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Grupa Zadaniowa 
na Bałtyku

Osiem okrętów różnych klas, wraz z lotnictwem pokładowym i morskim, wykonywało 
na Bałtyku  zadania w ramach Okrętowej Grupy Zadaniowej. 

OGZ tworzą dwie fregaty rakietowe („Gen. K. Pułaski” i „Gen. T. Kościuszko”), korweta 
ORP „Kaszub”, okręt rakietowy ORP „Orkan”, niszczyciel min ORP „Mewa”, dwa okręty 
ratownicze (ORP „Piast” i ORP „Maćko”) oraz baza zaopatrzenia ORP „Bałtyk”. 

Osłona transportu morskiego to kluczowe zada-
nie każdej floty wojennej. W trakcie pięciodnio-
wych wspólnych ćwiczeń na południowym Bałtyku 
okręty skupiały się właśnie na osłonie strategiczne-
go transportu morskiego i utrzymaniu panowania 
na morzu w sytuacjach kryzysowych. Prowadzone 
były strzelania artyleryjskie oraz zadania przeciw-
minowe, a w trakcie działań na morzu okręty bojo-
we wspierane były przez jednostki zabezpieczenia 
oraz lotnictwo pokładowe i morskie. 
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 Szanowni Czytelnicy

W miesiącu lutym Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej obchodzi 
swoje Święto – 92 lata temu, w dniu 19 lutego 1920 roku, powstał Urząd 
Hydrograficzny, z ówczesnym kapitanem marynarki Józefem Unrugiem 
na czele, pierwsza w dziejach Polski instytucja hydrograficzna, której 

kontynuatorem jest właśnie nasze Biuro. Dziękujemy Redakcji „Bandery” za umożli-
wienie zaprezentowania właśnie w lutowym numerze pisma również niektórych aspek-
tów działalności hydrograficznej. 

Służba hydrograficzna we wszystkich państwach morskich stanowi istotny element 
systemu bezpieczeństwa na morzu, gdyż, poprzez prowadzenie różnorodnych prac po-
miarowych oraz kartograficznych, służba ta pozyskuje, dostarcza i rozpowszechnia in-
formację niezbędną dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego prowadzenia nawiga-
cji oraz zabezpieczenia wielu innych form działalności ludzkiej na morzu, w tym także 
działań dla prowadzenia ochrony i obrony obszarów morskich. Właśnie Marynarka 
Wojenna jest jednym z najbardziej wymagających odbiorców i użytkowników informa-
cji nawigacyjno-hydrograficznej.

kmdr Henryk Nitner
Szef BHMW
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Kmdr por. dr Dariusz GRABIEC – absolwent AMW, nawigator i hydrograf. Po ukończeniu Wy-
działu Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW w latach 1989 – 1992 pełnił służbę na okrę-
cie hydrograficznym ORP Heweliusz. W latach 1992-2008 pracował w AMW w Instytucie Na-
wigacji i Hydrografii Morskiej. Od 2008 r. jest pracownikiem Oddziału Informacji Nautycznej 
BHMW. Uczestnik stażu hydrograficznego organizowanego przez Służbę Hydrograficzną i Oce-
anograficzną Sił Morskich Francji. Posiada uprawnienia Hydrografa kategorii „A”. Od 2010 r. 
pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP.

Czy Bałtyk jest morzem bezpiecznym?
Biorąc pod uwagę użytkowane na Bałtyku 

produkty i systemy zabezpieczające żeglugę, 
takie jak wydawnictwa nawigacyjne, trasy że-
glugowe i systemy nadzoru ruchu statków i sys-
temy ostrzeżeń nawigacyjnych można powie-
dzieć, że Bałtyk jest bezpieczny. Ilość różnego 
rodzaju tragicznych zdarzeń na morzu z udzia-
łem jednostek pływających nie jest zbyt duża. 
Niemniej biorąc pod uwagę specyfikę warun-
ków hydrometeorologicznych – to już nie. Na 
przykład specyficzny rodzaj fali, zupełnie inny 
niż na Morzu Północnym czy Atlantyku może 
powodować zagrożenia dla jednostek pływają-
cych. Bałtyk, jako morze stosunkowo płytkie 
i nieduże dość często jest niedoceniany, co 
w połączeniu z warunkami pogodowymi i bra-
kiem doświadczenia załóg rodzi sytuacje nie-
bezpieczne, choć nie zawsze tragiczne.

W zeszłym roku odbyła się w Norwegii 
Konferencja Hydrograficzna Państw 

Morza Bałtyckiego. Strona polska podniosła 
na tej konferencji problem prowadzenia son-
daży w strefach spornych między państwa-
mi. O jakie strefy sporne chodzi?
W odniesieniu do Morza Bałtyckiego i Polski 
strefa taka istnieje w rejonie usytuowanym po-
między wyspą Bornholm i wybrzeżem polskim. 
Dotyczy ona akwenu leżącego w granicach stre-
fy EEZ. Celem działania polskiej delegacji 
w tym zakresie było zwrócenie uwagi na pro-
blem braku wystarczającej ilości danych baty-
metrycznych z tego rejonu, spowodowanego po-
wstrzymywaniem się zarówno polskiej jak 
i duńskiej służby hydrograficznej od wykonywa-
nia pomiarów hydrograficznych w tym rejonie 
do czasu unormowania spraw dotyczących EEZ 
przez upoważnione instytucje rządowe. Do tej 
pory nie były w tym miejscu prowadzone skoor-
dynowane badania batymetryczne. Prawdopo-
dobnie obszar ten zostanie podzielony na strefy 
odpowiedzialności „hydrograficznej”. Potem 
nastąpi między Polską a Danią pełna wymiana 
danych batymetrycznych z tego obszaru.

Między powierzchnią 
a dnem Bałtyku
Z komandorem porucznikiem Dariuszem Grabcem o znaczeniu badań 
hydrograficznych Bałtyku rozmawia Tomasz Gos.
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W jaki sposób można wykorzystać środki 
hydrograficzne w procesie badania sta-

nu zanieczyszczenia środowiska morskiego?
Współczesna hydrografia, poprzez wykorzysty-
wanie bardzo nowoczesnych technologii i tech-
nik pomiarowych jest w stanie dostarczyć dość 
precyzyjną informację o parametrach środowi-
ska morskiego i o tym, co znajduje się na dnie. 
Osobną sprawą jest zaś ocena tej informacji pod 
kątem badania stanu zanieczyszczenia tego śro-
dowiska. Hydrograf może wykryć obecność 
obiektów znajdujących się na dnie, które może 
sklasyfikować jako wraki, elementy uzbrojenia 
i wyposażenia bojowego lub też pobrać próbki 
dna. Jednakże nie jest w stanie od razu odpowie-
dzieć na pytanie, czy te obiekty stwarzają zagro-
żenie dla środowiska i ekologii. Doskonałym 
przykładem mogą być tu działania związane 
z poszukiwaniem miejsc zrzucenia do wód Bał-
tyku amunicji chemicznej z okresu obu wojen 
światowych. Przy odrobinie wiedzy i szczęścia 
można wykryć takie miejsca, ale oceną zagroże-
nia nie zajmuje się hydrograf. To jest zadanie dla 
innych służb i instytucji. Chociaż, jak pamiętam 
w 2003 r. podczas prac poszukiwawczych pro-
wadzonych w odniesieniu do wraku statku Fry-
deryk Engels na Głębi Gdańskiej, w trakcie prac 
batymetrycznych mających na celu ustalenie mi-
nimalnej głębokości na tym wrakiem udało się 
zarejestrować dość ciekawe obrazy sonarowe 
i trochę zaskakujące informacje pochodzące 
z echosondy pionowej. Po kilkunastu godzinach 
samoloty Straży Granicznej i Urzędu Morskiego 
w Gdyni zaobserwowały na powierzchni morza 
w tym rejonie plamy ropopochodne. Wszystko 
wskazywało na to, że podczas prac hydrogra-
ficznych został zarejestrowany wyciek paliwa ze 
zbiorników zatopionego statku.
Do celów oceny stanu zanieczyszczenia środo-
wiska morskiego można wykorzystywać rów-
nież wyposażenie hydrograficzne umożliwiają-
ce pobieranie próbek wody z różnych głęboko-
ści. Takie próbki pozwalają później na ustalenie 
składu chemicznego wody i określenie rodzaju 

i ilości występujących niebezpiecznych związ-
ków chemicznych. Tyle, że oceną próbek nie 
zajmuje się już hydrografia, a raczej hydrologia 
i oceanografia.

Czy dystrybucja elektronicznych map 
nawigacyjnych przeznaczonych dla ma-

łych jednostek pływających na wodach Mo-
rza Bałtyckiego stanowi dzisiaj problem?
Sprawa elektronicznych map nawigacyjnych 
w odniesieniu do małych jednostek jest dosyć 
istotnym problemem. Mapy takie istnieją, ale 
trzeba znaleźć rozwiązanie, które spowoduje 
to, że mapy te będą z ochotą użytkowane na po-
kładach małych jednostek pływających. Cho-
dzi o to, że do tych map trzeba mieć odpowied-
ni system zobrazowania. Najczęściej są one 
wykorzystywane w systemach ECDIS. A małe 
jednostki, takie jak kutry rybackie czy jachty, 
ze względów cenowych nie mogą sobie pozwo-
lić na zainstalowanie i użycie tych systemów. 
Dodatkowo, użytkownik takich map musi sobie 
zapewnić dostęp do aktualizacji, co także jest 
związane z potrzebą wydatkowania pieniędzy.

Czy na Bałtyku tworzy się nowe trasy że-
glugowe i czy ma to wpływ na obniżenie 

bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku?
Im więcej jest wyznaczonych tras żeglugo-
wych, tym poziom bezpieczeństwa jest więk-
szy. Wyznaczenie każdej nowej trasy wiąże się 
bowiem z dokładnym sprawdzeniem całej trasy 
pod względem batymetrycznym oraz pod ką-
tem obecności ewentualnych przeszkód nawi-
gacyjnych. Poza tym wraz z tworzeniem kolej-
nej trasy żeglugowej tworzy się zazwyczaj sys-
tem nadzoru i kontroli ruchu dla tej trasy. 

W jaki sposób służby hydrograficzne 
działają w ramach zobowiązań so-

juszniczych?
Jako państwo natowskie jesteśmy zobowiązani 
do wykonywania pewnych działań, które są po-
wiązane z działaniami sił sojuszniczych NA-
TO. Polegają one przede wszystkim na przeka-
zywaniu informacji na temat rejonów, które 
w przyszłości w czasie ewentualnego zagroże-

nia konfliktem zbrojnym mogłyby stanowić 
drogę przemieszczania się jednostek Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Poza tym, przed wszel-
kimi ćwiczeniami morskimi prowadzonymi 
w rejonach przybrzeżnych, służby hydrogra-
ficzne wykonują badania batymetryczne akwe-
nu, na którym mają się odbyć takie ćwiczenia. 
Dotyczy to szczególnie ćwiczeń zawierających 
elementy desantowania wojsk bezpośrednio na 
nieumocniony brzeg oraz rejonów przeznaczo-
nych do współpracy z okrętami podwodnymi.

Czy w innych krajach tworzeniem map 
morskich zajmuje się marynarka wo-

jenna czy też instytucje cywilne?
W większości krajów zachodnich służby hydro-
graficzne są to instytucje wojskowe związane 
z marynarką wojenną. Tak jest na przykład 
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy 
Francji. Ale w niektórych krajach na bazie tego, 
czym dysponowały służby hydrograficzne mary-
narek wojennych, stworzono służbę cywilną. Ta-

ka sytuacja jest na przykład w Niemczech. Ma-
my tam cywilny Niemiecki Federalny Urząd do 
spraw Żeglugi i Hydrografii, łączący zadania ad-
ministracji morskiej i hydrografii. Podobna sytu-
acja jest w Szwecji i w Finlandii. Jednakże mini-
sterstwa obrony narodowej, które zdecydowały 
się na odstąpienie zadań związanych ze służbą 
hydrograficzną jednostkom cywilnym, nadal fi-
nansują wszelkie działania podejmowane dla 
marynarek wojennych. Są również państwa, 
gdzie istnieją równolegle dwa piony hydrografii 
– cywilny i wojskowy. W takim wypadku admi-
nistracja cywilna wykonuje zadania hydrogra-
ficzne na ogół w portach cywilnych i w rejonach 
przybrzeżnych obejmujących redy i kotwicowi-

ska, a służba hydrograficzna marynarki wojennej 
realizuje zadania na rzecz armii i danego pań-
stwa w pozostałych rejonach, bardziej oddalo-
nych od linii brzegowej pełniąc jednocześnie ro-
lę instytucji koordynującej i zarządzającej. Warto 
wspomnieć, że przy okazji uczestnictwa w róż-
nych konferencjach hydrograficznych, w rozmo-
wach kuluarowych wielokrotnie słyszałem, że 
pracownicy służb cywilnych chętnie wróciliby 
pod ministerstwo obrony narodowej. W mojej 
ocenie, daje się zauważyć bowiem nieco inne 
podejście w świecie hydrograficznym do osób, 
które wywodzą się z marynarki wojennej niż do 
tych ze środowiska cywilnego. Hydrografowie 
z Navy cieszą się większym prestiżem.
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W yróżnienia dla racjonalizatorów MW 

Podczas konferencji prasowej, w piątek 24 
lutego, Prezes Rady Ministrów Donald 

Tusk poinformował o przerwaniu programu 
korwety wielozadaniowej typu „Gawron”, któ-
ra od 2001 roku jest budowana w Stoczni Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni. Premier Rządu 
ogłosił, że podjął taką decyzję po rozmowie 
z ministrem Obrony Narodowej Tomaszem 
Siemoniakiem. Stwierdził, że głównym zada-
niem resortu jest racjonalizacja wydatków: 
„Rozmawialiśmy o różnych sprawach, które 
składają się na program racjonalizacji wydat-

We wtorek, 21 lutego, admirał Sir Mark Stanhope, Dowódca 
Królewskiej Marynarki Wojennej (First Sea Lord) złożył wi-

zytę w polskiej Marynarce Wojennej. Oficjalne powitanie przez do-
wódcę Marynarki Wojennej admirała floty Tomasza Mathea odbyło 
się przed Okrętem – Muzeum ORP „Błyskawica”, w honorowej asy-
ście Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. 
Podczas spotkania na ORP „Błyskawica” dowódca Royal Navy zapo-
znał się ze strukturą organizacyjną oraz z zadaniami polskiej Mary-
narki Wojennej, głównie w zakresie zaangażowania polskich załóg 
okrętów w misje i ćwiczenia międzynarodowe.  Admirał Sir Mark 
Stanhope odwiedził także Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonur-
ków, gdzie  zapoznał się z bazą dydaktyczną i wyposażeniem jakim 
dysponuje jedyny w Polsce wojskowy ośrodek szkolenia nurków na 
potrzeby całych sił zbrojnych. First Sea Lord przebywał także na po-
kładzie flagowego okrętu Royal Navy HMS „Bulwark”, który kilka 
dni wcześniej uczestniczył we wspólnych polsko-brytyjskich ćwiczeniach morskich, podczas których marynarze doskonalili swoje umie-
jętności w realizacji zadania osłony strategicznego transportu morskiego.

ków - od zamknięcia kosztownego i - użyje 
mocnego słowa - bezsensownego w swojej 
istocie projektu korwety „Gawron”, tego naj-
droższego kadłuba świata, jak złośliwie się 
mówi”. Natomiast minister ON Tomasz Sie-
moniak poinformował, że resort będzie się sta-
rał znaleźć kupca na już wybudowany kadłub 
jednostki wraz ze znajdującymi się w nim sys-
temami i urządzeniami okrętowymi.

Szerzej na ten temat będziemy informo-
wać w kolejnych wydaniach „Bandery”.

9 lutego podczas dorocznej odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej 
kierowniczej kadry Marynarki Wojennej w Gdyni podsumowano 

działalność racjonalizatorską za 2011 rok oraz wyróżniono twórców 
najlepszych projektów.

Wszystkie ubiegłoroczne prace wynalazcze i racjonalizatorskie kon-
centrowały się na sprawach najistotniejszych dla morskiego rodzaju sił 
zbrojnych, a zwłaszcza na projektach modernizacji i eksploatacji sprzętu 
technicznego, uzbrojenia oraz systemów dowodzenia i łączności. Część 
z nich posłużyła poprawie warunków służby i pracy oraz bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska. Ich autorami są żołnierze zawodowi oraz pracowni-
cy wojska. Za najlepszy projekt zastosowany w MW w 2010 roku uznany 
został projekt pt. „Zintegrowane stanowisko do przewijania i naprawy ka-
bli trałów elektromagnetycznych i akustycznych” autorstwa komandora 
porucznika Andrzeja Janika oraz Henryka Strzemińskiego i Zbigniewa 
Bralczyka z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Dowódca Royal Navy w Marynarce Wojennej 

B A N D E R A

Uderzyć w blokadę

Szerzej na ten temat będziemy informo-

porucznika Andrzeja Janika oraz Henryka Strzemińskiego i Zbigniewa 

Aby dostawy były możliwe, po-
trzebne są dwie sprzyjające oko-
liczności: infrastruktura portowa 
oraz bezpieczeństwo szlaków że-

glugowych. Bałtyk nie jest (póki co) na 
pierwszej linii frontu walki z piractwem jak 
Somalia (tzw. Róg Afryki), ale jest morzem 
zamkniętym, a przez to podatnym na wszel-
kie zagrożenia z tym związane. Na Bałtyk 
prowadzi tylko jedna droga (Cieśniny Bałtyc-
kie) i podobnie jak w przypadku Cieśniny 
Gibraltarskiej czy Kanału Sueskiego, to ona 
jest słabym ogniwem w łańcuchu środkowo-
europejskiego transportu morskiego. 

Scenariusz blokady morskiej wybranego 
państwa, lub całkowitego paraliżu Cieśnin Bał-
tyckich już od dawna jest znany wszystkim si-
łom morskim państw rejonu Morza Bałtyckie-
go. Mimo, że na chwilę obecną jego zaistnienie 
wydaje się mało prawdopodobne, to właśnie on 
jest punktem wyjścia do niemal wszystkich 
ćwiczeń sił międzynarodowych na Bałtyku. 
Okręty i lotnictwo morskie NATO i programu 
Partnerstwo dla Pokoju w trakcie wspólnych 
ćwiczeń od lat doskonalą procedury przeciw-
działania takim właśnie zdarzeniom.

Wzdłuż wybrzeża
Patrząc na to zagadnienie z punktu widze-

nia państwa, które zależne jest od dostaw to-
warów i paliw drogą morską, należy przewi-

dzieć także możliwe zagrożenia już na sa-
mym Bałtyku. Odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo dostaw do własnych portów biorą 
na siebie siły morskie poszczególnych 
państw i to one – we własnym zakresie mu-
szą być gotowe do działania na wypadek za-
grożenia. Dlatego właśnie, w przypadku Pol-
ski, scenariusze blokady morskiej czy zagro-
żenia transportu morskiego ćwiczone są 
w ramach krajowych ćwiczeń praktycznie 
wzdłuż całego polskiego wybrzeża. 

Od 13 do 17 lutego, po raz pierwszy w tym 
roku na morze wyszła Okrętowa Grupa Za-
daniowa. Osiem okrętów różnych klas, wraz 
z lotnictwem pokładowym i morskim, ćwi-
czyło właśnie osłonę transportu morskiego 
w polskiej strefie odpowiedzialności na Bał-
tyku. W pięciodniowych ćwiczeniach udział 
wzięły dwie fregaty rakietowe („Gen. K. Pu-
łaski” i „Gen. T. Kościuszko”), korweta ORP 
„Kaszub”, okręt rakietowy ORP „Orkan”, 
niszczyciel min ORP „Mewa”, dwa okręty 
ratownicze (ORP „Piast” i ORP „Maćko”) 
oraz baza zaopatrzenia ORP „Bałtyk”. Z po-
wietrza zadania Grupy wspierał śmigłowiec 
pokładowy SH-2G (operujący z pokładu 
ORP „Gen. K. Pułaski”) i samolot patrolowo-
rozpoznawczy Bryza.

Nieustające ćwiczenia
Od środy, 15 lutego, polskie fregaty współ-

działały dodatkowo z okrętem flagowym bry-
tyjskiej Marynarki Wojennej HMS „Bulwark”. 
Jego robocza wizyta w Polsce była okazją do 
wymiany doświadczeń pomiędzy marynarza-
mi w zakresie prowadzenia osłony strategicz-
nej jednostki na przejściu morzem. W szkole-
niu uczestniczył także śmigłowiec SH-2G i sa-
molot patrolowo-rozpoznawczy Bryza. 

Przeprowadzone w lutym ćwiczenia Okrę-
towej Grupy Zadaniowej to część programu 
szkolenia całej Marynarki Wojennej na 2012 
rok. Aby utrzymać gotowość do realizacji po-
stawionych zadań, okręty Marynarki Wojen-
nej będą wielokrotnie wychodzić na morze, 
zarówno w ramach krajowych, jak i między-
narodowych ćwiczeń na morzu. W marcu 
i kwietniu na morzu ponownie ćwiczyć bę-
dzie OGZ; w maju odbędzie się ćwiczenie 
SAREX z udziałem dużego okrętu ratowni-
czego, a w czerwcu na Bałtyku odbędzie się 
coroczne ćwiczenie sił Partnerstwa dla Poko-
ju BALTOPS , w którym uczestniczyć będzie 
sześć polskich okrętów. W drugiej połowie 
roku na morze powróci Okrętowa Grupa Za-
daniowa, a na jesieni wszystkie komponenty 
Marynarki Wojennej - morski, lądowy i po-
wietrzny współdziałać będą w ćwiczeniu 
ANAKONDA.

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

Każde państwo posiadające dostęp do morza korzysta z jego zalet. Nie chodzi tylko 
o eksploatację złóż naturalnych, ale także (a właściwie przede wszystkim) 
o możliwość dostarczania towarów drogą morską. W ten sposób państwo 
uniezależnia się od cen dyktowanych przez transport lądowy i powietrzny.

Program korwety „Gawron”
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Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej już 92 lata wspiera 
działalność na morzu sił Marynarki Wojennej RP oraz innych 
użytkowników polskich akwenów morskich.

W ostatnich kilkunastu latach, 
w działalności służb hydro-
graficznych wielu krajów, za-
chodziły istotne zmiany. Spo-

wodowane one były koniecznością odpowie-
dzi na coraz szerzej wyrażane przez użyt-
kowników działalności hydrograficznej po-
trzeby zapewnienia im dokładniejszej, peł-
niejszej i wszechstronnej informacji nawiga-
cyjno-hydrograficznej.  Wzrost gęstości ru-
chu morskiego, wzrost wielkości statków 
oraz wartości przewożonych towarów, wzrost 
zagrożeń dla środowiska, jakie może spowo-
dować działalność ludzka na morzu, koniecz-
ność uwzględnienia nowych technologii 
w wyposażeniu jednostek pływających (sys-
temy satelitarne, systemy komputerowe itp.) 
były kolejnymi czynnikami stymulującymi 
kierunki rozwoju służb hydrograficznych. 
Czynniki te i potrzeby zaowocowały również 
technicznym rozwojem wyposażenia służb, 
ich metod pracy jak i niezbędnymi zmianami 
organizacyjnymi.

W ciągu ostatnich kilku lat również Biuro 
Hydrograficzne Marynarki Wojennej, jako 
centralna instytucja Służby Hydrograficznej 
MW oraz krajowa służba hydrografii i kar-
tografii morskiej,  podejmowało starania 
i przeprowadziło szereg przedsięwzięć, któ-
re umożliwiły utrzymanie wysokiego pozio-
mu wykonywanych zadań na rzecz MW RP 
oraz innych użytkowników, a także dotrzy-
manie tempa rozwoju czołowych służb hy-
drograficznych świata. Do takich kierunków 
działalności podejmowanych w ostatnich la-
tach można zaliczyć:
• podjęcie i utrzymywanie produkcji Elektro-

nicznych Map Nawigacyjnych (ENC), speł-
niających międzynarodowe standardy jako 
oficjalne mapy elektroniczne do stosowania 
w systemach ECDIS. W zakresie tym 
BHMW znalazło się w grupie niewielu 
państw, które podjęły to zagadnienie już 
w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Do 2004 roku zakończono redagowanie ko-
mórek ENC na całość polskich obszarów 
morskich. Dziś utrzymywany jest stały ser-
wis ENC, a polskie komórki rozprowadzane 
są w systemie międzynarodowym oraz kra-
jowym. Wiele okrętów MW wyposażonych 
jest w systemy zobrazowania map elektro-
nicznych i wykorzystuje ENC do prowadze-
nia nawigacji.

• podjęcie produkcji Dodatkowych Warstw 
Wojskowych (AML), nowoczesnego, cyfro-

wego produktu wsparcia działań sił mor-
skich, wykonywanego w standardach NA-
TO. Ten nowy produkt zabezpieczenia hy-
drograficznego może mieć wszechstronne 
zastosowanie w cyfrowych systemach zobra-
zowania środowiska morskiego i zapewnić 
siłom szczegółową informację środowisko-
wą w czasie prowadzenia operacji na morzu. 
BHMW pozyskało możliwości techniczne 

redagowania takich produktów jako jedno 
z kilku pierwszych państw NATO i obecnie 
jest w stanie dostarczać te produkty do użyt-
kowników urządzeń WECDIS, systemów 
dowodzenia i symulatorów. Biuro uczestni-
czy także w programie współpracy NATO 
w tej dziedzinie. 

• przejście na cyfrowe metody prac hydrogra-
ficznych. Obejmuje to zarówno stopniową 
modernizację wyposażenia pomiarowego 
na jednostkach Służby Hydrograficznej 
MW (np. systemy echosond wielowiązko-
wych, cyfrowe sonary holowane, kompute-
rowe systemy hydrograficzne, hydroaku-
styczne systemu pozycjonowania podwod-
nego, pojazdy podwodne), jak i wyposaża-
nie stanowisk pracy BHMW w komputero-
we systemy baz danych i redagowania infor-
macji hydrograficznej. Dziś Biuro dysponu-
je systemem baz danych, a także liniami 
produkcyjnymi  cyfrowych opracowań kar-
tograficznych. 

• opracowanie koncepcji oraz stopniowe 
wdrażanie systemu zabezpieczenia oceano-
graficznego działań sił MW RP, z wykorzy-
staniem budowanej w BHMW Oceanogra-
ficznej Bazy Danych, zawierającej własne 
dane pomiarowe oraz dane pozyskiwane ze 
współpracy z instytucjami krajowymi i mię-
dzynarodowymi, w tym odpowiednimi 
służbami państw NATO. 

• integracja środowiska hydrografów mor-
skich oraz propagowanie działalności hy-
drograficznej. W tym zakresie przedsię-
wzięć mieści się m.in. powołanie i funkcjo-
nowanie Stowarzyszenia Hydrografów 
Morskich RP, podjęcie organizowania przez 

BHMW obchodów krajowych Światowego 
Dnia Hydrografii, uruchomienie wydawa-
nia Przeglądu Hydrograficznego. 
Wymienione powyżej niektóre obszary 

działalności BHMW pokazują dzisiejsze ob-
licze służby. Jednak, z punktu widzenia każ-
dego użytkownika informacji nawigacyjno-
hydrograficznej, ważna jest także wizja hy-
drografii na najbliższą i nieco dalszą przy-

szłość. Wydaje się, iż najbliższa dekada, mi-
mo ogólnych trudności ekonomicznych na 
świecie i niepewnej przyszłości naszej Ma-
rynarki Wojennej, będzie okresem kolejnych 
wyzwań i kolejnych obszarów funkcjonowa-
nia Służby Hydrograficznej MW. Te najbliż-
sze wyzwania to między innymi:
• Wprowadzony przez Międzynarodową Or-

ganizację Morską (IMO) obowiązek wypo-
sażania statków w ECDIS, (który to proces 
zaczyna się już w 2012 roku, a od 2018 ro-
ku wszystkie statki podlegające Konwencji 
SOLAS winny posiadać to wyposażenie), 
nakładający na krajowe Biura Hydrogra-
ficzne zadanie uzyskania i utrzymania peł-
nego pokrycia swoich obszarów morskich 
i zapewnienie efektywnego serwisu ENC. 
Oficjalne ENC będą przy tym coraz szerzej 
stosowane nie tylko do zabezpieczenia że-
glugi; można przewidywać konieczność re-
dagowania tych produktów, jak i opartych 
na nich produktach specjalnych (których 
przykładem już dziś są AML) dla potrzeb 
„nienawigacyjnych”, wynikających z po-
trzeby posiadania pełnej wiedzy o środowi-
sku morskim w prowadzeniu różnorodnych 
form działalności na morzu. 

• Przyjęcie przez Międzynarodową Organi-
zację Hydrograficzną (IHO) nowej Kon-
wencji, co spowoduje zmiany organizacyjne 
w samej Organizacji a także konieczność 
dopasowania struktur i zadań krajowych 
Biur do nowych rozwiązań. Podobnego 
„porządkowania” struktur zajmujących się 
informacją geoprzestrzenną można spodzie-
wać się także w NATO.

• Wdrażanie europejskiej dyrektywy w spra-

B A N D E R A

92 lata Służby Hydrograficznej w Polsce

wie budowy infrastruktury informacji prze-
strzennej (INSPIRE) stanowi duże wyzwa-
nie dla instytucji służb i administracji zajmu-
jących się różnorodnymi zbiorami danych 
przestrzennych, w tym danych morskich. Ro-
la służb hydrograficznych jest tutaj znacząca, 
a BHMW odgrywa rolę instytucji wiodącej 
w niektórych grupach danych.

• Modernizacja systematyczna wyposażenia 
hydrograficznego, zarówno na jednostkach 
pomiarowych jak i w BHMW, dla sprosta-
nia nowym wyzwaniom ze strony użytkow-
ników, Te wyzwania zaś pojawią się wraz 
rozwojem nowych i bardziej różnorodnych 
form działalności (gospodarczej, turystycz-
nej, sportowej, naukowej i obronnej) na mo-
rzu, które to formy wymagać będą utrzyma-
nia wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
(wyższe dokładności i wiarygodność da-

nych oraz produktów) oraz zapewnienia 
efektywności zabezpieczenia.

• Nowe formy zobrazowania informacji na-
wigacyjno-hydrograficznej, od dzisiej-
szych tradycyjnych map i publikacji papie-
rowych poprzez ich formy cyfrowe, do 
w pełni multimedialnych, trójwymiaro-
wych, automatycznych sposobów zobrazo-
wania sytuacji środowiskowej. Można tu 
przewidywać także wzrost funkcjonalności 
już istniejących systemów zobrazowania 
danych hydrograficznych (np. urządzeń 
ECDIS i WECDIS), jak i pojawienie się 
nowych produktów. Ten obszar rozwoju 
związany jest też z wdrażaną w niedalekiej 
przyszłości koncepcją tzw. e-nawigacji 
(będącej w istocie koncepcją „nawigacji 
przyszłości”, polegającej na zharmonizo-
wanym zbieraniu, integracji, wymianie 
i prezentacji informacji morskiej za pomo-
cą standardowych i ogólnie stosowanych 
środków elektronicznych, zarówno na jed-
nostkach pływających jak i na brzegu, dla 
usprawnienia nawigacji, zapewnienia bez-
pieczeństwa i obrony na morzu oraz ochro-
ny środowiska morskiego).

• Potrzeba integracji hydrografii morskiej 
z hydrografią śródlądową – od przepisów 
prowadzenia prac hydrograficznych (a więc 
ustalenie: wspólnych standardów, wymagań 
technicznych i dokładności, jednolitych 
systemów współrzędnych, poziomów od-
niesienia, rodzajów opracowań kartogra-
ficznych, zarówno papierowych jak i cyfro-
wych), poprzez ustanowienie jednolitych kmdr Henryk Nitner

bandera@mw.mil.pl

warunków uzyskania uprawnień zawodo-
wych personelu, do wytworzenia zintegro-
wanych, krajowych zestawów baz danych 
i systemu ich wymiany, w ramach krajowe-
go systemu pozyskiwania i wymiany da-
nych przestrzennych (bazując na INSPIRE). 

• Ostateczne ujednolicenie przepisów i zasad 
funkcjonowania „krajowej służby hydrogra-
ficznej”, w której centralną pozycję zajmuje 
BHMW, wraz z niezbędnymi zmianami or-
ganizacyjnymi. Taki zestaw przepisów 
usprawniających działanie zarówno wojsko-
wego jak i cywilnego personelu instytucji 

zajmujących się pozyskiwaniem, opracowy-
waniem i rozpowszechnianiem morskiej in-
formacji geoprzestrzennej winien uwzględ-
niać także niezbędne przemiany organiza-
cyjne, umożliwiające konsolidację wysiłku, 
jednolite planowanie i kierowanie oraz nie-
zależne i pełne finansowanie całego syste-
mu, od którego zależy i nadal będzie zale-
żeć bezpieczeństwo i efektywność gospoda-
rowania na morzu oraz zapewnienie Polsce 
rzeczywistej roli państwa morskiego. 
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Każdego roku wykonują kilkadziesiąt akcji bojowych na terenie całego kraju, pod wodą spędzają 
dziesiątki godzin, często obcując z bardzo groźnymi znaleziskami. Operują zarówno w wodach morskich 
jak i śródlądowych. Zimą, gdy interwencji jest mniej, nurkowie minerzy i nurkowie inżynierii z 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża oraz z 3 Flotylli Okrętów spotykają się podczas trzytygodniowego zgrupowania 
szkoleniowo kondycyjnego na mazurskich jeziorach.
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Trzy tygodnie pod lodem

B A N D E R A

W Marynarce Wojennej istnieją 
dwie Grupy Nurków – Mine-
rów. Wchodzą one w skład 
12 Dywizjonu Trałowców 

(8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnouj-
ściu ) oraz 13 Dywizjonu Trałowców (3 Flo-
tylla Okrętów w Gdyni ). Poza tym, w struk-
turach etatowych 8 Batalionu Saperów 
z Dziwnowa oraz 43 Batalionu Saperów 

z Rozewia znajdują się specjaliści od prac 
podwodnych – nurkowie inżynierii. Są za-
wsze gotowi interweniować gdy wystąpi za-
grożenie pod wodą. Muszą więc ćwiczyć 
w każdych warunkach pogodowych i o każ-
dej porze roku. Idealnym okresem do trenin-
gów jest zima ponieważ w tym okresie jest 
mało zgłoszeń wymagających pilnej pod-
wodnej interwencji. W trakcie zimy nurko-

wie mają również jedyną szanse, aby poćwi-
czyć, gdy tafle wody skuwa lód, a tempera-
tura powietrza spada poniżej zera. 

Doskonałe warunki do zimowych trenin-
gów nurków znajdują się w Wojskowym 
Ośrodku Szkoleniowo – Kondycyjnym 
w Mrągowie, na Mazurach. Zgrupowania 
odbywają się cyklicznie każdego roku, na 
przełomie stycznia i lutego. Program zgru-

powania jest tak skonstruowany, aby każda 
chwila spędzona poza macierzystą jednost-
ką została maksymalnie wykorzystana 
w celu podniesienia kwalifikacji i doskona-
lenia nawyków w sytuacji wystąpienia za-
grożenia w wodzie. 

Łącznie, podczas trzytygodniowego zgru-
powania nurkowie realizują kilkadziesiąt 
nurkowań spędzając w wodzie każdorazowo 
kilka godzin. Zajęcia zawsze zaczynają się 
bardzo podobnie – treningiem pływackim 
na basenie. Po pływaniu na powierzchni 
wodny, nurkowie przystępują do realizacji 
cyklu zajęć specjalistycznych. W pierwszej 
kolejności, przy użyciu toporów oraz świ-
drów marynarze wykonują w lodzie przerę-
ble. Następnie doskonalą oni techniki nurko-
wania podlodowego. Podczas zajęć w plene-
rze bardzo dużo czasu poświęca się na ćwi-
czenia związane z zachowaniem się w sytu-
acjach awaryjnych. W okresie zimowym po-
tencjalnych zagrożeń dla nurka pod wodą 
jest bardzo dużo. Woda jest wyjątkowo zim-
na, a jej tafle pokrywa nierzadko metrowej 
grubości lód. Nie można w każdym miejscu 
wynurzyć się, aby zaczerpnąć powietrza. 
W warunkach takich marynarze trenują 
umiejętności ratowania nurka spod lodu, do-
skonalą umiejętność zachowania orientacji 
przestrzennej w warunkach zimowych w to-
ni wodnej oraz szkolą się w technikach po-

szukiwania i ratowania nurka, z którym 
utracono kontakt.

Uczestnicy zgrupowania podnoszą rów-
nież kondycję fizyczną wykorzystując obiek-
ty sportowe Wojskowego Ośrodka Szkolenio-
wo-Kondycyjnego w Mrągowie

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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We wtorek, 31 stycznia, załoga 
Bryzy w wersji monitoringu 
ekologicznego wykonała lot, 
którego celem była kontrola 

czystości wód w Polskiej Strefie Ekonomicz-
nej na Bałtyku. Pierwszą w tym roku misję na 
rzecz ochrony środowiska zrealizowali: kpt. 
mar. pil. Sebastian Rak (dowódca załogi), 
kpt. mar. pil. Grzegorz Kozakowski (drugi pi-
lot), mł. chor. szt. mar. Cezary Kapica (tech-
nik pokładowy) oraz  kpt. mar. nawig. An-
drzej Zabrocki, st. chor. mar. Marek Żuk 
i chor. mar. Grzegorz Thiede (operatorzy sys-
temów pokładowych) na maszynie z nr burto-
wym 0405. W trakcie lotu na pokładzie sa-
molotu obecny był również inspektor Urzędu 
Morskiego. Podczas takiego patrolu załoga 
samolotu może wykryć zanieczyszczenie na 
powierzchni wody, zlokalizować jego przy-
czynę oraz wykonać dokumentację pozwala-
jącą na wszczęcie postępowania i wyciągnię-
cie konsekwencji wobec sprawcy zanieczysz-
czenia środowiska. Loty te mają zarówno 
charakter prewencyjny jak i interwencyjny, 
ponieważ 44 Baza Lotnictwa Morskiego 
utrzymuje ciągłą gotowość do wykonania 
monitoringu „na wezwanie”. Terminy i szcze-
góły realizacji misji ekologicznych ustalane 
są na bieżąco w porozumieniu z Urzędem 
Morskim. Od listopada 2004 roku lotnicy 
z Siemirowic zrealizowali ponad 100 takich 

ekologicznych „Bryz”

100 misji
Od ponad 8 lat lotnicy Marynarki Wojennej z Siemirowic we współpracy z Urzędem 
Morskim prowadzą działania na rzecz ochrony morskiego środowiska 
naturalnego. Na swoim koncie mają już ponad 100 misji monitoringu 
ekologicznego Polskiej Strefy Ekonomicznej na Bałtyku. Do realizacji tego 
zadania wykorzystywane są dwa samoloty Bryza, które ponad 23 lata temu jako 
pierwsze tego typu maszyny rozpoczynały służbę w polskiej armii.misji. Monitorując czystość Bałtyku pokona-

li trasę o długości 100 000 km spędzając 
w powietrzu ponad 440 godzin.

Prekursorzy wdrażania Bryzy
W tym miejscu warto wspomnieć, że po-

dobnie jak w przypadku śmigłowców rodziny 
W-3, lotnictwo Marynarki Wojennej było pre-
kursorem we wdrażaniu na wyposażenie pol-
skiej armii samolotów An-28. Samoloty mo-
nitoringu ekologicznego to właśnie dwie 
pierwsze tego typu maszyny, które w paź-
dzierniku 1988 roku trafiły do służby w lot-
nictwie Sil Zbrojnych. Wówczas były to An-y 
w wersji transportowej. Ponad 10 lat temu 
Marynarka Wojenna i Urząd Morski postano-
wiły połączyć siły i doświadczenie na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego Bałtyku. De-
cyzję tą sformalizowano podpisaniem stosow-
nego porozumienia o stałej współpracy tych 
instytucji. Wówczas zapadła również decyzja 
o modernizacji samolotów. W 2001 roku mie-
leckie zakłady lotnicze wyposażyły je w radar 
obserwacji bocznej MSS-5000 firmy Ericsson 
oraz podkadłubowy skaner do pomiaru zanie-
czyszczeń na powierzchni zbiorników wod-
nych. Zmodernizowana wersja samolotu 
otrzymała oznaczenie An-28E. Maszynę z nu-
merem 0404 wyposażono także w dwa dodat-
kowe zbiorniki paliwa o pojemności 2 x 400 
litrów umieszczone na zastrzałach z boku ka-

dłuba. Dzięki temu samolot ten stał się egzem-
plarzem unikalnym w polskim lotnictwie, a je-
go długotrwałość lotu wzrosła z 4 do 6 godzin. 
W grudniu 2008 roku druga z ekologicznych 
„Bryz” z numerem burtowym 0405 otrzymała 
system umożliwiający automatyczną identyfi-
kację jednostek pływających AIS (ang. Auto-
matic Identification System).

Początkowo po modernizacji w 2001 roku 
ekologiczne „Bryzy” trafiły na lotnisko 
w Gdyni Babich Dołach gdzie pełniły służbę 
w 1 Dywizjonie Lotniczym, a po jego przefor-
mowaniu w 28. Puckiej Eskadrze Lotniczej. 
Od listopada 2004 roku, po przebazowaniu na 
lotnisko w Siemirowicach, weszły na wyposa-
żenie 30. Kaszubskiej Eskadry Lotniczej. 
Obecnie znajdują się one na wyposażeniu 44 
Bazy Lotnictwa Morskiego. Dwie najstarsze 
w lotnictwie Sił Zbrojnych „Bryzy” osiągnęły 
łączny nalot ponad 6300 godzin. Zgodnie 
z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 
6 z 9 lutego 2012 roku w sprawie wykazu za-
dań o podstawowym znaczeniu dla wojska 
czeka je jeszcze modernizacja zespołów napę-
dowych polegająca na zabudowie w miejsce 
współpracujących z trójłopatowym śmigłem 
silników TWD-10B silników PZL-10S z pię-
ciołopatowym śmigłem Hartzell.

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl
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L A U R E A C I  „ B U Z D Y G A N Ó W ”

Komandor porucznik Grzegorz Zięba został tegorocznym laureatem 
„Buzdyganów” za to, że gdy na Bałtyku dzieje się coś złego zawsze 
można liczyć na jego perfekcyjne dowodzenie akcją ratunkową oraz za 
metody działania, których nie stosują inne marynarki wojenne.

Starszy sierżant Jacek ŻEBRYK otrzymał „Buzdygana” za konsekwencję w walce z inter-
nautami o dobre imię polskich żołnierzy i ściganie tych, którzy na forach obrażają wojsko-
wych na misjach i nawołują do popełniania przestępstw. Laureat nagrody Wojskowego In-
stytutu Wydawniczego pracuje obecnie w Siłach Powietrznych, ale w latach 2003-2009 
służył w Marynarce Wojennej. Najpierw na stanowisku dowódcy drużyny w plutonie sape-
rów. Później w drużynie ratownictwa brzegowego jako dowódca ruchomej bazy zabezpie-
czenia prac nurkowych „Ortolan”. Po rocznej służbie w Iraku, w 2006 roku wrócił na sta-
nowisko dowódcy drużyny saperów. 
Podczas gali wręczenia „Buzdyganów” starszy sierżant Jacek Żebryk wystąpił w mundurze 
Marynarki Wojennej. Jak sam mówi jest z tego munduru bardzo dumny.
Służbę w Marynarce Wojennej będę wspominał bardzo dobrze. To były najlepsze lata mo-
jej pracy w wojsku. Miałem tam wspaniałych przełożonych i wspaniałych dowódców. Moja 
sytuacja rodzinna ułożyła się jednak  tak, że musiałem przenieść się do Świdwina ale 
mam do dzisiaj kontakt z kolegami, którzy służą w Marynarce Wojennej - mówi starszy 
sierżant Jacek Żebryk.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Ratownik z powołania

Zawsze chciał zajmować się ratow-
nictwem. Podczas studiów w wol-
nym czasie pracował jako ratownik 
na kąpielisku morskim w Juracie. 

Później został kierownikiem tego kąpieliska. 
Pracę magisterską również napisał o tej dzie-
dzinie rzemiosła morskiego. W 1992 roku 
został podporucznikiem marynarki, a po uzy-
skaniu tytułu magistra inżyniera został wy-
znaczony na pierwsze samodzielne stanowi-
sko – asystenta w 45 Dywizjonie Pomocni-
czych Jednostek Pływających. Trafił oczywi-
ście na okręt ratowniczy ORP „Lech”. Zaled-

wie trzy lata później został dowódcą działu 
nawigacyjnego awansując jednocześnie na 
stopień porucznika marynarki. Po kolejnych 
czterech latach służby objął obowiązki za-
stępcy dowódcy okrętu. W zeszłym roku, już 
jako dowódca ORP „Piast” dowodził akcją 
wydobycia z dna morskiego kutra rybackiego 
CHY-8. Była to perfekcyjnie przeprowadzo-
na, a także niesłychanie trudna logistycznie 
akcja. „Nie słyszałem o tym, by marynarki 
wojenne innych krajów wykonywały tego ty-
pu zadania. Wydobywanie wraków wymaga 
specjalistycznego sprzętu, świetnego wy-

szkolenia i jest bardzo kosztowne. Na zacho-
dzie takich zadań podejmują się wyspecjali-
zowane firmy komercyjne. My potraktowali-
śmy to jak wyzwanie. W jakimś sensie jest to 
przecież działanie w warunkach bojowych. 
Wszyscy mieliśmy świadomość tego, że nie 
będą to ćwiczenia” - mówi dowódca „Piasta”. 
Akcja ta była operacją niezmiernie ważną 
z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi 
i rybołówstwa. Komandor porucznik Grze-
gorz Zięba uczestniczył także w akcji bada-
nia przyczyn katastrofy morskiej kutra rybac-
kiego KOŁ-31 połączonej z wydobyciem cia-
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ła zaginionego rybaka. Dodatkowo dla Cen-
tralnego Muzeum Morskiego okręt dowodzo-
ny przez dowódcę „Piasta” wydobył z dna 
morskiego dziesięć dział z XVIII wieku.

Lista akcji, w których brał udział koman-
dor porucznik Zięba jest bardzo długa. Znaj-
duje się na niej między innymi wydobycie 
z dna morskiego samolotu SU-22. Mało kto 
jednak dzisiaj pamięta, że okręt podwodny 
Kobben, którego transport drogą lądową na 
teren Akademii Marynarki Wojennej mogła 
oglądać kilka tygodni temu cała Polska, zo-
stał niespełna dziesięć lat wcześniej przyho-
lowany z Norwegii przez ORP „Lech”. Za-
stępcą dowódcy okrętu, który sprostał temu 
niełatwemu przedsięwzięciu był komandor 
porucznik Grzegorz Zięba.

Komandor Leszek Siudut, który był do-
wódcą Dywizjonu Okrętów Ratowniczych 
w okresie gdy obecny dowódca „Piasta” roz-
poczynał karierę oficerską, bardzo dobrze 
ocenia swojego podwładnego. „Grzegorz 
Zięba już na początku swojej marynarskiej 
kariery zapowiadał się jako bardzo zdolny 
oficer i świetny dowódca. Dzisiaj jest bez 
wątpienia jednym z najlepszych dowódców 
okrętów ratowniczych. Ma ogromną wiedzę 
teoretyczną popartą dużą praktyką.” - mówi 
komandor Siudut. Dodaje, że dowódca „Pia-
sta” jako człowiek jest bardzo pomocny i za-
wsze można na niego liczyć. 

Komandor porucznik Grzegorz Zięba uro-
dził się w Pucku czyli w mieście, które stało 
się bazą floty wojennej odradzającego się po 
zaborach państwa polskiego. Jego ojciec 
przez 42 lata służył w 9 Flotylli Okrętów na 
Helu. W Marynarce Wojennej pracowała 
również jego mama. Jak sam mówi, atmosfe-
ra w rodzinnym domu zawsze była przesiąk-
nięta opowieściami o służbie na morzu. Dla-
tego wybór Wyższej Szkoły Marynarki Wo-
jennej (obecnie Akademii Marynarki Wojen-
nej) był jedynym jaki wchodził w grę - mówi 
komandor porucznik Zięba.

BUZDYGANY to nagroda przyznawana corocznie 
przez czasopismo Polska Zbrojna dla wyróżniają-
cych się osobowości Wojska Polskiego. Jest to 37-
cm, posrebrzana replika XVI-wiecznej oznaki godno-
ści rotmistrzowskiej. 
W 2012 roku laureatami Buzdyganów zostało dwa-
naście osób. Propozycje uhonorowania Buzdygana-
mi ludzi wyjątkowych w środowisku wojskowym, jak 
co roku, przysłali przedstawiciele Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, Sztabu Generalnego WP, dowódcy ro-
dzajów sił zbrojnych, korpusów, brygad, pułków i in-
stytucji związanych z siłami zbrojnymi. W sumie 
zgłoszono pięćdziesiąt nazwisk kandydatów, z któ-
rych kapituła wybrała jedynie dwunastu. 
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Postanowienia Traktatu Wersalskiego 
z 28 czerwca 1919 r. zapowiadały 
przyznanie Polsce dawnych Prus za-
chodnich oraz części Prus Królew-

skich, a także dostępu do 140 km wybrzeża 
Bałtyku. Przejmowanie przyznanych terenów 
nastąpiło na początku 1920 r. na zasadzie po-
rozumienia polsko-niemieckiego drogą poko-
jową (Niemcy ratyfikowały traktat wersalski 
dopiero 10 stycznia 1920 r.). Pod względem 
wojskowym (operacyjnym) odpowiedzial-
ność spoczęła na tzw. Froncie Pomorskim 
składającym się z jednostek dawnej armii 
polskiej we Francji tzw. Błękitnej Armii pod 
dowództwem generała Józefa Hallera. Koń-
cowa faza tzw. „operacji pomorskiej" rozpo-
częła się 25 stycznia 1920 r. zajmowaniem te-
renów określonych „Korytarzem Pomor-
skim". W miejsce odchodzących oddziałów 
i administracji niemieckiej wkraczało wojsko 
polskie i polska administracja. 

Józef Haller, jako dowódca Frontu Pomor-
skiego, tuż po wkroczeniu do Torunia 18 
stycznia 1920 r. układał program uroczysto-
ści wojskowych w Pucku. Rok wcześniej, 
w przeddzień wyjazdu z Francji do Polski, 
w rozkazie dziennym nr 24 gen. Haller oznaj-
mił m.in. „Szczęśliwi jesteście, że zaważyć 
Wam przyjdzie na szali losów Ojczyzny, 
z której ziem macie wyrzucić ostatnich nie-

Historia podkreślania związków państwa Polskiego z morzem sięga końca 
X wieku, kiedy obrzędy nad morzem, swoisty sakrament chrztu, odprawił 
biskup Reinbern. W XV wieku, król Zygmunt Stary, wypływał na pełne 
morze okazując w ten sposób, że prawo otwierania i zamykania żeglugi 
należy do ostatniej instancji, do królów Polski. Także jeszcze przed 
zakończeniem II wojny światowej zaślubin naszego kraju z Bałtykiem 
dokonali żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego (8 marca 1945r. 
w Kołobrzegu, a 6 kwietnia 1945 roku w Gdyni). Jednakże powszechnie 
znanymi i mającymi najbardziej doniosły charakter były zaślubiny w 1920 
roku, kiedy to Polska po ponad 100 latach zaborów powróciła nad Bałtyk.

Zaślubiny Polski z morzem
Puck 1920 rok

przyjaciół, celem ostatecznego wywalczenia 
całej, zjednoczonej, niepodległej Polski 
z własnym wybrzeżem morskim i polskim 
portem Gdańskiem". 

Zgodnie z przyjętym jeszcze w Toruniu 
programem, uroczystości w Pucku miały 
mieć następujący przebieg: Po przywitaniu 
generała 10 lutego przez władze miejskie 
Pucka, uprzednio przybyły batalion morski 
i bateria 5 Dywizjonu Artylerii Konnej miały 
oczekiwać przed dworcem na pociąg specjal-
ny wiozący gen. Hallera, który miał wjechać 
na czele wojsk do miasta, udać się nad morze, 
gdzie miało się odbyć poświęcenie i podnie-
sienie bandery oraz salutowanie i nurzanie 
w wodzie sztandarów. Następnie przemawiać 
miał generał, planowano mszę polową i „Te 
Deum", a kazanie miał wygłosić kapelan woj-
skowy ks. Wrycza. 

Po wbiciu symbolicznego „pala granicz-
nego" w morze, okolicznościowych wystą-
pieniach miało się odbyć przyjęcie przybyłej 
świty w ratuszu, tu przemówienie do ludno-
ści, obiad w Kurhauzie dla oficerów (ok. 
200) oraz w hangarach lotniczych dla żoł-
nierzy (ok. 1000). W dniu następnym - przy-
jazd generała do Pucka, wycieczka do Wiel-
kiej Wsi nad otwarte morze, a wieczorem 
powrót do Torunia. Do tej pory nie było 
jeszcze mowy o „zaślubinach", sytuacja 

zmieniła się 10 lutego w czasie przyjazdu 
gen. Hallera z Torunia do Pucka.

Kiedy pociąg specjalny przybył na dwo-
rzec gdański, starosta dr Józef Wybicki 
wręczył Hallerowi dwa platynowe pier-
ścienie wykonane specjalnie do ceremonii 
zaślubin z morzem na koszt gdańskiej Po-
lonii. Z Gdańska do Pucka towarzyszyli 
generałowi m.in. komisarz generalny 
w Gdańsku - Biesiadecki, kilku urzędni-
ków oraz dwaj dyplomaci: szef misji bry-
tyjskiej oraz kpt. Abele - attache wojenno-
morski USA. Puck oczekiwał gości od-
świętnie ustrojony. Uroczystości rozpoczę-
ły się z opóźnieniem (ok. g. 14:30) z po-
wodu koniecznej zmiany wcześniejszego 
programu. Należało wprowadzić punkt 
programu związany z wrzuceniem pier-
ścieni do morza oraz akt podpisania pa-
miątkowego dokumentu związanego z „za-
ślubinami". (Autorem formy plastycznej 
tego dokumentu był oficer Marynarki Wo-
jennej artysta malarz - Henryk Uziembło). 

Podczas gdy pociąg wjeżdżał na dworzec 
w Pucku, czterodziałowa bateria 5 DAK nad 
brzegiem Zatoki Puckiej oddała salwę hono-
rową. Wysiadającemu z pociągu generałowi 
meldunek złożył komendant placu, następnie 
przywitał dostojnego gościa pierwszy staro-
sta powiatu puckiego - dr Lecki. Przemówie-

nie powitalne wygłosił miejscowy lekarz - dr Żynda. Nastąpiło powita-
nie z ludnością kaszubską. 

Uroczysty orszak ruszył z dworca najkrótszą drogą w kierunku zato-
ki, na którego czele kroczył rybak ze starą chorągwią kościelną z Mary-
ją Królową Polski i polskim napisem „Módl się za nami Orędowniczko 
nasza". Generał Haller jechał na siwym koniu, także inni generałowie 
i wyżsi oficerowie. 

Uroczystość przeniesiono nad zatokę, na teren dotychczasowego lot-
niska, po II wojnie światowej nabrzeża Puckich Zakładów Mechanicz-
nych (dzisiejszy słup graniczny - replika znajduje się w innym miejscu). 
Gen. Haller wygłosił tutaj przemówienie o charakterze patriotycznym. 
Kolejny mówca - minister Stanisław Wojciechowski stwierdził, że 
„Rzeczpospolita bierze w posiadanie własne wybrzeże morskie". Wy-
stąpił także podsekretarz Leon Janta Połczyński potwierdzając słowa 
przedmówcy. 

Banderę polską poświecił ks. dziekan Rydlewski, któremu asystował 
m.in. ks. Władysław Miegoń - kapelan Marynarki Wojennej. 

Podczas podnoszenia bandery na maszt przy dźwiękach hymnu naro-
dowego i salucie złożonym z 21 salw armatnich, chorążowie pocztów 
sztandarowych zanurzyli swoje sztandary w wodzie morskiej. Następnie 
odbyła się msza polowa, oddano także salwę honorową. Ksiądz Wrycza 
wygłosił patriotyczne kazanie. 

Po dziękczynnym „Te Deum" odbyła się ceremonia zaślubin z Bałty-
kiem. Gen. Haller siedząc na koniu wrzucił do morza jeden pierścień, 
a drugi pozostawił na swoim palcu. (Tradycja zaślubin morskich zrodzi-
ła się w Wenecji już w IX w. kiedy doża wenecki ze statku „Bucentaur"  
wrzucił pierścień do morza mówiąc: „Zaślubiam cię Morze na znak rze-
czywistego i wieczystego naszego panowania"). 

Charakterystycznym dla polskich zaślubin jest to, że gen. Haller wrzu-
cał do morza pierścień z konia, a nie z okrętu. Bateria artylerii znów od-
dała salut, po czym został poświęcony pamiątkowy „słup" z wyrzeźbiony-
mi od strony morza orłem Jagiellonów, a od strony lądu - okolicznościo-
wym tekstem : „Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. 
Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze". 

Delegacja sejmowa wrzuciła do morza wieniec z szarfą. Podpisano 
także dokument następującej treści: „RP. MCMXX dnia 10 lutego na 
wieczystą rzeczy pamiątkę odzyskania morza polskiego. Puck nad Bał-
tykiem".

Do ważniejszych osobistości na puckich „zaślubinach" należeli: mini-
ster spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski (reprezentant na-
czelnika państwa i rządu), wicepremier Wincenty Witos, wojewoda po-
morski Maciej Rataj i delegacja Sejmu (20 osób), wiceadmirał Kazi-
mierz Porębski, przedstawiciel armii francuskiej - płk Allergini.

Replika pamiątkowego słupa, z wyrzeźbionymi od strony morza 
orłem Jagiellonów, a od strony lądu - okolicznościowym tekstem: 
„Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko Polskie z gen. Halle-
rem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze". 
Symbolizował on połączenie się Polski z morzem. Oryginalny 
słup został poświęcony w dniu zaślubin - 10 lutego 1920 roku.Opracował:

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

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

TEŚCIA

chor. sztab. mar. Dariuszowi MONIAKOWI 
i jego najbliższym

składa
Zastępca Dowódcy MW - Szef Sztabu MW 

wiceadmirał Jerzy Patz

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci
naszego kolegi

kmdr. por. rez. Marka CIESZKOWSKIEGO

Rodzinie i Przyjaciołom
wyrazy głębokiego współczucia 

składają koleżanki i koledzy 
z Zarządu Zasobów Osobowych N-1 DMW
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„Dżem” na fregacie
W lutym 2012 roku starszy marynarz Bartosz Kosiński wygrał program „Jaka To 
Melodia”. O pasji gotowania przy muzyce z kucharzem z fregaty ORP „Gen. 
T. Kościuszko” rozmawia kpt. mar. Piotr Wojtas.

Skąd u Pana zamiłowanie do muzyki?
Mój ojciec był prezenterem muzycznym 

więc można powiedzieć, że muzyka towarzy-
szy mi od najmłodszych lat. W domu było jej 
zawsze bardzo dużo. Moją pierwszą pasją są 
kulinaria, ale na szczęście mogę realizować 
oba zainteresowania jednocześnie: po prostu 
gotuję przy muzyce i cieszę się, że mogę ro-
bić to co lubię.

Jak trafił Pan do programu „Jaka To 
Melodia”? Czy trzeba się do niego ja-

koś specjalnie przygotowywać?
W Gdańsku odbyły się eliminacje, po któ-
rych okazało się, że mogę wystąpić w głów-
nym programie. W tego typu zabawie liczy 
się przede wszystkim dobry słuch, znajomość 
tekstów i dobry refleks. Trzeba mieć też 
oczywiście dużo szczęścia. Specjalnych przy-
gotowań nie było – słucham muzyki od wielu 
lat i to chyba jest klucz do sukcesu, bo nie da 
się tuż przed programem przesłuchać setek 
płyt krajowych i zagranicznych twórców, że-
by się do niego przygotować.

Obserwuje Pan scenę muzyczną od 
wielu lat. Czy coś się w tym czasie 

w muzyce zmieniło?
Muzyka lat 80 i 90-tych na stałe wpisała się do 
życia codziennego, a nowe utwory żyją po 

prostu krócej. Trafiają na listy przebojów, po 
kilku tygodniach już nie ma po nich śladu, 
choć zdarzają się i takie, które zostają na dłu-
żej. Muzykę dwóch ostatnich dekad poprzed-
niego wieku rozpozna chyba każdy, a więk-
szość z nas nawet zaśpiewa większość tekstów 
polskich i zagranicznych przebojów z tamtych 
lat. Z dzisiejszą muzyką jest inaczej, ale chyba 
dlatego, że nie słucha się jej w radio, tylko naj-
częściej ogląda w telewizji, a tam liczy się to 
co widać, a nie to co słychać.

Czy był to pierwszy Pana udział w pro-
gramie Jaka To Melodia?

Nie. W 2011 roku dwukrotnie wziąłem 
udział w programie. Niedługo po pierwszym 
odcinku zaproszono mnie do wydania spe-
cjalnego „Przez Morza i Oceany”, gdzie wy-
stąpiłem w marynarskim mundurze. Sukces 
odniosłem dopiero w trzecim programie czy-
li powiedzenie „do trzech razy sztuka” jak 
najbardziej się sprawdziło.

Starszy marynarz Bartosz KOSIŃSKI 
służbę w Marynarce Wojennej rozpoczął 
w 1998 roku jako kucharz okrętowy na 
ORP „Piorun” Od 2005 roku jest kucha-
rzem na fregacie rakietowej ORP „Gen. 
T. Kościuszko”. Ukończył Zespół Szkół 
Gastronomicznych w Starogardzie Gdań-
skim, a tuż przed wstąpieniem do Mary-
narki Wojennej uczył się w Technikum Ży-
wienia Zbiorowego w Tczewie.
Oprócz zamiłowania do kulinariów i mu-
zyki interesuje się koszykówką.

Jakie reakcje na okręcie wywołało Pana 
zwycięstwo?

Następnego dnia po emisji programu byłem 
bardzo mile zaskoczony reakcją załogi: pod-
chodzili do mnie, gratulowali… było mi bar-
dzo miło. W końcu jesteśmy tu jak jedna ro-
dzina… mimo, że to niemal dwieście osób.

Co dla Pana oznacza ta wygrana?
Udział w programie traktowałem jako za-

bawę, ale dzięki zwycięstwie będę mógł się te-
raz dalej rozwijać. W najbliższym czasie planu-
ję zdać egzamin na tytuł „Mistrza” w zawodzie 
kucharza, a także odbyć kurs pedagogiczny. To 
niepowtarzalna okazja do tego, aby dzięki jed-
nej pasji rozwinąć jeszcze bardziej drugą.

Czy niepowtarzalna znaczy, że to już 
definitywny koniec z muzyką i pro-

gramem „Jaka To Melodia?”
Nie wykluczam startów w kolejnych edy-
cjach, ale regulamin samego programu każe 
mi czekać co najmniej pół roku żeby spróbo-
wać ponownie swoich szans. W najbliższym 
czasie skupię się na kulinariach, ale muzyki 
na pewno nie przestanę słuchać.

Jaka jest Pana ulubiona melodia?
Dżem „Naiwne Pytania”

Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych wy-
granych.



FO
T.

 K
R

ZY
SZ

TO
F 

ŻA
KO

W
SK

I (
4)

Od 20 do 23 lutego, działania na morzu prowadziła Okrętowa Grupa Trałowa 13 
Dywizjonu Trałowców. Trzy okręty: ORP „Mamry”, ORP „Śniardwy” i ORP 

„Wdzydze” ćwiczyły poszczególne elementy wojny minowej: przeładunek, stawia-
nie i poszukiwanie min, a także trałowanie i przeprowadzanie jednostek po bez-
piecznym akwenie w polu minowym. Wszystkie powyższe elementy wykonywane 
były zarówno zespołem okrętów, jak i pojedynczo, przez każdą jednostkę. Trałow-
ce realizowały również zadania artyleryjskie oraz ćwiczyły procedury łączności, 
manewrowanie w szykach i ratowanie życia na morzu.

Trałowce projektu 207M przeznaczone są do osłony zespołów okrętów nawod-
nych oraz poszukiwania i niszczenia min znajdujących się w toni wodnej lub na 
dnie morza. Unikatowa specyfika tego typu okrętów polega na tym, że zbudowane 
są z laminatu poliestrowo-szklanego. Takie rozwiązanie zapewnia niską emisję pól 
fizycznych, co jest szczególnie istotne w prowadzeniu operacji przeciwminowych 
w akwenie, w którym występuje zagrożenie minowe. 

Jednostki tego typu wielokrotnie uczestniczyły w krajowych i międzynarodo-
wych manewrach na Bałtyku, między innymi w ćwiczeniu pod kryptonimem 
„BALTOPS”. Od czasów obu wojen światowych, na dnie Bałtyku mogą występo-
wać jeszcze niebezpieczne pozostałości w postaci niewypałów i niewybuchów. To 
właśnie tego typu okręty wykorzystywane są do neutralizacji takich obiektów.

Trałowce na Bałtyku
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