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 Szanowni Czytelnicy

Ratowanie załogi okrętu podwodnego leżącego na dnie to jedna z najtrudniej-
szych operacji ratowniczych z jakimi możemy się spotkać na morzu. To także 
główne zadanie zakończonego niedawno międzynarodowego ćwiczenia pod 
kryptonimem „Northern Crown”, w którym uczestniczyli marynarze z Polski, 

Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz Francji. Nieodzownym elementem tak skom-
plikowanej akcji ratowniczej jest użycie specjalistycznego sprzętu. W tym roku, po raz 
pierwszy w historii na naszych wodach wykorzystywany był ratowniczy pojazd podwod-
ny systemu NSRS (NATO Submarine Rescue System). 

Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed ratującymi jest jak najszybsze dotarcie 
do uszkodzonego okrętu podwodnego. Czas ten nie może przekroczyć 72 godzin od mo-
mentu ogłoszenia alarmu. Zawiera on mobilizację systemu ratowniczego, okrętów ra-
towniczych, dotarcie drogą lotniczą do portu najbliższego miejscu katastrofy i dopiero 
tam zaokrętowanie na „nosiciela”, na którym system transportowany jest do miejsca 
przeznaczenia. Na świecie jest tylko kilka systemów mogących nieść pomoc maryna-
rzom z okrętu podwodnego leżącego na dnie i są one bardzo kosztowne. Dlatego też, na 
wypadek awarii, niezbędnym jest przygotowanie załóg okrętów do współpracy z tymi 
systemami. Właśnie temu celowi służyło ćwiczenie „Northern Crown”, gdyż należy bez-
względnie pamiętać, że życie ludzkie jest najważniejsze.

Zastępca Szefa Ratownictwa Morskiego 
Dowództwa Marynarki Wojennej
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Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik@mw.mil.pl.

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

Bandera

Detonacja niemieckiej lotniczej torpedy bojowej typu „F5b” była końcowym etapem prowadzonej przez kilka tygodni operacji przeciwminowej. 
Uczestniczył w niej niszczyciel min ORP „Flaming” oraz Grupa Nurków-Minerów z 13 Dywizjonu Trałowców. Ze względu na miejsce opera-

cji (torpeda znajdowała się około 4 kilometrów od lądu i spoczywała na głębokości 22 metrów), oprócz Marynarki Wojennej, zaangażowano kilka in-
stytucji: Straż Graniczną, Urząd Morski i Policję. Ich zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, jednostkom pływającym oraz ssakom 
morskim. 

Cała operacja przeciwminowa rozpoczęła się 10 września i zakończyła 1 października. Podczas jej trwania podjęto na pokład okrętu, a następnie 
złożono w Punkcie Bazowania w Helu 11 niemieckich torped ćwiczebnych typu G-7E. Torpedy te nie stwarzają niebezpieczeństwa i o możliwości 
ich pozyskania powiadomiono Muzeum Marynarki Wojennej. Zniszczona została również angielska lotnicza mina morska typu Mark 6, którą na po-
ligonie lądowym zdetonowali marynarze-saperzy 43 Batalionu Saperów MW. 

Torpedy w wodach Zatoki Puckiej

FO
T.

 S
EB

AS
TI

AN
 A

N
TO

N
IE

W
SK

I (
2)

, R
AD

O
SŁ

AW
 P

IO
CH

 (3
)



Z A W Ó D  M A R Y N A R Z

Czym się Pan obecnie zajmuje?
Pracuję jako mechanik silników. Napra-

wiam między innymi silniki okrętowe, czasa-
mi laminuję ubytki w pokładzie lub w nadbu-
dówkach okrętów. Remontuję także różnego 
rodzaju pompy okrętowe. Pracowałem rów-
nież jako starszy mechanik przy naprawianiu 
min morskich. 

Interesuje się Pan również sportem...
Osiem lat temu rozpocząłem kurs podofi-

cerski w Poznaniu i wtedy właśnie zacząłem 
zwracać większą uwagę na tężyznę fizyczną. 
Na kursie były między innymi egzaminy 
z W-F. Chciałem mieć jak najlepsze wyniki. 
Zacząłem biegać na długie dystanse i wtedy 
zaczęła się moja przygoda z maratonem, któ-
ra trwa do dzisiaj.

Ma Pan jakieś sukcesy w tej dyscypli-
nie?

Póki co przebiegłem cztery maratony. Swój 
najlepszy wynik osiągnąłem w tym roku 
w Dębnie podczas mistrzostw Polski w mara-
tonie na 42 kilometry i 195 metrów. Przebie-
głem ten dystans w 3 godziny, 21 minut i 12 
sekund.

Maluje Pan również obrazy?
Skończyłem w Bydgoszczy liceum 

O remontowaniu silników okrętowych, malarstwie, filmie i biegach 
maratońskich z matem Maciejem Babińskim rozmawia Tomasz Gos.

Mat - mechanik, malarz, 
maratończyk

plastyczne. Malarstwo zawsze mnie intereso-
wało, także podczas służby w Marynarce Wo-
jennej. Współpracuję z Klubem 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża, malując dla tego klubu 
między innymi obrazy o tematyce morskiej. 
W 2006 roku dostałem wyróżnienie na 
8. Bienale Twórczości Plastycznej Wojska 
Polskiego. Rok później otrzymałem nagrodę 
specjalną na konkursie plastycznym w Żaga-
niu za cykl prac „Na redzie 8 FOW”. Trzy la-
ta temu również przyznano mi nagrodę Dy-
rektora Muzeum Wojska Polskiego za cykl 
obrazów „Okręty 8 FOW w strukturach NA-
TO”. Było to w ramach XIX Przeglądu Ama-
torskiej Twórczości Plastycznej WP.

Czy tematyka morska w malarstwie in-
teresowała Pana zanim jeszcze rozpo-

czął Pan służbę w Marynarce Wojennej?
Nie. Tematyka morska zaczęła mnie intereso-
wać dopiero po wstąpieniu do wojska. Cho-
ciaż nie zawsze wiąże się ona na moich obra-
zach z wizerunkami okrętów. Czasami jest to 
po prostu plaża lub inny pejzaż morski. 

Z tego co wiem to kamera filmowa rów-
nież nie jest Panu obca?

Ukończyłem Studium Realizacji Filmów, któ-
re jest organizowane przez Federację Nieza-

leżnych Twórców Filmowych i Dom Żołnie-
rza Polskiego w Warszawie . Składało się 
ono z trzech etapów. Pierwszy teoretyczny 
odbywał się w Warszawie. Miejscem drugie-
go, tym razem praktycznego etapu były oko-
lice Ustrzyk Dolnych. Trzeci etap odbywał 
się w Żaganiu, gdzie trzeba było zrealizować 
krótką etiudę filmową. Obecnie nie mam ty-
le czasu żeby zajmować się jeszcze filmem. 
Ale w przyszłości kto wie...

Wracając do malarstwa to oprócz ob-
razów marynistycznych maluje Pan 

również portrety?
Tak. W Klubie 8 Flotylli Obrony Wybrzeża 
można obejrzeć w jednej z sal portrety olejne 
wszystkich dowódców naszej flotylli. Są one 
mojego autorstwa. 

Praca mechanika, malarstwo, biegi ma-
ratońskie to dość odległe dziedziny...

Pracuję jako mechanik ale służba w morskim 
rodzaju Sił Zbrojnych wpływa również na 
moje zainteresowanie tematyką marynistycz-
ną w malarstwie i mobilizuje do dbania 
o kondycję fizyczną. Z tego punktu widzenia 
nie są wcale tak odległe dziedziny.
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MAT MACIEJ BABIŃSKI w Marynarce Wojennej służy od 10 lat. Służbę zaczynał jako 
nawigator na okrętach 16 Dywizjonu Kutrów Zwalczania Okrętów Podwodnych, będąc jeszcze 
żołnierzem służby nadterminowej. Obecnie pracuje w Świnoujściu jako mechanik silników 
okrętowych. Współpracuje z Klubem Garnizonowym 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Uprawia 
malarstwo i biegi maratońskie. 
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Zmiana na stanowisku zastępcy Dowódcy 
Marynarki Wojennej – szefa Sztabu MW
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1 października, na pokładzie historycznego 
niszczyciela ORP „Błyskawica” odbyła 

się uroczystość przekazania obowiązków za-
stępcy dowódcy Marynarki Wojennej – szefa 
Sztabu MW. Stanowisko to objął wiceadmirał 
Ryszard DEMCZUK – dotychczasowy szef 
szkolenia MW. Służbę na tym stanowisku za-

kończył natomiast wiceadmirał Jerzy PATZ, 
który pełnił obowiązki zastępcy dowódcy MW 
– szefa Sztabu MW od 15 sierpnia 2010 roku. 

Wiceadmirał Ryszard Demczuk jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. 
Ukończył między innymi kurs przeszkolenia 
oficerów szczebla operacyjno – taktycznego, 
międzynarodowy kurs oficerów sztabu w Aka-
demii Obrony Holandii, kurs integracji z NA-
TO (1998) oraz kurs „Liderzy XXI wieku” 
w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeń-
stwa w amerykańskim Instytucie im Georga 
C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen.

Od 1985 roku pełnił służbę w 3 Flotylli 
Okrętów w 1 Dywizjonie Okrętów Rakieto-
wych, przechodząc wszystkie szczeble dowo-
dzenia od dowódcy działu do dowódcy okrętu. 
W latach 1989-1994 dowodził okrętem rakieto-
wym ORP „Oksywie”, a w latach 1995-1997 

okrętem rakietowym ORP „Grom”. Zajmował 
także stanowiska w 3 Flotylli Okrętów i w Szta-
bie Marynarki Wojennej.

W 2002 roku powrócił do Dywizjonu Okrę-
tów Rakietowych i w tym samym roku objął 
nad nim dowodzenie. Następnie pełnił obo-
wiązki głównego specjalisty w Dowództwie 
Marynarki Wojennej. W 2007 roku został do-
wódcą Centrum Operacji Morskich. W czerw-
cu 2008 roku zdał obowiązki dowódcy COM 
i został skierowany na studia polityki obronnej 
w Uniwersytecie Obrony Narodowej Stanów 
Zjednoczonych w Waszyngtonie. W dniu 
1 grudnia 2009 r. objął obowiązki Szefa Szkole-
nia Marynarki Wojennej RP. Od listopada 2010 
roku do sierpnia 2011 roku pełnił służbę 
w Afganistanie jako zastępca dowódcy Grupy 
Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT w strate-
gicznym dowództwie ISAF w Kabulu.

Nowy Komendant Por tu Wojennego 

14 września, odbyła się ceremonia objęcia 
obowiązków Komendanta Komendy 

Portu Wojennego w Gdyni. Nowym Komen-
dantem został dotychczasowy szef Oddziału 
Zabezpieczenia MW komandor Andrzej ŁY-
SAKOWSKI. Ustępujący Komendant, koman-
dor Andrzej LOCH, żegna się z marynarskim 
mundurem. 

Komandor Andrzej ŁYSAKOWSKI w 1988 
roku został promowany na stopień oficerski 
i objął stanowisko dowódcy kompanii ochrony 
batalionu zabezpieczenia w 3 Pułku Zabezpie-
czenia DMW. W sierpniu 1990 roku został 
przeniesiony do 1 Składnicy Techniki Morskiej 
(późniejsza Centralna Składnica Marynarki 
Wojennej) na stanowisko inżyniera warsztatów 
remontowych. W 1990 roku został starszym 

oficerem operacyjno-szkoleniowym Wydziału 
Administracji Ogólnej, a 7 lat później awanso-
wał na stanowisko szefa Wydziału Administra-
cji Ogólnej – zastępcy kierownika CSMW. 
W 1998 roku został skierowany do 1 Morskie-
go Pułku Strzelców (obecny Oddział Zabezpie-
czenia MW) gdzie w latach 1998 – 2006 pełnił 
obowiązki zastępcy dowódcy pułku i szefa szta-
bu. Przez następny rok studiował w Akademii 
Obrony Narodowej w Warszawie na Wydziale 
Operacyjno-Strategicznym. Po powrocie do 
Gdyni objął dowodzenie Gdyńskim Oddziałem 
Zabezpieczenia MW, którym kierował do 12 
września 2012 roku.

Ćwiczenia OGZ
W dniach od 15 do 19 października pro-

wadzone były działania Okrętowej Gru-
py Zadaniowej. OGZ składała się z jednostek 
uderzeniowych (fregata rakietowa ORP „Gen. 
T. Kościuszko”, okręt rakietowy ORP „Or-
kan”), przeciwminowych (niszczyciel min 
ORP „Mewa” i trałowiec ORP „Gopło”), do-
wodzenia (ORP „Kontradmirał X. Czernicki”) 
i zaopatrzenia (zbiornikowiec ORP „Bałtyk”). 
W składzie OGZ operowało także lotnictwo 

morskie (śmigłowiec SH-2G Kaman bazujący 
na pokładzie fregaty rakietowej oraz samolot 
rozpoznawczy An-28B1R Bryza). W ćwicze-
niu wziął udział okręt podwodny ORP „So-
kół”, który wcielił się w rolę przeciwnika ata-
kującego jednostki transportu morskiego. Z je-
go pokładu operował zespół bojowy Wojsk 
Specjalnych z jednostki „Formoza”. Z powie-
trza, OGZ wspierały samoloty myśliwsko-
bombowe Su-22 z Sił Powietrznych. 

Okręty różnych klas przećwiczyły komplek-
sową operację osłony jednostek transportu 
morskiego. Chodziło o to, aby do portów bez-
piecznie dotarły surowce i towary strategiczne 

oraz pomoc wojskowa, logistyczna i humani-
tarna. Takie działania, nie tylko w czasie po-
koju, ale przede wszystkim w czasie kryzysu 
i konfliktu mają kluczowe znaczenie dla za-
pewnienia ciągłości dostaw zaopatrzenia 
i bezpieczeństwa gospodarczego.
pewnienia ciągłości dostaw zaopatrzenia 
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Anakonda na Bałtyku

W ćwiczeniach wzięło udział 
9000 żołnierzy oraz ponad 
2000 jednostek sprzętu m.in.: 
ponad 150 czołgów i transpor-

terów opancerzonych, 24 samoloty i 30 śmi-
głowców oraz niespełna 20 okrętów. W tym 
roku, obok polskich żołnierzy, po raz pierwszy 
w historii ćwiczeń „Anakonda” wzięli udział 
żołnierze Armii USA i Kanady oraz Wielona-
rodowego Korpusu Północ – Wschód. W skła-
dzie komponentu Marynarki Wojennej w ćwi-
czeniu uczestniczyło 16 okrętów, 2 pomocni-
cze jednostki pływające oraz 8 samolotów 
i śmigłowców lotnictwa morskiego.

Siły morskie operowały na poligonach od 
zachodniego do wschodniego Bałtyku. Jed-
nostki wyszły na morze z portu wojennego w 
Gdyni i w Świnoujściu. Podczas prowadzenia 
operacji korzystały także z Punktu Bazowania 
w Helu i Kołobrzegu. 3 Flotylla Okrętów skie-
rowała do działań 9 jednostek, w tym: okręt 
podwodny ORP „Sokół”, 2 niszczyciele min 
ORP „Mewa” i ORP „Czajka”, 2 trałowce 
ORP „Gopło” i ORP „Śniardwy”, 2 okręty ra-
townicze ORP „Lech” i ORP „Maćko”, okręt 
rozpoznania radioelektronicznego ORP „Hy-

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

drograf”, okręt hydrograficzny ORP „Arctow-
ski” oraz 2 pomocnicze jednostki pływające – 
holowniki H-7 i H-8. Z Bazy Morskiej w Świ-
noujściu wyszedł zespół okrętów wchodzą-
cych w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża 
w składzie 2 okrętów transportowo-minowych 
ORP „Toruń” i ORP „Poznań” oraz 5 trałow-
ców ORP „Gardno”, ORP „Bukowo”, ORP 
„Jamno”, ORP „Mielno” i ORP „Nakło”. 
W powietrzu działania prowadziły samoloty 
i śmigłowce lotnictwa morskiego, operujące 
z lotnisk w Gdyni-Babich Dołach, Siemirowi-
cach i Darłowie: 3 samoloty rozpoznawcze 
(2 An-28B1R i 1 An-28RM1BIS), 2 śmigłow-
ce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, 
śmigłowiec pokładowy SH-2G, śmigłowiec 
ratowniczy W-3RM Anakonda oraz śmigło-
wiec transportowy W-3T.

Scenariusz ćwiczenia „Anakonda 12” doty-
czył fikcyjnej sytuacji i fikcyjnych państw. 
Chodziło o stworzenie tzw. „tła” do przećwi-
czenia procedur reagowania i działania w cza-
sie narastającego kryzysu, który przerodził się 
w konflikt. Zgodnie ze scenariuszem miał on 
podłoże polityczno-gospodarcze i swoim zasię-
giem obejmował działania zarówno na lądzie, 

Do historii przeszły największe w tym roku 
manewry Wojska Polskiego „Anakonda-12”. 
Potwierdziły one, że bez wspólnego wysiłku 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych nie może 
być mowy o powodzeniu operacji obronnej.
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w powietrzu, jak i na morzu. Dla sił morskich 
głównym zadaniem było niedopuszczenie do 
blokady państwa od strony morza, aby nie utra-
cić dostępu do źródeł zaopatrywania w czasie 
konfliktu. Drogą morską transportowane są bo-
wiem surowce i towary strategiczne, dociera 
pomoc wojskowa, logistyczna i humanitarna. 

W celu zapewnienia tzw. „panowania na 
morzu” i utrzymania bezpieczeństwa wła-
snych szlaków komunikacyjnych okręty i lot-
nictwo Marynarki Wojennej prowadziły ope-
rację obronną polegającą głównie na zabezpie-
czeniu transportu morskiego, wytyczaniu bez-
piecznych torów wodnych, rozpoznaniu i nie-
dopuszczeniu do podejścia sił przeciwnika do 
własnego brzegu. W zakresie osłony morskich 
szlaków komunikacyjnych okręty broniły się 
przed atakami z powietrza, prowadziły działa-
nia przeciwminowe, poszukując min morskich 
oraz zwalczając zagrody minowe, jak również 
stawiając własne zagrody. Kilkakrotnie prze-
prowadzono również działania ratownicze, 
w których udział wzięły okręty i lotnictwo 
morskie, a wydzielone okręty i samoloty pro-
wadziły ciągłe rozpoznanie w strefie operacyj-
nego zainteresowania i monitorowanie mor-
skich szlaków komunikacyjnych. Śmigłowce 
i samoloty poszukiwały i zwalczały okręty 
podwodne przeciwnika. Okręty transportowo-
minowe przy współdziałaniu z Wojskami Lą-
dowymi i Siłami Powietrznymi przeprowadzi-
ły operację desantową.

Jednostki brzegowe Marynarki Wojennej, 
których główne siły stanowiły wydzielone 
pododdziały 8 i 9 Dywizjonu Przeciwlotnicze-
go oraz 8 i 43 Batalionu Saperów, osłaniały 
strategiczną infrastrukturę na lądzie (m.in. 
porty handlowe i wojenne) oraz prowadziły 
działania inżynieryjne, przeciwchemiczne 
i logistyczne. Całością sił Marynarki Wojennej 
podczas manewrów „Anakonda-12” kierowało 
stanowisko dowodzenia Centrum Operacji 
Morskich. W ćwiczeniu wzięły także udział 
wydzielone siły Dowództwa Marynarki Wo-
jennej, 6. Ośrodka Radioelektronicznego MW, 
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Do-
wodzenia MW, Oddziału Zabezpieczenia 
MW, Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrogra-
ficznego oraz jednostek zabezpieczenia logi-
stycznego.

Manewry „Anakonda-12” były dowodem jak 
ważna i decydująca jest koordynacja wspólnych 
działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych 
i wojsk. Każdy komponent miał do wykonania 
swoje zadania, bez których nie można byłoby 
mówić o powodzeniu operacji. Z punktu widze-
nia bezpieczeństwa morskiego manewry te po-
twierdziły także jak istotne znaczenie ma ko-
nieczność utrzymania panowania na morzu 
podczas kryzysu lub otwartego konfliktu. 
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Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że 
w wyniku awarii na dnie osiadł 
okręt podwodny. Jedyną szansą 
ewakuacji załogi było użycie spe-

cjalistycznego pojazdu podwodnego, który 
po zejściu pod wodę połączył się z okrętem 
podwodnym. Dzięki temu, po wyrównaniu 
ciśnień na jednostkach i po otwarciu wła-
zów, marynarze mogli „suchą stopą” przejść 
z okrętu do pojazdu ratowniczego. Awarię 

symulował polski okręt podwodny ORP 
„Sokół”, który wykonał manewr położenia 
się na dnie. Szwedzki okręt ratowniczy 
HSwMS „Belos” musiał dokładnie zlokali-
zować miejsce spoczywania na dnie okrętu 
podwodnego. Następnie nurkowie przepro-
wadzili oględziny uszkodzeń okrętu pod-
wodnego, ustalając czy możliwe jest połą-
czenie z pojazdem ratowniczym NSRS. Za 
jego pomocą, w końcowym etapie operacji, 

przeprowadzono ewakuację załogi okrętu 
podwodnego. 

W manewrach uczestniczyli również spe-
cjaliści z Szefostwa Ratownictwa Dowódz-
twa Marynarki Wojennej, 3 Flotylli Okrętów 
oraz Dywizjonu Okrętów Wsparcia. W roli 
obserwatorów wzięli także udział przedsta-
wiciele norweskiej i włoskiej Marynarki Wo-
jennej. Ćwiczenia zabezpieczał ORP „Lech”. 

Ratowanie załóg okrętów podwodnych to 

Ratowanie podwodniaków

Na wodach Zatoki Gdańskiej odbyły się polsko-szwedzkie manewry 
pod kryptonimem „Northern Crown 2012”. Kulminacyjnym 
momentem ćwiczeń była ewakuacja „suchą stopą” członków załogi 
okrętu podwodnego z dna na powierzchnię, przy wykorzystaniu 
ratowniczego pojazdu podwodnego. 

Jednym z największych zagrożeń dla załóg uszkodzonych okrętów podwodnych, które długo 
przebywają na dnie jest zwiększenie zawartości dwutlenku węgla i gazów szkodliwych 
w atmosferze okrętu. Dlatego czas ewakuacji załogi jest jednym z najbardziej istotnych czynników 
w operacji ratowniczej.
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jedna z najbardziej skomplikowanych opera-
cji ratowniczych na morzu. Wymaga wyko-
rzystania zaawansowanych technicznie syste-
mów podwodnych oraz koordynacji działań 
załóg jednostek ratowniczych, służb medycz-
nych i logistycznych. Ze względu na swój 
kompleksowy charakter wymaga także 
współpracy międzynarodowej. Dzięki temu 
ćwiczeniu rozszerzamy naszą współpracę 
z dziedziny ratowania załóg okrętów pod-
wodnych o system NSRS NATO SUBMARINE 
RESCUE SYSTEM czyli umożliwiamy na-
szym załogom dostęp do następnego systemu 
ratowniczego, nie tylko szwedzkiego – pod-
kreśla kmdr por. Witold Kotliński, zastępca 
szefa Ratownictwa Morskiego DMW. Dlate-
go polskie siły morskie uczestniczą w tego 
typu ćwiczeniach zarówno w ramach NATO, 
jak i porozumień międzynarodowych. 
W 2008 roku Sojusz Północnoatlantycki 
przeprowadził jedne z największych w ostat-
nich latach manewry w ratowaniu załóg okrę-
tów podwodnych. Uczestniczył w nich wów-
czas m.in. polski okręt podwodny ORP 
„Sęp”, którego załoga w praktyce ćwiczyła 
łączenie się z pojazdami podwodnymi służą-
cymi do ewakuacji i wyjścia na powierzchnię 
(amerykańskim US SRDRS oraz NATO-
wskim NSRS). Tegoroczne ćwiczenie „Nor-
thern Crown” było natomiast organizowane 
w ramach polsko-szwedzkiej umowy, zawar-
tej pomiędzy rządami obu państw 10 lat te-
mu. Od tego czasu, co roku, w oparciu o tą 
umowę, polskie i szwedzkie siły morskie pro-
wadzą wspólne ćwiczenia z wykorzystaniem 
swoich sił ratowniczych oraz z udziałem 
okrętów podwodnych, tak, aby w razie ko-
nieczności być w gotowości do udzielania so-
bie wzajemnej pomocy. W poprzednich la-
tach ćwiczenia te nosiły kryptonim „Crown 
Eagle”. W tym roku otrzymały natomiast 
kryptonim „Northern Crown”, ponieważ od-
bywają się w szerszym zakresie - przy współ-
pracy z NATO i wykorzystaniu sojusznicze-
go pojazdu podwodnego NSRS. 

Ćwiczenie „Northern Crown” oraz wcze-
śniejsze „Crown Eagle” i „Bold Monarch” 
są unikalną i jedyną możliwością sprawdze-
nia w praktyce skuteczności dostępnych sys-
temów ratowania załóg okrętów podwod-
nych. Dla załóg naszych OOP są one dowo-
dem na to że, sytuacje awaryjne nie są rów-
noznaczne z utratą załogi i okrętu. Możliwość 
ewakuacji załogi OP z wykorzystaniem ra-
towniczych pojazdów w rodzaju NSRS jest, 
mimo istniejących ograniczeń w jej stosowa-
niu, sprawdzoną i wiarygodną metodą ratun-
kową - mówi kmdr ppor. Tomasz Witkiewicz, 
dowódca ORP „Sęp”.

Awaria OP zwykle kończy się jego zatonięciem (osadzeniem na dnie) i unieruchomieniem. Je-
żeli okręt ma możliwość ruchu i możliwe jest jego wynurzenie, to wówczas powinien on tego 
dokonać, a jego załoga – usuwać awarię na powierzchni morza. Jeżeli sytuacja nie pozwala 
na wynurzenie okrętu, załoga podejmuje „walkę” z awarią w położeniu podwodnym za pomo-
cą środków, jakimi dysponuje. 
Najczęstszymi przyczynami awarii OP są:
• kolizja z jednostką nawodną lub (rzadziej) z innym okrętem podwodnym;
• awaria jednego z systemów okrętowych;
• czynnik ludzki (błędy w obsłudze mechanizmów systemów okrętowych;
• nieprzestrzeganie procedur postępowania podczas wykonywania rutynowych czynności np. 

zanurzenia, pływania pod chrapami, itp.);
• pożar na pokładzie (np. pożar w siłowni, pożar baterii akumulatorów, itp.).

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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Otwiera się nowy rozdział budowy okrętu projektu „621”. Będzie on dokończony i wejdzie 
do służby w Marynarce Wojennej nie jako korweta wielozadaniowa lecz okręt patrolowy.
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Zdecydowaliśmy się na utrzymanie 
i modyfikację projektu związanego 
z korwetą ‘Gawron’. Będzie to okręt 
patrolowy. Dokończymy jego budo-

wę. – zapowiedział prezes Rady Ministrów 
Donald Tusk podczas ćwiczenia Sił Zbroj-
nych RP „Anakonda” 2012 we wrześniu tego 
roku. Ta wypowiedź otworzyła nowy roz-
dział w budowie tego okrętu i dała gwaran-
cję, że projekt ten zostanie dokończony i Ma-
rynarka Wojenna podniesie na nim biało-

czerwoną banderę. Takie rozwiązanie wpisu-
je się w koncepcję rozwoju polskich sił mor-
skich na kolejne lata, w której obok jednostek 
patrolowych do linii mają wejść także m.in. 
okręty obrony wybrzeża, okręty podwodne, 
niszczyciele min oraz śmigłowce w wersji ra-
towniczej i zwalczania okrętów podwodnych. 

Decyzja ta została pozytywnie przyjęta 
przez komentatorów. Bardzo konkretnie uza-
sadnił ją także minister Obrony Narodowej 
Tomasz Siemoniak, który na swoim profilu 

na Facebooku odpowiadał internautom w na-
stępujący sposób:

Dlaczego jest to według mnie właściwa de-
cyzja? Warto rozważyć możliwe warianty 
ws. Gawrona: 
1. Dokończenie projektu jako korwety. Do 

wydanych 460 mln zł trzeba by było doło-
żyć co najmniej 1,1 mld zł. Do tej pory 
Stocznia Marynarki Wojennej zdążyła 
dojść do stanu upadłości i nie rokuje, że 
jest w stanie korwetę dokończyć. Ten wa-

W polskiej MARYNARCE WOJENNEJ dotychczas służyły trzy okręty noszące nazwę ORP „ŚLĄZAK”. 
Pierwszym był poniemiecki torpedowiec, który nosił polską banderą w latach 1921-1937. Kolejnym -  
niszczyciel eskortowy (1942-1946), a ostatnim okręt podwodny, który wchodził w skład polskiej floty 
od 1954 roku do 1966 roku. Była jeszcze czwarta jednostka nosząca nazwę „Ślązak” – przedwojen-
na motorówka Straży Granicznej. Niewątpliwie najbardziej sławnym okrętem o tej nazwie był niszczy-
ciel eskortowy typu Hunt III, wypożyczony Polskiej Marynarce Wojennej przez Royal Navy. Wsławił się 
on między innymi udziałem w Bitwie o Atlantyk, w rajdzie pod Dieppe, udziałem w eskorcie konwojów 
na Morzu Śródziemnym, lądowaniem sił sprzymierzonych w Normandii i na Sycylii. Ostatnim akcen-
tem jego działań było wejście pod polską banderą do największej bazy Kriegsmarine w Wilhelmsha-
ven, którą wcześniej opanowała polska 1 Dywizja Pancerna.
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CO JEST WEWNĄTRZ KADŁUBA?
• Linia wałów z śrubami nastawnymi;
• Maszyny sterowe;
• System automatycznego sterowania siłownią;
• Stabilizatory przechyłów;
• Wirówki paliwa i oleju do przekładni;
• Zespół turbiny gazowej;
• Wirówki paliwa i oleju do przekładni;
• Silniki główne z kapsułami i zespoły prądotwórcze;
• Przekładnia redukcyjna;
• System ochrony katodowej okrętu;
• Urządzenia zasilania i sterowania systemem UD (system 

demagnetyzacyjny);
• Ster azymutalny;
• Pompy systemu ppoż, transportu paliwa i oleju;
• Bloki sanitarne;
• System wizualnej pomocy lądowiska śmigłowca;
• Klimatyzacja;
• Kotły wodne;
• Odolejacz;
• Czerpnie i tłumiki powietrza;
• Podnośniki towarowo-amunicyjne i amunicyjne;
• System chłodzenia spalin;
• Część drzwi i włazów;
• System obrony przed bronią masowego rażenia;
• System przeciwpożarowy;
• System ochrony balistycznej;
• Oczyszczalnia ścieków i urządzenia do przetwarzania odpadów;
• System RAS – zaopatrywania na morzu;
• Transformatory;
• Rozdzielnice energetyczne.

B A N D E R A

riant został przecięty w lutym i słusznie. 
2. Zamknięcie projektu i oddanie kadłuba na 

złom. Dodam, że jest on nie do sprzedania 
innej stoczni. Oznaczałoby to zmarnowa-
nie wydanych 460 mln zł i prawdopodob-
nie jeszcze kary umowne w wysokości kil-
kudziesięciu milionów zł. 

3. Wykorzystanie kadłuba jako podstawy 
okrętu patrolowego, potrzebnego Mary-
narce i zapisanego w jej planach rozwoju. 
Warunkiem jest niewydanie na to więcej 

Patrolowy „Ślązak”
niż na patrolowiec od zera, szacowany na 
500 mln zł. Wtedy jest to "opłacalne". 
Maksymalny pułap założyliśmy na 250 mln 
zł, dodatkowym zabezpieczeniem jest tu za-
powiedziana przez premiera konsolidacja 
państwowych stoczni Nauta i Stoczni Ma-
rynarki Wojennej realizujących projekt. 
Ratuje to miejsca pracy i wyprowadza 
SMW z paraliżującego stanu upadłości 
(wykluczającego z przetargów za granicą). 
Uważam, że to racjonalny i odpowiedzial-
ny wariant. Dlatego został wybrany.
Decyzje zatem zapadły i okręt wejdzie do 

służby w Marynarce Wojennej. Na tym etapie 
budowy, jest to bowiem konstrukcja podatna 
na modyfikację. Jednocześnie w tym miejscu 
należy koniecznie przerwać ciąg nieupraw-
nionych dyskusji, że dotychczasowa budowa 

tego okrętu pochłonęła ponad 400 milionów 
złotych, za które „jedynie” wybudowano ka-
dłub okrętu. W chwili obecnej praktycznie 
skończony jest cały kadłub okrętu wraz 
z częścią nadbudówek. W kadłubie zamonto-
wane zostały już zasadnicze mechanizmy 
i urządzenia niezbędne do funkcjonowania 
jednostki, których koszt stanowi znaczący 
udział w całkowitych, dotychczasowych wy-
datkach finansowych na budowę okrętu. Nie 
jest to zatem sam kadłub, a niemalże już 
okręt, który być może już niedługo otrzyma 
historyczną nazwę ORP „Ślązak”. 
okręt, który być może już niedługo otrzyma 

kmdr por. Bartosz Zajda
rzecznik@mw.mil.pl
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„Czernicki” idzie na misję
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W ramach przygotowania do 
misji, na okręcie wyremon-
towano między innymi jed-
nostkę napędową, systemy 

łączności i elementy kadłuba. Było to ko-
nieczne ze względu na planowany, roczny 
udział w Siłach Odpowiedzi NATO. Pierw-
szy sprawdzian przeszedł już w drodze po-
wrotnej ze stoczni do macierzystego portu 
w Świnoujściu. Szliśmy przy bardzo nie-
sprzyjających warunkach meteorologicz-
nych. Siła wiatru w porywach dochodziła 
do 11 w skali Beauforta. Ale poza tym, że 
potłukło się nam kilka naczyń i w niektó-

ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” przygotowuje się do misji w ramach 
Sił Odpowiedzi NATO. Okręt ponownie stanie na czele Zespołu Obrony 
Przeciwminowej Sojuszu Północnoatlantyckiego.

rych szafkach nie wytrzymały zawiasy, to 
okręt wyszedł z tego sztormu bez najmniej-
szego szwanku. Był to chyba najlepszy test 
sprawdzający wykonanie remontu - mówi 
komandor podporucznik Wojciech Paprot-
ny, dowódca ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki”. 

Na Morzu Północnym i Bałtyku
Okręt w styczniu 2013 roku wyrusza na 

misję w Stałym Zespole Sił Obrony Prze-
ciwminowej NATO (ang. Standing NATO 
Mine Countermeasures Group One). Bę-
dzie jednostką dowodzenia, na której za-

okrętowany zostanie sztab oficerów kieru-
jących działaniami SNMCMG-1. Planowa-
nym obszarem działania ma być Bałtyk 
oraz Morze Północne, Atlantyk, aż do Is-
landii. W tym rejonie mamy być około pię-
ciu miesięcy. Później planowany jest po-
wrót do Świnoujścia i odtworzenie gotowo-
ści bojowej. Pozostała część misji będzie 
odbywać się prawdopodobnie na Bałtyku - 
wyjaśnia dowódca „Czernickiego”. Niewy-
kluczone jednak, że w trakcie operacji pla-
ny mogą ulec zmianie i zespół SNMCMG-1 
z „Czernickim” na czele będzie musiał 
przejść na inne akweny. 
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

STAŁY ZESPÓŁ SIŁ OBRONY PRZECIWMINOWEJ NATO GRUPA 1 (ang. SNMCMG1 - Standing 
NATO Mine Countermeasures Group One) jest najstarszą stałą, zorganizowaną grupą okrętów 
państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.  Pierwszy raz Grupa zawiązała się w belgijskim porcie 
Ostenda 11 maja 1973 roku i przyjęła nazwę Standing Naval Force Chanel (Stałe siły w Kana-
le Angielskim). Celem powołania Stałego Zespołu było głównie zapewnienie bezpieczeństwa że-
glugi i podejścia do portów w Kanale Angielskim i w Północno-Zachodniej Europie. W przypad-
ku konfliktu z krajami b. Układu Warszawskiego Zespół ten miał zmienić rejon działania i prze-
bazować się na wody Morza Północnego na wysokości Niemiec Zachodnich. Po przemianach 
ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej, wraz z wejściem w skład NATO nowych państw 
Zespół ten rozszerzył swoje działania, zmieniając także nazwę na MCM FORNORTH. Dzisiaj, 
pod nazwą SNMCMG1, jest on jednym z czterech elitarnych zespołów okrętowych NATO działa-
jących w ramach Sił Odpowiedzi, który w sytuacjach kryzysowych może operować w niemal każ-
dym zakątku świata. 

B A N D E R A

Polskie okręty przeciwminowe rozpoczęły współdziałanie z Zespołem już w latach 90-tych ubie-
głego wieku. W październiku 2002 roku, dokładnie 10 lat temu, pierwszy polski okręt – niszczy-
ciel min ORP „MEWA” wszedł na stałe do tego Zespołu i podniósł na maszcie flagę NATO. 
Przez kolejne lata, aż do dzisiaj, polskie niszczyciele min ORP „FLAMING”, ORP „MEWA” 
i ORP „CZAJKA” 8-krotnie operowały w strukturach Zespołu. W 2010 roku NATO powierzyło 
Polsce, jako pierwszemu „nowemu” członkowi Sojuszu, dowodzenie tym elitarnym Zespołem. 
Z pokładu okrętu dowodzenia ORP „KONTRADMIRAŁ X. CZERNICKI” polski sztab dowodził 
jednostkami przeciwminowymi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Estonii, Belgii i Holandii 
oraz współpracował z okrętami reprezentującymi marynarki wojenne kilkunastu innych państw. 

Elektronika jest orężem
Pierwszą misją „Czernickiego” były dzia-

łania w Zatoce Perskiej w 2002 i 2003 roku. 
Zadania jakie okręt miał do wypełnienia 
podczas tej operacji były zupełnie inne od 
tych jakie wykonywał później podczas ope-
racji „Active Endeavour” na Morzu Śród-
ziemnym oraz jakie będzie wykonywał pod-
czas najbliższej misji. W czasie wojny w Za-
toce Perskiej „Czernicki” był okrętem wspar-
cia logistycznego. Obecnie jest okrętem do-
wodzenia siłami obrony przeciwminowej. 
Głównym orężem tej jednostki nigdy nie były 
armaty, miny i torpedy. W czasie wojny 
w Zatoce Perskiej była to przede wszystkim 
zdolność do zapewnienia innym okrętom 
możliwości szybkiego odtworzenia gotowo-
ści bojowej w rejonach oddalenia od baz. 
Obecnie tym orężem jest łączność i systemy 
elektroniczne, które umożliwiają dowodzenie 
grupą okrętów - tłumaczy komandor podpo-
rucznik Wojciech Paprotny. Dodaje, że 
w NATO jest bardzo mało tego typu okrętów 
dowodzenia, a te które są prawie nigdy nie 
współpracują ze sobą ponieważ do dowodze-
nia grupą okrętów potrzebny jest tylko jeden 
okręt przeznaczony do tego celu. 

Ze wsparcia do dowodzenia
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” 

został kilka lat temu zmodernizowany 
i przekształcony z okrętu wsparcia na okręt 
dowodzenia. Ma obecnie znacznie rozbu-
dowany system łączności. Kosztem po-
mieszczeń dla żołnierzy desantu stworzono 
między innymi pomieszczenia dla maryna-
rzy sztabu sił obrony przeciwminowej. 
Okręt podtrzymał jednak zdolność zaopa-
trywania w morzu innych okrętów w żyw-
ność, paliwo i amunicję, a także prowadze-
nia drobnych remontów. Może również słu-
żyć jako okręt-baza, dla żołnierzy jedno-
stek specjalnych. Okręt ma dwa stanowiska 
dla samochodów ciężarowych na rufie. Po-
siada dwa burtowe stanowiska przeładun-
kowe, służące do przekazywania ładunków 
o masie do 250 kg na okręty płynące obok 
w odległości do 60 m oraz rufowe stanowi-
sko do przekazywania paliwa o wydajności 
100 t/h. Może przewieźć 10 standardowych 
kontenerów 20-stopowych. Na rufie ma lą-
dowisko dla śmigłowca o wymiarach 20m 
x12m. W skład wyposażenia wchodzi też 
armatka wodna do gaszenia pożarów. Do 
obrony własnej okręt posiada jeden prze-
ciwlotniczy zestaw artyleryjski ZU-23-2M, 
dwie czteroprowadnicowe wyrzutnie poci-
sków Strzała-2M oraz trzy podstawy pod 
karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm.
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Dzień pracy dla muzyka orkiestry 
wojskowej rozpoczyna się o go-
dzinie 7.00 i trwa do godziny 
15.30. Każdy muzyk orkiestry 

rozpoczyna pracę od indywidualnego „roze-
grania się” na instrumencie. Potem uczestni-
czy w próbach koncertowych, marszowych 
oraz musztry paradnej. Oprócz tego w orkie-
strze odbywa się również szkolenie ogólno-
wojskowe. 

Najtrudniejsza dla orkiestry jest musztra 
paradna. „Przede wszystkim każdy muzyk 
zanim rozpocznie ćwiczenie musztry, musi 
się nauczyć na pamięć wszystkich utworów 
jakie będzie grał podczas jej wykonywania. 
Dopiero wówczas będzie mógł w odpowiedni 
sposób skupić się na dopracowaniu elemen-
tów samej musztry, która wymaga olbrzymiej 
koncentracji” - mówi porucznik marynarki 
Grzegorz Rudnik, pełniący obowiązki kapel-
mistrza Orkiestry Wojskowej w Świnoujściu. 
Dodaje, że dobra orkiestra wojskowa potrafi 
zagrać niemalże wszystko: od muzyki mar-
szowej, poprzez muzykę religijną do szlagie-
rów muzyki pop, jazzu i utworów muzyki 
klasycznej. Tego typu utwory znajdują się 
właśnie w repertuarze Orkiestry Wojskowej 
w Świnoujściu. 

Orkiestra Wojskowa w Świnoujściu przygotowuje się do 
międzynarodowego festiwalu orkiestr wojskowych w Niemczech. 

Orkiestra na stałe wrosła w pejzaż miasta 
i garnizonu. Często bierze udział w uroczy-
stościach patriotycznych, świętach państwo-
wych, oraz w wielu koncertach plenerowych, 
wśród których znajdują się koncerty prome-
nadowe, które cieszą się zawsze dużym zain- Grając w marszu

ORKIESTRA w garnizonie Świnoujście ist-
nieje od 1964 roku. Obecnie gra w niej 24 
muzyków – marynarzy. Nagrywa muzykę 
dla Polskiego Radia, rozgłośni i telewizji pol-
skich i zagranicznych, biorąc miedzy innymi 
udział w filmie muzycznym „Listy do Skal-
dów” .W swoim dorobku posiada liczne na-
grody zdobyte na festiwalach i konkursach 
oraz odznaczenia i medale: „Za zasługi dla 
Marynarki Wojennej”, „Gryfa Pomorskiego” 
i „Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Woliń-
skiej”. Orkiestra za dwa lata będzie obcho-
dziła okrągłą rocznicę 50-lecia. 

Żeby zostać członkiem orkiestry wojskowej należy ukończyć 
szkołę muzyczną II stopnia lub wyższą szkołę muzyczną. Na-
stępnie trzeba skończyć szkołę podoficerską. Kandydaci ubie-
gający się o pracę w orkiestrze muszą zdać stosowne egzaminy, 
na które składa się ocena biegłości gry na instrumencie, W-F 
oraz znajomość języka angielskiego.

teresowaniem zarówno mieszkańców jak i tu-
rystów. Orkiestra jest znana także poza grani-
cami kraju. Koncertuje między innymi na 
Łotwie, w Estonii, w Niemczech, we Francji, 
w Wielkiej Brytanii. Obecnie przygotowuje 
się do międzynarodowego festiwalu orkiestr 
wojskowych w Niemczech. Festiwal nosi na-
zwę MUSIKPARADE 2013. Orkiestra wy-
stąpi z pokazem musztry paradnej. 

W morskim rodzaju Sił Zbrojnych są dwie 
orkiestry, oprócz Orkiestry Wojskowej 

w Świnoujściu jest oczywiście Orkiestra Re-
prezentacyjna Marynarki Wojennej. Nie kon-
kurujemy jednak ze sobą, wręcz przeciwnie: 
wspieramy się zarówno we wzbogacaniu re-
pertuaru jak również w uzupełnianiu się pod-
czas uroczystości w razie nieobecności jednej 
z orkiestr - mówi kapelmistrz świnoujskiej 
orkiestry.
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kmdr ppor. Radosław Pioch
r.pioch@mw.mil.pl

B A N D E R A

Podczas 20-letniej służby pod biało-czerwoną banderą 
spędził ponad 600 dni w morzu, pokonał blisko 40 tysięcy mil 
morskich i wystrzelił przeszło 20 tysięcy sztuk amunicji 
artyleryjskiej. Uczestniczył także w największych 
międzynarodowych manewrach na Bałtyku. 28 września, 
okręt rakietowy ORP „Orkan” obchodził 20 urodziny.
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W 20. rocznicę służby w Mary-
narce Wojennej, na okręcie zo-
stała podniesiona wielka gala 
banderowa. Zgodnie z morską 

tradycją ceremonia podniesienia gali odbyła 
się o godzinie 08.00 wraz z podniesieniem 
bandery. O godzinie 13.00, w obecności mię-
dzy innymi dowódcy 3 Flotylli Okrętów kontr-
admirała Mariana Ambroziaka oraz matki 
chrzestnej okrętu p. Joanny Onyszkiewicz od-
czytany został rozkaz okolicznościowy do-
wódcy okrętu komandora podporucznika Ra-
dosława Hurbańczuka. Przypomniano również 
dotychczasowy przebieg służby okrętu w pol-
skich siłach morskich. W uroczystości uczest-
niczył także mąż matki chrzestnej okrętu, były 
minister ON, Janusz Onyszkiewicz oraz wszy-
scy poprzedni dowódcy okrętu.

ORP „ORKAN” to mały okręt rakietowy 
projektu 660, typu Orkan. Kadłub jednostki 
został zbudowany na potrzeby niemieckiej 
Marynarki Wojennej w stoczni VEB Peene-
werft w Wolgast (NRD). Jednakże po zjedno-
czeniu Niemiec zaniechano dalszej budowy, 
a kadłub odkupiła Marynarka Wojenna RP. 
Dokończenie budowy zlecono Stoczni Północ-
nej w Gdańsku. Okręt rozpoczął służbę w pol-
skiej Marynarce Wojennej 18 września 1992 
roku. Od tamtej pory regularnie pełnił dyżury 
bojowe oraz wykonywał zadania w ramach 
działań 3 Flotylli Okrętów. Brał udział w mię-
dzynarodowych ćwiczeniach m.in. Strong Re-
solve, Blue Game, Baltops i Northern Coasts. 
W czasie służby odwiedził takie porty jak: 
Kopenhaga, Alborg, Kilonia, Korsør, Svend-
borg, Fredericia, Berga, Liepaja i Røne. W ro-

ku 2002 okręt wygrał konkurs o miano „Przo-
dującego okrętu bojowego w MW w klasie do 
400 t wyporności”.

Głównym uzbrojeniem jednostki są wyrzut-
nie rakiet przeciwokrętowych przystosowane 
do przenoszenia uzbrojenia typu RBS 15. Do-
celowo na wszystkie okręty typu ORKAN 
(OORP Orkan, Grom i Piorun) trafić mają 
najnowocześniejsze rakiety – RBS 15 Mk III, 
co zakończy proces dostosowywania tych 
okrętów do najwyższych międzynarodowych 
standardów.

DOWÓDCY OKRĘTU:
kmdr ppor. Mirosław Sołtysiak  18.09.1992 – 01.03.1994
por. mar. Dariusz Kokosiński  01.03.1994 – 30.06.2000
kpt. mar. Grzegorz Parylak  30.06.2000 – 31.07.2006
kmdr ppor. Adam Kopija  01.10.2006 – 06.02.2009
kmdr ppor. Radosław Hurbańczuk  06.07.2009 – 

ORP „Orkan”
20 lat pod biało-czerwoną banderą

Małe okręty rakietowe projektu 660, typu 
Orkan (NATO: Sassnitz). Kadłuby zbudowane 
w VEB Peenewerft w Wolgast (NRD), wyposa-
żone w Stoczni Północnej w Gdańsku.
WYMIARY: 
• długość całkowita: 48,9 metra
• szerokość: 8,65 metra
• zanurzenie: 2,15 metra
NAPĘD GŁÓWNY: 
• 3 silniki wysokoprężne M520 o mocy 3970 

kW każdy,
• napędzające 3 śruby napędowe,
• prędkość - 36 węzłów
UZBROJENIE:
• 4 wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych RBS 

15 Mk II
• dziobowa armata Ak-176 M kalibru 76 mm
• sześciolufowa armata AK-630 kalibru 

30 mm
• czteroprowadnicowa wyrzutnia rakiet 

przeciwlotniczych Strzała-2M
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Klub 8 FOW jest jednym z najpięk-
niejszych stylowych domów w Świ-
noujściu. Budynek został oddany do 
użytku w 1903 roku i początkowo 

pełnił rolę hotelu dla letników przyjeżdżających 
do Świnoujścia w celach wypoczynkowych. Od 
ponad pół wieku funkcjonuje tam Klub 8 Flotyl-
li Obrony Wybrzeża. Przeglądając kroniki Klu-
bu można zauważyć, że realizowane sześćdzie-
siąt lat temu zasadnicze zadania niewiele różnią 
się od dzisiejszych. Celem działalności kultural-
nej było i jest zapewnienie żołnierzowi i jego ro-
dzinie wszechstronnego rozwoju zainteresowań, 
aktywnego spędzenia czasu wolnego, a przede 
wszystkim ułatwienie procesu adaptacyjnego 
w garnizonie i szybszego zintegrowania się ze 

środowiskiem wojskowym - mówi kmdr por. rez. 
Piotr Andrzejewski, kierownik Klubu 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża. 

Klub jest również otwarty dla osób nie zwią-
zanych z wojskiem. Jego podopiecznymi są 
między innymi trzy zespoły rockowe. W Klubie 
działa koło radiowe krótkofalowców „44 wy-
spy”. Funkcjonuje tam także młodzieżowe 
i dziecięce koło tańca towarzyskiego, studium 
piosenki, kółko plastyczne dla dzieci oraz spor-
towa sekcja biegowa „Jogging”, koło PTTK 
„Zachód” oraz wojskowe koło łowieckie 
„Orzeł”. Klub jest także siedzibą koła ZŻWP 
oraz Stowarzyszenia Żołnierzy Rezerwy 12 
Wolińskiego Dywizjonu Trałowców. 

Obecnie co kwartał organizujemy artystyczne 

spotkania klubowe, na które zapraszamy arty-
stów muzyków – profesjonalistów. Przy okazji 
pokazujemy dorobek amatorskiej twórczości es-
tradowej klubu. Nasi amatorzy występując 
z gwiazdami wieczoru przy licznej publiczności 
wzbogacają swój warsztat artystyczny. Organi-
zujemy także koncerty estradowe znanych zespo-
łów i spotkania z kabaretem. Z kolei w Salach 
Klubu oraz w Sali Tradycji funkcjonuje cyklicz-
nie „Mini-galeria” i organizowane są wystawy, 
na których prezentujemy prace rodzimych twór-
ców plastyków oraz wystawy zbiorów hobby-
stycznych. Organizowane są różnego rodzaju 
konkursy, także o zasięgu ogólnopolskim oraz 
wycieczki turystyczno – krajoznawcze i podróże 
historyczne w ciekawe miejsca naszego regionu 
i kraju - mówi kierownik Klubu.

Budynek przez ostatnie cztery lata przecho-
dził remont, w który zainwestowano blisko pół 
miliona złotych. Wyremontowano między in-
nymi bibliotekę, salę tradycji i salę kawiarnia-
ną. Zostały wymienione stropy i wstawiono 75 
nowych okien. Klub wyposażono w nowy 
sprzęt kwaterunkowy, audiowizualny oraz mu-
zyczny. Moim motto po objęciu stanowiska kie-
rownika klubu było: „standard określa zacho-
wania”. Oznacza to, że wygląd tego klubu bę-
dzie określał zachowania osób skupionych wo-
kół klubu a także ich samopoczucie - tłumaczy 
kmdr por. rez. Piotr Andrzejewski

W tym i przyszłym roku mają zostać zorga-
nizowane dwa przetargi. Pierwszy będzie doty-
czył byłego kasyna wojskowego, a drugi pro-
wadzenia kawiarni. Dwa lata temu kasyna woj-
skowe przestały funkcjonować jako wojskowe 
gospodarstwa pomocnicze w związku z tym 
kluby, które chcą mieć w swoich strukturach 

Sześćdziesiąt lat temu rozpoczął swoją działalność Klub 
8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Dzisiaj jest jednym z najprężniej 
działających ośrodków kulturalnych w Świnoujściu. 

Sześć dekad w klubie

działalność gastronomiczną muszą przekazać 
pomieszczenia do AMW w celu przeprowa-
dzenia przetargu.

W nowoczesnej Sali Tradycji Flotylli znaj-
dującej się w klubie odbywają się zajęcia 
z kształcenia obywatelskiego, spotkania poko-
leń, uroczystości z okazji świąt państwowych 
i wojskowych. Jest ona zwiedzana przez dele-
gacje zagraniczne, mieszkańców miasta, 
uczniów szkół i uczelni oraz wczasowiczów. 
Jak mówi kmdr por. rez. Piotr Andrzejewski, 
szacunek dla tradycji stanowi swego rodzaju 
myśl przewodnią działalności Klubu.
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240 uczestników z woj-
skowych oddziałów 
PTTK zjechało do 
Szczecina na XLI 

Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego 
„Pomorze Zachodnie - 2012”. Wśród nich 
było 28 z Oddziału PTTK Marynarki Wojen-
nej, w tym przedstawiciele: Klubu Turystyki 
Pieszej „Marwojek”, Klubu Turystyki Gór-
skiej „Wierchy”, Klubu Turystycznego „Za-
wrat”, Klubu Turystyki Kolarskiej „Na Fali”, 
Klubu Płetwonurków „Flota”, Koła nr 35 
i Klubu Turystycznego „Oksywie”. 

Organizatorami tegorocznego zlotu byli: De-
partament Wychowania i Promocji Obronności 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwo 
Wojsk Lądowych, 12. Szczecińska Dywizja 
Zmechanizowana i Oddział Wojskowy PTTK 
im ppor. Ryszarda Kuleszy przy Klubie 12 
Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W uroczystości otwarcia wzięli udział mię-
dzy innymi: Prezes Zarządu Głównego PTTK 
Lech Drożdżyński, Prezes Głównej Komisji 
Rewizyjnej PTTK Tadeusz Sobieszek, dowód-
ca 12. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. 
Ireneusz Bartniak (honorowy komandor zlotu) 
oraz przedstawiciele władz samorządowych 
województwa zachodniopomorskiego. Głów-
nym celem i motywem tegorocznego zlotu by-
ła promocja walorów krajoznawczych Pomo-
rza Zachodniego, propagowanie krajoznaw-
stwa, turystyki i aktywnego wypoczynku, 
kształtowanie wartości patriotycznych i popu-
laryzowanie historii, tradycji i dziejów oręża 
polskiego, a także wymiana doświadczeń 
w zakresie organizacji turystyki i rekreacji. 
Komandor Zlotu - Mirosław Strojny wraz 
z zespołem organizatorów, stanęli na wysoko-
ści zadania i przygotowali tegorocznym 
uczestnikom kilka ciekawych tras turystycz-
nych oraz zawody sportowe.

Przez cały czas trwania zlotu, po powrocie 
z turystycznych tras, przy sprzyjającej pogo-
dzie, odbywały się zaplanowane przez orga-
nizatorów koncerty zespołów muzycznych 
i inne atrakcje, zapewniające wszystkim cie-
kawe spędzenie czasu wolnego. 

Roczna działalność turystyczno - krajo-

znawcza „marynarskiego oddziału” oraz 
uczestnictwo jego reprezentantów w konkur-
sach i zawodach sportowych Zlotu zaowoco-
wało zdobyciem wielu wyróżnień. Zaszczyt-
ne wyróżnienie „Klub 2012 roku” otrzymał 
Klub Turystyki Pieszej „Marwojek” (puchar 
odebrała obecna na zlocie wiceprezes klubu 
Jadwiga Mierzwińska), a dziesięciu człon-
ków Oddziału PTTK MW zostało uhonoro-
wanych dyplomami Dyrektora DWiPO za za-
sługi w propagowaniu turystyki i rekreacji 
w środowisku wojskowym oraz za wybitne 
zaangażowanie w organizację przedsięwzięć 
turystyczno - krajoznawczych w Wojsku Pol-
skim w 2012 roku. 

„Marynarska załoga” wywalczyła również 
Puchar Dyrektora Departamentu Wychowa-
nia i Promocji Obronności za zajęcie I miej-

„Marynarska załoga” zajęła I miejsce w punktacji generalnej 
w zawodach sportowych przeprowadzonych na Zlocie 
Turystów Wojska Polskiego „Pomorze Zachodnie – 2012”. 
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sca w punktacji generalnej w zawodach spor-
towych przeprowadzonych na Zlocie oraz Pu-
char Dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowa-
nej w Szczecinie za zajęcie I miejsca w „Mar-
szu na Orientację” i prestiżowe drugie miej-
sce, przy bardzo silnej konkurencji, w kon-
kursie piosenki turystycznej i biesiadnej 
o Puchar Starosty Polickiego.

Niestety, jak co roku, nieuchronnie nade-
szło zakończenie zlotu. Jego uczestnicy, peł-
ni wrażeń z pobytu na Ziemi Szczecińskiej 
wyruszyli w drogę powrotną do swych do-
mów umawiając się na spotkanie na przy-
szłorocznym zlocie w Lublinie. 

Dariusz Dębski
bandera@mw.mil.pl

Piechotą znad morza

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 września 2012 roku 
odszedł na wieczną wachtę w wieku 88 lat 

dziennikarz, publicysta, pisarz, krytyk filmowy i teatralny, 
redaktor naczelny Przeglądu Morskiego 

w latach 1949-50
 

bosm. w st. spocz. Sławomir SIERECKI 
 

wyrazy współczucia Rodzinie składają 
kadra i pracownicy byłej redakcji Przeglądu Morskiego

Panu kmdr. por. Radosławowi MAGIERKOWI
oraz jego Najbliższym

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają koleżanki i koledzy
z Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
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Sukcesy judoków MW
Nie ma imprezy w Polsce, Europie i na świecie, w której nie zdobyliby medali. 
Gdziekolwiek się pojawią trzeba rezerwować dla nich miejsce na podium, czy to 
w klasyfikacji drużynowej czy indywidualnej. Na nich nie mocnych... No może na 
Igrzyskach Olimpijskich, ale i tam będzie o nich głośno. 

Wrzesień był udanym miesiącem 
dla judoków reprezentujących 
Marynarkę Wojenną. Cztero-
osobowa reprezentacja MW 

zdobyła 3 medale na XII Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Masters. W turnieju 
wzięło udział ponad 100 zawodników z Polski, 
Czech i Słowacji. Mistrzostwa odbyły się 15 
września w Sobótce. I Miejsce i Medal Złoty 
zdobyli kmdr ppor. Zbigniew Kamiński z Bry-
gady Lotnictwa MW w kategorii wagowej 90 
kg oraz chor. mar Adam Poździk z Wojskowe-
go Zespołu Sportowego (WZS) w Gdyni 
(w kategorii wagowej 81 kg. Drugie miejsce 
i srebrny medal zdobył st. chor. mar. rez. Jaro-
sław Niewiadomski z WZS w Gdyni, w kate-
gorii wagowej 81 kg, a 5 miejsce kpt. mar. Ja-
cek Danielewski z Komendy Portu Wojennego 
Gdynia w kategorii wagowej 90 kg. 

Dwa tygodnie wcześniej, 3-osobowa repre-
zentacja gdyńskiego WZS wywalczyła 3 me-
dale w Regionalnych Mistrzostwach w judo 
pod patronatem Międzynarodowej Rady 
Sportu Wojskowego (CISM). Zawody roze-
grano od 1 do 4 września w Bańskiej By-
strzycy na Słowacji. Złoty medal w kategorii 

wagowej +63 kg zdobyła st. mar. Daria Pogo-
rzelec. Najlepszy w kategorii wagowej 90 kg 
okazał się st. mar. Robert Krawczyk. Najniż-
sze miejsce na podium zajęła, w kategorii 
wagowej 52 kg, st. mar. Kinga Kubicka. 

Skąd takie wyniki judoków MW? Praca, 
praca i jeszcze raz ciężka praca. Najlepszym 
przykładem jest kierownik - trener sekcji ju-
do Wojskowego Zespołu Sportowego w Gdy-
ni, chor. mar. Adam Poździk. Od 32 lat wal-
czy na tatami. 1 września br. osiągnął 5 dan 
judo przyznawany m.in. przez Polski Zwią-
zek Judo. Obecnie zdobywając medale w tur-
niejach Masters jest wzorem, mentorem dla 
młodszych pokoleń. Podobnie jak w boksie, 
jego obecność, rady, wskazówki trenera wy-
krzykiwane spoza tatami motywują zawodni-
ków i w czasie walki pomagają niejednokrot-
nie przechylić szalę zwycięstwa. 

Jak mówi Adam Poździk, by utrzymać do-
skonałą kondycję nie potrzebne są specjalne 
diety. Wystarczą regularne treningi, najlepiej 
codzienne i to nie tylko judo. Chor. mar. Adam 
Poździk jest również tenisistą ziemnym. Bie-
rze udział w rozgrywkach tej dyscypliny na 
szczeblu MW i Wojska Polskiego. Jak sam 

mówi, judocy uprawiają bądź uprawiali inne 
dyscypliny sportu – chociażby bieganie czy 
turystykę górską. To pozwala wyrabiać ogól-
norozwojowe cechy sportowca - prędkość, si-
łę, koncentrację oraz precyzję tak potrzebną 
na tatami. Poza regularnym uprawianiem 
sportu, przed samymi zawodami pracuje się 
nad strategią, szlifowaniem chwytów i tech-
nik, które mają zapewnić zwycięstwo. 

Ponadto chor. mar. Adam Poździk dużo 
czasu poświęca treningom dzieci i młodzieży 
w ramach Wojskowego Klubu Sportowego 
Flota. Drzwi są otwarte dla wszystkich, a tre-
ner służy radą i chętnie przyjmie pod swe 
skrzydła młodych adeptów. Kontakt do chor. 
mar. Adama Poździka: 502 458 413. 

Obecnie głównym celem judoków repre-
zentujących MW są Igrzyska CISM w Korei 
w 2015 roku. "Ja liczę tam na Roberta Kraw-
czyka i Darię Pogorzelec" - mówi trener sek-
cji judo WZS w Gdyni. 

bosman Krzysztof Żakowski
foto@mw.mil.pl

Tuż przed zamknięciem tego numeru 
„Bandery” judocy MW dołączyli do swoich 
kolekcji kolejne medale. Tym razem na Mi-
strzostwach Polski Seniorów i Seniorek 
w Luboniu w dniach od 19 do 21 październi-
ka. Na tych zawodach Robert Krawczyk sto-
czył 5 walk i wszystkie przed czasem wygrał, 
zdobywając złoty medal. Kinga Kubicka sto-
czyła 4 walki i przywiozła srebrny medal. 
Gratulujemy! i trzymamy kciuki za medale 
w kolejnych zawodach.

Anakonda  na Bałtyku
foto Zespół Reporterski MW
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