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Na Zatoce Gdańskiej odbyły się ćwiczenia SMER/MEDEX 2011. Wzięły w nich udział siły Marynarki Wojennej, MOSG i służb cywil-
nych. To największe w tym roku, krajowe ćwiczenia ratownicze organizowane przez polską Marynarkę Wojenną. Ich głównym celem by-

ło przećwiczenie operacji ratowania załóg okrętów podwodnych.
Najnowsze doświadczenia zdobywane podczas działań zarówno międzynarodowych jak i krajowych służą do zapewnienia bezpieczeństwa 

pływania okrętów podwodnych na akwenie Bałtyku, Morza Północnego, Śródziemnego i Atlantyku. Tego typu manewry są kluczowe dla każ-
dej floty posiadającej okręty podwodne i umożliwiają koordynację akcji prowadzonych przez Marynarkę Wojenną z cywilnymi służbami ra-
townictwa na morzu. Polska Marynarka Wojenna uczestniczy także w ćwiczeniach międzynarodowych w ratowaniu załóg okrętów podwod-
nych przy wykorzystaniu systemów ratowniczych szwedzkich, amerykańskich oraz NATO. 
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Zdjęcie na okładce: Grzegorz Waletko

 Szanowni Czytelnicy

Na całym świecie lotnictwo stanowi nieodłączny element wsparcia działań 
na morzu. Specjalistycznie wyposażone samoloty i śmigłowce znacznie 
podnoszą możliwości operacyjne i efektywność działań morskiego rodza-
ju sił zbrojnych. Dlatego też głównym zadaniem Gdyńskiej Brygady Lot-

nictwa Marynarki Wojennej jest wsparcie i zabezpieczenie działań okrętowych grup 
uderzeniowych poprzez rozpoznanie obszarów morskich, wskazywanie celów okrę-
tom oraz  poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych stanowiących 
największe zagrożenie dla bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. 
Śmigłowce W-3RM i Mi-14PŁ/R wspierane przez samoloty patrolowe Bryza są tak-
że istotnym elementem narodowego systemu ratowania życia na morzu. Lotnicy 
morscy jako jedyni w kraju utrzymują ciągłą gotowość do prowadzenia działań ra-
towniczych z powietrza w polskiej strefie odpowiedzialności SAR (ang. Search and 
Rescue - poszukiwania i ratownictwa) na Bałtyku. Obowiązek utrzymywania sił 
i środków gotowych nieść pomoc wszystkim użytkownikom morza wynika między in-
nymi z podpisanej 27 kwietnia 1979 roku w Hamburgu Międzynarodowej Konwen-
cji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim. Realizując to zadanie lotnicy Marynar-
ki Wojennej ściśle współpracują z odpowiedzialną za prowadzenie i koordynowanie 
akcji ratowania życia na morzu Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, która 
nie posiada na swoim wyposażeniu statków powietrznych.

W październikowym numerze „Bandery” zachęcamy m.in. do lektury artykułu pt. 
„Determinacja” poświęconego problematyce zabezpieczenia ratowniczego polskie-
go wybrzeża. W następnych wydaniach naszego czasopisma będziemy poruszać ko-
lejne tematy ilustrujące specyfikę działań i wyposażenia lotnictwa morskiego.

kmdr ppor. Czesław Cichy
Rzecznik Prasowy BLMW

 2 TOMASZ GOS | Dziesięć godzin przy armacie

 5 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | „Błyskawica w doku”

 6 J. DZIEKOŃSKI, T. GOS | Nowe zadania CWTiD

 8 PIOTR ADAMCZAK | Niszczyciele min w akcji

 10 ROBERT BIERNACZYK | Szkolenie w innym wymiarze

 12 MARYNARSKI APEL BANDERY

 13 C. CICHY, B. ZAJDA | Determinacja

 14 P. WOJTAS | NATO na weekend cz. 2

 16 ANDRZEJ GRAŻUL | W zdrowym ciele zdrowy duch

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

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



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

STARSZY MARYNARZ GRZEGORZ MASA służy na ORP „Piorun” od 2006 roku. W tym samym roku przeszedł przeszkolenie z zakresu obsługi 
artylerii okrętowej w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Przez pięć lat był operatorem armaty AK-630. Od stycznia tego roku jest 
operatorem armaty AK-176. Interesuje się piłką nożną i motoryzacją.
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Ze starszym marynarzem Grzegorzem Masą, 
artylerzystą na ORP „Piorun” o armatach 
okrętowych rozmawia Tomasz Gos.

B A N D E R A

Od dawna służy Pan na ORP „Piorun”?
Służę na „Piorunie” od 2006 roku. Prze-

szedłem czteromiesięczny kurs w Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce z za-
kresu artylerii okrętowej. Po jego ukończeniu 
przejęto mnie na ORP „Piorun”. Najpierw by-
łem operatorem armaty AK-630 czyli armaty 
rufowej. Posiada ona w sześć luf kalibru 30 mi-
limetrów. A od stycznia jestem operatorem du-
żo większej armaty dziobowej AK-176. Posiada 
ona jedną lufę kalibru 76 milimetrów, która 
chłodzona jest wodą. 

Czym się Pan zajmował zanim rozpo-
czął służbę w Marynarce Wojennej?

Chodziłem do szkoły gastronomicznej. 
Chciałem zostać kucharzem.

Co wpłynęło na zmianę planów?
Szczerze mówiąc nie wiem. Po prostu 

w pewnym momencie postanowiłem zosta-
wić szkołę i pójść do wojska. Początkowo 
chciałem służyć na okrętach podwodnych. 
Będąc młodym chłopakiem naoglądałem się 
trochę filmów wojennych z udziałem tego ty-
pu jednostek. No ale przydzielono mnie na 
okręt rakietowy i nie żałuję tego.

Co Pan pomyślał kiedy po raz pierwszy 
zobaczył swoje stanowisko pracy?

Kiedy przydzielono mnie do służby na „Pio-
runie” jednostka ta stała akurat w stoczni. 
Armata AK-630 była zdemontowana. Nie wi-
działem więc jak wygląda. Dopiero po re-
moncie okrętu ją zobaczyłem. Pierwsza moja 
myśl była taka, że to bardzo mała armata. Ale 
okazało się, że siłę rażenia ma dużą. 

Jest jakaś różnica między pracą na AK 
630 a pracą na AK-176?

Na przykład taka, że pracując na armacie AK-
630 meldowałem o wykrytych celach. Nato-
miast będąc operatorem armaty AK-176 otrzy-
muję informacje o celu. Oprócz tego siedem-

dziesiątka szóstka jest zabudowana a sześćset 
trzydziestka nie ma zabudowy. W związku 
z tym na tej drugiej armacie trudniej się pracu-
je podczas złych warunków pogodowych.

Jak się strzela z AK-176?
Seriami. Na ogół po pięć lub sześć strza-

łów. O tym ile ma być serii i po ile strzałów 
decyduje dowódca działu rakietowo-artyle-
ryjskiego. Wprowadza on również korekty 
namiaru na cel. Chodzi o to, że zarówno cel 
jak i okręt mogą być w ruchu. Pociski w tej 
armacie są podawane automatycznie.

A co w przypadku kiedy system elek-
troniczny obsługujący armatę ulega 

awarii?
W takim przypadku do armaty wchodzą czte-
ry osoby. Jedna przeładowuje armatę, druga 
obraca nią, trzecia wprowadza korekty celu, 
a czwarta naciska spust. Taki wariant musi 
być również ćwiczony bo w warunkach bojo-
wych wszystko może się zdarzyć.

Dla artylerzysty siedzącego w armacie 
moment wystrzału to chyba niewy-

obrażalny huk...

Siedząc w środku armaty ma się wrażenie, że 
najwięcej hałasu robią mechanizmy sterujące 
armatą i mechanizmy ładujące pociski. Sam 
wystrzał nie jest już tak głośny dla tego kto 
siedzi w armacie jak dla osób będących na 
zewnątrz. 

Co było dla Pana największym stresem 
podczas sześcioletniej pracy na stano-

wisku artylerzysty?
Najbardziej stresujące było pierwsze strzela-
nie. Najpierw z AK-630, a później z AK-176. 
Potem nabiera się już doświadczenia i pew-
nej rutyny. A to pomaga w tej pracy. Pierw-
szego strzelania nigdy się nie zapomina.

Czy strzelania z tej samej armaty róż-
nią się między sobą w zależności od 

pogody?
Inaczej strzela się przy flaucie, a inaczej przy 
sztormie. Przy flaucie jest większe prawdo-
podobieństwo trafienia w cel. Żeby trafić 
w określony punkt przy dużej fali trzeba 
mieć już pewne doświadczenie i umieć odpo-
wiednio korygować namiar na ten cel.

Ile godzin pod rząd spędził Pan najdłu-
żej przy armacie?

Najdłużej siedziałem na AK-630. Ponad 10 
godzin. Było to podczas jednych z ćwiczeń 
na Bałtyku.

Jakie cechy powinien posiadać artyle-
rzysta?

Musi być przede wszystkim zdyscyplino-
wany i opanowany. No i powinien też być 
odporny na stres. Jest przy tej pracy trochę 
adrenaliny.

Dziesięć godzin
przy armacie
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P E R Y S K O P

D o w ó d c a  M W  w e  F r a n c j i

Minister Obrony Narodowej Tomasz Sie-
moniak pożegnał w środę, 31 sierpnia 

załogę niszczyciela 
min ORP „Flaming” 
udającą się do trzy-
miesięcznej służby w 
ramach Stałego Ze-
społu Sił Obrony Prze-
ciwminowej NATO. 
Była to pierwsza wi-
zyta nowego Ministra 
w polskiej flocie. 

Po uroczystościach pożegnania polskiego 
okrętu Minister ON Tomasz Siemoniak spo-

Nowym dowódcą 13 Dywizjonu Trałow-
ców został komandor porucznik Krzysz-

tof Jan Rybak. Dotychczasowy dowódca – 
komandor porucznik Piotr Mieczkowski 30 
września odszedł do rezerwy. Przekazanie 
dowodzenia odbyło się w obecności szefa 
Sztabu 3. Flotylli Okrętów komandora Ry-
szarda Grudzińskiego, kadry i pracowników 
jednostki oraz zaproszonych gości. 

tkał się z dowódcą Marynarki Wojennej admi-
rałem floty Tomaszem Mathea oraz przedsta-
wicielami Dowództwa Marynarki Wojennej. 
Rozmawiano o obecnym stanie polskiej floty 
oraz o realizowanych przez nią zadaniach. 

Polskie niszczyciele min od 2002 roku 
wchodzą w skład SNMCMG1. Działanie 
ORP „Flaming” w tym elitarnym Zespole bę-
dzie dla polskiej Marynarki Wojennej już 
dziewiątym udziałem. Przez wszystkie lata 
niszczyciele min spędziły łącznie pod flagą 
NATO prawie 2 lata.

Dowódca Marynarki Wojennej RP admi-
rał floty Tomasz MATHEA złożył wi-

zytę we Francji. Podczas pobytu odbył roz-
mowy w Ambasadzie RP w Paryżu, w Do-
wództwie MW Francji oraz spotkał się z sy-
nem wiceadmirała Józefa Unruga – Horacym 
Unrugiem.

Admirał floty Tomasz Mathea swój pobyt 
we Francji rozpoczął od wizyty w Ambasa-
dzie RP w Paryżu, gdzie spotkał się m.in. z 
J.E. ambasadorem Tomaszem Orłowskim 
oraz synem generała Kazimierza Sosnkow-
skiego, Piotrem Sosnkowskim. Rozmowy do-
tyczyły przede wszystkim kultywowania tra-
dycji oraz promocji historii polskiego oręża. 
Następnie, w Montresor, admirał floty To-
masz Mathea spotkał się z Horacym Unru-
giem – synem wiceadmirała Józefa Unruga, 
dowódcy Floty w latach 1925 – 1939. Horacy 
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Minister z wizytą 
na ORP „Flaming”

Nowy dowódca 13 Dywizjonu 
Trałowców

Unrug zaprezentował historyczne 
zdjęcia i dokumenty z prywatnej ko-
lekcji dotyczące swojego ojca. Pod-
czas pobytu w Montresor Dowódca 
Marynarki Wojennej RP złożył wie-
niec kwiatów na grobie admirała 
Unruga. Kolejnym punktem wizyty 
we Francji było spotkanie z nowo 
mianowanym dowódcą Marynarki 
Wojennej Francji – admirałem Ber-
nardem Rogelem, które odbyło się w 
siedzibie dowództwa francuskiej flo-
ty. Dowódcy polskich i francuskich 
sił morskich rozmawiali o misjach 
okrętów w ramach UE i NATO. 
Strona francuska przedstawiła naj-
nowsze wnioski i doświadczenia 
wynikające z operacji u wybrzeży 
Libii. Dowódcy omówili także tematykę pla-

W ceremonii, która odbyła się na nabrze-
żu przed okrętami Dywizjonu uczestniczyli 
przedstawiciele dowództwa 3 Flotylli Okrę-
tów, 13 Dywizjonu Trałowców, dowódcy 
jednostek podległych 3.FO oraz zaproszeni 
goście. Szef Sztabu 3 Flotylli Okrętów ko-
mandor Ryszard Grudziński pogratulował 
komandorowi Rybakowi objęcia nowego 
stanowiska służbowego. 

nowanych na listopad tego roku francusko-
polskich rozmów sztabowych.
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W ramach prac stoczniowych wykonane zostanie mię-
dzy innymi piaskowanie części dennej, która zosta-
nie również obłożona nowym poszyciem oraz zabez-
pieczona farbami antyporostowymi. Zamontowany 

zostanie także nowy system chroniący przed korozją elektrolitycz-
ną. Oprócz tego przeprowadzony będzie remont pokładu głównego 
– lewej burty i części rufowej. Zaplanowane jest także uruchomienie 
kabestanu rufowego, kompleksowy remont kambuza okrętowego, 
remont pokładu za gablotami wystawienniczymi, naprawa central-
nego ogrzewania w części rufowej wraz z wymianą kotła C.O. Pra-
ce obejmą także wymianę agregatu prądotwórczego wraz z remon-
tem prądnicy oraz szereg prac na maszcie okrętu takich jak na przy-
kład wyposażenie w światło szczytowe. „Błyskawica” zostanie tak-
że pomalowana w nowy rodzaj kamuflażu. 

Załoga jak stoczniowcy
W pracach stoczniowych niemały wkład ma załoga ORP „Błyska-

wica”. Prace prowadzone są przez całą dobę. Wymusza to na załodze 
pełnienie całodobowych wacht. Jednym z głównych zadań jest zabez-
pieczenie przeciwpożarowe prac spawalniczych. Marynarze z ORP 
„Błyskawica” nadzorują prace prowadzone przez stoczniowców. 
Przecież to okręt reprezentacyjny MW, nie ma więc tutaj miejsca na 
jakiekolwiek niedoróbki. Marynarze również sami prowadzą szereg 
prac remontowych. Każdy z zaplanowanych etapów remontu poprze-
dzony jest czasochłonnymi i często skomplikowanymi pracami przy-
gotowawczymi. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że podczas 
przygotowywania poszczególnych pomieszczeń do renowacji stocz-
niowcy i marynarze odkrywają nowe usterki. Na okręcie nie ma także 
wody i wyłączone jest ogrzewanie. Poza tym, ze względu na remont 
kambuza, załoga musi się żywić na jednym z okrętów MW. 

Nowy kamuflaż
Załoga ma za zadanie między innymi wykonać malowanie okrętu 

od masztu do linii wodnej. W przyszłym sezonie ORP „Błyskawica” 
będzie można już oglądać w historycznym kamuflażu z roku 1942. 
Nowy kamuflaż ma być pewnego rodzaju formą przypomnienia i od-
dania hołdu załodze okrętu oraz wyrażenia więzi z mieszkańcami an-
gielskiego miasta Cowes, które właśnie ORP „Błyskawica” w maju 
1942 roku, broniła przed nalotem niemieckich samolotów. 

Jednocześnie trwa normalny proces szkolenia załogi okrętu. Mary-
narze z ORP „Błyskawica” przez cały czas uczestniczą również w za-
daniach reprezentacyjnych, takich jakie wykonują podczas trwania 
sezonu wystawienniczego na skwerze Kościuszki. Przykładem może 
być wystawienie warty honorowej i trębacza na pokładzie OPR „Ka-
szub” podczas oficjalnej wizyty dowódcy sił morskich Grecji.
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„Błyskawica” w doku
W jednym z doków Stoczni Remontowej 
„Nauta S.A.” rozpoczął się remont ORP 
„Błyskawica” . Będzie to największy 
remont okrętu od kilkunastu lat. 
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Od stycznia Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 
Marynarki Wojennej pełnić będzie rolę Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego. Jednak podstawowy cel działalności Centrum pomimo 
zmieniającej się technologii i pojawiających się nowych zadań jest od lat 
ten sam: zapewnić łączność jednostkom Marynarki Wojennej.

Działalność CWTiD ulegnie od 
przyszłego roku znacznemu roz-
szerzeniu. Centrum pełniąc rolę 
Wojskowego Oddziału Gospodar-

czego oprócz jednostek Marynarki Wojennej 
zaopatrywać będzie również jednostki Wojsk 
Lądowych, Sił Powietrznych i Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych. Świadczone będą 
także usługi logistyczne w zakresie żywienia, 
opieki medycznej, zaopatrzenia w mps, tele-
komunikacji, pralnicze, kąpielowe oraz zaopa-
trzenie w sprzęt i środki ochrony osobistej 

i zespołowej przed bronią masowego rażenia. 
Jednak główne zadania realizowane przez 

CWTiD MW, to przez cały czas utrzymywanie 
w gotowości sił i środków systemów łączności 
dla potrzeb Marynarki Wojennej oraz stanowisk 
dowodzenia Dowództwa MW oraz zabezpiecze-
nie niezawodnego funkcjonowania wszystkich 
systemów łączności (radiowej, radioliniowej 
i przewodowej oraz poczty polowej) dla Do-
wództwa Marynarki Wojennej, Centrum Opera-
cji Morskich i jednostek Marynarki Wojennej 
rozlokowanych na terenie całego Wybrzeża. 

Warto też przypomnieć, że Centrum jako 
jedyna jednostka Marynarki Wojennej oprócz 
szeroko rozumianej łączności realizuje zada-
nia związane z obserwacją techniczną, za-
bezpieczając działania Marynarki Wojennej 
zarówno na morzu, jak i lądzie oraz wspiera 
bezpieczeństwo żeglugi zapewniając ciągłość 
obserwacji technicznej wybrzeża poprzez 
Punkty Obserwacyjne przy współpracy ze 
Strażą Graniczną. Punkty Obserwacyjne roz-
mieszczone są wzdłuż morskiej granicy pań-
stwa i tworzą brzegowy system obserwacji – 

Nowe zadania CWTiD
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system stacjonarny. Do głównych ich zadań 
należy przede wszystkim wykrywanie, roz-
poznawanie i śledzenie wszystkich obiektów 
(okrętów, statków, samolotów itp.) i zjawisk 
(opady, plamy ropy itp.) na morzu, w powie-
trzu i na lądzie. W codziennej działalności 
Punkty Obserwacyjne realizują również sze-
reg przedsięwzięć związanych z obserwacją 
hydrometeorologiczną współpracując ściśle 
z Biurem Hydrograficznym MW. 

Redowe Punkty Obserwacyjne, znajdujące 
się w większych portach wojennych stanowią 
również elementy stacjonarnego systemu ob-
serwacji i nadzorują ruch okrętów nie tylko 
w portach, ale także na redach, kotwicowi-
skach i torach podejściowych.

Obserwacja techniczna realizowana przez 
CWTiD MW, to również Ruchome Punkty Ob-
serwacyjne, będące uzupełnieniem dla stacjo-
narnego systemu obserwacji technicznej, które 
wspierają obserwację radarową w czasie inten-
sywnych manewrów morskich np. w rejonie po-
ligonów lub odtwarzają ją w miejscu, gdzie ist-
niejący system radarowy został uszkodzony. 

Bardzo ważną cześć działalności jednostki 
stanowią również informatyczne wspomaga-
nie organizacji dowodzenia systemu zarządza-
nia kryzysowego, a także zarządzanie i admi-
nistrowanie zasobami teletransmisyjnymi i ko-
mutacyjnymi oraz systemami i sieciami Mary-
narki Wojennej oraz opracowywanie i wdraża-
nie nowych technologii i rozwiązań funkcjo-
nalnych związanych z informatyzacją poprzez 
rozbudowę sieci i szkolenie stanów osobo-
wych jednostek MW objętych tym procesem. 

Centrum realizuje zadania poprzez wyko-
rzystanie sprzętu łączności i informatyki, za-
pewniając Dowództwu i jednostkom Marynar-
ki Wojennej dostęp do wszelkich usług przy 
wykorzystaniu sieci MIL-WAN, Inter MW, te-
lefonii PCŁU, telefonii jawnej CA, zautomaty-
zowanego systemu dowodzenia ŁEBA oraz 
elementów wojskowej poczty polowej. 

Ponadto eksploatowany w CWTiD MW 
sprzęt radiowy umożliwia utrzymywanie 
łączności radiowej z okrętami MW RP wyko-
nującymi zadania w ramach sił sojuszniczych 
oraz biorących udział w międzynarodowych 
ćwiczeniach na akwenach całego świata.

Systematycznie do działalności bieżącej 
Centrum oraz zabezpieczenia ćwiczeń na 
szczeblu Marynarki Wojennej wdrażane są 
najnowsze rozwiązania technologiczne po-
przez modernizację eksploatowanych apara-
towni systemu STORCZYK, wprowadzenie 
do użytku zintegrowanego węzła teleinfor-
matycznego w wersji mobilnej oraz wymianę 
radiostacji KF starszych generacji na apara-
townie cyfrowe RWŁC-10/KF wyposażone 
w nowoczesne radiostacje typu RKS-8000. 

Najnowszym rozwiązaniem będącym obec-
nie na etapie montażu i testów jest morski 
terminal łączności satelitarnej VSAT, który 
ma zapewnić wymianę korespondencji z jed-
nostkami pływającymi MW w zakresie łącz-
ności fonicznej i transmisji danych. 

Wymogi współczesnego pola walki, które 
wymuszają wprowadzanie do użytku w Mary-
narce Wojennej najnowszych typów sprzętu 
łączności, informatyki i obserwacji technicznej 
wymagają również właściwej obsługi przez do-
brze wyszkolonych i profesjonalnie przygoto-
wanych do wykonywania zadań żołnierzy. Pro-
fesjonalizacja Sił Zbrojnych wyszła naprzeciw 
tym wymogom znacznie podnosząc poziom 
wykonywanych zadań przez żołnierzy zawodo-
wych posiadających gruntowne wykształcenie 
techniczne niezbędne w obsłudze wymienio-
nych wcześniej rodzajów sprzętu. Pozyskiwanie 
ze środowisk cywilnych żołnierzy Narodowych 
Sił Rezerwowych podporządkowane jest 
w Centrum również tym wymogom.

kmdr ppor. Jarosław Dziekoński
Tomasz Gos

bandera@mw.mil.pl

CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO I DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
utworzone zostało w lipcu 2007 roku z połączenia 11. pułku łączności MW, 7. Rejonu Obserwa-
cji i Łączności w Helu oraz 8. Rejonu Obserwacji i Łączności w Świnoujściu. Strukturę jednostki 
tworzyły oprócz komendy, sztabu, logistyki i komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych 
komendantowi, również 2 piony funkcjonalne, tj. Pion Wsparcia Dowodzenia oraz Pion Wsparcia 
Teleinformatycznego z podległymi sobie pododdziałami. 1 stycznia 2011 r. kolejna jednostka 
wojskowa - Zespół Informatyki Marynarki Wojennej wszedł w struktury Centrum, tworząc kolejny 
jego element składowy - Oddział Informatyki CWTiD.

Panu kmdr. ppor. Arturowi ROŻEK 
oraz jego Rodzinie 

w trudnych chwilach słowa wsparcia 
oraz wyrazy najszczerszego współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ

składają załogi 
ORP „GOPŁO” i ORP „WDZYDZE”

Naszemu Przyjacielowi i Koledze
Panu kmdr. Józefowi ZAWADZKIEMU 

oraz Jego Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia w trudnych chwilach 
po śmierci MATKI

składają Szef, kadra i pracownicy wojska 
Zarządu Rozpoznania i WE Sztabu MW 

Panu kmdr. rezerwy dr. inż. Józefowi Jakubczykowi
oraz Jego Bliskim

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci 

ŻONY

składa Dowództwo Marynarki Wojennej

Panu kmdr. por. Dariuszowi GRABIEC
oraz Jego Najbliższym

wyrazy żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają kadra i pracownicy wojska
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
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przeciwminowymi na wodach 
Zatoki Pomorskiej. W najbliż-
szym czasie ORP „Flaming” 
weźmie udział w międzynarodo-
wym ćwiczeniu organizowanym 
przez Królewską Marynarkę Wo-
jenną Wielkiej Brytanii pod 
kryptonimem „JOINT WAR-
RIOR 2011”.

ORP „Czajka”
12 września rozpoczęły się 

kolejne międzynarodowe ma-
newry pod kryptonimem „DA-
NEX 2011”, organizowane 
przez Królewska Marynarkę 
Wojenną Danii. I właśnie tutaj 
pojawia się nasz trzeci niszczy-
ciel min ORP „Czajka” pod do-
wództwem kpt. mar. Piotra 
Pasztelana. Okręt ten uczestni-
czył w jednym z głównych ele-
mentów ćwiczenia, którym była 
operacja przeciwminowa. Do 
zadań ORP „Czajka” należało 
zabezpieczenie przejścia kon-
woju z pomocą humanitarną 
przez zaminowany akwen. 
W tym celu okręt musiał spraw-
dzić całą trasę tak, aby zmini-
malizować zagrożenie minowe 
dla jednostek transportowych. 
Organizator manewrów chcąc 
jak najwierniej odtworzyć wa-

T E M A T  M U N E R U

Operacje bojowe likwidacji wojennego arsenału spoczywającego na dnie morza oraz udział w ćwiczeniach obrony przeciwminowej to główne zadania jakie realizowały 
niszczyciele min w ostatnich tygodniach. Można śmiało stwierdzić, iż operacje przeciwminowe są jedną z głównych domen działań polskiej floty na forum międzynarodowym.

W przyszłym roku minie deka-
da od kiedy pierwszy polski 
okręt podniósł flagę NATO. 
Był to niszczyciel min ORP 

„Mewa”, który w październiku 2002 roku, 
jako pierwszy wszedł w skład Stałego Ze-
społu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
MCM FORNORTH. Przez kolejne lata 
okręty przeciwminowe były intensywnie 
eksploatowane i wykonały ogromną ilość 
zadań na morzu. Teraz na przełomie sierp-
nia i września bieżącego roku wszystkie trzy 
polskie okręty tej klasy były zaangażowane 
w działania międzynarodowe. 

ORP „Mewa”
Jako pierwszy do akcji ruszył ORP „Me-

wa”. W drugiej dekadzie sierpnia 2011 roku 
wyszedł z macierzystego portu w Gdyni 
i skierował się na wody Zatoki Ryskiej, aby 
wziąć udział w międzynarodowej operacji 
przeciwminowej pod kryptonimem „OPEN 
SPIRIT”. Celem polskiej jednostki dowodzo-
nej przez kpt. mar. Arkadiusza Kurdybelskie-
go były działania zmierzające do zwiększenia 
bezpieczeństwa żeglugi na morskich szlakach 
komunikacyjnych. Okręt realizował swój cel 
poprzez poszukiwanie, wykrywanie, rozpo-
znanie, identyfikację oraz niszczenie powojen-
nego arsenału spoczywającego na dnie morza. 
Rejonem działań ORP „Mewa” były tory po-
dejściowe u wejścia do Zatoki Ryskiej. Faza 
morska operacji OPEN SPIRIT 2011 rozpo-
częła się 22 sierpnia, kiedy to okręty zajęły 
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Niszczyciele min w akcji
pozycje w wyznaczonych sektorach i rozpo-
częły operację przeciwminową. Podczas prze-
szukiwania dna na wyznaczonym dla polskie-
go okrętu akwenie, operator stacji hydroloka-
cyjnej wykrył podejrzany obiekt na dnie mo-
rza. Za pomocą kamer zdalnie starowanego 
pojazdu podwodnego sklasyfikowano znalezi-
sko jako pochodzącą z okresu II wojny świato-
wej niemiecką niekontaktową minę denną 
o masie ładunku materiału wybuchowego 300 
kilogramów. Bezzałogowy pojazd podwodny 

dostarczył w pobliże miny zdalnie odpalany 
ładunek wybuchowy, którego zadaniem było 
jej pobudzenie i w efekcie zdetonowanie. Po 
zneutralizowaniu znaleziska ponownie prze-
prowadzono rekonesans w miejscu wybuchu, 
aby potwierdzić, że zagrożenie zostało wyeli-
minowane. Operacja „OPEN SPIRIT” trwała 
kilkanaście dni, po czym okręt powrócił 
5 września do portu wojennego w Gdyni. 

ORP „Flaming”
Zanim jednak ORP „Mewa” zacumował po-

nownie w swojej bazie, na morze wyszedł ko-
lejny niszczyciel min. Tym razem był to ORP 
„Flaming” pod dowództwem kmdr. ppor. Jaro-
sława Tuszkowskiego, który na trzy miesiące 
wszedł w skład Stałego Zespołu Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO. Załoga okrętu została 
uroczyście pożegnana przez ministra Obrony 
Narodowej Tomasza Siemoniaka, szefa Sztabu 
Generalnego WP generała Mieczysława Cie-
niucha oraz dowódcę Marynarki Wojennej ad-
mirała floty Tomasza Mathea. Okręt opuścił 
Gdynię w ostatni dzień sierpnia. Obecnie pol-
ska załoga współdziała na Morzy Północnym 
z niszczycielami min z Niemiec, Norwegii 
i Holandii i podlega holendersko-belgijsko-pol-
skiemu sztabowi zaokrętowanemu na estoń-
skim okręcie dowodzenia ENS „Tasuja”. 

Już trzy dni po opuszczeniu macierzystego 
portu okręt przeprowadził operację niszcze-
nia niebezpiecznych materiałów wybucho-
wych zalegających na terenie budowy gazo-
portu w Świnoujściu. Niebezpieczne obiekty 

zostały podjęte z wody, przetransportowane 
na poligon morski i zniszczone. Była to mina 
morska (zawierająca około 425 kg materia-
łów wybuchowych) oraz czepiec bomby lot-
niczej (zawierający około 100 kg materiału 
wybuchowego). Ze względów bezpieczeń-
stwa, na czas podjęcia niebezpiecznego zna-
leziska na pokład okrętu, ruch wszystkich 
jednostek pływających do i z portu w Świno-
ujściu został wstrzymany. Następnie okręt 
wziął udział w ćwiczeniu z polskimi siłami 

runki bojowe, rozmieścił na akwenie ćwi-
czenia miny ćwiczebne, których parametry 
taktyczno-techniczne były zgodne z rzeczy-
wistym uzbrojeniem bojowym. Po zakoń-
czeniu operacji „DANEX 2011” ORP 
„Czajka” powrócił do portu wojennego 
w Gdyni.

„Pierwsza liga”
Intensywność działań polskich niszczycieli 

min widać na każdym kroku. Należy wymienić 
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B A N D E R A

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

Niszczyciele min w akcji
choćby ich udział w składzie Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO, w którym 
okręty te operowały już 9-krotnie (po 3 razy 
wszystkie 3 jednostki). Drugim przykładem jest 
ich 12-krotny udział w międzynarodowej opera-
cji przeciwminowej „OPEN SPIRIT”, w tym: 
ORP Flaming czterokrotnie, ORP Mewa trzy-
krotnie i ORP Czajka pięciokrotnie. Okręty te 
weszły do służby w polskiej Marynarce Wojen-
nej w latach 60-tych ubiegłego wieku. W latach 
1999-2001 przeszły gruntowną modernizację co 

pozwoliło na ich wprowadzenie do Sił Odpowie-
dzi Sojuszu. Można powiedzieć, że od tego mo-
mentu polska flota zaczęła grać w NATO-wskiej 
pierwszej lidze w zakresie obrony przeciwmino-
wej. Potwierdzają to opinie sojuszników, z któ-
rych wynika, że obrona przeciwminowa stała się 
jedną z głównych domen polskich sił morskich 
w działaniach międzynarodowych, a jednocze-
śnie nieodzownym elementem każdej współcze-
snej operacji morskiej. ORP Mewa, ORP Czajka 
i ORP Flaming wypełniały i nadal wypełniają 

swoje zadania na wysokim poziomie. Niestety 
starzeją się, a co za tym idzie ich czas powoli do-
biega końca. Dlatego też marynarze z niecierpli-
wością czekają na jak najszybszą realizację pro-
gramu „Kormoran II”, czyli wymianę na nowe 
niszczyciele min, które będą mogły kontynu-
ować dzieło swoich poprzedników – okrętów 
projektu 206FM. 
ować dzieło swoich poprzedników – okrętów 
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W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce 
włączono do użytkowania cztery nowoczesne symulatory: 
zespołu taktycznych mostków nawigacyjnych, pracy 
bojowej operatorów broni podwodnej, turbiny gazowej, 
budowy okrętu 3D oraz łączności satelitarnej.

Centrum Szkolenia Marynarki Wo-
jennej w Ustce jest w tej chwili 
jednym z najlepiej wyposażonych 
wojskowych ośrodków szkolenio-

wych w Polsce. Od początku XXI wieku 
ustecki ośrodek przechodzi dynamiczną mo-
dernizację techniczną. W ciągu kilku lat pra-
wie w całości zniknęły urządzenia rodem 

Szkolenie
w innym wymiarze

z poprzedniej epoki. Obecnie dysponuje on 
kilkudziesięcioma symulatorami i trenażera-
mi, które zostały wykonane w najnowszych 
technologiach przez polskie firmy przy 
współudziale specjalistów CSzMW.

W ostatnim czasie infrastruktura szkole-
niowa CSzMW powiększyła się o pięć no-
woczesnych symulatorów, które ze względu 

na swoją specyfikę technologiczną i prze-
znaczenie mają unikatowy charakter w skali 
kraju. Marynarze polskiej floty wojennej 
otrzymali do szkolenia symulatory: zespołu 
taktycznych mostków nawigacyjnych, pracy 
bojowej operatorów broni podwodnej, turbi-
ny gazowej, budowy okrętu 3D oraz łączno-
ści satelitarnej.
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kmdr ppor. Robert Biernaczyk
rzecznikcszmw@mw.mil.pl

Okręty w gabinetach
System symulatorów taktycznych mostków 

nawigacyjnych wraz z symulatorem pracy 
bojowej operatorów broni podwodnej jest je-
dynym tego typu systemem w Polsce. Załogi 
okrętowe przebywające na szkoleniu zinte-
growanym lub słuchacze kursów mogą dzięki 
nowym symulatorom przygotować się do wy-
konania specjalistycznych zadań w rejonie 
ćwiczeń czy rzeczywistej misji. Manewrowa-
nie okrętem w portach lub nawigowanie na 
obszarach zainteresowania polskiej floty, 
zwalczanie okrętów nawodnych z użyciem 
torped, stawianie min morskich i ich zwal-
czanie, czy ratowanie życia na morzu we 
współdziałaniu z innymi okrętami staje się 
możliwe w kilku specjalistycznych gabine-
tach, w których odwzorowano do najdrob-
niejszych szczegółów rzeczywiste mostki na-
wigacyjne z uwzględnieniem procedur peł-
nienia wachty morskiej. Zarówno jeden jak 
i drugi symulator posiada podsystem wizyj-
ny, który umożliwia wyświetlanie widoku 
z mostka z uwzględnieniem pory dnia, wa-
runków atmosferycznych, stanu morza oraz 
charakterystycznych obiektów (światła, znaki 
nawigacyjne). Obsługa jednego mostka od-
bywa się za pomocą trzech pulpitów, na któ-
rych rozmieszczone zostały typowe urządze-
nia sterownicze (manetki śrub i sterów, panel 

świateł nawigacyjnych), informacyjne (wy-
świetlacze podsystemów nawigacyjnych i re-
petytory wielkości nawigacyjnych) oraz 
wskaźniki urządzeń ARPA, AIS, ECDIS oraz 
ploter nawigacyjny wraz z GPS. System łącz-
ności UKF umożliwia komunikację załogi 
mostka z instruktorem. 

Przestrzenna nauka 
w wirtualnym świecie

Mechanicy okrętowi otrzymali do dyspo-
zycji kolejny symulator z zakresu obsługi si-
łowni okrętowej. W CSzMW pracują już po-
dobne urządzenia symulujące prace silników 
spalinowych i urządzeń pomocniczych na 
okręcie. Symulator turbiny gazowej GTS 
(Gas Turbine Symulator) w pełni symuluje 
siłownię okrętową wyposażoną w turbinę 
gazową oraz systemy pomocnicze niezbędne 
do jej działania. Realizm odwzorowania rze-
czywistej siłowni wspomaga wielokanałowy 
system dźwięku przestrzennego. Całość 
funkcjonuje na bazie komputera PC. Inter-
fejs użytkownika zawiera liczne elementy 
sterujące przypominające te, występujące na 
prawdziwej jednostce. Słuchacz kursu 
w czasie treningu porusza się po siłowni 
w wirtualnej przestrzeni, mogąc aktywnie 
sterować poszczególnymi urządzeniami.

Każdy marynarz zanim przejdzie do etapu 
szkolenia specjalistycznego musi poznać 

podstawową wiedzę ogólnomorską. Budowa 
okrętu, osprzęt pokładowy i jego przeznacze-
nie są częścią tej wiedzy. W tym celu został 
zakupiony symulator trójwymiarowy budowy 
okrętu z projektorem obrazu 3D. Za pomocą 
interaktywnej rękawicy i okularów 3D, słu-
chacze kursu przenoszą się wirtualny świat, 
poruszając się po okręcie w trójwymiarowej 
przestrzeni. Dzięki zaawansowanej interak-
tywności urządzenia marynarze poznają 
wszystkie elementy okrętu przemieszczając 
się z pokładu na pokład oraz operując po-
szczególnymi urządzeniami z wykorzysta-
niem odpowiednich animacji zaimplemento-
wanych na potrzeby szkolenia.

Specjaliści z dziedziny łączności otrzy-
mali natomiast wielostanowiskowy symula-
tor łączności satelitarnej oparty na morskim 
systemie łączy szerokopasmowych za po-
średnictwem satelity BGAN (Broadband 
Global Area Network). Słuchacze mogą na-
uczyć się praktycznej obsługi systemów 
łączności satelitarnej (telefonu i terminala 
satelitarnego) zgodnie z obowiązującymi 
procedurami, konfiguracji systemu do 
współpracy z siecią LAN oraz satelitarnym 
modemem radiowym.
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1 lipca 2011 roku Marynarka Wojen-
na wznowiła całodobowe, jedno-
czesne dyżury śmigłowców ratow-
niczych na lotniskach w Gdyni 

i Darłowie. Było to możliwe dzięki pełnej 
determinacji i staraniom wielu osób w ma-
rynarskich mundurach. Teraz, aby ten stan 
utrzymać, potrzebna jest nie tylko determi-
nacja ,  a le 
także 
wzmocnienie 
sprzętowe 
lotnictwa 
morskiego. 

Ponad 
cztery lata 
t e m u ,  z e 
względu na 
kończące się 
resursy maszyn Mi-14 PS (stacjonujących 
w Darłowie) Marynarka Wojenna zmuszo-
na była ograniczyć dyżury ratownicze swo-
ich śmigłowców. Podjęto wówczas decyzję, 
aby przez 20 dni w miesiącu dyżurował 
śmigłowiec na lotnisku w Gdyni, a przez 
kolejne 10 – śmigłowiec w Darłowie. Roz-
wiązanie to było na tamte czasy jedynym, 
które dawało szansę na w miarę efektywne 

zabezpieczenie ratownicze polskich obsza-
rów morskich. Gdyby nie ta decyzja śmi-
głowce Mi-14 PS bardzo szybko wyczerpa-
łyby resurs i musiałyby zostać wycofane 
zanim pojawili się ich następcy. Jednocze-
śnie wyznaczono dwa śmigłowce Mi-14 PŁ 
(wersja zwalczania okrętów podwodnych) 
jako podatne na modernizację i dostosowa-
nie ich do wersji ratowniczej. W tym przy-
padku znaczenie słowa „determinacja” jest 
szczególnie istotne bowiem MW zdecydo-
wała się na utratę dwóch śmigłowców bojo-
wych na rzecz ratownictwa morskiego, po 

to, aby posiadać potencjał niezbędny do ra-
towania życia na morzu. 

Dwa śmigłowce Mi-14 PŁ trafiły zatem 
do zakładów WZL w Łodzi, gdzie przeszły 
modernizację do opcji ratowniczej – obec-
nie określanej jako Mi-14 PŁ/R. Pierwszy 
z nich powrócił do MW jeszcze w 2010 ro-
ku, a druga maszyna na początku roku 
2011. Lotnicy morscy z Darłowa praktycz-

nie natychmiast rozpoczęli na nich proces 
szkolenia. Musieli się „wznowić” i przede 
wszystkim poznać specyfikę nowych ma-
szyn, które choć na pierwszy rzut oka nie 
różniły się od wcześniejszych „PS-ów”, to 
jednak charakteryzowały się innymi wła-
ściwościami lotnymi. Taka sytuacja wyma-
gała od załóg zmodernizowanych PŁ/R-ów 
nie tylko wspomnianej już wcześniej „de-
terminacji”, ale także najwyższych umie-
jętności pilotażu w „oblatywaniu” nowego 
sprzętu i prowadzenia nim akcji ratowni-
czych na morzu. 

1 lipca 2011 roku weszły one w system 
całodobowych dyżurów ratowniczych. Po 
czterech latach przerwy lotnicze siły ra-
townicze MW ponownie dyżurują na lotni-
skach w Darłowie i Gdyni w cyklu cało-
miesięcznym. Ponadto w ciągłym dyżurze 
są także załogi samolotu patrolowego 

„Bryza” na lotnisku MW w Siemirowicach, 
które z powodzeniem mogą także prowa-
dzić akcje SAR na morzu.

Przy ponad 500 kilometrowej linii brzego-
wej i obszarze działań o powierzchni ponad 
30000 km kwadratowych utrzymanie trzech 
statków powietrznych w gotowości do dzia-
łań ratowniczych nad obszarami morskimi 
wydaje się być jednak niezbędnym mini-
mum. Ponadto trudno będzie przy obecnych 
możliwościach BLMW, utrzymać w przy-
szłości trzy punkty dyżurowania (Gdynia, 
Darłowo, Siemirowice). Dlatego niezbędna 

jest kon-
sekwen-
cja w re-
alizacji 
progra-
mów mo-
derniza-
cyjnych, 
które po-
zwolą 
utrzymać 

potencjał lotnictwa morskiego. Należy także 
szukać innych rozwiązań pozwalających na 
doposażenie BLMW. Bez tego może po-
nownie dojść do sytuacji, w której zamiast 
rozwoju będziemy zmuszeni do ogranicze-
nia naszych zadań. 

I co dalej?

Przez dwie ostatnie dekady LOTNICY MORSCY uczestniczyli w 515 akcjach ratow-
niczych udzielając pomocy 265 osobom. Tylko podczas ostatnich wakacji ich za-
łogi przeprowadziły na Bałtyku 10 akcji ratowniczych. W większości tych akcji o 
przeżyciu rozbitków decydowała szybkość i efektywność użycia śmigłowców 
MARYNARKI WOJENNEJ.

Zaledwie przed kilkoma laty MW planowała utworzyć dodatkowy punkt 
dyżurowania w Dziwnowie, aby w ten sposób wesprzeć operacje ratownicze 

w zachodniej części polskiej strefy odpowiedzialności. Jednak te plany, chociaż 
bardzo rozsądne i praktyczne z punktu widzenia metodyki prowadzenia akcji SAR na 

Bałtyku musiały przegrać z możliwościami sprzętowymi Brygady Lotnictwa MW.
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W imieniu naszego kolegi 
mł. chor. KRZYSZTOFA BANACHA

 zwracamy się do Was z apelem o wsparcie kosztów leczenia Krzysztofa.

Mł. chor. KRZYSZTOF BANACH jest ratownikiem medycznym  
w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i na co dzień zajmuje się ratowaniem życia. 

Niestety, dziś sam potrzebuje naszej pomocy, gdyż od kilku miesięcy 
zmaga się z chorobą nowotworową (ostra białaczka szpikowa).

Wierzymy głęboko, że jest wśród nas wielu ludzi dobrej woli, 
którzy wesprą finansowo naszego kolegę w tym trudnym czasie.

 Wszystkim ofiarodawcom, 
w imieniu Krzysztofa oraz jego rodziny, z całego serca dziękujemy.

Numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat:

Krzysztof BANACH 

80 1030 0019 0109 8510 0142 4360
W tytule wpłaty proszę koniecznie dopisać: Zdrowie dla Krzysztofa

W imieniu korpusu podoficerów CSZ MW

Pomocnik Komendanta CSzMW ds. Podoficerów
st. chor. szt. Krzysztof KOZIEŁ

Mąż Zaufania Korpusu Podoficerów CSz MW
chor. Eugeniusz MARCINIAK

APEL
Szanowni Koledzy 

Żołnierze oraz 
Pracownicy Wojska !!!

B A N D E R A
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Poprzedni artykuł „NATO na 
weekend” wniósł nieco światła do 
skomplikowanej struktury Paktu 
Północnoatlantyckiego. Tym 
razem zajmiemy się szeroko 
pojętymi operacjami 
prowadzonymi przez NATO 
i wyjaśnimy co wspólnego ze sobą 
mają ISAF, KFOR czy OAE.

Pierwszą w historii prawdziwą samo-
dzielną kampanią lotniczą NATO by-
ła operacja „Deliberate Force” pro-
wadzona od 30 sierpnia do 20 wrze-

śnia 1995 roku. Uderzenia lotnicze zapewnia-
ły wsparcie operacji pokojowej ONZ w Bośni 
i Hercegowinie, a jej istota polegała na zapo-
bieganiu powtarzającym się naruszeniom za-
kazu lotów nad strefami bezpieczeństwa. Była 
ona wydzieloną częścią operacji lotniczej So-

juszu Północnoatlantyckiego „Deny Flight”. 
Z kolei sojusznicza operacja lotnicza „Al-

lied Force” prowadzona w Jugosławii między 
24 marca i 11 czerwca 1999 roku, stanowiła 
kolejny wyraz transformacji Sojuszu z orga-
nizacji defensywnej, w organizację zdolną do 
działania poza terytorium swoich państw 
członkowskich. Według założeń, miała ona 
doprowadzić do zakończenia czystek etnicz-
nych na terenie Kosowa i przywrócić wieloet-

niczny charakter tej prowincji, a w dalszej per-
spektywie wymusić proces demokratyzacji Jugo-
sławii. Ciekawostką jest fakt, że operacja ta zosta-
ła przeprowadzona bez akceptacji ONZ. 

Wsparcie z powietrza
Od marca 2004 roku natowskie siły powietrzne 

prowadzą operację „Baltic Air Policing”, polega-
jącą na patrolowaniu przestrzeni powietrznej Li-
twy, Łotwy i Estonii. Według jej założenia, kraje, 

NATO
JAK TO DZIAŁA?
W zakresie reagowania kryzysowego Paktu Północnoatlantyckiego, 
Rada Północnoatlantycka na wniosek państwa lub grupy państw 
członkowskich albo Sekretarza Generalnego NATO podejmuje decyzję 
o udziale Paktu w operacjach reagowania kryzysowego. Wniosek ten 
zgłaszany jest na prośbę Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Stałej Rady 
OBWE. Rozpatrując go Rada Północnoatlantycka poleca organom woj-
skowym NATO dokonanie analizy sytuacji oraz opracowanie ogólnych 
planów przyszłej operacji. Plany te obejmują koncepcję działania, za-
lecany skład i strukturę dowodzenia zaangażowanych sił, a także za-
dania oraz przewidywany czas ich wykonania. Organizacje wojskowe 
NATO prowadzą również konsultacje z odpowiednimi organami ONZ 
lub OBWE oraz z władzami wojskowymi państw członkowskich w spra-
wie możliwości wydzielenia sił i środków potrzebnych do przeprowa-
dzenia operacji. Po zapoznaniu się z planami Rada Północnoatlantyc-
ka podejmuje decyzje o udziale sił Sojuszu w misji pokojowej. Rada 
podejmuje również decyzje o zakończeniu lub zmianie zadań w ra-
mach operacji. Zależnie od przyjętych ustaleń Sekretarz Generalny 
NATO składa okresowe raporty o przebiegu operacji do ONZ.
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które nie posiadają zdolności do patrolowania 
własnej przestrzeni powietrznej, wspomagane 
są samolotami uderzeniowymi innych krajów 
NATO. Punktem wyjścia w tym przypadku by-
ła konieczność stworzenia kompletnego syste-
mu reagowania na zagrożenie z powietrza 
w granicach odpowiedzialności sił powietrz-
nych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od 
pierwszego dnia obecności państw bałtyckich 
w Sojuszu, samoloty NATO na stałe stacjonują 
na międzynarodowym lotnisku Zokniai/Šiauliai 
na Litwie. Rotacje załóg i samolotów odbywają 
się co kwartał, a polskie samoloty MiG-29A 
już trzykrotnie brały udział w tej operacji. 

Przestrzeń powietrzna NATO rozciąga się 
także nad terytorium Islandii, która nie posia-
da sił powietrznych. „Islandic Air Policing” 
nie zakłada jednak stałej obecności natow-
skich sił powietrznych na terenie tego kraju. 
Od maja 2008 roku samoloty uderzeniowe 
USA, Danii, Niemiec i Kanady okresowo sta-
cjonowały na lotnisku w Keflaviku wykonu-
jąc loty patrolowe nad wyspą. Dla porządku 
należy także dodać, że przestrzeń powietrzną 
Luksemburga patroluje lotnictwo Belgii.

Operacje na Bałkanach
Od 20 grudnia 1995 roku, dokładnie przez 

rok, siły zbrojne NATO prowadziły w Bośni 
i Hercegowinie operację „Joint Endeavour”. Jej 
głównym celem była implementacja postano-
wień układu pokojowego w Dayton, który zo-
bowiązywał strony konfliktu (Serbów, Chorwa-
tów i Bośniaków) do zakończenia działań wo-
jennych i wycofania swoich sił zbrojnych poza 
wyznaczoną strefę zdemilitaryzowaną. Stąd też 
nazwa całej operacji - Implementation FORces 
(IFOR), której wojska w szczytowym okresie 
liczyły ponad 60 000 żołnierzy z ponad 20 kra-
jów (w tym z Polski). Po wygaśnięciu mandatu 
w grudniu 1996 roku operacja zmieniła swój 
charakter na długoterminową misję pokojową - 
Stabilization FORces (SFOR). Do czerwca 
1998 roku wojska Paktu brały w jej ramach 
udział w operacji „Joint Guard”, a po tej dacie 
w działaniach „Joint Forge”. Od 4 grudnia 
2004 roku wycofujące się siły NATO zastąpiły 
siły Unii Europejskiej (EUFOR), stacjonujące 
tam do dnia dzisiejszego.

W Kosowie i w Albanii
Decyzja o wysłaniu od 12 czerwca 1999 r. 

wojsk do Kosowa (Kosovo FORce - KFOR) 

podjęta została w świetle kryzysu humanitarne-
go, jaki powstał w wyniku ciągłych walk po-
między wojskowymi oddziałami Serbii i Czar-
nogóry a Armią Wyzwolenia Kosowa. W wyni-
ku walk cierpiała ludność cywilna, co wywoła-
ło znaczną emigrację miejscowej ludności. 
W momencie rozpoczęcia misji „Joint Guar-
dian” w skład KFOR wchodziło 50 000 żołnie-
rzy z 30 państw, zarówno członków NATO jak 
i krajów spoza Paktu. W chwili obecnej w Ko-
sowie obecna jest XXII zmiana „Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzyna-
rodowych w Kosowie w Republice Serbii, By-
łej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Re-
publice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie”, 
w której służy ponad dwustu żołnierzy.

13 kwietnia 1999 roku dowództwo Paktu 
Północnoatlantyckiego podjęło decyzję 
o rozpoczęciu operacji pokojowej „Allied 
Harbour”, w ramach której siły międzynaro-
dowe zabezpieczały porty i trasy transporto-
we, którymi pomoc humanitarna miała tra-
fiać do znajdujących się w Albanii uchodź-
ców z ogarniętego wojną Kosowa. W opera-
cji prowadzonej do września 1999 roku wzię-

ło udział 140 żołnierzy z Polskiej Jednostki 
Wojskowej w misji pokojowej w składzie Sił 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
w Albanii (Albania FORces - AFOR).

Po 11 września
W niespełna miesiąc po atakach na World 

Trade Center w Nowym Jorku, siły zbrojne 
USA, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonego 
Frontu Afganistanu rozpoczęły operację „En-
during Freedom”, której celem miało być 
zniszczenie organizacji terrorystycznej Al-
Qaeda na terenie Islamskiej Republiki Afgani-
stanu. Międzynarodowe Siły Wspomagania 
Bezpieczeństwa (International Security Assi-
stance Force - ISAF) zostały powołane przez 
Radę Bezpieczeństwa ONZ już w grudniu 
2001 roku, lecz NATO przejęło nad nimi kon-
trolę dopiero 11 sierpnia 2003 roku. W kwiet-
niu 2009 roku NATO podjęło decyzję o utwo-
rzeniu, w ramach ISAF, misji szkoleniowej 
(NATO Training Mission-Afganistan - NTM
-A), która ma przyspieszyć tworzenie afgań-
skiej armii i policji. Polska  włączyła się 
w operację w Afganistanie w marcu 2002 r.

20 marca 2003 roku rozpoczęła się kolejna 
operacja na bliskim wschodzie - „Iraqi Fre-
edom”, zwana także drugą wojną w Zatoce Per-

skiej. Miesiąc później, po zdobyciu Bagdadu, 
Amerykanie rozpoczęli w tym kraju misję sta-
bilizacyjną z udziałem koalicji państw (działa-
jącej poza Sojuszem Pólnocnoatlantyckim) 
wśród których była także Polska. Po szczycie 
w Istambule, w czerwcu 2004 r., NATO utwo-
rzyło natomiast misję szkoleniową - NATO 
Training Mission-Iraq - NTM-I. Jej celem jest 
wspieranie budowy irackich sił bezpieczeństwa 
dzięki prowadzeniu szkoleń dla oficerów śred-
niego i wyższego szczebla. 

W operacjach („Enduring Freedom” i „Ira-
qi Freedom”) udział brał polski okręt wspar-
cia logistycznego - ORP „Kontradmirał Xa-
wery Czernicki”, który przebywał w rejonie 
Zatoki Perskiej przez ponad rok. Uczestni-
czył tam w działaniach koalicyjnych z zada-
niem bojowego wsparcia głównych sił ude-
rzeniowych i operował pod rozkazami do-
wódcy V Floty US NAVY.

Operacje marynarki wojennej
Operacja „Active Endeavour” (OAE) na 

Morzu Śródziemnym rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2001 roku i trwa nieprzerwanie do 

dzisiaj. Prowadzona jest przez siły morskie 
NATO na mocy Art. V Traktatu Waszyng-
tońskiego (kolektywna obrona zaatakowane-
go członka NATO), jako reakcja Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego na ataki terrorystyczne 
z 11 września 2001 roku. To pierwsza, w hi-
storii NATO, operacja w ramach Art. V. Jej 
głównym celem jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa żeglugi i zapobieganie aktom terroru na 
jednym z najważniejszych akwenów świato-
wych – Morzu Śródziemnym. Okręty uczest-
niczące w operacji „Active Endeavour” mo-
nitorują ruch morski oraz poszukują jedno-
stek współdziałających z organizacjami ter-
rorystycznymi. Okręty biorące udział w ope-
racji, oprócz zwalczania wszelkiej działalno-
ści terrorystycznej, zapobiegają aktom niele-
galnej migracji oraz przemytu broni i sub-
stancji zakazanych. Do tej pory polskie okrę-
ty już siedmiokrotnie uczestniczyły w tej 
operacji. Trzykrotnie brał w niej udział okręt 
podwodny ORP „Bielik”, dwukrotnie fregata 
rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” i raz okręt 
podwodny ORP „Kondor” i ORP „Kontrad-
mirał Xawery Czernicki”.
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mł. chor. sztab. Andrzej Grażul
a.grazul@mw.mil.pl

To dzięki uprawianiu sportu i współ-
zawodnictwu ludzie uczą się 
współpracować ze sobą w idealnie 
zgranych zespołach. Dzięki tej 

umiejętności potrafią poradzić sobie w eks-
tremalnych warunkach i sytuacjach awaryj-
nych wymagających wspólnego działania. 
W Marynarce Wojennej podobnie jak w po-
zostałych rodzajach sił zbrojnych co roku or-
ganizowane są Mistrzostwa w Sporcie Po-
wszechnym. Współzawodnictwo w zakresie 
sportu powszechnego organizowane jest 
i opiera się na bazie obu flotylli, Akademii 
Marynarki Wojennej, Centrum Szkolenia 
MW oraz pozostałych jednostek wojskowych 
podległych MW. Wszystkie z wymienionych 
jednostek posiadają bogato wyposażone sale 
gimnastyczne, siłownie, oraz baseny, a nie-
które także stadiony sportowe. 

Maratony i biegi
Nie obce naszym zawodnikom są wszel-

kiego rodzaju biegi długodystansowe organi-
zowane z okazji rocznic czy świąt państwo-
wych takie jak Grand Prix Gdyni, Bieg We-
sterplatte czy Bieg Niepodległości ale także 
tak ekstremalne zawody jak Bieg Morskiego 

Komandosa organizowany przez Morską Jed-
nostkę Działań Specjalnych „Formoza” oraz 
gdyński Adventure Park, Maraton Komando-
sa i Bieg Katorżnika w Lublińcu organizowa-
ny od siedmiu lat przez 1. Pułk Specjalny 
i Wojskowy Klub Biegacza Meta z Lublińca. 
Nawet maraton, nie jest straszny dla braci 
marynarskiej. W tegorocznym biegu mara-
tońskim we Wrocławiu, odbywającym się 
w ramach Mistrzostw Wojska Polskiego 
wzięło udział 30 biegaczy-marynarzy repre-
zentujących prawie wszystkie jednostki MW 
z całego wybrzeża. Nasi zawodnicy zdobyli 
1806 punktów zajmując w klasyfikacji dru-
żynowej 6 miejsce na 19 startujących drużyn. 

Brazylijskie sukcesy
Ale najważniejszymi zawodami dla mary-

narzy – sportowców w 2011 roku były 
V Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe 
CISM w Rio de Janeiro gdzie morski rodzaj 
sił zbrojnych reprezentowało 28 zawodniczek 
i zawodników. Na mistrzostwach w Brazylii 
nasi sportowcy zdobyli indywidualnie i druży-
nowo 4 złote, 7 srebrnych i 3 brązowe medale, 
a drużynowo zawodnicy Wojska Polskiego za-

jęli 4 miejsce, tuż za drużyną Włoch, która 
wyprzedziła nas jednym złotym medalem. Za 
swoje osiągnięcia i najlepsze wyniki w sporcie 
powszechnym marynarze sportowcy byli wie-
lokrotnie wyróżniani przez Ministra Obrony 
Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego WP 
pamiątkowymi ryngrafami. 

Na początku września, Dowódca Marynar-
ki Wojennej admirał floty Tomasz Mathea 
spotkał się w Klubie MW „Riwiera” w Gdy-
ni z naszymi sportowcami, którzy uczestni-
czyli w V Światowych Wojskowych Igrzy-
skach Sportowych w Rio de Janeiro. Medali-
stom z Brazylii za ich postawę i wkład w roz-
powszechnianie wizerunku biało-czerwonej 
bandery, Dowódca MW wręczył nagrody 
i wyróżnienia. 

Należy jednak pamiętać, że najwięcej po-
żytku z uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny 
sportowej czy formy aktywnej rekreacji bę-
dzie w przyszłości miało nasze własne ciało 
i umysł i tym właśnie powinniśmy się kiero-
wać aby nie zostać przysłowiowymi „lwami 
kanapowymi”.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Dla marynarzy sport to nie tylko zdrowie i podtrzymywanie 
kondycji fizycznej na odpowiednim poziomie lecz także 
bardzo ważny element szkolenia. 



Marian Kluczyński
m.kluczynski@mw.mil.pl
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Piknik u lotników 
morskich w Siemirowicach

16 września w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego zorganizowano piknik lotniczy w 55 rocznicę pierw-
szego lądowania samolotu na lotnisku w Siemirowicach. Piknik lotniczy połączony został z dniem 

otwartych bram Bazy i prezentacją wyposażenia lotniczego. Było, więc co oglądać, a także posłuchać. 
Był pokaz statyczny i dynamiczny samolotów i śmigłowców lotnictwa Marynarki Wojennej An-28 
Bryza (Siemirowice), Mi-14 PŁ (Darłowo), SH-2G Seasprite , Mi-2 ( oba z Gdyni) oraz samolotów Sił 
Powietrznych An-28 (Łask), C-130 Herkules (Powidz), C-295 Casa (Kraków). Dopełnieniem tych 
atrakcji była prezentacja uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierzy, sprzętu ratowniczego 
(kamizelki, łódki, tratwy, spadochrony) oraz uzbrojenia od pistoletu po armatę baterii przeciwlotniczej 
z system Blenda będącym jedynie na wyposażeniu Marynarki Wojennej. 
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