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   Szanowni Czytelnicy!

29 kwietnia 2010 roku 8. Flotylla Obrony Wybrzeża im. 
wiceadmirała Kazimierza Porębskiego obchodzi 
45. rocznicę powstania. 

    Stosowna to okazja do przypomnienia ważniejszych kart z histo-
rii Flotylli. W swojej czterdziestopięcioletniej historii 8. FOW reali-
zowała postawione przez dowódcę Marynarki Wojennej zadania, 
które sukcesywnie ulegały zmianie i modyfikacji będąc odpowiedzią 
na stawiane przed siłami morskimi wyzwania. Ich realizacja uzależ-

niona była od składu sił i środków, ich stanu technicznego oraz zaawansowania 
procesów modernizacyjnych m.in., wprowadzaniem na uzbrojenie nowego sprzętu 
okrętowego jak również sprzętu i wyposażenia jednostek brzegowych. Świnoujską 
Flotyllę przede wszystkim tworzyli ludzie: oficerowie, podoficerowie, marynarze 
i pracownicy wojska. Z ich trudu i profesjonalnego przygotowania wywodzi się dziś 
pokolenie kadry zawodowej stanowiącej zwarty i sprawny organizm zdolny do wy-
konywania różnorodnych zadań. 

Setki tysięcy mil morskich, tysiące dni w morzu, udział w największych manew-
rach państw NATO i polskiej Marynarki Wojennej oraz udział w misjach zagranicz-
nych to bilans dokonań Flotylli ostatnich lat. 

Dziękuję oficerom, podoficerom, marynarzom i pracownikom wojska za codzien-
ny wysiłek. Życzę wszystkim wielu osiągnięć w zaszczytnej służbie na morzu.

Niech ten jubileusz będzie okazją, by w poszanowaniu naszych tradycji również 
z  odwagą spojrzeć w przyszłość.

kontradmirał Krzysztof Teryfter
Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

 2  GRZEGORZ ŁYKO | Nowa wachta

 5  TOMASZ GOS | Siła ZOP

 6  JACEK KWIATKOWSKI | 45-letnia Flotylla

 8  PIOTR PŁUCIENNIK | Przebicie na ORP "HAŃCZA"

 9  TOMASZ GOS | Jachty w sieci

 10  ROBERT BIERNACZYK| Kariera podoficera 

 12  DOROTA WALETKO | 65 lat "Riwiery" w Gdyni

 13  TOMASZ GOS | Wierność w detalach

 14  KRZYSZTOF WYGNAŁ | Marynarz dwóch flot

 15  KATARZYNA FILIMONIUK | ...

 16  GRZEGORZ ŁYKO | Obsypani nagrodami

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

Czasopismo "Bandera" jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".
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Historia okrętu rakietowego ORP 
„Władysławowo” dowodzi, że 
„ostatnie opuszczenie bandery” 
może skończyć się prawdziwym 

„happy endem”. To przykład na to, że załoga 
wycofanego okrętu potrafi doświadczenie, 
które na nim zdobyła, przełożyć na dalszą 
pracę w morskim rodzaju Sił Zbrojnych RP. 
Ostatnie lata okrętu 433 pokazują również, 
jak grupa pasjonatów w sprzyjających oko-
licznościach potrafi ocalić od zapomnienia 
ważny kawałek polskiej morskości. 

TWARDA SZKOŁA
ORP „Władysławowo” to okręt projektu 

205, typu Osa-I. W polskiej Marynarce Wo-
jennej służyło 13 takich jednostek, a „Włady-
sławowo” było najmłodszą z nich. Okręt wcie-

lono do służby 13 listopada 1975 roku. Otrzy-
mał numer burtowy 433, a wszyscy nazywali 
go „Trzynastką”. Ostatni raz biało-czerwoną 
banderę opuszczono na nim 31 marca 2006 
roku. To wdzięczna jednostka, która zawsze 
miała szczęście do dobrej załogi – wspomina 
ostatni dowódca okrętu kmdr ppor. Maciej 
Osika, drugi bohater tej opowieści. – Trzydzie-
stoosobowa załoga „Trzynastki” była bardzo 
zżyta. W tak niewielkim środowisku nie ma 
anonimowości. Każdy znał od podszewki każ-
dego i po prostu można było na sobie polegać 
– dodaje. Niewątpliwie czynnikiem, który ce-
mentował marynarzy „Władysławowa” były 
trudne warunki służby. 

Ten dość surowy okręt nie był przezna-
czony do długotrwałych rejsów. Błyskawicz-
nie wyjść z portu, zaatakować przeciwnika 

i wrócić do bazy – tak krótko można by 
scharakteryzować specyfikę jego działania. 
Małe gabaryty (długość to zaledwie 38,5 m, 
a szerokość 7,6 m), duża moc silników i ol-
brzymie jak na swoje czasy możliwości bo-
jowe nie szły w parze z wygodą pracy. Na-
wet dowódca nie miał łatwego życia. Głów-
ne stanowisko dowodzenia znajdowało się 
na pokładzie otwartym. Dlatego też okręty 
te określano mianem kabrioletów. – mówi 
kmdr ppor. Osika – Latem po paru godzi-
nach dowódca okrętu miał tzw. służbową 
opaleniznę doskonale oddającą wzór obo-
wiązującego umundurowania, zwłaszcza be-
ret i koszulę. Zimą natomiast ubierał się na 
przysłowiową cebulkę oraz stosował prze-
różne sposoby na zachowanie czynności ży-
ciowych twarzy – śmiejąc się dodaje. 
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„Ostatnie opuszczenie bandery” – tak Ceremoniał Wojskowy SZ RP oznacza koniec 
służby okrętu w Marynarce Wojennej RP. Dla załogi ta smutna uroczystość 
jednoznaczna jest z zakończeniem pewnego etapu służby, dla okrętu jest często 
pierwszym krokiem jego ostatniej drogi. Drogi, którą wiele jednostek kończy na 
złomie. Wiele, ale na szczęście nie wszystkie.

Nowa wachta
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Osy były niemal najszybszymi jednostka-
mi w całej flocie. Prędkości jakie rozwijały 
do dziś są nieosiągalne dla innych jedno-
stek. Przy 30 węzłach okręt zachowywał się 
bardzo charakterystycznie. Piana, dziura 
w morzu za rufą i ściana wody – wspomina 
kmdr ppor. Osika. Jednak jak uczy historia 
na każdą technologię przychodzi kres. Okrę-
ty te wycofano, a załogi musiały znaleźć no-
we miejsce w strukturach polskiej floty. 

TERAZ KOŚCIUSZKO
Kmdr ppor. Maciej Osika był dowódcą 

ORP „Władysławowo” przez ponad 6 lat 
(od 4 października 1999 r. do 14 listopada 
2005 r.). Okrętom projektu 205 poświęcił 
pierwsze 10 lat swojej kariery. W tym cza-
sie wykonał m.in. sześć ćwiczebnych ope-
racji faktycznego użycia głównego uzbroje-
nia okrętu, rakiet przeciwokrętowych 
P-15U. Po wycofaniu jednostki trafił do 
sztabu Dywizjonu Okrętów Rakietowych, 
gdzie był flagowym nawigatorem. W mar-
cu 2008 roku został wyznaczony na stano-
wisko zastępcy dowódcy fregaty rakietowej 
ORP „Gen. T. Kościuszko”. Zamienić okręt 
projektu 205 na fregatę typu Oliver Hazard 
Perry nie jest łatwo. Nie można nie zauwa-
żyć różnic jakie dzielą oba typy jednostek, 
ale twarda szkoła wyniesiona z Os pozwala 
się zaadoptować w praktycznie każdym 
środowisku. – przyznaje kmdr ppor. Osika 
– Najlepszym tego przykładem jest fakt, że 

na „Kościuszce” służę z trzema innymi 
członkami załogi „Władysławowa”. Wszy-
scy dają sobie świetnie radę. 

Swoją „przesiadkę” na fregatę rakietową 
porównuje do zamiany klasycznego, może 
trochę zabytkowego, sportowego kabrioletu 
na dostojnego SUV-a. Jak sam przyznaje 
pamiętając o emocjach jakie powodowały 
działania na Osach docenia „luksusy” służ-
by na znacznie większych i nowocześniej-
szych okrętach. Na ORP „Gen. T. Kościusz-
ko” czekają nowe zadania i nowe wyzwania. 
Działania fregat mają charakter głównie 
ekspedycyjny i sojuszniczy. Są zatem dia-
metralnie różne od funkcji jakie spełniały 
okręty rakietowe projektu 205. Jest to kolej-
ny przykład na to, że umiejętność adaptacji 
do nowych warunków służby jest maryna-
rzom niezmiernie potrzebna. 

OSTATNI REJS
Niemal dokładnie po czterech latach od 

zakończenia służby w polskiej Marynarce 
Wojennej, 26 marca 2010 roku, ORP „Wła-
dysławowo” rozpoczął swój ostatni rejs. 
Opuścił macierzystą bazę morską w Gdyni 
w asyście holownika Pasat II, który prze-
holował go do portu w Kołobrzegu. Ostatni 
rejs okrętu przebiegał przy bardzo spokoj-
nej pogodzie. Stan morza 1 i wiatr w pory-
wach do 3°B sprawiły, że poruszający się 
z prędkością 4 węzłów holownik dotarł 
bezpiecznie i bez przeszkód do kołobrze-

skiego portu. „Władysławowo” został pozy-
skany przez Muzeum Oręża Polskiego. 
Tam będzie tworzyć wspólnie ze ścigaczem 
okrętów podwodnych ORP „Fala” oraz po-
zostałościami po kontrtorpedowcu ORP 
„Burza”, które już są atrakcją muzeum, 
tzw. Kołobrzeski Skansen Morski. 

Historia ORP „Władysławowo” i jego 
ostatniego dowódcy ma swój niecodzienny 
epilog. 28 marca, o godzinie 02:20 nad ra-
nem, kiedy ORP „Władysławowo” kończył 
swój rejs i wchodził do kołobrzeskiego 
portu kilka mil morskich obok pracowała 
jednostka hydrograficzna polskiej Mary-
narki Wojennej ORP „Heweliusz”. Tak się 
złożyło, że w rejsie uczestniczył kmdr 
ppor. Osika. Dzięki zbiegowi okoliczności 
towarzyszył w ostatnim rejsie ORP „Wła-
dysławowo”. Wywołałem kapitana holow-
nika Passat II przez radiostację okrętową 
i podziękowałem za godne przeprowadze-
nie mojego okrętu w nowe miejsce – mówi 
kmdr ppor. Osika. – Mam nadzieję, że 
wszystko się uda i będę mógł przywozić do 
Kołobrzegu dzieci i wnuki, żeby pokazać 
gdzie służyłem przez ponad 10 lat. Kmdr 
ppor. Maciej Osika przyznaje, że pomimo 
tego, ze jest w pełni oddany służbie na fre-
gacie, to nigdy nie zapomina się swojego 
pierwszego okrętu.

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

Mam nadzieję, że wszystko się uda i będę mógł 
przywozić do Kołobrzegu dzieci i wnuki, żeby 
pokazać gdzie służyłem przez ponad 10 lat – 
mówi komandor ppor. Maciej Osika
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Ostatni rejs ORP Władysławowo – odholowanie do Kołobrzegu
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Pamięci poległych lotników morskich
Marzec to dla lotników morskich mie-

siąc pamięci. 13 lat temu, podczas 
akcji ratowniczej katastrofie uległ śmigło-
wiec W-3RM „Anakonda” 0512. W ubie-
głym roku, w ostatnim dniu marca na lotni-
sku w Gdyni Babich Dołach katastrofie 
uległ samolot transportowy An-28.

12 marca 1997 roku, w godzinach noc-
nych, podczas prowadzenia akcji ratowni-
czej w trudnych warunkach atmosferycz-
nych, katastrofie uległ śmigłowiec ratowni-
czy „Anakonda” z numerem 0512 z eska-
dry „C” ówczesnego 1. Puckiego Dywizjo-
nu Lotniczego. Zginęła wówczas cała czte-
roosobowa załoga, która drugi raz podczas 
pełnienia całodobowego dyżuru wystarto-
wała na wezwanie o pomoc. W 13 rocznicę 

tego tragicznego zdarzenia, w Kościele 
Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu od-
było się nabożeństwo w intencji załogi 
„Anakondy”, która zapłaciła najwyższą ce-
nę lecąc na pomoc innemu człowiekowi.

31 marca, w pierwszą rocznicę katastro-
fy samolotu An-28 1007 lotnicy morscy 
z 28. Puckiej Eskadry Lotniczej w Gdyni 
Babich Dołach udali się na cmentarz 
w Gdyni Oksywiu aby uczcić pamięć pole-
głych kmdr por. pil. Romana Berskiego 
oraz st. chor. mar. Ireneusza Rajewskiego. 
Wiązanki kwiatów i znicze złożono także 
w miejscu wypadku. Po południu delegacje 
lotników odwiedziły groby kolegów spo-
czywających na cmentarzach w rodzinnych 
miejscowościach – kmdr. ppor. pil. Marka 

Sztabinskiego w Węgorzewie oraz kpt. 
mar. pil. Przemysława Dudzika w Chrzano-
wie. Tego samego dnia, w Kościele Garni-
zonowym w Gdyni Oksywiu odprawione 
zostało nabożeństwo w intencji poległej za-
łogi samolotu An-28.

Dwie akcje ratownicze, w tym samym 
czasie przeprowadziła 25 marca załoga 

śmigłowca Marynarki Wojennej na Bałtyku. 

Dwie akcje jednocześnie
Marynarka Wojenna została zaalarmowa-

na, że pomocy wzywa kuter rybacki. U jed-
nego z członków załogi wystąpiły trudności 
z oddychaniem. Kuter znajdował się około 
35 mil morskich na północny zachód od 
Darłowa. Śmigłowiec ratowniczy Mi-14 PS 
(29 Eskadra Lotnicza MW) wystartował 
z lotniska w Darłowie. Po około 20 minu-
tach lotu osiągnął rejon akcji. Po kolejnym 
kwadransie rybak był już w śmigłowcu pod 
opieką lekarza pokładowego. 

W tym samym czasie służby ratownicze 
MW odebrały kolejny sygnał wzywania po-
mocy. Tym razem pomocy wzywała jednost-

ka turystyczna, która znajdowała się około 
34 mil morskich na północ od Jarosławca 
(ok. 20 mil morskich na wschód od rejonu 
pierwszej akcji). U jednej z osób wystąpiły 
objawy zawału serca. W ciągu 15 minut za-
łoga Mi-14 PS dotarła do drugiej jednostki 
i podjęła na pokład drugą osobę. 

Ratownicy MW zdecydowali obrać kieru-
nek na Koszalin, aby jak najszybciej przeka-
zać obie osoby do szpitala. W drodze do 
szpitala lekarz pokładowy prowadził ciągłą 
pomoc medyczną. Nieco ponad półtorej go-
dziny od startu śmigłowiec MW wylądował 
na stadionie w Koszalinie. Tam obie osoby 
przekazano obsadom karetek pogotowia. 
Stan pierwszej z nich (rybaka) był dobry, 
natomiast stan drugiej osoby stabilny.

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojen-
nej i Federalny Urząd ds. Żeglugi i Hy-

drografii (BSH) Niemiec podpisały porozu-
mienie o współpracy. Dokument jest formal-
nym potwierdzeniem trwającego od lat 

współdziałania na rzecz zapewnienia bez-
pieczeństwa żeglugi. Podpisanie porozumie-
nia odbyło się w piątek, 26 marca w siedzi-
bie Instytutu Morskiego w Gdańsku.

Wieloletnia współpraca pomiędzy pol-
ską, a niemiecką służbą hydrograficzną 
obejmuje przede wszystkim: wymianę da-
nych i materiałów obu instytucji, wspólne 
redagowanie i produkcję niektórych pro-
duktów – głównie są to Atlasy map dla ma-
łych jednostek, bieżącą wymianę istotnej 
informacji w zakresie bezpieczeństwa że-
glugi oraz uzgadnianie wspólnych stano-
wisk w sprawach hydrograficznych i bez-
pieczeństwa żeglugi, szczególnie na akwe-

Polsko - niemiecka hydrografia

nach sąsiadujących obu państw. Obie insty-
tucje współdziałają ponadto w ramach Ko-
misji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego 
(BSHC), która jest jedną z kilkunastu ko-
misji regionalnych ustanowionych przez 
międzynarodową Organizację Hydrogra-
ficzną (IHO).
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Lotnictwo jest jedną z najgroźniejszych broni do zwalczania okrętów 
podwodnych. Podwodniacy są często bezradni wobec ataku z powietrza.

Siła ZOP

Załogi śmigłowców Mi-14PŁ i SH
-2G z Darłowa i Gdyni Babich 
Dołów uczestniczyły pod koniec 
marca w treningu taktycznym 

zwalczania okrętów podwodnych. W ćwi-
czeniu, które odbyło się na poligonie mor-
skim w rejonie Półwyspu Helskiego uczest-
niczyła również załoga okrętu podwodnego 
typu Kobben. 

Śmigłowce miały za zadanie wyśledzić 
i zniszczyć okręt podwodny. Poszukiwania 
prowadzono za pomocą detektora anomalii 
magnetycznych oraz stacji hydroakustycz-
nej. Załogi śmigłowców Mi-14PŁ do śle-
dzenia okrętu na głębokości peryskopowej 
wykorzystywały również stację radioloka-
cyjną. Przeprowadzono pozorowany atak. 
Okręt podwodny w konfrontacji z trzema 
śmigłowcami jest praktycznie bez szans.

PRZEWAGA SZYBKOŚCI
Siły powietrzne w odróżnieniu od jedno-

stek nawodnych i podwodnych  ZOP mogą 
w bardzo krótkim czasie dotrzeć do wyzna-
czonego akwenu i podjąć natychmiast po-
szukiwania okrętu podwodnego. Jest to zna-
cząca przewaga lotnictwa nad innymi jed-
nostkami bojowymi. Natomiast możliwości 

zlokalizowania przez okręt podwodny śmi-
głowca lub samolotu są ciągle ograniczone.

Tylko niektóre współczesne okręty pod-
wodne posiadają systemy umożliwiające 
spenetrowanie przestrzeni powietrznej 
przed wynurzeniem okrętu. Taki system 
posiadają na przykład okręty typu Gotland. 
Jednak by okręt mógł wykryć znajdującą 
się w powietrzu wrogą jednostkę, musi pły-
nąć tuż pod powierzchnią wody. A to może 
zostać zauważone przez pilotów śmigłow-
ców lub samolotów.

POWIETRZNY DUET
Śmigłowce skutecznie działają w parach 

(lub większych grupach). Jeden z nich pro-
wadzi wówczas nasłuch podając namiary 
na okręt drugiemu śmigłowcowi, który mo-
że przeprowadzić atak na namierzoną jed-
nostkę. Nawet jeśli okręt podwodny wykry-
je nadlatujące jednostki, to i tak nie wie, 
z której z nich zostanie przeprowadzony 
atak. A to w znacznym stopniu utrudnia 
ucieczkę podwodniaka. 

Poszukiwanie, śledzenie i niszczenie 
okrętów podwodnych to jedno z podstawo-
wych zadań Gdyńskiej Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej. Lotnicy morscy mogą 

je wykonywać samodzielnie lub we współ-
działaniu z okrętami nawodnymi. W tym ce-
lu śmigłowce Mi-14PŁ, SH-2G oraz samo-
lot patrolowo – rozpoznawczy An-28B1RM 
Bis (Bryza Bis) wyposażono w detektor 
anomalii magnetycznych oraz wyrzucane 
pławy radiohydroakustyczne. Załogi śmi-
głowców Mi-14 do poszukiwań mogą rów-
nież wykorzystywać stację hydroakustycz-
ną. Podstawowe uzbrojenie śmigłowców sta-
nowi torpeda MU-90, opcjonalnie Mi-14PŁ 
mogą być uzbrojone w bomby głębinowe 
PŁAB-250-120.

Lotnictwo do działań ZOP zostało użyte już 
podczas I wojny światowej, jednak na szer-
szą skalę samoloty do walki z okrętami 
podwodnymi zastosowano podczas działań 
w II wojnie światowej. Brytyjskie siły po-
wietrzne RAF wykorzystywały do tych dzia-
łań samoloty typu Sunderland, Whitley, 
Hudson oraz amerykańskie Cataliny. Po-
wstała wtedy pierwsza samodzielna jed-
nostka wojskowa Coastal Command, która 
zajmowała się głównie działaniami ZOP.

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Rozwój Marynarki Wojennej w la-
tach 60. ubiegłego stulecia 
w znaczącym stopniu uzależnio-
ny był od czynników zewnętrz-

nych, jak i wewnętrznych, które wywierały 
wpływ na ówczesny stan potencjału mili-
tarnego Polski. Zmiany w organizacji Ma-
rynarki Wojennej dokonane w tym okresie 
wynikały z nowych koncepcji Dowództwa 
Marynarki Wojennej dotyczących dalszego 
rozwoju sił morskich1.

Powrócono do koncepcji (sprzed 1950 
roku), formowania dowództwa dla dwóch 
flotylli obrony wybrzeża: w Świnoujściu 
i Helu. Jednostki stacjonujące w tych mia-
stach, miały już nie tylko bronić baz woj-
skowych i wód terytorialnych, ale także 
podległe sobie wybrzeże. Realizując te za-
mierzenia, w maju 1965 roku po przefor-

1 Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski, Polska Mary-
narka Wojenna 1918 – 1980, Warszawa 1992, s.273.

mowaniu Bazy MW w Świnoujściu i podle-
głych jej jednostek, na mocy rozkazu do-
wódcy MW nr 027 z dnia 29 kwietnia 1965 
roku utworzono 8 Flotyllę Obrony Wybrze-
ża. Wkrótce na stanowisko dowódcy flotyl-
li 1 lipca 1966 roku przybył kontradmirał 
Zygmunt Rudomino. 

8. Flotylla Obrony Wybrzeża w swojej 45 
– letniej historii realizowała postawione za-
dania, które były uzależnione od stawianych 
przed siłami morskimi wyzwań. Zakres 
i treści zadań stawianych przed flotyllą uza-
leżnione były od składu sił i środków, ich 
stanu technicznego oraz zaawansowania 
procesów modernizacyjnych m.in. wprowa-
dzaniem na uzbrojenie nowego sprzętu 
okrętowego jak również sprzętu i wyposaże-
nia jednostek brzegowych.

Obecnie o potencjale bojowym 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża decydują trzy dywizjony 
okrętowe wykonujące zadania transportowo 

– minowe (2 Dywizjon Okrętów Transporto-
wo-Minowych) oraz obrony przeciwmino-
wej (12 Woliński Dywizjon Trałowców 
w Świnoujściu i 13 Dywizjon Trałowców 
w Gdyni). Ponadto w skład flotylli wchodzą 
cztery jednostki brzegowe realizujące zada-
nia zabezpieczenia jej działań. Zadaniami 
inżynieryjno – saperskimi zajmuje się 8 Ko-
łobrzeski Batalion Saperów MW. Obronę 
przeciwlotniczą flotylli zapewnia 8 Dywi-
zjon Przeciwlotniczy, a obronę przeciwche-
miczną realizuje 30 Kompania Chemiczna. 
Zabezpieczenie logistyczne sił okrętowych 
realizowane jest w oparciu o Komendę Por-
tu Wojennego w Świnoujściu posiadającą 
w swoim składzie pomocnicze jednostki 
pływające różnorodnego przeznaczenia oraz 
Batalion Zabezpieczenia i Punkt Bazowania 
w Kołobrzegu. 

Flotylla odpowiada za obronę wybrzeża, 
a jej profilem są działania trałowo – mino-

45 - letnia Flotylla

Setki tysięcy mil morskich, tysiące dni w morzu, udział w największych manewrach państw NATO i polskiej 
Marynarki Wojennej oraz udział w misjach zagranicznych to bilans dokonań 8 Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu w ostatnich latach. 29 kwietnia 2010 roku świnoujska flotylla obchodzi 45. rocznicę powstania.
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kpt. mar. Jacek Kwiatkowski
jkwiatkowski@mw.mil.pl

DOWÓDCY 8 FOW
• kontradmirał Zygmunt Rudomino 
  (1966-1969)
• kmdr dypl. Witold Gliński (1969-1971)
• kontradmirał Kazimierz Bossy  
  (1971-1979)
• kmdr dypl. Romuald Waga (1979-1983)
• kontradmirał Henryk Matuszczyk 
  (1983-1993)
• kontradmirał Stanisław Kasperkowiak
  (1993-2002)
• kontradmirał Michał Michalski 
  (2002-2005)
• kontradmirał Jerzy Lenda (2005-2009)
• kontradmirał Krzysztof Teryfter (od 2009)

we oraz transportowe. Do jej zasadniczych 
zadań należy: 
• prowadzenie działań na morzu w składzie 

narodowych i sojuszniczych zgrupowań sił 
OPM i minowania w ramach realizacji zadań 
związanych z obroną państwa oraz udziałem 
w kolektywnej obronie państw NATO;

• reagowanie w przypadku wystąpienia sytu-
acji kryzysowych;

• wsparcie i zabezpieczenie bojowe działań 
sił morskich;

• udział w misjach i operacjach pod auspi-
cjami NATO, UE i organizacji międzyna-
rodowych.
8 Flotylla Obrony Wybrzeża współpracu-

je z siłami morskimi innych państw już od 
początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie 
na obszarze Bałtyku, cieśnin duńskich oraz 
Morza Północnego. 

Po wstąpieniu Polski do NATO w 1999 
roku liczne przedsięwzięcia w ramach kon-
taktów międzynarodowych ukierunkowano 
na osiągnięcie postępu w przygotowaniu 
kadr do pełnego współdziałania wewnątrz 
Sojuszu oraz na doskonalenie obowiązują-
cych w pakcie procedur. 

W ramach współpracy okręty flotylli 
uczestniczyły w ćwiczeniach międzynaro-
dowych, składały wizyty w portach zagra-
nicznych, delegacje załóg składały wizyty 
oficjalne i robocze w jednostkach, oficero-
wie brali udział w obchodach świąt i rocz-
nic, a także w ćwiczeniach i posiedzeniach 
stałych grup roboczych NATO. 

Okręty świnoujskiej flotylli biorą udział 
we wszystkich ćwiczeniach Marynarki Wo-
jennej oraz w wielu ćwiczeniach krajowych 
i międzynarodowych, na Morzu Bałtyckim 
i Morzu Północnym, takich jak „Sandy Co-
ast”, „Passex”, „Baltops”, „Blue Game”, 
czy „Sarex”.

Okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża od 10 
lat biorą udział w ćwiczeniach pk. „Open 
Spirit” – operacji prowadzonej w ramach 
programu „Partnerstwo dla pokoju”. W ich 
trakcie zrealizowano przedsięwzięcia szero-
ko rozumianej obrony przeciwminowej, ta-
kie jak poszukiwanie i niszczenie min oraz 
oczyszczanie akwenów wodnych z pozosta-

łości po I i II wojnie światowej. W 2008 ro-
ku okręt ORP „Czajka” wykrył i zniszczył 
prawie dwie tony materiałów wybucho-
wych, które zalegały w okolicach torów 
wodnych prowadzących do głównych por-
tów Zatoki Ryskiej, natomiast w ubiegło-
rocznej operacji ORP „Flaming” zniszczył 
7 min morskich o łącznej masie ładunków 
wybuchowych ponad 2000 kg. 

Udział w stałym zespole SNMCMG1 
okrętów 8 Flotylli Obrony Wybrzeża po-
zwolił na zastosowanie w codziennej dzia-
łalności szkoleniowej procedur obowiązu-
jących w natowskich siłach morskich oraz 
na bojowe wykorzystanie systemów broni 
podwodnej w warunkach realnego zagroże-
nia minowego. Podczas działań w zespole 
zweryfikowano możliwości okrętów, 
zwłaszcza pod względem technicznym i lo-
gistycznym, mające znaczenie podczas dłu-
gotrwałego pływania. 

Na początku tego roku okręt wsparcia lo-
gistycznego ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki” rozpoczął działania w składzie 
stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej 
NATO SNMCMG1 (Standing NATO Mine-
countermeasures Group 1). Operuje jako 
platforma dowodzenia wielonarodowym ze-
społem okrętów NATO, wchodzącym 
w skład Sił Natychmiastowego Reagowania 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zespół, li-
czący od czterech do siedmiu jednostek, 
prowadzi kompleksowe działania obrony 
przeciwminowej – poszukiwanie, wykrywa-
nie i niszczenie min dennych oraz kotwicz-
nych, trałowanie kontaktowe i niekontakto-
we, a także wytyczanie bezpiecznych torów 
wodnych. Po raz pierwszy Polska delegowa-
ła swojego dowódcę zespołu – od 19 stycz-
nia jest nim kmdr por. Krzysztof Rybak.

Współpraca wojskowa 8 Flotylli Obrony 
Wybrzeża z jednostkami sił morskich Nie-
miec, Królewskiej Marynarki Wojennej Danii 
oraz z siłami morskimi innych państw NATO 
stanowi ważny element budowy wzajemnego 
zaufania oraz podtrzymywania dobrosąsiedz-
kich stosunków. Korzyści odniesione ze 
współpracy z siłami międzynarodowymi po-
twierdzają zasadność takich kontaktów.

Obecnie świnoujska flotylla stanowi do-
świadczony i pełen ambicji zespół, mający 
wielu doskonale przygotowanych zawodowo 
i oddanych jej oficerów, podoficerów, mary-
narzy oraz pracowników wojska. 

W czerwcu 1994 r. 8 FOW przyjęła imię 
współtwórcy polskiej floty, wiceadmirała 
Kazimierza Porębskiego. Święto jednostki 
ustanowiono na dzień 29 kwietnia. 

8 FOW była wielokrotnie odznaczona, 
m.in. Orderem Sztandaru Pracy II Klasy 
w 1978 roku, czterokrotnie medalem za 
Osiągnięcia w Służbie Wojskowej oraz inny-
mi odznaczeniami państwowymi i resorto-
wymi – za wysoki stan gotowości bojowej, 
a także osiągnięcia w szkoleniu i wychowa-
niu żołnierzy. W latach 1998 i 1999 w uzna-
niu zasług flotylla wyróżniona została „Zna-
kiem Honorowym Sił Zbrojnych RP”.

Dzisiejsza struktura organizacyjna świ-
noujskiej flotylli to Dowództwo 8 FOW, 
2 Dywizjon Okrętów Transportowo-Mino-
wych, 12 Woliński Dywizjon Trałowców, 
13 Dywizjon Trałowców, 8 Dywizjon Prze-
ciwlotniczy, 8 Kołobrzeski Batalion Sape-
rów MW, 30 Kompania Chemiczna, Ko-
menda Portu Wojennego, Komenda Garni-
zonu Świnoujście, Orkiestra Garnizonowa, 
Klub Garnizonowy w Świnoujściu, Klub 
Garnizonowy w Dziwnowie, Klub Żołnier-
ski w Świnoujściu.

Okręty 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu
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Na ORP „HAŃCZA” z 12. Dywi-
zjonu Trałowców 8. Flotylli Obro-
ny Wybrzeża, który o świcie wy-
szedł w morze trwa przygotowanie 

do ćwiczenia z zakresu obrony przeciwawaryj-
nej. Dowódca okrętu kpt. mar. Andrzej Lisow-
ski, wraz z mechanikiem okrętowym por. mar. 
Wojciechem Kozakiem omawiają szczegóły 
scenariusza. Odpowiedzialność za całość 
szkolenia spoczywa na dowódcy, jednak akcją 
kierował będzie mechanik. Por. mar. Kozak 
wie, że mimo omówienia przebiegu ćwicze-
nia, niektóre epizody dowódca ujawni dopiero 
podczas akcji. Dla mechanika jest to jednak 
zrozumiałe. „Załoga musi być przygotowana 
na nieprzewidziane zdarzenia, szczególnie na 
niekorzystny rozwój wypadków." – mówi me-
chanik. "Okręt wojenny, eksploatowany w 
każdych warunkach pogodowych, narażony 
jest jak wszystkie jednostki pływające na 
uszkodzenia w wyniku silnego sztormu lub 
podczas pływania w lodzie, wejścia na mieli-
znę, zderzenia, uderzenia o przeszkody pod-
wodne oraz dodatkowo na uszkodzenia w wy-
niku prowadzenia działań bojowych. Przy du-
żej nieszczelności na uratowanie okrętu jest 
tylko kilka minut, dlatego takie ćwiczenia to 
podstawa marynarskiego szkolenia.” – dodaje. 

Gdy tylko ORP „HAŃCZA” wszedł na po-
ligon kpt. mar. Lisowski podaje pierwsze 
wprowadzenie „woda w pomieszczeniu 12 
marynarzy”. To jedno z największych po-
mieszczeń na trałowcu, znajdujące się 
w dziobowej części okrętu. Z.d.o. kpt. mar. 
Karol Zabrocki natychmiast uruchamia przy-
cisk alarmowy i na okręcie rozlega się seria 
krótkich dźwięków oznaczających alarm 
wodny. Przez rozgłośnię rozlega się komuni-
kat „Alarm wodny, alarm wodny. Zbiórka 
drużynki awaryjnej na korytarzu głównym”. 
Gdy marynarze stoją już gotowi do działania, 
dowódca drużynki awaryjnej - bosman okrę-
towy mł. chor. mar. Mariusz Kruk, zgodnie 
z wprowadzeniami mechanika, wysyła 
dwóch marynarzy na rozpoznanie do zalewa-

nego pomieszczenia. Po chwili marynarze 
meldują, że jest przebicie poszycia kadłuba 
na lewej burcie, poniżej linii wodnej o średni-
cy około 30 centymetrów, pomiędzy wręga-
mi 57 i 58. Pomimo uruchomionego systemu 
osuszania, wody wciąż przybywa. Mechanik 
okrętowy podejmuje decyzję o założeniu pla-
stra miękkiego, stosowanego z zewnątrz ka-
dłuba na przebicia o dużej średnicy oraz 
o uruchomieniu dodatkowej pompy zanurze-
niowej wewnątrz pomieszczenia. Teraz 
wszystko w rękach bosmana okrętowego i je-
go drużynki. Dwóch marynarzy zostaje od-
delegowanych do zainstalowania pompy, 
reszta biegnie na dziób okrętu aby przygoto-
wać plaster. Założenie tego rodzaju zabezpie-
czenia wymaga wprawy i koordynacji dzia-
łań wszystkich marynarzy. Plaster miękki to 
prostokątna płachta grubej tkaniny z możli-
wością przyczepienia do każdego z jej rogów 
linek, dzięki którym może zostać nasunięta 
i dociśnięta w miejscu przebicia. Trudność 
stosowania plastra miękkiego polega na tym, 
że dwie z tych linek należy poprowadzić 
w poprzek kadłuba, pod stępką okrętu. Linki 
te bardzo lubią zaplątać się ze sobą, owinąć 
o kotwicę, a na trałowcu dodatkowo o stację 
hydrolokacyjną. Marynarzom jednak udaje 
się założyć plaster, a żeby trzymał się pewnie 
na miejscu, linki dociągnięte zostają na kabe-
stanie dziobowym. Teraz czas na próbę wy-
trzymałościową. Dowódca daje komendę 
„oba 850 naprzód”. Okręt powoli rusza do 
przodu. Jeżeli plaster utrzyma się na swoim 
miejscu ćwiczenie zostanie zaliczone. Linki 
trzeszczą, ale plaster nie poddaje się. Fala 
prawidłowo dociska go do burty okrętu. Do-
wódca jednak nie kończy ćwiczenia. Zamiast 
odboju alarmu jest nowe wprowadzenie 
„awaria pompy zanurzeniowej i systemu osu-
szania”. Mechanik natychmiast podejmuje 
decyzję o zastosowaniu eżektora. Marynarze 
porzucają pompę i przygotowują nowe urzą-
dzenie. Do funkcjonowania tego systemu po-
trzebne są dwa węże do wody o różnych śred-

nicach i właśnie eżektor – urządzenie z otwo-
rem ssącym, do którego podłączone są oba 
węże. Wąż o mniejszej średnicy podłączony 
zostaje do hydrantu i rozwinięty w zalanym 
pomieszczeniu. Teraz podłączony zostaje 
eżektor, a do niego wąż o większej średnicy, 
którego koniec zostaje wyprowadzony za 
burtę okrętu. Po prawidłowej instalacji syste-
mu, eżektor zostaje wrzucony w zęzy na po-
mieszczeniu dziobowym. Po meldunku na 
GSD, że wszystko gotowe czas na sprawdze-
nie urządzenia w działaniu. Uruchomiona zo-
staje pompa wodna, która poprzez hydrant 
tłoczy wodę do eżektora. Woda pod dużym 
ciśnieniem zasysa dodatkowo wodę z zalane-
go pomieszczenia i grubszym wężem ucho-
dzi za burtę. Sytuacja zostaje opanowana.

Dowódca musi wiedzieć, że w razie po-
trzeby załoga poradzi sobie z każdym zagro-
żeniem. „Chcę być pewien, że każdy wie co 
i czym ma robić w czasie akcji.” – mówi kpt. 
mar. Lisowski. „Dlatego nigdy nie żałuję 
czasu na takie ćwiczenia. Marynarze muszą 
doskonale znać budowę okrętu, rozmiesz-
czenie sprzętu na pokładzie i sposoby jego 
użycia” i dodaje „nie wyobrażam sobie sy-
tuacji, że mechanik mówi o przebiciu np. na 
20 wrędze, a ktoś się zastanawia, gdzie to 
jest”. – dodaje.

Dlatego dopiero teraz dowódca okrętu ze-
zwala zagrać odbój alarmu wodnego. Po 
sklarowaniu sprzętu, czas na omówienie 
ćwiczenia. Analizowana jest cała akcja od 
początku. Wskazywane są niedociągnięcia 
każdego z marynarzy oraz rozpatrywane po-
tencjalne skutki każdej decyzji. „Zawsze 
jest coś co można poprawić, zrobić lepiej al-
bo po prostu szybciej” – mówi kpt. mar. Li-
sowski. Potem uśmiecha się i dodaje – 
„A ponieważ to dla naszego dobra, zrobimy 
to jeszcze raz”.

Gdy okręt opuszcza macierzysty port, załoga nigdy do końca nie wie co może ją spotkać w trakcie rejsu. 
Niezależnie od tego czy mają to być ćwiczenia, czy też jedno z wielu zadań bojowych, ostateczny scenariusz 
i tak napisze morze. Dlatego rolą dowódcy okrętu jest takie wyszkolenie załogi, aby była gotowa stawić czoło 
możliwie najtrudniejszym wyzwaniom. Na każde ćwiczenie okrętowe dowódca szykuje kilka „niespodzianek”, 
którymi zaskoczy załogę w najmniej spodziewanym momencie.

chor. mar. Piotr Płuciennik
ppluciennik@uznam.net.pl

ABC 
marynarskiego rzemiosła
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Na nowej stronie OSŻMW można 
znaleźć informacje na temat hi-
storii placówki, zapoznać się z 
wszystkimi jachtami należącymi 

do ośrodka, a także dowiedzieć się o naj-
bliższych wydarzeniach z nim związanych. 
Istnieje też możliwość przejrzenia archiwal-
nych wydarzeń lub obejrzenia galerii zdjęć. 

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze 
szkoleniem żeglarskim można skontaktować 
się z oficerem dyżurnym, oficerem praso-
wym lub komendantem. Wszystkie potrzeb-
ne telefony, a także adres poczty elektro-
nicznej są oczywiście umieszczone na no-
wej stronie internetowej.

OSŻMW przeznaczony jest do prowadze-
nia szkoleń żeglarskich i motorowodnych, 
organizacji rejsów szkoleniowo-stażowych 
i udziału w regatach krajowych i zagranicz-
nych. W Ośrodku szkolą się i odbywają rej-
sy podchorążowie, kadeci i elewi szkół woj-
skowych oraz kadra Wojska Polskiego. Do 
zabezpieczenia zadań ośrodek wykorzystuje 
12 jachtów pełnomorskich, 5 jachtów zato-
kowych, jednostkę motorową, łódź patrolo-
wą i dwie łodzie typu RIB. Szkoleniem, pro-

Ruszyła strona internetowa Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. Dedykowana jest marynarzom 
i sympatykom żeglarstwa. Może ją odwiedzić każdy zainteresowany szkołą pod żaglami.

Jachty w sieci

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl

wadzeniem rejsów i przygotowaniem jedno-
stek pływających zajmuje się 30 osób.

Działalność żeglarska w Marynarce Wo-
jennej rozpoczęła się w październiku 1946 
roku powołaniem sekcji żeglarskiej w Klubie 
Sportowym „Flota”. Rok później minister 
obrony narodowej utworzył Morski Ośrodek 
Sportów Wodnych. W roku 1973 roku zmie-
niono nazwę  jednostki na Ośrodek Szkolenia 
Żeglarskiego Marynarki Wojennej.

W swojej codziennej działalności Ośrodek 
poza jednostkami organizacyjnymi MON 
współpracuje między innymi z Jacht Klubem 
MW „KOTWICA”. Komendantem Ośrodka 
jest kmdr por. Piotr Ostrowski. 

B A N D E R A

OŚRODEK SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO 
MARYNARKI WOJENNEJ  dysponuje 17 
jednostkami pływającymi:
JACHTY PEŁNOMORSKIE - 12;
JACHTY ZATOKOWE - 5;
INNE JEDNOSTKI - 2
Adres strony internetowej OSŻMW:
http://www.osz.mw.mil.pl
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Od ponad roku toczy się dyskusja 

w kręgach szkoleniowych do-
wództw i jednostek wojskowych 
na temat nowego modelu szkole-

nia i służby podoficerów zawodowych Mary-
narki Wojennej. Nowe zasady kształcenia ka-
detów Marynarki Wojennej wejdą w życie 
w przyszłym roku. Przygotowanie kandyda-
tów na podoficerów ma być realizowane 

w oparciu o Szkołę Podoficerską Marynarki 
Wojennej, która od 2011 roku znajdzie się 
w strukturach organizacyjnych Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

ZIELONE ŚWIATŁO DLA 
MARYNARZY ZAWODOWYCH

Wśród specjalistów–szkoleniowców panuje 
przekonanie, że najlepszym źródłem naboru 

do korpusu podoficerskiego będą marynarze 
z korpusu szeregowych zawodowych, przynaj-
mniej z pięcioletnim doświadczeniem, z wy-
kształceniem średnim i bardzo dobrą opinią 
służbową. Takie rozwiązanie spowoduje skró-
cenie okresu szkolenia kadetów z obecnych 13 
miesięcy do 5-9 miesięcy i przyniesie znaczą-
ce oszczędności finansowe oraz wprowadzi 
możliwość rozwoju zawodowego dla maryna-

W dwudziestoleciu międzywojennym ubiegłego wieku, drzwi do korpusu podoficerskiego 
otwierało doświadczenie, nienaganny przebieg służby i znajomość rzemiosła morskiego. Po 
osiemdziesięciu latach, powraca się do idei tworzenia korpusu podoficerskiego Marynarki 
Wojennej, głównie w oparciu o marynarzy zawodowych. 

Wypracowano trzy modele szkolenia, które w jasny sposób określają możliwości naboru kandydatów na podoficerów ze względu na ich stopień 
przygotowania.
• MODEL PIERWSZY jest przewidziany dla kandydatów z korpusu szeregowych, którzy będą się kształcić na kierunkach, w których nie mają 

żadnego przygotowania specjalistycznego (przykładowo strzelec będzie chciał zostać artylerzystą). W powyższym modelu kształcenie kade-
tów trwać będzie do 9 miesięcy.

• MODEL DRUGI opracowany z myślą o kandydatach z korpusu szeregowych, którzy będą się kształcić na kierunkach, w których mają przygo-
towanie specjalistyczne. Powyższa forma kształcenia potrwa do 5 miesięcy i będzie realizowana jako kurs uzupełniający.

• MODEL TRZECI przewidziany jest dla kandydatów ze środowiska cywilnego. Kształcenie będzie trwać w tym przypadku do 12 miesięcy, 
przy czym szkolenie podstawowe realizowane będzie w oparciu o pododdział szkolenia podstawowego w Ośrodku Szkolenia Podstawowego 
i Specjalistycznego znajdującego się w CSzMW. 

Kariera podoficera



NR 12 | 25 KWIETNIA 2010 11     

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

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I (

3)
 

rzy zawodowych służby kontraktowej. "Dla 
najlepszych marynarzy zawodowych, cezura 
czasowa 12 lat służby kontraktowej nie ozna-
czałaby pożegnania z granatowym mundu-
rem" – mówi kmdr dypl. Zenon Juchniewicz, 
komendant CSzMW. "Niepowetowaną stratą 
dla Marynarki Wojennej byłoby odejście ze 
służby marynarzy z bogatym już doświadcze-
niem i dużą wiedzą specjalistyczną" – podkre-
śla kmdr Juchniewicz. "Przyjęcie modelu 
szkolenia podoficerów głównie na bazie kor-
pusu szeregowych zawodowych, pozwala po-
wiązać awans w hierarchii wojskowej z podno-
szeniem kwalifikacji ogólnozawodowych" – 
dodaje. Nie zapomniano jednak o ochotnikach 
ze środowiska cywilnego. Model kształcenia 
podoficerów przewiduje możliwość ich nabo-
ru do służby kandydackiej w Szkole Podofi-
cerskiej MW, ale w tym przypadku pierwszeń-
stwo będą mieć absolwenci szkół ponadgim-
nazjalnych o profilu morskim z uprawnienia-

mi zdobytymi w trakcie nauki w szkole śred-
niej. Szkolenie trwałoby do 12 miesięcy, ale 
byłoby jedynie uzupełnieniem naboru z kor-
pusu szeregowych zawodowych.

WYKSZTAŁCENIE Z MIĘDZYNA-
RODOWYM CERTYFIKATEM

Usteckie Centrum to pierwszy ośrodek 
szkolenia w Siłach Zbrojnych, który planuje 
nadawać uprawnienia cywilne uznawane na 
całym świecie w czasie szkolenia wojskowe-
go. "Centrum uzyskało już zgodę Ministra 
Obrony Narodowej na utworzenie Ośrodka 
Szkolenia Morskiego (OSM) i realizuje żmud-
ne, ale konieczne procedury, żeby uzyskać 
uprawnienia do nadawania certyfikatów zgod-
nych z wymaganiami określonymi przez IMO 
(International Maritime Organisation) oraz za-
wartymi w Konwencji STCW (Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping)" – 
mówi kmdr ppor. Dariusz Kloskowski, wykła-

dowca cyklu nawigacji i koordynator utworze-
nia OSM. "Dopełnienie tych formalności po-
zwoli certyfikować wiedzę i umiejętności kan-
dydatów na marynarzy zawodowych w spe-
cjalnościach morskich w zakresie zintegrowa-
nego kursu bezpieczeństwa STCW, a absol-
wentów Szkoły Podoficerskiej MW w zakresie 
kwalifikacji cywilnych marynarza wachtowe-
go (specjaliści pokładowi) lub motorzysty 
wachtowego (specjaliści działu mechaniczne-
go)" – wyjaśnia kmdr ppor. Kloskowski. We-
dług usteckich specjalistów na takie szkolenie 
przychodziliby marynarze zawodowi, którzy 
sprawdziliby się w praktycznym działaniu na 
okrętach, prezentujący wysoki poziom moty-
wacji do służby i mający świadomość trudów 
jej pełnienia na stanowiskach podoficerskich. 
Takie podejście pozwoli na racjonalną selekcję 
i wybór najlepszych kandydatów zgodnie 
z ich zawodowymi predyspozycjami, łącznie 
z predyspozycjami przywódczymi, które mogą 

się ujawnić w trakcie służby w jednostce. Jed-
noczesne zdobycie certyfikatów, które uzna-
wane są na krajowym i międzynarodowym 
rynku pracy, może okazać się ważnym atutem 
każdego podoficera morskiego po zakończe-
niu służby w Marynarce Wojennej.

KSZTAŁCENIE PERSPEKTY-
WICZNE I NOWOCZESNE

Znaczne zmniejszenie potrzeb szkolenio-
wych i profesjonalizacja Marynarki Wojennej, 
skłoniły specjalistów z CSzMW do opracowa-
nia modelu kształcenia kierunkowego. "Zakła-
damy, że każdy podoficer będzie się szkolił 
w grupie specjalności wojskowych (na kierun-
ku) np. broni morskich z uwzględnieniem 
szkolenia w konkretnej specjalności dopiero 
w końcowej fazie" – wyjaśnia kmdr por. dr 
Andrzej Urbanek, Szef Wydziału Dydaktycz-
nego CSzMW. "To pozwoli na uniknięcie sy-
tuacji, w której nie będzie racjonalnych powo-

dów do rozpoczęcia szkolenia dla jednego czy 
dwóch podoficerów w określonej specjalności, 
pomimo takich potrzeb. Sens tego rozwiąza-
nia pojawi się również w momencie rotacji na 
stanowiskach w danej grupie osobowej np. 
łączności. Ukończenie kursu uzupełniającego 
wystarczy, by otrzymać drugą specjalność 
wojskową związaną z innym typem sprzętu 
wojskowego. Na taką kompensację szkolenia 
pozwoli właśnie kształcenie kierunkowe na 
kursie podoficerskim" – dodaje.

Ostateczny model szkolenia kandydatów do 
korpusu podoficerskiego musi wykrystalizo-
wać się jeszcze w tym roku, by w następnym, 
stanowił podstawę do ogłoszenia pierwszego 
naboru marynarzy zawodowych w warunkach 
pełnej profesjonalizacji armii.

Jak mówi kmdr Juchniewicz – Dla najlepszych marynarzy zawodowych, 12 lat służby 
kontraktowej nie oznaczałoby pożegnania z granatowym mundurem.

kmdr ppor. Robert Biernaczyk
rzecznikcszmw@mw.mil.pl
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Klub Marynarki Wojennej powstał 
7 lipca 1945 roku w Gdyni. Instytu-
cja była jedną z pierwszych placó-
wek kulturalno-oświatowych na 

Pomorzu. W kolejnych latach Dom Marynarza 
MW przeformowano na Dom Marynarki Wo-
jennej, a następnie na Klub Oficerski MW, któ-
ry w 1950 roku rozpoczął działalność w nowej 
siedzibie – przedwojennej „Polskiej Rivierze” – 
przy ulicy Zawiszy Czarnego 1. Ten charakte-
rystyczny i położony w centrum miasta budy-
nek służy Klubowi do dziś. 

Na przełomie lat Klub Marynarki Wojennej 
przeszedł wiele zmian, a od 2003 roku wszedł 
w nową strukturę organizacyjną. Kierownikiem 
został kmdr ppor. Krzysztof Pałka. W Klubie 
powstały wówczas zespoły taneczne i wokalny, 
pracownia plastyczna, studio filmowo-fotogra-
ficzne oraz czytelnia internetowa. Zgodnie 
z duchem czasu wystartowała strona interneto-
wa Klubu. Placówka rozwinęła skrzydła na ni-
wie kulturalnej i oświatowej. Od lutego 2009 
roku obowiązki kierownika pełni kmdr por. An-
drzej Nowak, który kontynuuje jej wszechstron-
ny rozwój. «Rok 2009 był dla nas trudny, ze 

względu na ograniczone środki finansowe poja-
wiły się trudności z realizacją działań, wyszli-
śmy jednak z tego obronną ręką. Istotna jest dla 
nas współpraca z Oddziałem Komunikacji Spo-
łecznej DWiPO MON, Oddziałem Wychowaw-
czym DMW oraz Gdyńskim Oddziałem Za-
bezpieczenia MW. Dzięki pracy załogi Klubu, 
zaangażowaniu i wsparciu partnerów społecz-
nych tj.: Wydziału Kultury m.Gdyni, Centrum 
Kultury w Gdyni, Stowarzyszenia „Terra Mari-
que”, SKF „Korsarz” czy Oddziału PTTK MW, 
zrealizowaliśmy kilkadziesiąt przedsięwzięć. 
Cieszę się, bo zapotrzebowanie na naszą dzia-
łalność jest znaczące, co pokazuje frekwencja 
i uznanie wśród uczestników imprez».

Dla społeczności morskiego rodzaju sił 
zbrojnych Klub organizuje szkolenia, konferen-
cje, warsztaty tematyczne i interdyscyplinarne. 
Jako główny ośrodek kultury i oświaty MW jest 
koordynatorem plenerów, przeglądów i konkur-
sów na szczeblu Marynarki Wojennej. W ra-
mach pracy środowiskowej, współpracuje z ka-
drą zawodową, byłymi żołnierzami, pracowni-
kami wojska oraz ich rodzinami. Spełnia także 
funkcję integracyjną. Dużą popularnością cie-

szą się festyny rodzinne, podróże historyczne 
oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 

Klub Marynarki Wojennnej jest miejscem, 
w którym odbywają się imprezy o różnorod-
nym charakterze. Wiele z nich na stałe wpisa-
ło się w kulturalny krajobraz Marynarki Wo-
jennej i Gdyni. Podczas cyklicznych Biesiad 
Literackich gośćmi Klubu były takie osobisto-
ści jak: Jerzy Stuhr, Władysław Bartoszewski 
i Martyna Wojciechowska. Amatorów kina 
niezależnego „Riwiera” zaprasza na comie-
sięczne pokazy kina offowego, warsztaty oraz 
przegląd najlepszych obrazów Grand OFF. 
Wystawy i „Spotkania ze Sztuką” są okazją do 
obcowania z artystami, ich twórczością, a tak-
że zdobywania wiedzy z historii sztuki i foto-
grafii. „Koktajle Artystyczne w Riwierze” to 
wszechstronne i niebanalne koncerty dla miło-
śników muzyki. W swojej ofercie Klub posia-
da również imprezy turystyczne i pikniki ma-
rynistyczne, które przyciągają ogromną pu-
bliczność, integrując środowisko wojskowe 
i mieszkańców Trójmiasta. "Przez ostatnie lata 
udało nam się stworzyć nowe formy kulturalne 
m.in. Koktajle Artystyczne czy Klub Filmowy. 
Posiadamy profesjonalną stronę internetową. 
Prężnie funkcjonujące koła zainteresowań, ze-
społy taneczne oraz Zespół Wokalny promują 
MW oraz uświetniają święta państwowe w ca-
łym kraju. Chcemy się rozwijać. W przyszło-
ści będziemy wzbogacać naszą ofertę nietu-
zinkowymi inicjatywami artystycznymi i dzia-
łaniami na rzecz upowszechniania dorobku 
i tradycji Marynarki Wojennej" – mówi kie-
rownik kmdr por. Andrzej Nowak.

Już niespełna dwa miesiące po zakończeniu II wojny 
światowej na mapie Gdyni pojawiło się miejsce, w którym 
polscy marynarze mogli spędzać czas na rozmowach, 
rozrywce i obcowaniu ze sztuką. Był to Dom Marynarza 
Marynarki Wojennej. Obecnie wszyscy znamy to miejsce 
pod nazwą Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”. W lipcu Klub 
MW obchodzić będzie zatem swoje 65 urodziny. 

65 lat "Riwiery" w Gdyni
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Na co dzień, chorąży sztabowy 
Krzysztof Kłosowski jest dowódcą 
kompanii w Centralnej Składnicy 
Marynarki Wojennej. Jednak po 

wejściu do pomieszczenia służbowego, w któ-
rym urzęduje od razu widać, że wojsko jest dla 
niego czymś więcej niż tylko pracą. Na długim 
stole, ustawionym pod ścianą znajduje się kil-
kadziesiąt przedmiotów należących przed woj-
ną do polskich żołnierzy: od maszynki do gole-
nia, poprzez odznaki, menażki, sztućce, mate-
riały szkoleniowe, pasy, guziki do maski prze-
ciwgazowej. Pod oknem stoi manekin w kom-
pletnym umundurowaniu żołnierza 1 Morskie-
go Pułku Strzelców. To tylko niewielki frag-
ment kolekcji dowódcy kompanii CSMW.

POCZĄTEK PRZYGODY
Krzysztof Kłosowski przyznaje, że woj-

skiem i historią interesował się od dziecka. 
Dlatego też postanowił związać się z mundu-
rem. „W 1984 roku poszedłem do szkoły cho-
rążych w Koszalinie. Zostałem dowódcą plu-
tonu w dywizjonie rakietowym. Potem byłem 
w Centrum Szkolenia Specjalistów MW 
w Ustce. W końcu trafiłem do Gdyni, gdzie 
pracuję do dzisiaj w Centralnej Składnicy Ma-
rynarki Wojennej. W 2003 roku do Gdyni 
przyjechała grupa rekonstrukcyjna, która od-
twarzała wojsko gen. Stanisława Sosabowskie-
go. Brała udział w paradzie niepodległości. 
Tak zaczęła się moja przygoda z grupami re-
konstrukcyjnymi” – opowiada chorąży sztabo-
wy. To właśnie wtedy Krzysztof Kłosowski 

dowiedział się co to są grupy rekonstrukcji hi-
storycznej. Zaczął poznawać ludzi związanych 
z tą pasją. Wtedy też zainteresował się obroną 
lądową wybrzeża z 1939 roku. Zaczął kolek-
cjonować elementy umundurowania i wyposa-
żenia żołnierzy z tamtego okresu.

KOSZTOWNA PASJA
Jak sam mówi, skompletowanie munduru 

żołnierza sprzed wojny jest rzeczą czasochłon-
ną i wymagającą niemałych nakładów finan-
sowych. Są tylko dwie firmy w Polsce, które 
szyją mundury dla grup rekonstrukcyjnych. 
Replika takiego munduru musi być wierna 
oryginałowi w najmniejszych detalach i uszyta 
dokładnie z takiego materiału z jakiego szyto 
mundury w okresie, który się odtwarza. „Na 
przykład na materiał do munduru letniego dre-
lichowego, który znajduje się mojej kolekcji 
czekałem około trzech lat. 
Ale został dobrany dokład-
nie taki sam jaki mieli żoł-
nierze w Gdyni w 1939 ro-
ku” – mówi Krzysztof Kło-
sowski. Dodaje, że koszt 
skompletowania jednego 
munduru, łącznie z heł-
mem, chlebakiem, pasem 
i z wszystkimi elementami 
wyposażenia żołnierza to 
około 2 tysięcy złotych. 
Dlatego jest to pasja, która 
często pochłania wszystkie 
oszczędności finansowe.

NA PLANIE FILMOWYM
Gdyński rekonstruktor występował już kilka 

razy w filmach. Dwa lata temu grał jako staty-
sta w filmie „Miasto z morza”. Później został 
zaproszony do udziału w paradokumencie 
„Pułkownik Dąbek. Gdynia 1939”. Na prośbę 
reżysera został też podczas powstawania tej 
produkcji filmowej konsultantem ds. umundu-
rowania. „Dostałem kartkę z wymienionymi 
postaciami historycznymi, które występowały 
w filmie. Musiałem określić jaki mundur nosi-
ła każda z nich. Było to dla mnie fajne przeży-
cie ale i przy okazji duża odpowiedzialność” – 
opowiada chorąży sztabowy. 

Obecnie bierze udział w kręceniu filmu 
„Czarny czwartek” i tym razem również jest 
odpowiedzialny za statystów żołnierzy. Sam 
gra natomiast oficera LWP, który między in-
nymi uczestniczy w masakrze robotników do 
jakiej doszło w grudniu 1970 roku. Mówi, że 
udziału w tej scenie nie da się zapomnieć.

POKAZAĆ INNYM
Krzysztof Kłosowski jest prezesem Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej Lądowej Obrony 
Wybrzeża. Członkami tej grupy jest obecnie 
kilkanaście osób. Mogą do niej wstępować 
chłopcy, którzy skończyli 16 lat ale pod wa-
runkiem, że będą mieli w grupie opiekuna. 
Poza tym do chwili osiągnięcia pełnoletności 
nie mogą oni odtwarzać postaci strzelca. Mo-
gą jedynie wcielać się w role sanitariuszy. Jak 
mówi Krzysztof Kłosowski, chłopak musi do 
broni dorosnąć, nawet jeśli jest ona tylko repli-
ką prawdziwej broni. 

Wszystkich członków grup rekonstrukcyj-
nych łączy jedna rzecz: pasja kolekcjonowa-
nia. „Jako kolekcjoner lubię przede wszystkim 
wystawiać swoje eksponaty” – mówi gdyński 
rekonstruktor. „Dlatego zrobiłem wystawę 
części swojej kolekcji w pracy. Do domu prze-
cież wszystkich nie zaproszę. A nabycie jakie-
goś eksponatu i pokazanie go innym sprawia 
mi wielką radość.”

Chorąży sztabowy, Krzysztof Kłosowski siedem lat temu założył grupę 
rekonstrukcji historycznej. Dzisiaj jego kolekcja mogłaby stać się chlubą 
niejednego polskiego muzeum.

Wierność w detalach

Tomasz Gos
tomasz.gos@redakcjawojskowa.pl
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Marynarz 
dwóch flot

Krzysztof Wygnał

Bohater II wojny światowej, odznaczony za dokonania w walce i odwagę kpt. mar. Józef Czesław Bartosik po 
zakończeniu działań wojennych wstąpił do Royal Navy. Dzięki swoim talentom i zaangażowaniu w służbie awansował 
do stopnia kontradmirała. Był jedynym Polakiem, który nosił tak wysoki stopień w mundurze oficera królewskiej floty.

We wsi Topola Wielka, nieopo-
dal Ostrowa Wielkopolskiego 
urodził się 20 lipca 1917 r. Jó-
zef Czesław Bartosik. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęsz-
czał do gimnazjum humanistycznego w Byd-
goszczy, a następnie do gimnazjum humani-
stycznego w Kaliszu.

W 1935r. wstąpił do Marynarki Wojennej, 
zostając słuchaczem Wydziału Morskiego 
Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej 
w Toruniu. Ukończył ją jako prymus i otrzy-
mał promocję na stopień podporucznika ma-
rynarki ze starszeństwem od 1 października 
1938 r. Do kwietnia następnego roku brał 
udział w szkoleniach i praktyce w ramach 
Kursu Aplikacyjnego dla podporuczników. Po 
ich ukończeniu został oficerem wachtowym 
na żaglowym okręcie szkolnym ORP „Iskra”. 

W 1939 r. wyruszył na pokładzie „Iskry” 
w rejs szkoleniowy. Podróż przerwał wybuch 
II wojny światowej. Podchorążych i załogę 
stałą wyokrętowano w Port Lyautey w Maro-
ko, a następnie przetransportowano do Wiel-
kiej Brytanii. Od lutego do kwietnia 1940 ro-
ku ppor. mar. Józef Bartosik pełnił obowiązki 
drugiego oficera artylerii na ORP „Błyskawi-
ca”, później takie samo stanowisko piastował 
na ORP „Garland”. Czasowo też pełnił na 
tym samym okręcie obowiązki pierwszego 
oficera artylerii. Podczas wykonywania za-
dań na Morzu Śródziemnym, konwojach do 
Murmańska, rajdzie na Spitsbergen, konwo-
jach islandzkich „Garland” odparł wiele ata-
ków hitlerowskiej Kriegsmarine a porucznika 
Bartosika odznaczono za dokonania w walce 
i odwagę Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti 
Militari (V klasy) i angielskim odznaczeniem 
Distinguished Service Cross.

Przeniesienie por. mar. J. Bartosika do 
Londynu nastąpiło po zakończeniu przez nie-

go kampanii atlantyckiej. W Kierownictwie 
Marynarki Wojennej pełnił obowiązki oficera 
flagowego szefa KMW. 22 maja 1943 r. wró-
cił na „Błyskawicę” gdzie objął stanowisko 
I oficera artylerii. W następnym roku 3 maja 
awansował na stopień kapitana marynarki. 
Uczestniczył w operacji lądowania aliantów 
w Normandii, a także bitwie pod Quessant.

Na początku sierpnia 1945 r. objął stanowi-
sko I oficera artylerii na krążowniku „Conrad”.

Po zakończeniu II wojny światowej począt-
kowo deklarował powrót do Polski, był nawet 
sekretarzem tzw. trójki powrotowej. Jednak 
na początku 1946 r. wycofał się z tej działal-
ności i wstąpił do Polskiego Korpusu Przy-
sposobienia i Rozmieszczenia. 

Był jednym z trzech oficerów polskich, 
którym zaproponowano służbę w Royal Na-
vy. Rozpoczął ją 25 kwietnia 1948 r. Służył 
na różnych stanowiskach na okrętach linio-
wych, w latach 1948 -1949 na HMS „Anson” 
i HMS„Vanguard” oraz w latach 1950 – 1951 
na fregacie HMS „Loch Scavaig”. 
W 1953 roku awansował na stopień koman-
dora porucznika. W kolejnych latach służył 
w oddziale operacyjnym Admiralicji Brytyj-
skiej jako zastępca szefa oddziału. Od 1955 
do 1956 r. dowodził niszczycielem HMS 
”Comus” na Dalekim Wschodzie. 

30 czerwca 1957 r. otrzymał awans na sto-
pień komandora. W kolej-
nych latach dowodził fregatą 
HMS „Scarborough” oraz 
5 Eskadrą Fregat. W latach 
1962 -1963 był dowódcą 
Royal Navy Air Station 
w Culdrose oraz HMS „Se-
ahawk”. Ostatnim okrętem, 
którym dowodził kmdr Bar-
tosik był niszczyciel rakieto-
wy HMS „London”. 

W kwietniu 1966 r. objął stanowisko za-
stępcy szefa Sztabu Operacji Morskich Ad-
miralicji. Awans na stopień kontradmirała 
otrzymał 7 lipca 1966 r. Dwa lata później zo-
stał przeniesiony do rezerwy.

Po zakończeniu służby w Royal Navy nie 
zaprzestał aktywnej działalności. Pracował 
jako dyrektor koordynujący połączonych or-
ganizacji europejskich Australia Europe Con-
tainer Service oraz Australia New Zealand 
Europe Container Service, wielkiego arma-
torskiego przedsiębiorstwa eksploatującego 
kontenerowce.

W 1981 r. przeszedł na emeryturę. Na 
wieczną wachtę odszedł 14 stycznia 2008 r. 

W 1946 r. Józef Bartosik wydał swoje 
wspomnienia z lat wojny w książce „Wierny 
okręt”. Był też współautorem dokumentu 
„Postawa Marynarki Wojennej wobec zagad-
nienia powrotu do kraju”.

Kontradmirał Józef Bartosik został odzna-
czony min. Orderem Virtuti Militari, Krzy-
żem Walecznych, Medalem Morskim a także 
medalami pamiątkowymi za udział w drugiej 
wojnie światowej na morzu. Był jedynym 
w historii kontradmirałem Royal Navy pol-
skiego pochodzenia.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację 
o tragicznej śmierci naszego Kolegi

komandora ppor. Sylwestra ORLICKIEGO

pozostanie On na zawsze w naszej pamięci

załoga ORP "Gen. K. Pułaski"
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Dnia 10 kwietnia zostały wzbu-
dzone i cały czas trwają: uczu-
ciowy chaos, poplątanie wrażeń, 
odczuć i myśli, szok, niedowie-

rzanie i poczucie nierealności. Zburzeniu 
całkowitemu uległa wiara w elementarne 
poczucie sprawiedliwości i jakąkolwiek 
przewidywalność świata. Memento „nie 
znacie dnia ani godziny” nabrało przeraża-
jąco realnego znaczenia. 

Pytamy: dlaczego? Te pytania, wykrzyki-
wane i bezgłośne zadawane jak w transie, 
bez odpowiedzi, bez czekania na odpo-
wiedź, bez przerwy na oddech zapełniają 
pustkę. Nie ma o co zakotwiczyć myśli, nic 
nie jest ważne, nic nie układa się w jakikol-
wiek logiczny ciąg. Żadna odpowiedź, na-
wet gdyby padła, nie dałaby ukojenia. Dla-
czego? To zarazem pytanie, wyrzut, oskar-
żenie, prośba i błaganie...Tak bardzo potrze-
ba sensu, przynajmniej sensu i znaczenia te-
go wydarzenia, bo jak funkcjonować 
w świecie, którego nie można zrozumieć. 

Odczuwane emocje, ich siła, ich różno-
rodność zależy od tego na ile człowiek utoż-
samia się z sytuacją. Zależy od cech charak-
teru, wyznawanych wartości, wieku, wcze-
śniej przeżytych zdarzeń, od tego czy jest 

samotny czy otoczony bliskimi i od sytuacji 
osobistej, w jakiej się znajdował w danym 
czasie. Splot i wzajemna zależność tych 
wszystkich czynników, ich subtelne korela-
cje przejawiają się na zewnątrz konkretnym 
zachowaniem osoby przeżywającej żałobę. 
I tak jak nie ma dwojga ludzi jednakowych 
pod względem wyżej wymienionych cech, 
tak nie ma wzorca przeżywania sytuacji tra-
gicznej. Każdy, nawet niedostrzegalny, deli-
katny i ulotny czynnik, bardzo silnie może 
zmienić zarówno stan emocjonalny osoby 
przeżywającej żałobę jak i sposób jej okazy-
wania. To dlatego między innymi, otoczenie 
osoby pogrążonej w żałobie czasami czuje 
się bezradne i przytłoczone odpowiedzial-
nością. Ludzie, którzy chcą pomóc, wes-
przeć i być razem jednocześnie boją się, że 
swoim zachowaniem w sposób nie zamie-
rzony pogorszą stan osoby w rozpaczy. 
Przerażenie, bezradność, brak strategii dzia-
łania i idei co należy robić, dotyka wszyst-
kich niezależnie od statusu, wieku, pokre-
wieństwa, wykształcenia. Na szczęście, nie 
wszystkich w takim samym stopniu. 

Tragedia narodowa zatrzęsła całą Polską. 
Jak wielka musi być jej siła oddziaływania, 
jeżeli wywołała falę życzliwości, wsparcia 

i solidarności ludzi innych kultur i innych 
wrażliwości. Ekstremalność zaistniałej sytu-
acji zjednoczyła w najbardziej fundamental-
nym, ludzkim współodczuwaniu. Teraz, kie-
dy trwa jeszcze faza szoku, to niewiele po-
maga, może nawet drażni, ale później, kiedy 
znowu życie zacznie zwyciężać nad śmier-
cią, gesty solidarności, nawet anonimowych 
ludzi przyniosą pokrzepienie. 

Każdy z nas odbiera to wydarzenie i in-
terpretuje je indywidualnie, jakby filtrując 
przez swoją osobowość, wrażliwość, własne 
zapatrywanie na świat. Mamy do tego pra-
wo, nie przekonujmy innych do własnych 
scenariuszy i interpretacji, nie oceniajmy 
zbyt pochopnie. Wiele na pewno zostanie 
wyjaśnione, ale tajemnica śmierci i tak po-
zostanie niezgłębiona. Dobrze, jeżeli w każ-
dym człowieku pojawi się refleksja, reflek-
sja osobista, a nie krytyka innych, osób, ich 
czynów, to byłoby zbyt tanie, łatwe i cynicz-
ne. Co mnie poruszyło, z kim się najbardziej 
utożsamiam, dlaczego, co zmienił(a)bym, 
w swoim zachowaniu, jeżeli mogłaby to być 
tylko jedna rzecz...

To wydarzenie, ta śmierć mówi coś do 
ciebie, do mnie. 

Pisanie o śmierci i takim bezmiarze tragedii właśnie wiosną, kiedy 
przyroda budzi się do życia jest zadaniem szczególnie trudnym. Wszystkim 
nam, a przede wszystkim rodzinom ofiar tej strasznej katastrofy zostało 
dane przeżywać coś, czego nie można ogarnąć ani rozumem, ani sercem.

W związku z tragiczną śmier-
cią Dowódcy Marynarki 
Wojennej wiceadmirała An-
drzeja Karwety przygotowa-

liśmy Wydanie Pamiątkowe miesięcznika 
„Bandera”. W Wydaniu Pamiątkowym 
znajdą Państwo wspomnienie o wiceadmi-
rale Andrzeju Karwecie oraz fotoreportaże 
z uroczystości pożegnalnych i pogrzebo-
wych. Staraliśmy się pokazać wiceadmirała 
Karwetę nie jako Dowódcę, którego wszy-

scy znali, ale jako człowieka, którym był, 
jak go wspominają jego koledzy, jakie miał 
pasje w życiu prywatnym.

Wstrzymana została dystrybucja marco-
wego numeru, a prace nad numerem kwiet-
niowym przedłużono. Całą uwagę skupili-
śmy na przygotowaniu Wydania Pamiątko-
wego. Do Państwa rąk trafiają więc dwa 
numery naszego miesięcznika wraz z wy-
daniem pamiątkowym. 

Wydanie pamiątkowe 
miesięcznika "Bandera"

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk

To wydarzenie, ta śmierć mówi coś do 

Redakcja

numery naszego miesięcznika wraz z wy-

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

Marynarka Wojenna zdobyła 
drugie miejsce w klasyfikacji 
generalnej sportu powszechne-
go w Wojsku Polskim. Puchar 

z rąk ministra Obrony Narodowej Bogdana 
Klicha odebrał zastępca Dowódcy Marynarki 
Wojennej wiceadmirał Waldemar Głuszko. 
Centrum Szkolenia MW zostało nagrodzone 
za zorganizowanie najlepszej imprezy sporto-
wej 2009 roku, Mistrzostw Wojska Polskiego 
w piłce siatkowej kadry zawodowej. Komen-
dantowi CSzMW komandorowi Zenonowi 
Juchniewiczowi nagrodę wręczył Szef Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego generał Fran-
ciszek Gągor. Najlepszą jednostką Marynarki 
Wojennej w sporcie po raz kolejny została 
3 Flotylla Okrętów. Dowódca 3FO kontrad-
mirał Jarosław Ziemiański odebrał wyróżnie-
nie z rąk zastępcy Dowódcy Marynarki Wo-
jennej wiceadmirała Waldemara Głuszko. 

W plebiscycie na najlepszego sportowca pol-
skiej armii w 2009 roku trzecie miejsce zdoby-
ła st. mar. Marta Jeschke. Złotą medalistkę 43  
Wojskowych Lekkoatletycznych Mistrzostw 
Świata w Sofii (dystans 200 m) pokonał jedy-
nie srebrny medalista Igrzysk Olimpij-
skich w Pekinie st. szer. Piotr Mała-
chowski oraz st. szer. Sylwia Ejdys, 
dwukrotna medalistka sofijskich WLMŚ 
(złoto – 1500 m, srebro – 800 m). 
W tym samym plebiscycie 5. miejsce 
zdobyła mar. Katarzyna Tylińska 
(sterniczka złotej załogi 43 Wojskowych 
Mistrzostw Świata w Żeglarstwie w Wę-
gorzewie), 6. miejsce st. mar. Karol 
Morek (zwycięzca klasyfikacji indywi-
dualnej 46 Wojskowych Mistrzostw 
Świata w Pięcioboju Morskim w Ecken-
forde), a 9. miejsce bosm. Radosław 
Podgórski (brązowy medalista 44. Woj-
skowych Mistrzostw Świata w Strzela-
niu w Zagrzebiu). Wszyscy laureaci są 
zawodnikami Zespołu Sportowego Ma-
rynarki Wojennej. 

W gronie dziesięciu „Asów sportu 
powszechnego” znaleźli się mł. chor. 
Wojciech Szczybelski – Komenda Por-
tu Wojennego Gdynia – najwszech-
stronniejszy zawodnik mistrzostw Woj-

Minister Obrony Narodowej nagrodził najlepszych sportowców wojskowych 2009 roku. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się oczywiście marynarze i jednostki wojskowe Marynarki Wojennej. Nagrody 
wręczone zostały w czasie Gali Sportu Wojskowego w środę, 31 marca w Warszawie. Było to 
najbardziej owocne podsumowanie roku w historii morskiego rodzaju SZRP. 

ska Polskiego w halowej piłce nożnej oraz 
mat Przemysław Włodarz - Komenda Portu 
Wojennego Gdynia – mistrz Wojska Polskiego 
w tenisie ziemnym.

W plebiscycie na najlepszego trenera 
2. miejsce zajął kmdr ppor. Jerzy Gołąbek 
(trener srebrnej drużyny pięcioboistów 46 
Wojskowych Mistrzostw Świata w Pięciobo-
ju Morskim w Eckenforde), a 3. lokatę mł. 
chor. mar. Jacek Dagil (trener brązowych 
medalistów 44 Wojskowych Mistrzostw 
Świata w Strzelaniu w Zagrzebiu).

Podczas Gali wręczono również medale 
Międzynarodowej Rady Sportu, tzw. „Gwiaz-
dy CISM”. Odznaczono m.in. czterech zawod-
ników Zespołu Sportowego Marynarki Wojen-
nej: bsmt. Piotra Daniluka (strzelectwo spor-
towe), st. mar. Jacka Śliwińskiego (pięciobój 
morski), st. mar. Mateusza Szurmieja (pię-
ciobój morski) i bosm. Radosława Podgór-
skiego (strzelectwo sportowe). 

W Gali Sportu Wojskowego udział wzięli 
min. minister Obrony Narodowej Bogdan 
Klich, minister Sportu i Turystyki Adam 

Giersz, prezes Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego Piotr Nurowski oraz szef Sztabu Gene-
ralnego WP generał Franciszek Gągor.

Osiągnięciem wartym podkreślenia jest za-
jęcie drugiego miejsca w klasyfikacji gene-
ralnej mistrzostw WP w sporcie powszech-
nym. W ciągu całego roku na szczeblach 
związków taktycznych jak i całej Marynarki 
Wojennej prowadzone są zmagania w 13 dys-
cyplinach sportowych. Szerokie grono mary-
narzy-sportowców pracuje pod okiem in-
struktorów WF w każdej jednostce MW. 
W ten sposób wyłaniani są reprezentanci Ma-
rynarki Wojennej, którzy rywalizują w zawo-
dach ogólnokrajowych. 

Wielkim zwycięzcą środowej Gali jest 
Zespół Sportowy Marynarki Wojennej, któ-
rego zawodnicy w 2009 roku wywalczyli 
medale na wszystkich szczeblach rywaliza-
cji sportowej od krajowego zaczynając na 
światowym kończąc. 

Obsypani nagrodami
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