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Marynarze, po raz 22 wzięli udział w Orkiestrze Jurka Owsiaka. Finałowe granie w Gdyni tradycyjnie rozpoczęło się przed Klubem 
MW. W samo południe zainaugurowała je Orkiestra Reprezentacyjna MW. Tuż po koncercie wojskowych muzyków swój kunszt zaprezen-
towała Kompania Reprezentacyjna MW. W Klubie MW odbywała się sprzedaż przedmiotów WOŚP oraz licytacja różnych przedmiotów 
związanych z MW. Zebranych zabawiali artyści Klubu MW i Klubu 3. FO oraz młodzież z 4. Gimnazjum z Gdyni i dzieci z Przedszkola 
nr 42 „Pod Modrzewiem”. Marynarze kwestowali także na ulicach Gdyni. Przed historycznym niszczycielem ORP „Błyskawica” maryna-
rze z KPW Gdynia ustawili kuchnię polową i za symboliczne datki do puszki WOŚP serwowali pyszną wojskową grochówką. Kilkadzie-
siąt metrów dalej odbył się największy w Polsce Północnej pokaz akcji ratowniczej w ramach której współdziałały Policja, Straż Pożarna, 
cywilne służby medyczne i Marynarki Wojennej oraz służby drogowe. 

Marynarze wsparli WOŚP swoimi złotówkami oraz tymi, które zostały zebrane między innymi na aukcjach internetowych. Licyto-
wano na nich cenne przedmioty i udział w  takich przedsięwzięciach jak ćwiczenia ratownicze wystawione przez Brygadę Lotnictwa Ma-
rynarki Wojennej wspólnie z 3. Flotyllą Okrętów czy też manewry 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. W sumie udało się zebrać 11600 zł.  
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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej RP 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku numer naszego czasopisma. Jest 
on szczególny, przede wszystkim dlatego, że stanowi w dużej mierze doku-
mentację pierwszych dni funkcjonowania Marynarki Wojennej po przemia-
nach jakie nastąpiły w polskich Siłach Zbrojnych. Powstały dwa nowe do-

wództwa – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Operacyjne Rodzajów Sił 
Zbrojnych, a w ich strukturach Inspektorat Marynarki Wojennej oraz Centrum Operacji 
Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego. Ten numer naszego czasopisma otwie-
ra rozmowa z wiceadmirałem Ryszardem Demczukiem, Inspektorem Marynarki Wojen-
nej. W następnym numerze z kolei przedstawimy wywiad z wiceadmirałem Stanisławem 
Zarychtą, Dowódcą COM-DKM. Mamy nadzieję, że w obu wywiadach wielu naszym 
Czytelników znajdzie odpowiedzi na pytania związane z ostatnimi przekształceniami or-
ganizacyjnymi w morskim rodzaju Sił Zbrojnych. Tego typu transformacje niosą za sobą 
także zmiany personalne na stanowiskach dowódczych. W tej „Banderze” prezentujemy 
również sylwetki nowych dowódców w Marynarce Wojennej. Należy mieć nadzieję, że 
wraz z nowymi przemianami do morskiego rodzaju Sił Zbrojnych trafią nowe okręty, w 
tym także tak długo wyczekiwany przez marynarzy ORP „Ślązak”. Warto przy tej okazji 
zaznaczyć, że na południu Polski powstała inicjatywa poparcia dla budowy tego okrętu o 
czym można przeczytać na łamach naszego czasopisma. 

Korzystając z tego, że ten numer „Bandery” jest pierwszym wydanym w tym roku, 
składamy naszym Czytelnikom życzenia pomyślnych wiatrów i dobrej pogody ducha.

Redakcja

 2 TOMASZ GOS | Dowodzić z Warszawy

 6 PIOTR WOJTAS | Rozformowanie Dowództwa MW

 7 PIOTR ADAMCZAK | Bezpieczeństwo żeglugi na polskich 
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 po Bałtyku
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Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: 3fo.rzecznik@mw.mil.pl.

Czasopismo "Bandera" do tego numeru włącznie jest także dostępne w formie elektronicz-
nej na archiwalnej stronie internetowej Marynarki Wojennej (http://www.mw.mil.pl) w za-
kładce "Prasa". Nasz profil na Facebooku: www.facebook.pl/bandera.

Bandera
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etapie planistycznym i ma doprowadzić 
w rezultacie do wyposażenia dowódców 
w odpowiednie  narzędzia ułatwiające 
prowadzenie szkolenia w nowej rzeczy-
wistości, która obdarzyła ich większą 
swobodą i wzrostem kompetencji w do-
wodzeniu podległymi siłami.  

Czy przeniesienie ośrodka dowodze-
nia morskiego rodzaju Sił Zbrojnych 
do Warszawy będzie miało wpływ 
na sposób dowodzenia Marynarką 
Wojenną? Jeśli tak to jaki?

Ośrodek dowodzenia morskiego nie 
został przeniesiony do Warszawy, bo 
Centrum Operacji Morskich - Dowódz-
two Komponentu Morskiego (COM-
DKM) od samego początku jego utwo-
rzenia znajdowało się w Gdyni i tam też 
zostało pozostawione w ramach nowego 
systemu dowodzenia w Siłach Zbroj-
nych RP. Dowodzenie nad wydzielony-
mi siłami MW  realizującymi działal-
ność operacyjną jak też działalność w 
obszarach odpowiedzialności za ratow-
nictwo i poszukiwanie nadal sprawuje 
COM-DKM. Inspektorat Marynarki 
Wojennej posiada kompetencje w zakre-
sie dowodzenia jednostkami wojskowy-
mi MW, względem których zgodnie z 
decyzją Dowódcy Generalnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych, sprawuje meryto-
ryczny nadzór w procesie szkolenia i re-
alizowania działalności bieżącej. Dowo-
dzenie w działalności bieżącej oraz do-
wodzenie operacyjne zostały rozdzielo-
ne w obszarach odpowiedzialności Do-
wódcy Generalnego RSZ  i Dowódcy 
Operacyjnego RSZ. 
   
Jakie są obecnie priorytety związane 
z rozwojem Marynarki Wojennej?

Priorytety są związane bezpośred-
nio z zasadniczymi obszarami odpowie-
dzialności Inspektora Marynarki Wo-
jennej. Obszary odpowiedzialności wy-
nikają zaś ze struktury organizacyjnej, 
układu komórek wewnętrznych oraz za-
kresu zadań przypisanych do poszcze-
gólnych stanowisk w Inspektoracie 
MW. Kompetencyjny nadzór nad szko-
leniem oraz gestorstwem implikuje ka-
tegoryzację priorytetów. W szkoleniu 
głównym wyzwaniem staje się być po-
szukiwanie optymalnych rozwiązań, 
które wyzwolą korzyści synergii agre-
gowanej w rezultacie planowania i pro-
wadzenia działań sił w układzie połą-
czonym. Priorytety w gestorstwie spro-
wadzają się między innymi do ścisłego 
nadzoru na realizacją projektów zapisa-
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nych w Planie Modernizacji Technicz-
nej Marynarki Wojennej oraz do egze-
kwowania Programu Operacyjnego 
Zwalczania Zagrożeń na Morzu.      

Czy zmiany związane z systemem 
dowodzenia Siłami Zbrojnymi spo-
wodowały lub spowodują masowe 
zwolnienia marynarzy (żołnierzy) i 
pracowników wojska w Marynarce 
Wojennej?

Proces doboru kadr  do struktur or-
ganizacyjnych DG RSZ oraz do DO 
RSZ jest już prawie zakończony, cho-
ciaż ostatnie wyznaczenia są jeszcze na 
etapie procedowania w Departamencie 
Kadr MON. Muszę w tym miejscu przy-
znać z pełną odpowiedzialnością, że za-
danie polegające na obsadzeniu niespeł-
na tysiącosobowej struktury DG RSZ 
oraz zupełnie nowego etatu DO RSZ, w 
tak ograniczonym parametrze czaso-
wym, było wyzwaniem obarczonym 
ogromnym bagażem odpowiedzialno-
ści. Dyrektor Departamentu Kadr MON 
wraz z wydzielonym zespołem podjęli 
ogromny wysiłek aby doprowadzić do 
minimalizacji zjawisk negatywnych, 
związanych z utratą wysoce wykwalifi-
kowanych kadr. Za to należą się szczere 
i uzasadnione słowa uznania. Sytuacja 
kadrowa w Inspektoracie MW jest taka, 
że zrealizowano w stu procentach pla-
nowany poziom ukompletowania. Obec-
nie nie występują już stanowiska waku-
jące i nie są prowadzone rozmowy ka-
drowe w celu poszukiwania kandyda-
tów. Osoby, które w tej chwili jeszcze 
nie objęły swoich stanowisk, kończą 
kursy kwalifikujące lub wkrótce powra-
cają ze służby zagranicznej w kwate-
rach NATO, aby wzmocnić swoją wie-
dzą i doświadczeniem strukturę IMW.    

A co z nowymi stanowiskami w War-
szawie?

 Inspektor Marynarki Wojennej nie 
dysponuje obecnie wolnymi stanowi-
skami, które mógłby zaoferować tym 
oficerom, którzy do tej pory nie zade-
klarowali chęci do służby w nowych 
strukturach. Nowe stanowiska zostały 
uzupełnione w całości kandydatami z 
rozwiązanego Dowództwa Marynarki 
Wojennej oraz oficerami którzy w bie-
żącym roku kończą służbę zagraniczną i 
powracają ze struktur NATO. Pewna, 
ograniczona zresztą liczba wakujących 
etatów występuje jeszcze w innych ko-
mórkach DG RSZ, jednak i tam proce-
dury kadrowe zastały już wszczęte.   

Dlaczego system dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi uległ zmianie?

Odpowiedzi na pytanie o zasadnicze 
powody, które doprowadziły do wpro-
wadzenia reformy systemu dowodzenia 
Siłami Zbrojnymi, znajdujemy dzisiaj 
wiele. Są one często zróżnicowane w za-
leżności od rodzaju źródła z którego 
czerpią swój początek. Fundamentalną 
odpowiedź w tej materii dostarcza nato-
miast treść zawarta w „Białej Księdze 
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, której uroczysta 
publikacja miała miejsce w Warszawie 
w dniu 24 maja 2013 roku. W podroz-
dziale zatytułowanym „Potencjał 
Obronny” na stronie nr 47, piąty wers od 
dołu, autorzy przedstawili tezę (cytuję): 
„organizacja systemu kierowania i do-
wodzenia na szczeblu strategicznym jest 
mało efektywna. Rozbudowane, często 
dublujące swoje funkcje struktury do-
wodzenia nie przystają ani do potrzeb 
sojuszniczego współdziałania, ani do 
znacznie zredukowanej armii, kompli-
kując zarówno planowanie strategiczne, 
jak i bieżącą realizację zadań.  
Najbardziej wyraźną słabością istnieją-
cego systemu kierowania i dowodzenia 
siłami zbrojnymi jest niewydolność 
nadzoru nad wykonawstwem decyzji i 
rozluźniona dyscyplina realizacyjna. 
Wynika to przede wszystkim z wadli-
wej organizacji tego systemu, w którym 
minister obrony narodowej ma ograni-
czone możliwości pełnego kontrolowa-
nia sił zbrojnych.”  

Jakie jednostki organizacyjne Ma-
rynarki Wojennej podlegają bezpo-
średnio pod Inspektora Marynarki 
Wojennej?

Wszystkie jednostki organizacyjne 
Marynarki Wojennej podlegają bezpo-
średnio pod Dowódcę Generalnego 
RSZ. Dowódca Generalny jest też prze-
łożonym dyscyplinarnym wszystkich 
jednostek bezpośrednio jemu podpo-
rządkowanych. Inspektor Marynarki 
Wojennej zgodnie z decyzją Dowódcy 
Generalnego RSZ sprawuje jedynie me-
rytoryczny nadzór nad 3. Flotyllą Okrę-
tów w Gdyni, 8. Flotyllą Obrony Wy-
brzeża w Świnoujściu, Centrum Szkole-
nia Marynarki Wojennej w Ustce oraz 
Biurem Hydrograficznym Marynarki 
Wojennej w Gdyni.

ciąg dalszy wywiadu na stronie 5
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Z wiceadmirałem Ryszardem Demczukiem,  
Inspektorem Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego RSZ rozmawia Tomasz Gos.

Dowodzić  z  Warszawy

Co w praktyce oznacza dla maryna-
rzy służących na okrętach zastąpie-
nie Dowództwa Marynarki Wojen-
nej w Gdyni Inspektoratem Mary-
narki Wojennej w Warszawie?

W praktyce Dowództwo Marynarki 
Wojennej nie uczestniczyło w procesie 
dowodzenia na poziomie pojedynczych 
okrętów czy też grup okrętów. Maryna-
rze służący na okrętach posiadali i po-
siadają nadal swoich bezpośrednich 
przełożonych w sztabach dywizjonów i 
dowództwach flotyll. Stamtąd otrzymu-

ją rozkazy i tam składają meldunki wy-
nikające z realizacji procesu szkolenia. 
Niemniej jednak w Dowództwie Mary-
narki Wojennej służyło wielu specjali-
stów wywodzących się z okrętów, któ-
rzy dysponowali wiedzą merytoryczną, 
doświadczeniem w sprawach morskich i 
byli „na miejscu”. Normalną praktyką 
była pomoc w sprawach służbowych na 
zasadach bezpośrednio sprawowanego 
nadzoru. W chwili obecnej znaczną 
część zadań rozwiązanego Dowództwa 
Marynarki Wojennej przejęły komórki 
organizacyjne Dowództwa Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych. Obszary za-
grożenia mogą pojawić się tam, gdzie 
migracja typowych zadań nastąpiła bez 
migracji specjalistów, którzy do tej pory 
te zadania realizowali. Zagrożenie to 
zostało zdefiniowane już w trakcie prac 
nad nowym systemem dowodzenia, 
gdzie autorzy przewidywali wzmocnie-
nie struktur dowodzenia szczebla tak-
tycznego (dowództwa flotyll) w celu ja-
kościowego zasilenia paradygmatu: 
„dowodzisz, szkolisz, odpowiadasz.” 
Proces wzmocnienia struktur o dodat-
kowe stanowiska specjalistów jest na 
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Pierwsza Dama  na  ORP „Śniardwy”

Niszczenie  celów  podwodnych 

Marynarze  oddają  krew
W      związku z potrzebami Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Słupsku, 5 lutego, elewi służby przy-
gotowawczej do Narodowych Sił Rezerwo-
wych oraz słuchacze Szkoły Podoficerskiej 
MW oddali 16 litrów krwi. Była to druga w 
tym roku akcja honorowego krwiodawstwa 
zorganizowana przez Klub Honorowych Daw-
ców Krwi przy Centrum Szkolenia Marynarki 

Wojennej. W ciągu ostatnich dni marynarze 
oddali ponad 35 litrów płynu życia. Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej jest przodującą 
jednostką w "morskim rodzaju sił zbrojnych" 
w akcjach krwiodawstwa. W jej strukturach 
jest wielu honorowych dawców krwi, którzy 
za swoją wieloletnią działalność zostali wy-
różnieni odznaczeniami państwowymi i resor-
towymi. 

Na lotnisku 44. Bazy Lotnictwa Morskiego 
w Darłowie, 5 lutego, odbyły się pierw-

sze w tym roku loty z użyciem uzbrojenia. Za-
łogi śmigłowców Mi-14PŁ doskonaliły w nich 
swoje umiejętności w niszczeniu celów pod-
wodnych na poligonie morskim w rejonie Ust-
ki. W trakcie szkolenia załóg śmigłowców 
zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) Mi-
14PŁ z Darłowskiej Grupy Lotniczej zrzucono 
blisko 3 tony bomb PŁAB-250-120. Zrzut 
bomb odbywał się w wyznaczonych współ-

Małżonka Prezydenta RP, Anna Komo-
rowska, wzięła udział w obchodach 20. 

rocznicy wcielenia do służby trałowca ORP 
„Śniardwy”. Uroczystość odbyła się w Gdyni 
z udziałem byłych i obecnych członków załogi 
okrętu, przedstawicieli 13. Dywizjonu Trałow-
ców, Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
ze Świnoujścia oraz Inspektora Marynarki 

rzędnych w warunkach dziennych i nocnych. 
Do imitacji celu wykorzystano również lotni-
cze pławy sygnalizacyjne. Naprowadzanie 
śmigłowca Mi-14PŁ na cel może być także re-
alizowane przy wykorzystaniu wyrzucanej pła-
wy radiosygnalizacyjnej stanowiącej punkt od-
niesienia dla systemu poszukiwawczo – ude-
rzeniowego „Kryl”. Jego elementy automa-
tycznie wyliczają wówczas optymalne para-
metry manewru do przeprowadzenia ataku na 
okręt podwodny oraz punkt zrzutu bomb. 

Wojennej, wiceadmirała Ryszarda Demczuka. 
Zaproszenie na uroczystość Anna Komorow-
ska przyjęła już rok temu podczas rocznicowej 
wizyty załogi okrętu ORP „Śniardwy” w Pała-
cu Prezydenckim. Była to druga wizyta Matki 
Chrzestnej okrętu w roli Pierwszej Damy. 
Pierwsza wizyta odbyła się 6 września 2010 
roku. 

Podpisanie  planu  współpracy
16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu 

Morskiego w Gdyni miało miejsce 
podpisanie kolejnych „Planów współpracy na 
2014 rok” pomiędzy Biurem Hydrograficz-
nym Marynarki Wojennej i Urzędami Morski-
mi w Szczecinie i w Gdyni. Oba podpisane 
dokumenty są kontynuacją wieloletniej współ-
pracy pomiędzy ww. instytucjami, między in-
nymi w zakresie wykonywania pomiarów hy-

drograficznych, wymiany danych dla potrzeb 
opracowania map morskich i publikacji na-
utycznych oraz funkcjonowania systemu 
ostrzeżeń nawigacyjnych. Umowę podpisali: 
ze strony BHMW – Szef Biura kmdr Andrzej 
Kowalski, ze strony Urzędu Morskiego w 
Gdyni – Dyrektor Andrzej Królikowski, ze 
strony Urzędu Morskiego w Szczecinie – Dy-
rektor Andrzej Borowiec. 

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Czy Centrum Operacji Morskich – 
Dowództwo Komponentu Morskiego 
przejmie niektóre kompetencje nale-
żące do tej pory do Dowódcy Mary-
narki Wojennej?

Zgodnie z przyjętym podziałem 
kompetencji, gdzie DG RSZ jest odpo-
wiedzialne za przygotowanie sił do 
działania zaś DO RSZ ponosi odpowie-
dzialność za planowanie sił do operacyj-
nego użycia oraz za dowodzenie w peł-
nym spektrum, szeroko zakrojonej dzia-
łalności operacyjnej, zakresy działania 
obu dowództw determinują granice od-
powiedzialności w poszczególnych ob-
szarach. Kompetencje rozwiązanego 
Dowództwa Marynarki Wojennej zosta-
ły więc podzielone między Inspektora 
MW, Inspektoraty DG RSZ oraz Cen-
trum Operacji Morskich-Dowództwo 
Komponentu Morskiego, zgodnie z za-
daniami, w jakie poszczególne struktu-
ry zostały wyposażone.

Ile osób pracuje w Inspektoracie 
Marynarki Wojennej? Ilu maryna-
rzy (w tym oficerów i podoficerów) 
pracuje w Inspektoracie Marynarki 
Wojennej?

W strukturze Inspektoratu Marynar-
ki Wojennej występuje Zarząd Morski, 
Zarząd Uzbrojenia oraz wydział koor-
dynacyjny. W każdym z Zarządów znaj-
dują się po trzy Oddziały, a w Zarządzie 

Morskim jest dodatkowo Wydział Ope-
racyjny oraz samodzielny Inspektor do 
spraw awarii okrętowych. Na czele In-
spektoratu MW umiejscowiony jest 
dwugwiazdkowy admirał. Zarządami 
dowodzą kontradmirałowie, natomiast 
oddziałami oficerowie w stopniu ko-
mandor. W sumie IMW liczy 50 żołnie-
rzy zawodowych ( 3 admirałów, 46 ofi-
cerów starszych, 1 podoficer ) oraz 4 
pracowników wojska.

W jakim zakresie Brygada Lotnic-
twa Marynarki Wojennej podlega 
pod Inspektorat Marynarki Wojen-
nej a w jakim pod Inspektorat Sił 
Powietrznych?

Brygada Lotnictwa  Marynarki Wo-
jennej zgodnie z decyzją Dowódcy Ge-
neralnego RSZ została merytorycznie 
podporządkowana pod Inspektora Sił 
Powietrznych. Stanowi jednostkę bez-
pośrednio podporządkowaną Dowódcy 
Generalnemu. Inspektorat Sił Powietrz-
nych posiada w swojej strukturze spe-
cjalistyczne komórki wewnętrzne, które 
zapewniają sprawowanie nadzoru nad 
BLMW.  

Co w obecnej strukturze determinu-
je przynależność danej jednostki do 
tego czy innego rodzaju sił zbroj-
nych?

Charakter zadań realizowanych 

przez daną jednostkę decyduje w więk-
szości o przynależności danej jednostki 
do określonego Inspektoratu Dowódz-
twa Generalnego RSZ. Podporządkowa-
nie poszczególnych jednostek wojsko-
wych wykonujących pokrewne zadania 
w tym samym lub zbliżonym obszarze 
w jeden spójny system, ma pozwolić na 
skuteczniejsze dowodzenie i kierowanie 
ich działalnością bieżącą oraz podnieść 
efektywność planowania długofalowe-
go. 

Jaka w nowych strukturach będzie 
rola oficerów flagowych?

Rolą Oficerów Flagowych w nowych 
strukturach będzie koordynowanie pro-
cesów planowania i organizowania  
szkolenia techniczno - specjalistycznego 
na poziomie 3. Flotylli Okrętów, 8. Flo-
tylli Obrony Wybrzeża oraz Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w celu 
osiągania jednolitych standardów wy-
szkolenia w aspekcie prowadzenia dzia-
łań połączonych. Oddział Oficerów Fla-
gowych jest odpowiedzialny za koordy-
nację procesu planowania szkolenia, 
nadzoruje jego realizację, prowadzi pro-
ces oceny i analizy rezultatów szkole-
niowych oraz wdraża dokumenty nor-
matywne regulujące całokształt szkole-
nia morskiego i specjalistycznego.  

WICEADMIRAŁ RYSZARD DEMCZUK urodził się 3 sierpnia 1959 r. w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Mary-
narki Wojennej (1985). Ukończył: kurs przeszkolenia oficerów szczebla operacyjno – taktycznego (1990), międzynarodowy kurs 
oficerów sztabu w Akademii Obrony Holandii (1996), kurs integracji z NATO (1998), kurs „Liderzy XXI wieku” w Europejskim Cen-
trum Studiów Bezpieczeństwa w amerykańskim Instytucie im Georga C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen (1998), studia po-
dyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (2000) oraz podyplomowe studia dowódczo – sztabowe w Akademii Dowódczej Ma-
rynarki Wojennej w Newport (2001). Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej od 1985 roku pełnił służbę w 
3 Flotylli Okrętów w 1 Dywizjonie Okrętów Rakietowych, przechodząc wszystkie szczeble dowodzenia od dowódcy działu do do-
wódcy okrętu. W latach 1989-1994 dowodził okrętem rakietowym ORP „Oksywie”, a w latach 1995-1997 okrętem rakietowym 
ORP „Grom”. Następnie zajmował stanowiska w 3 Flotylli Okrętów i w Sztabie Marynarki Wojennej. W 2002 roku powrócił do Dy-
wizjonu Okrętów Rakietowych i w tym samym roku objął nad nim dowodzenie. Następnie pełnił obowiązki głównego specjalisty w 
Dowództwie MW. W 2007 roku został dowódcą Centrum Operacji Morskich. W czerwcu 2008 roku zdał obowiązki dowódcy COM 
i został skierowany na studia polityki obronnej w Uniwersytecie Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. W 
dniu 1 grudnia 2009 r. objął obowiązki Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej RP. Od listopada 2010 roku do sierpnia 2011 roku 
pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Amerykańskiej Grupy Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT z podwójnym układem dowodzenia:  
USFA oraz NATO w strategicznym dowództwie ISAF w Kabulu. Za osiągnięcia w ramach misji został wyróżniony przez Sekretarza 
Obrony USA odznaczeniem MERITOURS SERVICE MEDAL. 1 października 2012 roku objął obowiązki zastępcy Dowódcy Marynar-
ki Wojennej – szefa Sztabu MW. Z dniem 19 sierpnia 2013 roku minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wyznaczył wice-
admirała Ryszarda Demczuka na stanowisko szefa Zespołu do spraw Inspektoratu Marynarki Wojennej w Grupie Organizacyjnej 
Dowództwa Generalnego RSZ. Od dnia 1 stycznia 2014 pełni obowiązki Inspektora Marynarki Wojennej w DG RSZ.

Wiceadmirał Ryszard Demczuk jest także czołowym racjonalizatorem Marynarki Wojennej. Jego wnioski pt. „Proces dowodze-
nia. Metodologia pracy dowódcy i sztabu w planowaniu działań bojowych w aspekcie spełnienia wymogów interoperacyjności z 
procedurami obowiązującymi w NATO” oraz „Wykorzystanie planszetu OPA w walce o żywotność okrętu, wg. procedur NATO” zdo-
były wyróżnienie dowódcy Marynarki Wojennej i zostały wprowadzone do stosowania w Marynarce Wojennej. W 2006 roku pra-
ca racjonalizatorska pt. „Modernizacja morskiej wyrzutni celu powietrznego ICP KOLIBER” zdobyła 1 miejsce w MW.
Wiceadmirał Ryszard Demczuk jest żonaty i ma dwie córki. Interesuje się literaturą, historią cywilizacji i rozwoju myśli wojskowej.

Dowodzić  z  Warszawy - cd.
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30 grudnia 2013 roku w Porcie Wojennym w Gdyni Oksywiu odczytano decyzję o rozformowaniu 
Dowództwa Marynarki Wojennej, instytucji która funkcjonowała w Gdyni przez niespełna 69 lat. Jej 
dotychczasowe zadania przejęły dwa nowo utworzone dowództwa: Dowództwo Generalne Rodzajów 
Sił Zbrojnych i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rozformowanie Dowództwa Marynarki Wojennej
Reforma systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP

W lipcu 2013 roku zwierzch-
nik Sił Zbrojnych Bronisław 
Komorowski podpisał refor-
mę systemu kierowania i do-

wodzenia Siłami Zbrojnymi RP, na mocy 
której dotychczasowe dowództwa rodzajów 
Sił Zbrojnych (MW, Sił Powietrznych, 
Wojsk Lądowych i Sił Specjalnych) wraz z 
ostatnim dniem 2013 roku zostały rozfor-
mowane. Od tego momentu kluczowe de-
cyzje dotyczące poszczególnych formacji 
podejmowane są w Dowództwie General-
nym i realizowane z udziałem odpowied-
nich Inspektoratów oraz w Dowództwie 
Operacyjnym poprzez odpowiednie Centra 
Operacji – Dowództwa Komponentów. 
Głównym celem reformy systemu dowo-
dzenia i kierowania SZ RP było między in-
nymi uzyskanie kompatybilności z syste-
mem dowodzenia NATO, polegającej na 
oddzieleniu od siebie struktur odpowie-
dzialnych za planowanie, dowodzenie ogól-
ne w codziennym funkcjonowaniu wojsk, 
dowodzenie operacyjne w sytuacjach kry-
zysowych i w czasie wojny. Zgodnie z zało-
żeniami reformy, wprowadzony system do-
wodzenia wzmacnia cywilną odpowie-
dzialność i kontrolę nad armią: Minister 
Obrony Narodowej będzie kierował Siłami 
Zbrojnymi poprzez dwóch dowódców: Ge-
neralnego i Operacyjnego oraz będzie miał 
do pomocy Szefa Sztabu Generalnego, 
usytuowanego ponad wojskowym łańcu-
chem dowodzenia.

Zgodnie z powyższym od 1 stycznia w 

Siłach Zbrojnych obowiązuje nowy system 
dowodzenia oparty na dwóch dowództwach 
(Generalnym RSZ i Operacyjnym RSZ) 
oraz Sztabie Generalnym WP o zmienionej 
roli. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił 
Zbrojnych odpowiedzialne jest za przygoto-
wanie armii do działań i jej funkcjonowanie 
w czasie pokoju. Dowództwo Operacyjne 
RSZ natomiast zastąpiło dotychczasowe 
Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych i do-
wodzi wojskami wydzielonymi do misji za-
granicznych oraz dowodzi działaniami ca-
łych Sił Zbrojnych w przypadku kryzysu 
lub wojny. Ogólny obraz dzisiejszej struk-
tury dowodzenia przedstawia schemat za-
mieszczony poniżej.

30 grudnia 2013 roku odbyła się uro-
czystość podczas której odczytano rozkaz o 
rozformowaniu Dowództwa Marynarki 
Wojennej. W swoim przemówieniu ostatni 
Dowódca MW admirał floty Tomasz Ma-
thea powiedział: „...Serdecznie dziękuję 
wszystkim państwu za okazywane mi 
wsparcie, które odczuwałem na każdym 
kroku. Życzę Państwu aby dalsza służba w 
Marynarce Wojennej była dla Państwa nie-
wyczerpalnym źródłem satysfakcji oraz du-
my.”

Rozformowane dowództwo MW było 
najdłużej funkcjonującym organem dowo-
dzenia Marynarki Wojennej w historii. Jed-
nakże pierwszym organem kierowniczym 
floty wojennej i handlowej, powołanym do 
kontroli Marynarki Wojennej była Sekcja 
Marynarki utworzona w 1918 roku przy 

Ministerstwie Spraw Wojskowych w War-
szawie. Decyzją Rady Ministrów 2 maja 
1919 Sekcję Marynarki przekształcono w 
Departament dla Spraw Morskich, a 1 
stycznia 1922 wprowadzono pokojową or-
ganizację Marynarki Wojennej i powołano 
Kierownictwo Marynarki Wojennej. Po 
kampanii wrześniowej 1939 roku zostało 
ono odtworzone we Francji, a następnie 
przeniesione do Wielkiej Brytanii. Po II 
wojnie światowej, na wyzwolonym polskim 
Wybrzeżu, przystąpiono do organizacji 
Marynarki Wojennej wraz z jej organami 
kierowniczymi. 7 lipca 1945 r. naczelny 
dowódca Wojska Polskiego Marszałek Pol-
ski Michał Rola-Żymierski rozkazał do 
końca miesiąca utworzyć w Gdyni Do-
wództwo Marynarki Wojennej, które od tej 
pory zajmowało się dowodzeniem, plano-
waniem oraz zabezpieczeniem jednostek 
wojskowych morskiego rodzaju Sił Zbroj-
nych. Składało się z szeregu komórek orga-
nizacyjnych podległych za pośrednictwem 
szefów Sztabu i Szkolenia – dowódcy Ma-
rynarki Wojennej. W skład Dowództwa 
Marynarki Wojennej wchodziły także 
mniejsze jednostki organizacyjne odpowie-
dzialne za ratownictwo morskie, finanse, 
służbę zdrowia oraz sprawy prawne i perso-
nalne, a podporządkowane bezpośrednio 
dowódcy Marynarki Wojennej.

kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@mw.mil.pl

SCHEMAT OGÓLNY NOWEGO SYSTEMU DOWODZENIA I KIEROWANIA SZ RP

Wizyta rozpoczęła się w siedzibie COM-
DKM w Gdyni, gdzie kontradmirał Piotr Stoc-
ki wraz z towarzyszącymi oficerami zapoznał 
się z możliwościami Centrum w zakresie po-
zyskiwania, przetwarzania i przekazywania in-
formacji niezbędnych do zapewnienia bezpie-
czeństwa żeglugi. 

Dalsza część rozmów odbyła się na pokła-
dzie okrętu rozpoznawczego ORP „Hydro-
graf”, jednostce należącej do Grupy Okrętów 
Rozpoznawczych (gOR) 3. Flotylli Okrętów. 
Admirałów powitał dowódca 3. FO komandor 
Mirosław Mordel oraz dowódca gOR kmdr 
por. Artur Czajkowski. Podczas pobytu na 
okręcie skupiono się na omówieniu i podsu-
mowaniu wzajemnej współpracy w 2013 roku. 
W rozmowach uczestniczyli także oficerowie 
COM-DKM: kmdr por. Krzysztof Maćkowiak 
i kmdr ppor. Tadeusz Fajter oraz MOSG: kmdr 
Wojciech Heninbach i kmdr por. Dariusz Kre-
fta. Na spotkaniu zaprezentowano zmiany or-
ganizacyjne i prawne w obu instytucjach, któ-
re w najbliższym czasie będą wpływać na re-
alizację porozumienia o wzajemnej współpra-
cy i wygenerują konieczność weryfikacji do-
tychczasowych dokumentów, tak aby współ-
praca była prowadzona na odpowiednim po-
ziomie. Admirał Zarychta podkreślił, iż 
„wprowadzone zmiany organizacyjne w Siłach 

5 lutego Dowódca Centrum Operacji Morskich – Komponentu Morskiego wiceadmirał 
Stanisław Zarychta spotkał się z Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
kontradmirałem Piotrem Stockim. Głównym celem corocznego spotkania było podsumowanie i 
ocena realizacji współpracy obu instytucji w zakresie wymiany informacji dotyczących 
zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich. 

Zbrojnych spowodowały także reorganizacje 
systemu zarządzania kryzysowego. Osobiście 
jestem pewien, że zmiany te nie wpłyną na ja-
kość i szybkość wymiany informacji pomiędzy 
dowodzonym przeze mnie COM-DKM a Mor-
skim Oddziałem Straży Granicznej”. Admirał 
Stocki przedstawił możliwości działania Stra-
ży oraz zmiany organizacyjne w MOSG, w 
wyniku których ujednolicona została strefa 
odpowiedzialności i prowadzenia działań 
przez tę instytucję. 

Dowódca okrętu, kmdr ppor. Andrzej 
Czyżewski zapoznał gości z zadaniami i moż-
liwościami ORP „Hydrograf”. Podczas roz-
mowy na temat okrętu wszyscy zgodzili się, 
że jednostka pływająca dysponuje zdecydowa-
nie większymi możliwościami zbierania infor-
macji w porównaniu do wszystkich innych 
środków rozpoznawczych. Decyduje o tym 
przede wszystkim czas prowadzenia działań, 
jak również możliwość długiego pozostawania 
w jednym miejscu.

W czasie wizyty podkreślono, iż wzajem-
na współpraca nie opierała się wyłącznie na 
wymianie cennych informacji, niezbędnych do 
zapewnienia bezpieczeństwa jednostkom pły-
wającym poruszającym się w Polskiej Strefie 
Ekonomicznej. Obie instytucje w 2013 roku 
współdziałały podczas prowadzenia ćwiczeń z 

BEZPIECZEŃSTWO ŻEGLUGI NA POLSKICH 
OBSZARACH MORSKICH

zakresu reagowania kryzysowego oraz ratow-
nictwa, jak również siły MOSG współuczest-
niczyły w zabezpieczeniu operacji bojowych, 
likwidacji amunicji spoczywającej na dnie 
Bałtyku i w kanałach portowych. Marynarka 
Wojenna udostępniała także swoje nabrzeża 
portowe i lotniska dla jednostek pływających i 
latających Morskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej.

Podczas rozmów uzgodniono, iż w przy-
szłości obie strony będą skupiać się na zapew-
nieniu wymiany informacji pomiędzy instytu-
cjami oraz ścisłej współpracy w przypadku za-
istnienia sytuacji kryzysowej łącznie z wza-
jemnym udostępnianiem zasobów technicz-
nych obu stron. Współpraca będzie prowadzo-
na także w zakresie  ratownictwa morskiego 
oraz organizowane będą wspólne szkolenia, 
miedzy innymi dotyczące doskonalenia proce-
dur wzajemnego powiadamiania i alarmowa-
nia o zagrożeniach nie tylko na morzu, ale tak-
że na redach i w portach. Uwypuklono także, 
iż współpraca będzie opierać się na wymianie 
doświadczeń między innymi w zakresie  kon-
troli żeglugi, boardingu oraz procedur postę-
powania wobec podejrzanej jednostki pływają-
cej. 

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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NOWI  DOWÓDCY  W  MW
Komandor Mirosław MORDEL – dowódca 3. Flotylli Okrętów - w latach 1979-1984 

studiował w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po jej ukończeniu skierowany 
został do służby na okrętach podwodnych, gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy 
działu ORP „Sokół”, dowódcy działu ORP „Orzeł”, zastępcy dowódcy, a następnie dowód-
cy ORP „Dzik”. W latach 1995 – 1996 ukończył podyplomowe studia dowódczo-sztabowe 
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W roku 1997 objął funkcję szefa sztabu dywi-
zjonu Okrętów Podwodnych, a w 1999 roku starszego specjalisty Oddziału Operacyjnego 
Sztabu MW. W roku 2000 ukończył kurs sztabowy w Akademii Dowodzenia Bundesweh-
ry w Hamburgu, a następnie realizował zadania służbowe na stanowisku specjalisty ds. pla-
nowania ćwiczeń okrętów podwodnych w Dowództwie Okrętów Podwodnych NATO 
Wschodniego Atlantyku (COMSUBEASTLANT) w Northwood (Wielka Brytania). W ro-
ku 2003 wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy dywizjonu Okrętów Podwod-
nych, a w marcu 2004 roku dowódcy tej jednostki. W 2007 roku wyznaczony do służby w 
Sztabie Marynarki Wojennej, gdzie objął obowiązki zastępcy, a w 2008 szefa Zarządu Pla-
nowania Rozwoju MW. Od lipca 2009 do czerwca 2010 roku skierowany został na Pody-
plomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w New-
port (Stany Zjednoczone). Po ich ukończeniu objął, w lipcu 2010 roku, stanowisko zastęp-
cy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P-5 Sztabu Generalnego WP. Od lutego 
2013 realizował zadania służbowe w Zespole ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodze-
nia SZ RP.

Komandor Robert KOZACKI – komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 
- służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku podejmując naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej zakończeniu, w 1989 roku objął obowiąz-
ki zastępcy dowódcy kompanii w 3. Pułku Zabezpieczenia, a następnie w 1.Morskim Puł-
ku Strzelców w Gdyni (obecnie Oddział Zabezpieczenia MW). Z jednostką tą związał się 
na 6 lat pełniąc obowiązki na stanowiskach oficera batalionu zabezpieczenia i starszego in-
struktora w sztabie jednostki. W 1995 roku objął stanowisko inspektora – starszego ofice-
ra w Oddziale Ogólnowojskowym i Sportu Dowództwa MW, a następnie w Oddziale Szko-
lenia Specjalistycznego DMW, z którym był związany do 2010 roku, zajmując stanowiska 
specjalisty i starszego specjalisty. W 2010 roku, rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej 
został wyznaczony na stanowisko komendanta Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego w Gdyni. 
Od 1 stycznia 2014 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na sta-
nowisko komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

Komandor Andrzej KOWALSKI – szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojen-
nej - W 1985 roku ukończył studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyż-
szej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Został skierowany do służby w 11. Dywizjonie 
Ścigaczy (ORP „Czujny”, ORP „Zręczny”) w Helu. W 1986 roku rozpoczął służbę w 45. 
Dywizjonie Pomocniczych Jednostek Pływających w Gdyni, gdzie dowodził zbiornikow-
cem, grupą kutrów i motorówek, a następnie wykonywał obowiązki na stanowisku flago-
wego nawigatora i szefa sztabu dywizjonu. W latach 1990 – 1995 był starszym oficerem – 
specjalistą Szefostwa Hydrografii w Dowództwie MW. Od 1995 do 2002 roku pełnił obo-
wiązki szefa Oddziału Informacji Nautycznej w Biurze Hydrograficznym MW. Od paź-
dziernika 2002 roku dowodził Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego MW w 
Gdyni. W latach 2007 – 2008 trafił do Świnoujścia, gdzie był szefem szkolenia 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża, a następnie zastępcą dowódcy 8.FOW. Od 1 lipca 2010 roku kmdr An-
drzej Kowalski był zastępcą szefa BHMW, a od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 roku peł-
nił służbę na stanowisku Zastępcy Szefa Szkolenia MW - Szefa Szkolenia Morskiego. 

Komandor Andrzej Kowalski ukończył wiele kursów m.in. Międzynarodowy Kurs Hy-
drografii w Akademii Morskiej w Trieście (Włochy), kurs z zakresu bezpieczeństwa żeglu-
gi w Istambule (Turcja), Międzynarodowy Kurs AWNIS w Norfolk (USA).

Komandor Mirosław JURKOWLANIEC – dowódca 6. Ośrodka Radioelektroniczne-
go - rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej w 1985 roku. Po ukończeniu studiów w Wyż-
szej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni na swoje pierwsze stanowisko służbowe trafił do 
Grupy Okrętów Rozpoznawczych. W latach 1990 – 2002 obejmował kolejno stanowiska 
asystenta, oficera nawigacyjnego, dowódcy działu nawigacyjnego, zastępcy dowódcy okrę-
tu i dowódcy okrętu ORP „Nawigator”. W międzyczasie, w roku 2000, ukończył studia po-
dyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej. W 2002 roku objął stanowisko dowódcy 
Grupy Okrętów Rozpoznawczych, a od połowy 2007 roku był Szefem Szkolenia 3. Flotyl-
li Okrętów. W styczniu 2012 roku objął stanowisko Szefa Oddziału Oficerów Flagowych 
Szefostwa Szkolenia Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni, a w lutym 
2013 roku Zastępcy Szefa Zarządu Rozpoznania Dowództwa MW. Kmdr Mirosław Jur-
kowlaniec jako dowódca Grupy Okrętów Rozpoznawczych dwukrotnie przygotowywał 
morską jednostkę działań specjalnych „Formoza” do działań na Zatoce Perskiej w ramach 
operacji „Iraqi Freedom” i „Enduring Freedom”. Jako dowódca Grupy opracował także 
wymagania taktyczno-techniczne, według których zmodernizowany został ORP „Hydro-
graf”. 

Komandor porucznik Maciej OSIKA – komendant Ośrodka Żeglarskiego Marynar-
ki Wojennej - w 1990 roku rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okręto-
wego w Akademii Marynarki Wojennej. W 1995 roku po ukończeniu AMW został skiero-
wany do 3. Flotylli Okrętów gdzie objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy działu 
rakietowo - artyleryjskiego na ORP „Puck” w 1 Dywizjonie Okrętów Rakietowych. W 
1997 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu na ORP „Władysła-
wowo”, a w 1999 roku objął dowodzenie tą jednostką. W 2006 roku objął stanowisko star-
szego oficera flagowego w dywizjonie Okrętów Rakietowych. Po dwóch latach (2008) zo-
stał zastępcą dowódcy fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”. 

Komandor porucznik Krzysztof SZUMLICKI – dowódca 12. Dywizjonu Trałow-
ców - w 1990 roku, po ukończeniu Liceum Lotniczego w Zielonej Górze rozpoczął studia 
w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. W 
1995 roku, po ukończeniu studiów, został skierowany do służby na stanowisku dowódcy 
działu artylerii i broni podwodnej na ORP „Jamno” w 12. Dywizjonie Trałowców w Świ-
noujściu. W 1996 roku został mianowany na stopień porucznika marynarki i objął obo-
wiązki zastępcy dowódcy okrętu ORP „Bukowo”, a w 1997 roku został zastępcą dowódcy 
okrętu ORP „Jamno”. Po mianowaniu do stopnia kapitana marynarki w 1997 roku objął 
obowiązki dowódcy ORP „Bukowo”. W 2002 roku, objął dowodzenie grupą okrętów na 
ORP „Resko” oraz otrzymał awans na komandora podporucznika. W 2006 roku komandor 
porucznik Szumlicki został skierowany do służby w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wy-
brzeża. Pełnił w nim obowiązki Szefa Sekcji Planowania i Szefa Sekcji Operacyjnej w Wy-
dziale Operacyjnym Sztabu Flotylli. Dowódca 12 dTr ukończył studia podyplomowe z za-
kresu dowodzenia siłami morskimi oraz jest absolwentem wielu kursów specjalistycznych 
z zakresu broni przeciwminowej.  

Komandor porucznik Robert SZYMANIUK – komendant Ośrodka Szkolenia Nur-
ków i Płetwonurków Wojska Polskiego - ukończył w 1996 roku Akademię Marynarki Wo-
jennej na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Jego pierwszym stanowiskiem 
służbowym był etat dowódcy plutonu-wykładowcy w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwo-
nurków Wojska Polskiego. W marcu 2002 został zastępcą dowódcy „ORP Piast”. Był na 
nim kolejno: dowódcą grupy ratowniczej i dowódcą pionu ratowniczo-nurkowego. Na 
okręcie pełnił służbę przez sześć lat. W maju 2008 roku rozpoczął pełnienie obowiązków 
starszego oficera flagowego wydziału oficerów flagowych Dowództwa 3. Flotylli Okrętów. 
W październiku 2011 powrócił do Ośrodka na stanowisko zastępcy komendanta-szefa 
sztabu Ośrodka. 

Przez całą swoja służbę komandor Szymaniuk był związany z nurkowaniem. Podnosił 
kwalifikacje i zdobywał praktykę kończąc zaawansowane kursy i kierując najważniejszymi 
pracami nurkowymi wykonywanymi przez  Marynarkę Wojenną. W chwili obecnej jest je-
dyną osobą o kwalifikacjach pozwalających na prowadzenie nurkowań głębokowodnych w 
całych siłach zbrojnych. W czasie swojej służby brał aktywny udział w wielu ćwiczeniach 
ratowniczych w kraju i zagranicą. W 2013 roku ukończył sześciomiesięczny kurs języka 
angielskiego dla oficerów starszych w Kanadzie. 



10     NR 1-2 | STYCZEŃ - LUTY 2014 NR 1-2 | STYCZEŃ - LUTY 2014 11     

B A N D E R A
Ć W I C Z E N I A

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I

B A N D E R A

ORP „Wodnik” z podchorążymi pierw-
szego i piątego roku Wydziału Nawigacji i 
Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Me-
chaniczno-Elektrycznego Akademii Mary-
narki Wojennej wyszedł na morze 31. stycz-
nia. W sumie podczas tygodniowej praktyki 
w zimowych bałtyckich warunkach kandy-
daci przebyli 1439 mil morskich. Po wyj-
ściu z Gdyni okręt skierował się na północ i 
kilkanaście pierwszych godzin szedł kur-
sem na Gotlandię. Przy tej okazji podchorą-
żowie nauczyli się, że zimowe warunki at-
mosferyczne w naszej szerokości geogra-
ficznej potrafią zaskoczyć i w krótkim cza-
sie zmienić okręt z bezpiecznej przystani 
wśród wzburzonego morza, w śliską pułap-
kę. Po całonocnej śnieżycy załoga zmuszo-
na była skuwać piętnastocentymetrową 
warstwą lodu, która stwarzała niebezpie-
czeństwo dla osób poruszających się po po-
kładach otwartych. 

Tuż pod Gotlandią okręt zmienił kurs 
na zachodni, a coraz mniejsze fale umożli-
wiały prowadzenie nawigacji terestrycznej. 

Podchorążowie wykorzystywali widoczne 
znaki nawigacyjne (między innymi latarnie 
morskie) do wyrysowywania na mapach 
nawigacyjnych drogi okrętu, który ze śred-
nią prędkością 10 węzłów minął lewą burtą 
Bornholm i zmierzał w kierunku Świnouj-
ścia. Spływająca Odrą kra lodowa była sy-
gnałem do wzmożenia uwagi przy wejściu 
do portu umieszczonego ponad milę mor-
ską od ujścia rzeki. Manewrowanie w ście-
śnionym akwenie, w którym dodatkowo 
odbywa się bez przerwy przeprawa promo-
wa, stanowi wyzwanie i wymaga ciągłej 
koncentracji i zgrania załogi, o czym pod-
chorążowie muszą pamiętać. Możliwe, że 
już niedługo będą służyć na okrętach 2. 
Dywizjonu Okrętów Transportowo-Mino-
wych lub 12. Dywizjonu Trałowców i ko-
rzystać z tego przejścia wiele razy w roku. 
W czasie postoju okrętu w Świnoujściu 
podchorążowie weszli na pokłady okrętów 
stacjonujących w porcie wojennym i od-
wiedzili salę tradycji Flotylli.

Po opuszczeniu 8. Flotylli Obrony Wy-

brzeża okręt skierował się na zachód ku je-
dynej drodze wejściowej na Bałtyk. Prze-
szedł na północ przez długą na ponad 60 
mil morskich cieśninę Øresund czyli naj-
węższe z trzech przejść na Morze Północ-
ne. Zostawił za sobą malowniczy o każdej 
porze roku most klasyfikowany jako naj-
dłuższy na świecie łączący dwa państwa. 
Każdy kto znalazł się między głównymi 
pylonami chce poznać jego arcyciekawą hi-
storię i niezliczoną liczbę ciekawostek, któ-
re dodają samej konstrukcji kolorytu i 
atrakcyjności. Kolejną atrakcją dla przepły-
wających tą trasą jest zamek w mieście 
Helsingør będącym tłem do sztuki Willia-
ma Shakespeare’a pt. „Hamlet”.

Po chwilowym oderwaniu się od okrę-
towej rzeczywistości podchorążowie Wy-
działu Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 
powrócili do prowadzenia nawigacji w sys-
temie wacht okrętowych oraz nauki przepi-
sów dotyczących bezpiecznego korzystania 
z dróg morskich. Podchorążowie Wydziału 
Mechaniczno-Elektrycznego prowadzili 

Dla podchorążych pierwszego roku to przygoda, jakiej jeszcze nie przeżyli... dla tych, 
którzy na jesieni zostaną oficerami to podsumowanie pięcioletnich studiów w Akademii 
Marynarki Wojennej, a dla załogi okrętu szkolnego ORP „Wodnik” to kolejny rejs, 
podczas którego załoga przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie młodemu pokoleniu 
podchorążych i oficerów. 

dziennik maszynowy i formularze technicz-
ne kluczowych mechanizmów na okręcie. 
Jednocześnie doskonalili umiejętności zwią-
zane z diagnostyką eksploatacyjną maszyn i 
urządzeń okrętowych. Podczas ruchu okrętu 
studenci WM-E nadzorowali pracę urządzeń 
napędu głównego oraz mechanizmów po-
mocniczych. Pod nadzorem oficera mechani-
ka pełnili również wachty na stanowisku do-
wodzenia działem mechanicznym na morzu. 
Najważniejsze na okręcie jest bezpieczeń-
stwo załogi, dlatego podchorążowie obu wy-
działów poznawali funkcjonowanie okrętu 

stronę otwartych wód Bałtyku korzystając z 
cieśniny Wielki Bełt. 

„Dla podchorążych pierwszego roku 
była to pierwsza okazja do wyjścia na mo-
rze innym okrętem niż żaglowiec” – powie-
dział dowódca okrętu kmdr por. Paweł 
Ogórek – „więc specyfiki okrętu musieli 
uczyć się praktycznie od zera. Pierwsze 
spotkanie z żywiołem to najczęściej dla 
nich szok, ale z czasem rutyna i doświad-
czenie biorą górę i kandydaci okazują się 
wartościowym materiałem na przyszłych 
oficerów”.  Oprócz czasu potrzeba do tego 
jednak nie tylko właściwych wskazówek 
wykładowców, ale także, a może przede 
wszystkim - determinacji w dążeniu do wy-
znaczonego celu. Dla podchorążych V roku 
była to praktyka podsumowująca pięć lat 
studiów. W tym czasie wielokrotnie prze-
bywali na okrętach MW, gdzie mieli okazję 
poznać charakterystykę służby, którą roz-
poczną już tej jesieni. Wszystkim podcho-
rążym AMW życzę, żeby jak najszybciej 
znaleźli w czasie studiów swój cel i konse-
kwentnie do niego dążyli.Z GDYNI DO „MOSTÓW”... 

ZIMOWY REJS PO BAŁTYKU kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@gmail.com

oraz jego organizację codzienną i bojową, 
a także uczestniczyli w ćwiczebnych alar-
mach do środków ratunkowych. 

Jak podkreślił rzecznik prasowy 
AMW kmdr por. Wojciech Mundt: „okrę-
ty Marynarki Wojennej wykonują zadania 
przez cały rok, w związku z tym wiedza o 
charakterystyce akwenu Morza Bałtyckie-
go jest dla przyszłych oficerów bardzo 
przydatna”. Dotyczy to także specyfiki i 
zasad korzystania z cieśnin bałtyckich, 
dlatego po przejściu przez Sund, okręt 
okrążył wyspę Zelandię i skierował się w 

ORP „Wodnik” to okręt szkolny. Wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia, który jest częścią 3. Flotylli Okrętów. Na co dzień stacjonuje w Gdy-
ni. Ten „weteran” operacji „Pustynna Burza” (brał udział jako okręt-szpital w działaniach w Zatoce Perskiej w pierwszej połowie 1991 roku) prze-
był w swojej historii ponad 400 tysięcy mil morskich, odbył około 100 rejsów i odwiedził ponad 60 portów na całym świecie. Wyszkoliły się na nim 
tysiące studentów Akademii Marynarki Wojennej i kadetów Szkoły Podoficerskiej MW. Swoją służbę w polskiej Marynarce Wojennej rozpoczął 27 
maja 1976 roku. W uznaniu zasług dla rozwoju Marynarki Wojennej 24 października 1995 roku Dowódca Marynarki Wojennej śp. admirał Romu-
ald WAGA wyróżnił ORP „Wodnik” medalem „Za zasługi dla MW RP”. Za udział w operacji „Pustynna Burza” król Arabii Saudyjskiej dekretem nr 
5127 z 24 września1991 roku nadał członkom załogi medal „Za wyzwolenie Kuwejtu”. Okrętem dowodzi kmdr por. Paweł  Ogórek.
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Akademia Marynarki Wojennej i Wojskowa Akademia Techniczna zapraszają na VIII 
konferencję Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (przeciwlotniczej) która 
odbędzie się w Ustce w dniach 13-16 maja 2014 roku. 

KONFERENCJA W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
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Śląski entuzjazm
Powstało Stowarzyszenie Entuzjastów Okrętu ORP „Ślązak”. To pierwsza 
społeczna inicjatywa w powojennej Polsce dotycząca okrętu będącego 
jeszcze w budowie.

Wszystko zaczęło się kilka miesięcy te-
mu. Na stronach internetowych oraz w pra-
sie lokalnej  i ogólnopolskiej, a także w in-
nych środkach masowego przekazu została 
podana wiadomość dotycząca korwety 
Gawron. Zgodnie z nią postanowiono prze-
rwać budowę korwety a już gotowy kadłub 
dokończyć z przeznaczeniem na okręt pa-
trolowy o przyszłej nazwie ORP „Ślązak”. 
„Wiadomość ta wywołała ogromne zainte-
resowanie w moim środowisku” - mówi Mi-
rosław Białka, emerytowany marynarz z 
Gliwic, prezes Stowarzyszenia Entuzjastów 
Okrętu ORP „Ślązak”. „Temat Gawrona 
pojawiał się bardzo często w naszych pry-
watnych rozmowach. Pilnie śledziliśmy 
wiadomości i wydarzenia udostępniane na 
stronach internetowych Marynarki Wojen-
nej i miesięcznika „Bandera”. Przeglądali-
śmy prasę w której znajdowaliśmy wiado-
mości dotyczące budowanego okrętu. Do-
szliśmy wówczas do wniosku, że w ramach 
naszych możliwości musimy zająć odpo-
wiednie stanowisko wobec nowego projektu 
okrętu. Postanowiliśmy w każdy możliwy 
sposób dbać o dobre imię „Ślązaka”. Wda-
waliśmy się często w ostrą polemikę z ludź-
mi, którzy uważali, że ten okręt jest nam 

niepotrzebny. Nasze działania poparło kil-
ku byłych oficerów Marynarki Wojennej, 
między innymi kmdr ppor. rez. Aleksander 
Gierkowski i kmdr por. rez. Bartosz Zajda. 
Na moim profilu społecznościowym założy-
łem wydarzenie o nazwie Inicjatywa 
Wsparcia Budowy Okrętu ORP „Ślązak”. 
Inicjatywę poparło około ćwierć tysiąca 
osób”

Mirosław Białka przedstawił ideę tej 
inicjatywy również Dowódcy Marynarki 
Wojennej. Admirał floty Tomasz Mathea 
poparł ją dając tym samym przyzwolenie 
na utworzenie grupy założycielskiej  Stowa-
rzyszenia Entuzjastów Okrętu ORP „Ślą-
zak”. Stowarzyszenie jest już po pierwszym 
zebraniu założycielskim i jest w trakcie 
prawnego zalegalizowania. Po zalegalizo-
waniu zostanie udostępnione konto banko-
we, z którego zostanie sfinalizowana budo-
wa dzwonu dla „Ślązaka”. 

„Chcemy żeby dzwon został wykonany 
w słynnej pracowni ludwisarskiej Zbignie-
wa Felczyńskiego z Taciszowa z zachowa-
niem wszystkich norm obowiązujących dla 
dzwonów okrętowych” - wyjaśnia Mirosław 
Białka. „Początkowo dzwon miał być poda-
runkiem od mieszkańców Śląska, ale dzia-

łając pod presją innych entuzjastów z całej 
Polski, zdecydowaliśmy, że będzie on pre-
zentem od całego naszego społeczeństwa. 
Biorąc pod uwagę ilość osób deklarujących 
się chęcią złożenia się na dzwon to koszty 
pojedynczej składki będą niewielkie. Ale 
mam nadzieję, że za to wkład emocjonalny 
będzie ogromny. Nawet Panie zwróciły się 
do nas z propozycją podarowania przyszłe-
mu dowódcy okrętu i jego załodze pamiąt-
kowej ręcznie wyhaftowanej Bandery Ma-
rynarki Wojennej”.

Stowarzyszenie posiada profil na Face-
booku. Profil ten ma obecnie 275 tak zwa-
nych „polubień”. W przeważającej części 
pochodzą one od osób pochodzących ze 
śląskich miast oraz z miast województwa 
pomorskiego. Jak mówi Mirosław Białka 
profil na FB istnieje dopiero od grudnia i z 
każdym dniem  wzrasta zainteresowanie 
sprawami Marynarki Wojennej tej młodszej 
części społeczeństwa. Dlatego jeszcze jed-
nym celem Stowarzyszenia jest przekazanie 
młodzieży wiadomości o chlubnej historii i 
tradycji jakie zapisała w swoich dziejach 
Marynarka Wojenna.

Problematyka konferencji
- kierunki rozwoju i rozwiązania modernizacyjne systemów kierowania ogniem;
- współpraca oraz doświadczenia polskiego przemysłu obronnego i ośrodków badawczo-rozwojowych w modernizacji SZ RP;
- standaryzacja rozwiązań sprzętowo-programowych w ramach systemów zintegrowanych;
- badania doświadczalne nad systemami kierowania ogniem;
- szkolenie wojsk z wykorzystaniem symulatorów i trenażerów uzbrojenia;
- bezpieczeństwo rodzajów wojsk podczas realizacji zadań rozpoznawczo-ogniowych;
- aspekty nawigacji w realizacji zadań rozpoznawczo-ogniowych na lądzie, w morzu i w powietrzu.

Terminarz
do 28.02.2014 : rejestracja uczestników i przesłanie streszczeń referatów 
do 15.03.2014 : informacja o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia i publikacji
do 15.04.2014 : wniesienie opłaty, przesłanie pełnych tekstów referatów
do 05.05.2014 : rozesłanie i publikacja szczegółowego programu konferencji

Ramowy program konferencji
13.05.2014 : rejestracja uczestników konferencji (od godz. 14.00) 
14.05.2014 : oficjalne rozpoczęcie konferencji, zaproszone referaty 
15.05.2014 : obrady plenarne, sesje przemysłu obronnego
16.05.2014 : obrady plenarne, zakończenie konferencji (do godz.14.00)

W dniu 14 lub 15 maja 2014r. odbędzie się sesja związana z praktyką kierowania ogniem
(Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka). Informacje szczegółowe zostaną przesłane w kolejnych komunikatach. 

Uczestnictwo w konferencji
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie na adres Komitetu Organizacyjnego wypełnionej karty zgłoszenia oraz wnie-
sienie opłaty w wysokości 1500 zł od osoby. W ramach opłaty organizatorzy zapewniają zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, 
materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących, transport uczestników konferencji. 
Koszt konferencji: 1500 zł
Termin płatności: 15.04.2014r.
Numer konta: 95 1500 1881 1210 2003 3251 0000
Odbiorca: Akademia Marynarki Wojennej
Adres: ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia 
Tytuł przelewu: KOSOP 2014 - Imię i Nazwisko

Pani Hannie MILCARZ oraz Jej Najbliższym
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składają
Dowódca, kadra i pracownicy wojska

Centrum Operacji Morskich– Dowództwa Komponentu Morskiego

Panu kmdr por. rez. Zbigniewowi NOWICKIEMU
oraz Jego Rodzinie wyrazy szczerego żalu i głębokiego 

współczucia z powodu śmierci

ŻONY ELŻBIETY

składają 
Dowódca, żołnierze i pracownicy wojska 

9. Dywizjonu Przeciwlotniczego MW
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Głównym miernikiem rosnącej popular-
ności biegania jest liczba imprez biegowych 
w całej Polsce. Nie ma już chyba święta czy 
rocznicy w ramach której nie byłby organizo-
wany jakiś bieg. Godny podkreślenia jest 
fakt, że również w gronie marynarzy biega-
nie staje się od kilku lat coraz popularniejsze 
i nie ograniczone jedynie do obowiązku pod-
czas corocznego egzaminu W-F. 

5 NM na zachętę
Jedną z nowych inicjatyw w Marynarce 

Wojennej był zorganizowany w listopadzie 
2013 bieg „Pięć Mil” o Puchar Dowódcy Dy-
wizjonu Okrętów Bojowych. W pierwszej 
edycji imprezy wystartowało 126 zawodni-
ków. Ich zadaniem było pokonanie pięciu mil 
morskich, czyli 9260 metrów na terenie Por-
tu Wojennego Gdynia. Okazało się, że dy-
stans nie był zbytnio wymagający i wszyscy 
biegacze zameldowali się na linii mety przy 
fregacie ORP „Gen. T. Kościuszko”. 

Zwycięzcą gdyńskiego Biegu „5 mil” zo-
stał Piotr Suchenia, były biegacz na orienta-
cję Wojskowego Klubu Sportowego Flota 
Gdynia. Dystans przebiegł w czasie 32 minut 
i 56 sekund wyprzedzając o 1 sekundę mata 
Jacka Śliwińskiego, pięcioboistę morskiego 
Wojskowego Zespołu Sportowego w Gdyni. 
Trzecie miejsce zajął bosman Jacek Nowak z 
Dowództwa 3. Flotylli Okrętów ze stratą 23 
sekund. 

„Przez większość trasy czołówka biegła 
blisko siebie”- mówi bosman Jacek Nowak. 
„Dopiero około kilometra przed metą zosta-
łem nieco w tyle. Dałem z siebie wszystko, 
jednak nie udało mi się dogonić Piotra i Jac-
ka. Dość późno dowiedziałem się o tej impre-
zie. Nie miałem czasu dobrze się do niej przy-

gotować. Poza tym do biegu podszedłem bez-
pośrednio po zdaniu służby. Tym bardziej za-
dowolony jestem z wysokiej lokaty. Cieszę 
się, że powstała ta inicjatywa. Im więcej bie-
gów na wybrzeżu tym więcej ludzi w mary-
narskich mundurach będzie miało okazję do 
zdrowej realizacji i spełniania swojego zami-
łowania”.

Blog, Facebook, bieganie
Bosman Nowak biega od 25 lat. Przez 

kilkanaście lat był zawodnikiem Wojskowego 
Zespołu Sportowego w Gdyni w sekcji biegu 
na orientację. Obecnie reprezentuje klub 
orientacji sportowej UKS Azymut 45 Gdy-
nia. Klub ten propaguje bieganie m.in. po-
przez akcję „Z mapą do lasu”. Wykorzystuje 
do tego m.in. swojego bloga. Bosman Nowak 
mówi: „Organizujemy biegi w Trójmieście i 
okolicach. Staramy się, aby za każdym razem 
trasa była ciekawa i atrakcyjna. Na blogu za-
mieszczamy szczegółowe informacje gdzie i 
kiedy odbywają się biegi oraz o warunkach 
udziału. Pobieramy symboliczne opłaty, ale 
są one przeznaczone m.in. na druk map dla 
zawodników oraz ciepłą herbatę, która jest 
za każdym razem przygotowywana dla zma-
gających się z leśnymi trudami. Cieszymy się, 
bo inicjatywa nasza rozszerza się. Podczas 
ostatniej imprezy odwiedziła nas ekipa TVP 
Gdańsk. Dzięki temu mieliśmy okazję dotar-
cia do jeszcze większej liczby osób. Zachęca-
my wszystkich do biegania, zapraszamy na 
organizowane przez nasz klub biegi. Infor-
macje znaleźć można na http://zmapadolasu.
blogspot.com”. 

Bieg ze smartfonem
Panują opinie, że Internet i przesiadywa-

nie na portalach społecznościowych może 
mieć negatywny wpływ na kwestię ruchu dla 
zdrowia. Paradoksalnie, okazuje się, że sporą 
motywacją dla coraz większej liczby ambit-
nych biegaczy stały się portale internetowe i 
aplikacje na smartfony. „Ja sam aktywnie ko-
rzystam z jednej z takich aplikacji” – mówi 
kpt. mar. Piotr Wojtas, oficer prasowy 3. Flo-
tylli Okrętów. Dodaje: „Taka aplikacja może 
pomagać na kilku płaszczyznach. Możliwość 
rejestracji, późniejszej analizy własnych wy-
ników i ich systematycznego poprawiania. 
Druga to połączenie z FB. Publikując to na 
swojej osi czasu inni widzą Twoją aktywność. 
To motywuje. Być może ktoś weźmie ze mnie 
przykład i będzie biegać, czasem wystarczy 
pozytywny komentarz pod moim adresem czy 
zwykłe „Lubię to”. Dla mnie osobiście miało 
to znaczenie. W trakcie trwania misji w ra-
mach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciw-
minowej NATO SNMCMG1 ustaliłem sobie 
plan treningowy, który konsekwentnie reali-
zowałem. Cieszę się, że mój zapał nie ustał 
po powrocie do Gdyni”.

Pomysłodawcami i organizatorami Biegu 
„5 Mil” w gdyńskim PW byli chor. mar. Ko-
walski i chor. mar. Wojciech Szczybelski 
przy „błogosławieństwie” dowódcy dOB, 
kmdr Jacka Kosińskiego. Mają Oni nadzieję, 
że w kolejnej edycji wystartuje kilka razy 
więcej zawodników. Patrząc na rozwój ambi-
cji biegaczy w marynarskich mundurach, 
m.in. moich rozmówców, jest na to duża 
szansa. 

W szachy nauczył się grać ma-
jąc 8 lat. W wieku 11 lat za-
pisał się do klubu  szachowe-
go „MAT” Świnoujście. Jako 

14-latek zajął 8 miejsce w Mistrzostwach 
Polski szkół podstawowych a 2 lata później 
wygrał strefowy turniej Mistrzostw Polski Ju-
niorów. Po uzyskaniu czołowych lokat w Mi-
strzostwach Polski znalazł się w ścisłej ka-
drze Polski 12-tu najlepszych juniorów do lat 
18-tu. W okresie nauki w liceum jeździł na 
zgrupowania kadry Polski oraz cykliczne tur-
nieje. Potem podjęte studia przerwały przy-
godę „na poważnie” z szachami. 

Szach mat
W pierwszym roku zawodowej służby 

wojskowej, po wygraniu szachowych  Mi-
strzostw 8. Flotylli Obrony Wybrzeża został 
skierowany na mistrzostwa Marynarki Wo-
jennej, w których zwyciężył uzyskując rzad-
ko spotykany wynik 11 punktów z 11 partii! 
W latach 2004 – 2009 zdobył trzykrotnie mi-
strzostwa MW i dwa razy II miejsce w tych 
zawodach. Wyniki te skutkowały powoła-
niem go do reprezentacji MW na mistrzo-
stwa Wojska Polskiego, gdzie sukcesem było 
zajęte drużynowo III miejsce. Już w trakcie 
służby w dowództwie 8. FOW uczestniczył 
w organizowanych przez klub flotyllowy sy-
multanach szachowych – jako symultanista. 
Brali w nich udział zarówno żołnierze, jak i 
uczniowie szkolnych kół szachowych. Nie 
zdarzyło się nigdy, żeby przegrał.

Pierwsza liga
Jak zaczęła się przygoda brydżowa? „W 

2004 roku przypadkowo dowiedziałem się, że 
w Darłowie organizowane są Mistrzostwa 
Wojska Polskiego w brydżu sportowym połą-
czone z Mistrzostwami Marynarki Wojennej. 
Ponieważ na studiach grałem trochę w bry-
dża, postanowiłem spróbować szczęścia. 
Pierwsze dwa lata bez sukcesów, jednak na-
stępne lata przyniosły już wielokrotne Mi-
strzostwo MW oraz drużynowe i indywidual-
ne medale Mistrzostw Wojska Polskiego. Od-
niesione sukcesy brydżowe skłoniły mnie do 
poważniejszego potraktowania tej dyscypliny 
sportu, a efekty przyszły dość szybko” - mówi 
starszy chorąży sztabowy Cezary Jarmuł i 
dodaje, że ma na koncie sporo wygranych tur-
niejów regionalnych, m.in. Mistrzostwo 
Okręgu w 2006 r. Duży sukces to 12 miejsce 
w Grand Prix Polski w Warszawie na startują-
cych 357 par. Zaczął również grać w lidze, 
awansując ze swoją drużyną z Klasy Okręgo-
wej poprzez III i II ligę do ligi I. „Sukcesem 
było niewątpliwie wygranie klasyfikacji indy-
widualnej II ligi w sezonie 2010/2011 wśród 
sklasyfikowanych ponad 500 zawodników. 
Żałuję natomiast, że na 2 miesiące przed Mi-
strzostwami Europy w brydżu sportowym w 
2011 roku zerwałem ścięgno Achillesa, co 
uniemożliwiło mi udział w tej imprezie” - tłu-
maczy brydżysta. Starszy chorąży sztabowy 
Cezary Jarmuł jest obecnie zawodnikiem 
pierwszoligowej drużyny brydżowej SANTE-
&SyNIS OPOLE. 

Podróże po czterdziestce
Jak mówi czołowy polski brydżysta i je-

den z najlepszych szachistów w marynar-
skim mundurze, jego pasja gry w brydża 
sportowego jest nierozerwalnie związana z 
wielką wyrozumiałością i wsparciem żony 
Kasi. „Bez tego wsparcia nie byłbym w sta-
nie osiągnąć sukcesów, które kompletuję już 
prawie 10 lat, ale ze względu na fakt, że życie 
zaczyna się po 40-stce, w wieku 41 lat naszą 
wspólną pasją stały się podróże” - mówi Ce-
zary Jarmuł.

Pierwszym spełnieniem marzeń o podró-
żach była wycieczka objazdowa po Egipcie 
w 2008 roku. Piramidy, Dolina Królów, rejs 
po Nilu. Kolejne wyjazdy to Teneryfa z wy-
gasłym wulkanem Teide, Meksyk i jeden z 
„nowych cudów świata” – kompleks budow-
li Chichen Itza. Później podróż do Grecji, a 
dokładniej wycieczka objazdowa po półwy-
spie Peloponez a następna do Indii. „Indie to 
kraj pełen kontrastów. Slumsy w Delhi i cu-
downy Taj Mahal - jak dotąd jest to podróż 
naszego życia” - mówi starszy chorąży szta-
bowy.  Ostatni wyjazd to wycieczka objazdo-
wa do Tajlandii – zwiedzanie Myanmar i La-
osu. Odwiedzili też tajską szkołę słoni oraz 
plemie Patong (tzw. długie szyje). Starszy 
chorąży sztabowy Cezary Jarmuł mówi, że 
ma z żoną jeszcze wiele planów wyjazdo-
wych. Chcą zobaczyć Machu Pichcu w Peru, 
Petrę w Jordanii i Wielki Mur Chiński. Ko-
lejne podróże będą planować właśnie w tam-
te strony.

Bieganie stało się w Polsce bardzo modne. Okazuje się, że nie tylko poprawa kondycji czy duch rywalizacji 
motywują do tej formy aktywności fizycznej. Motywujące są też elektroniczne gadżety i portale 
społecznościowe.

BIEGANIE – LUBIĘ TO

kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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Starszy chorąży sztabowy Cezary Jarmuł urodził się 28. kwietnia w 1967 roku w Świnoujściu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 
1991 w 42. Dywizjonie Pomocniczych Jednostek Pływających w Świnoujściu. W 1996 roku objął stanowisko w Komendzie Portu Wojennego 
Świnoujście. W międzyczasie w 1999 roku ukończył Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie. Od 2002 roku służy w komórce kadrowej dowództwa 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

Król kier na Taj Mahal
Starszy chorąży sztabowy Cezary Jarmuł należy do najlepszych szachistów 
w Marynarce Wojennej. Jest też jednym z najlepszych brydżystów w Polsce. 
Jego pasją są również podróże.
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Zimowe Igrzyska Olimpijskie to czas kiedy dopingujemy naszych sportowców. To także doskonała okazja 
do tego, aby samemu spróbować swoich sił w konkurencjach olimpijskich. I to całkiem blisko od miejsca 
pełnienia służby.

Tegoroczna olimpiada zimowa 
rozpoczęła się 7 lutego w rosyj-
skim Soczi. Zaplanowano roze-
granie 98 konkurencji w 15 dys-

cyplinach. Zapewne najwięcej emocji do-
starcza konkurs skoków narciarskich, które 
dzięki Adamowi Małyszowi, a obecnie Ka-
milowi Stochowi czy Piotrowi Żyle cieszą 
się w Polsce olbrzymią popularnością. 
Niestety, na Pomorzu są nikłe szanse, aby-
śmy mogli poczuć się jak któryś z wymie-
nionych. Jednak nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby spróbować swoich sił w zjazdach, 
biegach narciarskich czy snowboardzie. 
Tegoroczna, kapryśna aura nie popsuje pla-
nów, ponieważ większość pomorskich tras 
narciarskich jest sztucznie naśnieżana.

Zapewne nie pomylę się, jeśli stwier-
dzę, że wśród marynarzy najbardziej popu-
larnym sportem zimowym jest jazda na 
nartach. Poniżej krótki opis miejsc, w któ-
rych można realizować swoje pasje nar-
ciarskie w okolicach Trójmiasta. 

Amalka to miejscowość położona w 
gminie Sulęczyno (5 km od Sulęczyna, 12 
km od Sierakowic). Dogodna lokalizacja 
sprawia, że w ciągu godziny można doje-
chać tu z Trójmiasta. Na miejscu znajdzie-
my wypożyczalnię sprzętu zimowego. Do 
dyspozycji mamy stok o długości 260 me-
trów i różnicy wzniesień - 33 metrów. Mo-
żemy skorzystać z dwóch wyciągów orczy-
kowych. Stok jest sztucznie naśnieżany i 
oświetlony. Istnieje możliwość wypożycze-
nia sprzętu sportowego oraz nauki jazdy na 
nartach pod okiem instruktora. 

Zaledwie kilka kilometrów od Sopotu 
znajduje się wyciąg narciarski na stoku Ły-

sa Góra w Sopocie. Ma on długość 286 
metrów. Łysa Góra wznosi się na wysoko-
ści 110 m n.p.m. i jest niewątpliwą gratką 
dla snowboardzistów. Dla miłośników jib-
bingu przygotowano m.in. kink box, wallri-
de czy hopkę. 

Najbardziej znane zagłębie narciarskie 
to Wieżyca. Znajdują się tam dwa obiekty. 
Wieżyca Koszałkowo posiada stok o dłu-
gości 300 m z trzema trasami zjazdowymi. 
Jest także miejsce do treningu dla począt-
kujących oraz świetna, dynamiczna atrak-
cja - profesjonalny snowpark. Na miejscu 
działa profesjonalna szkółka narciarska, 
wypożyczalnia sprzętu, serwis oraz zaple-
cze gastronomiczne. Stok jest oświetlony, 
naśnieżany i ratrakowany. 

Wieżyca Kotlinka posiada stok o dłu-
gości około 320 metrów. Jeden z dwóch 
wyciągów, jest obecnie najdłuższym w 
Wieżycy urządzeniem, o wydajności 900 
osób na godzinę. Stok o różnicy poziomów 
45 metrów jest oświetlony co pozwala na 
jazdę do późnych godzin. Do dyspozycji są 
dwa orczyki oraz snowpark.

Najdłuższy stok znajduje się w Przywi-
dzu (ok. 30 km od Gdańska w kierunku 
Kościerzyny) Jest on oświetlony i sztucz-
nie naśnieżany. Ma długość 600 m i szero-
kość 100 m. Znajdują się tam 2 wyciągi or-
czykowe o długości 600 metrów. Najmłod-
si i uczący się mogą skorzystać z wyciągu 
baby lift.

Mało kto wie, że możliwość jazdy na 
nartach istnieje również w Elblągu. Góra 
Chrobrego dysponuje świetnymi warunka-
mi naturalnymi. Długość stoku - wynoszą-
ca w linii prostej 410 metrów - oraz różnica Krzysztof Żakowski

krzysztofzakowski@o2.pl

MARYNARZE  NA  STOKI

poziomów 58 metrów sprawiają, że miło-
śnicy białego szaleństwa znajdą tutaj naj-
lepsze warunki do jazdy na nartach i snow-
boardzie, według niektórych najlepsze w 
całej Polsce północnej. Do dyspozycji po-
morskich narciarzy przygotowano:  4 wy-
ciągi orczykowe o długości 431 m, 410 m, 
130 m, 90 m. Znajduje się tam największy 
na Pomorzu snowpark o powierzchni 1900 
m2. 

Niestety, o wiele mniejszy wybór atrak-
cji narciarskich mają marynarze 8 FOW. 
Najbliższy profesjonalny kompleks znajdu-
je się około 100 kilometrów od Świnouj-
ścia. Ale warto się tam wybrać. Szczeciń-
ska Gubałówka to jedyny tego typu obiekt 
w województwie zachodniopomorskim. W 
szczecińskiej dzielnicy Osowo mamy do 
dyspozycji stok o długości 280 metrów, 
wzdłuż którego wytyczono dwie trasy - 
krótszą trudniejszą i dłuższą łatwiejszą. 
Obydwie są sztucznie śnieżone i oświetlo-
ne. Można tutaj wypożyczyć sprzęt i sko-
rzystać z usług instruktorów narciarskich. 

Szczegółowe informacje dla narciarzy, 
cenniki oraz godziny otwarcia, znajdują się 
na stronach internetowych. 

www.wiezycakotlinka.pl
www.wiezyca.pl
www.lysa-gora.pl
www.nartyprzywidz.com.pl
www.nartyamalka.pl
www.gora-chrobrego.pl 
www.gubalowka.com.pl



Marynarska zima
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