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„Czternastki” na Morzu Północnym
Od 28 maja do 2 czerwca trzy śmigłowce Mi-14PŁ z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie uczestniczyły w manewrach NATO na 

Morzu Północnym. Głównym celem ćwiczeń pod kryptonimem DYNAMIC MONGOOSE 2012 było doskonalenie poziomu wyszkole-
nia sił sojuszu w aspekcie prowadzenia najtrudniejszych na morskim teatrze działań jakimi są operacje zwalczania okrętów podwodnych. 
W manewrach uczestniczyły okręty, samoloty i śmigłowce z Norwegii, Francji, Niemiec, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Uczestniczą-
ce w ćwiczeniu załogi polskich i brytyjskich śmigłowców ZOP operowały z norweskiego lotniska Stavanger – Sola.
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Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Grzegorz Waletko

 Szanowni Czytelnicy

W ubiegłym miesiącu minęły trzy lata od kiedy wspólnymi siłami Mary-
narki Wojennej i Wojskowego Instytutu Wydawniczego (b. Redakcji 
Wojskowej) zdołaliśmy reaktywować czasopismo MW „Bandera”. 
Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób przywróciliśmy 

„Banderę” jej Czytelnikom – marynarzom, rezerwistom, entuzjastom morza, wszystkim 
tym, dla których sprawy Marynarki Wojennej są szczególnie ważne. W ten sposób, po-
mimo dwuletniej przerwy (2007 – 2009) „Bandera” zachowała ciągłość istnienia, swo-
je tradycje i styl. Jest to dla nas niezmiernie ważne ze względu na szacunek dla wszyst-
kich pokoleń marynarzy, które od początków „Bandery” uczestniczyły w jej powstawa-
niu, następnie rozwijały ją, aby stała się morskim czasopismem, swego rodzaju kroniką 
wydarzeń Marynarki Wojennej, a także platformą prezentacji marynarskich poglądów 
i opinii. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy nas wspie-
rają, pomagają, którzy nas czytają, oceniają i podpowiadają. Z naszej strony deklaruje-
my, że zrobimy wszystko, aby sprostać Państwa oczekiwaniom w kolejnych latach dzia-
łalności wydawniczej.

Obecna „Bandera” cały czas ewoluuje i odpowiada na Państwa sugestie i opinie 
przesyłane do naszej redakcji. Jesteśmy coraz bardziej obecni w internecie, ale jedno-
cześnie przygotowujemy i dostarczamy Czytelnikom egzemplarze drukowane. Staramy 
się łączyć nowoczesne trendy związane z naszą aktywnością elektroniczną z tradycyj-
nym drukiem, który przecież ma swoją wartość trwałą. W ostatnim czasie otworzyliśmy 
się na internautów skupionych wokół profilu „Bandery” i Marynarki Wojennej na Fa-
cebook’u. Zorganizowaliśmy, prawdopodobnie jako pierwsi w kraju, kolegium redak-
cyjne „on-line”, w którym mogli na żywo uczestniczyć internauci i proponować tematy, 
omawiać je, dyskutować i wymieniać poglądy. Pierwsze efekty takiego kolegium są już 
widoczne w tym numerze - w publikacji pana Bartosza Weina, jednego z internautów, 
który przygotował dla nas artykuł o Dniach Morza widzianych z perspektywy mieszkań-
ca Wielkopolski. To pierwsze takie wydarzenie w historii naszego czasopisma i mamy 
nadzieję, że „Bandera” będzie rozwijać się właśnie w takim kierunku, łącząc środowi-
ska marynarzy i entuzjastów Marynarki Wojennej z różnych zakątków Polski. Serdecz-
nie zapraszamy do lektury. 
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Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w zakładce "Prasa".



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Od marca ubiegłego roku jest Pan do-
wódcą ORP „Gen. T. Kościuszko”. 

Ale na fregatach typu Oliver Hazard Per-
ry służy Pan od dawna...
Z ORP „Gen. K. Pułaski” wróciłem ze Sta-
nów Zjednoczonych w 2000 roku. Był to 
pierwszy transfer okrętu ze Stanów Zjedno-
czonych do naszej Marynarki Wojennej. 

Ale to nie był pierwszy okręt, na któ-
rym rozpoczął Pan służbę?

Służbę zacząłem w 1997 roku na kutrze ra-
kietowym projektu 205 ORP „Puck”.

Trudno jest dowodzić tak dużym okrę-
tem? Podobno dowódca powinien znać 

każdego członka załogi...
No cóż, mam nadzieję, że załoga zdążyła 
już poznać mnie i że ja poznałem załogę. 
Chociaż na tak dużym okręcie nie jest to 
proste. Na fregatach typu OHP jest prawie 
200 osób. Ale mam pod sobą dowódców 
pionów: ogólnego, uzbrojenia, operacyjne-
go, eksploatacji i zaopatrywania. Podlega 
mi też ZDO (zastępca dowódcy okrętu – 
przyp. red.). Oni mnie wspierają w dowo-
dzeniu załogą. Poza tym dowódcy pionów 
mają jeszcze pod sobą dowódców działów. 
Na przykład w pionie operacyjnym jest 
dział pierwszy zajmujący się nawigacją, 
dział czwarty zajmujący się łącznością i Bo-
jowe Centrum Informacji. Dowódcy po-
szczególnych działów mają bezpośrednią 
styczność z marynarzami i podoficerami. Ta 
struktura sprawdza się w praktyce i ułatwia 
dowodzenie.

Czy są jakieś szczególnie istotne różnice 
pomiędzy fregatami typu OHP a in-

nymi polskimi okrętami uderzeniowymi?

Z komandorem porucznikiem Grzegorzem Muchą o fregatach Oliver 
Hazard Perry rozmawia Tomasz Gos.

Charakterystyczne dla fregat OHP jest to, że 
współpracują ze śmigłowcami. Póki co, to je-
dyne polskie okręty, które mogą mieć na po-
kładzie śmigłowiec pokładowy. Poza tym fre-
gaty OHP jako jedyne polskie jednostki są 
w stanie uzupełniać zapas paliwa będąc w ru-
chu. Podczas międzynarodowych manewrów 
zawsze to ćwiczymy. ORP „Gen. K. Pułaski” 
podczas misji „Active Endeavour” na Morzu 
Śródziemnym praktycznie co trzy dni prze-
prowadzał tego typu operację tankowania. 
Dzięki temu okręt zawsze posiadał odpo-
wiedni zapas paliwa. Poza tym, jeżeli nie doj-
dzie – z różnych przyczyn - do zaplanowane-
go wejścia do portu, to jednostka nie musi 
martwić się o zapasy.

A system wyciszania okrętu?
Fregaty OHP posiadają specjalny system 

wyciszania okrętu. Utrudnia on wykrycie jed-
nostki przez okręty podwodne. Ciekawostką 
jest również system powodujący zmniejszenie 
kawitacji śruby napędowej (kawitacja wystę-
puje między innymi na powierzchni śruby na-
pędowej statku lub okrętu. Polega ona na 
gwałtownej przemianie wody z fazy ciekłej 
w fazę gazową. Zjawisko kawitacji powoduje 
charakterystyczny hałas – przyp. red). Na śru-
bie napędowej znajdują się niewielkie otwory, 
którymi wylatuje sprężone powietrze. Oba 
systemy mają za zadanie zmniejszenie szu-
mów powodowanych przez pracę siłowni 
okrętowych i śruby napędowej. 

ORP „Gen. K. Pułaski” znalazł się kil-
ka lat temu bardzo blisko konfliktu 

zbrojnego...
W czasie kiedy trwał konflikt rosyjsko – gru-
ziński o południową Osetię w 2008 roku to 

ORP „Gen. K. Pułaski” w tym czasie prze-
chodził z Morza Śródziemnego przez cieśni-
ny Bosfor i Dardanele na Morze Czarne. 
Akurat tak się złożyło, że nasz okręt szedł 
tuż za amerykańskim niszczycielem USS 
„Mc Faul”. Kilka światowych telewizji poka-
zało później zdjęcia naszej fregaty płynącej 
za amerykańskim niszczycielem. Pojawiały 
się wówczas pytania, co to tak naprawdę ma 
oznaczać? A to był po prostu przypadek.

Niektórzy mówią, że fregaty są za duże 
na Bałtyk.

Infrastruktura portowa w polskich portach jest 
dostosowana do tak dużych okrętów jak frega-
ta. Poza tym nasza polityka morska nie musi 
ograniczać się do obszaru M. Bałtyckiego. 

A czy te okręty nie są przestarzałe? 
Te fregaty są używane przez marynarki 

wojenne innych krajów, które cały czas 
w nie inwestują, modernizują i uzbrajają. 
Eksploatują je takie kraje jak Australia, 
Bahrajn, Egipt, Hiszpania, Pakistan, Turcja, 
Tajwan i Stany Zjednoczone. Turcy i Au-
stralijczycy wyposażyli te okręty w wyrzut-
nie pionowego startu VLS Mark 14 oraz po-
ciski woda-powietrze ESSM (Evolved Sea 
Sparrow Missile) i pociski typu woda-po-
wietrze Standard SM-2. Oczywiście na 
świecie są nowocześniejsze okręty klasy 
fregata. Jednak w przypadku Oliver Hazard 
Perry raczej nie spodziewałbym się, że flo-
ty, które je eksploatują szybko zrezygnują 
z tego typu okrętu. Wśród marynarzy z in-
nych krajów nie spotkałem negatywnej opi-
nii na temat OHP. Moim zdaniem to zbyt 
dobra i sprawdzona konstrukcja, aby już te-
raz nastąpił jej zmierzch. 

Wyciszona fregata
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KOMANDOR PORUCZNIK GRZEGORZ MUCHA urodził się 27 sierpnia 1973 r. w Gdyni. W czerwcu 1992 wstąpił do Akademii Marynarki Wo-
jennej na kierunek Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Po pięciu latach ukończył uczelnię z tytułem magistra. Służbę zawodową na okrętach 
rozpoczął w 1 Dywizjonie Okrętów Rakietowych w Gdyni na stanowisku dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego. Od listopada 1999 r. do 
czerwca 2000 r. brał udział w transferze fregaty rakietowej ORP „Gen. K. PUŁASKI” do Polski. W 2000 r. objął stanowisko dowódcy działu 
elektroniczno-informatycznego, a następnie w 2004 stanowisko dowódcy pionu uzbrojenia na fregacie. Studia podyplomowe w Akademii Ma-
rynarki Wojennej na kierunku dowodzenie siłami morskimi ukończył w 2005. W roku 2007 został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowód-
cy okrętu ORP „Gen. K. PUŁASKI”. Kmdr por. MUCHA na pokładzie ORP „Gen. K. PUŁASKI” brał udział w międzynarodowym zespole sił 
SNMG1, który realizował zadania Sojuszu na Morzu Śródziemnym w 2006 i 2008 r. W marcu 2011 r. objął stanowisko dowódcy okrętu na 
fregacie rakietowej ORP „GEN. T. KOŚCIUSZKO”.
Mieszka w Rumi. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci: Filipa (13 lat) i Małgosię (8 lat). Jego zainteresowania to: astronomia, historia marynarki wo-
jennej i narciarstwo.
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D z i e ń  W e t e r a n a

2 czerwca w Gdyni rozpoczęło się międzynarodowe ćwiczenie BALTOPS 2012. W tym roku 
wzięło w nim udział ponad 30 okrętów z 12 państw oraz obserwatorzy z Gruzji. Podczas fa-

zy portowej załogi spotkały się na ostatecznych odprawach przed ćwiczeniem, a wybrane okrę-
ty zostały udostępnione do zwiedzania dla społeczeństwa. Polska MW skierowała do udziału 
w ćwiczeniu 3 trałowce (ORP „Gardno”, ORP „Jamno” i ORP „Mielno”), 2 okręty transporto-
wo-minowe (ORP „Kraków” i ORP „Poznań”), 2 śmigłowce Mi-14 PŁ, 2 samoloty patrolowo-
rozpoznawcze „Bryza”oraz samolot „Bryza” E. Faza morska rozpoczęła się 4 czerwca. Scena-
riusz manewrów zakładał reakcję międzynarodowych sił okrętowych i lotnictwa morskiego wo-
bec zagrożenia spowodowanego utratą stabilności w regionie fikcyjnego morza „Blue Sea”. 
W rejonie tym doszło do kryzysu ekonomicznego, który prowadził do rozwoju aktów piractwa 
i terroryzmu na morzu i utraty bezpieczeństwa transportu morskiego. Zadaniem międzynaro-
dowych sił było doprowadzenie do stabilizacji regionu, stworzenie atmosfery bezpieczeństwa 
na morzu i warunków do pokojowego dialogu politycznego na rzecz utrzymania pokoju. 

O P E N  S P I R I T  2 0 1 2

B A L T O P S  2 0 1 2

We wtorek, 29 maja, w Gdyni, przy Pły-
cie Marynarza Polskiego odbyły się po 

raz pierwszy obchody Dnia Weterana. Wrę-
czone zostały odznaczenia nadane przez Pre-
zydenta RP związane z udziałem marynarzy 
w misjach poza granicami kraju. Dzień Wete-
rana został wprowadzony na mocy Ustawy 
o weteranach działań poza granicami państwa, 

która weszła w życie 30 marca 2012 r. Podsta-
wowym jej celem jest uhonorowanie i wspar-
cie osób biorących udział w różnego rodzaju 
działaniach poza granicami Polski. Przyznaje 
ona weteranom i weteranom poszkodowanym 
szereg uprawnień, związanych m.in. z zapew-
nieniem im świadczeń opieki zdrowotnej i po-
mocy psychologicznej, dofinansowania nauki, 
uprawnień socjalnych i pracowniczych, a tak-
że możliwości przyznania dodatku weterana 
tym spośród nich, którzy pobierają emeryturę 
lub rentę inwalidzką.

Polska już od blisko 60 lat uczestniczy 
w międzynarodowych misjach i operacjach po-
kojowych prowadzonych pod auspicjami orga-
nizacji międzynarodowych. Marynarze byli 
obecni w misjach m.in. w Kambodży, Libanie, 
Wietnamie, Syrii, Egipcie, Bośni i Hercegowi-

nie, Kosowie, Iraku, Czadzie, Afganistanie oraz 
w innych zakątkach świata. W składzie załóg 
okrętowych operowali w ramach misji na Zato-
ce Perskiej i Morzu Śródziemnym. W 1991 ro-
ku ORP „Wodnik” jako okręt szpitalny  i okręt 
ratowniczy ORP „Piast” uczestniczyły wspól-
nie z wojskami państw sprzymierzonych w ope-
racji „Pustynna Burza”. ORP „Kontradmirał 
Xawery Czernicki”, jako okręt logistyczny spę-
dził ponad rok na wodach Zatoki Perskiej w ra-
mach operacji „Enduring Freedom” i „Iraqi 
Freedom” (2002 – 2003). Okręty Marynarki 
Wojennej od 2005 r. brały także udział w so-
juszniczej operacji antyterrorystycznej na Mo-
rzu Śródziemnym pod kryptonimem „Active 
Endeavour” (ORP „Bielik” ORP „Kondor”, 
ORP „Gen. K. Pułaski” oraz okręt dowodzenia 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”).

W drugiej połowie maja, niszczyciel min 
ORP „Czajka” z 13 Dywizjonu Tra-

łowców, uczestniczył w operacji przeciwmi-
nowej OPEN SPIRIT 2012 u wybrzeży Es-
tonii. Załoga polskiego okrętu, wspólnie 
z jednostkami z Belgii, Estonii, Francji, Ho-
landii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii 
i Szwecji prowadziła działania mające na 
celu oczyszczenie akwenów z niebezpiecz-
nych pozostałości po II wojnie światowej. 
Podczas tej operacji ORP „Czajka” wykrył, 
zidentyfikował i zniszczył dwa obiekty po-
chodzenia militarnego. Jednym z nich była 
kotwiczna mina morska z ładunkiem 115 ki-
logramów trotylu, a drugim – również ko-
twiczna mina morska – jednak zawierająca 

większy ładunek wybuchowy (240 kilogra-
mów trotylu). Okrętem dowodził kpt. mar. 
Piotr Pasztelan.

Niestety, do dzisiaj, dno Bałtyku nadal 
kryje wiele obiektów, zwłaszcza niebezpiecz-
nych niewypałów i niewybuchów pozosta-
łych po II, a nawet I wojnie światowej. Dlate-
go rejon operacji „OPEN SPIRIT 2012” 
obejmuje obszary, na których w czasie obu 
wojen prowadzano działania minowe i szero-
ko zakrojone działania wojenne. Pozostałe po 
działaniach na morzu uzbrojenie (miny mor-
skie, które nigdy nie wybuchły, torpedy bojo-
we i bomby lotnicze, które nie trafiły w cel) 
zalegające do dzisiaj na dnie Bałtyku mogą 
stanowić potencjalne zagrożenie dla żeglugi. 

Głównym celem corocznej operacji „OPEN 
SPIRIT” jest zatem wykrywanie i niszczenie 
kolejnych takich obiektów, aby z roku na rok 
podnosić poziom bezpieczeństwa na wodach 
Bałtyku. Operacja ta jest prowadzona pod au-
spicjami programu Partnerstwo dla Pokoju. 
W tym roku był to już 13 udział polskich sił 
morskich w tej operacji.
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kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

B A N D E R A

Ratowanie dusz

Baltic Sarex to cykliczne manewry 
wojskowych i cywilnych służb ra-
towniczych organizowane w ra-
mach programu Partnerstwa dla 

Pokoju. Są to największe na Bałtyku i jedne 
z największych w Europie tego typu ćwicze-
nia, organizowane zgodnie ze standardami 
zalecanymi przez Międzynarodową Organi-
zację Morską IMO (ang. International Mari-
time Organization) oraz Międzynarodową 
Organizację Lotnictwa Cywilnego ICAO 
(ang. International Civil Aviation Organisa-
tion). Ich zasadniczym celem jest doskonale-
nie procedur podczas skoordynowanych dzia-
łań na rzecz ratowania życia na morzu. 

Multisarex
Jednym z ważniejszych etapów manewrów 

był tzw. Multisarex. Scenariusz tego elemen-
tu zakłada, że w tym samym czasie dochodzi 

W rejonie duńskiej wyspy Bornholm odbyły się 
największe na Bałtyku manewry służb ratowniczych pod 
kryptonimem Baltic Sarex 2012. W ćwiczeniu 
uczestniczyło ponad 30 specjalistycznych jednostek 
nawodnych oraz samoloty i śmigłowce z 10 państw. 
Polską Marynarkę Wojenną reprezentował w nich okręt 
ORP „Lech”, śmigłowiec Mi-14PŁ/R oraz specjaliści 
Brzegowej Grupy Ratowniczej.

Znajdująca się w rejonie manewrów załoga samolotu, śmigłowca lub jednostki pływającej, 
słysząca korespondencję radiową ćwiczących załóg, mogłaby próbować zaalarmować służby 
ratownicze podejrzewając, że rzeczywiście zatonął statek, a w morzu znajdują się ludzie po-
trzebujący pomocy. Aby nie dochodziło do tego typu nieporozumień, podczas dużych ma-
newrów SAR na morzu używa się wcześniej ustalonych pojęć zastępczych. Na przykład: za-
miast „rozbitek” – „dusza”, zamiast „tratwa” – „rower”.

do kilku wypadków na morzu. Efektywne 
prowadzenie akcji ratowniczej wymaga wów-
czas zaangażowania sił międzynarodowych. 
Z siedmiu śmigłowców biorących udział 
w ćwiczeniu tylko dwa zrealizowały wów-
czas po trzy misje – polski Mi-14PŁ/R oraz 
niemiecki Sea King. Pozostałe wykonały 
dwie lub jedną. Podczas Multisarexu załoga 
śmigłowca polskiej Marynarki Wojennej ura-
towała 17 osób. Tego dnia okręt ratowniczy 
ORP „Lech” współpracował z duńskim śmi-
głowcem EH101 Merlin oraz szwedzką Su-

per Pumą. W tym elemencie manewrów, 
działania śmigłowców wspierał tzw. ACO 
(ang. Aircraft Coordinator – koordynator 
działań powietrznych), którego rolę pełnił 
duński samolot typu Challenger.

Ewakuacja masowa
Na Bałtyku, każdej doby przebywa od 2500 

do 3000 jednostek. Sprawia to, że akwen ten 
należy do jednych z najbardziej zatłoczonych 
mórz na świecie. W stosunku do jego po-
wierzchni posiada zatem duży udział w glo-
balnym transporcie morskim. Powoduje to 
spore prawdopodobieństwo występowania 
różnych incydentów zagrażających bezpie-
czeństwu użytkowników morza. Statystycznie 
rocznie na Bałtyku dochodzi do około 120 
wypadków. Dlatego trzeci dzień fazy morskiej 
manewrów to trening w ewakuacji masowej. 
Tego dnia śmigłowce ewakuowały z kilku jed-
nostek ponad 100 osób, najwięcej z płonącego 
promu Povl Anker. Załoga śmigłowca Mi-
14PŁ/R podjęła na pokład 14 osób w dwóch 
misjach. Podczas ewakuacji masowej działa-
nia po raz pierwszy koordynował samolot 
wczesnego ostrzegania i kontroli powietrznej 
E-3D AWACS z Wielkiej Brytanii.

Uratowano 500 osób
W siedemnaste w historii manewry, któ-

rych organizatorem jest Dania, zaangażowa-
no ponad 3000 osób. Do udziału w ćwiczeniu 
swoje siły skierowały: Szwecja, Polska, Li-
twa, Łotwa, Niemcy, Estonia, Finlandia, 
Francja oraz Rosja. Polska Marynarka Wo-
jenna uczestniczyła w nich po raz trzynasty. 
Podczas fazy morskiej Balic Sarex 2012 ura-
towano ponad 500 osób!!! Przez trzy dni 
działań ratowniczych na morzu załogi pol-
skiego okrętu ORP „Lech” oraz śmigłowca 
Mi-14 PŁ/R uczestniczyły w ewakuacji po-
szkodowanych z pokładów zagrożonych i to-
nących jednostek, udzielały pomocy medycz-
nej rannym rozbitkom z jednostek pływają-
cych oraz ze śmigłowca, który rozbił się na 
morzu, gasiły pożary, jak również udzielały 
specjalistycznej pomocy medycznej nurkom 
poszkodowanym podczas prac na głęboko-
ściach. Załoga ORP „Lech” podczas ćwiczeń 
Baltic Sarex 2012 ewakuowała z zagrożonych 
i tonących statków ponad 100 osób, a załoga 
śmigłowca MI-14PŁ/R ponad 40.
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Już od prawie trzech miesięcy trwa 
wyjątkowa, bo pierwsza w polskich 
Siłach Zbrojnych debata na temat 
przyszłości Marynarki Wojennej. 

Punktem odniesienia jest projekt „Kon-
cepcji rozwoju MW” do 2030 roku. Dys-
kusja toczy się na profilu MW na Facebo-
oku. Z pewnością jej atutem jest fakt, że 
nie jest anonimowa, a co za tym idzie in-
ternauci w sposób odpowiedzialny prezen-
tują swoje poglądy pod własnym nazwi-
skiem. To ogranicza wypisywanie tak nie-
stety popularnych dzisiaj postów pozba-
wionych walorów merytorycznych, a prze-
pełnionych za to wulgaryzmami lub zo-
rientowanych jedynie na obrażenie kon-
kretnej osoby lub grupy osób.

Chociaż debata jeszcze się toczy, to jed-
nak zasadnicze wnioski już teraz są wyraź-
nie widoczne. Jednym z najważniejszych 
jest obawa internautów, że zaprezentowana 
pod koniec marca „Koncepcja” może do-
prowadzić do przerwy w ciągłości szkole-
nia i zdolności bojowych MW zanim pozy-
skane zostaną nowe jednostki. Bez wzglę-
du na prezentowane poglądy co do kształtu 
wyposażenia polskich sił morskich inter-
nauci dają do zrozumienia, że utrata tejże 

ciągłości może prowadzić do degradacji 
morskiego rodzaju Sił Zbrojnych. Było to 
widoczne zwłaszcza podczas konfrontacji 
opinii internautów na temat przyszłości 
fregat rakietowych typu Oliver Hazard Per-
ry i korwety „Gawron”.  

Upgrade fregat
Fregaty w wyjątkowy sposób absorbowa-

ły uwagę internautów. Ścierały się na ich 
temat różne poglądy. Trudno było na po-
czątku ocenić, które z nich przeważają po-
nieważ zależało to od aktywności zwolen-
ników i oponentów tych okrętów. Jedni pu-
blikowali po kilkadziesiąt komentarzy, 
a inni poprzestawali na kilku swoich opi-
niach. Dlatego rozstrzygnięcie przyniosła 
dopiero ankieta. Osiemdziesiąt procent an-
kietowanych odpowiedziało, że okręty te 
powinny przejść tzw. „upgrade” (inaczej 
mówiąc remont modernizacyjny) przynaj-
mniej do czasu wejścia nowych okrętów, 
aby nie doszło do luki w potencjale ludz-
kim i bojowym. Najczęstsze argumenty za 
„upgradem” dotyczyły głównie możliwości 
tych jednostek w zakresie zwalczania okrę-
tów podwodnych i obrony przeciwlotniczej. 
Wielu internautów obawiało się bowiem, 

że po wycofaniu fregat OHP Marynarka 
Wojenna pozostanie praktycznie bez kon-
kretnych zdolności w tego typu działaniach 
na morzu. Zwolennicy fregat podkreślali 
także ich wyposażenie w systemy pozwala-
jące na wykrywanie i zwalczanie OP, jak 
i w systemy zakłócające urządzenia okrę-
tów podwodnych, które mogłyby je wy-
kryć. Podkreślali także fakt, że „Kościusz-
ko” i „Pułaski” wyposażone są w nowocze-
sne torpedy MU-90 oraz rakiety do zwal-
czania celów powietrznych Standard SM-1 
– obecnie najlepsze rakiety przeciwlotni-
cze w całych Siłach Zbrojnych. Podczas 
dyskusji na Facebooku padły też propozy-
cje adaptacji na fregatach uzbrojenia rakiet 
przeciwokrętowych typu RBS 15 Mk2, któ-
re będą demontowane z okrętów typu Or-
kan. Pojawiła się także kwestia polskich 
zobowiązań wobec NATO i obecności 
w Siłach Odpowiedzi realizowanych dzięki 
fregatom OHP. Oczywiście należy pamię-
tać o głosach na „nie”, które kształtowały 
się na poziomie dwudziestu procent. 

Dokończyć „Gawrona”
Internauci podczas debaty publicznej 

w ponad dwustu komentarzach wypowie-

Na Facebooku wrze dyskusja na temat przyszłości morskiego 
rodzaju Sił Zbrojnych. 

Kurs na przyszłość, Enter

NR 6 | CZERWIEC 2012 7     

B A N D E R A

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

B A N D E R A

W ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ

Debata „KURS NA PRZYSZŁOŚĆ” kończy się w czerwcu, zatem jej finał zbiega się ze 
ŚWIĘTEM MARYNARKI WOJENNEJ i DNIAMI MORZA. To idealny czas, aby zacytować 
uczestników tej debaty, którzy już na samym jej początku wymienili polskie interesy 
morskie: 
• ochrona szlaków żeglugowych
• swoboda żeglugi
• bezpieczeństwo transportu towarów i surowców
• wymiana handlowa 
• SAR
• promocja państwa 
• dyplomacja morska
• szybka reakcja na zagrożenia
• projekcja siły jako element odstraszania
• udział w działaniach międzynarodowych
• odpychanie zagrożeń z dala od granic
• ekologia i monitoring czystości wód
• obrona wybrzeża i podejść do portów
• promocja polskiego przemysłu stoczniowego
• gospodarka morska i obrót portowo – morski
• komfort polskich marynarzy floty handlowej
• bezpieczeństwo energetyczne
• eksploracja złóż surowców
• równoważenie potencjałów morskich
• prace badawcze i hydrograficzne
• niwelacja zagrożeń minowych – usuwanie pozostałości wojennych
• rybołówstwo i turystyka
• ekspansywna polityka morska i ekonomiczna
• wychowanie i edukacja morska

Podczas debaty internauci proponowali także sposoby na promocję spraw morza 
i MARYNARKI WOJENNEJ:

• Internet (wykorzystanie wielu form komunikacji internetowej)
• Media społecznościowe
• Tworzenie społeczności morskiej (może stowarzyszenia?)
• Zwiedzanie i prezentacja okrętów – wzrost aktywności i dostępności
• Pokazy lotnicze z udziałem lotnictwa MW w różnych zakątkach Polski
• Konkursy dla dzieci i młodzieży
• Lekcje historii
• Prezentacja ciekawostek Morza Bałtyckiego (badania, hydrografia itp.)
• Uatrakcyjnienie strony www Marynarki Wojennej
• Krótkie filmy tematyczne tj. np. „siłownie na okrętach”
• Dni otwartych koszar – wzrost aktywności i dostępności
• Pozycjonowanie stron
• Teledyski na okrętach
• Gry komputerowe
• Komiks o MW – jako efekt konkursu rysowniczego
• Seria koszulek z nadrukami
• Morski „product placement” w serialach
• Filmy fabularne z wątkami morskimi
• Media klasyczne – zwiększenie aktywności informacyjnej
• Kreowanie "mody" na sprawy morskie 
• Koordynacja promocji w oparciu o różne kanały informowania

dzieli się także na temat przyszłości korwe-
ty „Gawron”. Dużo głosów odnosiło się do 
kontekstu okrętów obrony wybrzeża i pa-
trolowców przedstawionych w „Koncepcji 
rozwoju MW”. Uznawano je za zbliżone 
(m.in. co do zdolności bojowych) do „Gaw-
rona”. Rozmawiano o różnych konfigura-
cjach wyposażenia tego okrętu, podawano 
analogie do OOW lub OPV, proponując 
opcje uzbrojenia. Głównym wątkiem dys-
kusji było jednak podkreślenie konieczno-
ści kontynuacji tego projektu (w różnych 
wersjach). Ankieta przeprowadzona pod-
czas dyskusji wskazała, aby dokończyć ten 
projekt w zakładanej wersji „korwety wie-
lozadaniowej” (65%), „okrętu rakietowego 
+OPL” (20%), „patrolowca w podstawowej 
wersji” (10%) lub całkowitej rezygnacji 
z projektu (5%). Zwrócono także uwagę na 
możliwość dokończenia projektu w wersji 
ZOP – jako głównej. Zakres tematyczny te-
go panelu dyskusji był bardzo szeroki – po-
cząwszy od rozważań nad podstawową 
wersją patrolowca, a skończywszy nawet na 
projekcie fregaty, na której opierałby się 
system OPL o wiele tańszy niż jego odpo-
wiedniki lądowe. Internauci prezentowali 
także źródła pozyskiwania uzbrojenia dla 
tego okrętu. Główny wniosek tej części de-
baty wskazał na konieczność kontynuacji 
tego projektu.  

Jakie wnioski?
Na szczegółowe podsumowanie debaty 

przyjdzie jeszcze poczekać aż do jej zakoń-
czenia. Jednak już dzisiaj można ocenić 
zupełnie inny wymiar tej dyskusji, a mia-
nowicie efekt społeczny jaki ona przynio-
sła. Okazało się bowiem, jak wiele osób 
jest zainteresowanych przyszłością Mary-
narki Wojennej. Liczby mówią bowiem sa-
me za siebie – tylko na Facebooku kilkuset 
internautów dokonało ponad trzech tysięcy 
wpisów. Z pewnością, tocząca się debata 
i zainteresowanie mediów miało także 
wpływ na fakt, że ok. 10 tysięcy osób spę-
dziło „majówkę” z Marynarką Wojenną, 
a ponad 20 tysięcy osób przyszło zobaczyć 
okręty, samoloty i śmigłowce uczestniczą-
ce w ćwiczeniach Baltops 2012. Na temat 
Marynarki Wojennej tylko w kwietniu 
i maju ukazało się ponad 200 pozytywnych 
publikacji. Zatem jeśli społeczną dyskusję 
na temat przyszłości Marynarki Wojennej 
uważamy nadal za otwartą, to głos i zainte-
resowanie społeczeństwa należy koniecznie 
uwzględnić w planowaniu przyszłości pol-
skiej Marynarki Wojennej. 
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Czerwiec. Z czym kojarzy nam się ten miesiąc? Oczywiście z corocznymi Dniami Morza. 
To wyjątkowy czas, w trakcie którego oczy całego społeczeństwa skierowane są na 
Bałtyk. Entuzjastów morza w Polsce nie brakuje. Można ich spotkać zarówno na 
wybrzeżu jak i w górach. Z chęcią podróżują nad Bałtyk, a dla Marynarki Wojennej 
zawsze znajdą miejsce w swoim kalendarzu. I to nie tylko w czerwcu.
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Dla mieszkańców Trójmiasta czy na-
wet szeroko rozumianego Wybrze-
ża, obecność w codziennym życiu 
Marynarki Wojennej RP jest chyba 

czymś w miarę normalnym i oczywistym. Raz 
po raz widać przemykających po ulicach ludzi 
w granatowych mundurach, na horyzoncie wi-
dać przepływający okręt Marynarki Wojennej, 
a na niebie pędzący na pełnych obrotach na ak-
cję śmigłowiec SAR. Poza tym uroczystości na 
historycznym okręcie-muzeum ORP „Błyska-
wica”, różne wydarzenia uświetniane przez Or-
kiestrę czy Kompanię Reprezentacyjną MW. 
Praktycznie obecność Marynarki Wojennej wi-
dać na każdym kroku.

KOLEGIUM REDAKCYJNE on-line
21 maja br., na profilu „Bandery” na Facebook’u, po raz pierwszy w historii tego czasopisma, 
a być może nawet po raz pierwszy w historii polskiej prasy, przeprowadzono kolegium redak-
cyjne on-line wspólnie z Internautami. Każdy mógł wziąć udział i podzielić się poglądami, su-
gestiami oraz zaproponować własny temat. Podczas wspólnej narady na tym portalu społecz-
nościowym padło wiele ciekawych propozycji tematów publikacji i cyklów tematycznych, które 
zdaniem internautów powinny znaleźć się na łamach naszego czasopisma. Wszystkie suge-
stie przyjęliśmy z wielką radością i omówiliśmy je w naszym redakcyjnym gronie. Deklarujemy, 
że w kolejnych numerach „Bandery” postaramy się je jak najszerzej opisać. W tym numerze, 
postanowiliśmy natomiast wykorzystać sugestię p. Bartosza Weina, który zaproponował tema-
tykę Dni Morza widzianych z perspektywy osoby z głębi kraju. Nie dość, ze zaproponował taki 
temat, to jeszcze sam napisał artykuł, który właśnie publikujemy :-) Pan Bartosz Wein debiutu-
je zatem w roli dziennikarza „Bandery” jako pierwszy z grona sympatyków MW na Facebo-
ok’u! Serdecznie gratulujemy i zapraszamy kolejne osoby na nasze łamy !

„Dni Morza” oczami 
W i e l k o p o l a n i n a

Tymczasem dla mieszkańców innych regio-
nów Polski każda możliwość wzięcia udziału w 
wydarzeniach organizowanych przez Marynarkę 
Wojenną to wielka radość, a jednocześnie wielka 
wyprawa. Wielkopolska, Śląsk, Małopolska, Lu-
belszczyzna, Mazury, Podkarpacie, czy inne za-
kątki Polski – wszędzie tam żyją sobie spokojnie 
osoby, które z utęsknieniem czekają na każdą 
możliwość by wybrać się nad morze. Nieraz zu-
pełnie przypadkowo, ale zawsze z tą samą rado-
ścią w sercu i na twarzy. Dla większości ludzi ży-
jących bez żadnej większej pasji jest to pewnie 
całkowicie niezrozumiałe... Jednak jedną z mo-
ich największych pasji jest właśnie morze i Ma-
rynarka Wojenna i jestem przekonany, że takich 

osób jak ja są tysiące. Jak obliczyłem, we wła-
snym przypadku, tylko w tym roku częściej 
przebywałem nad morzem, a w Gdyni w szcze-
gólności, niż udawało mi się trafić do rodzinnego 
Leszna. Tak to już jest, jeśli w sercu czuć po-
wiew morskiej bryzy :-).

Wydawać by się mogło, iż wyjazd do Gdyni 
to we współczesnych czasach, pstryknięcie pal-
cami. A tak niestety nie jest, zwłaszcza jeżeli za 
środek transportu wybierzemy pociąg. Trudno 
dobrać połączenie, aby nie było przesiadek 
i oczekiwania na peronach, no ale „jest jak jest” 
i jak ktoś naprawdę chce, to da sobie radę. Jed-
nakże Poznań, w którym obecnie mieszkam, 
ma to szczęście, iż w weekendy wczesnym ran-
kiem do Gdyni jedzie bezpośredni skład TLK. 
Stąd też w okolicach godziny 5:00 rano czło-
wiek staje na Dworcu Głównym, spogląda na 
tablicę „Odjazdów” z nadzieją, że pociąg nie 
jest jakoś niebotycznie opóźniony i czeka. 
Uzbrojony w „Bilet Podróżnika” może rozpo-
cząć 5-godzinną podróż. Jeżeli dopisze mu 
szczęście to po 10:30 wita nas Gdynia Główna, 
a potem już tylko znana na pamięć ścieżka 
przez ulice Dworcową, 10 Lutego, Skwer Ko-
ściuszki i meldujemy się na Alei Jana Pawła II 
przy H 34. Być w Gdyni i nawet nie przywitać 
się z „Błyskawicą” byłoby wielkim nietaktem.

Jednak Dni Morza to nie tylko ORP „Błyska-
wica”, Orkiestra, czy Kompania Reprezentacyj-
na. Dla mnie Dni Morza to przede wszystkim 
okręty i morskie skrzydło MW. W tym miejscu 
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Imię i nazwisko: Bartosz WEIN
Data urodzenia: 24.08.1983r.
Miejsca urodzenia: LESZNO
Miejsce zamieszkania: POZNAŃ
Miłośnik morza i MW: od kiedy pamiętam...

„Dni Morza” oczami 
W i e l k o p o l a n i n a

koniecznie należy przywołać wydarzenia 
z ubiegłego roku, kiedy w ramach Święta Ma-
rynarki Wojennej można było obserwować pa-
radę okrętów MW zorganizowaną po wielu la-
tach przerwy. Idące w szyku, w paradzie burto-
wej, okręty Marynarki Wojennej RP obserwo-
wały tysiące osób. Co innego bowiem zobaczyć 
okręt cumujący przy nabrzeżu, a co innego 
okręt idący morzem. Przed naszymi oczami 
okręty dostojnie paradowały wzdłuż wybrzeża 
Gdyni z „Kaszubem” na czele. Wynurzony 
ORP „Orzeł” dzielnie przecinał fale. Widać by-

ło charakterystyczne sylwetki „Kościuszki”, 
trałowców, „Piasta”, „Heweliusza” czy „Bałty-
ka”. Na niebie pojawiły się ukochane przez wi-
downię maszyny Brygady Lotnictwa Marynar-
ki Wojennej: Bryzy i morskie Mi-14, które cza-
rowały zebranych efektownymi manewrami nad 
idącymi szykiem torowym okrętami reprezen-
tującymi wszystkie najważniejsze klasy będące 
na stanie polskiej Marynarki Wojennej.

Na kontrkursie do parady przepływał leniwie 
szkolny ORP „Wodnik”, na pokładzie którego 
byli zaproszeni goście, a następnie reprezenta-
cyjna jednostka M-1, z której dowódca MW ad-
mirał floty Tomasz Mathea odbierał paradę. 
A całość przy aplauzie zgromadzonej publicz-
ności, przy wspaniałej, słonecznej pogodzie. 
Widać MW ma pewne fory „u Góry”...: ) Czuć 
było w powietrzu tą radość i dumę z posiadania 
własnej biało-czerwonej bandery. Ludzie zgro-
madzeni na brzegu robili zdjęcia, kręcili filmy, 
a w oczach co niektórych widać było łzy rado-
ści i wzruszenia. Szczególnie cieszyło, mimo 
że zabrzmi to wyjątkowo sentymentalnie, że 
wszystko to szczerze podobało się dzieciom 
i młodzieży, czyli pokoleniu, które w przyszło-
ści będzie kształtowało naszą państwowość. 
Z pewnością na całe życie zapamiętają już, że 
Polska ma morze i swoją Marynarkę Wojenną, 
że na Bałtyku musi być biało-czerwona… 

Na zakończenie parady okręty odpłynęły. Sa-
moloty zniknęły za horyzontem. Ludzie się ro-
zeszli, komentując wcześniejsze wydarzenia. 
Znak, iż powoli czas było wracać na pociąg do 

Poznania. Ze wspaniałymi obrazami w głowie 
i sercu. Tylko gdzieś tam z tyłu głowy kołatała 
niepokojąca myśl – co przyniesie przyszłość? 
Mam nadzieję, że nie zaprzepaści się dorobku 
pokoleń, a kolejne Dni Morza będą równie 
urzekające jak poprzednie. Zresztą nie chodzi 
tylko o Dni Morza. Podczas tegorocznej „ma-
jówki” z Marynarką Wojenną i fazy portowej 
ćwiczenia Baltops, na okrętach pojawiło się kil-
kadziesiąt tysięcy osób, które chciały je zoba-
czyć i wejść na pokład. Wśród nich było wielu 
takich jak ja - entuzjastów, którzy specjalnie po 
to przyjechali z różnych zakątków Polski. Waż-
ne, aby każdy z nas, z takiej podróży przywoził 
nie tylko wrażenia, ale także morską świado-
mość i propagował ją w swoich środowiskach. 
Zarówno w Wielkopolsce, Małopolsce, na Ma-
zurach, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Śląsku… 
we wszystkich regionach i zakątkach Polski. 
Polska morska to przecież nie tylko Wybrzeże, 
lecz cały kraj, to nie tylko kilka dni czerwca, 
lecz cały kalendarz wszystkich 365 dni w ro-
ku… Ja to tak widzę i czuję - jako urodzony 
w Lesznie, zamieszkały i pracujący w Pozna-
niu, jeżdżący nad Bałtyk – miłośnik morza 
i Marynarki Wojennej. 

P.S. Autor przesyła także serdeczne pozdro-
wienia w kierunku Szczecina, gdzie obchody 
Dni Morza są równie zacne i sprawiające wiele 
radości! :).
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Specjalistów Ratownictwa, który zgodnie 
z zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego z 26 lutego 1968 roku 
przeformowany został w Ośrodek Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego 
(OSNiP WP). Osobą pełniącą czasowo obo-
wiązki dowódcy został komandor podporucz-
nik Roman Marek. 21 sierpnia 1968r. dowód-
cą OSNiP WP został komandor Stanisław 
Mielczarek. W 1988 r. Ośrodek otrzymał je-
go imię by w 2002 r. uznać datę utworzenia 
jednostki jako 1 czerwca 1968 r. Począwszy 
od tej daty OSNiP WP posiadał czterech do-
wódców. W chwili obecnej dowódcą jest ko-
mandor porucznik Andrzej Such. 

Szkolenia w naszej jednostce zawsze cecho-
wał wielki profesjonalizm, nie było mowy o ja-
kiejś fuszerce. Poligony na wiosnę i jesień na 
Wiśle w okolicach Tczewa wymagały od na-
szych instruktorów wielkiej uwagi. – opowiada 
kmdr por. Andrzej Such. Praca przy silnym 
nurcie na łodziach, korzystanie ze sprzętu 
przewodowego, czyli ciężkich skafandrów 
i hełmów nurkowych to zawsze stanowiło wy-
zwanie. To wymagało wielkiej dyscypliny i od-
wagi. Do szkolenia na rzece dochodziły rów-
nież poligony saperskie na mierzei helskiej. 
Nurkowie inżynierii i minerzy swoje pierwsze 
kroki stawiali właśnie tam. Wyposażeni w ska-
fandry typu Foka, płetwy desantowe i wiedzę 
z zajęć teoretycznych pod okiem wykładowców 
i instruktorów nabierali pewności w działaniu. 
Sam byłem takim kursantem, instruktorem 
i wykładowcą – wspomina obecny dowódca 
OSNiP WP. 

Dzisiaj
Od marca 2011 roku Ośrodek Szkolenia 

Nurków przeprowadził się do Portu Wojenne-
go, do nowoczesnego kompleksu szkolenio-
wego. Dzisiejszy Ośrodek to szkoła nie tylko 
dla nurków ale i dla każdego żołnierza zwią-
zanego ze środowiskiem wodnym. Wyposa-
żony w system symulacji hydrometeorolo-
gicznej kompleks, składający się z dwóch ba-
senów to narzędzie do realizacji trudnych 
ćwiczeń wymagających specjalistycznego 
przygotowania. 

Do szkoleń z personelem latającym Sił 
Zbrojnych RP przeznaczony jest basen głów-
ny (o głębokości 10 metrów). To tu znajduje 
się trenażer kabiny śmigłowca do symulowa-
nia wypadku na wszelkiego rodzaju akwe-
nach. Przy pełnym zaciemnieniu, na wyso-
kiej fali i przy dużym wietrze opatrzonym 
kroplami padającego deszczu - pilot, technik 
czy ratownik śmigłowca lub samolotu, pod 
okiem instruktorów i wykładowcy zapoznaje 
się z możliwą sytuacją kryzysową. 

Przy basenie głównym znajduje się wieża 
(o wysokości 4,5 metra) do ćwiczeń z wycią-
garką śmigłowca oraz skoków ratowniczych, 
jak również opuszczany do samego dna po-

dest (podobny do konstrukcji jaka znajduje 
się na okrętach ratowniczych MW RP). Po-
zwala to szkolić nurków w zakresie podsta-
wowym jak i bardziej zaawansowanym. Kur-
sanci mogą ćwiczyć w różnych konfigura-
cjach sprzętowych takich jak hełmy nurkowe 
(sprzęt przewodowy) lub zestawy butlowe 
z maską nurkową (sprzęt autonomiczny). 
Nieopodal niecki basenu znajduje się nowo-
czesny system zaopatrywania w czynnik od-
dechowy (np. powietrze). 

Dopełnieniem basenu głównego jest 
mniejszy basen o głębokości 4 metrów stano-
wiący poligon do prac podwodnych. Znajdu-
jący się na jego wyposażeniu system wenty-
lacji pozwala bezpiecznie pozbywać się opa-
rów po spawaniu czy cięciu różnymi techni-
kami. Jest to niezbędny element przy szkole-
niu każdego nurka w Siłach Zbrojnych RP. 

Jutro
Szkolenie ratownicze, w tym także nurkowe 
jest ważnym elementem w koncepcji moder-
nizacji MW RP. Przyszłe śmigłowce ratowni-
cze i ZOP wymagać będą przeszkolonego 

personelu w sytuacjach awaryjnych, a istnie-
jący symulator przewidziany był w swej mo-
dułowości do prostej modernizacji w ramach 
zaistniałych potrzeb. Treningi w zasilaniu 
czynnikiem oddechowym przyszłych okrę-
tów podwodnych zapewnią możliwość udzie-
lania pomocy własnemu i sprzymierzonemu 
OP w sytuacji kryzysowej. Wprowadzanie 
nowoczesnego sprzętu wymaga od wykła-
dowców i instruktorów ciągłego rozwijania 
umiejętności. Wymiana doświadczeń z inny-
mi ośrodkami szkolenia pozwoli doskonalić 
proces szkolenia w OSNiP WP. 

Ośrodek wspiera w szkoleniu wszystkie ro-
dzaje sił zbrojnych pamiętając jednak 
o swym rodowodzie w morskich strukturach 
Sił Zbrojnych. W myśl sentencji Abyssus Sa-
pientia Captum (łac. wiedzę czerpiemy 
z morskich głębin) szkolenie realizowane jest 
w duchu tradycji Marynarki Wojennej i po-
szanowaniu ceremoniału morskiego.

kpt.mar. Oskar Draus
o.draus@mw.mil.pl
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Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego sięga 
swoimi korzeniami roku 1920 i pierwszej grupy szkoleniowej nurków 
Marynarki Wojennej z Modlina, będącej owocem realizacji rozkazu jaki 
ówczesne dowództwo MW postawiło przed  komandorem porucznikiem 
Witoldem Żelechowskim. 

W 1924 roku powstała Szkoła 
Nurków przy Kierownictwie 
Robót Nurkowych składająca 
się z dwunastu kursantów. 

Jeszcze w tym samym roku placówka stała 
się częścią Szkoły Specjalistów Morskich 
w Świeciu. Późniejsze lata zaowocowały 
utworzeniem Oddziału Nurków Dowództwa 
Floty stacjonującej w Gdyni. Na trzy lata 
przed wybuchem II wojny światowej do służ-
by wszedł specjalistyczny okręt-baza nurkowa 
ORP „Nurek” wyposażony w nowoczesną, 

44 rocznica istnienia 
Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP

jak na tamte czasy komorę dekompresyjną 
pozwalającą zabezpieczyć działania pod-
wodne na większych głębokościach. W trak-
cie nalotu na Port Wojenny w Gdyni 1 wrze-
śnia 1939 r. zginęła cała siedemnastoosobo-
wa załoga okrętu.

Wczoraj
W latach 1945 – 1964 sprawami dotyczący-
mi szkolenia nurkowego zajmował się Od-
dział Ratowniczy Marynarki Wojennej. 
W jego miejsce powstał Ośrodek Szkolenia 
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W sierpniu z La Coruñy do Dublina będą się ścigać 
trzy barkentyny zaprojektowane przez Zygmunta 
Chorenia: ORP „Iskra”, „Pogoria” i „Kaliakra”. 
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Tomasz Gos

tomasz.gos@zbrojni.pl

Zygmunt Choreń jest najbardziej zna-
nym polskim konstruktorem jachto-
wym. Bywa nazywany „Ojcem ża-
glowców”. Spod jego ręki wyszły pro-

jekty między innymi fregaty „Dar Młodzieży”, 
barkentyny „Iskra”, która pływa pod banderą 
Marynarki Wojennej, brygu „Fryderyk Chopin” 
czy barkentyny „Pogoria”. W zeszłym roku 
Bohdan Sienkiewicz, twórca programu telewi-

BOSTON TEAPOT TROPHY
Trofeum to przyznawane jest od 1964 roku. Fundatorom nagrody chodziło o 
nawiązanie do wydarzenia z roku 1773, które do historii przeszło pod ironicz-
ną nazwą Bostońskie Przyjęcie Herbaciane (Tea Party), kiedy to przebrani za 
Indian Amerykanie wtargnęli na brytyjskie statki i wyrzucili do morza znajdu-
jący się na nich ładunek herbaty. Był to protest przeciwko brytyjskiej polityce 
kolonialnej i zapowiedź wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

zyjnego o tematyce żeglarskiej „Latający holen-
der” (emitowanego przez blisko 30 lat) wpadł na 
pomysł zorganizowania wyścigu barkentyn za-
projektowanych przez Zygmunta Chorenia. Wy-
ścig miał odbyć się podczas zlotu żaglowców 
„The Tall Ships’ Races”, którego gospodarzem 
było Waterford w Irlandii. Niestety ORP „Iskra” 
z przyczyn technicznych nie mogła wziąć udzia-
łu w tym wyścigu. Musieliśmy przeprowadzić 
remont masztów i termin regat trzeba było prze-
sunąć. Ale teraz jesteśmy gotowi wziąć udział 
w tych zawodach - mówi komandor podporucz-
nik Jacek Miłowski, dowódca „Iskry”. 

„Pogoria” również obiecała stawić się na start. 
Oprócz tego udało mi się także skontaktować 

z dowódcą żaglowca „Kaliakra”, która również 
została zaprojektowana przez Zygmunta Chore-
nia. Obecnie szkoli bułgarskich żeglarzy. Okaza-
ło się, że „Kaliakra” też weźmie udział w wyści-
gu - wyjaśnia Bohdan Sienkiewicz.

Bezprecedensowy wyścig barkentyn zapro-
jektowanych przez polskiego konstruktora roz-
pocznie się 13 sierpnia w hiszpańskiej miejsco-
wości La Coruña, a zakończy dziesięć dni póź-
niej w Dublinie. Regaty odbędą się podczas zlo-
tu żaglowców „The Tall Ships’ Races 2012”. Na-
grodą dla zwycięskiej barkentyny będzie ...czaj-
nik  ufundowany przez Zygmunta Chorenia To 
nawiązanie do nagrody „Boston Teapot Trophy” 
czyli tak zwanej bostońskiego czajnika do herba-

ty. Ta nagroda jest przyznawana co roku  dla ża-
glowca, który danego roku w 124 godziny poko-
na największą odległość. Natomiast nagroda  
ufundowana przez Zygmunta Chorenia będzie 
się nazywała oczywiście…. „Choreń Teapot Tro-
phy” - uśmiecha się Bohdan Sienkiewicz. 

W ubiegłym roku na „The Tall Ships’ Races” 
ścigały się dwie fregaty zaprojektowane przez 
Zygmunta Chorenia: rosyjski szkolny trzy-
masztowiec „Mir” i polski „Dar Młodzieży”. 
Przed regatami „Mir” był zdecydowanym fa-
worytem. Zygmunt Choreń powiedział mi, na 
pokładzie „Daru Młodzieży” że nasz żaglowiec 
nie ma szans wygrać z „Mirem” bo rosyjski 
trzymasztowiec ma inaczej zaprojektowane reje 
niż te na „Darze Młodzieży.” Ale stało się coś 
czego nikt się nie spodziewał. Po kilku dniach 
regat wiatr podarł żagle na rosyjskim żaglow-
cu. Wygrała polska fregata wyprzedając na me-
cie w Gdyni swojego  konkurenta…o 35 mil 
morskich. - wspomina Bohdan Sienkiewicz. 

Kto wygra sierpniowy wyścig barkentyn? 
Redakcja Bandery trzyma kciuki za ORP 
„Iskra”.

Barkentyny na start

Z żalem pożegnaliśmy:

7 maja 2012 r. kierownika Muzeum MW w latach 1956–1976,
kmdr. w st. spocz. Czesława KRZYNÓWKA,

28 kwietnia 2012 r. pracownika Muzeum MW w latach 1995-2006,
chor. sztab. mar. w st. spocz. Henryka JAŁOSZYŃSKIEGO. 

Odeszli na wieczną wachtę ludzie niezwykle oddani Marynarce Wojennej RP. 
Obaj byli cenieni za swój profesjonalizm. Odeszli, lecz pamięć po Nich, 

pozostała i nadal będzie żyła wśród nas. Będzie zawsze obecna w naszej służbie i pracy.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Darłowo „Power”

Photo Tour 2012, czyli wizyta dziennikarzy i fotoreporterów zagranicznych w jednostkach 
Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej objęła w tym roku 5 baz 
lotniczych. Oprócz trzech baz Sił Powietrznych i jednej Wojsk Lądowych uczestnicy touru 
trafili do Darłowa, gdzie stacjonuje Grupa Lotnicza 44 Bazy Lotnictwa Morskiego. 

Dziennikarze i fotoreporterzy 
uczestniczący w tegorocznej edy-
cji Photo Tour rozpoczęli wizytę 
na darłowskim lotnisku od sesji 

zdjęciowej ze stacjonującymi tam śmigłowca-
mi zwalczania okrętów podwodnych Mi-14 
PŁ. Głównym punktem ostatniego dnia Pho-
to Tour 2012 była przeprowadzona przez 
śmigłowiec W-3RM „Anakonda” próba 
przed objęciem dyżuru w systemie ratownic-
twa morskiego i lotniczego. Odbywająca się 
zawsze na pół godziny przed objęciem dyżu-
ru, czyli o 07:30, próba przyciągnęła uwagę 
wszystkich obiektywów w darłowskiej bazie. 
Za sterami maszyny siedział kmdr por. pil. 
Cezary Wiatrak. Śmigłowiec wykonał szereg 
manewrów, a załoga sprawdziła wszystkie 
systemy pokładowe. W trakcie próby ratow-

nik opuścił się z wysokości ok. 15 metrów na 
płytę lotniska i został podjęty przez załogę na 
pokład śmigłowca.

Kolejnym punktem wizyty była płaszczy-
zna postoju. Zgromadzono tam wszystkie 
typy statków powietrznych wykorzystywane 
w darłowskiej Grupie Lotniczej. Dziennika-
rze i fotoreporterzy uczestniczący w Photo 
Tour 2012 mieli okazję zobaczyć i poznać 
z bliska śmigłowce 
W-3RM „Anakonda”, 
Mi-14 PŁ, Mi-2 oraz 
Mi-14 PŁR, który był 
wymieniany przez 
uczestników jako jedna 
z najciekawszych ma-
szyn znajdujących się 
obecnie na wyposaże-

niu polskich sił zbrojnych. O „Powerach”, 
bo tak ochrzczono nowowprowadzone Mi-
14 PŁR opowiadał dziennikarzom jeden 
z pilotów ratowniczych „Czternastek” por. 
mar. pil. Marcin Hoppe. 
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kmdr ppor. Grzegorz Łyko
glyko@mw.mil.pl
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Jadąc gdyńskimi ulicami – Arciszewskich, Śmidowicza i w górę 
Grudzińskiego, nie sposób nie zobaczyć budynków 
z czerwonymi spadzistymi dachami. To właśnie one stanowiły 
między innymi kompleks koszarowy przedwojennego 
Dowództwa Floty i Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. 

Tworzący się na Oksywiu port wojen-
ny potrzebował także zaplecza, za-
równo szkoleniowego, biurowego, 
jak i warsztatowego. Dla dowództwa 

oraz marynarzy zaprojektowany został w 1924 
roku (przez profesora Politechniki Warszaw-
skiej Mariana Palewicza) cały kompleks bu-
dynków, który dzisiaj ciągnie się od połowy 
ulicy Arciszewskich, aż do końca ulicy Gru-
dzińskiego. Zespół obiektów wzorowany był 
na francuskich założeniach urbanistycznych. 
Blisko 20 budynków obecnie stało się zabyt-
kami i zostały wpisane do rejestru gdyńskich 
zabytków 22 lutego 2010 roku. Warto zoba-
czyć, chociaż z zewnątrz, jak wyglądały nie-
które obiekty reprezentujące styl w architektu-
rze zwany klasycyzmem akademickim. 

Idąc w dół ulicą Arciszewskich, od kościoła 
pw. Św. Michała Archanioła, po prawej stronie 
zobaczymy ogrodzony teren wojskowy. Na pra-
wo od bramy wjazdowej znajduje się willa, 
mieszcząca obecnie Oddział Informatyki Cen-

trum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowo-
dzenia MW, a poprzednio między innymi będą-
ca siedzibą przedszkola dla dzieci oficerów 
i podoficerów MW. Przed wojną był to Dom 
Dowódcy Floty, zwany popularnie także dzisiaj 
„Willą Admirała Unruga”. Został wybudowany 
w 1930 roku w miejscu górującym nad nowym 
oksywskim portem wojennym. Przed wojną był 
to teren całkowicie pozbawiony drzew, przez co 
rozciągał się z niego wspaniały widok na okręty 
stojące w porcie, a dowódca floty, będąc już 
w domu, mógł obserwować co się dzieje w por-
cie. Każdy nowo promowany podporucznik ma-
rynarki składał osobiście wizytę Dowódcy Floty 
właśnie w tym domu, co oznaczało przyjęcie do 
grona oficerów MW. Tuż obok willi stała 7 me-
trowa figura Matki Bożej „Stella Maris” 
(Gwiazda Morza) trzymająca w ręku żaglowiec. 
Witała i żegnała ona marynarzy idących i po-
wracających z morza, także nocą, gdyż była 
oświetlana. Została zniszczona przez Niemców 
prawdopodobnie w 1940 roku.

Schodząc dalej w dół ulicą Arciszewskich 
dochodzimy do Ronda Bitwy pod Oliwą. Może 
nie wszyscy wiedzą, ale dokładnie na środku 
tego ronda stał pomnik bitwy z 1627 roku, 
zniszczony przez Niemców zaraz po zajęciu 
Gdyni. Tuż na wprost ronda góruje budynek 
bramny, zwany dzisiaj „trzema bramami”, pro-
wadzący do przedwojennej siedziby Dowódz-
twa Floty (dzisiaj znajduje się w nim Komenda 
Portu Wojennego w Gdyni). Wybudowany zo-
stał w 1926 roku, jako pierwszy z kompleksu 
wojskowego. W budynku bramnym umiesz-
czone są dwie szwedzkie lufy armatnie, odna-
lezione podczas budowy gdyńskiego portu. Po-
czątkowo stały w pozycji pochyłej, a od 1936 
roku do chwili obecnej, pionowo. Na szczęście 
armaty przetrwały okupację i także dzisiaj 
można je podziwiać. Stojąc przed budynkiem 
bramnym możemy zobaczyć także napis 
Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję 
utworzyć Marynarkę Polską, Józef Piłsudski, 
Warszawa 28.11.1918, który został umieszczo-
ny na nim dopiero w 1991 roku. Oryginalny 
napis, z liter wykonanych z brązu, został odsło-
nięty w 1937 roku, a dwa lata później zniszczo-
ny przez Niemców. Na szczycie budynku byłe-
go Dowództwa Floty umieszczono ozdobioną 
kolumnami „wieżę sygnalizacyjną”. Służyła 
ona do przekazywania sygnałów bezpośrednio 
na polskie okręty (to właśnie na niej po raz 
pierwszy podano sygnał „wykonać Peking”), 
ale również, jak mówią niektórzy, dzięki niej 
wszyscy pracujący w budynku mogli otrzymy-
wać dodatek morski. 

Tuż obok, na ulicy Śmidowicza i Grudziń-
skiego znajdują się obiekty Akademii Mary-
narki Wojennej, w których przed wojną mieści-
ła się stołówka (także dzisiaj), Komenda Cen-
trum Wyszkolenia Specjalistów Floty, świetlica 
marynarska, budynek łaźni koszarowej, budyn-
ki mieszkalne dla marynarzy oraz blok szkole-
niowy, popularnie zwany "budynkiem pod ze-
garem". Na końcu ulicy Grudzińskiego znajdu-
je się budynek, który był siedzibą przedwojen-
nego gdyńskiego szpitala morskiego (dzisiaj 
mieści się w nim m.in. Wojskowa Specjali-
styczna Przychodnia Lekarska). To już jednak 
temat do następnego artykułu.

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

Tym artykułem rozpoczynamy nowy cykl publikacji zachęca-
jący do turystycznych wycieczek po miejscach związanych 
z historią MARYNARKI WOJENNEJ. Miłośników historii za-
praszamy do przesyłania nam sugestii i propozycji, które 
miejsca warto opisać, przypomnieć i ocalić od zapomnienia.

Marynarska wycieczka 
z historą w tle
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Dariusz Moniak jest adiutantem 
Zastępcy Dowódcy Marynarki 
Wojennej- Szefa Sztabu. Niedaw-
no miał okazję przekonać się 

o tym, że umiejętności nabyte na szkoleniach 
z udzielania pierwszej pomocy medycznej 
mogą się przydać w życiu prywatnym.

Pojechałem do Bydgoszczy odwiedzić ro-
dziców. Tego dnia odbywało się akurat ze-
branie mieszkańców klatki schodowej celem 
ustalenia prac gospodarczych, w której 
m.in. znajduje się mieszkanie moich rodzi-
ców. Dzień był bardzo upalny. Podczas prze-
rwy w zebraniu jeden z jego uczestników 
wyszedł na balkon, żeby zapalić papierosa. 
Nagle upadł. Ktoś krzyknął, że zemdlał i że 
trzeba zadzwonić na pogotowie opowiada 
Dariusz Moniak. 

Twarz leżącego na balkonie mężczyzny 
posiniała. Na jego ustach pojawiła się piana. 
Tętno przestało być wyczuwalne a wszystkie 
czynności życiowe ustały. Wszystko wskazy-
wało na to, że nastąpiło zatrzymanie akcji 
serca. Ktoś zadzwonił na  pogotowie ale ak-
cję reanimacyjną trzeba było rozpocząć na-
tychmiast. Ludzie zaczęli panikować. Zebra-
łem myśli i przypomniałem sobie czego uczy-

li nas na szkoleniach w Marynarce Wojennej 
poświęconych pierwszej pomocy. Miałem 
świadomość tego, że mężczyzna leżący na 
balkonie umiera - mówi chorąży Moniak. 
Dodaje, że kilka dni wcześniej oglądał także 
program telewizyjny na temat udzielania 
pierwszej pomocy. Przypomniał sobie, że 
najważniejsze podczas reanimacji jest odchy-
lenie głowy osobie, która potrzebuje pomocy 
(żeby udrożnić drogi oddechowe) i regularne 
uciskanie klatki piersiowej. Chorąży zaczął 
reanimację. Po kilku minutach reanimowany 
mężczyzna chrząknął. To był znak, że akcja 
serca została przywrócona. Odetchnąłem 
z ulgą. Ale na krótko bo po chwili okazało 
się, że reanimację trzeba kontynuować - mó-
wi adiutant Zastępcy Dowódcy Marynarki 
Wojennej. Pogotowie przyjechało po około 
15 minutach. Przez ten cały czas chorąży 
Moniak przeprowadzał reanimację. Lekarz 
karetki pogotowia po przybyciu powiedział, 
żebym nie przerywał reanimacji dopóki on 
nie przygotuje specjalistycznego sprzętu re-
animacyjnego - mówi chorąży. Po kilku mi-
nutach akcję ratunkową przeprowadzał już le-
karz karetki pogotowia. Stwierdził, że u nie-
przytomnego mężczyzny nastąpiło zatrzyma-

15 minut walki o życie
Chorąży marynarki Dariusz Moniak uratował życie mężczyźnie, 
u którego nastąpiło zatrzymanie akcji serca. 
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Panu kmdr. ppor. Andrzejowi KLASA 
oraz jego Rodzinie

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

OJCA

składają kierownictwo, kadra i pracownicy wojska
Komendy Portu Wojennego Gdynia

Panu komandorowi Bogusławowi Tchórzewskiemu 
oraz jego Najbliższym, w trudnych chwilach po stracie

OJCA

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 

składa

wiceadmirał Jerzy Patz - zastępca Dowódcy MW - szef Sztabu MW
oraz koledzy i koleżanki ze Sztabu Marynarki Wojennej

Panu kmdr. ppor. Andrzejowi KLASA 
oraz jego Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 
z powodu śmierci

OJCA

składają koleżanki i koledzy 
z Zarządu Zasobów Osobowych N-1 Dowództwa MW

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 29 maja 2012 roku odeszła

wspaniała kobieta, człowiek o kryształowym sercu, 
Nasza Przyjaciółka

Łucja Ewa PLISZKA

Szczególne wyrazy współczucia składamy naszemu Koledze
Marianowi Kluczyńskiemu i Rodzinie Zmarłej

Redakcja „Bandery”

nie akcji serca i gdyby nie natychmiastowa 
pomoc mężczyzna ten nie miałby szansy na 
przeżycie.

Dzisiaj mężczyzna, któremu Dariusz Mo-
niak uratował życie czuje się dobrze. Za-
dzwonił do niego z podziękowaniem za ura-
towanie życia. Jego, żona wysłała do do-
wódcy Marynarki Wojennej pismo, w któ-
rym można przeczytać między innymi: Pra-
gnę złożyć na ręce Pana Admirała (...) gorą-
ce podziękowania za bezinteresowną pomoc 
udzieloną przez Pana Dariusza mojemu mę-
żowi.  Dobrze wiedzieć, że marynarski mun-
dur reprezentują osoby o tak szlachetnej po-
stawie. Pragnę pogratulować Panie Admira-
le wspaniałej kadry.
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Morderczy maraton
Starszy chorąży sztabowy rezerwy Mieczysław Solek 
przejechał na rowerze 1008 kilometrów w 2,5 doby śpiąc 
przy tym zaledwie 4 godziny.

Ultramaraton kolarski „Bałtyk-
Bieszczady Tour” to najdłuższa 
i najtrudniejsza impreza tego ty-
pu w Polsce. Zawody rozgrywane 

są na dystansie 1008 kilometrów na trasie 
prowadzącej ze Świnoujścia  do Ustrzyk Gór-
nych w Bieszczadach. Tylko nieliczni potra-
fią ukończyć ten wyścig. Starszy chorąży 
sztabowy rezerwy Mieczysław Solek dwu-
krotnie brał udział w tym maratonie. W tym 
roku zamierza kolejny raz zmierzyć się z tą 
morderczą trasą.

Pomysł udziału w maratonie Bałtyk – 
Bieszczady, „urodził” się w mojej głowie, 
kiedy zacząłem śledzić jego pierwszą edycję 
w 2005 roku. Lecz w tym czasie nie byłem 
odpowiednio przygotowany. Zacząłem coraz 
częściej jeździć rowerem zwiększając syste-
matycznie dystanse. Równocześnie zacząłem 
poznawać tajniki „kuchni kolarskiej” czyta-
jąc fachową literaturę z zakresu treningu ko-
larskiego - opowiada Mieczysław Solek. 

W 2008 roku zaczął systematycznie treno-
wać tak, aby w 2009 roku stanąć na starcie 
maratonu. Okazało się, że został on odwołany. 
Mieczysław Solek zwiększył jeszcze bardziej 
intensywność treningów. W końcu w 2010 ro-
ku stanął na starcie maratonu, który udało mu 
się ukończyć w 66 godz.11 min. (limit 72 
godz.). Jechałem na rowerze szosowym. Za-
brałem ze sobą: dwie opony, 4 dętki, klej i łat-
ki, a także zestaw kluczy imbusowych, skuwacz 
i kawałek łańcucha. Jechałem ostrożnie. Gu-
my nie złapałem - opowiada kolarz.

Ukończenie trasy maratonu w 2010 roku 
zmobilizowało go by wystartować również 
w następnej edycji. W połowie listopada 
2010 roku po krótkiej przerwie zaczął znowu 
trenować. Po kilku miesiącach zaczął rów-
nież jeździć na rowerze z domu do pracy. 

SIEDEM LAT PRZEZ POLSKĘ
Historia maratonu kolarskiego Bałtyk-
Bieszczady Tour liczy sobie już siedem lat. 
W 2004 po zakończeniu imprezy rowero-
wej w Świnoujściu, której trasa wiodła wo-
kół Zalewu Szczecińskiego, a uczestnicy 
musieli pokonać wyznaczoną pętlę 3-krot-
nie (łącznie ponad 765 km), Robert Janik 
– obecnie główny organizator zawodów 
wpadł na pomysł wyznaczenia próby jesz-
cze trudniejszej, bo liczącej ponad tysiąc 
kilometrów. Trasa według założeń miała 
prowadzić w poprzek całego kraju i połą-
czyć dwie najbardziej oddalone od siebie 
miejscowości: Świnoujście i Ustrzyki Górne.

Przez pięć dni w tygodniu pokonywał więc 
trasę: Wejherowo – Gdynia – Wejherowo. 

W weekendy jeździł dłuższe dystanse. Trud-
no wytrzymać w reżimie treningowym przez 
kilkanaście miesięcy. Lecz cel, jaki sobie po-
stawiłem dodawał mi siły - opowiada Mie-
czysław Solek.

Tym razem udało mu się pokonać morder-
czą trasę w 58 godz. 16 min. (mino nie-
sprzyjającej aury – padający deszcz). W tym 
roku również planuje wziąć udział w mara-
tonie. Mocna psychika to połowa sukcesu. 
Powiem wprost – taki przejazd daje w kość. 

Mam jednak ogromną satysfakcję z tego, że 
potrafię przejechać taki dystans - dodaje 
Mieczysław Solek.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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Na ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO” podniesiono polską banderę po raz pierwszy 28 czerwca 2002 roku w bazie US Navy w San 
Diego (fot.) Z okazji tej rocznicy redakcja „Bandery” składa najlepsze życzenia obecnej załodze okrętu oraz tym wszystkim ma-

rynarzom, którzy służyli na ORP „Gen. T. Kościuszko” w ciągu ostatniej dekady.

10 lat pod 
Biało-Czerwoną
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