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BOMBOWE ZAGROŻENIE W SZCZECINIE
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W Szczecinie, przy remoncie nabrzeża nieopodal Urzędu Celnego natrafiono na niewybuch z okresu II wojny światowej. Usunię-
ciem zagrożenia zajęła się Grupa Nurków - Minerów 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Na nieznany przedmiot natrafili pracownicy wykonujący prace podwodne przy nabrzeżu. Pierwszym etapem operacji prowadzonej 
przez nurków - minerów ze Świnoujścia było dokładne rozpoznanie obiektu. Analizując zebrany podczas rekonesansów podwodnych ma-
teriał filmowo - fotograficzny ustalono, że znaleziony obiekt to bomba lotnicza z okresu II wojny światowej, która zawiera około 500 kg 
materiału wybuchowego. Opracowano plan, w którym ustalono, że bomba będzie wydobyta z wody, a następnie drogą lądową przetrans-
portowana na poligon w Drawsku Pomorskim i tam zdetonowana.

Na termin akcji wybrano niedzielę 30 czerwca. Z uwagi na względy bezpieczeństwa konieczna była ewakuacja okolicznej ludności 
- ewentualny promień rażenia niewybuchu wynosił bowiem około 500m. Do bomby, za pomocą pasów, zaczepiono balony wydobywcze 
które wypełniono powietrzem. Wskutek działania siły wyporu bomba została oderwana od dna i uniesiona w toni wodnej. Zawisła ona 3 
metry poniżej lustra wody. Następnie nurkowie przeholowali bombę do nabrzeża gdzie delikatnie opuszczono ją na dno. Po kilku chwilach 
do korpusu bomby podczepione było już zawiesie dźwigu. Przy jego pomocy niebezpieczna „pamiątkę” z wojny wyjęto z wody i ułożono 
w skrzyni „bombowozu”. Dalszym etapem operacji był transport bomby na poligon w Drawsku Pomorskim gdzie została ona zdetonowa-
na. 

Działania 8. Flotylli Obrony Wybrzeża odbywały się w koordynacji z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego w Szcze-
cinie oraz we współpracy z saperami 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina - Podjuchy. Akcją dowodził dowódca GNM 12. DTR kpt. mar. 
Adam POCIECHA.
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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy,

Czerwiec jest szczególnym miesiącem dla wszystkich ludzi morza. Przepełniony 
jest bowiem uroczystościami i przedsięwzięciami podkreślającymi 
związki naszego państwa z Bałtykiem. Czerwcowe Dni Morza i Świę-
to Marynarki Wojennej w wielu nadmorskich miastach czy garnizo-

nach MW gromadzą co roku dużą publiczność i wzbudzają zainteresowanie 
społeczne. W tym roku czerwiec stał się jednak wyjątkowym miesiącem za 
sprawą organizacji w Gdyni Święta Morza nawiązującego do przedwojennych 
tradycji świętowania i ogólnonarodowej radości wynikającej z faktu, że Polska 
jest państwem morskim. Marynarka Wojenna, wspólnie z miastem Gdynia, Li-
gą Morską i Rzeczną oraz Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim przy-
gotowała szeroki program wydarzeń, uroczystości oraz imprez, których inten-
cją była promocja morza. Dzięki temu, tegoroczne Święto Morza stworzyło wy-
jątkową sposobność, aby podkreślić znaczenie dostępu Polski do Bałtyku oraz 
korzyści jakie wynikają z obecności biało-czerwonej bandery na morzach i 
oceanach świata. Planując wspólnie program obchodów pragnęliśmy, aby te 
dni, tak jak przed wojną, stały się świętem całego narodu. Chcieliśmy, aby po 
zakończeniu obchodów, w mentalności społecznej pozostało przekonanie, że 
morze jest nieodłącznym atrybutem naszej państwowości. Mam nadzieję, że te-
goroczna parada okrętów i śmigłowców Marynarki Wojennej, jachtów i ża-
glowców, festiwal orkiestr wojskowych, pokazy sprzętu, a także uroczystości 
patriotyczne nawiązujące do historii polskiej obecności nad Bałtykiem pozo-
staną we wspomnieniach tysięcy Polaków. Z pewnością pozostaną także w pa-
mięci naszych zagranicznych gości z Litwy, Łotwy, Norwegii i Rosji, którzy w 
tym roku wspólnie z nami uczestniczyli w tych wyjątkowych wydarzeniach. 
Pragnę zatem podziękować wszystkim uczestnikom i organizatorom tegorocz-
nych obchodów Święta Morza, a zwłaszcza licznie przybyłej do Gdyni publicz-
ności, wśród której byli zarówno mieszkańcy Wybrzeża, a także wielu naszych 
Rodaków, którzy specjalnie z tej okazji przyjechali z różnych zakątków Polski, 
aby być świadkami tych wydarzeń zgodnie z mottem „Trzymajmy się morza, bo 
morze to szansa”.
     Na zakończenie nie mogę się jednak oprzeć smutnej konstatacji, że tego-
roczne Święto Marynarki Wojennej po raz ostatni obchodzone było w dotych-
czasowych strukturach systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP.

admirał floty Tomasz Mathea
Dowódca Marynarki Wojennej RP
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Co świadczy na korzyść transportu 
morskiego?
Morski środek transportu jest nie do prze-
cenienia przede wszystkim dlatego, że jest 
dużo tańszy w porównaniu z transportem 
lotniczym lub kolejowym. Jego wadą mo-
że być to, że jest on bardziej rozciągnięty 
w czasie. Ale jest to tak naprawdę tylko 
kwestia planistyczna.
Poza tym transportując sprzęt wojskowy 
drogą morską nie potrzebujemy zgody 
żadnych organów państwowych innych 
krajów poza docelowym. Wody w więk-
szości są międzynarodowe lub objęte pra-
wem swobodnego przepływu. Gdybyśmy 
chcieli ten sam sprzęt transportować drogą 
lądową lub powietrzną musielibyśmy uzy-
skać zgody odpowiednich organów pań-
stwowych wszystkich krajów, przez któ-
rych terytorium przechodziłby ten trans-
port. 

A co z bezpieczeństwem transportowa-
nego sprzętu?
Żołnierze, którzy przewożą pojazdy koleją 
sami muszą zadbać o to, by były one odpo-
wiednio rozmieszczone i zamocowane na 
platformach kolejowych. W przypadku 
transportu naszymi okrętami to my odpo-
wiadamy za rozmieszczenie, zamocowanie 
i bezpieczne dostarczenie go do portu do-
celowego. 

Ale załadunek sprzętu to chyba bardzo 
rutynowa praca...
Każdy załadunek jest inny. Nie możemy 
tutaj kierować się rutyną. Dotyczy to na-
wet sprzętu, który przewoziliśmy już kilka 
razy. 

Ile sprzętu jednorazowo może zabrać 
ORP „Lublin”?
Każde z 9 stanowisk na jednostce jest tak 
zaprojektowane, że jego wytrzymałość po-
zwala na obciążenie do 45 ton. Oznacza to, 
że w ładowni głównej może być jednora-
zowo około 400 ton sprzętu.

Oprócz sprzętu macie na pokładzie 
również ludzi. Niektórzy z nich płyną 
czasami pierwszy raz okrętem. Jak to 
znoszą?
Różnie. Niektórzy żołnierze, którzy nie są 
związani na co dzień z morzem, mają tro-
chę naiwne podejście do kilkudniowego 
rejsu. Myślą, że temu sprostają bo mają 
doświadczenie na przykład z żaglówek czy 
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z krótkich podróży promem i wydaje im 
się, że to może im dać obraz tego co będzie 
się działo podczas kilkudniowej podróży. 

Wykonujecie również zadania w ra-
mach Okrętowej Grupy Zadaniowej?
Wykonując zadania w OGZ ćwiczymy 
przede wszystkim transport pojazdów gą-
sienicowych. 

Czym różni się taki transport od trans-
portu pojazdów kołowych?
Załadunek i rozładunek nie odbywa się w 
porcie lecz na nieuzbrojonym brzegu. 
Przede wszystkim chodzi tutaj o plaże. Do-
datkowo w czasie ćwiczeń w ramach OGZ 
wykonujemy też zadania minowe. Współ-
pracujemy również z trałowcami, pokonu-
jąc na przykład zagrody minowe. 

Jak blisko brzegu może podpłynąć 
okręt transportowo-minowy typu „Lu-
blin”?
Istotna jest nie tyle odległość do brzegu co 
głębokość pod rampą. W przypadku gdy 
transportujemy pojazdy niepływające ta 
głębokość musi wynosić do 1,4 metra, a w 
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Z kapitanem marynarki Piotrem Mazurkiem, 
dowódcą ORP „Lublin” rozmawia Tomasz Gos.
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S KAPITAN MARYNARKI PIOTR MAZUREK urodził się w Lublinie. W 2003 roku ukończył Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Po mianowa-

niu na pierwszy stopień oficerski został dowódcą działu okrętowego artylerii i broni podwodnej, a następnie zastępcą dowódcy okrętu i ofice-
rem flagowym nawigacji w składzie 2 dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych w Świnoujściu. Od 2009 roku do chwili obecnej jest dowód-
cą ORP „Lublin”.

Z  Lublina  na  "Lublin"

przypadku pojazdów pływających do 1,8 
metra. Suchą nogą niestety nie da się zejść 
z okrętu na plażę, ale desantowany żoł-
nierz może bezpiecznie opuścić okręt i z 
morza wejść na plażę. 

Pochodzi Pan z Lublina i jednocześnie 
dowodzi Pan okrętem o nazwie Pana 
rodzinnego miasta…

To dla mnie bardzo ważne pod względem 
emocjonalnym. Moje losy potoczyły się w 
taki sposób, że opuszczając miasto Lublin i 
tak trafiłem na „Lublin”. Traktuję to jako 
zobowiązanie, aby jak najlepiej reprezen-
tować moje rodzinne miasto, a tym samym 
okręt, który nosi jego imię. Jest to także 
przykład, że Marynarkę Wojenną tworzą 
ludzie z całej Polski, z różnych regionów i 
miejscowości, bez względu na odległość, 
która dzieli ich od Bałtyku. Liczy się prze-
cież „morska” mentalność i zamiłowanie 
do morza. 

2



4     NR 6 | CZERWIEC 2013 NR 6 | CZERWIEC 2013 5     

B A N D E R A
P E R Y S K O P

B A N D E R A

To było wyjątkowe święto. Roz-
mach z jakim zostało zorganizo-
wane był imponujący. Ale czy Po-
lakom potrzebna jest taka impre-

za? Zapytaliśmy przedstawicieli kilku in-
stytucji spoza Marynarki Wojennej, które 
wspólnie z MW organizowały tegoroczne 
Święto Morza o to jak je oceniają i czy war-
to tego typu imprezę kontynuować w przy-
szłości?
Jak mówi Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni, wartością idei tego święta jest nie 
tylko sam fakt powrotu do wspaniałej trady-
cji. „To również świetna okazja do ściślej-
szej współpracy licznych środowisk związa-
nych z morzem. Rezultaty mogliśmy sami 
oceniać - regaty, wystawy, koncerty, wystę-
py zawodowców i utalentowanych amato-
rów, pokazy sprawności służb ratowniczych 
- pod jednym, wspólnym hasłem Święta Mo-
rza - to wielki sukces organizacyjny i pro-
mocyjny - dla wszystkich uczestników. War-
to w kolejnych latach rozwijać tę inicjaty-
wę” - mówi prezydent Gdyni.
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Tegoroczne Święto Morza było zarówno powrotem do tradycji jak i okazją do uświadomienia 
Polakom, że kraj, w którym żyją jest bardzo mocno związany z morzem.
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Z kolei dla Andrzeja Królikowskiego, dy-
rektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz 
prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej, obchody 
tegorocznego Święta Morza to powrót do 
przedwojennych tradycji oraz podkreślenie 
roli i znaczenia jakie niesie ze sobą morze. 
„Wierzę, że to wydarzenie, zapoczątkowane 
ponad 80 lat temu ponownie na stałe wpi-
sze się w kalendarz imprez naszego regio-
nu, że znowu docenimy to, o czym tak często 
zapominamy, to o co walczyli nasi przodko-
wie i wreszcie to, co dzisiaj stanowi o na-
szej obecności na morzach i oceanach 
świata… Tegoroczne wydarzenia kierowa-
ne były do wszystkich mieszkańców Gdyni i 
do turystów odwiedzających Gdynię i dla 
każdego, kto czuł się związany z morzem. 
Wachlarz imprez obejmował koncerty, pa-
rady żaglowców i jachtów, pikniki morskie, 
regaty, czy pokaz działań antyterrorystycz-
nych i ratowniczych realizowany z udziałem 
promu Stena Line, w którego przebieg za-
angażowane były wszystkie służby odpo-
wiadające za bezpieczeństwo na morzu. 

10 lipca, wizytę w Marynarce Wojennej 
RP złożył ambasador Japonii J.E. Ma-

koto Yamanaka. W trakcie pobytu w Gdyni 
spotkał się z dowódcą Marynarki Wojennej 
admirałem floty Tomaszem Mathea. Jednym z 
najważniejszych tematów rozmów była wizyta 
trzech okrętów Morskich Sił Samoobrony Ja-
ponii (Japan Maritime Self-Defense Force – 
JMSDF) w Polsce. Będą to dwa okręty szkol-
ne „Kashima” i „Shirayuki” oraz niszczyciel 
„Isoyuki”, tworzące Dywizjon Szkolny. Na 
pokładach okrętów Dywizjonu młodzi ofice-
rowie, którzy zakończyli studia, odbywają 
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praktyki morskie na różnych akwenach świa-
towych. Rejs okrętów japońskich (tzw. Over-
seas Training Cruise) organizowany jest przez 
JMSDF w ramach współpracy międzynarodo-
wej oraz promocji przyjaznych relacji z inny-
mi państwami. Podczas tego rejsu, japońskie 
okręty odwiedzają łącznie porty 18 państw na 
całym świecie pokonując dystans 30 tysięcy 
mil morskich. Obszerna relacja z wizyty ja-
pońskich okrętów opublikowana zostanie w 
wakacyjnym numerze "Bandery"

Wizyta ambasadora Japonii 

Legia Honorowa dla Dowódcy MW

Dowódca Marynarki Wojennej admirał flo-
ty Tomasz Mathea został odznaczony 

francuską „Legią Honorową”. Uroczystość 
odbyła się we wtorek, 9 lipca, na pokładzie hi-
storycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”. 
Odznaczenie wręczył dowódca Sił Morskich 

Wizyta w Holandii
Dowódca Marynarki Wojennej RP admirał 

floty Tomasz MATHEA uczestniczył w 
obchodach 525 rocznicy utworzenia Królew-
skiej Marynarki Wojennej Holandii. Uroczy-
stości odbyły się w dniach od 19 do 20 czerw-
ca w Den Helder i Amsterdamie. W obcho-
dach jubileuszu floty holenderskiej wzięło 
udział kilkunastu dowódców sił morskich 

państw z całego świata.  Biało-czerwoną ban-
derę reprezentowała także załoga żaglowca 
Marynarki Wojennej ORP „Iskra”. 
W ramach uroczystości upamiętniających hi-
storię floty holenderskiej zorganizowana zo-
stała międzynarodowa parada okrętów i ża-
glowców z całego świata. 

Tradycja obchodów święta morza sięga przełomu XVIII i XIX wieku i wywodzi się z obrzędów kaszubskich. Obrzędy te miały zawsze charakter lu-
dowy, nigdy państwowy. Podkreślały jednak związek ludności polskiej z morzem. Pomysł obchodów Święta Morza zrodził się w 1932 roku w 
Gdyni. Jego autorem był Andrzej Wachowiak, członek gdyńskiego zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, który zaproponował, aby pod koniec 
czerwca każdego roku, uroczyście święcić kutry i łodzie rybackie. Inicjatywa Andrzeja Wachowiaka, jak się później okazało, przerodziła się w ob-
chodzone dorocznie uroczystości poświęcone morzu. Przed wybuchem II wojny światowej Święto Morza lub inaczej Dni Morza, obchodzone by-
ły ośmiokrotnie, przede wszystkim w Gdyni. W czasie wojny i okupacji tradycje obchodów kontynuowane były w tajemnicy, a na okrętach pol-
skiej Marynarki Wojennej niekiedy dni te przypadały na okres wojennych zmagań na morzu. Po wojnie uroczystości odbywały się także w innych 
miastach polskiego wybrzeża, m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Słupsku, Ustce, Władysławowie, Świnoujściu i Sopocie. Święto MW po raz pierw-
szy obchodzono 10 lutego 1928 roku, jako nawiązanie do zaślubin Polski z morzem. W kolejnych latach obchodów marynarskiego święta nie 
przerwała nawet wojna. Z należytym szacunkiem tradycje podtrzymywano bowiem na polskich okrętach, które walczyły u boku aliantów. Po woj-
nie, Święto MW, zostało ustanowione na ostatnią niedzielę czerwca jako finał obchodów Dni Morza. 

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. Wró-
ciliśmy do korzeni i do pięknej tradycji. Li-
czę na to, że w kolejnych latach zorganizu-
jemy Święto z jeszcze większym rozmachem 
i że jeszcze większa ilość organizacji włą-
czy się w przygotowanie obchodów Święta 
Morza.” - mówi Andrzej Królikowski.
Co do tego, że takie święto należy w przy-
szłości kontynuować nie ma żadnych wąt-
pliwości Bogusław Witkowski, prezes Po-
morskiego Okręgowego Związku Żeglar-
skiego. „Tegoroczne Święto Morza obejmo-
wało ponad 40 imprez. Przez dziewięć dni 
Gdynia była prawdziwą morską stolicą 
Polski. Jesteśmy bardzo zadowoleni z prze-
biegu imprezy. Nie spoczywamy jednak na 
laurach. Już zaczynamy planować jej kolej-
ną edycję. Mogę zapewnić, że będzie jesz-
cze ciekawsza” - mówi prezes POZŻ.

Francji admirał Bernard Rogel. 
Podczas uroczystości dowódca polskiej MW 
podkreślił efekty ostatnich 20 lat współpracy 
sił morskich Polski i Francji zapoczątkowanej 
w 1995 roku przez okręty 9 Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Helu, a następnie rozszerzanej 
przez kolejne jednostki polskiej MW. Szcze-
gólną uwagę zwrócił zarówno na konsultacje 
sztabowe jak i ćwiczenia morskie organizowa-
ne przez siły morskie obu państw, w tym także 
na współpracę polskich i francuskich specjali-
stów w zakresie nurkowania i prac podwod-
nych. Odznaczenie to jest zaszczytem nie tylko 
dla mnie osobiście, ale dla całej polskiej Ma-
rynarki Wojennej […] jest potwierdzeniem 
owocnej współpracy w wielu obszarach dzia-

łalności naszych sił morskich. Chciałbym pod-
kreślić, że dołożę wszelkich starań, aby nadal 
rozwijać polsko-francuskie relacje – powie-
dział podczas uroczystości admirał floty To-
masz Mathea. 
Legia Honorowa to najwyższe francuskie od-
znaczenie państwowe przyznawane wojsko-
wym i cywilom, w tym także cudzoziemcom. 
Zostało ustanowione ponad 200 lat temu (w 
1802 roku) przez Napoleona Bonaparte. Mot-
tem Legii Honorowej jest „Honor i Ojczyzna”. 
Odznaczenie jest przyznawane m.in. w uzna-
niu zasług na rzecz współpracy międzynaro-
dowej i przyjaźni polsko-francuskiej w róż-
nych dziedzinach, w tym także w zakresie 
współpracy wojskowej. 

Powrót do tradycji
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Ośrodek zajmuje się głównie 
organizacją rejsów szkole-
niowo-nawigacyjnych. Z re-
guły są to dwutygodniowe 

wyjścia jednostek na morze. „Kiedyś 
tego typu szkolenia były organizowane 
tylko na potrzeby Marynarki Wojennej, 
natomiast obecnie z naszych szkoleń 

korzystają wszystkie rodzaje Sił Zbroj-
nych. Organizujemy także rejsy krótko-
terminowe - kilkudniowe” - mówi kmdr 
por.  Rober t Kozacki,  komendant 

Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Ma-
rynarki Wojennej. Dodaje, że żołnie-
rze, zwłaszcza ci spoza Marynarki Wo-
jennej szybko nabierają pokory wobec 
morza. „Bałtyk jest trudnym akwenem 
do żeglowania. Pogoda jest tutaj bar-
dzo zmienna i dla początkujących że-
glarzy warunki pogodowe są często 
przerażające. To nie jest Morze Śród-
ziemne, gdzie przez tydzień jest sło-
necznie i gładko jak na jeziorze. Na 
Bałtyku aura potrafi zmienić się z go-
dziny na godzinę. Żeglowanie po tym 
akwenie wymaga sporo pracy i trochę 
odwagi, zwłaszcza jeśli chodzi o poru-
szanie się na pokładach małych kilku-
nastometrowych jednostek” - wyjaśnia 
komendant.
Kursy kończą się egzaminem państwo-
wym na żeglarza lub sternika jachto-
wego. OSŻMW szkoli też załogi łodzi 
motorowych. Głównie marynarzy, któ-
rzy służą na okrętach wyposażonych 
właśnie w łodzie motorowe. Jesienią i 
wczesną wiosną organizowane są szko-
lenia motorowodne w bardzo trudnych 
warunkach pogodowych. Jednym z ich 
elementów jest podchodzenie do okrę-
tu przy bardzo dużej fali. Ośrodek jest 
jedyną instytucją w Polsce, która szko-
li formacje mundurowe z zakresu że-
glarstwa morskiego i prowadzi kursy 
motorowodne. Z tego typu ćwiczeń ko-
rzystają też wojska specjalne, takie jak 
Grom czy Formoza. Ze szkoleń 
OSŻMW korzystają również jednostki 
podległe pod Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych, takie jak Policja, czy 
Straż Graniczna. Każdego roku w 
OSZMW szkoli się około 1200 osób.
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OŚRODEK SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO MARYNARKI WOJENNEJ jest organizatorem Regat o 
Puchar Dowódcy Marynarki Wojennej. W tym roku zorganizowano je już po raz 54.  Odbyły się 
one w ramach tegorocznych obchodów Święta Morza. OSŻMW organizuje także regaty trójmiej-
skich samorządowców „Trójcup”. Jest również współorganizatorem innych regat wynikających z 
planów Polskiego Związku Żeglarskiego. Jednostka posiada na swoim wyposażeniu 17 jachtów 
pełnomorskich, 5 jachtów zatokowych, 2 szkoleniowe łodzie motorowodne oraz 4 łodzie typu 
RIB. Obecnie w OSŻMW pracuje niespełna 30 osób. 

Armia pod żaglami

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej to 
jedyna jednostka w Wojsku Polskim zajmująca się 
szkoleniem żeglarskim i motorowodnym. Szkolą się w niej 
nawet służby mundurowe spoza wojska.

Panu komandorowi rezerwy Czesławowi SIKORZE
oraz jego Rodzinie

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 
z powodu śmierci

żony Bożeny

składają :
Dowódca MW

Kierownictwo MW
koleżanki i koledzyz Logistyki Marynarki Wojennej

Panu kmdr ppor. Maciejowi KASPRZAKOWI
oraz Jego Najbliższym

szczere kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MATKI

kadra Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej
Sztabu Marynarki Wojennej RP 
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W paradzie udział wzięły jednostki 
reprezentujące wszystkie najważniejsze 
klasy okrętów będące na wyposażeniu 
Marynarki Wojennej. Można było więc 
zobaczyć fregatę rakietową, okręt pod-
wodny, okręt transportowo-minowy, 
okręt rakietowy, niszczyciel min, trało-
wiec, okręt ratowniczy, rozpoznawczy, 
hydrograficzny oraz zbiornikowiec. Po 
paradzie okrętów i lotnictwa morskiego 
nastąpiła parada jachtów i żaglowców. 
Impreza miała charakter międzynarodo-
wy, ponieważ oprócz polskich okrętów 
wziął w niej udział także litewski nisz-
czyciel min, łotewski katamaran oraz ro-

syjski trałowiec. Wszystkie okręty szły 
w szyku torowym, kursem północnym, 
prędkością 7 węzłów zachowując odle-
głości 1 kabla od siebie (ok. 200 m). 
Wejście na kurs 000º nastąpiło na wyso-
kości Kępy Redłowskiej. Następnie 
okręty przeszły na północ aż do wejścia 
do portu w Gdyni gdzie nastąpiło rozfor-
mowanie szyku. Kolejność okrętów w 
szyku była następująca: fregata rakieto-
wa ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręt ło-
tewski „Skrunda”, okręt litewski „Kur-
sis”, okręt rosyjski BT-212, okręt trans-
portowo-minowy ORP „Toruń”, okręt 
ratowniczy ORP „Lech”, okręt rozpo-

znawczy ORP „Nawigator”, niszczyciel 
min ORP „Czajka”, trałowiec ORP „Go-
pło”, zbiornikowiec ORP „Bałtyk”, 
okręt ratowniczy ORP „Zbyszko”, okręt 
podwodny ORP „Orzeł” i okręt rakieto-
wy ORP „Piorun”. Paradę lotniczą nad 
idącymi w szyku okrętami wykonały na-
tomiast maszyny lotnictwa morskiego: 
śmigłowce zwalczania okrętów podwod-
nych Mi-14 PŁ oraz śmigłowiec ratow-
niczy „Anakonda”.

Parada Morska i Lotnicza

Najatrakcyjniejszą częścią obchodów Święta Morza i Marynarki Wojennej była 
Parada Morska i Lotnicza. Jednostki polskiej floty oraz okręty z Litwy, Łotwy i 
Rosji przepłynęły w szyku wzdłuż plaży z Sopotu do Gdyni. W powietrzu 
towarzyszyły im śmigłowce morskiego Rodzaju Sił Zbrojnych.
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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Wszystko to usłyszeć można 
było w wykonaniu najlep-
szych wojskowych orkiestr z 
Francji, Węgier i Polski. 

Oprócz uczestnictwa w koncertach galo-
wych i pokazach dla publiczności orkiestry 
uświetniły centralne uroczystości tegorocz-
nego Święta Morza. 
Organizatorami Festiwalu był Departament 
Wychowania i Promocji Obronności MON, 
Marynarka Wojenna oraz (po raz drugi z 
rzędu) miasto Gdynia. Głównym założe-
niem festiwalu była popularyzacja dorobku 
i tradycji orkiestr wojskowych, a także pro-
mocja kultury muzycznej różnych narodów. 
W tegorocznym Festiwalu zaprezentowały 
się dwa zespoły orkiestr wojskowych z 
Francji i Węgier oraz dziewięć orkiestr z 
Polski. Wystąpiła także Kompania Repre-
zentacyjna Marynarki Wojennej, „Mażoret-
ki” z Klubu 6. Batalionu Powietrzno-De-
santowego z Gliwic i Tamburmajorki 11. 
Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W 

Festiwalu wzięły także udział zespoły: „In-
wencja” z Brzegu, Zespół Wokalny Klubu 
Marynarki Wojennej i Zespół Pieśni i Tań-
ca „Ziemia Bydgoska”, a także drużyna 
walki wręcz z Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Specjal-
nym gościem Festiwalu był zespół Lady 
Pank.
Festiwal miała rozpocząć parada orkiestr 
na bulwarze Nadmorskim w Gdyni, jednak 
ze względu na opady deszczu ten występ 
odwołano. Później pogoda już nie prze-
szkadzała organizatorom i w czwartek, 27 
czerwca w Klubie 3. Flotylli Okrętów w 
Gdyni oficjalnie zainaugurowano Festiwal. 
W trakcie dwóch koncertów galowych (28 i 
29 czerwca), na placu przed Oceanarium 
Gdyńskim orkiestry zaprezentowały mię-
dzy innymi własne programy choreogra-
ficzno-muzyczne, hymny narodowe i za-
grały wspólnie znane pieśni o tematyce 
morskiej. Muzyce towarzyszyli artyści cyr-
kowi, balet, tancerze, szczudlarze i połyka-

cze ogni. Gwiazdą koncertu, który odbył 
się w sobotę 29 czerwca był zespół Lady 
Pank, który swoje największe przeboje za-
prezentował przy akompaniamencie or-
kiestr wojskowych. Tego dnia koncert 
zwieńczył pokaz sztucznych ogni i defilada 
orkiestr
W niedzielę, 30 czerwca, w ostatnim dniu 
Festiwalu, który jednocześnie był Świętem 
Marynarki Wojennej orkiestry przedefilo-
wały ulicą Świętojańską do skweru Ko-
ściuszki, gdzie następnie stanowiły oprawę 
muzyczną uroczystości przy Płycie Mary-
narza Polskiego. Ostatnią okazją do posłu-
chania utworów w wykonaniu orkiestr woj-
skowych był koncert na molo w Gdyni – 
Orłowie, który obserwować można było 
równolegle z Paradą Morską i Lotniczą 
Marynarki Wojennej, która odbywała się w 
tym samym czasie na Zatoce Gdańskiej. 

Podczas Festiwalu wystąpiły:
Zespół Lady Pank w akompaniamencie orkiestr
Orkiestra Węgierskich Sił Zbrojnych
Orkiestra TRANSMISSIONS z Francji
Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji w Warszawie(wraz z Motocyklową Asystą Honorową)
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu
Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy
Orkiestra Wojskowa w Elblągu
Orkiestra Wojskowa w Koszalinie
Orkiestra Wojskowa w Krakowie
Orkiestra Wojskowa w Szczecinie
Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
Mażoretki z Klubu 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego z Gliwic
Tamburmajorki 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
Zespół „Inwencja” z Brzegu
Zespół Wokalny Klubu Marynarki Wojennej
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”
Drużyna walki wręcz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Chopin w marszu

Ostatni tydzień czerwca upłynął w Gdyni pod znakiem Festiwalu Orkiestr Wojskowych. 
Od 26 do 30 czerwca w przemarszach i na koncertach w różnych częściach „Miasta z 
Morza i Marzeń” zobaczyć można było galowe, barwne mundury, musztrę paradną przy 
dźwiękach muzyki marszowej i wysłuchać niezliczonej ilości utworów takich artystów 
muzyki jak Georges Bizet, Johannes Brahms, Fryderyk Chopin czy Henryk Wieniawski. 

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@gmail.com
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zowane są konkursy historyczne, plastyczne, fo-
tograficzne i muzyczne, wystawy wyjazdowe, 
ekspozycje zabytków i pamiątek ze zbiorów 
Marynarki Wojennej, a także wycieczki dla 
dzieci i młodzieży połączone ze zwiedzaniem 
polskich baz morskich, okrętów oraz miejsc pa-
mięci narodowej na Wybrzeżu. Najbardziej 
atrakcyjnym, corocznym wydarzeniem projektu 
„Miasta - Okręty” jest turniej „Wielobój Mor-
ski”, podczas którego reprezentacje miast rywa-
lizują o „Złotą Kotwicę Dowódcy Marynarki 
Wojennej”. Turniej ten wszedł już na stałe do 
kalendarza wydarzeń 8 Flotylli Obrony Wy-
brzeża i jednocześnie stał się jednym z najważ-
niejszych wydarzeń obchodów Święta Mary-
narki Wojennej w Świnoujściu.

M I A S T A - O K R Ę T Y
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W ostatnią sobotę roku szkolnego, 22 czerwca, reprezentacje pięciu miast, których nazwy noszą 
okręty Marynarki Wojennej rywalizowały w finale Turnieju o „Złotą Kotwicę Dowódcy Marynarki 
Wojennej RP”. Turniej, zwany również Wielobojem Morskim, odbywa się co roku w ramach projektu 
edukacyjnego „Miasta-Okręty”.

Gospodarzem turnieju jest 8 Flotylla 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 
To właśnie w składzie tej Flotylli 
znajduje się 5 okrętów transporto-

wo-minowych, które noszą nazwy ORP „Lu-
blin”, ORP „Gniezno”, ORP „Kraków”, ORP 
„Poznań” i ORP „Toruń”. Tegoroczny finał tur-
nieju poprzedzony był eliminacjami okręgowy-
mi, które przeprowadzono w poszczególnych 
miastach. O prawo startu w finale walczyli 
uczniowie klas gimnazjalnych. Podczas turnieju 
w Świnoujściu zwycięzcy lokalnych eliminacji 
zaprezentowali swoje miasta w walce o główne 
trofeum zawodów - „Złotą Kotwicę Dowódcy 
Marynarki Wojennej”. Zawodnicy walczyli w 
czterech konkurencjach marynarskich: przecią-
gali linę, walczyli na bomie, biegali w sztafecie 
z odbijaczem oraz rzucali kołem ratunkowym 

do celu. Konkurencje zręcznościowe poprzedził 
konkurs wiedzy marynistycznej. Gimnazjaliści 
z głębi kraju musieli wykazać się nie tylko zna-
jomością sprzętu obecnie pozostającego na wy-
posażeniu morskiego rodzaju Sił Zbrojnych, ale 
odpowiadali również na pytania związane z tra-
dycjami i historią Marynarki Wojennej. Po za-
ciętej rywalizacji główne trofeum zawodów wy-
walczyła, kolejny raz, reprezentacja młodzieży 
z Gniezna. Zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my, przypominając że już za rok odbędzie się 
jubileuszowy X finał turnieju.
Założeniem projektu „Miasta – Okręty” jest 
podkreślanie związków różnych regionów i 
miast w Polsce z morzem, a także historią i 
współczesną Marynarką Wojenną. Projekt ma 
głównie oddziaływać na dzieci i młodzież. Ma 
charakter edukacyjny i wychowawczy. Organi-
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IX FINAŁ 
TURNIEJU MORSKIEGO tu Jachtowego był też punkt zamiany monet 

NBP, w którym można było wymienić obiegowe 
dwuzłotówki na monety z wizerunkiem okrętu. 
Uroczystość została podkreślona występem dzie-
ci działających w sekcjach zainteresowań Klubu 
8.FOW.
Moneta Narodowego Banku Polskiego z wize-
runkiem okrętu transportowo-minowego ORP 
„Lublin” jest już siódmą emitowaną przez NBP 
z serii „Polskie Okręty”. Dla kolekcjonerów 
przygotowano 800 tys. dwuzłotówek. Wszystkie 
wykonane są ze stopu Nordic Gold.  Rewers mo-
nety przedstawia wizerunek okrętu na tle morza.  
Do tej pory ukazały się monety z wizerunkami: 
ORP „Błyskawica”, ORP „Orzeł”, ORP „Dra-
gon”, ORP „Piorun”, ORP „Gdynia” oraz ORP 
„Warszawa”. Seria „Polskie Okręty”, na którą 
złoży się osiem monet, poświęcona jest polskim 
okrętom wojennym. W tym roku ukaże się jesz-
cze jedna moneta z wizerunkiem fregaty ORP 
„Gen. K. Pułaski”.
Tuz przed zamknięciem tego numeru „Bandery” 
miało miejsce kolejne „wodowanie” monety z 
wizerunkiem ORP „Lublin”, które tym razem 
odbyło się nie nad morzem, lecz w mieście Lu-
blin.

Uroczystość „wodowania” dwuzło-
tówki odbyła się w Porcie Jachto-
wym w Świnoujściu. Cała ceremo-
nia miała bardzo morski charakter - 

moneta została ochrzczona wodą z Bałtyku, a jej 
matką chrzestną została prof. Małgorzata Zale-
ska - członek zarządu Narodowego Banku Pol-
skiego. W uroczystości towarzyszył jej 
kontradmirał Krzysztof Teryfter - dowódca 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz kpt. mar. Piotr 
Mazurek dowódca okrętu ORP „Lublin”. „Je-
stem dumny, iż to właśnie sylwetka okrętu ORP 
LUBLIN, którym dowodzę jest na monecie Na-
rodowego Banku Polskiego. Dotychczas na mo-
netach były okręty historyczne - tym razem jest 

to okręt, który pozostaje w służbie cały czas wy-
konując zadania na morzu. Bezpośrednio przed 
uroczystością wodowania monety powróciliśmy 
z Estonii z komponentem sił Korpusu Wielonaro-
dowego ze Szczecina wydzielonym do ćwiczenia 
„Saber Strike 13”. Moja radość jest podwójna - 
moim miastem rodzinnym jest właśnie Lublin” – 
mówi kpt. mar. Piotr Mazurek.
Każdy kto przybył na uroczystość mógł zwie-
dzić okręt oraz zagrać w grę planszową „statki”. 
Dla najmłodszych przygotowano szereg zabaw, 
w których nagrodami były dwuzłotówki z okrę-
tem. Można było za pomocą wykrywacza meta-
li poszukać monet w ziemi. Były one ukryte na 
specjalnym „polu monetowym”.  Na terenie Por-

Finał tegorocznych obchodów „Dni Morza” już za nami. Miłośnicy morza świętowali od 
Świnoujścia po Krynicę Morską. Były pokazy sprzętu Marynarki Wojennej, parady 
okrętów i żaglowców oraz szanty. W Świnoujściu święto ludzi morza miało jeszcze jedną 
atrakcję. Była nią prezentacja monety Narodowego Banku Polskiego z okrętem ORP 
„Lublin” na rewersie.  
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Kolejna dwuzłotówka z wizerunkiem okrętu

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

Projekt okrętów projektu 767 (od nazwy pierwszego z serii - klasa Lublin) powstał pod koniec 

lat 80 w gdańskiej Stoczni Północnej. Również tam, 12 października 1989 r., na okręcie po raz 

pierwszy podniesiono banderę wojenną. Obecnie ORP „Lublin” służy w 8. Flotylli Obrony Wy-

brzeża w Świnoujściu. Jego wyporność wynosi 1745 ton, może rozwinąć prędkość do 16,5 wę-

zła, a jego zasięg to 1500 mil morskich. Okręt przeznaczony jest do załadunku z nieuzbrojone-

go brzegu, transportu morzem oraz wyładowania w warunkach bojowych na nieuzbrojonym 

brzegu – pływającej i niepływającej techniki wojskowej i żołnierzy desantu morskiego. Może 

również transportować i stawiać miny morskie w obronnych zagrodach minowych. W swojej 

służbie „Lublin” wielokrotnie uczestniczył w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. 

ANAKONDA i BALTOPS, a także transportował wydzielone siły Wojsk Lądowych na ćwiczenia za-

graniczne.
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Po raz dziesiąty uroczyście odsłonięto tablice i gwiazdy w 
Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Rewie. W tym roku gwiazdą 
uhonorowano m.in. byłego dowódcę Marynarki Wojennej 
ś.p. admirała Romualda Andrzeja Wagę. 

Uroczystości poprzedziła sesja po-
pularno-naukowa w Gminnym 
Domu Kultury w Pierwoszynie, 
na której przedstawiono życiory-

sy i dokonania postaci uhonorowanych 
gwiazdami: admirała Romualda Andrzeja 
Wagi, prof. dr. hab. Bolesława Kasprowicza 
oraz Władysława Wagnera. Po sesji popular-
no-naukowej uczestnicy uroczystości przeszli 
na Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi 
Morza w Rewie, by oddać tradycyjny hołd 
wszystkim bohaterom polskiego morza. 
Odsłonięcia gwiazdy poświęconej admirało-
wi Wadze dokonała wdowa – pani Maria Wa-
ga.  „Jestem bardzo szczęśliwa, że w ten spo-
sób uhonorowano mego męża” – powiedzia-

ła pani Waga. „W moim sercu on będzie za-
wsze, ale cieszę się, że inni o nim pamiętają, 
bo zasłużył sobie na takie potraktowanie. Jest 
ulica jego imienia i jest gwiazda. Andrzej był 
wspaniałym mężem i wspaniałym człowie-
kiem, który lubił pomagać ludziom. Jestem 
dumna i w imieniu całej rodziny chcę wszyst-
kim podziękować.” Odsłonięto również tabli-
cę upamiętniającą złożenie ziemi pobranej z 
miejsc kaźni nad polskimi oficerami, poli-
cjantami i urzędnikami państwowymi w Ka-
tyniu, Charkowie i Miednoje. 
Po złożeniu wiązanek kwiatów pod Krzyżem 
Morskim dowódca Marynarki Wojennej ad-
mirał floty Tomasz Mathea, uhonorował me-
dalem za zasługi dla Marynarki Wojennej: Je-

Gwiazda admirała Romualda 
A. Wagi w Ogólnopolskiej Alei 

Zasłużonych Ludzi Morza

rzego Włudzika (wójta Gminy Kosakowo), 
Zdzisława Miszewskiego, Tadeusza Szajnę, 
Tomasza Boguckiego, Andrzeja Spirydowi-
cza, Alinę Mroczkowską i Wiesława Ząbka.
W trakcie uroczystości dowódca Marynarki 
Wojennej został udekorowany Orderem Ho-
norowym Związku Piłsudczyków Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wręczono również wy-
różnienia dla Kompanii Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej oraz Orkiestry Repre-
zentacyjnej Marynarki Wojennej.

Wyboru kandydatów do Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza dokonuje kapituła w składzie: 
- Marszałek Województwa Pomorskiego
- Dowódca Marynarki Wojennej RP
- Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
- Przedstawiciel Ligi Morskiej i Rzecznej
- Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
- Przedstawiciel Związku Miast i Gmin Morskich
- Starosta Pucki
- Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo
- Wójt Gminy Kosakowo
Każdego roku wybiera się trzy kandydatury. 

ŚWIATOWY DZIEŃ HYDROGRAFII 
Trudno sobie wyobrazić bezpieczną żeglugę bez hydrografii. Praktycznie każdego dnia, 
wszyscy użytkownicy morza korzystają z efektów pracy hydrografów. Pod koniec czerwca w 
Polsce obchodzono Światowy Dzień Hydrografii. 

Światowy Dzień Hydrografii (WHD – World Hydrography Day) został ustanowiony w efekcie działań Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej 
(IHO), która podczas odbywanej w 2002 roku Międzynarodowej Konferencji Hydrograficznej, podjęła decyzję o rozpoczęciu starań, zmierzających 
do uznania przez Organizację Narodów Zjednoczonych corocznego Światowego Dnia Hydrografii. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, 
w dniu 29 listopada 2005 roku, przyjęło Rezolucję A/60/30, akceptującą ideę „Światowego Dnia Hydrografii”, wyznaczając jednocześnie dzień 
obchodów na 21 czerwca. Dzień 21 czerwca został wybrany dla upamiętnienia powołania w 1921 roku w Monako Międzynarodowego Biura Hy-
drograficznego. 

Z okazji Światowego Dnia Hydrografii, w piątek, 21 czerwca, można było zobaczyć i wejść na 
pokład okrętu hydrograficznego Marynarki Wojennej – ORP „Heweliusz” oraz statku UM – „Zo-
diak”, które cumowały w basenie Prezydenta. Tego samego dnia Biuro Hydrograficzne MW zor-
ganizowało spotkanie hydrografów morskich w Auditorium Maximum Wydziału Nawigacji Aka-
demii Morskiej. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały materiały z prac jakie wykonują 
hydrografowie na rzecz gospodarki morskiej i zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. Swoje ma-
teriały przedstawili przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni, Instytutu Morskiego w Gdań-
sku, Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP oraz BHMW. Dzień wcześniej odbyła się na-
tomiast sesja specjalistyczna w ramach X Międzynarodowej Konferencji Nawigacyjnej „Nawiga-
cja Morska i Bezpieczeństwo Transportu Morskiego”, zorganizowana przez Wydział Nawigacyj-
ny Akademii Morskiej w Gdyni i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. 

Tegoroczne obchody Światowego 
Dnia Hydrografii odbyły się pod 
hasłem: „Hydrografia – fundamen-
tem gospodarki morskiej”. Hasło to 

wcale nie dziwi ponieważ służby hydrogra-
ficzne to jedno z najważniejszych ogniw w 
systemie zapewnienia bezpieczeństwa żeglu-
gi. To dzięki pracy hydrografów powstają 
mapy morskie, locje, wiadomości żeglarskie, 
ostrzeżenia nawigacyjne, stawiane jest ozna-
kowanie nawigacyjne itd. Bez hydrografii 

trudno dzisiaj byłoby mówić także o rozwoju 
portów i infrastruktury morskiej. Nie rozwi-
jałaby się turystyka morska oraz nie byłoby 
mowy o wdrażaniu programów ochrony śro-

dowiska morskiego. 
W Polsce bardzo szybko dostrzeżono korzy-
ści wynikające z posiadania własnej hydro-
grafii. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 
roku, to właśnie hydrografia była jednym z 
pierwszych elementów struktur tworzącej się 
wówczas Marynarki Wojennej oraz admini-

stracji morskiej. Po wojnie polskie okręty hy-
drograficzne Marynarki Wojennej uczestni-
czyły m.in. w badaniach geofizycznych przy-
czyniając się do wykrycia złóż ropy naftowej 
na Bałtyku, badaniach złóż rzadkich metali 
na Pacyfiku, czy w wyprawach polarnych. 
Współczesna polska hydrografia to głównie 
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
(BHMW) oraz Dywizjon Zabezpieczenia 
Hydrograficznego MW (dZH). BHMW 
swoim zasięgiem obejmuje obszar całego 
Bałtyku i Cieśnin Bałtyckich, wydaje papie-
rowe mapy morskie, opracowuje mapy elek-
troniczne, locje, „Wiadomości Żeglarskie” 
(w wersji polskiej i angielskiej) oraz utrzy-
mując krajowy system informacji nautycznej 
i ostrzeżeń nawigacyjnych ostrzega o niebez-
pieczeństwach na morzu. Główne zadania 
Biura Hydrograficznego MW to zabezpie-
czenie nawigacyjno-hydrograficzne i oce-
anograficzno-meteorologiczne działań sił 
Marynarki Wojennej. Biuro Hydrograficzne 
pełni także rolę państwowej morskiej służby 
hydrograficznej i oznakowania nawigacyjne-
go w zakresie hydrografii i kartografii mor-
skiej. Biuro reprezentuje nasz kraj w Między-
narodowej Organizacji Hydrograficznej 
(IHO) oraz jej komitetach i grupach robo-
czych. Zatrudnia specjalistów kartografii, hy-
drografii, oceanografii, meteorologów, anali-
tyków, grafików oraz administrację. Materiał 
do analiz i opracowań dostarcza Dywizjon 
Zabezpieczenia Hydrograficznego z dwoma 
dużymi, specjalistycznymi okrętami hydro-
graficznymi: ORP „Arctowski”, ORP „He-
weliusz”. W skład Dywizjonu wchodzą jesz-
cze motorówki i kutry hydrograficzne. Biuro 
Hydrograficzne MW korzystając z najnowo-
cześniejszych echosond i sonarów, systemów 
satelitarnych i najnowszych komputerów gra-
ficznych oraz doświadczenia swoich pracow-
ników, tworzy mapy cyfrowe oraz elektro-
niczne bazy danych hydrograficznych. 
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Maj i czerwiec były miesiącami pokazów lotniczych. Jak co roku na imprezach tego typu w całej 
Polsce spotykają się nie tylko miłośnicy lotnictwa, dla których to doskonała okazja do podziwiania 
skrzydeł i śmigieł w powietrzu, ale i piloci, którzy wymieniając się doświadczeniami z innymi 
załogami pokazują swoje umiejętności licznie zgromadzonym widzom.

18 maja statki powietrzne 
Brygady Lotnictwa Mary-
narki Wojennej wzięły 
udział w pokazach z oka-

zji jubileuszu 50-lecia powstania pierwszej 
jednostki śmigłowcowej w Polsce. W po-
kazie statycznym na płycie lotniska w Ino-
wrocławiu zaprezentowany został śmigło-
wiec zwalczania okrętów podwodnych Mi-
14 PŁ z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego w 
Darłowie. Nie zabrakło także pokazu dy-
namicznego – załoga śmigłowca ratowni-
czego W-3RM Anakonda z 43 Bazy Lot-
nictwa Morskiego w Gdyni wykonała po-
kaz ratownictwa morskiego nad płytą lotni-
ska.
1 i 2 czerwca, w trakcie VI Płockiego Pik-
niku Lotniczego, śmigłowce zaprezento-
wały elementy działań wykonywanych 
podczas poszukiwania zanurzonych okrę-
tów podwodnych, akcję ratowniczą nad 
wodą i pokaz pilotażu śmigłowca pokłado-
wego SH-2G. W trakcie pokazu śmigłowca 

zwalczania okrętów podwodnych (Mi-14 
PŁ) piloci wykonali zawis i opuszczenie 
anteny stacji hydroakustycznej. Śmigło-
wiec ratowniczy Anakonda zaprezentował 
przebieg akcji ratowniczej prowadzonej 
nad wodą, a załoga śmigłowca pokładowe-
go SH-2G pokaz precyzyjnego pilotażu 
niezbędnego do lądowania na pokładzie 
okrętu w morzu.
23 czerwca, w trakcie VI Rodzinnego Pik-
niku Lotniczego w Gryźlinach pod Olszty-
nem można było zobaczyć natomiast nie-
mal czterdzieści samolotów i śmigłowców, 
a wśród nich po raz pierwszy dwa śmi-
głowce z Marynarki Wojennej. W pokazie 
statycznym można było obejrzeć ratowni-
czą „Anakondę” i amerykańskiej produkcji 
śmigłowiec pokładowy Kaman SH-2G Su-
per Seasprite. Oba śmigłowce wykonały 
także symultaniczny start z płyty lotniska 
czym wywołały aplauz wśród zgromadzo-
nych widzów Pikniku. Udział w pokazach, 
piknikach i festynach to ważny element 

promocji polskich i morskich skrzydeł, 
kierowany zarówno do miłośników i fanów 
lotnictwa, jak i jego przyszłych adeptów. 
Imprezy te stwarzają okazję do bliższego 
poznania i „dotknięcia” niedostępnych na 
co dzień maszyn, poznania ich możliwości 
oraz rozmowy z załogami. Polscy lotnicy 
morscy biorą także udział w pokazach za 
granicą, które stanowią tak samo ważny 
element promocji naszego kraju oraz moż-
liwość wymiany doświadczeń między lot-
nikami w środowisku międzynarodowym.
Na wyposażeniu lotnictwa morskiego znaj-
dują się obecnie 44 statki powietrzne, 14 
samolotów Bryza w wersjach patrolowo – 
rozpoznawczej An-28B1R i An-28B1RM 
Bis, monitoringu ekologicznego An-28E, 
transportowej An-28TD, a także 30 śmi-
głowców kilku typów: zwalczania okrętów 
podwodnych Mi-14PŁ, pokładowe SH-2G, 
ratownicze Mi-14PŁ/R i W-3RM „Ana-
konda”, transportowe Mi-17 i W-3 oraz 
Mi-2. Do głównych zadań lotnictwa mor-
skiego należy poszukiwanie, śledzenie i 
zwalczanie okrętów podwodnych samo-
dzielnie i we współdziałaniu z siłami okrę-
towymi, poszukiwanie, rozpoznanie i 
wskazywanie celów okrętom, zabezpiecze-
nie ratownicze polskiej strefy poszukiwa-
nia i ratownictwa na Bałtyku oraz strefy 
przybrzeżnej, monitoring ekologiczny Pol-
skiej Strefy Ekonomicznej oraz transport 
ludzi i sprzętu.

POKAZY LOTNICTWA MORSKIEGO

kpt. mar. Piotr Wojtas
p.wojtas@mw.mil.pl



Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy MW - 
zakończenie testów poligonowych

Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy Marynarki Wojennej osiągnął gotowość techniczną do działań. Odbiór sprzętu oraz podpisanie proto-
kołów odbyło się z udziałem wiceministra Obrony Narodowej Waldemara Skrzypczaka i dowódcy Marynarki Wojennej admirała floty Toma-
sza Mathea. Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości bojowej przez Dywizjon, realizowany będzie jeszcze proces szkolenia oraz dostawy kolej-
nych rakiet NSM. 

Obecnie Dywizjon wyposażony jest w całość sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, w tym: 6 wyrzutni rakietowych na samochodzie, 
6 wozów kierowania uzbrojeniem, 3 mobilne centra łączności, 3 wozy dowodzenia (jeden dowódcy dywizjonu i dwa dowódców baterii), 2 sa-
mochody transportowo-załadowcze, 1 warsztat specjalistyczny na samochodzie oraz 2 stacje radiolokacyjne TRS-15C. Cały sprzęt mobilny 
oparty jest o pojazdy polskiej produkcji typu Jelcz. Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy MW wyposażony jest także w sprzęt do obrony przeciw-
lotniczej – armaty ZU-23-2 oraz zestawy rakietowe „Grom”. Głównym uzbrojeniem Dywizjonu są rakiety najnowszej generacji, norweskiej 
produkcji, typu NSM (Naval Strike Missile), mogące zwalczać zarówno nawodne cele morskie, jak i cele lądowe. Docelowo do 2016 roku, jed-
nostka ma być uzbrojona w 50 tego typu rakiet, w tym 48 bojowych i 2 z systemem telemetrycznym. 12 bojowych rakiet zostało już dostarczo-
nych do Marynarki Wojennej. 

FO
T.

 M
AR

CI
N

 P
UR

M
AN



M
ILEN

A PTASZYŃ
SK

A - 5 LATK
A UCZĘSZCZAJĄCA D

O
 PR

ZED
SZKO

LA N
R

 5 W
 LUBLIN

IE.
FOT. BEN

O
N

 BUJN
O

W
SK

I 


	Bandera Marzec 2013 okł 1
	Bandera Marzec 2013 okł 2a
	test1-16
	Bandera Marzec 2013 okł 3a
	Bandera Marzec 2013 okł 4

