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 Szanowni Czytelnicy

Obrona przeciwlotnicza odgrywa obecnie istotną rolę na współczesnym te-
atrze działań bojowych jako wsparcie dla operacji prowadzonych zarówno 
przez siły morskie, lotnicze, jak i lądowe. W przypadku Marynarki Wojennej 
głównym celem OPL jest niedopuszczenie środków napadu powietrznego do 

zadania własnym siłom okrętowym i brzegowym strat uniemożliwiających wykonanie 
stojących przed nimi zadań. Obejmuje ona zorganizowane działania w celu osłony sił 
morskich i obiektów przed rozpoznaniem i uderzeniami przeciwnika z powietrza. Bez 
OPL nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie morskich szlaków komunikacyjnych, 
którymi dostarczane są surowce i towary o znaczeniu strategicznym. Dlatego też okręty 
winny być uzbrojone w systemy OPL zarówno do obrony własnej, jak i ochranianych ze-
społów okrętów i jednostek transportu morskiego. 

Ze względu na charakter współczesnych zagrożeń oraz warunków prowadzenia 
operacji połączonych, obrona przeciwlotnicza Marynarki Wojennej stanowi część 
składową Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej. Powinna być w maksymal-
nym stopniu zdolna do skutecznego przeciwstawienia się niemal każdemu współcze-
snemu zagrożeniu z powietrza. Dlatego obok wykonywania typowych zadań obrony 
przeciwlotniczej w coraz szerszym zakresie powinna odgrywać także rolę obrony 
przeciwrakietowej. 

Pod koniec sierpnia obchodziliśmy wspólnie Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
SZ RP. Jako szef OPL MW pragnę na łamach „Bandery” podziękować wszystkim prze-
ciwlotnikom Marynarki Wojennej za ich dotychczasowe zaangażowanie i służbę na 
rzecz rozwoju tego rodzaju wojsk .

Szef Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Artylerii Rakietowej 
Dowództwa Marynarki Wojennej

kmdr Stanisław KORYZMA

 2 TOMASZ GOS | „BIG THREE” - „Wielka trójka u rogu Afryki”

 5 RADOSŁAW PIOCH | Święto Wojska Polskiego

 6 PIOTR ADAMCZAK | Święto Przeciwlotników

 8 PIOTR ADAMCZAK | Morsko - lotniczy sztandar

 10 TOMASZ GOS | Kuźnia charakterów

 11 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Dwuzłotówka z „Orłem”

 12 TOMASZ GOS | Siła przyjaźni i żywioł Bałtyku

 13 TOMASZ GOS | Nowi „morscy” oficerowie

 14 PIOTR ADAMCZAK | Marynarska wycieczka z historią w tle

 15 KATARZYNA FILIMONIUK| Znowu w pracy

 16 RADOSŁAW PIOCH | NBA na okrętach MW

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

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

foto Marian Kluczyński



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Jaką funkcję pełni Pan w SNMG-1?
Jestem oficerem sztabu SNMG-1 (Stan-

ding NATO Maritime Group One) odpowie-
dzialnym za sprawy związane z nawigacją 
i manewrowaniem (SNAVO – Staff Naviga-
tion Officer).

Na czym polega Pana praca?
Moim zadaniem, jako nawigatora ze-

społu, jest wspomaganie dowódcy SNMG1 
w procesie dowodzenia zespołem doradzając 
mu we wszelkich aspektach nawigacyjnych. 

U rogu Afryki trwa operacja antypiracka. Jakie ma ona znaczenie i na 
czym polega rozmawiamy z kpt. mar. Piotrem Jaszczurą, który obecnie 
pełni służbę w Stałym Zespole Sił Odpowiedzi NATO – SNMG-1.

„ B I G  T H R E E ” 

Ponadto jestem odpowiedzialny za koordyno-
wanie operacji uzupełniania zapasów na mo-
rzu, tzw. RAS (Replenishment At Sea). Jed-
nym z moich głównych zadań jest także peł-
nienie obowiązków BWC (Battle Watch Cap-
tain), których istotą jest nadzór i kierowanie 
realizacją zadań przez siły zespołu wypraco-
wanych przez d-cę SNMG-1 z międzynarodo-
wym sztabem.

Czym zajmuje się SNMG-1?
Standing NATO Maritime Group -1 jest 

stałym zespołem sił morskich NATO. Składa 
się z okrętów należących do rożnych państw 
Sojuszu, które szkolą się i biorą udział 
w operacjach jako całość. Zespół jest mor-
skim elementem Sił Odpowiedzi NATO 
zdolnym w każdej chwili wykonać szerokie 
spektrum zadań na teatrze morskim, od 
uczestniczenia w ćwiczeniach międzynaro-
dowych do zadań antykryzysowych i fak-
tycznego udziału w konflikcie zbrojnym. Ze-
spół jest gotowy do działania w każdym rejo-

KPT. MAR. PIOTR JASZCZURA urodził się 3 sierpnia 1980 roku w Krakowie. 
Akademię Marynarki Wojennej ukończył w 2003 roku. Obecnie jest dowódcą 
działu broni podwodnej na fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”. 
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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„Wielka Trójka” u rogu Afryki

nie świata. Jak pokazują choćby ostatnie 2-3 
lata, SNMG-1 był szczególnie ważnym kom-
ponentem NATO w rzeczywistych opera-
cjach takich jak UNIFIED PROTECTOR (in-
terwencja w Libii), ACTIVE ENDEAVOUR 
(operacja antyterrorystyczna na Morzu Śród-
ziemnym) oraz oczywiście OCEAN SHIELD 
(zwalczanie piractwa w Zatoce Adenskiej 
i na Oceanie Indyjskim). Poza faktycznymi 
operacjami zespół podtrzymuje i podnosi po-
ziom wyszkolenia biorąc udział w najbar-
dziej wymagających i największych ćwicze-
niach sił morskich takich jak np. coroczne 
„Joint Warrior” i „Proud Manta”. Nie mniej 
istotną funkcją SNMG-1 jest prezentowanie 
flagi NATO wraz z banderami okrętów ze-
społu jako wyrazu realnej siły militarnej i po-
litycznej Sojuszu oraz jego wiarygodności, 
przydatności i gotowości do działań. 

Jakie okręty (i z jakich krajów) wchodzą 
w skład SNMG-1? 

W 2012 roku, rolę okrętu flagowego pełniły 
kolejno holenderskie fregaty przeciwlotnicze 
HNLMS „DE RUYTER” oraz HNMLS 
„EVERTSEN”. Obecnie okrętem flagowym 
jest HNLMS „ROTTERDAM” (Landing 
Platform Dock LPD). W ostatnim czasie, po-
za jednostkami holenderskimi, w zespole 
operowały lub operują rotacyjnie na zmianę 
także amerykańskie fregaty typu Oliver Ha-
zard Perry USS „TAYLOR”, USS „HALY-
BURTON”, niszczyciel typu Arleigh Burke 

USS „FORREST SHERMAN”, duńska fre-
gata HDMS „IVER HUITFELDT”, niemiec-
ka fregata FGS „RHEINLAND-PFALZ”, 
hiszpańska fregata „Alvaro de BAZAN” oraz 
kanadyjska fregata HMCS CHARLOTTE-
TOWN. 
Jakie klasy i typy okrętów stanowią trzon 
SNMG-1 i dlaczego właśnie takie okręty 
uczestniczą w działaniach zespołu? 
Trzon SNMG-1 stanowią fregaty ZOP oraz 
fregaty lub niszczyciele OPL. W zależności 
od realizowanego zadania zespół może zo-
stać wzmocniony dodatkowo innymi okręta-
mi jak np. LPD. Pożądane jest posiadanie 
tankowca w składzie zespołu. Fregata wielo-
zadaniowa z możliwością stałego bazowania 
śmigłowca postrzegana jest jako jednostka 
optymalna do składu SNMG-1. Fregaty są 
okrętami silnie uzbrojonymi, o wysokiej au-
tonomiczności, dzielności morskiej, odpo-
wiednio wysokiej prędkości – czyli dysponu-
ją atutami przydatnymi do wykonywania za-
dań zarówno w czasie kryzysu jak i wojny. 

Z uwagi na charakter zespołu i jego zadań nie 
znajdują w nim miejsca jednostki konstru-
owane głównie do działań antykryzysowych 
oraz jednostki mniejsze przeznaczone do 
działań bojowych w rejonach litoralnych. 
Ogólnie daje się zauważyć tendencję, że 
okręty maleją w liczbie ale rosną w ramach 
swojej klasy. Jako przykład może posłużyć 
około 30-letnia, powszechnie używana na 
świecie fregata OHP wypierająca 4000 ton 
oraz względnie nowa (10 lat) fregata De Ze-
ven Provinciën o wyporności 6000 ton. 
Wzrost wyporności spowodowany jest roz-
wojem zagrożeń, zwiększeniem ilości zadań, 
masą zabieranego sprzętu i uzbrojenia oraz 
niezbędnym „zapasem” pod przyszłe doposa-
żenie i modernizację.

Kto obecnie dowodzi SNMG-1?
W roku 2012 krajem delegującym do-

wódcę zespołu (COMSNMG-1) oraz okręt 
flagowy (SNMG-1 FLAGSHIP) jest Holan-
dia. Zespołem dowodzi kontradmirał Ben 
BEKKERING. 

Jak często zmienia się dowództwo i per-
sonel kierowniczy SNMG-1?

Dowództwo zespołu zmienia się raz w roku. 
Każde stanowisko w sztabie międzynarodo-
wym obsadzane jest przez państwa człon-
kowskie NATO przez okres roku, a kolejność 
ustalona jest z kilkuletnim wyprzedzeniem. 

Jaki jest wkład SNMG-1 w operację 
Ocean Shield?

Zespół SNMG-1 na przemian z SNMG-2 
tworzy w ramach operacji NATO „OCEAN 
SHIELD” grupę taktyczną, tzw. „Task force” 
o numerze 508. Grupa ta jest komponentem 
NATO odpowiedzialnym za operacje prze-
ciwko piractwu w „basenie somalijskim”. 
NATO TF 508 jest nieoficjalnie postrzegana 
jako element tzw. „Big three” (Wielkiej troj-
ki) wraz z unijnym TF 465 (EU – EUNA-
VFOR) oraz TF 151 (CMF – Combined Ma-
ritime Forces). Rolą TF 508 w operacji „Oce-

an Shield” jest zapewnienie bezpieczeństwa 
międzynarodowej żegludze poprzez ochronę 
korytarza IRTC (International Recommen-
ded Transit Corridor) w Zatoce Adeńskiej 
oraz powstrzymywanie piratów przed dosta-
niem się do szlaku komunikacyjnego poprzez 
prowadzenie aktywnego rozpoznania, wy-
wieranie stałej presji obecnością okrętów 
u wybrzeży Somalii. Piractwo zwalczają po-
nadto tzw. „Independent deployers” (nieza-
leżni), wysyłający narodowe zespoły fregat, 
niszczycieli i samoloty patrolowe czyli: In-
die, Chiny, Korea Płd., Japonia i Rosja. 
Oczywistym zadaniem jest jak najszybsze 
przechwycenie tych pirackich grup, które wy-
dostały się na pełne morze. Bardzo istotnym, 
a wręcz kluczowym elementem w przypadku 
operacji antypirackich jest użycie lotnictwa 
pokładowego zapewniającego szybki czas re-
akcji w przypadku ataku piratów. Jednym 
z ważniejszych zadań jest realizowanie polity-
ki morskiej poprzez wymianę doświadczeń 
z partnerami oraz wspólne koordynowanie 
wysiłku na tak dużym obszarze działań. Do 
zadań okrętów biorących udział w operacji na-
leży również zwiększanie świadomości żeglu-
gi handlowej oraz zachęcanie statków do sa-
modzielnego stosowania środków i zasad bez-
pieczeństwa zgodnie z BMP (Best Manage-
ment Practice). Istotnym elementem jest rów-
nież zmniejszenie poziomu stresu jak i nerwo-
wych reakcji jednostek handlowych poprzez 

uspokajającą świadomość przebywania okrę-
tów wojennych w kluczowym dla transportu 
morskiego rejonie. Okręty są bowiem w każ-
dej chwili gotowe do podjęcia działań, co przy 
właściwej współpracy i dobrych relacjach z ar-
matorami przekłada się na bezpieczeństwo że-
glugi, a pośrednio także na atmosferę bezpie-
czeństwa dla światowego handlu. 
glugi, a pośrednio także na atmosferę bezpie-
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W rocznicę wybuchu wojny 

Szef Szkolenia Marynarki Wojennej kontradmirał Ryszard Demczuk otrzymał 15 sierpnia, w dniu Święta Woj-
ska Polskiego awans na stopień wiceadmirała. Akt mianowania wręczył Prezydent RP Bronisław Komorow-

ski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. 
Wiceadmirał Ryszard Demczuk jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej . Ukończył: kurs prze-

szkolenia oficerów szczebla operacyjno – taktycznego, międzynarodowy kurs oficerów sztabu w Akademii Obro-
ny Holandii, kurs integracji z NATO, kurs „Liderzy XXI wieku” w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeń-
stwa w amerykańskim Instytucie im Georga C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen, studia podyplomowe 
w Akademii Marynarki Wojennej oraz podyplomowe studia dowódczo – sztabowe w Akademii Dowódczej Ma-
rynarki Wojennej w Newport. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej od 1985 roku peł-
nił służbę w 3 Flotylli Okrętów w 1 Dywizjonie Okrętów Rakietowych, przechodząc wszystkie szczeble dowo-
dzenia od dowódcy działu do dowódcy okrętu. W latach 1989-1994 dowodził okrętem rakietowym ORP „Oksy-
wie”, a w latach 1995-1997 okrętem rakietowym ORP „Grom”. Następnie zajmował stanowiska w 3 Flotylli 
Okrętów i w Sztabie Marynarki Wojennej.

W 2002 roku powrócił do Dywizjonu Okrętów Rakietowych i w tym samym roku objął nad nim dowodzenie. Następnie pełnił obowiązki głów-
nego specjalisty w Dowództwie Marynarki Wojennej. W 2007 roku został dowódcą Centrum Operacji Morskich. W czerwcu 2008 roku zdał obo-
wiązki dowódcy COM i został skierowany na studia polityki obronnej w Uniwersytecie Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych w Waszyngto-
nie. W grudniu 2009 roku objął obowiązki Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej RP. Od listopada 2010 roku do sierpnia 2011 roku pełnił obowiąz-
ki zastępcy dowódcy Grupy Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT w strategicznym dowództwie ISAF w Kabulu.

Wizyta dowódcy sił morskich Finlandii

Szef Szkolenia MW wiceadmirałem

Z dwudniową wizytą w Marynarce Wojennej RP gościł dowódca sił mor-
skich Finlandii kontradmirał Veli-Jukka Pennala. Podczas wizyty w Gdyni 

spotkał się z dowódcą polskich sił morskich admirałem floty Tomaszem Mathea, 
odwiedził 3 Flotyllę Okrętów w Gdyni, Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonur-
ków oraz Akademię Marynarki Wojennej i Centrum Techniki Morskiej. 

Podczas wizyty dowódca sił morskich Finlandii zapoznał się między innymi 
z doświadczeniami polskiej Marynarki Wojennej zdobytymi podczas prowadze-
nia operacji bojowych oraz wynikających z udziału w ćwiczeniach międzynaro-
dowych i krajowych. Dowódcy rozmawiali między innymi o możliwościach dal-
szego rozwijania współpracy pomiędzy flotami obu państw na rzecz utrzymania 
bezpieczeństwa morskiego w regionie Morza Bałtyckiego. 

Strona polska zaprezentowała fińskiemu dowódcy wyposażenie i uzbrojenie 
okrętów rakietowych typu „Orkan”, które w wyniku modernizacji dysponują no-

wymi systemami walki i obecnie wykonuje zadania w składzie polskiej floty oraz w ramach ćwiczeń międzynarodowych. Zaprezentowane zostały 
także polskie doświadczenia z eksploatacji okrętów podwodnych typu Kobben i Kilo. Delegacja fińska zapoznała się z możliwościami Ośrodka 
Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP, który jest obecnie jednym z najnowocześniejszych ośrodków szkolenia nurkowego w Europie. 
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nie. W grudniu 2009 roku objął obowiązki Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej RP. Od listopada 2010 roku do sierpnia 2011 roku pełnił obowiąz-

W sobotę, 1 września, Marynarka Wojenna wystawiła asystę honorową w uroczystościach 73. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. W miejscach pamięci marynarze wystawili posterun-

ki honorowe, a delegacje Marynarki Wojennej złożyły kwiaty i oddały hołd bohaterom walk. 
Główne uroczystości, w asyście honorowej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wo-

jennej, odbyły się przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Marynarka Wojenna wy-
stawiła asystę honorową i złożyła wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Martyrologii Mieszkańców So-
potu (ul. Kościuszki), na Cmentarzu Wojennym w Redłowie oraz pod pomnikiem głównym Cmenta-
rza. Uroczystości z udziałem Marynarki Wojennej odbyły się również w Kosakowie przy pomniku 
Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej oraz przy kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku. 
Uroczystości odbyły się w asyście honorowej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wo-
jennej, a także marynarzy z gdyńskich jednostek MW. 
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Święto Wojska Polskiego

Marynarze uczestniczyli podczas 
Święta Wojska Polskiego 
w uroczystościach patriotyczno-
religijnych. Złożyli wiązanki 

kwiatów na grobach i obeliskach upamiętnia-
jących polskich żołnierzy oraz na grobach pa-
tronów jednostek wojskowych i zasłużonych 
żołnierzy. Centralne uroczystości odbyły się 
w Gdyni przy Płycie Pomniku Marynarza Pol-
skiego oraz przy pomniku Żołnierzy AK i po-
mniku Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. W południe oddano z historyczne-
go niszczyciela ORP „Błyskawica” narodowy 
salut armatni (21 strzałów). W Świnoujściu 
z kolei marynarze zorganizowali w Porcie Wo-

jennym pokaz sprzętu i uzbrojenia. Można by-
ło także zwiedzać okręty. W Ustce natomiast 
udostępniony został do zwiedzania trałowiec 
ORP „Gopło”. Uroczystości z udziałem kom-
panii honorowej 43 batalionu Saperów MW 
można było oglądać w Pucku. 

92 lata temu załamano czołowe natarcie Ar-
mii Czerwonej na Warszawę w wojnie polsko 
- bolszewickiej. Dla podkreślenia wysiłków 
setek tysięcy żołnierzy polskich w tym mary-
narzy walczących o niepodległość swojej Oj-
czyzny dzień ten na mocy rozkazu Ministra 
Spraw Wojskowych generała broni Stanisława 
Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 ro-
ku został zatwierdzony jako Święto Żołnierza. 

Piętnasty sierpnia to data szczególna. Upamiętnia ona załamanie 
czołowego natarcia Armii Czerwonej na Warszawę w wojnie polsko-
bolszewickiej 1920 roku. W rocznicę tego wydarzenia obchodzone 
jest Święto Wojska Polskiego. 

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I

kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl

Obchodzono je w Wojsku Polskim bardzo uro-
czyście w okresie międzywojennym, starając 
się nadać mu oblicze wspólnego święta zarów-
no wojska jak i społeczeństwa. Po wojnie 
święto to obchodzono 12 października pod na-
zwą Dnia Wojska Polskiego w rocznicę bitwy 
pod Lenino. Ustawa z 30 lipca 1992 roku 
przywróciła obchody Święta Wojska Polskie-
go na dzień 15 sierpnia. Od 1992 roku central-
ne uroczystości z okazji Święta Wojska Pol-
skiego odbywają się przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza w Warszawie.

ROZKAZ MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH gen. broni Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku.

W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgro-
mienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski.
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Pierwotnie uroczystość miała się od-
być przed Kapitanatem Portu. Roz-
począć ją miała msza święta w in-
tencji żołnierzy-przeciwlotników, 

a ołtarz miał być umieszczony na jednym 
z okrętów Marynarki Wojennej, cumujących 
tego dnia w usteckim porcie. Na zakończenie 
ceremonii zaplanowano przemarsz podod-
działów wojska ulicą Marynarki Polskiej. Ko-
lumnę miała otwierać Orkiestra Reprezenta-

cyjna Marynarki Wojennej, za nią Kompania 
Reprezentacyjna MW, która miała prezento-
wać pokaz musztry paradnej w marszu, a da-
lej poddziały przeciwlotników z Marynarki 
Wojennej, Wojsk Lądowych i Sił Powietrz-
nych, marynarze z Centrum Szkolenia MW 
w Ustce oraz przyszli podoficerowie ze Szko-
ły Policji ze Słupska. Niestety, tego dnia po-
goda nie była naszym sprzymierzeńcem. Pa-
dający od godzin nocnych ulewny deszcz 

zniechęcił do przyjścia przed Kapitanat Portu 
w Ustce widzów, a cała uroczystość została 
przeniesiona do sali konferencyjnej Klubu 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. 
W obchodach święta przeciwlotników wziął 
udział m. in. dowódca Marynarki Wojennej 
admirał floty Tomasz Mathea, dowódca Sił 
Powietrznych generał broni pilot Lech Ma-
jewski oraz przedstawiciele lokalnych władz. 
Tego samego dnia w usteckim porcie na 

Święto Przeciwlotników

W tym roku organizatorem obchodów Święta Wojsk Obrony 
Przeciwlotniczej Sił Zbrojnych RP była Marynarka Wojenna. 
Centralne uroczystości odbyły się w Ustce w ostatni dzień sierpnia. 
Niestety, przechodząca tego dnia przez miasto ulewa pokrzyżowała 
plany uroczystości nie tylko żołnierzom, ale i widzom.

NR 9 | WRZESIEŃ 2012 7     

B A N D E R A

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

B A N D E R A

wszystkich chętnych czekały pokłady 3 okrę-
tów: okrętu rakietowego ORP „Piorun”, tra-
łowca ORP „Śniardwy” oraz okrętu ratowni-
czego ORP „Maćko”. Przez trzy godziny 
można było wejść na pokłady okrętów, zapo-
znać się z ich uzbrojeniem i wyposażeniem, 
porozmawiać z marynarzami o trudach służ-
by na morzu. Warunki atmosferyczne w pią-
tek nie sprzyjały jednak zwiedzaniu jedno-
stek polskiej Marynarki Wojennej. Chętnych 
nie było dużo. Dobrze, że większość miesz-
kańców Ustki i turystów miała możliwość 
wejść na pokład ORP „Piorun” i ORP „Śniar-
dwy” już w czwartek, a dla „spóźnialskich” 
trałowiec ORP „Śniardwy” był jeszcze do-
stępny w sobotę i w niedzielę. 

Także w sobotę, 1 września, na placu przed 
usteckim Urzędem Miasta można było zoba-
czyć i zapoznać się ze sprzętem będącym na 
wyposażeniu marynarzy z 9 Dywizjonu 
Przeciwlotniczego Marynarki Wojennej. Za-
prezentowane zostało uzbrojenie i sprzęt 
przeciwlotników, w tym: stacja radiolokacyj-
na NUR 22-N-3D, wozy dowodzenia ŁOW-
CZA-3K-N i WD-95 oraz przeciwlotnicza ar-
mata S-60 MB o kalibrze 57 mm i przenośne 
rakiety przeciwlotnicze GROM. Na chętnych 
czekało także stoisko promocyjne Marynarki 
Wojennej, na którym można było obejrzeć 
filmy promujące Marynarkę Wojenną oraz 
zasięgnąć informacji na temat Narodowych 
Sił Rezerwowych. Dla mieszkańców Ustki 
i turystów marynarze przygotowali również 
grochówkę.

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej 
Sił Zbrojnych było okazją do przedstawienia 
roli tego rodzaju wojsk w Marynarce Wo-
jennej. Nie bez znaczenia jest fakt, że od-
grywa on istotne znaczenie na współcze-
snym teatrze działań. Bez OPL nie można 
przecież zapewnić odpowiedniej ochrony 
własnym okrętom i infrastrukturze lądowej, 
w tym bazom morskim, a tym bardziej 
transportowi morskiemu. Bez obrony prze-
ciwlotniczej nie byłoby możliwości ochrony 
morskich szlaków komunikacyjnych, który-
mi transportowane są towary i surowce nie-
zbędne dla naszego kraju. Praktycznie 
w każdej jednostce alarm przeciwlotniczy 
jest jednym z podstawowych sygnałów, 
a obrona bierna realizowana jest przez każ-
dego żołnierza i marynarza. Obecnie fregaty 
rakietowe jako jedyne w Marynarce Wojen-
nej są uzbrojone w rakiety przeciwlotnicze 
średniego zasięgu typu Standard, mogące 
razić cele powietrzne w odległości kilku-
dziesięciu kilometrów. Sukcesywnie na 
okrętach Marynarki Wojennej wymienia się 
nieperspektywiczne systemy rakietowe krót-
kiego zasięgu t. S-2M na nowej generacji ra-
kiety t. GROM o zasięgu około 5 kilome-
trów. W te rakiety już uzbrojone są między 
innymi okręty rakietowe typu „Orkan”. Tak-
że przeciwlotnicze pododdziały brzegowe 
Marynarki Wojennej są modernizowane. Na 
ich wyposażenie wprowadzone zostały no-
woczesne systemy dowodzenia t. „ŁOW-
CZA” 3K-N, kierowania środkami walki 

t. „WD-95” wraz z systemami „REGA” oraz 
systemami rozpoznania t. „NUR 22 N (3D). 
Umożliwiło to prowadzenie realnego współ-
działania brzegowych jednostek OPL z siła-
mi okrętowymi. Marynarka Wojenna dyspo-
nuje obecnie dwoma brzegowymi jednost-
kami przeciwlotniczymi. Są to 8 i 9 Dywi-
zjon Przeciwlotniczy MW. Pierwszy stacjo-
nuje w Dziwnowie i podlega dowódcy 
8 Flotylli Obrony Wybrzeża, a drugi w Ust-
ce będąc w podporządkowaniu 3 Flotylli 
Okrętów. Oba dywizjony są zdolne samo-
dzielnie lub we współdziałaniu z innymi 
środkami przeciwlotniczymi zwalczać cele 
powietrzne pojedyncze oraz grupowe, lecą-
ce z dowolnego kierunku na małych i śred-
nich wysokościach niezależnie od warun-
ków atmosferycznych, pory roku i doby.

Należy oczekiwać, że w perspektywie dłu-
goletniej musi nastąpić dalszy rozwój i wpro-
wadzanie na wyposażenie nowoczesnych sys-
temów rakietowych i artyleryjskich oraz 
urządzeń wspomagających i zwiększających 
możliwości dowodzenia i kierowania ogniem, 
zarówno okrętowych, jak i brzegowych sił 
obrony przeciwlotniczej MW. Już dzisiaj za-
grożenie z powietrza to przecież nie tylko sa-
molot i śmigłowiec, ale przede wszystkim 
nowoczesne rakiety przenoszone przez statki 
powietrzne, okręty, bezzałogowe środki lata-
jące, a także odpalane z lądu. 
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44 Baza Lotnictwa Morskiego posiada swój sztandar. Jest on darem 
mieszkańców Ziemi Kaszubskiej i Darłowskiej oraz sympatyków lotnictwa 
morskiego i Marynarki Wojennej.
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Morsko - lotniczy 
s z t a n d a r

Uroczystość wręczenia sztandaru 
odbyła się 10 sierpnia na lotnisku 
Marynarki Wojennej w Siemiro-
wicach, gdzie znajduje się do-

wództwo i część sił 44 Bazy Lotnictwa Mor-
skiego. W ceremonii wziął udział m.in. za-
stępca szefa sztabu Generalnego WP wicead-
mirał Waldemar Głuszko, zastępca Dowódcy 
Marynarki Wojennej – szef Sztabu MW wi-
ceadmirał Jerzy Patz, dowódcy jednostek 
wojskowych oraz przedstawiciele władz lo-
kalnych. Sztandar nadał jednostce Prezydent 
RP Bronisław Komorowski, a w jego imieniu 
wiceadmirał Waldemar Głuszko wręczył go 
dowódcy 44 Bazy komandorowi pilotowi Ja-
rosławowi Andrychowskiemu. Tym samym 
jednostka przejęła tradycje 29 Darłowskiej 
Eskadry Lotniczej, 30 Kaszubskiej Eskadry 
Lotniczej oraz 44 Bazy Lotniczej MW. 

Wręczenie sztandaru jest wydarzeniem 
ważnym nie tylko dla żołnierzy, ale również 
dla lokalnej społeczności. Dowódca Bazy pod-
kreślił iż „sztandar ten został ufundowany 
przez społeczeństwo Ziemi Kaszubskiej i Dar-
łowskiej, przyjaciół Marynarki Wojennej i sta-
nowi widoczny dowód związku lotników mor-

skich z tym najwspanialszym zakątkiem Pol-
ski”. Dlatego też, w tym dniu, każdy mógł 
wejść na płytę lotniska wojskowego w Siemi-
rowicach i uczestniczyć w ceremonii. Na 
wszystkich czekała także niespodzianka. 
Z chwilą wręczania sztandaru nad głowami 
uczestników przeleciał samolot i śmigłowiec 
należące do 44 Bazy Lotnictwa Morskiego. Po 
uroczystości wszyscy mogli także zapoznać 
się ze statkami powietrznymi wchodzącymi 
w skład morsko-lotniczej jednostki. Na płycie 
lotniska można było zobaczyć samoloty An-
28B w wersjach: rozpoznawczej, monitoringu 
ekologicznego oraz transportowej, a także 
śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych 
Mi-14PŁ, śmigłowce ratownicze: W-3RM 
Anakonda i Mi-14PŁ/R oraz śmigłowiec 
transportowy. Wszyscy chętni mogli także za-
poznać się z uzbrojeniem i sprzętem naziem-
nym wchodzącym w skład 44 Bazy.

Ceremonia wręczenia sztandaru nie byłaby 
pełna, gdyby nie został on zaprezentowany 
także w Darłowie, gdyż samoloty i śmigłowce 
44 Bazy Lotnictwa Morskiego stacjonują tak-
że w tym nadmorskim mieście. We wtorek, 14 
sierpnia, sztandar został zaprezentowany spo-

łeczności Ziemi Darłowskiej. Uroczystość, 
która odbyła się na miejskim rynku, była rów-
nież związana z obchodami 50-lecia lotnictwa 
Marynarki Wojennej w Darłowie. Kmdr pil. 
Jarosław Andrychowski w swoim przemówie-
niu zaznaczył, że „dzięki życzliwości przyja-
ciół, lotnicy 44 Bazy Lotnictwa Morskiego 
otrzymali nowy sztandar, który będzie im 
przewodził w dalszej służbie dla dobra i ku 
chwale Rzeczpospolitej, oby kolejne 50 lat”. 

Główną atrakcją uroczystości w Darłowie był 
dynamiczny pokaz lotniczy. Kilkutysięczna wi-
downia podziwiała nad morzem popisy lotni-
ków z Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, 
Wojsk Lądowych oraz ze szwedzkich Sił Po-
wietrznych. Zaprezentowali oni umiejętności 
pilotażu indywidualnego i zespołowego, ele-
menty działań zwalczania okrętów podwod-
nych i poszukiwawczo – ratowniczych. Pierw-
sza nad morzem pojawiła się grupa 4 szwedz-
kich samolotów JAS 39 Gripen, następnie 
w powietrzu można było zobaczyć samoloty 
polskich Sił Powietrznych Su-22 i MiG-29, a na 
koniec pierwszej części pokazu śmigłowiec Mi-
24 z Wojsk Lądowych. Druga część należała do 
lotników morskich i była związana z wykony-
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SZTANDAR WOJSKOWY to znak jednostki wojskowej, symbol sławy wojennej, tradycji, wierności, honoru oraz męstwa. Nadanie sztandaru to 
natomiast jedno z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki wojskowej. Jak ważny jest to symbol niech świadczy fakt, że w przypadku 
utraty lub zaginięcia sztandaru przez jednostkę wojskową, jest ona rozformowywana. 

B A N D E R A

wanymi przez nich zadaniami nad morzem. Ja-
ko pierwszy zaprezentował się śmigłowiec po-
kładowy SH-2G. Jego załoga zademonstrowała 
między innymi elementy pilotażu wykorzysty-
wane podczas działań zwalczania okrętów pod-
wodnych i radiolokacyjnego wskazywania ce-
lów. Następnie w indywidualnym pilotażu moż-
na było zobaczyć śmigłowiec Mi-2. Kolejnym 
elementem pokazów był pilotaż zespołowy 
oraz elementy działań poszukiwawczo ratowni-

czych w wykonaniu załóg samolotów patrolo-
wo - rozpoznawczych Bryza. Po ich zakończe-
niu załoga śmigłowca ratowniczego Mi-
14PŁ/R zaprezentowała operację podjęcia roz-
bitka z wody i przekazania go na jednostkę 
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 
m/s Tajfun, a załoga śmigłowca Mi-14PŁ - ele-
menty działań zwalczania okrętów podwod-
nych. Pokazy zakończyły zespołowo samoloty 
i śmigłowce 44 Bazy Lotnictwa Morskiego. 

Nadanie sztandaru 44 Bazie Lotnictwa 
Morskiego odbyło się zatem przy udziale wie-
lotysięcznej publiczności – zgodnie z tradycją, 
że jest to wydarzenie nie tylko wojskowe, ale 
także (a może przede wszystkim) społeczne – 
integrujące środowisko wojskowe z mieszkań-
cami danego regionu Polski. 
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Jak przebiegał podczas „The Tall Ships’ 
Racses 2012” wyścig „Pogorii” i „Iskry” 

czyli barkentyn zaprojektowanych przez 
Zygmunta Chorenia? 

Początek wyścigu był bardzo spokojny. Jako 
pierwsza linię startu przeszła „Pogoria”. ORP 
„Iskra” dostawiała kolejne żagle i wkrótce pod 
pełnym ożaglowaniem wyszła na prowadzenie, 
którego nie oddała do mety. Spokojne były tyl-
ko pierwsze godziny wyścigu. W nocy weszli-
śmy w sztorm, konieczne było zrzucenie oża-
glowania. Pozostaliśmy na kilku żaglach a śred-
nia prędkość w etapie była powyżej 9 węzłów. 
Całą drogę 562 Mm szliśmy w sztormie. 

Nasz okręt, jako czwarta jednostka prze-
szedł linię mety, jednak po zastosowaniu 
przelicznika czasowego został sklasyfikowa-
ny na 6 miejscu w klasie A. Ale byliśmy 
szybsi od „Pogorii” dlatego to my otrzymali-
śmy ufundowaną przez Zygmunta Chorenia 
nagrodę „Teapot Trophy” - czyli czajnik do 
herbaty.

Podobno powstał film o zmaganiach sio-
strzanych jednostek...

Tak. Jego autorem będzie redaktor Bohdan 
Sienkiewicz. Film będzie nosił tytuł „Siostry”.

W wyścigu barkentyn miała też brać 
udział bułgarska „Kaliakra”?

Nie było tego żaglowca na „The Tall Ships’ 
Racses 2012”. Przyczyną był panujący w Eu-
ropie, w tym także w Bułgarii kryzys. „Ka-
liakra” nie miała również skompletowanej za-
łogi szkolnej. 

Który etap można zaliczyć do najtrud-
niejszych podczas „The Tall Ships’ 

Racses 2012” ?
Ostatnie dwa etapy rejsu były najtrudniejsze. 

Z La Coruny do Dublina ze względu na warun-
ki panujące na Zatoce Biskajskiej czyli silny 
wiatr i wysoką falę. Etap Dublin – Gdynia rów-
nież nie należał do łatwych.

Dlaczego studenci AMW poznają mor-
skie rzemiosło na żaglowcu, skoro ist-

nieją dzisiaj dużo nowocześniejsze okręty?
ORP „Iskra” jest pod względem nawigacyj-

nym bardzo dobrze wyposażonym okrętem 
i jest okrętem szkolnym przeznaczonym od 
podstawowego szkolenia „marynarskiego” 
podchorążych AMW. W tym roku poradzili-
śmy sobie również jako platforma do szkole-
nia podchorążych II roku w czasie praktyki 
nawigacyjno – astronomicznej. Jednak podsta-
wowym zadaniem okrętu jest szkolenie pod-
chorążych po I roku. Aby poznać morskie rze-
miosło trzeba oderwać młodzież od kompute-
ra, z ciepłego akademika i wystawić na pokła-
dzie gdzie owieje ich wiatr i przykryje fala.

Po godzinach wachty wyrwać w środku no-
cy w alarmie do żagli. Pokazać trudy służby 
na morzu, a w czasie postoju w porcie dać wy-
począć przed kolejnym przejściem morzem. 
Zmęczenie, fizyczna praca przy linach i ża-
glach, a dodatkowo nauka są dobrą kuźnią 
młodych charakterów.

Czy w marynarkach wojennych innych 
krajów również służą żaglowce, na któ-

rych studenci uczą się rzemiosła morskiego?
Wymienię tylko te z krajów Europy: Wło-

chy - „Amerigo Vespucci” i „Palinuro”, Fran-
cja - „Belle Poule” i „Etoile”, Dania - „Den-
mark”, Szwecja - „Falken” i „Gladan”, Niem-
cy - „Gorch Fock”, Rumunia - „Mircea”, Ro-
sja - „Pallada” i „Sedov”, Portugalia - „Sa-
gres”, „Polar” i „Vega”, Holandia - „Urania”, 
Belgia - „Zenobe Gramme”, Hiszpania - „Ju-
an Sebastian De Elcano” ...

Ilu adeptów rzemiosła morskiego szkoliło 
się do tej pory na ORP „Iskra”?
Tych związanych z wojskiem byłoby około 

dwóch tysięcy.

Kuźnia charakterów
Z kmdr. ppor. Jackiem Miłowskim, dowódcą ORP „Iskra” 
rozmawia Tomasz Gos.

KMDR PPOR. JACEK MIŁOWSKI – W 1995 roku ukończył Akademię Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Karierę zawodową rozpoczął w 12 dywizjonie Trałowców Redowych w Świnoujściu, 
kolejno na stanowiskach dowódcy działu nawigacyjnego i zastępcy dowódcy okrętu. W 1998 
roku był oficerem społeczno-wychowawczym na ORP „Hydrograf”. W czerwcu 1999 roku objął 
stanowisko dowódcy działu nawigacyjnego ORP „Iskra”. W lutym 2002 roku wyznaczony został 
na stanowisko zastępcy dowódcy ORP „Iskra”, a pięć lat później objął dowodzenie tym okrętem.
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bosman Krzysztof Żakowski
foto@mw.mil.pl

W sierpniu br. Narodowy Bank 
Polski wyemitował już drugą 
monetę z wizerunkiem pol-
skiego okrętu. Po emisji 

w kwietniu bieżącego roku monety z wizerun-
kiem historycznego niszczyciela ORP „Bły-
skawica”, teraz rewers 2-złotówki ozdobił 
okręt podwodny ORP „Orzeł” – jednostka, 
która podczas II wojny światowej wsławiła się 
spektakularną ucieczką z estońskiego portu 
Tallin i przedarciem się do Wielkiej Brytanii. 

Uroczystość „wodowania” nowej monety 
odbyła się 18 sierpnia na pokładzie współcze-
snego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. Na 
jego kiosku umocowano replikę monety na ty-
le dużą, by była widoczna dla widzów z na-
brzeża. „Wodowania” nowej monety dokonał 
szef szkolenia morskiego MW kontradmirał 
Stanisław Kania oraz Dyrektor Oddziału Re-

Dwuzłotówka z „Orłem”
W Porcie Wojennym w Gdyni-Oksywiu została „wodowana” kolejna moneta Narodowego Banku 
Polskiego z wizerunkiem polskiego okrętu. Tym razem na rewersie wyjątkowej 2-złotówki znalazł się 
słynny okręt podwodny ORP „Orzeł” z II wojny światowej. 

B A N D E R A

gionalnego NBP w Gdańsku, Wiesław Gumu-
ła. „Emitując te monety wykonujemy kilka 
ważnych funkcji. To jest nie tylko funkcja nu-
mizmatyczna, ale również staramy się w ten 
sposób edukować i wykonywać funkcje histo-
ryczne, kulturotwórcze” – mówił z pokładu 
ORP „Orzeł” dyrektor Wiesław Gumuła.

Na nabrzeżu uruchomione było stanowisko 
NBP, na którym każdy mógł stać się posiada-
czem nowej 2-złotówki (wymienić za ten sam 
nominał).

W dniu wodowania monety, port wojenny 
w Gdyni otworzył swoje podwoje. Do zwie-
dzania udostępniono pokłady 6 jednostek 
Marynarki Wojennej: 2 okrętów podwod-
nych: ORP „Orzeł” i ORP „Sokół”, okrętu ra-
kietowego ORP „Orkan”, trałowca ORP 
„Wdzydze” oraz 2 okrętów ratowniczych: 
ORP „Lech” i ORP „Zbyszko”. Na lądzie za-

prezentowali się również marynarze (wraz ze 
sprzętem specjalistycznym) z Grupy Nurków 
Minerów 13 Dywizjonu Trałowców, z patrolu 
rozminowania 43 Batalionu Saperów Mary-
narki Wojennej. Dynamiczny pokaz ratow-
nictwa wykonała Brzegowa Grupa Ratownic-
twa, która prezentowała techniki podjęcia 
rozbitka z wody. 

W sumie Narodowy Bank Polski zamierza 
wyemitować 8 monet z wizerunkami pol-
skich okrętów. 

Polski okręt podwodny ORP „Orzeł” był 
jednym z najnowocześniejszych okrętów 
podwodnych podczas wybuchu II wojny 
światowej. Jego budowa (w holenderskiej 
stoczni De Schelde) została sfinansowana ze 
składek polskiego społeczeństwa w ramach 
Funduszu Obrony Morskiej oraz w ramach 
składek prowadzonych wśród kadry Mary-
narki Wojennej. Z chwilą wybuchu II wojny 
światowej ORP „Orzeł” operował na połu-
dniowym Bałtyku, gdzie m.in. był atakowany 
bombami głębinowymi z niemieckich samo-
lotów. Następnie, 15 września okręt wszedł 
do estońskiego portu w Tallinie, gdzie został 
bezprawnie internowany. Władze estońskie 
naciskane przez Niemców nakazały demon-
taż kluczowych mechanizmów i uzbrojenia 
okrętowego. Polski okręt został także pozba-
wiony map morskich i pomocy nawigacyj-

nych. Jednak w nocy z 17 na 18 września 
okręt wydostał się z portu w Tallinie i rozpo-
czął 27-dniowy rejs do wybrzeży Wielkiej 
Brytanii. Po wielu ciężkich sytuacjach bojo-
wych, których załoga doświadczyła na trasie 
przejścia na Morze Północne, pomimo braku 
map, załoga ORP „Orzeł” zdołała przedrzeć 
się do brytyjskiego portu Rosyth. Od tego 
czasu okręt rozpoczął służbę u boku alian-
tów. Patrolował akweny Morza Północnego. 
Wsławił się m.in. zatopieniem niemieckiego 
transportowca „Rio de Janeiro” transportują-
cego wojska niemieckie zmierzające do in-
wazji na Norwegię. W ostatni swój patrol 
okręt wyszedł 23 maja 1940 roku. W niewy-
jaśnionych dotąd okolicznościach nie powró-
cił z morza. 



12     NR 9 | WRZESIEŃ 2012

„ Z A U F A J  M O R Z U . . . ”

FO
T.

 N
AS

ZA
FA

R
M

A.
O

RG
 C

EN
TR

UM
 S

ZK
O

LE
Ń

 M
IL

IT
AR

N
YC

H

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Wyprawa rozpoczęła się 4 sierp-
nia. Po wystartowaniu z Gdy-
ni kajakarze udali się do Jaro-
sławca, a potem w stronę wy-

spy Bornholm. Po opłynięciu wyspy wrócili 
do Gdyni. Wraz z komandosami płynął rów-
nież jacht jednego ze sponsorów, na którym 
znajdowała się między innymi żywność dla 
kajakarzy. Wyprawę zabezpieczała także 
dwunastometrowa łódź motorowa Urzędu 
Morskiego w Gdyni. Już w trzecim dniu, po 
starcie z Gdyni musieliśmy awaryjnie wpły-
wać do Ustki - mówi starszy chorąży mary-
narki Dariusz Terlecki, organizator i uczest-
nik wyprawy. Stan morza gwałtownie się 
podwyższył. Musieliśmy podjąć decyzję czy 
płyniemy dalej czy też wpływamy do portu 
i czekamy na zmianę pogody. Zeszliśmy na 
chwilę na zabezpieczającą nas łódź. Podjęli-
śmy decyzję, żeby przeczekać złą pogodę. 
Okazało się, że słusznie. Stan morza podniósł 
się do 6. Gdybyśmy tego dnia kontynuowali 
wyprawę to mogłoby się to dla nas skończyć 
tragicznie.

Ekstremalny etap
W nocy pogoda poprawiła się na tyle, że 

komandosi mogli przepłynąć do Jarosławca. 
Rano znowu zaczął się sztorm. Warunki po-
godowe uniemożliwiały wyjście w morze 
przez pięć kolejnych dni. Potem zaczął się 
najbardziej morderczy etap wyprawy: z Jaro-
sławca na Bornholm. Płynęliśmy przez 22 go-
dziny w deszczu. Stan morza wahał się mię-

Ośmiu komandosów z Formozy pokonało kajakami w trzy tygodnie 700 
kilometrową trasę na Bałtyku. Ten ekstremalny wyczyn pomógł zebrać 
fundusze na rehabilitację ich kolegi.

dzy 2-3. Przez ten czas raz tylko weszliśmy na 
chwilę na łódź, która nas asekurowała co 
okazało się kiepskim pomysłem. Łódź bujała 
się na fali jak łupinka orzecha. Nie dość, że 
sami nieźle się poobijaliśmy to mało brako-
wało aby kajaki przycumowane do burty ło-
dzi uległy uszkodzeniu. Jak najszybciej wsie-
dliśmy z powrotem w kajaki i nie wysiadali-
śmy z nich aż do Bornholmu. Pod koniec tego 
etapu wyprawy byliśmy skrajnie wyczerpani 
fizycznie i psychicznie. Przez osiem godzin 
widzieliśmy ląd, do którego się zbliżaliśmy. 
Kiedy w końcu dotarliśmy do brzegu nasze 
organizmy były kompletnie wyziębione - opo-
wiada Dariusz Terlecki. 

Połamany ster
Wejście do portu w Rowach w drodze po-

wrotnej przy blisko dwumetrowej fali również 
nie należało do łatwych. Fala dosłownie wbija-
ła kajakarzy w główki portu. Ster jednego 
z kajaków połamał się pod wpływem uderze-
nia fali. Okazało się także, że kajak jest poroz-
dzierany w kilku miejscach i trzeba go skleić. 
Nie każda wysoka fala stanowiła jednak za-
grożenie dla kajakarzy. Pierwszego dnia na-
szego pobytu na wodach Danii trafiliśmy na 
ponad dwumetrową falę, która unosiła nas jak 
piłki pingpongowe. Była długa i wysoka ale jej 
grzywy nie załamywały się lecz były płaskie. 
Ludzie z brzegu patrzyli na nas z niedowierza-
niem. Jak można płynąć kajakiem po tak dużej 
fali? - mówi Dariusz Terlecki.

Siła przyjaźni i żywioł Bałtyku

Nigdy nie zostawiamy swoich
Ta niecodzienna akcja charytatywna, której 

częścią była wyprawa kajakowa, odbyła się pod 
hasłem „Mila dla Sebastiana”. Jej celem była 
zbiórka środków finansowych na rehabilitację 
byłego komandosa Formozy, Sebastiana Łu-
kackiego, który dwa lata temu uległ wypadko-
wi. Sebastian był przez pół roku w śpiączce 
a po wybudzeniu okazało się, że jest całkowicie 
sparaliżowany. Jego rehabilitacja potrwa jesz-
cze długo i jest bardzo kosztowna. Byłego ko-
mandosa nie stać na kolejne turnusy rehabilita-
cyjne i dlatego jego koledzy z Formozy kieru-
jąc się zasadą „nigdy nie zostawiamy swoich” 
postanowili mu pomóc. Do tej pory udało im 
się zebrać 20 tysięcy złotych. Ale akcja pomocy 
dla żołnierza Formozy trwa nadal.

Dowolne kwoty pieniężne z dopiskiem "MILA DLA 
SEBASTIANA" można wpłacać na konto Fundacji 
Nr 08 8430 0009 2002 0005 1347 0113

Dokładny adres Fundacji:
Fundacja "NADZIEJA" Osób Poszkodowanych 
w Wypadkach Drogowych
siedziba Zarządu: ul. Wolności 22/1
63-400 Ostrów Wielkopolski 1 skr. poczt. 082
tel./fax 062 591 89 44 kom. 0601 147 413
KRS 0000198280 Poznań
NIP 622-256-68-63 REGON 251620047
e-mail: fundacja.nadzieja@poczta.onet.pl
www.fundacjanadzieja.com.pl

się zebrać 20 tysięcy złotych. Ale akcja pomocy 
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Nowi „morscy” oficerowie
Czterdziestu jeden absolwentów i absolwentek Akademii Marynarki Wojennej 
zostało uroczyście promowanych na pierwszy stopień oficerski. Pierwszym, który 
otrzymał oficerskie szlify był tegoroczny prymus, bosman podchorąży (obecnie już 
podporucznik marynarki) Maciej Rulko.
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W gronie nowych podporuczni-
ków marynarki 27 (w tym 
7 kobiet) studiowało na Wy-
dziale Nawigacji i Uzbrojenia 

Okrętowego, a 14 (w tym 4 kobiety) na Wy-
dziale Mechaniczno-Elektrycznym. Promocja 
oficerska była dla nich zwieńczeniem pięcio-
letnich studiów wojskowych. Ten dzień to uko-
ronowanie pracy i nauki, a jednocześnie 
pierwszy krok w życiu żołnierza zawodowego. 
Pierwszym promowanym był ppor. mar. Ma-
ciej Rulko, który ze średnią 4,80 został prymu-
sem uczelni. Drugą lokatę zajął ppor. mar. 
Wojciech Kuryło ze średnią 4,77, który nie-
znacznie wyprzedził ppor. mar. Justynę Kasja-
niuk – średnia 4,76. Warto zaznaczyć, iż śred-
nia wyliczana jest nie tylko z ocen otrzymy-
wanych za naukę, gdyż na końcową średnią 

wchodzi kilka składowych. Student wojskowy 
otrzymuje oceny z egzaminu oficerskiego, od 
przełożonych i od środowiska, czyli swoich 
kolegów i koleżanek, a także oceniana jest je-
go aktywność społeczna. Prymusowi została 
wręczona nagroda Prezydenta RP – honorowa 
broń biała – Pałasz Honorowy Marynarki Wo-
jennej. Natomiast absolwenci, którzy ukoń-
czyli z II i III lokatą otrzymali nagrody rzeczo-
we odpowiednio od Ministra Obrony Narodo-
wej i od Dowódcy Marynarki Wojennej. 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohate-
rów Westerplatte to uczelnia morska, która ja-
ko jedyna w kraju kształci przyszłych ofice-
rów Marynarki Wojennej – nawigatorów, me-
chaników, dowódców, specjalistów wszystkich 
sfer sztuki wojenno-morskiej. Studia wojsko-
we w Akademii Marynarki Wojennej odbywa-

ją się na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego na kierunku nawigacja oraz na 
Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym na kie-
runku mechanika i budowa maszyn. Od 1996 
roku uczelnia kształci również studentów cy-
wilnych, którzy mają do wyboru 11 kierun-
ków studiów. Misją Akademii Marynarki Wo-
jennej jest tworzenie warunków zapewniają-
cych bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Pol-
skiej na morzu poprzez: szerzenie wszech-
stronnej wiedzy, prowadzenie badań nauko-
wych, kształcenie i wychowanie podchorą-
żych i studentów cywilnych, a także doskona-
lenie żołnierzy zawodowych oraz pracowni-
ków administracji i gospodarki morskiej.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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Niemal każdy gdynianin wie, gdzie 
znajduje się Szpital Morski im. 
PCK w Redłowie, ale już nieliczni 
zdają sobie sprawę, że właśnie 

w tych budynkach, dzisiejszego szpitala, przed 
wojną mieściły się koszary 2 Morskiego Bata-
lionu Strzelców. Przypomina o tym pamiątko-
wa tablica umieszczona na froncie budynku, 
przy wejściu do Pogotowia Ratunkowego. Jed-
nostka ta została utworzona w 1937 roku, a jej 
zadaniem była obrona Gdyni. Batalion nie miał 
jednak swoich koszar i początkowo stacjonował 
w Gdyni-Oksywiu i w Wejherowie. Koszary 
dla 2 MPS rozpoczęto budować w roku jego 
utworzenia i w grudniu 1938 został on przenie-
siony do Gdyni-Redłowa. Stąd, pod dowódz-
twem ppłk. Ignacego Szpunara wyruszył na 
wojnę obronną, za którą został odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Po 
wojnie, w tych budynkach nadal stacjonowały 
pododdziały Marynarki Wojennej. Koszary zo-
stały ostatecznie opuszczone w 1957 roku, kie-
dy to 60 Samodzielny Pułk Artylerii Przeciw-

lotniczej MW został przeniesiony na Grabówek. 
Dwa lata później, w 1959 roku, rozpoczął tam 
swoją działalność Szpital Morski.

Największa jednak gratka czeka na miłośni-
ków historii na szczycie redłowskiego klifu. 
Znajdują się tam obiekty historycznej 11 Bate-
rii Artylerii Stałej, której zadaniem była ochro-
na polskiego wybrzeża od strony morza. Była 
to pierwsza (z ogólnej liczby jedenastu) bateria 
obrony wybrzeża wybudowana w latach 1948-
1958. Jej podstawowym uzbrojeniem były 
4 działa kalibru 130 mm, usytuowane na poje-
dynczych dwupoziomowych stanowiskach. 
Obronę przeciwlotniczą i przeciwdywersyjną 
baterii stanowiły działka przeciwlotnicze oraz 
ciężkie i ręczne karabiny maszynowe, a całość 
była połączona systemem transzei o długości 
przeszło trzech kilometrów. Do większości 
obiektów baterii (główny i zapasowy punkt 
kierowania ogniem, magazyny amunicyjne, 
elektrownia, stanowisko reflektorów i stacja 
kompresorów) dostęp jest utrudniony, ponie-
waż znajduje się na terenie Oddziału Zabez-

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

pieczenia MW. Jednakże najciekawsze obiek-
ty, czyli stanowiska dział są na ternie ogólno-
dostępnym. Są one dwupoziomowe - na górze 
znajduje się działobitnia (podstawa) z działem 
130 mm typu B-13 wz. 35 produkcji radziec-
kiej, a na dole komory amunicyjne. Działo by-
ło zamaskowane siatką z kamuflażem, usytu-
owaną na specjalnym rurowym stelażu. W la-
tach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, jedno 
stanowisko zostało zniszczone wskutek osu-
nięcia się redłowskiego klifu. Dalej na połu-
dnie znajduje się także dwupoziomowy 
schron dla obsługi dział, który wyposażony 
był we własną elektrownię, własny system 
obrony przeciwchemicznej, sanitarny i grzew-
czy. Na uwagę zasługuje fakt, iż koncepcja 
stanowisk bojowych bazowała na projekcie 
baterii im. Laskowskiego, wybudowanej 
przed wojną na Helu i uzbrojonej w 4 działa 
kalibru 152,4 mm firmy Bofors. Projekt został 
opracowany przez Szefostwo Inżynierii Mary-
narki Wojennej. Pierwsze strzelanie bateria 
przeprowadziła w 1948 roku, wchodząc jesz-
cze w skład 31 Dywizjonu Artylerii Nad-
brzeżnej. Usamodzielniła się w 1950 roku, 
otrzymując numer jedenasty. Pięć lat później 
weszła w skład 32 Dywizjonu Artylerii Nad-
brzeżnej. Bateria była sukcesywnie rozbudo-
wywana wzbogacając się o kolejne obiekty, 

Będąc w jednej z najstarszych Dzielnic Gdyni – 
Redłowie, możemy zobaczyć liczne obiekty związane 
z historią Marynarki Wojennej i nie tylko. 

Marynarska wycieczka 
z historą w tle (3)

aż do 1958 roku. Funkcjonowała tam do roku 
1974, w którym została rozformowana. Dzi-
siaj jej stanowiska dział są jedną z głównych 
atrakcji, która czeka na miłośników historii 
wojskowości. 

Na koniec należy wspomnieć, iż w dzielni-
cy Redłowo można natknąć się jeszcze na 
wiele pozostałości militarnych, zarówno wo-
jennych, jak i powojennych. Jednym z nich 
jest schron usytuowany niedaleko skrzyżowa-
nia ulicy Olimpijskiej z Wileńską, który słu-
żył prawdopodobnie jako magazyn. Niektóre 
źródła mówią nawet, że okresie powojennym 
przez jakiś czas był użytkowany jako pieczar-
karnia. Charakterystycznym dla budowli jest 
bardzo szeroki wjazd i dzisiaj trudno stwier-
dzić do czego konkretnie służył ten obiekt. 
Jest to zatem kolejny przykład, jak wiele za-
gadek historyczno-militarnych kryją jeszcze 
różne zakątki Gdyni.
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I nawet ci, którzy z czasem wolnym od 
pracy miewają jakiś problem, zwykle po 
kilku dniach czy tygodniu adaptacji, nie 
tylko przyzwyczajają się do słodkiego 

nieróbstwa, ale wręcz się w nim rozsmakowują. 
Życie jak to życie, nie znosi próżni i wolny 
czas, który początkowo rozpływał się niezorga-
nizowany, przestaje być taki wolny. Zostaje wy-
pełniony innymi, bardzo zajmującymi aktyw-
nościami. Pojawia się inna organizacja dnia, ce-
lebrowanie zwykłych, codziennych czynności, 
rozkwita życie towarzyskie... Czasu, tego wol-
nego, robi się coraz mniej, ale dobrze nam 
z tym. Przecież sami go sobie organizujemy, 
jedne atrakcje dokładając, z innych rezygnując. 

Jest dobrze i w sumie mogłoby tak już zo-
stać, gdyby nie to nieopatrzne spojrzenie do 
kalendarza, z którego wynika, że od powrotu 
do pracy dzieli nas już tylko kilka dni. Sami 
Państwo wiecie, że zazwyczaj konstatacja ta 
nie należy do miłych. Co więcej, fizjolodzy 

Znowu w pracy
Tempo życia, wielość spraw i potrzeba sprostania 
wszystkiemu powoduje, że czujemy się przemęczeni 
i zagonieni. Sprawne funkcjonowanie wymaga coraz większej 
dyspozycyjności i umiejętności, także organizacyjnych. Płynne 
przechodzenie z roli do roli, szczególnie, kiedy jest ich bardzo 
dużo i różnią się od siebie diametralnie, jest zajęciem bardzo 
obciążającym, eksploatującym siły fizyczne i energię życiową 
człowieka. Na szczęście nadchodzi w roku taki moment, że 
można zwolnić, odsapnąć, odpocząć - to urlop. 

FO
T.

 C
O

M
PE

RT
US

Panu kmdr. ppor. Arkadiuszowi MIKOŁAJEWSKIEMU

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

Komendant, kadra i pracownicy wojska 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

Panu kmdr. ppor. Tomaszowi ZAWISZY

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

Komendant, kadra i pracownicy wojska 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

Z głębokim poruszeniem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość, że w dniu 15.09.2012r. 

na wieczną wachtę odszedł

kmdr rez. Alfred MARKIEWICZ

były 
Zastępca Szefa Oddziału Finansów Dowództwa MW 

oraz wieloletni pracownik wojska DMW

wyrazy współczucia i szczere kondolencje 

Rodzinie zmarłego

składają: 
żołnierze i pracownicy wojska 

służby finansowej Marynarki Wojennej

i psycholodzy, wszyscy razem i każdy oddziel-
nie dowiedli, że takie spojrzenie w kalendarz 
(przypadkowe przecież) niesie za sobą potęż-
ną dawkę stresu. 

Człowiek, otumaniony niespodziewanym od-
kryciem, traci częściowo naturalną umiejętność 
cieszenia się, bowiem od chwili uświadomienia 
sobie konieczności powrotu do pracy, nie cie-
szy się już z posiadanych jeszcze wolnych dni 
tak jak wcześniej. Niby wypoczywa, tak jakby 
nic się nie zmieniło, a jednak... Pojawiają się 
niechciane, nieproszone myśli o pracy, obo-
wiązkach zawodowych, porannym wstawaniu. 
Niestety później jest jeszcze gorzej. Nadchodzi 
chwila powrotu do obowiązków zawodowych.

Główny problem urlopowicza, któremu koń-
czy się urlop dotyczy rozdarcia między sercem 
a rozumem. Chcielibyśmy, aby przyjemności 
trwały nadal, ale poczucie realizmu, odpowie-
dzialności podpowiadają, że nic nie trwa wiecz-
nie. I wracamy. Kto by podejrzewał, że w tej ba-
nalnej i zrutynizowanej czynności znowu czai 
się stres, stres pourlopowy. 

Żyjemy w czasach, w których każda dziedzi-
na życia, każdy problem czy zagadnienie wy-
maga specjalisty do spraw: wizażu, wizerunku, 
PR, fitness, rozwoju osobistego itp.(niepotrzeb-
ne skreślić). Również sprawy, które kiedyś roz-
wiązywały się samoistnie, wymagają specjalne-
go podejścia, specjalistycznej analizy i profesjo-
nalnej porady. 

Co więc robić, aby łagodnie przystosować się 
do pourlopowej rzeczywistości? Powinno po-
móc znalezienie właściwego punktu odniesie-
nia. Wchodząc więc po wakacyjnej przerwie do 
swojego miejsca pracy, przywitaj się z nim 
przyjaźnie i pomyśl „dobrze że jesteś”. 

Pomogło?

kmdr ppor. Katarzyna Filimoniuk
rodzinawojsk@mw.mil.pl
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NBA na okr ęt ach MW
Na początku sierpnia w 3 Flotylli Okrętów miała miejsce niecodzienna wizyta. Marcin 
Gortat, jedyny Polak grający na parkietach ligi NBA, odwiedził Port Wojenny w Gdyni. 
W trakcie wizyty zapoznał się ze specyfiką służby na okrętach oraz spotkał się 
z załogami okrętów podwodnych i fregat rakietowych. Marcinowi Gortatowi 
towarzyszyli koledzy z reprezentacji Jakub Wojciechowski i Adam Waczyński.

kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl

MARCIN GORTAT
Data urodzenia: 17.02.1984
Miejsce urodzenia: Łódź
Wzrost: 214 cm
Pozycja: center/silny skrzydłowy
Przebieg kariery: ŁKS Łódź (2002 - 03), Rhe-
inEnergie Kolonia (Bundesliga - 2003 - 07), 
Orlando Magic (NBA - 2007 - grudzień 
2010), Phoenix Suns (od grudnia 2010).

Polski koszykarz odwiedził wybra-
ne okręty 3 Flotylli Okrętów, któ-
re brały udział w misjach poza 
granicami kraju. Jako wielki pa-

sjonat okrętów podwodnych nie mógł sobie 
odmówić wejścia na pokład największej 
polskiej jednostki tej klasy - ORP „Orzeł”, 
uczestniczącej m.in. w wielu ćwiczeniach 
NATO na Bałtyku, Morzu Północnym i na 
Atlantyku. Gościł także na pokładzie okrę-
tu podwodnego typu Kobben ORP „Sokół”, 
uczestnika misji antyterrorystycznej Active 
Endeavour na Morzu Śródziemnym. Wizyta 
w Marynarce Wojennej była dla mnie 
czymś nowym. Zwiedzając okręty podwod-
ne nabrałem jeszcze większego szacunku 
dla służby i pracy naszych marynarzy. Je-
stem dla nich pełen uznania. Pokład „Or-
ła” udało mi się pokonać z wielkimi kłopo-
tami w 15 minut, podczas gdy wprawnemu 
podwodnikowi zajmuje to niespełna 120 se-
kund - stwierdził Marcin Gortat. Koszykarz 
spotkał się z załogami fregat rakietowych. 
Spotkanie odbyło się na pokładzie ORP 
„Gen. K. Pułaski”, jednostki, która dwu-

krotnie operowała w ramach Stałego Ze-
społu Sił NATO (SNMG-1) i w misji anty-
terrorystycznej Active Endeavour na Morzu 
Śródziemnym.

Wizyta w Marynarce Wojennej jest kon-
tynuacją działań Marcina Gortata, który 
wspiera polskich żołnierzy, wojsko oraz 
weteranów wojennych i próbuje przeszcze-
pić na polski grunt amerykańskie poważa-
nie i szacunek dla munduru, sztandaru 
i bandery. W ramach tej kampanii na prze-
łomie czerwca i lipca udał się z kilkudnio-
wą wizytą do Afganistanu, gdzie odwiedził 
żołnierzy służących w Polskim Kontyngen-
cie Wojskowym.

Marcin Gortat jest założycielem istnieją-
cej od października 2009 roku Fundacji 
MG13 (http://mg13.com.pl/), celem której 
jest niesienie pomocy młodym ludziom 
w realizacji marzeń sportowych. Fundacja 
Marcina Gortata ma za zadanie odnalezie-
nie obiecujących zawodników, wsparcie ich 
poprzez system stypendialny oraz dzięki 
współpracy z czołówką kadry szkoleniowej 
w Europie i USA zaoferować profesjonalne 

treningi rozwojowe. Fundacja prowadzi 
również działania mające na celu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży poprzez pomoc 
na rzecz instytucji, takich jak szkoły, domy 
dziecka, ośrodki opieki czy inne fundacje.

Poprzez swoją fundację, Marcin Gortat 
zorganizował pierwszy obóz sportowy dla 
dzieci polskich żołnierzy poszkodowanych 
w misjach za granicą. Tygodniowy obóz 
odbył się na przełomie lipca i sierpnia br. 
w Pucku. W ramach obozu, w poniedzia-
łek 30 lipca, grupa ponad 50 dzieci odwie-
dziła Port Wojenny w Gdyni Oksywiu 
i weszła na pokłady okrętów: ratowniczego 
ORP „Lech”, rakietowego ORP „Metalo-

wiec” i fregaty rakietowej ORP „Gen. 
K. Pułaski”.

5 lipca 2012 roku Marcin Gortat otrzy-
mał od ministra Obrony Narodowej Toma-
sza Siemoniaka odznaczenie – złoty medal 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Od-
znaczenie to przyznano między innymi za 
szacunek dla polskich żołnierzy i opiekę 
nad dziećmi weteranów, którzy brali udział 
w misjach.

MARCIN GORTAT pochodzi ze sportowej rodziny, jego ojciec jest dwukrotnym 
brązowym medalistą olimpijskim w boksie (waga półciężka), z kolei matka to 
reprezentantka polskiej kadry narodowej w siatkówce.

bosman Krzysztof Żakowski
foto@mw.mil.pl
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w Pucharze Polski
Piłkarska reprezentacja Marynarki Wojennej zwyciężyła w meczu rundy wstępnej Regionalnego Pucharu Polski. 25 sierpnia marynarze pokonali, 

wyżej notowaną, aktualnie grającą w B klasie, drużynę KP Gdynia - 3:2.
Reprezentacja Marynarki Wojennej wystąpiła w składzie: w bramce: ppor. mar. Przemysław Plewiński, obrona: kmdr ppor. Robert Rachwał, mat Ma-

rek Stenka, kmdr ppor. Adam Ściechowicz, mar. Marek Pelikan, pomoc: por. mar. Marek Pawlak, mar. Grzegorz Włodarski, st. mar. Ireneusz Siewert, 
(od 65 min. kmdr ppor. Zbigniew Figura), ppor. mar. Tomasz Żołądek ( od 56 min. mar. Damian Beyl), atak: bsmt Dariusz Kwaśniewski, st. mar. Artur 
Wypyszczak (od 60 min. chor.mar. Adrian Niewiadomski), Rezerwowi: st. mar. Tomasz Tramowski (bramkarz), bsm Michał Kuczma (obrońca).

Tuż przed zamknięciem tego numery „Bandery” rozegrany został mecz I rundy eliminacji Pucharu Polski z Barką Łebno. Tym razem nasi piłkarze 
wygrali 4:1. Ten wynik pozwala wierzyć w kolejne sukcesy na drodze po Puchar Polski. 

M a r y n a r z e 
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Wodowanie monety ORP „Orzeł”


