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Dywizjon Okrętów 
Wsparcia

Podczas pierwszych w tym roku wyjść na morze okrętów ratowniczych Dywizjonu Okrę-
tów Wsparcia główny nacisk położono na szkolenie SAR. Załogi przeprowadziły trenin-

gi w komorze dekompresyjnej i nurkowania, a także analizę obrazu z kamer pojazdu pod-
wodnego. Oficerowie wachtowi ćwiczyli manewrowanie okrętem na podejściu do rozbitka, 
a grupy awaryjne - obronę okrętu przed przebiciami i pożarami. 

Od pierwszych dni stycznia w porcie pracowały także holowniki i motorówki asystując 
okrętom podwodnym przy wyjściu w morze i cumowaniu. Załoga  ORP „Bałtyk” spędziła 
w morzu pięć dni aby szkolić się w zwalczaniu pożarów, przebić poszycia kadłuba czy opa-
trywaniu rannych. W czasie wyjścia ćwiczono także procedury związane z zaopatrywaniem 
jednostek w ruchu.

Co mają ze sobą wspólnego te wydarzenia? Wszystkie wymienione jednostki od 1 stycz-
nia 2012 roku wchodzą w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia, który odtąd będzie najbar-
dziej wszechstronną jednostką okrętową w Marynarce Wojennej. Szerzej o rozformowaniu 
Dywizjonu Pomocniczych Jednostek Pływających oraz obecnym składzie Dywizjonu Okrę-
tów Wsparcia piszemy na stronach 6-7.

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@mw.mil.pl
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 Szanowni Czytelnicy

Weszliśmy w nowy, 2012 rok z nowymi planami i pomysłami na kolejne pu-
blikacje i tematy. W styczniowym numerze chcieliśmy zwrócić uwagę nie 
tylko na sprawy krajowe dotyczące polskiej Marynarki Wojennej, ale 
także na sytuację z dala od polskich granic morskich. Współczesne wyda-

rzenia na świecie są bowiem jak system naczyń połączonych dlatego warto się do nich 
odnieść i wyciągnąć wnioski. To, co dzisiaj dzieje się u wybrzeży Somalii czy w Cieśni-
nie Ormuz, w połączeniu z tendencjami rozwoju światowych sił morskich powinno nas 
interesować oraz inspirować do rozważań publicystycznych.

Pragniemy także poprzez nasze publikacje kreować morskie spojrzenie na życie. Nie 
chodzi tylko o specyfikę i wyjątkowość zadań, które na co dzień stoją przed Marynarką 
Wojenną. Chodzi nam przede wszystkim o skupienie wokół „Bandery” myśli oraz po-
glądów bliskich morzu i sprawom morskim. Dlatego w 2012 roku chcielibyśmy dopro-
wadzić do sytuacji, że do naszego czasopisma piszą nie tylko „stali” autorzy, lecz także 
marynarze, bez względu na stopień wojskowy i stanowisko. Będziemy również zachęcać 
cywilnych publicystów morskich do zaprezentowania na łamach „Bandery” swoich po-
glądów z „zewnątrz” Marynarki Wojennej. 

Drodzy Czytelnicy, wchodząc w 2012 rok chcieliśmy Wam serdecznie podziękować za 
zainteresowanie oraz wsparcie jakiego nam udzielaliście w przygotowywaniu materia-
łów prasowych przez ostatnie dwanaście miesięcy. Dołożymy wszelkich starań, aby te-
goroczne wydania spotkały się z jeszcze większym zainteresowaniem i sprostały Wa-
szym oczekiwaniom. 
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 2 TOMASZ GOS | Zaufany podoficer
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Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik@mw.mil.pl.

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

Bandera
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Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

B A N D E R A

CHORĄŻY MARYNARKI, EUGENIUSZ MARCINIAK z Marynarką Wojenną związał się wstępu-
jąc do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce  w 1984 roku.  Po ukończeniu SP 
pracował jako instruktor w Cyklu Kwatermistrzowskim. Przez wiele lat szkolił kucharzy okręto-
wych oraz specjalistów w różnych dziedzinach logistyki wojskowej. Pełnił również funkcję do-
wódcy grupy w Szkole Młodszych Specjalistów CSz MW. Ostatnie 4 lata służby w CSz MW spę-
dził jako podoficer specjalista w Sekcji ds. planowania logistycznego w sztabie CSz MW. Mę-
żem Zaufania Korpusu Podoficerów w CSz MW jest od 6 lat .
Jego hobby to żeglarstwo morskie. Jest jachtowym sternikiem morskim i instruktorem żeglar-
stwa. Pracuje społecznie w Uczniowskim Klubie Sportowym UKS OPTY w Ustce, przygotowując 
młody narybek żeglarzy.
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Z chorążym marynarki, Eugeniuszem 
Marciniakiem, Mężem Zaufania Korpusu 
Podoficerów Zawodowych Marynarki Wojennej 
rozmawia Tomasz Gos.

Czy Mąż Zaufania Korpusu Podofice-
rów Zawodowych Marynarki Wojen-

nej to nowość w morskim rodzaju Sił 
Zbrojnych?
Funkcja ta nie jest nowością w polskim woj-
sku. Nowością jest to, że podoficerowie i sze-
regowi zawodowi mają od kilku tygodni eta-
towych mężów zaufania w poszczególnych 
rodzajach Sił Zbrojnych.

Czym będzie się Pan zajmował w swojej 
pracy?

Przede wszystkim reprezentacją korpusu 
podoficerów wobec dowódcy Marynarki 
Wojennej. To jest moje podstawowe zadanie. 
Chodzi tutaj o wszystkie sprawy socjalne 
i wszystkie te problemy środowiska podofi-
cerów, które wychodzą oddolnie. Będę rów-
nież proponował zmiany aktów prawnych 
dotyczących podoficerów zawodowych.

Od kilku tygodni jest Pan etatowym 
mężem zaufania, ale wcześniej pełnił 

już Pan tą funkcję nieetatowo...
Jestem już dwie kadencje Mężem Zaufania 
Podoficerów Zawodowych Marynarki Wo-
jennej. Do tej pory pełniłem tą funkcję nie-
etatowo w Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej w Ustce. Może warto dodać, że je-
stem również zastępcą przewodniczącego no-
wo powstałego Kolegium Mężów Zaufania 
Korpusu Podoficerów Zawodowych. Kole-
gium tworzą Mężowie Zaufania Korpusu 
Podoficerów w dowództwach: Wojsk Lądo-
wych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, 
Marynarki Wojennej oraz Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych.

To, że w poszczególnych rodzajach Sił 
Zbrojnych są od niedawna etatowi mę-

żowie zaufania to trochę Pana zasługa...
Wraz kolegami pracujemy w grupie inicja-
tywnej, która doprowadziła do zmian, o któ-
rych Pan wspomniał. Miałem przyjemność 
organizować pierwsze spotkanie w tej spra-
wie. Odbyło się ono cztery lata temu wła-
śnie w Ustce. 

Co w praktyce oznacza dla podoficerów 
to, że mają swojego męża zaufania?

Zaufany podoficer

Wielu podoficerów i szeregowych maryna-
rzy nie zdaje sobie sprawy z tego jakie 
uprawnienia daje im rozporządzenie o orga-
nach przedstawicielskich. Jest to podstawo-
wy dokument, dzięki któremu my, mężowie 
zaufania możemy pracować. Dokument ten 
określa, w jakim stopniu możemy współde-
cydować o tym jaki jest podział środków 
pieniężnych na nagrody i zapomogi. Mamy 
wpływ na to do kogo trafiają świadczenia 
socjalne. Bez wiedzy o środowisku i o po-
trzebach swoich kolegów nie możemy wła-
ściwie zarządzać tymi środkami. Pieniądze 
na zapomogi często trafiają do osób do-
tkniętych problemami zdrowotnymi. A ta-
kich w naszym środowisku nie brakuje. 
Wielu podoficerów potrzebuje reprezentacji 
także w innych sprawach. Mają one przełoże-
nie na ich służbę w jednostce, a także w ży-
ciu prywatnym. 

A organizowanie akcji charytatywnych też 
należy do zakresu Pana obowiązków?

Mąż zaufania powinien włączyć się w orga-
nizowanie akcji charytatywnych bo i takie są 
prowadzone w wojsku. Chodzi tutaj o próbę 
zdobycia pieniędzy dla potrzebujących żoł-
nierzy spoza oficjalnych środków przezna-
czonych na cele socjalne. Wspólnie z moimi 
kolegami, między innymi z pomocnikiem do-
wódcy do spraw podoficerów organizowali-
śmy zbiórki pieniędzy dla potrzebujących 
żołnierzy. Założyliśmy specjalne konto, na 
które wpływały pieniądze dla tych żołnierzy. 

Zorganizowaliśmy akcję informacyjną w pra-
sie wojskowej i w internecie. 

Jaka jest różnica między Mężem Zaufa-
nia Podoficerów Zawodowych Marynar-

ki Wojennej a Pomocnikiem Dowódcy Ma-
rynarki Wojennej do Spraw Podoficerów?
Ja jestem głosem moich kolegów podofice-
rów do dowódcy. Jestem żołnierzem, który 
jest wybrany na stanowisko męża zaufania 
w demokratycznych wyborach. Natomiast 
pomocnik dowódcy do spraw podoficerów 
jest tak zwanym super-podoficerem. Powi-
nien to być żołnierz z ogromnym doświad-
czeniem zawodowym i do tego bardzo do-
brze wykształcony. Jest on głosem dowódcy 
do nas. Odpowiada między innymi za wy-
szkolenie podoficerów. Doradza też jakie 
kursy należy dla nich organizować.

W pracy męża zaufania i pomocnika 
dowódcy nie ma żadnych punktów 

stycznych?
Nasze drogi w pewnym momencie spotyka-
ją się. Na przykład będziemy teraz wspól-
nie pracowali nad propozycjami do ustawy 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych, które są związane  właśnie ze służbą 
podoficerów.

Czy wiele jest sytuacji, w których żołnierz 
może liczyć na pomoc męża zaufania?

Mąż Zaufania bardzo często występuje jako 
mediator w sprawach pomiędzy dowódcą, 
a podwładnym jak również reprezentuje 
kolegów ze środowiska, jako obrońca pod-
czas postępowania dyscyplinarnego. Dba 
o zachowanie godności żołnierza, np. o za-
chowanie właściwej oprawy, zgodnej z Ce-
remoniałem Wojskowym, uroczystości 
odejścia żołnierza z jednostki wojskowej 
lub ze służby.
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odejścia żołnierza z jednostki wojskowej 

MĄŻ ZAUFANIA KORPUSU PODOFICERÓW ZAWODOWYCH 
MARYNARKI WOJENNEJ

Chorąży marynarki, Eugeniusz Marciniak 
tel. (MON): 26-34-83

e-mail: gieniomar@interia.pl
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Marynarz najlepszym gdyńskim sportowcem

Marynarze z okrętu – muzeum ORP 
„Błyskawica” uratowali tonącego 

mężczyznę, który wpadł do wody w Base-
nie Prezydenta przy Skwerze Kościuszki 
w Gdyni. Mężczyzna wszedł na lód pomię-
dzy nabrzeżem, a burtą okrętu. 

Marynarz Arka-
diusz Machut, peł-
niący służbę wachto-
wego ,  zauważy ł 
wpadającego do Ba-
senu Prezydenta 
mężczyznę, pod któ-
rym załamał się lód. 
Natychmiast ogłosił 
alarm „człowiek za 
burtą” i przystąpił do 
akcji ratowniczej. 

Podał tonącemu bosak, dzięki któremu 
znajdujący się w wodzie mężczyzna mógł 
utrzymać się na powierzchni. Po około mi-
nucie na miejsce dotarł starszy marynarz 
Adam Pietrzyk i marynarz Piotr Kwiatkow-
ski. Rozpoczęli wyciąganie mężczyzny 

Wizytę w Marynarce Wojennej złożył Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski. Spotkał 
się z dowódcą Marynarki Wojennej admirałem floty Tomaszem Mathea oraz odwie-

dził 3 Flotyllę Okrętów i Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego. 
Podczas wizyty zaprezentowane zostały zadania, struktura, wyposażenie oraz perspekty-

wy rozwoju polskiej floty. Następnie omawiane były zagadnienia związane z użyciem woj-
skowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych na szczeblu wojewódzkim. 

Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski odwiedził także 3 Flotyllę Okrętów w Gdyni, 
w której zaprezentowane zostały okręty: fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski”, okręt 
podwodny ORP „Orzeł” oraz okręt rakietowy ORP „Orkan”. W Ośrodku Szkolenia Nurków 
i Płetwonurków Wojska Polskiego przedstawiono system szkolenia marynarzy oraz specjali-
styczne wyposażenie jednostki.

z wody. Jeden z nich przytrzymywał dru-
giego, który w tym czasie podał rękę toną-
cemu i próbował wyciągnąć go na nabrze-
że. Po kilku chwilach na miejsce zdarzenia 
przybiegł także marynarz Damian Adamiec 
i marynarz Łukasz Piszczek. Wspólnymi 
siłami wszystkich obecnych na miejscu wy-
padku marynarzy tonący mężczyzna został 
wyciągnięty z wody. Następnie już w cie-
płym pomieszczeniu na okręcie udzielono 
mu podstawowej pomocy medycznej. Pró-
bowano też go rozgrzać okrywając go ko-
cami. Po kilku minutach od rozpoczęcia 
akcji ratowniczej na miejsce dotarli wezwa-
ni wcześniej ratownicy medyczni, którzy 
zabrali mężczyznę do szpitala. Akcją ra-
towniczą kierował oficer dyżurny okrętu 
starszy bosman Marek Knapik. 

Najlepszym gdyńskim sportowcem 2011 roku został starszy 
marynarz Marcin Czajkowski reprezentujący Zespół Sporto-

wy MW. Podczas uroczystej gali Marynarka Wojenna została tak-
że wyróżniona przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka me-
dalem „Partner Gdyńskiego Sportu 2011”. 

Starszy marynarz Marcin Czajkowski jest reprezentantem 
Yacht Klub Polski Gdynia i startuje w klasie 49 er. Na Wojsko-
wych Światowych Igrzyskach Sportowych w Brazylii w 2011 ro-
ku zdobył brązowy medalu, a podczas mistrzostw świata, w któ-
rych zajął 12 miejsce, nominację olimpijską dla Polski. St. mar. 
Marcin Czajkowski to także ubiegłoroczny mistrz Polski, brązo-
wy medalista Australii oraz zdobywca 8 miejsca w Pucharze 
Świata. Najlepszy gdyński sportowiec przygotowuje się obecnie 
do Igrzysk Olimpijskich w Londynie, w których ma duże szanse 
wystartować. 

Wojewoda pomorski w Marynarce  Wojennej

towniczą kierował oficer dyżurny okrętu 

Pomogli tonącemu

Dlaczego powstał ZOOM?
Jako zespół odpowiedzialny w MON za komunikację społeczną każde-

go dnia otrzymujemy, albo przypadkowo trafiamy na doskonałe zdjęcia, które 
z różnych powodów nie są wykorzystywane. Są to zdjęcia osób związanych ze 
służbą prasową resortu oraz innych współpracujących z prasowcami. 

Ale jest przecież wiele stron internetowych funkcjonujących w ramach 
resortu?

Chcieliśmy stworzyć własne miejsce w sieci, gdzie możemy prezentować tylko 
najlepsze fotografie. W ten oto sposób zrodził się pomysł stworzenia ZOOM-u. 
Kolejnej strony w zasobach MON, a jednak takiej, której do tej pory nie mieliśmy. 

Co więc nowego wprowadza ZOOM?
Naszym założeniem było przedstawienie fotografii w "pełnej krasie". 

Skupiamy się tylko na obrazie. Mamy nadzieję, że ciekawe zdjęcie i jego krót-
ki, ale treściwy opis pozwolą przenieść oglądających w miejsca, gdzie działa 
polskie wojsko, tam gdzie zdjęcia zostały zrobione. 

Jaka jest idea portalu?
Stronę ZOOM - Z Obiektywem Obok Munduru tworzą pasjonaci. To lu-

dzie od wielu lat związani z wojskiem, a także Ci, których armia urzekła jed-
nym konkretnym momentem - zajmujący się fotografią profesjonalnie i ambit-
ni amatorzy. Chcemy publikować tu zdjęcia, a właściwie "stopklatki" żołnier-
skiej codzienności. Dzięki obrazom mamy nadzieję przedstawiać odwiedzają-
cym nas gościom ludzi w mundurach, którzy codzienną służbą pokazują swo-
je zaangażowanie i profesjonalizm. 

Jaki oddźwięk strona uzyskała wśród internautów?
Po zaledwie miesiącu, możemy zaryzykować stwierdzenie, że trafiliśmy 

w dziesiątkę. Zainteresowanie stroną i kolejnymi galeriami jest duże i nie słab-
nie. Podczas pierwszych dni funkcjonowania strony ZOOM w sieci otrzymali-
śmy wiele pochlebnych opinii od naszych internautów. Byli to studenci, fotore-
porterzy, a także żołnierze i pracownicy wojska. Wielu z nich pytało o możli-
wość nawiązania współpracy i podzielenia się własnym - militarnym archiwum. 

Ale nie ograniczyliście się tylko do portalu www.zoom.mon.gov.pl?
Kolejnym etapem naszego rozwoju był profil na Facebooku. Przy-

znam, że było to głównie zasługą internautów, którzy na „fejsie” MON-u opi-
sywali swoje wrażenia dotyczące ZOOM-a. Jedna z opinii powtarzała się dość 
często: "Jeszcze konto na FB i będzie super". Dzięki kampanii informacyjnej 
odnotowujemy duże zainteresowanie i pod względem "lubiących" gonimy na-
szych partnerów z innych profili. Ale ilość fanów na Facebooku to nie wszyst-
ko. W pewnym momencie "liczba osób, które o tym mówią" przekroczyła 
"liczbę lubiących profil". 101 proc. mówiących to sytuacja bardzo rzadka na 
Facebooku! W tej chwili nasze statystyki pokazują, że liczba ta utrzymuje się 
regularnie nieco powyżej 50 proc. To też rewelacyjny wynik.

A jak radzi sobie sam portal?
Wyniki naszej strony są więcej niż zadowalające. Po 40-dniowej ak-

tywności zanotowaliśmy ponad 50 tysięcy odsłon. Naszą stronę odwiedzają 
internauci z całej Polski. Ale nie tylko. Są także osoby z USA, Kanady, sporo 
gości z krajów europejskich i innych miejsc. ZOOM ma swoich fanów na 
przykład w Uzbekistanie.

Pod koniec ubiegłego roku światło dzienne ujrzał 
kolejny projekt internetowy resortu obrony narodowej. 
ZOOM, a dokładniej "Z Obiektywem Obok Munduru". 
To portal dla fanów fotografii wojskowej i wojennej. 
O tym skąd wziął się pomysł, jaki oddźwięk uzyskał 
wśród internautów i dlaczego w ostatnim czasie był gwiazdą Facebooka rozmawiam z autorem 
projektu Arturem Wróblem, starszym specjalistą Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON.

B A N D E R A

ZOOM

kmdr ppor. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl

gości z krajów europejskich i innych miejsc. ZOOM ma swoich fanów na 

www.zoom.mon.gov.pl
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Cztery okręty ratownicze, okręt szkolny, baza zaopatrzenia, 
pomocnicze jednostki pływające i Brzegowa Grupa 
Ratownicza… czyli od gumowego pontonu do dużego okrętu 
ratowniczego o praktycznie nieograniczonych możliwościach. 

Od 1 stycznia 2012 roku takim in-
wentarzem może pochwalić się 
Dywizjon Okrętów Wsparcia 
(dOW). Nazwa obecnie w pełni 

oddaje charakter jednostki, która po przeję-
ciu w podporządkowanie od Komendy Portu 
Wojennego pomocniczych jednostek pływa-
jących będzie w stanie wspierać działania 
pozostałych jednostek okrętowych 3 Flotylli 
Okrętów.

Okręty Ratownicze:
ORP „Lech” i ORP „Piast” to najwięk-

sze jednostki w dywizjonie; wszechstronne 
i uniwersalne okręty ratownicze, których 
głównym zadaniem jest udzielanie pomocy 
załogom zatopionych okrętów podwodnych. 
Ich wyposażenie i wyszkolenie załóg spra-
wiają, że zaliczane są do niewielkiej grupy 
jednostek na Bałtyku, które mogą prowadzić 
długotrwałe operacje ratownicze, prace pod-
wodne i zaawansowane badania dna mor-
skiego. Okręty te mogą pomagać innym jed-
nostkom na morzu, usuwać uszkodzenia, ga-
sić pożary, ściągać z mielizny, holować oraz 
odkażać okręty i statki. Są w pełni wyposa-
żonymi platformami do prowadzenia pod-
wodnych prac nurkowych, o czym świadczą 
licznie prowadzone specjalistyczne operacje 
głębokowodne: poszukiwawcze, badawcze 
czy ratownicze. 

ORP „Zbyszko” i ORP „Maćko” to ma-
łe okręty ratownicze, przeznaczone do pro-
wadzenia prac podwodnych i wykonywania 
zadań nurkowych oraz poszukiwawczo-ra-
towniczych. Są przystosowane do ratowania 
życia ludzkiego i mienia na morzu, a w skła-
dzie załóg znajdują się grupy nurków, mo-
gące prowadzić wszelkie prace podwodne 
do głębokości 45 m. Wszystkie okręty ra-
townicze w czasie swojej dotychczasowej 
służby brały udział w wielu narodowych 
i międzynarodowych ćwiczeniach związa-

nych z ratowaniem okrętów podwodnych, 
udzielaniem pomocy na morzu i koordyna-
cją akcji ratowniczych na Bałtyku.

Okręt Szkolny
ORP „Wodnik” to okręt o niezwykle bo-

gatej historii, a za świadectwo niech posłużą 
liczby: 
• okręt przebył w swojej historii ponad 400 

tysięcy mil morskich;
• odbył około 100 rejsów;
• odwiedził ponad 60 portów na całym świecie;
• brał udział w działaniach na Zatoce Perskiej 

w 1991 roku jako okręt-szpital;
• na jego pokładzie wyszkoliło się tysiące 

studentów Akademii Marynarki Wojennej, 
elewów i kadetów byłej SChMW.
W uznaniu zasług dla rozwoju Marynar-

ki Wojennej, w 1995 roku Dowódca Mary-
narki Wojennej admirał Romuald Waga 
wyróżnił ORP „Wodnik” medalem „Za za-
sługi dla MW RP”. Jego doświadczona za-
łoga do dziś przekazuje najmłodszym po-
koleniom marynarzy wiedzę i zasady panu-
jące w regulaminach, morskiej tradycji 
i w życiu codziennym. Tymi zasadami 
większość z nas kierowała się (i nadal kie-
ruje) w swojej służbie.

Brzegowa Grupa Ratownicza 
To wyspecjalizowany zespół nurków 

przeznaczony do zabezpieczenia ratowni-
czego działań sił Marynarki Wojennej od 
strony brzegu i w pasie nadbrzeżnym na 
głębokość 100 km w głąb lądu. Nurkowie 
Grupy uczestniczą aktywnie w krajowych 
i międzynarodowych ćwiczeniach okrętów 
i sił ratowniczych na morzu. Biorą także 
udział w akcjach ratowniczych na rzekach 
i jeziorach, gdzie niezbędne jest specjali-
styczne wyszkolenie nurkowe i odpowied-
nie wyposażenie.

Pomocnicze Jednostki Pływa-
jące… i ORP „Bałtyk”

Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pły-
wających powstał w 1945 roku jako samo-
dzielna jednostka, a w strukturach Komendy 
Portu Wojennego Gdynia funkcjonował od 
1 lipca 1996 roku. 16 grudnia 2011 roku, na 
mocy protokołu podpisanego przez Komen-
danta KPW Gdynia - kmdr. Andrzeja Locha 
i dowódcy dOW - kmdr. Kazimierza Pul-
kowskiego pomocnicze jednostki pływające 
przekazane zostały w podporządkowanie 
Dywizjonu Okrętów Wsparcia. Protokół do-
tyczył jedenastu jednostek. 

ORP „Bałtyk” jest wyjątkową, bo jedy-
ną tego rodzaju jednostką w Marynarce 
Wojennej. Jej zasadniczym zadaniem jest 
utrzymywanie stanu zaopatrzenia sił mor-
skich 3 FO w trakcie działań na morzu 
i postoju w porcie. Okręt jest w pełni kom-
patybilny z jednostkami NATO i może je 
zaopatrywać w paliwa płynne, oleje, pro-
dukty naftowe i wodę słodką. Okręt pobie-
ra, przechowuje, transportuje, a na końcu 
przekazuje ładunki płynne innym jednost-
kom głównie sposobem „za rufą”, lub 
w przypadku ładunków na paletach (do 250 
kg) - przez burtę. Okręt wielokrotnie brał 
udział w krajowych i międzynarodowych 
ćwiczeniach na Bałtyku, gdzie oprócz roli 
okrętu zaopatrującego brał aktywny udział 
w epizodach np. przełamywania blokady 
morskiej i łamania nałożonego na dane 
państwo embarga.

Stacja Demagnetyzacyjna SD-13 to 
jednostka, która dzięki swojemu specjali-
stycznemu wyposażeniu może zmniejszyć 
(a w idealnych warunkach całkowicie zni-
welować) niekorzystny wpływ magnesowa-
nia kadłuba okrętu od pola magnetycznego 
Ziemi. W świetle zagrożeń jakie niosą ze 
sobą pozostałości po czasach wojen świato-
wych (miny, torpedy i bomby z zapalnika-

mi magnetycznymi), to zadanie jest nader 
istotne. 

Barka B-7 (to były zbiornikowiec) obec-
nie służy jako barka ekologiczna, przezna-
czona do gromadzenia mieszanin wody i pa-
liwa lub oleju, workowanych stałych odpa-

dów śmieci oraz szlamu, fekalii i materia-
łów ropopochodnych. Posiada na pokładzie 
pływającą zaporę przeciwolejową, pływają-
cy zbieracz oleju, spalarnię śmieci i urzą-
dzenia do oczyszczania ścieków.

Holowniki: H-5, H-7 (typu "H-900/II") 
i H-8 (projektu "H-960"), przeznaczone są 
do holowania okrętów i tarcz do strzelań ar-
tyleryjskich w rejonach portów, red oraz 
wzdłuż polskiego wybrzeża. Ich wyposaże-
nie pozwala im brać udział w akcjach gaśni-
czych i ratowniczych, a więc doskonale uzu-
pełniają zadania ratownicze stojące przed 
Dywizjonem. Holowniki mogą działać 
w miejscach trudno dostępnych dla dużych 
okrętów ratowniczych lub jako uzupełnienie 
ich potencjału w walce z pożarami na mo-
rzu. Przystosowane są do żeglugi na Morzu 
Bałtyckim i Północnym w odległości do 50 
mil morskich od brzegu.

Kutry: K-5 i K-9 to kutry transportowo-pa-
sażerskie. Na ich pokładzie można przetrans-
portować około 20 osób (oprócz załogi) albo 
8 ton ładunku. Swoje zadania realizują w kilku 
obszarach odpowiedzialności. Podstawowym 
jest ratownictwo morskie - załogi tych jedno-
stek ćwiczą ze śmigłowcami ratowniczymi 43 
Bazy Lotnictwa Morskiego. Drugim zadaniem 
stojącym przed jednostkami podczas fazy por-
towej międzynarodowych ćwiczeń w Gdyni 
jest zabezpieczenie przeciwdywersyjne 
uczestniczących w nich jednostek.

Poławiacz torped K-8 to niewielkich roz-
miarów pomocnicza jednostka pływająca słu-
żąca do wyławiania z wody wystrzelonych 
torped ćwiczebnych w celu ich zbadania lub 
ponownego użycia. Do podjęcia torpedy 
z wody na jednostce zainstalowano specjalny 
żuraw i pochylnię. 

W skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 
weszły także dwie motorówki: reprezenta-
cyjna motorówka Dowódcy Marynarki Wo-
jennej M-1 i motorówka cumownicza M-22.

DOW – wszechstronna 
jednostka

Wchodząc w skład Dywizjonu Okrętów 

B A N D E R A

Najwszechstronniejsza jednostka

Wsparcia, jednostki, które w dalszym ciągu 
będą nosić banderą pomocniczych jednostek 
pływających, wnoszą do niego nie tylko po-
tencjał ratowniczy i możliwość wsparcia in-
nych jednostek 3 Flotylli Okrętów. Wnoszą 
także tradycje Dywizjonu istniejącego 
w strukturze Marynarki Wojennej od 1945 
roku. Tym samym utworzony w 2006 roku 
Dywizjon Okrętów Wsparcia otrzymał trze-
ci filar swojej tradycji. Dotychczas jego hi-
storia sięgała roku 1957 (powstanie Ośrodka 

Badawczego MW) oraz roku powstania 
Grupy Okrętów Szkolnych (1976). 

Od 1 stycznia 2012 roku pod wspólnym 
szyldem tworzy się już nowa karta historii po-
mocniczych jednostek pływających w Dywi-
zjonie Okrętów Wsparcia. To także nowy roz-
dział w dziejach dOW, który stał się najbar-
dziej wszechstronną jednostką okrętową 
w Marynarce Wojennej.

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@mw.mil.pl
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Z Jurkiem Owsiakiem o okrętach podwodnych, życiu marynarskim i big 
beacie rozmawia Tomasz Gos.
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Marynarka Wojenna współpracuje 
z WOŚP od 2009 roku. Jak oceniasz 

tą współpracę?
Bardzo dobrze. Jest ciekawa a nawet pa-

sjonująca. Urozmaica nasze aukcje i poka-
zuje, że gramy na różnych obszarach. Poza 
tym Marynarka Wojenna ma dla nas szcze-
gólne znaczenie.

Dlaczego?
Dlatego, że my Polacy jesteśmy 

z Marynarką Wojenną bardzo związani. 
Urodziłem się w Gdańsku i dla mnie osobi-
ście takie pojęcia jak marynarz czy okręt są 
bardzo mocno związane z polską historią. 
Kiedy byłem dzieciakiem to w Gdyni udo-

stępniony był do zwiedzania ORP „Burza”. 
Wrażenia ze zwiedzania tego okrętu pamię-
tam do dzisiaj. Poza tym myślę, że Marynar-
ka Wojenna kojarzy się wszystkim z Polską 
tak samo jak górale. Z historycznego punktu 
widzenia dostęp do morza był dla nas Pola-
ków zawsze niezwykle ważny.

W tym roku rozpoczynaliśmy Finał 
WOŚP w Tatrach ale pojechaliśmy także 
nad morze, żeby pokazać, że gramy od mo-
rza aż po góry i że Bałtyk jest dla nas 
ogromnie ważny.

Jak wspominasz rejs Kobbenem?
To było dla mnie bardzo duże przeżycie. 

Przede wszystkim załoga była super. Szybko 

złapaliśmy kontakt ze sobą. Miałem okazję 
poznać życie na tego typu jednostce.  Kucharz 
przygotował podczas tego rejsu przepyszne je-
dzenie. Piliśmy też wodę z dna morskiego. 
Rozmawiałem z dowódcą ówczesnego Dywi-
zjonu Okrętów Podwodnych, komandorem 
Andrzejem Ogrodnikiem, który bezapelacyj-
nie jest dla mnie przykładem wilka morskie-
go. W Marynarce Wojennej poznałem na-
prawdę wielu wspaniałych ludzi. Nie tylko na 
okręcie podwodnym. Rejs ORP „Kraków” 
również wspominam bardzo miło. Dowódca 
tej jednostki nie był zresztą z wybrzeża tylko 
z głębi Polski. Okazuje się więc, że wilki mor-
skie nie muszą się rodzić nad morzem. 

Miałeś jakieś obawy przed rejsem 
z podwodniakami?

Byłem ciekaw czy będę miał jakiś stres 
związany z przebywaniem w tak małej prze-
strzeni i ze świadomością, że znajduję się 
pod wodą. Ale żadnego stresu nie było.

Okręty podwodne znalazły też swoje 
miejsce w kulturze masowej...

Na przykład „Żółta łódź podwodna” Be-
atlesów. Znamy też okręty podwodne z fil-
mów. Warto tutaj wspomnieć o polskim fil-
mie ORP „Orzeł”, który moim zdaniem jest 
rewelacyjnym obrazem.

Zdarza Ci się rozmawiać z marynarza-
mi o muzyce?

We wspomnianym przed chwilą kilkugo-
dzinnym rejsie na okręcie podwodnym roz-
mawialiśmy o wszystkim. Okazało się 
w pewnym momencie, że któryś z maryna-
rzy był na Przystanku Woodstock. W ogóle 
spotkałem w ciągu ostatnich kilku lat wielu 
żołnierzy, którzy byli na Przystanku Wood-
stock. To przeważnie młodzi ludzie. Nieste-
ty specyfika pracy w wojsku jest  taka, że 
ludzie w mundurach mają niewiele okazji na 
przebywanie z muzyką na żywo. 

Czy kluby garnizonowe zgłaszają zespoły 
muzyczne do Przystanku Woodstock?

Nie mamy sygnałów o tym, żeby kluby 
garnizonowe miały zespoły, które chciałyby 
zaprezentować na Przystanku Woodstock. 
Szczerze mówiąc nie potrafię ocenić dzia-
łalności klubów garnizonowych bo mam 
z nimi dosyć słaby kontakt.

Czy wiesz, że początki muzyki rocko-
wej w Polsce są związane z Mary-

narką Wojenną? Franciszek Walicki – 
ojciec chrzestny polskiego rocka i założy-
ciel grupy Rythm and Blues w latach 
1945-52 służył w Marynarce Wojennej. 
Poza tym dwóch muzyków z grupy Ry-
thm and Blues (Bogusław Wyrobek i Le-
szek Bogdanowicz) grało w latach 50. 
w Big Bandzie Marynarki Wojennej. Ten 
big band chyba jako pierwszy w Polsce 
wplatał w swoje utwory zagrywki roc-
kandrollowe...

Przełom lat 50. i 60. to były czasy kiedy 
służba wojskowa nikogo nie omijała, także 
muzyków. Mam kilku kolegów muzyków, 
którzy będąc w wojsku udzielali się mu-
zycznie i było to dla nich bardzo atrakcyjne 
bo dzięki temu, mieli łatwiejszą służbę. 
Nie spędzali zbyt dużo czasu na poligonie 
bo zajmowali się głównie graniem dla żoł-
nierzy. Nie wiedziałem jednak, że ojcowie 
polskiego big beatu służyli w Marynarce 
Wojennej.

Wybierasz się w tym roku w rejs 
fregatą?

Jeśli uda mi się wygospodarować trochę 
czasu to bardzo chętnie wybiorę się w kolej-
ny rejs z Marynarką Wojenną.

Gramy od morza
XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

4 zwycięzców aukcji przygotowanych przez Marynarkę Wojenną wpłaciło łącznie na konto 
Fundacji WOŚP ponad 12,5 tysiąca złotych. 

Najwyżej wyceniono jednodniowy rejs fregatą rakietową, za który zwycięzca zapłaci 5100 
złotych. Ponad 3100 złotych zaoferowano za rejs okrętem transportowo – minowym, a kwo-
ta 2550 złotych zostanie przekazana Fundacji WOŚP w zamian za możliwość lotu samolo-
tem MW „Bryza” na monitoring ekologiczny Morza Bałtyckiego. Lot symulatorem wraz ze 
szkoleniem kosztował zwycięzcę 1725 złotych.

Po wpłacaniu wylicytowanych kwot na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zosta-
ną ustalone terminy, w których to zwycięzcy będą mogli „skonsumować” swoje wygrane.

Po raz pierwszy rejsy okrętami Marynarki Wojennej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy można było licytować w 2009 roku. Wówczas marynarze wystawili rejs okrętem 
podwodnym podczas XVII Finału WOŚP. Kwota licytacji osiągnęła ponad 20 tysięcy złotych. 
Rok później (XVIII Finał) Marynarka Wojenna ogłosiła po raz kolejny licytację rejsu okrętem 
podwodnym. Wówczas kwota licytacji przekroczyła już 30 tysięcy złotych. Dodatkowo zwy-
cięzca aukcji dwukrotnie „podbił” wylicytowaną kwotę wpłacając na konto Fundacji WOŚP 
ponad 60 tysięcy złotych. W XIX Finale, Marynarka Wojenna postanowiła jeszcze bardziej 
rozszerzyć swój udział wystawiając na aukcję rejs okrętem podwodnym, fregatą rakietową 
i lot symulatorem samolotu „Bryza”. Wszystkie te aukcje wylicytowano za łączną kwotę po-
nad 56 tysięcy złotych. Łącznie (uwzględniając XX Finał) z samych tylko aukcji przygotowy-
wanych przez Marynarkę Wojenną od 2009 roku zebrano około 150 tysięcy złotych.

B A N D E R A
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Baza Techniczna Marynarki Wojen-
nej podzieliła tym samym los 
Punktu Bazowania w Helu, który 
1 marca 2010 roku stracił status 

samodzielnej jednostki podległej 3 Flotylli 
Okrętów. Obie te jednostki są teraz podod-
działami jednej z największych jednostek lo-
gistycznych w Siłach Zbrojnych - Komendy 
Portu Wojennego Gdynia.

Niemal półwieczna historia Bazy Technicz-
nej Marynarki Wojennej to pasmo niekończą-
cych się wyzwań. Jednostka, której nazwa 
w momencie powstania maskowała zasadniczy 
cel działania (Składnica Broni Podwodnej przy-
gotowywała do wystrzelania rakiety woda-wo-
da), musiała nadążać nie tylko za zmianami 
ustrojowymi, ale i technologicznymi. Po nieco 
ponad rocznym okresie intensywnego szkolenia 
w Helu i dopuszczeniu do samodzielnego wy-

konywania zadań bojowych, żołnierzy Składni-
cy poddano sprawdzeniu ich praktycznych 
umiejętności. Pierwsza samodzielnie przygoto-
wana rakieta (P-15)została wystrzelona 11 maja 
1964 roku z wyrzutni nowowprowadzonego do 
linii okrętu rakietowego projektu 205 - ORP 
„Hel” i trafiła bezpośrednio w cel. W kolejnych 
latach jednostka otrzymywała nowy sprzęt i ko-
lejne rakiety. W roku 1965 „Składnica” została 
przeniesiona do nowo wybudowanych obiektów 
w Gdyni Demptowie i podporządkowana Szefo-
wi Służb Technicznych i Zaopatrzenia Dowódz-
twa Marynarki Wojennej. 

Kolejne lata to okres rozwoju i restruktury-
zacji jednostki. W roku 1967 w Helu powsta-
ła 6 bateria techniczna przeznaczona do reali-
zacji powierzonych jej zadań w tamtejszym 
porcie. W 1970 roku do jednostki trafiły no-
we rakiety woda-powietrze (RZ-61), które 
przygotowywano do strzelania z pokładu 
niszczyciela rakietowego ORP „Warszawa”.

1 sierpnia 1971 roku 3 Składnica Broni Pod-
wodnej została przeformowana w Bazę Tech-
niczną Marynarki Wojennej, co związane było 

ze zmianą koncepcji działania sił Marynarki 
Wojennej. Odtąd głównym zadaniem BTMW 
było osiągnięcie zdolności do realizacji zasad-
niczych zadań z MSD i polowych pozycji tech-
nicznych w dowolnie określonych portach pol-
skiego wybrzeża i w każdych warunkach. 
Zmiany objęły także posiadany sprzęt rakieto-
wy. Na przełomie lat 1983/84 jednostka przyję-
ła pierwszy transport nowych technologicznie 
rakiet (P-21 i P-22). Zgodnie z rozkazem do-
wódcy Marynarki Wojennej od 1 czerwca 1992 
roku Baza Techniczna Marynarki Wojennej zo-
stała podporządkowana dowódcy 3 Flotylli 
Okrętów.

Wraz z podniesieniem bandery na pierwszej 
fregacie rakietowej i zakończeniem eksploata-
cji rakiet RZ-61 na ORP „Warszawa”, Bazę 
czekała kolejna zmiana organizacyjna. Po 
przejściu cyklu przygotowań osiągnęła ona go-
towość do samodzielnego transportu i załadun-
ku rakiet na fregaty typu Oliver Hazard Perry. 
W tym czasie w dalszym ciągu przygotowywa-
ła rakiety P-21 i P-22 dla okrętów rakietowych. 
Wraz z modernizacją okrętów rakietowych pro-

50 lat (nie) minęło
4 kwietnia 1963 roku oficerowie wyznaczeni do pełnienia służby w 3 Składnicy Broni 
Podwodnej udali się do Helu i rozpoczęli tam przygotowanie do szkolenia i przyjęcia sprzętu. 
Zabrakło niespełna półtora roku, aby Baza Techniczna Marynarki Wojennej, będąca 
spadkobiercą tradycji 3 Składnicy, obchodziła półwiecze istnienia. 30 grudnia 2011 roku 
w Gdyni Demptowie odbyła się uroczystość rozformowania jednostki, a w jej miejsce od 
1 stycznia 2012 roku powołany został Zespół Techniczny Komendy Portu Wojennego Gdynia. 

jektu 660 (OORP „Orkan”, „Piorun”, „Grom”), 
na uzbrojenie Marynarki Wojennej, a tym sa-
mym i Bazy Technicznej, weszły nowe rakiety 
RBS 15, co wymusiło stworzenie odpowied-
nich warunków do przechowywania i konser-
wacji nowego typu uzbrojenia.

Przez ostatnie lata funkcjonowania BTMW, 
jej głównym przeznaczeniem było przygoto-
wanie, transport i załadunek uzbrojenia rakie-
towego na okręty w portach wojennych i punk-
tach bazowania, utrzymanie sprawności i goto-
wości bojowej wszystkich posiadanych na 
uzbrojeniu Marynarki Wojennej rakiet, a także 
wykonywanie ich remontów i przeglądów. 
Z dniem 1 stycznia 2012 roku nowopowstały 
Zespół Techniczny przejął wszystkie zadania 
Bazy, a co za tym idzie - także wyzwania jakie 
niesie przyszłość. Ta najbliższa przewiduje 
uzbrojenie (a zatem przechowywanie, przygo-
towanie i obsługę) najnowszych rakiet RBS 
Mk-III. Tej dalszej jeszcze nie znamy.

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@mw.mil.pl

Zagrożone są przede 
wszystkim dzieci

Wystarczy prześledzić doniesienia 
prasowe, aby uświadomić sobie 
z jakimi zagrożeniami wiąże się 
niewłaściwe zachowanie w przy-

padku natrafienia na niewypał czy niewybuch. 
W zeszłym roku media relacjonowały przypadek 
z województwa lubelskiego, gdzie doszło do tra-
gedii, w której zginął 10-letni chłopiec i jego 
o rok młodsza siostra. W publikacjach praso-
wych można także znaleźć informację, że dzieci 
niosły przez miasto znalezioną przez nich bom-
bę lotniczą… Niestety takich przypadków jest 
więcej, dlatego, aby uniknąć w przyszłości po-
dobnych tragedii należy o tym mówić, ale przede 
wszystkim zapobiegać poprzez właściwą eduka-
cję dzieci i młodzieży. Patrol Rozminowania 43 
Batalionu Saperów z Rozewia na co dzień odbie-
ra zgłoszenia o niebezpiecznych znaleziskach. 
Dlatego właśnie z inicjatywy Marynarki Wojen-
nej saperzy z Rozewia przyjeżdżają do szkół aby 
edukować i uświadamiać młodzież o niebezpie-
czeństwach związanych z materiałami niebez-
piecznymi i wybuchowymi.

Zamiast szkolnych lekcji
Pierwszą szkołą, którą w tym roku odwiedzi-

li marynarze-saperzy był Zespół Szkół nr 1 we 
Władysławowie. Podczas trzech jednogodzin-
nych spotkań dzieci w różnym wieku dowie-
działy się jak rozpoznawać materiały niebez-
pieczne i jak się z nimi obchodzić. Marynarze-
saperzy uczulali uczniów, że o tego typu znale-
ziskach należy bezzwłocznie informować doro-
słych i Policję. Nie wolno niczego ruszać, od-
kopywać ani zakopywać, a najlepiej trzymać się 
od nich z daleka. Takie obiekty mogą badać 
i unieszkodliwiać jedynie specjalistyczne od-
działy saperskie. Jak podkreślił dyrektor Zespo-
łu Szkół nr 1 Aleksander Struck „… dobrze, je-

Niebezpieczne obiekty, pozostałości z II wojny 
światowej są nadal wykrywane w wielu miejscach 
w Polsce zwłaszcza w rejonach, w których prowadzone 
były intensywne działania bojowe. Niestety 
„odkrywcami” takich znalezisk są niekiedy najmłodsi 
bawiący się chociażby na plażach, w lasach czy na 
polach. Dlatego konieczna jest właściwa edukacja 
dzieci i młodzieży, aby wiedziały jak uniknąć tragedii.

żeli fachowcy powiedzą im o tym, czym to mo-
że grozić”. Teoretyczne wiadomości przekazy-
wane przez saperów wzbogacone były pokaza-
mi sprzętu. Urządzenia, którymi na co dzień 
posługują się saperzy z Patrolu Rozminowania 
budziły zainteresowanie szczególnie chłopców, 
ale nie brakowało także dziewczyn, które pytały 
o to jak rozbraja się bomby i jak zostać sape-
rem. Chodziło o to, aby w dostępny i atrakcyjny 
sposób edukować i przekazywać wiedzę, która 
może uratować życie i zapobiec tragedii. 

Styczniowe spotkanie saperów z Rozewia 
z młodzieżą szkolną było wstępem do dalszych 
pokazów i wykładów dla dzieci. Już wiadomo, 
że w lutym i marcu saperzy z 43 Batalionu Sa-
perów odwiedzą kolejne szkoły na Pomorzu, 
aby pokazać swój sprzęt, wytłumaczyć na czym 
polega ich praca i uczulić młodzież na poten-
cjalne niebezpieczeństwa.

200 akcji rocznie
W strukturze Marynarki Wojennej znajdują 

się dwa patrole rozminowania i dwie grupy nur-
ków minerów, które prowadzą rocznie niemal 

200 akcji rozminowania zarówno na morzu jak 
i w strefie brzegowej. 36 Patrol Rozminowania 
z Rozewia i 37 Patrol Rozminowania z Dziwno-
wa (odpowiednio w strukturze 3 Flotylli Okrę-
tów i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża) należą do 
ogólnopolskiego systemu patroli rozminowania 
i odpowiadają za neutralizację niebezpiecznych 
znalezisk na swoim terenie odpowiedzialności. 
Oznacza to, że nie działają wyłącznie na rzecz 
Marynarki Wojennej, ale przede wszystkim na 
rzecz społeczeństwa. 36 Patrol Rozminowania 
z Rozewia odpowiada za pucki powiat ziemski, 
pas wybrzeża województwa pomorskiego i re-
jon półwyspu Hel oraz wszystkie znaleziska na 
terenie miast Gdyni i Sopotu. Wcześniej neutra-
lizacją znalezisk z terenu Trójmiasta odpowia-
dał patrol rozminowania z Tczewa (obecnie roz-
formowany). W rejonie odpowiedzialności 37 
Patrolu Rozminowania znajdują się powiaty 
gryficki, kamieński, kołobrzeski oraz pas wy-
brzeża województwa zachodniopomorskiego 
i miasto Świnoujście.
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W A R T O  W I E D Z I E Ć

Napięta sytuacja między światem zachodnim a Iranem 
związana z ewentualną blokadą cieśniny Ormuz to 
ewidentny przykład olbrzymiego znaczenia szlaków 
żeglugowych dla światowych gospodarek. To także 
pretekst do dyskusji nad kierunkami rozwoju sił morskich. Tomasz Gos

tomasz.gos@zbrojni.pl

Okręty bez granic

Cieśnina Ormuz jest jednym z klu-
czowych dla gospodarek świato-
wych miejsc. Przez tą cieśninę 
transportowane jest 40 procent 

światowego zapotrzebowania na ropę. Jej za-
blokowanie odczuliby więc wszyscy Europej-
czycy, w tym oczywiście także Polacy. Ewen-
tualny konflikt w tym miejscu nie mógłby się 
odbyć bez udziału amerykańskich i europej-
skich sił morskich, które nie graniczą prze-
cież bezpośrednio z Iranem. Taka jest specy-
fika dzisiejszych konfliktów zbrojnych. Co-
raz mniej wojen toczy się pomiędzy państwa-

mi, które z sobą graniczą, a coraz więcej po-
między krajami, które nie graniczą ze sobą 
ale między którymi występuje konflikt inte-
resów. Nawet jeśli geograficznie są one odda-
lone od siebie o tysiące kilometrów. Akweny 
morskie mają na mapie światowego bezpie-
czeństwa szczególne znaczenie, ponieważ 
ponad 80 procent światowego handlu odbywa 
się właśnie drogą morską. Po atakach na 
WTC z 11 września 2001 roku NATO rozpo-
częło na Morzu Śródziemnym operację „Ac-
tive Endeavour”, która ma na celu ochronę 
tego akwenu przed terrorystami. Przez Mo-

rze Śródziemne przepływają przecież prawie 
wszystkie statki handlowe płynące z Azji do 
Europy. Zanim jednak wpłyną one na ten 
akwen przez Kanał Sueski, muszą przepłynąć 
okolice „Rogu Afryki”, gdzie szaleje pirac-
two morskie i gdzie w związku z tym jest 
prowadzona m.in. operacja „Atalanta”. 

Patrząc na mapę
Cieśnina Ormuz jest kolejnym miejscem 

na morskiej mapie świata, które ma wielkie 
znaczenie dla krajów Zachodu. Jeśli interesy 
tych państw będą w tym miejscu zagrożone, 

wówczas mogą one wysłać w rejon cieśniny 
Ormuz swoje okręty. 

Tego typu podejście do angażowania się 
marynarek wojennych w światowe bezpie-
czeństwo morskie powoduje, że większość 
krajów morskich planując zakup okrętów nie 
myśli jedynie o obronie własnego akwenu 
morskiego. Decydenci tych państw określają 
na mapie świata miejsca, ważne z punktu wi-
dzenia ich własnej gospodarki.  Planują za-
kup lub budowę jednostek, zdolnych do pro-
wadzenia operacji wojskowych w tym rejo-
nie. Okrętami, które świetnie nadają się do 
tego typu zadań są fregaty i korwety.

Dlatego warto przyjrzeć się kierunkom, w ja-
kim rozwijają się floty państw europejskich bo 
jest on związany z rolą jaką marynarki wojenne 
odgrywają we współczesnym świecie.

Asymetryczna fregata
W zeszłym roku Duńczycy ochrzcili trze-

cią i ostatnią fregatę klasy Iver Huitfeldt czy-
li okręt Niels Juel (F363). Fregata ma niecałe 
140 metrów długości ponad 6 tysięcy ton wy-
porności, a jej załoga składa się ze 101 osób. 
Pokład jednostki jest wyposażony w lądowi-
sko dla śmigłowca pokładowego. Okręt ten 
wraz z innymi fregatami Iver Huitfeldt 
(F361) i Peter Willemoes (F362) ma wejść na 
wyposażenie Królewskiej Marynarki Wojen-
nej Danii w latach 2012 – 2013.

Natomiast w Hamburgu w stoczni Blohm + 
Voss powstaje dla niemieckiej Marynarki Wo-
jennej fregata klasy 125 (F125). Okręt został 
zaprojektowany do obrony niemieckich wód 
terytorialnych oraz do tego by brać udział 
w międzynarodowych operacjach sojuszni-
czych oraz akcjach humanitarnych i ratowni-
czych. Jest przystosowany do walki z terrory-
zmem i z zagrożeniami asymetrycznymi.

Pierwsze próby morskie zakończyła tak-
że budowana wspólnie przez Włochów 
i Francuzów fregata typu FREMM, która 
w tym roku ma wejść do służby. W ciągu 
najbliższych dziesięciu lat ma powstać 16 
tego typu jednostek. Będą one budowane 
w trzech wersjach: ZOP, zwalczania celów 
lądowych oraz w wersji przeciwlotniczej. 
Wersje okrętów w zależności od użytkow-
nika mają też nieznacznie różnić się wypo-
sażeniem. Zostaną jednak zachowane 
wspólne elementy, do których należą mię-
dzy innymi pociski przeciwlotnicze MBDA 
Aster, armata Otobreda 76 mm, śmigłowce 
NH90 i torpedy MU90. 

Brytyjskie dwudziestki trójki
Warto też wspomnieć, że brytyjska ma-

rynarka wojenna ciągle używa fregat typu 
23. Jednostka ta zaczęła być konstruowana 
jeszcze przed rozpoczęciem wojny o Fal-
klandy. Okręty typu 23 stanowią około 50 
procent tego typu jednostek będących 
w służbie Royal Navy. Po 1985 roku zbudo-
wano 16 fregat tego typu. Obecnie w bry-
tyjskiej marynarce wojennej jest ich 13. 
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Początkowo Brytyjczycy mieli zamiar do 
2021 roku wycofać pięć jednostek tego ty-
pu. Jednak postanowiono, że ich wycofy-
wanie ze służby nastąpi dopiero po 2023 
roku a ostatnia jednostka tego typu – HMS 
„St. Albans” - zakończy służbę w 2036 ro-
ku czyli dopiero po 32 latach od podniesie-
nia na niej bandery. Jako ciekawostkę moż-
na dodać, że okręt ten uczestniczył w ewa-
kucji obywateli brytyjskich z Libanu pod-
czas agresji izraelskiej w 2006 roku. 

Fregaty typu 23 mają zostać zastąpione 
przez typ 26 nazywany również typem GCP 
(Global Compact Ship). Brytyjczycy zakła-
dają pozyskanie ośmiu takich okrętów w wer-
sji zwalcznia okrętów podwodnych i pięć 
wielozadaniowych.

Korweta na topie
Z kolei ukraiński rząd planuje w tym roku 

wznowienie programu budowy korwet. We-
dług Shipbuilding Tribune News, budowa zo-
stała wstrzymana w 2010 roku z powodu pro-
blemów finansowych. Cztery jednostki, które 
mają operować w rejonie Morza Czarnego 
oraz na Morzu Śródziemnym mają zostać 
wybudowane do 2021 roku.

Stocznia Siewiernaja Wierf w Sankt Pe-
tersburgu buduje obecnie dla sił morskich 
Rosji trzy korwety projektu 20380, korwetę 
projektu 20385 i dwie fregaty rakietowe 
projektu 22350. Pierwsza korweta projektu 
20380 - okręt „Soobrazitielnyj” - weszła już 
do służby. W następnych jednostkach tego 
typu mają jednak zostać zastosowane zmia-
ny. Dotyczą one między innymi uzbrojenia, 
systemów ogólnookrętowych, systemu łącz-
ności, automatyki, a także konstrukcji ka-
dłuba i nadbudówki.

To oczywiście zaledwie kilka przykła-
dów państw, które wyposażają swój morski 
rodzaj sił zbrojnych we fregaty i korwety. 
Te typy jednostek na pewno w najbliższych 
latach będą obecne na wszystkich morzach 
i oceanach.
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Panu kmdr. ppor. Dariuszowi NOWAKOWI

oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają
koledzy z WSŁiI COM
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B A N D E R A
S Z K O L E N I E

ORGANIZATOR
Klub 8 FOW

PATRONAT 
• Szef Oddziału Wychowawczego DMW;
• Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża;
• Prezydent Miasta Świnoujście.

CELE KONKURSU
1. Upowszechnianie wiedzy o Marynarce Wojennej RP.
2. Popularyzowanie miejsca Marynarki Wojennej RP - historia, 

dzień dzisiejszy miasta Świnoujścia.
3. Stwarzanie warunków sprzyjających poszerzaniu wiedzy, 

wzbogacaniu przeżyć i artystycznej refleksji w twórczości li-
terackiej.

4. Inspirowanie osób amatorsko uprawiających literaturę do po-
dejmowania tematów dotyczących współczesnej Marynarki 
Wojennej RP.

RODZAJ I ZAKRES KONKURSU
1. Konkurs umożliwia prezentację amatorskiej twórczości lite-

rackiej, konfrontację literackich dokonań uczestniczących 
w nim autorów, jak również sprzyja integracji członków woj-
skowych kół i grup literackich.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach: 
poezja i proza.

3. W konkursie biorą udział osoby dorosłe, członkowie wojsko-
wych kół i grup literackich oraz osoby nie zrzeszone ale zwią-
zane ze środowiskiem wojskowym (żołnierze zawodowi, ro-
dziny wojskowe, pracownicy wojska i ich rodziny).

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworu 

(wierszy lub opowiadania) o tematyce „Tu jest Marynarka 
i Wojenny Port” ze szczególnym uwzględnieniem historii 
i dnia dzisiejszego Marynarki Wojennej RP.

2. Prace (zestaw trzech wierszy lub jedno opowiadanie do 
5 stron znormalizowanego maszynopisu) nigdzie dotych-
czas niepublikowane, opatrzone godłem, należy nadesłać 
w trzech egzemplarzach z dołączoną kopertą zawierającą da-
ne o autorze (imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce 
pracy lub nauki, nazwa wojskowego koła lub grupy literac-
kiej, stopień pokrewieństwa w przypadku rodziny wojskowej 
lub pracowników wojska).

REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO

 „TU JEST MARYNARKA I WOJENNY PORT”

ŚWINOUJŚCIE 2012

3. Każdy autor może nadesłać na konkurs nie więcej niż 2 prace:
• jeden zestaw wierszy
• jedno opowiadanie

4. Przedstawione do konkursu prace nie będą zwracane.
5. Nadesłanie prac jest jednoznacznie zgodą autora na nieodpłat-

nie wykorzystanie ich w formie pokonkursowej publikacji, al-
bo do celów reklamowych na kolejne edycje konkursu. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkurso-
wych tekstów oraz do prezentowania ich w mediach bez graty-
fikacji pieniężnych dla ich autorów. 

7. Termin nadsyłania prac 30.05.2012 roku.
8. Prace należy nadsyłać na adres:

Klub 8 Flotylli Obrony Wybrzeża 
ul Piłsudskiego 35a
72-600 Świnoujście
mail: kgswinoujscie@op.pl

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Literacki”.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA LAUREATÓW
1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie 

nagród nastąpi podczas uroczystych obchodów święta MW, 
w trzeciej dekadzie listopada 2012 roku.

2. O terminie ogłoszenia wyników konkursu laureaci zostaną po-
wiadomieni okolicznościowym zaproszeniem (organizatorzy 
nie zwracają kosztów przejazdu).

3. Oceny utworów literackich dokona Jury powołane przez orga-
nizatorów konkursu.

4. Uczestnikom konkursu zostaną wręczone następujące nagrody 
(pieniężne lub rzeczowe)
• kategoria poezja - I, II, III miejsca.
• kategoria proza - I, II, III miejsca.

5. Jury może zdecydować o innym podziale nagród (nie przyzna-
jąc np. I miejsca w danej kategorii oraz udzielić wyróżnień 
w formie nagród rzeczowych).

6. Pozostali, nie nagrodzeni uczestnicy konkursu, otrzymają po-
dziękowania (dyplomy).

7. Utwory osób nagrodzonych i wyróżnionych zostaną zawarte 
w pokonkursowym wydawnictwie, będą też drukowane w mie-
sięczniku Marynarki Wojennej RP „BANDERA” oraz prezen-
towane na stronie internetowej 8 FOW.

8. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne roz-
strzyga Komitet Organizacyjny.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpre-
tacji niniejszego regulaminu.
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Studenci V roku Akademii Marynarki 
Wojennej odbyli zimowe praktyki 
morskie na okręcie transportowo-mi-
nowym ORP „Poznań”. Ttrasę rejsu 

zaplanowano tak, aby była jak najbardziej 
zróżnicowana pod względem nawigacyjnym. 
Okręt pokonał blisko 2000 mil, przebywając 
na morzu ponad 200 godzin. Podchorążowie 
pełnili obowiązki oficera wachtowego, zarów-
no nawigatora, jak i mechanika. 

Na pokład ORP „Poznań” oprócz załogi, 
zaokrętowanych zostało ponad 40 członków 
szkolenia – praktykantów. Podchorążowie 
z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowe-
go i Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego 
Akademii Marynarki Wojennej na wstępie po-
znali budowę okrętu, jego urządzenia i mecha-
nizmy oraz organizację codzienną i bojową 
jednostki. Już od pierwszych minut rejsu, rytm 
pracy praktykantów był zgodny z rozkładem 
dnia obowiązującym na okręcie. Studenci peł-
nili wachty morskie oraz prowadzone były za-

Za pół roku zostaną oficerami Marynarki Wojennej. Czekają ich jeszcze 
egzaminy podsumowujące naukę, łącznie z tym najważniejszym – 
dyplomowym. Nie mniej ważna jest jednak praktyka morska. 

Praktyka na pokładzie

jęcia programowe charakterystyczne dla każ-
dej specjalności przyszłych oficerów. 

Na głównym stanowisku dowodzenia miało 
miejsce intensywne szkolenie związane z mete-
orologią, astronawigacją, radionawigacją oraz 
wykonywaniem pomiarów hydrologicznych. 
Praktykanci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego określali poprawki urządzeń nawi-
gacyjnych, prowadzili dziennik nawigacyjny 
oraz pracowali na mapach. Wszystkie prace by-
ły wykonywane przy pomocy tradycyjnych 
przyrządów, a ich efekty porównywane ze 
wskazaniami zaawansowanych technologicznie 
urządzeń. W trakcie przejścia przez Cieśniny 
Bałtyckie młodzi adepci sztuki wojennej zapo-
znali się z oznakowaniem nawigacyjnym i ze 
strefami rozgraniczenia ruchu oraz doskonalili 
umiejętności bezpiecznego prowadzenia okrętu 
w warunkach wzmożonego ruchu. Poznali 
również metodykę prawidłowego i bezpieczne-
go pływania w warunkach ścieśnionych 
w okresie zimowym. 

Podchorążowie Wydziału Mechaniczno – 
Elektrycznego prowadzili natomiast dzien-
nik maszynowy i formularze techniczne 
kluczowych mechanizmów na okręcie. Do-
skonalili oni umiejętności związane z dia-
gnostyką eksploatacyjną maszyn i urządzeń 
okrętowych. Podczas ruchu okrętu, nadzo-
rowali również pracę urządzeń napędu 
głównego oraz mechanizmów pomocni-
czych. Pod nadzorem oficera mechanika, 
kandydaci na oficerów MW pełnili także 
wachtę na stanowisku dowodzenia działem 
mechanicznym. 

Kierownikiem praktyki był komandor 
porucznik Dariusz Szulc (WNiUO), opie-
kunem studentów WME komandor porucz-
nik Tomasz Knaziewicz, natomiast okrę-
tem dowodził komandor podporucznik 
Mariusz Pioś.

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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mł. chor. sztab. Andrzej Grażul
a.grazul@mw.mil.pl

Powszechnie i sportowo
W styczniu odbyły się Mistrzostwa 3 Flotylli Okrętów w sporcie powszechnym. Od 
10 do 12 stycznia 30 tenisistów i 28 sztangistów z sześciu jednostek Flotylli 
rywalizowało w swoich konkurencjach. Najlepsi zawodnicy będą reprezentować 
3 FO na Mistrzostwach Marynarki Wojennej oraz Mistrzostwach Wojska Polskiego.

Sport to zdrowie. Dla marynarzy sport to 
nie tylko zdrowie lecz także ważny ele-
ment szkolenia szczególnie dla załóg 
okrętowych. Uprawianie dyscyplin 

sportowych to wyrabianie w psychice ludzkiej 
konieczności współzawodnictwa oraz umiejętno-
ści pracy w zespole. Elementy te są bardzo waż-
ne w marynarskiej służbie. 

W ramach tegorocznych Mistrzostw 3 FO 
siedem zespołów złożonych z zawodników 
9 jednostek rywalizuje w 13 konkurencjach. 
3 Flotylla Okrętów corocznie uczestniczy we 
współzawodnictwie o miano mistrza Marynarki 
Wojennej w sporcie powszechnym, a jej zawod-
nicy zdobywają medale na najważniejszych za-
wodach Wojska Polskiego i międzynarodowych 
organizowanych przez CISM (Conseil Interna-
tional du Sport Militaire - Międzynarodowa 
Rada Sportu Wojskowego).

Tenis stołowy
Tenisiści rozgrywali mecze w hali sportowej 

3 Flotylli Okrętów. Turniej tenisowy rozegrano 
w dwóch kategoriach wiekowych: do 35 i po-
wyżej 35 lat. Zawody indywidualne mężczyzn 
rozgrywano systemem do dwóch przegranych 
spotkań zgodnie z przepisami Polskiego Związ-
ku Tenisa Stołowego (tzn. do 3 wygranych se-
tów, każda partia do 11 punktów), natomiast 
rozgrywki kobiet i drużynowe, systemem każ-
dy z każdym. Nad prawidłowością rozgrywek 
czuwał sędzia główny zawodów chor. mar. Ja-

cek Müller z Dowództwa 3 FO. W klasyfikacji 
indywidualnej mężczyzn, w kategorii wiekowej 
do 35 lat pierwsze miejsce zajął bosm. Tomasz 
Błaszkowski. Miejsca drugie i trzecie zajęli ko-
lejno: st. mar. Andrzej Witkowski i mł. chor. 
mar. Eryk Hełmniak. Wśród zawodników w ka-
tegorii 35 plus, zwyciężył chor. mar. Kacper 
Konkol. Miejsce drugie zajął bosm. Andrzej 
Rutkowski, a trzecie chor. Tomasz Sadowski. 
W rozgrywkach indywidualnych kobiet zwy-
ciężyła por. mar. Karolina Stochła. W klasyfi-
kacji drużynowej prowadzenie objęła drużyna 
dywizjonu Okrętów Bojowych. Pozostałe dwa 
miejsca zajęły: KPW Gdynia i dywizjon Okrę-
tów Podwodnych.

Wyciskanie sztangi
Konkurs został rozegrany zgodnie z regulami-

nem Polskiego Związku Sportów Siłowych wg 
którego każdy z zawodników miał trzy podej-
ścia, a wyniki były przeliczane wg tabeli Wilksa 
uwzględniającej wagę zawodnika i wyciśnięty 
ciężar. Turniej wyciskania sztangi został także 
rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: do 
35 i powyżej 35 lat. Zawodników oceniali sę-
dziowie: główny st. bosm. szt. rez. Wojciech 
Grabowski oraz dwóch sędziów pomocniczych 
st. mar. Marcin Gabryś z KPW Gdynia i st. mar. 
Michał Jurczyk z Zespołu Sportowego Marynar-
ki Wojennej. Wśród zawodników w pierwszej 
kategorii wiekowej (do 35 lat) pierwsze miejsce 
wywalczył st. mat Dawid Meller wyciskając 194 

kilogramy i zdobywając 116,493 punkty. Drugie 
miejsce zajął mar. Bartłomiej Grubba z wyni-
kiem 113,02 punktu, a trzecie st. mar. Robert Ja-
rzębiński z wynikiem 106,048 punktów. W dru-
giej kategorii wiekowej (pow. 35 lat) pierwsze 
miejsce zajął bosm. Roman Wroński osiągając 
wynik 105,48 punktów przy wyciśnięciu 180 ki-
logramów. Drugie i trzecie miejsce zajęli w ko-
lejności kmdr ppor. Jerzy Gołąbek (101,52 pkt) 
i st. bosm. Mariusz Bartosiak (99,882 pkt). Ze-
społowo wygrała drużyna Komendy Portu Wo-
jennego Gdynia zdobywając łącznie 417,911 
punktów. Drugie miejsce z 390,72 punktami 
przypadło drużynie dywizjonu Okrętów Bojo-
wych, a trzecie dywizjonowi Okrętów Wsparcia, 
którego drużyna zdobyła 333,205 punktów.

Po rozegraniu pierwszych dwóch dyscyplin 
tegorocznych mistrzostw 3 FO, w klasyfikacji 
ogólnej na prowadzeniu znajdują się ex aequo 
dywizjon Okrętów Bojowych oraz KPW Gdy-
nia z 13 punktami. Najlepsi sportowcy - repre-
zentanci 3 Flotylli Okrętów jak co roku będą 
brali udział w sportowej rywalizacji na szczeblu 
Marynarki Wojennej RP. Do tej pory 3 Flotylla 
Okrętów już 21 razy zdobywała mistrzostwo 
Marynarki Wojennej w sporcie powszechnym 
i wielokrotnie była wyróżniana przez Ministra 
Obrony Narodowej oraz Szefa Sztabu General-
nego WP na Gali Sportu Wojskowego.
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XX Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Marynarce Wojennej

Artykuł na ten temat oraz wywiad z Jurkiem Owsiakiem na stronach 8-9
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