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Podwodne niebezpieczeństwo 
zneutralizowane
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Blisko 130 bomb głębinowych, ponad 8000 sztuk amunicji przeciwlotniczej i artyleryjskiej, różnego typu miny oraz granaty – to 
wszystko wyciągnęli z wody i zneutralizowali na poligonie marynarze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Obiekty zalegały na dnie przy na-
brzeżu toru wodnego Szczecin - Świnoujście w rejonie Kanału Mielińskiego. Przedmioty niebezpieczne zostały wykryte przez pracowni-
ków wykonujących prace hydrotechniczne przy nabrzeżu na zlecenie Urzędu Morskiego. Natychmiast powiadomiono służby dyżurne Ma-
rynarki Wojennej. Do akcji skierowano nurków – minerów z 12. Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia oraz saperów z Patrolu Rozmino-
wania z 8. Batalionu Saperów z Dziwnowa. Po przeprowadzeniu podwodnego rekonesansu stwierdzono w wodzie obecność m.in. amuni-
cji oraz bomb głębinowych typu DM-11. Wszystkie znaleziska pochodziły z okresu II wojny światowej. Działania sił 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża odbywały się w koordynacji z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świnoujściu oraz z Wojewódzkim Zespołem Za-
rządzania Kryzysowego w Szczecinie. Marynarzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wspierali specjaliści z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szcze-
cina. Całością operacji likwidacji znaleziska dowodził kmdr por. Lucjan Mazur, szef inżynierii wojskowej 8.FOW
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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Grzegorz Waletko

 Szanowni Czytelnicy,

W 1920 roku w ramach Marynarki Wojennej powstała nowa, integralna for-
macja - lotnictwo morskie. W ciągu 93 lat zmieniała ona swoją strukturę i 
wyposażenie w zależności od zadań stawianych przed morskim rodzajem 
Sił Zbrojnych. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić skuteczne prowadzenie ope-

racji poszukiwania i ratownictwa (SAR), czy zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) bez 
wsparcia wyspecjalizowanego lotnictwa morskiego. Domeną współczesnego lotnictwa 
MW jest również identyfikacja jednostek nawodnych znajdujących się poza zasięgiem 
okrętowych środków rozpoznania, wsparcie operacji wojsk specjalnych czy wreszcie 
wsparcie logistyczne operacji na morzu.

Wykonywanie zadań lotniczych w środowisku morskim znacznie różni się od innych 
zadań lotniczych i wymaga od załóg statków powietrznych specyficznych predyspozycji 
oraz podwyższonej odporności psychofizycznej. Warto zauważyć, że tak jak koszt mor-
skiego samolotu czy śmigłowca jest kilkakrotnie wyższy od kosztu tego samego typu ma-
szyny wielozadaniowej przeznaczonej do wykonywania zadań nad lądem, tak kilkakrotnie 
droższy i dłuższy jest proces szkolenia morskich pilotów i nawigatorów wykonujących za-
dania SAR czy ZOP. Dodatkowo niewielka ilość typów statków powietrznych przeznaczo-
nych do wykonywania poszczególnych zadań utrudnia i znacznie wydłuża ten proces. 
Wyszkolenie załóg śmigłowców ZOP wymaga nie tylko nabycia umiejętności wykonywa-
nia lotów nad morzem w różnych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy, ale rów-
nież opanowania wiedzy z zakresu oceanografii, hydrologii i hydroakustyki. Ratownicy 
pokładowi muszą odbywać ciągłe treningi w zadaniach SAR nad morzem ale jednocze-
śnie powinni realizować systematyczne szkolenia z technik alpinistycznych czy nurkowa-
nia. Aby utrzymać odpowiedni poziom wyszkolenia załogi wszystkich typów statków po-
wietrznych przeznaczonych do wsparcia operacji morskich muszą systematycznie współ-
pracować z załogami okrętów podczas ćwiczeń na morzu. Udział w takich ćwiczeniach 
ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo i jakość procesu szkolenia oraz wartość 
bojową lotnictwa morskiego.

Planując zmiany w funkcjonowaniu i strukturze polskiego lotnictwa wojskowego 
warto pamiętać o tej specyfice oraz chronić wymierne wartości jaką jest wiedza i do-
świadczenie wyspecjalizowanego personelu lotnictwa morskiego – wiedzę i doświadcze-
nie, którego nie posiada personel lotnictwa innych rodzajów Sił Zbrojnych.

Zastępca Dowódcy
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

kmdr pil. Andrzej Szczotka

 2 TOMASZ GOS | Życie na lotnisku

 5 ROBERT BIERNACZYK | Oddali morze krwi

 6 PIOTR ADAMCZAK | Okręty japońskie z wizytą w Polsce

 8 MARIUSZ KONARSKI | Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

 10 TOMASZ GOS | Święto Wojska Polskiego w MW

 12 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Regatowa praktyka

 14 TOMASZ GOS | Praca bez munduru

 16 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Wakacyjna złota passa

Bandera
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Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Kiedy postanowił Pan zostać pilotem 
morskim?
PIOTR SMOLAREK: Będąc dzieckiem 
chciałem być kierowcą TIR-a (śmiech). 
Ale mówiąc bardziej serio to latanie śmi-
głowcem interesowało mnie od wczesnych 
lat młodzieńczych. Początkowo nie chcia-
łem jednak służyć w wojsku tylko być cy-
wilnym pilotem śmigłowca. Nie było to 
jednak takie proste. Cywilne wyszkolenie 
kosztowało olbrzymie pieniądze , a latanie 
w lotnictwie morskim fascynowało mnie 
od najmłodszych lat. Bałem się tylko czy 
dam radę tym morskim wyzwaniom.

Nie żałował Pan nigdy założenia mun-
duru?     
PIOTR SMOLAREK: Nie. Nigdzie indziej 
nie mógłbym robić tego co robię jako pilot 
śmigłowca morskiego.

Poza tym w Pana rodzinie mundur 
wojskowy to tradycja...               
ZBIGNIEW SMOLAREK: Tym bardziej, 
że nie tylko ja byłem związany z lotnic-
twem. Moja żona była wychowana na lot-
niskach. Teść był technikiem w szkole dę-
blińskiej. Zabezpieczał szkolenia podcho-
rążych. Dawniej przenoszono te szkolenia 
z lotniska na lotnisko. Żona będąc jeszcze 
dzieckiem nieustannie przebywała więc na 
lotniskach. Podobno kiedy bardzo płakała 
to wsadzano ją do kabiny samolotu UT-2 i 
uruchomiano silnik. Samolot na skutek 
pracy silnika wpadał w charakterystyczne 
drgania i działał trochę jak kołyska. 
Żona wiedziała więc jak wygląda praca pi-
lota, co ułatwiało pracę zarówno moją jak i 
mojego syna. 

Pana żona również służyła w Marynar-
ce Wojennej?                                                                                            
ZBIGNIEW SMOLAREK: Tak. Przepra-
cowała w służbie zdrowia Marynarki Wo-
jennej ponad 30 lat. Zakończyła pracę w 
wojsku jako rezerwistka: starszy marynarz 
rezerwy – mechanik pojazdu sanitarnego. 

Pana syn wyrósł więc w rodzinie o bar-
dzo silnych tradycjach morsko-lotni-
czych. A jak było z Panem?
ZBIGNIEW SMOLAREK: Nie miałem ta-
kich rodzinnych korzeni lotniczych i mor-
skich jak mój syn. W połowie lat 50. tata 
zabrał mnie na pokazy lotnicze do Świdwi-
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na. Podczas tych pokazów przeleciał nad 
nami bardzo nisko samolot odrzutowy. Po-
myślałem wówczas, że chciałbym znaleźć 
się na miejscu tego pilota i lecieć z taką 
prędkością na tak małej wysokości. To by-
ło początkiem mojej fascynacji lotnic-
twem.
Ale jeszcze nie było to lotnictwo mor-
skie.
ZBIGNIEW SMOLAREK: Kiedy już by-
łem w szkole dęblińskiej wybierano chęt-
nych do różnych rodzajów wojsk. Lotnic-
two morskie nie było szczególnie popular-
nym kierunkiem ze względu na potrzeby 
kadrowe innych rodzajów lotnictwa. Wy-
chowałem się na Pomorzu, więc ciągnęło 
mnie nad morze. Tak więc rozpoczynałem 
swoją karierę w Siemirowicach na samolo-
tach Lim-6 bis w 7 Pułku Lotnictwa Sztur-
mowego na etacie podporucznika. Przeło-
żeni widzieli mnie jako pilota samolotu 
szturmowego być może ze względu na mój 
wzrost...

To znaczy ?
ZBIGNIEW SMOLAREK: Ważne na tych 
samolotach było to by mieć wzrost poniżej 
175 cm dlatego, że samoloty przeznaczone 
do zadań morskich były wyposażone w 
łódkę ratowniczą. Siedzieliśmy przez to w 
kabinie pilota wyżej i musieliśmy się po 
prostu w niej zmieścić.

A potem były śmigłowce.
ZBIGNIEW SMOLAREK: Kiedy przeło-
żeni zdecydowali, że mam tworzyć w Dar-
łowie pułk śmigłowców uważałem, że 
przejście z odrzutowców na śmigłowce to 
dla mnie zupełna tragedia. Po kilku miesią-
cach stwierdziłem jednak, że była to bar-
dzo dobra decyzja. Pomogła mi rozwinąć 
się w całkiem nowym kierunku: zwalcza-
niu okrętów podwodnych. Poza tym dzięki 
śmigłowcom mogłem poznać cały świat. 

Latanie śmigłowcem nad morzem jest 
podobno wyjątkowo trudne...
PIOTR SMOLAREK:  Wielu pilotów lata-
jących nad lądem nie decyduje się na 
ukończenie kursu latania nad morzem. Po 
kilku lotach treningowych dochodzą do 
wniosku, że to nie dla nich. Chodzi przede 
wszystkim o bardzo duże obciążenie psy-
chiczne. Kiedy jest bardzo zła widoczność 
i nie można wzrokowo określić gdzie jest 

morze a gdzie niebo trzeba zaufać tylko 
urządzeniom znajdującym się na pokładzie 
śmigłowca. 
ZBIGNIEW SMOLAREK: Już Ikar prze-
konał się, że latanie nad morzem nie jest 
bezpieczne. Gdyby coś się stało w powie-
trzu to nie ma gdzie wylądować. Jest tylko 
woda. To źle działa na psychikę. Nie ma 
też gór, rzek i dróg, które pozwalałyby na 
nawigację wzrokową. Można powiedzieć, 
że nawigacja jest bardzo okrętowa i tech-
niczna. Obciążenie psychiczne załogi jest 
dużo większe niż w lotach nad lądem. 
Poza tym pogoda jest bardzo zmienna. 
Występują oblodzenia i niespodziewane 
zjawiska atmosferyczne, które  nie wystę-
pują tak często na lądzie.

Tego typu latanie wymaga ciągłych 
treningów...
ZBIGNIEW SMOLAREK: Ważne jest że-
by nad morzem latać bardzo systematycz-
nie, chodzi o ciągłość zachowania nawy-
ków. 
PIOTR SMOLAREK: Personel mamy bar-
dzo dobrze wyszkolony. Ale za mało ćwi-
czymy, co związane jest z brakiem sprzętu. 
W ratownictwie morskim nie powinno być 
dłuższych przerw w lataniu. 
 
Panie admirale czym się Pan zajmuje 
po przejściu do rezerwy?
ZBIGNIEW SMOLAREK: Po rozstaniu 
się z mundurem staram się być dalej uży-
tecznym dla Marynarki Wojennej i ludzi 
pracujących na morzu. Pracuję w firmie, 
gdzie zajmuję się lotniczym transportem 
na platformy. Obecnie także biorę udział w 
pracach na rzecz wyboru śmigłowca dla 
MW. 

Czy lotnictwo morskie mogłoby istnieć 
w strukturach innego rodzaju Sił 
Zbrojnych?
ZBIGNIEW SMOLAREK: Lotnictwo 
morskie jest integralnym składnikiem Ma-
rynarki Wojennej i nie wyobrażam sobie 
jak będzie wyglądało po wchłonięciu przez 
inne rodzaje lotnictwa . Lotnictwo MW ma 
olbrzymi prawie stuletni dorobek i niepo-
wtarzalne doświadczenie szkoleniowe. 
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Z kontradmirałem pilotem w stanie spoczynku 
Zbigniewem Smolarkiem oraz kapitanem marynarki pilotem 
Piotrem Smolarkiem rozmawia Tomasz Gos.
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KONTRADMIRAŁ PIL. W ST. SPOCZ. ZBIGNIEW SMOLAREK (ur. 1946) w latach 1964–2006 dowodził między innymi 15 eskadrą lotnictwa 
rozpoznawczego, 16 Pułkiem Lotnictwa Specjalnego oraz Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej. Jest pilotem klasy mistrzowskiej oraz pilo-
tem doświadczalnym. Jest odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Posiada również Błę-
kitne Skrzydła i tytuł Zasłużonego Pilota Rzeczypospolitej Polskiej. 
KPT. MAR. PIL. PIOTR SMOLAREK (ur.1973) po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie rozpoczął służbę w lotnic-
twie Marynarki Wojennej. Zdobył ostrogi pilota ratownictwa morskiego na śmigłowcu PZL W-3RM Anakonda i pilota transportowego na śmi-
głowcu Mi-8/17. Dzisiaj jest na stanowisku dowódcy załogi.

Życie na lotnisku…

2
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Prawie 40 litrów krwi oddali mary-
narze z Centrum Szkolenia Mary-
narki Wojennej w Ustce w ostat-
nim miesiącu. Regionalne Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Słupsku może liczyć na stałą pomoc ustec-
kich marynarzy od kilkudziesięciu już lat. 
Szczególnie w okresie letnim sytuacja z po-
zyskiwaniem krwi jest dramatyczna „Latem 
krew jest dosłownie na wagę życia” mówi 
Marzena Więckowska, specjalista ds. orga-
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Marynarze z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat oddali przeszło 4300 litrów krwi. Razem z policjantami ze słupskiej Szkoły 
Policji stanowią najważniejsze ogniwo pozyskiwania krwi w regionie słupskim.

FO
T.

 R
O

BE
RT

 B
IE

R
N

AC
ZY

K

nizacyjnych słupskiej stacji krwiodawstwa. 
„Przyjeżdżając do was, marynarzy, zawsze 
wiemy, że tę krew otrzymamy, a każda jed-
nostka tego płynu jest bezcenna” - podkre-
śla. Od 2001 roku przeszło 8300 żołnierzy 
i pracowników wojska oddało 4326 litrów 
krwi. „Te dane uzmysławiają mi jakie mo-
rze krwi oddaliśmy i ilu osobom uratowali-
śmy życie. Cieszy nas fakt, że ciągle stoimy 
na wysokości zadania i że można na nas - 
marynarzy zawsze liczyć” mówi mł. chor.
mar. Krzysztof Kabak, prezes Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi Polskiego Czerwo-
nego Krzyża przy CSMW. „Często działa-
my na hasło „ratunek”. Jeden telefon ze 
Słupska wystarczy, by się zorganizować 

3 sierpnia, wizytę w 8. Flotylli Obrony Wy-
brzeża w Świnoujściu złożył Prezydent RP 

Bronisław Komorowski. W trakcie pobytu w 
Marynarce Wojennej spotkał się z marynarza-
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mi, wręczył wyróżnienia, zapoznał ze sprzę-
tem będącym na wyposażeniu świnoujskiej 
flotylli oraz odbył krótki rejs na pokładzie jed-
nego z okrętów. W wizycie uczestniczyli mię-
dzy innymi: Minister Obrony Narodowej To-
masz Siemoniak, Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego generał broni Mieczysław 
Gocuł oraz Dowódca Marynarki Wojennej ad-
mirał floty Tomasz Mathea. 
Prezydent RP odznaczył „Krzyżem Zasługi 
Za Dzielność” nurków - minerów z 12. Dywi-
zjonu Trałowców: kpt. mar. Adama Pociechę, 
mł. chor. mar. Marcina Szemryka oraz st. bsm. 
Tomasz Strzelczyka. Wyróżnienia zostały 
przyznane za szczególne poświęcenie podczas 
prac neutralizacji niewybuchów prowadzo-
nych w Szczecinie i w Świnoujściu. „Dziękuję 
tym saperom z jednostek MW, którzy wykonali 

Prezydent RP w Marynarce Wojennej  

Polski marynarz mistrzem Europy

Marynarz Maciej Grabowski z Wojskowe-
go Zespołu Sportowego Gdynia został 

Tarcza przeciwminowa znowu w akcji 

12 sierpnia o godzinie 10:00, z portu wo-
jennego w Gdyni wyszły dwa okręty 

Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO: okręt dowodzenia ORP „Kontradmirał 

Xawery Czernicki” oraz estoński niszczyciel 
min ENS „Admiral Cowan”. W najbliższych 
miesiącach Zespół będzie prowadził operacje 
przeciwminowe i weźmie udział w wielonaro-
dowych ćwiczeniach na Bałtyku. 
W drugiej połowie roku pod polskim dowódz-
twem znajdą się niszczyciele min: belgijski 
BNS „Narcis”, estoński ENS „Admiral Co-
wan”, holenderski HNLMS „Makkum”, nie-
miecki FGS „Dillingen”, norweski HNOMS 
„Rauma”. Zespół odwiedzi porty Estonii, Fin-
landii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji 
i w Szwecji. Głównym zadaniem okrętów 
SNMCMG-1 jest utrzymanie bezpieczeństwa 
żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie 

mistrzem Europy masters w żeglarskiej klasie 
Laser. Mistrzostwa odbyły się w szwedzkiej 
Landskronie. 
Polski żeglarz wygrał pięć z dziewięciu wyści-
gów oraz trzykrotnie był drugi. Do klasyfika-
cji generalnej wliczano siedem najlepszych 
wyników i reprezentant gdyńskiego WZS 
triumfował z dziewięcioma punktami. Niklas 
Edler, który wygrał pierwszy i czwarty wy-
ścig, z 14 oczkami zajął drugie miejsce. Nato-
miast drugi ze Szwedów Martin Wigforss wy-
grał tylko jeden wyścig – ostatni i z 24 punkta-

mi został sklasyfikowany na trzeciej pozycji. 
Kolejne miejsca zajęli: 4. Carlos Echavarri 
Erasun (Hiszpania, 30 pkt.), 5. Dirk Jaap Ko-
oistra (Holandia, 38 pkt.), 6. Piotr Wojewski 
(Polska, 46 pkt.). 
Przed miesiącem mar. Maciej Grabowski wraz 
z mar. Marcinem Czajkowskim i mar. Piotrem 
Przybylskim wywalczyli brązowy medal na 
46. Wojskowych Mistrzostwach Świata w Że-
glarstwie, które odbyły się w Norwegii. 

Oddali morze krwi

i oddać krew potrzebującym, których nie-
stety nie brakuje” zaznacza mł. chor. mar. 
Kabak

Nigdy apel słupskiej placówki krwio-
dawstwa nie pozostał bez echa. Na prze-
strzeni ostatnich lat ta pomoc jest mniejsza, 
bo liczba szkolonych marynarzy uległa re-
dukcji po zniesieniu obowiązkowej służby. 
„Były lata kiedy oddawaliśmy przeszło 
1000 litrów krwi rocznie” z dumą mówi mł. 
chor. mar. Krzysztof Kabak. Sam oddał już 
35 litrów krwi i 60 litrów osocza, niosąc 
pomoc zarówno w kraju, jak i zagranicą w 
czasie misji w Afganistanie.  

Jak podkreślają pracownicy słupskiej 
stacji krwiodawstwa, zaangażowanie mary-
narzy dalej jest znaczące. „Centrum stano-
wi ważne ogniwo dla naszego banku krwi. 
Zawsze możemy liczyć na pomoc maryna-
rzy. Pobrana tutaj krew zabezpiecza potrze-
by regionalne, ale także wysyłana jest do 
różnych ośrodków klinicznych w całej Pol-
sce” - zaznacza Dorota Siemanów, kierow-
nik pracowni serologii słupskiego centrum 
krwiodawstwa. W 2007 roku poważnie za-
grożone było istnienie słupskiego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa „Dzięki 
Wam i Szkole Policji istniejemy. Osiągane 
wyniki ( przeszło 20% wzrost ilości pobie-
ranej krwi w 2007 roku) pozwoliły zabloko-
wać planowaną likwidację placówki” - po-
wiedział Ryszard Jaguś, dyrektor Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Słupsku. 

Klub Honorowych Dawców Krwi Pol-
skiego Czerwonego Krzyża przy Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej posiada kil-
kudziesięcioletnie tradycje sięgające lat 
60-tych ubiegłego wieku i należy do bar-
dzo prężnych. Skupia kilkunastu stałych 
członków, do których należy m.in. kmdr 

ppor. Adam Zielaskiewicz, mł. chor. mar. 
Adam Cembrowicz, czy chor. szt. mar. 
Grzegorz Betiuk. Wszyscy wymienieni od-
dali przeszło 30 litrów tego bezcennego 
płynu.  Prezes Klubu mł. chor. mar. Krzysz-
tof Kabak był wielokrotnie wyróżniany za 
działalność na rzecz honorowego krwio-
dawstwa. Otrzymał m.in. złoty „Krzyż Za-
sługi”, odznakę honorową „Zasłużony 
Krwiodawca Pomorza”, odznakę honorową 
Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi 

- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” czy Od-
znakę Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub 
organizuje również akcje specjalne na hasło 
„ratunek”, których celem jest zebranie 
określonej grupy krwi dla osób poszkodo-
wanych w wypadkach czy na skutek na-
głych zabiegów operacyjnych lub chorób 
zagrażających życiu.  Największe akcje ja-
kie przeprowadzili usteccy marynarze były 
skierowane dla siatkarki Agaty Mróz - Ol-
szewskiej i dla Jakuba Ławeckiego,  piłka-
rza  pierwszoligowego klubu Stal Stalowa 
Wola. W sumie, by ratować życie sportow-
ców marynarze zebrali 84 litry krwi.

kpt. mar. Robert Biernaczyk
rzecznikcszmw@mw.mil.pl

ogromną pracę umożliwiającą funkcjonowa-
nie toru wodnego pomiędzy Świnoujściem a 
Szczecinem” – powiedział Prezydent RP do 
marynarzy. Podczas swojego przemówienia 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komo-
rowski podziękował także wszystkim maryna-
rzom „Chciałem tutaj w Świnoujściu serdecz-
nie podziękować całej Marynarce Wojennej za 
dobrą służbę, za wierną służbę Ojczyźnie, za 
wierną służbę na Polskim Morzu”. Po przeglą-
dzie uzbrojenia i wyposażenia flotylli, Prezy-
dent RP odbył krótki rejs na pokładzie okrętu 
dowodzenia siłami obrony przeciwminowej 
ORP „Kontradmirał X. Czernicki”, który 
obecnie wchodzi w skład elitarnych Sił Odpo-
wiedzi NATO. 

i niszczenie niebezpiecznych obiektów pod-
wodnych. W ten sposób okręty Zespołu two-
rzą system obrony przeciwminowej na akwe-
nach morskich określany mianem „Tarczy 
Przeciwminowej” dla Europy. Siły te mogą 
być także skierowane do wsparcia operacji an-
tyterrorystycznych, akcji ratowania życia, re-
agowania w sytuacjach kryzysowych i ewaku-
acji ludności cywilnej z zagrożonych rejonów. 
Poprzez swoją stałą obecność na akwenach 
europejskich demonstrują także determinację 
państw NATO do utrzymania pokoju i bezpie-
czeństwa żeglugi. 
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Okręty Dywizjonu Szkolnego 
Morskich Sił Samoobrony 
Japonii (Japan Maritime 
Se l f -Defense  Force  – 

JMSDF) weszły do gdyńskiego portu 
w środę, 7 sierpnia. Były to trzy okrę-
ty, f lagowy okręt szkolny JS „Kashi-
ma”, przebudowany niszczyciel na 
okręt szkolny JS „Shirayuki” oraz kla-
syczny niszczyciel rakietowy JS „Isoy-

uki”. Gdynia była jednym z 18 portów 
świata zaplanowanych do odwiedzenia 
przez okręty japońskie, podczas ich 
rejsu szkolnego. Goście na polskie wo-
dy terytorialne weszli dzień wcześniej, 
we wtorek, 6 sierpnia. Na ich powita-
nie z portu wojennego w Gdyni-
Oksywiu wyszła fregata rakietowa 
ORP „Gen. T. Kościuszko”, która spo-
tkała się z gośćmi tuż przy Helu. Dalej 

na redę gdyńskiego portu okręty szły 
razem, prowadzone przez polską jed-
nostkę. Tego dnia można było z kilku 
miejsc w Gdyni podziwiać japońskie 
okręty, w ich naturalnym środowisku, 
na morzu. 

Spektakularna wizyta obfitowała w 
spektakularne wydarzenia. Pierwszym 
z nich było niecodzienne powitanie ze-
społu japońskiego. Kiedy flagowa jed-

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

nostka JS „Kashima” podchodziła do 
wejścia głównego gdyńskiego portu 
rozpoczął się z jej pokładu narodowy 
salut armatni, na który odpowiedział 
polski okręt-muzeum, historyczny 
niszczyciel ORP „Błyskawica”. Oba 
okręty oddały dokładnie po 21 naprze-
miennych wystrzałów, „Kashima” 
strzelała na cześć narodu polskiego, 
a „Błyskawica” na cześć narodu japoń-
skiego. Kiedy okręt f lagowy podcho-
dził do Nabrzeża Pomorskiego położo-
nego w samym centrum Gdyni, przy 
którym miał zacumować, z jego pokła-
du Orkiestra Morskich Sił Samoobrony 
Japonii odegrała hymn polski. Na na-
brzeżu natomiast hymn japoński ode-
grała Orkiestra Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej. Po zacumowaniu 
jednostki f lagowej JS „Kashima” na 
ląd zszedł dowódca zespołu kontrad-
mirał Fumiyuki Kitagawa, którego po-
witali: ambasador Japonii J.E. Makoto 
Yamanaka, szef Szkolenia Marynarki 
Wojennej kontradmirał Stanisław Ka-
nia oraz wiceprezydent Gdyni Bogu-
sław Stasiak. Po przeglądzie Kompanii 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej 
wszyscy udali się na pokład okrętu ja-
pońskiego, gdzie odbyło się oficjalne 
powitanie zgodnie z ceremoniałem na-
szego dalekowschodniego gościa. 
Kontradmirał Stanisław Kania został 
przywitany przez pododdział reprezen-
tacyjny marynarzy, w sposób znacznie 
odbiegający od polskiego ceremoniału 
morskiego. Każdy może zobaczyć na 
własne oczy jak wyglądało takie niety-
powe przywitanie oglądając krótki 
film dostępnym na kanale youtube. 

Zaraz po powitaniu, do portu we-
szły pozostałe dwa okręty japońskiego 
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OKRĘTY JAPOŃSKIE

Pierwszy raz w historii na wody Bałtyku wszedł zespół okrętów japońskich. 
Także po raz pierwszy okręty te zacumowały w polskim porcie. Niecodzienna 
wizyta marynarzy z kraju kwitnącej wiśni przyciągnęła do Gdyni dziesiątki 
tysięcy turystów.

zespołu JS „Shirayuki” i JS „Isoyuki”, 
które zacumowały przy Nabrzeżu Fran-
cuskim w części cywilnej gdyńskiego 
portu. Jeden z nich, okręt szkolny 
„Shirayuki”, już od godziny 14:00 zo-
stał otwarty dla wszystkich chętnych 
mieszkańców Trójmiasta i turystów. 
Chociaż zwiedzanie tego dnia trwało 
tylko do 17:00, to cieszyło się nie-
zmiernie dużym zainteresowaniem. 
Dzień później okręt ponownie został 
udostępniony dla publiczności i to o 
godzinę dłużej. Także tego dnia trzeba 
było poczekać w długiej kolejce aby go 
zwiedzić. W ciągu tych 7 godzin przez 
pokład JS „Shirayuki” przewinęło się 
kilka tysięcy osób. 

Wizyta ta była wynikiem między 
innymi rozmów premierów, a następnie 
szefów resortów obrony obu państw. 
Dlatego też, obecność w tym czasie w 
Gdyni ministra Obrony Narodowej To-
masza Siemoniaka nie była zaskocze-
niem. W środę, 7 sierpnia polski mini-
ster  spotkał się z ambasadorem Japo-
nii oraz z dowódcą Zespołu Okrętów 
Szkolnych. Spotkanie miało miejsce w 
Salonie Kaprów na pokładzie okrętu-
muzeum ORP „Błyskawica”. Po roz-
mowach, w towarzystwie japońskich 
dowódców okrętów, szef resortu ON 
zwiedził okręt szkolny „Kashima”.

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się także występ, tuż przy burcie okrę-
tu, bębniarzy japońskich i Orkiestry 
Morskich Sił Samoobrony Japonii.  
Sam występ był niespotykanym prze-
życiem dla widzów, którzy niejedno-
krotnie po raz pierwszy w życiu mogli 
zobaczyć tradycyjnych bębniarzy ja-
pońskich oraz posłuchać orkiestry 
z kraju kwitnącej wiśni wykonującej 

obok utworów typowo japońskich, tak-
że utwory polskie.

Po południu przyszedł czas na ry-
walizację sportową. Na Narodowym 
Stadionie Rugby w Gdyni odbył się 
mecz piłki nożnej pomiędzy polskimi 
i japońskimi marynarzami. Gospoda-
rze nie okazali się gościnni i można 
śmiało stwierdzić, że mecz zakończył 
się pogromem gości. Japończycy zdo-
łali jednak w ostatnich minutach me-
czu  strzelić honorową bramkę i ustali-
li wynik spotkania na 10:1 dla Polski. 
Po spotkaniu kapitan polskiego zespo-
łu kmdr ppor. Robert Rachwał wręczył 
drużynie przeciwnej Puchar na pa-
miątkę wspólnej gry. 

Marynarze japońscy uczcili także 
pamięć o polskich marynarzach, któ-
rzy oddali życie w walce o Ojczyznę. 
W czwartek rano, 8 sierpnia, delegacja 
k i lkudzies ięciu  członków załóg 
wszystkich trzech okrętów, na czele 
z dowódcą zespołu kontradmirałem 
Fumiyuki Kitagawa, złożyła wieniec 
przy Pomniku Obrońców Wybrzeża na 
Westerplatte. Gościom towarzyszył 
szef Szkolenia Marynarki Wojennej 
kontradmirał Stanisław Kania.

Jednostki japońskie opuściły polski 
port w sobotę rano, 10 sierpnia, jed-
nakże nie był to ostatni punkt wizyty. 
Zaraz po wyjściu okrętów na morze 
rozpoczęły się pierwsze w historii 
morskie manewry japońsko-polskie, 
dające początek obustronnej współpra-
cy militarnej. Chociaż Polska i Japo-
nia leżą na dwóch przeciwległych 
krańcach świata, to trzeba mocno pod-
kreślić, że ich interes morski jest 
zbieżny. Wystarczy wspomnieć, iż 
z Azji do Europy, w tym do Polski, 
drogą morską trafia największy tonaż 
importowanych towarów, a tym samym 
zapewnienie bezpieczeństwa transpor-
tu morskiego staje się jednym z prio-
rytetowych zadań sił morskich obu 
państw. W manewrach obok jednostek 
japońskich udział wzięła fregata rakie-
towa ORP „Gen. T. Kościuszko” oraz 
śmigłowce pokładowe obu stron. Prze-
ćwiczono między innymi elementy 
manewrowania w szyku i procedury 
łączności, czyli kluczowe elementy 
niezbędne do współdziałania zespołu 
tak dużych okrętów. Ćwiczenie zakoń-
czyło się w późnych godzinach popo-
łudniowych i jednostki japońskie po 
pożegnaniu obrały kurs na zachód, 
a polska fregata powróciła do gdyń-
skiego portu wojennego.

Z  WIZYTĄ  W  POLSCE
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Na mocy postanowień traktatu 
wersalskiego Polska otrzy-
mała 147 km wybrzeża mor-
skiego. 10 lutego 1920 roku 

marynarze i żołnierze Batalionu Mor-
skiego zajęli Puck. W byłej niemieckiej 
bazie lotnictwa morskiego gen. Józef 
Haller uroczyście zaślubił Polskę z Bał-
tykiem. Wkrótce dzięki wytrwałości 
i determinacji mechaników z pozosta-
wionych wraków zrekonstruowano 
pierwszy wodnosamolot. 15 lipca 1920 
roku Friedrichshafen z wymalowaną 
banderą Marynarki Wojennej na burcie, 
pilotowany przez chor. mar. Andrzeja 
Zubrzyckiego, wykonał pierwszy lot nad 
polskim morzem.  Pod koniec 1920 roku 
zakupiono kilka hydroplanów i rozpo-
częto stałe loty patrolowe nad Zatoką 
Gdańską oraz wzdłuż granicy z Niemca-
mi. 16 marca 1923 roku utworzono Mor-

ski Dywizjon Lotniczy, do którego za-
dań należało m.in. dalekie i bliskie roz-
poznanie na korzyść Floty, wykrywanie 
okrętów podwodnych oraz wsparcie ak-
cji bojowej na morzu z powietrza. 

W latach 1924-1927 Morski Dywi-
zjon Lotniczy otrzymał nowoczesny 
sprzęt zakupiony u francuskiego sojusz-
nika. Z początkiem lat trzydziestych, na 
wyposażeniu jednostki znalazły się 
wodnosamoloty krajowej produkcji. 
Skromne środki finansowe spowodowa-
ły, że lotnictwo morskie u progu wojny 
posiadało przestarzały i słabo uzbrojony 
sprzęt latający, który utracono w pierw-
szym tygodniu działań wojennych.

Wojenne zmagania 
W latach 1940-1945 polscy lotnicy 

wzięli aktywny udział m.in. w Bitwie 
o Atlantyk. W walkach nad Atlantykiem 

w ramach brytyjskiego Lotnictwa Obro-
ny Wybrzeża brały udział dwa sformo-
wane w Wielkiej Brytanii dywizjony lot-
nicze: 304 Dywizjon Bombowy „Ziemi 
Śląskiej” oraz 307 „Lwowski” Nocny 
Dywizjon Myśliwski.

Kontynuując tradycje Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego, od 10 maja 1942 
roku do maja 1945 roku 304 Dywizjon 
wykonał 2451 lotów bojowych. Jego za-
łogi zatopiły dwa U-Booty (U-321 
i U-441), pięć uszkodziły, stoczyły 15 
walk z niemieckimi samolotami, 3 ze-
strzeliwując. Straty bojowe personelu 
latającego wyniosły: 69 poległych i 6 
zaginionych żołnierzy. Utracono też 14 
samolotów. Natomiast 307 Dywizjon 
Myśliwski brał udział w Bitwie o Atlan-
tyk od czerwca 1943 roku do marca 
1944 roku. Jego załogi wykonały 651 
lotów bojowych, zestrzeliły 9 niemiec-

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

W tym roku minęły 93 lata od pierwszego lotu wodnosamolotu z banderą 
Marynarki Wojennej na burcie. Przez ten okres aż do dzisiaj lotnictwo morskie 
nieprzerwanie wspierało działanie sił okrętowych, stając się nieodzownym 
elementem polskiej floty wojennej.
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kich samolotów. Straty jednostki to 8 
poległych żołnierzy i zestrzelone 4 sa-
moloty typu Mosquito. 

Lata powojenne
W dniu 7 lipca 1945 roku Naczelny 

Dowódca Wojska Polskiego powołał do 
życia Marynarkę Wojenną. W lipcu roku 
następnego zobowiązano Marynarkę 
Wojenną do zorganizowania ochrony 
lotnisk i wodowisk na Wybrzeżu oraz 
przygotowania kadr dla lotnictwa mor-
skiego. Wkrótce utworzono nieetatowy 
Wydział Lotnictwa oraz sformowano 
dwa plutony lotniskowe, jeden w Pucku 
zaś drugi w Babich Dołach. Do lipca 
1947 roku utworzono na bazie Wydziału 
Lotnictwa – Szefostwo Lotnictwa MW 
oraz przystąpiono wspólnie z Dowódz-
twem Wojsk Lotniczych do organizacji 
mieszanej eskadry lotnictwa morskiego. 

W lutym 1948 roku minister Obrony 
Narodowej powołał do życia Samodziel-
ną Eskadrę Lotniczą MW, którą uroczy-
ście przejęto od Wojsk Lotniczych w 
Wicku Morskim, 18 października 1948 
roku. 

W listopadzie 1949 roku zdecydowa-
no o dalszym rozwoju morskich skrzy-
deł. Utworzono 30 Pułk Lotnictwa MW, 
a wkrótce na bazie jego eskadry myśliw-
skiej – 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskie-
go. W 1953 roku na wyposażenie lotnic-

twa MW weszły pierwsze samoloty od-
rzutowe. 

W późniejszym okresie powoływano 
do życia nowe eskadry i pułki, które 
wielokrotnie przeformowywano, by w 
1994 roku w ramach restrukturyzacji 
utworzyć Brygadę Lotnictwa MW, zło-
żoną z trzech dywizjonów lotniczych, 
trzech batalionów zabezpieczenia i dy-
wizjonu technicznego. W 1996 roku 
Brygada Lotnictwa MW otrzymała na-
zwę wyróżniającą – Gdyńska oraz imię 
patrona – kmdr pil. Karola Trzasko-Dur-
skiego. 

W wyniku kolejnej restrukturyzacji 
w Siłach Zbrojnych w 2003 roku dywi-
zjony i bataliony przeformowano w 
eskadry i bazy lotnicze. Odtąd w skład 
BL MW wchodziły: 28. Pucka Eskadra 
Lotnicza w Gdyni Babich Dołach, 29. 
Darłowska Eskadra Lotnicza w Darło-
wie, 30 Kaszubska Eskadra Lotnicza w 
Siemirowicach, 43 Baza Lotnicza MW 
w Gdyni Babich Dołach oraz 44. Baza 
Lotnicza MW w Siemirowicach i Darło-
wie. 

Czasy obecne
Obecnie wszystkie samoloty i śmi-

głowce lotnictwa morskiego skupione są 
w Gdyńskiej Brygadzie Lotnictwa Ma-
rynarki Wojennej. Od 1 stycznia 2011 
roku w jej skład wchodzi 43. Baza Lot-

nictwa Morskiego w Gdyni Babich Do-
łach oraz 44. Baza Lotnictwa Morskiego 
w Siemirowicach i Darłowie. Dzisiejsze 
lotnictwo morskie to samoloty i śmi-
głowce, realizujące zadania w rejonie 
Bałtyku, Morza Północnego, Atlantyku 
i Morza Śródziemnego. Na wyposażeniu 
baz znajdują się samoloty patrolowo – 
rozpoznawcze An-28B1R i An-28B1RM 
Bis, samoloty monitoringu ekologiczne-
go An-28E, samoloty transportowe An-
28TD, śmigłowce zwalczania okrętów 
podwodnych Mi-14PŁ, śmigłowce po-
kładowe SH-2G, śmigłowce ratownicze 
Mi-14PŁ/R i W-3RM „Anakonda”, śmi-
głowce transportowe Mi-17 i W-3 oraz 
śmigłowce Mi-2. 

Do głównych zadań lotnictwa mor-
skiego należy poszukiwanie, śledzenie 
i niszczenie okrętów podwodnych samo-
dzielnie i we współdziałaniu z siłami 
okrętowymi, poszukiwanie, rozpoznanie 
i wskazywanie celów okrętom, zabez-
pieczenie ratownicze polskiej strefy 
SAR (poszukiwania i ratownictwa) na 
Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej, moni-
toring ekologiczny Polskiej Strefy Eko-
nomicznej oraz transport ludzi i sprzętu.

kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl
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15 sierpnia we wszystkich por-
tach Marynarki Wojennej 
o godzinie 08:00 rozpoczę-
ły się obchody Święta Woj-

ska Polskiego. Na okrętach została podnie-
siona wielka gala banderowa. Każdy mógł 
obserwować ten ceremoniał w samym cen-
trum Gdyni, dokonany na historycznym 

niszczycieli ORP „Błyskawica”. Centralne 
uroczystości odbyły się przy Płycie Pomni-
ku Marynarza Polskiego oraz przy pomni-
ku Żołnierzy AK i pomniku Żołnierzy Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie z udzia-
łem Kompanii i Orkiestry Reprezentacyj-
nej Marynarki Wojennej. 
W porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu zo-

stała „zwodowana” kolejna moneta NBP 
z wizerunkiem polskiego okrętu. Tym ra-
zem 2-złotówkę ozdobił wizerunek fregaty 
rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”. Na uro-
czystość mógł wejść każdy. Można było 
stać się posiadaczem nowej 2-złotówki, 
a także wejść na pokłady wybranych okrę-
tów, zapoznać się ze specjalistycznym wy-

WYRÓŻNIENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
W przeddzień Święta Wojska Polskiego, w uznaniu zasług, minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wyróżnił wpisem do „Księgi Honorowej 
Wojska Polskiego” Komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej komandora Zenona Juchniewicza oraz 8 Kołobrzeski Batalion Saperów 
Marynarki Wojennej. W imieniu batalionu wyróżnienie odebrał jego dowódca komandor porucznik Wojciech Chrzanowski. Szef resortu ON za wy-
bitne zasługi wyróżnił również nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką I stopnia komandora podpo-
rucznika Krzysztofa Bautembacha, szefa sekcji logistyki dywizjonu Okrętów Podwodnych. 

Święto Wojska Polskiego
w Marynarce Wojennej

15 sierpnia, we wszystkich garnizonach Marynarki Wojennej, odbyły się uroczystości z 
okazji Święta Wojska Polskiego. Marynarze rozpoczęli obchody święta o godzinie 08:00 
podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej. 

NOMINACJA ADMIRALSKA I ODZNACZENIA
Kontradmirał dr Stanisław Zarychta, Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego, otrzymał 15 sierpnia z rąk Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego awans na stopień wiceadmirała. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się na dziedzińcu Pałacu Belwe-
derskiego w Warszawie. Odznaczenia z rąk Prezydenta otrzymali natomiast: wiceadmirał Ryszard Demczuk, wiceadmirał Jerzy Patz, kmdr Henryk 
Nitner oraz kmdr por. Jarosław Wypijewski.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

posażeniem jednostek brzegowych oraz od-
być wycieczkę po porcie wojennym holowni-
kiem MW.

93 lata temu właśnie 15 sierpnia załama-
no czołowe natarcie Armii Czerwonej na 
Warszawę w wojnie polsko - bolszewickiej. 
Dla podkreślenia wysiłków setek tysięcy żoł-

nierzy polskich walczących o niepodle-
głość swojej Ojczyzny dzień ten na mocy 
rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 4 
sierpnia 1923 roku został zatwierdzony 
jako Święto Żołnierza. Święto to obcho-
dzono w Wojsku Polskim bardzo uroczy-
ście w okresie międzywojennym, starając 

się nadać mu oblicze wspólnego święta za-
równo wojska, jak i społeczeństwa. Ustawą 
z 30 lipca 1992 roku przywrócono ten 
dzień jako datę obchodów Święta Wojska 
Polskiego.
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żych. 21 z Akademii Marynarki Wojennej w 
Gdyni oraz 2 podchorążych bułgarskich. To 
efekt współpracy wojskowych uczelni morskich 
Bułgarii i Polski. Większość z nich odbywała 
już praktyki na ORP „Wodnik”, jednak rejs na 
pokładzie żaglowca to zupełnie nowe wyzwa-
nie. Dowódca podchorążych podczas tego rej-
su, por. mar. Jakub Jasiaczek mówi: „Podcho-
rążowie przychodzą tu, aby poznać podstawy 
marynarskiego rzemiosła. Plusem jest to, że jest 
to żaglowiec. Praca na masztach, przy linach. 
Są też szkolenia podstawowe z przepisów drogi 
morskiej, podstaw oznakowania oraz prace 
bosmańskie. Studenci uczą wiązać węzły, splo-

T A L L  S H I P S  R A C E S
B A N D E R A

Od 1 do 25 lipca odbywała się praktyka marynarska podchorążych Akademii Marynarki Wojennej na 
żaglowcu szkolnym ORP „Iskra”. Jednym z elementów szkolenia był udział w etapie Tall Ships Races 
2013 z Aarhus do Helsinek. Oprócz ciężkiej pracy na przyszłych oficerów Marynarki Wojennej 
czekała ciekawa rywalizacja oraz morska przygoda.

Załoga jako jedność
Tradycją jest, że rozpoczynający naukę 

przyszli oficerowie MW odbywają praktykę na 
żaglowcu szkolnym ORP „Iskra”. Taki rejs 
uczy pokory dla morza i uczy przyszłych ofice-
rów pracy zespołowej.

Mamy warunki
Mimo, że „Iskra” jest okrętem szkolnym 

nie ma rozgraniczenia na załogę „szkolną” i za-
łogę etatową. Przyszli oficerowie wchodząc na 
pokład są już uwzględnieni w rozkładach okrę-
towych. Od razu są traktowani jak członkowie 
załogi, nie ma ulg, nie ma przywilejów. „Mają 

swoje obowiązki, mają przydziały do żagli. Jak 
jest alarm to dotyczy wszystkich” - mówi do-
wódca okrętu, kmdr ppor. Jacek Miłowski. 
Szkolenie na żaglowcu jest szkoleniem podsta-
wowym, marynarskim. Stosuje się zwrot, że są 
to rejsy na zmęczenie. „A my tutaj mamy wa-
runki do tego by zmęczyć załogę” - mówi kmdr 
Miłowski. „Obsługa żagli, praca z linami. To 
wszystko wykonywane jest ręcznie. Do tego 
alarmy, nocne dzienne, wachty. Po wejściu do 
portu służba. To powoduje, że po paru dniach 
na morzu studenci zaczynają odczuwać zmęcze-
nie” - dodaje. 

W tym rejsie udział wzięło 23 podchorą-
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Regatowa praktyka

NAJLEPSI W KOSZA

Tall Ship Races to nie tylko zmagania żeglarskie na morzu. To także szereg imprez towarzyszących, m.in. sportowych. Reprezentacja ORP „Iskra” 

w składzie por. mar. Jakub Jasiaczyk oraz podchorążowie: Łukasz Dahm, Marcin Kowerda, Daniel Zalewski i Filip Krupski okazała się bezkonku-

rencyjna podczas 2-dniowego turnieju piłki koszykowej w Aarhus. Zajęła 1 miejsce w klasyfikacji ogólnej turnieju. Zarówno pierwszego, jak i dru-

giego dnia w turnieju wystartowało po 9 drużyn. Zwycięstwo w większości meczów przychodziło drużynie „Iskry” bez znacznych problemów. „Mę-

czyliśmy się tylko w finałach. Pierwszego dnia zajęliśmy 1. miejsce pokonując Rosjan z żaglowca „Mir”. Drugiego dnia było trudniej i w efekcie za-

jęliśmy drugie miejsce przegrywając z marynarzami z meksykańskiej jednostki „Cuauhtemoc”. Jednak w generalce okazaliśmy się najlepsi” - mó-

wi kapitan drużyny por. mar. Jakub Jasiaczyk. W Helsinkach polscy marynarze udowodnili swoje wysokie umiejętności koszykarskie zajmując 2. 

miejsce na 10 drużyn.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

ty, jak posługiwać się linami. Ponadto malowa-
nie i czyszczenie pokładu”. Dodaje, że podczas 
praktyki marynarskiej podchorążowie uczą się 
tzw. ekonomicznej gospodarki wodnej. Jest to 
bardzo przydatne, wręcz niezbędne podczas 
długotrwałych rejsów.

Udział w regatach
Jednym z elementów szkolenia na ORP 

„Iskra” był udział w regatach Tall Ship Races 
2013 z Aarhus do Helsinek. Szkolenie podcho-
rążych podczas regat różni się tylko tym, że od 
momentu linii startu, a właściwie już od alarmu 
„do żagli” przed startem do przejścia linii mety 
zmienia się specyfika rejsu. „Są prowadzone 
zajęcia teoretyczne. Studenci zapoznają się z 
budową okrętu, wpajają sobie przepisy Regula-
minu Służby Okrętowej potrzebne do egzaminu, 
który odbywa się na koniec rejsu. Jednak cały 
ten tok podporządkowany jest regatom. Dodat-
kowe, niespodziewane alarmy do żagli, o każdej 
porze dnia. Podchorążowie wiedzą, że noc, i tak 
już dzielona wachtami, nie służy wyłącznie do 
odpoczynku. Nawet podczas zmiany odpoczy-
wającej można ich ze dwa, trzy razy poderwać 
bo jest taka konieczność. Każda zmiana w wa-
runkach meteo, głównie w kierunku i sile wia-
tru wymaga dostawienia żagli lub ich zrzuce-
nia” - mówi kmdr Miłowski. Dodaje, że pogoda 
podczas regat raczej nie dopisywała. „Start był 
beznadziejny. Mamy zdjęcia, na których widać, 
że nie było wiatru. Przez linię startu musieliśmy 
się przeczłapać, dosłownie. Mało brakowało, 
by dochodziło do kolizji żaglowców ponieważ 
nie mając odpowiedniej prędkości uzyskiwanej 
dzięki sile wiatru trudno żaglowcom utrzymać 
się na danym kursie. Potem był wiatr, który po-
zwolił minąć Bornholm i dojść w górę, w rejon 
Gottlandii. A tam najpierw cisza, a potem bu-
rza. Zaczęliśmy zrzucać żagle i przygotowywa-
liśmy się do wiatru przeciwnego. Trzeba było 
refować grota, by nam go nie poniszczyło. Pro-
gnozy były niekorzystne. Zapowiadano wiatr 
północny, północno - wschodni. Liczyliśmy na 
ten północny, ale sprawdził się najbardziej nie-
korzystny czyli północno - wschodni i musieli-
śmy halsować. Trwało to ze 3 dni. To nie jest 
okręt regatowy. To okręt szkoleniowy”. Załoga 
„Iskry” nie zwyciężyła w regatach. Ale waż-
niejsza podczas takiego rejsu jest walka nie tyle 
z innymi jednostkami, ale z własnym zmęcze-

POLSKA FLAGA NA CZELE PARADY

W etapie wyścigu tegorocznej edycji Tall Ship Races z Aarhus do Helsinek udział wzięło 92 ża-

glowce i jachty z całego świata.  Załogę ORP „Iskra” spotkał ogromny zaszczyt i prestiż. Organi-

zatorzy regat podjęli decyzję, że podczas parady załóg ulicami Aarhus to właśnie załoga ża-

glowca szkolnego polskiej MW będzie szła na jej czele, dumnie prezentując polską banderę.

niem, słabościami.

Egzamin po rejsie
Podczas każdego rejsu na pokładzie znaj-

duje się kierownik praktyki oraz etatowi wykła-
dowcy AMW. Podczas tego rejsu rolę instruk-
torów pełnili także podchorążowie 5 roku, któ-
rzy wkrótce otrzymają promocję na pierwszy 

stopień oficerski. „Tego typu model szkolenia 
praktykowany jest w uczelniach zachodnich. 
U nas dopiero od ubiegłego roku podchorążo-
wie starszych roczników pełnią rolę instrukto-
rów” - mówi dowódca okrętu. „Ich zadaniem 
jest m.in. przygotowanie swoich młodszych ko-
legów do egzaminu kończącego praktykę na 
ORP „Iskra””. 

Egzamin na koniec praktyki zaliczyli wszy-
scy podchorążowie. Mieli listę zadań, które 
punkt po punkcie musieli wykonać, aby uzy-

skać zaliczenie. W komisji egzaminacyjnej za-
siadali: dowódca okrętu, jego zastępca, dowód-
ca działu I (nawigacyjnego), bosman okrętowy, 
kierownik praktyki. „Egzamin sprawdza wie-
dzę podchorążych z szerokiego zakresu tema-
tów, z którymi podczas rejsu mieli okazję się za-
poznać. Znajomość okrętu m.in. główne i po-
mocnicze systemy okrętowe i napęd główny. 

Były też tematy związane z przejściem morzem: 
prace przy żaglach, były pytania o olinowanie 
oraz sygnały wzywania pomocy”. Trójka naj-
lepszych podchorążych została wyróżniona 
przez dowódcę okrętu okolicznościowymi cre-
stami z emblematem „Iskry”. Byli to st. mar. 
pchor. Mateusz Włoszyk, st. mar. pchor. Robert 
Anchimowicz i st. mar. pchor. Jakub Pieniążek. 
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Do końca tego roku do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Gdyni może wpłynąć nawet sto razy 
więcej wniosków z prośbą o pomoc w odnalezieniu się na cywilnym rynku pracy niż cztery lata 
temu.

Rekonwersja – to ogół działań po-
dejmowanych wobec żołnierzy za-
wodowych kończących służbę, 
a będących w pełni aktywności 

zawodowej, mających ułatwić im adaptację 
do cywilnego rynku pracy. Została ujęta w 
ramy programu i od początku lat 90-tych 
ubiegłego wieku funkcjonuje w Wojsku Pol-
skim.  Działania te realizowali pracownicy 
rekonwersji w poszczególnych rodzajach Sił 
Zbrojnych.  W 2008 roku dodatkowo powsta-
ły trzy Ośrodki Aktywizacji Zawodowej. Jed-
nym z nich był Ośrodek w Gdyni, obejmują-
cy swymi działaniami województwo pomor-
skie. 

Indywidualne podejście
Pomoc rekonwersyjną, którą otrzymują 

żołnierze zawodowi to doradztwo zawodowe, 
przekwalifikowanie, praktyki zawodowe 
i pośrednictwo pracy. Formy pomocy są do-
stępne dla każdego żołnierza w zależności od 

czasu trwania służby. Z finansowej pomocy 
korzystają żołnierze już po czterech latach 
służby zawodowej. Natomiast z pomocy w 
formie praktyk zawodowych może skorzystać 
żołnierz w trakcie wypowiedzenia po dzie-
więciu latach służby zawodowej.

„Każdą osobę, która do nas trafia traktu-
jemy indywidualnie i staramy się jej jak najle-
piej pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy 
poza wojskiem” - mówi Iwona Lis, kierownik 
Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Gdyni. 
„Ośrodek stara się także w miarę możliwości 
pomóc pracownikom cywilnym wojska w re-
strukturyzowanych jednostkach, poprzez pro-
wadzanie warsztatów aktywizujących i po-
szukiwanie ofert pracy” - dodaje kierownik 
gdyńskiego OAZ.

Cele i depresja
Żołnierz, który trafia do Ośrodka odbywa 

z doradcą zawodowym rozmowę i na jej pod-
stawie podejmuje się decyzje, co do dalszych 

działań, mających na celu podjęcie zatrud-
nienia. Można wypełnić kwestionariusz za-
interesowań zawodowych w celu poznania 
własnych kompetencji i predyspozycji do 
wykonywania innych zawodów niż obecny.  
„Żołnierz jest przyzwyczajony do tego, że 
wyznacza mu się cele a on je realizuje. Na 
cywilnym rynku pracy jest inaczej – samemu 
trzeba określić cele i umiejętnie dążyć do ich 
osiągnięcia. Żołnierze już po trzech latach 
mają możliwość skorzystania z indywidual-
nej pomocy doradcy zawodowego, w ra-
mach tzw. rekonwersji bezfinansowej. Mogą 
między innymi stworzyć swój własny Indy-
widualny Plan Działań” - wyjaśnia Ryszar-
da Bartold, starszy specjalista – doradca za-
wodowy Ośrodka Aktywizacji Zawodowej 
w Gdyni. „Z reguły Ci, którzy nie widzą pro-
blemu, że odnajdą się na cywilnym rynku 
pracy mają największy kłopot z jej znalezie-
niem. A im dłuższy jest czas poszukiwania 
zatrudnienia, wiara we własne siły i możli-

OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w Gdyni współpracuje z Pełnomocnikiem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ds. Rekonwersji, dowódca-
mi jednostek wojskowych i wszystkimi organami MON, a także z instytucjami cywilnego rynku pracy między innymi: urzędami pracy, agencjami pra-
cy tymczasowej, pracodawcami i firmami szkoleniowymi na terenie województwa pomorskiego. Z ich wsparciem OAZ prowadzi działalność dorad-
czą, informacyjną i szkoleniową. Ośrodek dysponuje zespołem wykwalifikowanych specjalistów, materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi, bazą 
ofert pracy oraz aktualnymi analizami lokalnych rynków pracy. 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o finansową pomoc rekonwersyjną:
- Żołnierze zawodowi / żołnierze w okresie wypowiedzenia:

• Wniosek o pomoc rekonwersyjną;
• Zaświadczenie z instytucji szkoleniowej;
• Zezwolenie dowódcy;
• Pismo przewodnie napisane przez dowódcę;
• Decyzja o zawarciu kontraktu lub kadencji;
• Zaświadczenie dowódcy o liczbie lat służby wojskowej.
• Oświadczenie woli

- Byli żołnierze zawodowi (emeryci):
• Wniosek o pomoc rekonwersyjną; 
• Zaświadczenie z instytucji szkoleniowej; 
• Rozkaz zwalniający (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 
• Zaświadczenie dowódcy o liczbie lat służby wojskowej (Świadectwo służby potwierdzone przez komendanta WKU lub szefa WSZW).

Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Gdyni www.oaz.mw.mil.pl

Praca bez munduru

wości maleje, powodując negatywne emocje. 
Depresja związana z brakiem pracy jest taka 
sama zarówno dla tzw. cywili, jak i żołnie-
rzy” - dodaje Ryszarda Bartold. 

Sto razy więcej
Rekonwersja wiąże się ściśle z przekwa-

lifikowaniem zawodowym, dlatego też pra-
cownicy Ośrodka służą pomocą w wyborze 
szkoleń zarówno zawodowych, jak i języko-
wych. Doradzą gdzie i za ile możemy się 
uczyć, aby jak najefektywniej wydatkować 
przyznane środki finansowe przeznaczone na 
ten cel. Dla tych, którzy chcą spróbować 

swoich sił otwierając działalność gospodar-
czą w Ośrodku podpowiedzą jak stworzyć 
biznesplan, plan finansowy oraz jak przepro-
wadzić rozpoznanie rynku regionalnego i je-
go potrzeb w tym zakresie.

„Spotykam czasami żołnierzy, którzy już 
od kilku lat prowadzą z powodzeniem własną 
działalność gospodarczą. Niektórzy z nich 
zgłaszają się ponownie do nas, ale tym ra-
zem, dlatego, że chcą u siebie zatrudnić by-
łych żołnierzy” - mówi Ryszarda Bartold. Po-
moc żołnierzom może przybierać różne for-
my, ale ich dobór zawsze jest kwestią indywi-
dualną. 

Pięć lat temu, gdy powstał gdyński OAZ, 
wpływało do niego kilkanaście wniosków na 
przekwalifikowanie rocznie. Rokrocznie 
przybywa żołnierzy korzystających z usług 
Ośrodka, a w związku z ciągłą restrukturyza-
cją armii przybywa wniosków.  Od początku 
tego roku do końca lipca do Ośrodka Akty-
wizacji Zawodowej w Gdyni wpłynęło ponad 
600 wniosków. Oznacza to, że do końca tego 
roku liczba wniosków złożona przez żołnie-
rzy, którzy chcieliby zaistnieć na cywilnym 
rynku pracy może być stokrotnie większa niż 
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Podczas gdy większość z nas wakacje spędza na odpoczynku
i regenerowaniu sił, marynarze Wojskowego Zespołu Sportowego w Gdyni po raz kolejny 
udowadniają, że są światową czołówką sportu wojskowego.

Od 8 do 17 lipca w Rio de Jane-
iro rozegrane zostały 49. Mi-
strzostwa Świata w Pięcioboju 
Morskim. Reprezentujący Ma-

rynarkę Wojenną i Siły Zbrojne zawodnicy 
WZS Gdynia zdobyli złoty medal w klasy-
fikacji drużynowej. 

Nasza drużyna wystąpiła w składzie : 
mat Jacek Śliwiński, st. mar. Mateusz 
Szurmiej, st. mat Karol Morek, mar. Mate-
usz Kierzkowski oraz st. mar. Maciej Jani-
szewski. Tytuł mistrzowski Polacy wywal-
czyli poprawiając ustanowiony niedawno 
w Finlandii rekord świata, który wynosił 
24427 punktów. W Rio de Janeiro nasi re-
prezentanci uzyskali 24564 punktów. Dru-
gie miejsce zajęli Niemcy (24472 pkt.), 
a trzecie Brazylijczycy (24166 pkt.). Do 
pełni szczęścia zabrakło Polakom sukcesu 
w rywalizacji indywidualnej. Podobnie jak 
przed rokiem najlepszy z naszych maryna-
rzy, mat Jacek Śliwiński, uplasował się na 
czwartej pozycji. Oprócz sukcesów w kla-
syfikacji końcowej należy wspomnieć, że 
w poszczególnych konkurencjach nasi za-
wodnicy osiągali świetne wyniki. St.mar. 
Mateusz Szurmiej wygrał pływanie uży-
teczne z czasem 54,6 sekund, a st.mat Ka-
rol Morek bieg na torze przeszkód z cza-
sem 1.43,7 s. 

Mat Jacek Śliwiński i st. mat Karol 
Morek rozpoczęli służbę w wojsku w 2004 
roku. Swoją wcześniejszą pasję pływacką 
kontynuowali w MW. Z czasem okazali się 
znacznym wzmocnieniem dla sportowców 
MW w pięcioboju morskim. St. mat Morek 
wspomina: „W 2004 roku obstawialiśmy 
„tyły” przegrywając z bardziej doświad-
czonymi zawodnikami z krajów gdzie pię-

ciobój morski był już bardziej rozwinięty”. 
Mat Śliwiński dodaje: „Jednak dzięki te-
mu, że mogliśmy rywalizować z najlepszy-
mi mogliśmy podnosić własny poziom 
sportowy. Obserwowaliśmy ich na trenin-
gach i zawodach, a jednocześnie sami pró-
bowaliśmy różnych technik i metod, aby 
jak najszybciej i precyzyjnie wykonywać 
wszystkie konkurencje. Obecnie jesteśmy 
na bardzo wysokim poziomie”. Te słowa 
potwierdzają kolejne zwycięstwa na mi-
strzostwach świata czy zawodach regional-
nych. 

Jednak oprócz odpowiedniego przygo-
towania podczas zawodów potrzebne jest 
też szczęście. Właśnie jego niedomiar spo-
wodował, że podczas tegorocznych mi-
strzostw w Rio, mat Śliwiński o włos prze-
grał brązowy medal. „Podczas jednej 
z konkurencji, ponton nie osiadł na wodę 
jak powinien. Zahaczył o brzeg, a potem 
niefortunnie nabrał wody. I straciłem cen-
ny czas” - opowiada mat Śliwiński. „Tak 
naprawdę do medalu zabrakło pół sekun-
dy” - podsumowuje z rozczarowaniem 

Odniesienie sukcesu wymaga pewnej 
„uniwersalności” sportowców ze względu 
na różnorodny charakter dyscyplin. Jednak 
nie jest to łatwe. St. mat. Karol Morek mó-
wi: „Są dyscypliny które wymagają świet-
nej wydolności. Jednak jest dużo rzeczy 
technicznych. Zdarza się, że ktoś jest dobry 
w pływaniu, ale może mieć problemy w 
konkurencjach sprawnościowych jak np. w 
pracach bosmańskich”. Dlatego konieczne 
są ciągłe treningi. „Trenujemy codziennie. 
Jeśli pogoda pozwala trenujemy na ze-
wnątrz. Podczas złej pogody chodzimy na 
siłownię oraz kryty basen. Rekordy mamy 

już mocno wyśrubowane. Ciężko nam 
urwać choć sekundę w którejś z konkuren-
cji. Jednak stale może dopracowywać tech-
nikę prac bosmańskich czy celność strzela-
nia. Ma to znaczenie ponieważ każdy błąd 
powoduje stratę cennego czasu. W przy-
padku strzelania błędy karane są np. run-
dami karnymi” - dodaje Morek.

Od kilku miesięcy w reprezentacji pię-
cioboju startuje i trenuje mar. Mateusz 
Kierzkowski. Zdaniem jego doświadczo-
nych kolegów, bardzo dużo już wniósł do 
drużyny, głównie w konkurencjach pły-
wackich. 

Pięcioboiści zapraszają wszystkich 
chętnych do przyjścia i sprawdzenia się, bo 
w WZS Gdynia są jeszcze miejsca dla no-
wych zawodników. st.mat Morek uprzedza: 
„Na testach obowiązkowy jest bieg na 3 ki-
lometry i pływanie na 100 metrów w płe-
twach”. Kontakt dla chętnych: e-mail: ja-
centy-21@o2.pl, kmorek@wp.pl.

Złoty medal pięcioboistów morskich to 
nie jedyny sukces zawodników Wojskowe-
go Zespołu Sportowego w Gdyni. Podczas 
46. Wojskowych Mistrzostw Świata w Że-
glarstwie w norweskim Bergen (26.06 do 
4.07) złoty medal zdobyła żeńska załoga 
ze st. mar. Katarzyną Tylińską jako skippe-
rem. Marynarz Maciej Grabowski został 
natomiast mistrzem Europy masters w że-
glarskiej klasie Laser podczas zawodów w 
Karlskronie.  Ale o tym już w następnym 
numerze.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Wakacyjna
złota

passa
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