na specjalny rozkaz. 
Podoficerowie pokładowi pełniący służbę na 
okręcie mieli gwizdki bos mańskie zawieszone 
na czarnym sznurku wokół szyi. Marynarze, 
bosmani i oficerowie używali kombinezonów 
granatowych lub płóciennych ubrań do prac re-
montowych oraz w maszy nowniach. W zimie 
do ubioru noszono półpłaszcze. Marynarze 
w czasie niesłużbowego wyjścia na ląd i urlopu 
nie nosili żadnego uzbrojenia, podobnie pod-
czas patroli poza granicami kraju. W Marynar-
ce Wojennej obowiązywały od 1928 roku wy-
łącznie białe szaliki. Od 1 czerwca 1930 roku 
pasy i ładownice szeregowych marynarki były 
wykonywane z czarnej skóry.

11 września 1933 roku ustalono sześć typów 
ubioru dla szeregowych Mary narki Wojennej:
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Decyzja ta obowiązywała tylko na 
terenie podległym dowódcy floty 
i w sezonie letnim, czyli od l maja 
do 31 sierp nia. Rok później ze-

zwolenie to rozciągnięto na Flotyllę Pińską.
Oficerowie Marynarki Wojennej, którzy 

pełnili służbę w lotnictwie mor skim, wy-
różniali się natomiast począwszy od 1928 
roku oznaką lotniczą wyszytą złotymi nić-
mi i noszoną na lewym rękawie kurtek oraz 
płaszczy.

W 1928 roku, w związku ze zmianą na-
zwy szkół oficerskich na szkoły podchorą-
żych, słuchacze Szkoły Podchorążych Ma-
rynarki Wojennej zamiast dotych czasowej 
odznaki (gwiazdka w wieńcu) otrzymali 
złoty mono gram „SP” nakładany na klapy 
kurtki i naramienniki. Lata nauki oznaczano 
odpowiednio jednym, dwoma lub trzema 
złotymi galonami szerokości 4 milimetrów 

dookoła rękawa na wysokości 10 milime-
trów od jego dolnej krawędzi.

Od l maja 1938 roku do munduru galowe-
go i wieczorowego obowiązywał pas parad-
ny z rapciami ze skóry, z naszytą złotą ta-
śmą i dwoma granatowymi paskami przy 
krawędziach. Noszone od początku lat 30. 
XX wieku sznury naramienne dla oficerów 
flagowych, ordynansowych oraz adiutan tów 
na prawym ramieniu półfraka, surduta, kurt-
ki granatowej i letniej zostały dokładnie 
określone w 1936 roku. Wykonywane one 
były ze złotej plecionki przetykanej grana-
tem, ze złoconymi metalowymi okuciami. 

Dotychczasowy kapelusz ubioru galowego 
został dodatkowo ozdobiony obszyciem na 
krawędzi czarną jedwabną wstążką szerokości 
25 milimetrów, a u admirałów złotym galo-
nem szerokości 30 milimetrów. Kokardę zmie-
niono na srebrno-białą z czerwonym kołem 

w środku, a złoty galon zastąpiono pętlami ze 
złotego sznura o średnicy 7 milimetrów.

W Marynarce Wojennej obowiązkowe było 
noszenie do pewnych typów stroju białej broni 
bocznej. W początkowym okresie były to 
wspomniane szable oficerskie, przeważnie au-
striackie i inne, oraz kordziki, a u szeregowych 
– bagnet od karabinu. Ze względu na wysoki 
koszt opracowania i wypro dukowania specjal-
nej szabli marynarskiej dopiero w 1927 roku 
wprowa dzono nowy typ polskiej szabli prze-
znaczonej do służby garnizonowej, w czasie 
parad wojskowych i uroczystości, przeglądów, 
defilad, uroczy stych nabożeństw. Noszono ją 
do ubioru galowego przy składaniu i oddawa-
niu wizyt oficjalnych na obcych okrętach lub 
władzom w obcych portach oraz w czasie uro-
czystości na okręcie, a także na przyjęciach 
i uroczystościach prywatnych.                       

Szabla od święta
W 1927 roku zezwolono kadrze Marynarki Wojennej 
na noszenie poza służbą białych spodni, białego obuwia 
razem z białą czapką do granatowej kurtki. 

M A R Y N A R S K I E  T R A D Y C J E

SŁAWOMIR KUDELA
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M O R S K I E  T R A D Y C J EP S Y C H O L O G  R A D Z I

W polskiej tradycji jest bardzo 
wiele przysłów i porzeka-
deł, z których dużo mówi 
o zmienności losu ludzkie-
go. Zazwyczaj mądrości te 

są formułowane w sposób humorystyczny, cza-
sem ukazują groteskowość sytuacji, prawie za-
wsze przemawiają do odbiorcy prostym, a nie-
kiedy dosadnym językiem. Każdy zna co naj-
mniej kilka powiedzonek akcentujących pewną 
cyrkularność ludzkiego losu, jak chociażby to 
mówiące, że fortuna kołem się toczy. Inne rów-
nież podkreślają wzloty i upadki w życiu czło-
wieka, okresy powodzenia i takie, gdy wydarze-
nia przygniatają nas swoim balastem. 

Człowiek jednak, dzięki swojej wrodzonej 
mądrości, doświadczeniu i możliwościach 
adaptacyjnych, nie daje się łatwo pokonać 
trudnościom. Zawsze walczy i zmaga się 
z przeciwnościami tak, aby sytuację poprawić. 
To właśnie te trudne, podbramkowe momenty, 
bardziej mobilizują ludzi do działania. Czasa-
mi nawet wyzwalają takie pokłady energii, 
kreatywności, fizycznej wytrzymałości, o ja-
kie byśmy się sami nigdy nie podejrzewali. 
Sprawy, z którymi się zmagamy, są różne, stra-
tegie stosowane w celu zaradzenia problemo-
wi – indywidualne, również skala problemów 
każdego z nas jest inna. 

Jak wiadomo, nadzieja nie zawsze ma racjo-
nalne podłoże, czasami, z perspektywy obser-
watora, wydaje się być bezsensowna. Jednak 
nie jest. Nigdy. Nawet jeżeli nie pomoże od-
wrócić losu czy dokonać zmiany, to nadzieja 
ludziom w trudnej sytuacji, po prostu pomaga 
żyć. Tak jest, ale zdarza się również inaczej. 

Zdarza się tak, że wydarzenie trudne nie mo-
bilizuje, ono swoim tragizmem obezwładnia 
i paraliżuje. Czasami 
chodzi o skalę problemu 
czy dramatu, rozmiar 
cierpień, czasami o cha-
rakter osoby uwikłanej 
w dramatyczne przeży-
cia, prawie zawsze o na-
gły, niespodziewany kontekst wydarzenia. Wte-
dy, nawet jeżeli nie przychodzi nam do głowy 
oddające istotę rzeczy słowo, czujemy, że inten-
sywność przeżyć, doświadczeń jest wielka, zbyt 
duża. To takie sytuacje, kiedy słowo „dramat”, 
przecież silne i doniosłe w treści, brzmi jednak 
zbyt banalnie. 

Takie wydarzenie wywołuje silne emocje 
w całym środowisku, a w dobie globalizmu 
przekracza granice państw. W sytuacji wyjąt-
kowej, trudnej psychologicznie, znajdują się 
najbliżsi ofiar, tych, którzy ucierpieli lub zgi-
nęli. Obezwładnienie, paraliż myśli i czynów, 

zaprzeczanie faktom, mechaniczne wykony-
wanie niepotrzebnych czynności to tylko nie-
które stany, które zdarzają się w takich sytu-
acjach. Bywa, że niepokoją one i dziwią sa-
mych zainteresowanych.

Stres związany z wydarzeniem traumatycz-
nym jest tak duży, że osoby, których on dotyczy, 
zawsze wymagają pomocy. Istnieje bowiem za-
grożenie, że naturalne zdolności adaptacyjne 
człowieka nie wystarczą do poradzenia sobie 
w kryzysie. Wsparcie otoczenia, rodziny i zna-
jomych, pomoc profesjonalistów – lekarzy i psy-
chologów to dwa uzupełniające się elementy 
właściwie działającego systemu pomocy po wy-
darzeniu traumatycznym. Osoby zmagające się 
z traumą często nie widzą już w niczym sensu. 
Gubią cel, wiarę i nadzieję... Często zamykają 
się w sobie, godzą na cierpienie. Nie mają na-
dziei i nie chcą jej mieć. Życzliwa, cierpliwa po-
moc ma za zadanie ten stan zmienić, wydobyć 
z otchłani i pokazać życie, a czas – najlepszy 
z lekarzy, będzie sprzyjał. 

W radzeniu sobie w sytuacjach o wymiarze 
egzystencjalnym pomagają też silnie ugrunto-
wane wartości duchowe i wiara w Boga. To ta-
kie kotwice, które sprawiają, że w chwilach nie-
pewności, zamętu i utraty, pomagają trwać na 
właściwym kursie. Wiele badań wskazuje na to, 
że ludzie, którzy w dramatycznych sytuacjach 
potrafią odwołać się do wartości duchowych 
i religijnych, szybciej wracają do równowagi 
psychicznej, a wspomnienia bolą coraz mniej. 

Osoby, które przeżyły traumę, często mó-
wią, że po takim doświadczeniu nic już nie jest 
takie samo. Życie dzieli się na to przed zdarze-

niem i po nim, istnieje 
granica i punkt odniesie-
nia. Nierzadko zmieniają 
się też one same. Stają 
się bardziej refleksyjne, 
widzą świat z szerszej 
perspektywy, bywa, że 

po pewnym czasie znajdują filozoficzny sens 
takiego wydarzenia, godzą się ze światem i so-
bą. Jeżeli dzieje się inaczej, jeśli osoba długo 
izoluje się w swoim smutku, a lęk oraz inne ne-
gatywne emocje dominują nad pozytywnymi, 
teraźniejszość i przyszłość nie są ważne, a stan 
letargu nie mija miesiącami, oznacza to, że po-
trzebna jest pomoc. Zacznij od życzliwego by-
cia obok, wspólnego milczenia. Bądź na wy-
ciągnięcie ręki, tak po prostu – bądź.             

Po prostu bądź
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Sytuacja, która swoim 
dramatyzmem przerasta 
wszelkie wyobrażenia, 
to sytuacja traumatyczna

Tym, co łączy ludzi zmagających się życiowymi 
trudami jest nadzieja.

 Komandor podporucznik 
KATARZYNA FILIMONIUK
 rodzinawojsk@mw.mil.pl
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Z anim torpedowce przyznane 
Polsce w 1919 roku trafiły do 
kraju, musiały przejść general-
ny remont. Postulaty przyzna-
nia Rzeczypospolitej większej 

ilości okrętów byłych państw zaborczych nie 
zostały uwzględnione, dlatego w tej sytuacji 
Departament dla Spraw Morskich rozpoczął 
starania o zakup okrętów za granicą. 
W kwietniu 1920 roku wysłano do Finlandii 
Aleksandra Cwalinę i kapitana marynarki 
Bolesława Białopiotrowicza. Po ich powro-
cie i przedłożeniu ofert zdecydowano zaku-
pić cztery traulery, jak wówczas nazywano 
minowce, trójmasztowy statek szkolny oraz 
holownik morski pojemności 500 ton i dwa 
nowe holowniki po 80 ton. Negocjacje trwały 
kilka miesięcy, w lipcu i sierpniu rozmowy 
jednak wstrzymano. Z ramienia DSM uczest-
niczył w nich także kapitan marynarki 
Mieczysław Bereśniewicz. W końcu sierp-
nia powrócono do rokowań. Ze względu na 
ograniczone środki finansowe zdecydowano 
kupić cztery traulery, dwie kanonierki i sta-
tek szkolny.

Traulery zamówiono 25 września 1920 roku 
przez DSM w Hoffstrom Skogsbyro z Helsing-
forsu (Helsinek). Okręty te zostały przyjęte 
przez komisję odbiorczą 24 czerwca następnego 
roku. Jednostki otrzymała Dania z podziału flo-
ty niemieckiej, a następnie odsprzedała Polsce. 
Traulery otrzymały nazwy: „Jaskółka”, „Me-

wa”, „Rybitwa” i „Czajka”. Żartobliwie nazy-
wano je ptaszkami. 

Były to poniemieckie trałowce typu FM 
(Flachgehendes Minensuchboot) zbudowane 
przez niemieckie stocznie: Caesar Wollheim we 
Wrocławiu („Jaskółka” i „Mewa” w 1918 ro-
ku), G. Seebeck w Geestermünde („Czajka”, 
zwodowana 6 lipca 1918 roku, do służby we-
szła 24 sierpnia tego roku) oraz Lübecker Ma-
schinenbau-Gesellscheft w Lubece („Rybi-
twa”, zwodowana w 1919 roku, weszła do 
służby 11 czerwca 1919 roku). 

Zakupione bez sprzętu i uzbrojenia traulery, 
choć prawie nowe, były zaniedbane i wymaga-
ły remontu, który został wykonany w Stoczni 
Gdańskiej. Na początek zamontowano im po 
dwa ciężkie karabiny maszynowe, z czasem 
zostały odpowiednio wyposażone. Charakte-
ryzowały je następujące dane taktyczno-tech-
niczne: wyporność standardowa 170 ton, peł-
na 203 ton; wymiary: 43 x 6 x 1,6 metrów; 
uzbrojenie: 47 milimetrów armata wzór 1895 
Hotchkiss, dwa ciężkie karabiny maszynowe 
Maxim wzór 1908, do 20 min i dwa trały kon-
taktowe; załoga: dwóch oficerów oraz 30 pod-
oficerów i marynarzy; dwie maszyny parowe 
o mocy 600 koni mechanicznych, prędkość 
maksymalna 12 węzłów, zasięg 700 mil mor-
skich przy prędkości 12 węzłów.

Grupa traulerów najpierw weszła w skład 
dywizjonu ćwiczebnego. Później, 1 kwietnia 
1930 roku powstał dywizjon minowców, w 

którego skład, oprócz minowców, weszły ka-
nonierki i dwa torpedowce. Przez dziesięć lat 
minowce były wykorzystywane głównie do 
szkolenia specjalistów morskich. W 1931 roku 
należało wycofać je ze służby, ponieważ re-
mont kadłubów i ko tłów był nieopłacalny. 

„Czajka” wycofana ze służby 12 paździer-
nika 1931 roku, w roku następnym została 
sprzedana i była używana jako statek pasażer-
ski na trasie Tczew–Gdańsk–Gdynia. We 
wrześniu 1939 roku została zatopiona w Gdy-
ni w celu zablokowania basenu żeglarskiego, 
a po wydobyciu przez Niemców, pocięty na 
złom. Tego samego dnia wycofano ze służby 
„Jaskółkę”, którą w następnym roku sprzeda-
no firmie Neptun. Potem używana była jako 
statek towarowy na Wiśle. Dalszy jej los jest 
nieznany. „Rybitwa” wycofana ze służby 
w 1931 roku w następnych latach została zło-
mowana. Natomiast „Mewa” podczas sztormu 
w lutym 1931 roku została staranowana w ba-
senie południowym portu gdyńskiego przez 
dźwig pływający, który zerwał się z cum. Na 
skutek uszkodzeń okręt zatonął. 23 marca 
1931 roku został wydobyty i wycofany ze 
służby, a od 1932 roku był remontowany 
i przebudowywany na okręt hydrograficzny 
„Pomorzanin” (II), który do służby wszedł w 
1934 roku. We wrześniu 1939 roku brał udział 
w ewakuacji morskiego dywizjonu lotniczego 
z Pucka na Półwysep Helski, następnie zablo-
kował przejście Depka na Mieliźnie Rewskiej. 
14 września 1939 roku został zbombardowany 
i zatopiony w okolicach Jastarni przez lotnic-
two niemieckie.                                              

D Z I E J E  P O L S K I E J  F L O T Y

Pierwsze traulery 
Marynarki Wojennej

Pierwszymi okrętami, które zasiliły polską flotę wojenną po „Pomorzaninie”, 
były cztery poniemieckie traulery, „Jaskółka”, „Mewa”, „Rybitwa” i „Czajka”. 

WALTER PATER
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TWÓRCĄ JUDO JEST JAPOŃCZYK 
DOKTOR JIGORO KANO (1860–1938). 
Kano jako młodzieniec nie był ani silny ani 
duży (w wieku 20 lat ważył nie więcej niż 
45 kg), przez co często mu dokuczano. Za 
namową przyjaciela rodziny zaczął trenować 
ju-jitsu. Po jakimś czasie Kano zaczął opra-
cowywać własne techniki i udoskonalać te 
już mu znane. Gdy miał 22 lata, zaczął pro-
wadzić własną szkołę walki w świątyni bud-
dyjskiej w Kamakurze. Dwa lata później 
szkoła ta została nazwana kodokan. Stała 
się też pierwszą i zarazem największą szkołą 
judo na świecie. Z początku styl ten był zna-
ny jako kano jiu-jitsu bądź kano jiu-do. Tech-
niki stosowane w judo wywodzą się z ju-jitsu, 
lecz usunięto te, które zagrażają życiu lub 
zdrowiu, w tym uderzenia i kopnięcia. Gene-
ralnie walka polega na wykorzystaniu siły 
przeciwnika przeciw jemu samemu, co 
umożliwia osobie słabszej pokonanie dużo 
silniejszego wroga.
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Adam zapisał się na judo w 1980 ro-
ku. Miał wówczas 13 lat. Jak sam 
mówi, zaczął trenować za namową 
starszego brata, również judoki. 

Pierwsze sukcesy przyszły szybko. W 1983 ro-
ku zdobył brązowy medal na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. Pięć lat później wywal-
czył srebro na Mistrzostwach Polski Młodzieży. 
Potem stawał do walk na macie już jako senior. 
Na mistrzostwach Polski kilkakrotnie zdobywał 
medale. Dwa razy były to srebrne krążki. Był 
także brązowym medalistą Wojskowych Mi-
strzostw Europy na Węgrzech w 2003 roku, 
a rok wcześniej uhonorowano go tytułem naj-
lepszego zawodnika technicznego Pucharu Pol-
ski Seniorów. Wygrał wówczas wszystkie walki 
przed czasem. 

Adam Poździk przez lata walk na macie 
wyspecjalizował się w trzech technikach: uchi 
mata, harai goshi i ouchi gari. Pierwsza z nich 
to rzut przeciwnika do przodu po podcięciu 
wewnętrznej strony jego uda, druga polega na 
podbiciu biodra przeciwnika i rzuceniu go na 

matę, a trzecia to duże wewnętrzne podcięcie 
nogi przeciwnika przy jednoczesnym pchnię-
ciu go do tyłu. Zazwyczaj właśnie jedna z tych 
technik pomagała Adamowi wygrać walkę 
przed czasem.

Dzisiaj starszy bosman jest trenerem judo 
w gdyńskim WKS „Flota”. Jak sam mówi, ju-
do uczy pokory i szacunku dla przeciwnika. 
„Uczy też samodyscypliny”, dodaje judoka. 
„Podstawowa zasada tego sportu mówi: ustąp, 
żeby zwyciężyć. W jakimś sensie można ją 
także stosować w życiu, ale trzeba pamiętać 
o tym, że Europa to nie Japonia i nasza mental-
ność trochę różni się od azjatyckiej”. Pomimo 
tego, znajomość filozofii judo przydaje się tre-
nerowi. 

Adam Poździk pierwszy dan w judo zdobył 
w wieku 20 lat (dan to mistrzowski stopień 
w judo, upoważniający do noszenia czarnego 
pasa). Trzy lata temu zdał egzamin na trzeci 
dan. Prawdopodobnie nie jest to ostatni sto-
pień mistrzowski w jego karierze.                 

TOMASZ GOS

Ustąp, żeby zwyciężyć – tę zasadę 
Adam Poździk wyznaje od blisko trzydziestu lat. 
Jak dotąd świetnie się sprawdza zarówno 
na macie, jak i poza nią.

Techniczne 
podcięcie
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W nocy 22 kwietnia 2009 roku z zakładu karnego w Gdańsku dzięki 
pomocy z zewnątrz ucieka grupa niebezpiecznych przestępców. 

Natychmiast zostaje o tym poinformowany oficer dyżurny Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gdańsku. Blokada dróg, obserwacja przejść granicz-
nych oraz  rozesłanie listów gończych nie przynoszą jednak oczekiwane-
go rezultatu. 

Tak zaczyna się scenariusz ćwiczeń „Zwiastun Burzy 2009” z za-
rządzania kryzysowego przeprowadzonych w kwietniu w Gdańsku. Mia-
ły one na celu przećwiczenie procedur oraz współdziałania różnych 
służb w akcjach antyterrorystycznych. Jeden z jego elementów odbył się 
w bazie promowej PŻB w Nowym Porcie. 

Autobus z zAkłAdnikAmi 
Tam właśnie udali się uciekinierzy. Opanowali stojący autobus,  

a pasażerów wzięli jako zakładników. Grupa zażądała wycofania pol-
skich wojsk z Afganistanu, grożąc wysadzeniem pojazdu z ludźmi. Od-
powiednie służby zareagowały bezzwłocznie. Z terenu bazy ewakuowa-
no wszystkie osoby postronne, działanie rozpoczęły natomiast siły poli-
cji i straży granicznej.

Pokaz na terenie bazy rozpoczął się od akcji uwolnienia zakładni-
ków. Dokonali tego funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczeń Działań  
z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Wsparcie zapewniały im jed-
nostki pływające Kaszubskiego Dywizjonu SG zabezpieczające ją od 
strony kanału portowego. W akcji wziął również udział śmigłowiec, na 
którego pokładzie znalazł się policyjny snajper. Po błyskawicznej akcji 
przestępcy zostali ujęci, a zakładnicy (których rolę odgrywali studenci 
Akademii Marynarki Wojennej) uwolnieni. Schwytanych terrorystów 
umieszczono w samochodach, a  zakładników zabrał autokar. W kon-
woju zostali oni przewiezieni na teren Komendy MOSG. Tam nastąpiło 
ustalenie tożsamości aresztowanych. Przeprowadzono także identyfi-
kację pasażerów w celu ustalenia, czy żaden z nich nie współdziałał  
z przestępcami.

Podczas szturmu autobusu natrafiono na podejrzaną paczkę.  
Do jej neutralizacji zostaje wydzielona grupa pirotechników policyjnych 
oraz z Grupy Bezpieczeństwa Lotów z placówki SG w Gdańsku-Rębie-
chowie. Przy pomocy specjalnej armatki wodnej jeden z pirotechników 
dokonał neutralizacji domniemanego ładunku wybuchowego.            

Przemysław GurGurewicz

„Zwiastun Burzy 2009”




