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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy do Waszych rąk kolejny w tym roku numer „Bandery”. W poprzed-
nim numerze opublikowaliśmy wywiad z wiceadmirałem Ryszardem Demczu-
kiem, Inspektorem Marynarki Wojennej. W tym numerze możecie Państwo 
znaleźć rozmowę z wiceadmirałem Stanisławem Zarychtą, Dowódcą Cen-

trum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego. Po rozwiązaniu Do-
wództwa Marynarki Wojennej, Inspektorat Marynarki Wojennej i Centrum Operacji 
Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego to dwie najważniejsze instytucje w mor-
skim rodzaju Sił Zbrojnych, którymi bezpośrednimi zwierzchnikami są Dowódca Gene-
ralny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Mamy na-
dzieję, że wywiad z wiceadmirałem Zarychtą odpowie na wiele pytań związanych z refor-
mą Sił Zbrojnych RP, a przede wszystkim zapozna Czytelników z nową strukturą dowo-
dzenia w Marynarce Wojennej. 

Od tego numeru „Bandery” będziemy także publikować cykl tekstów naukowo-tech-
nicznych dotyczących szeroko pojętego rzemiosła morskiego. Jako pierwszy z tego cyklu 
publikujemy artykuł dotyczący czyszczenia i diagnostyki luf armatnich.
W bieżącym numerze czasopisma Marynarki Wojennej przybliżamy Czytelnikom również 
pracę sekcji techniki morskiej Komendy Portu Wojennego Gdynia. Ich praca rzadko by-
wa tematem artykułów nawet w fachowej prasie chociaż bez nich trudno byłoby sobie 
wyobrazić codzienną pracę na okrętach. 

Miło nam też zakomunikować, że wśród tegorocznych laureatów „wojskowych Oska-
rów” czyli „Buzdyganów” znalazł się kmdr por. Robert Szymaniuk, komendant Ośrodka 
Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego. Serdecznie gratulujemy nagrody! 
Oczywiście o samym komendancie również można przeczytać na łamach naszego czaso-
pisma.
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Z  wiceadmirałem  Stanisławem  Zarychtą,  dowódcą Centrum  Operacji  Morskich  –  
Dowództwa Komponentu  Morskiego  rozmawia  Tomasz  Gos.

WICEADMIRAŁ DR STANISŁAW ZARYCHTA urodził się 9 listopada 1958 r. w miejscowości Czeladź. W latach 1973-1978 
uczęszczał do Technikum Kolejowego w Sosnowcu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1983). Ukończył: kurs 
sztabowy w Królewskiej Akademii Morskiej w Greenwich (1992), kurs sztabowy w Ośrodku Szkolenia Marynarki w Newport 
(1995), kurs oficerów wytypowanych do NATO w Akademii Obrony Narodowej (1998) oraz inne kursy specjalistyczne. W 2011 ro-
ku, uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, uzyskał stopień naukowy doktora
w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Jest autorem kilkunastu opracowań i artykułów związa-
nych z bezpieczeństwem i współczesnymi zagrożeniami, w tym publikacji „Doktryny i strategie NATO 1949-2012”. Obecnie przy-
gotowuje drugą publikację „Struktury militarne NATO 1949-2012”. 

Większość swojej służby wiceadmirał Stanisław Zarychta spędził w strukturach rozpoznania, służąc między innymi na okrę-
tach rozpoznania radioelektronicznego, brzegowych jednostkach rozpoznania oraz strukturach sztabowych Marynarki Wojennej 
i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, od 1983 r. zajmował kolejno stanowiska służbowe na okrę-
tach rozpoznawczych ORP „Hydrograf” i ORP „Nawigator”, począwszy od dowódcy działu aż do dowódcy okrętu, którym został
w 1990 roku na ORP „Hydrograf”. W latach 1996-1997 pełnił służbę w strukturach sztabu MW. Następnie objął dowodzenie 
Grupą Okrętów Rozpoznawczych (GOR). 

Uwieńczeniem służby wiceadmirała Stanisława Zarychty, jako dowódcy GOR było zdobycie w 2001 roku przez tę jednostkę 
„Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP”. W latach 2002-2004 był dowódcą 6. Ośrodka Rozpoznania Radioelektronicznego w Gdy-
ni, a w latach 2004-2007 szefem Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Sztabu Marynarki Wojennej. W 2007 roku został 
wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego WP. Następ-
nie wiceadmirał Stanisław Zarychta pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Byd-
goszczy. 15 sierpnia 2010 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich. Od 1 lipca 2013 r. zaj-
muje stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego.

Wiceadmirał dr Stanisław Zarychta odznaczony jest m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi oraz złotymi medalami „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. 

Jest żonaty i ma dwoje dzieci (syna i córkę). Interesuje się literaturą faktu, historią wojskowości, muzyką poważną oraz tury-
styką historyczną. 

CENTRUM  TAKTYKI  MORSKIEJ

Obecnie istnieją dwa ośrodki dowo-
dzące morskim rodzajem Sił Zbroj-
nych?

Po zmianie struktur dowodzenia po-
wstały dwa dowództwa rodzajów sił 
zbrojnych: generalne i operacyjne. Do-
wództu Generalnemu zostały podpo-
rządkowane inspektoraty rodzajów 
wojsk, w tym Inspektorat Marynarki 
Wojennej. Dowództwu Operacyjnemu 
RSZ podporządkowano natomiast cen-
tra operacyjne, w tym Centrum Opera-
cji Morskich – Dowództwo Komponen-
tu Morskiego.

Czy w nowej strukturze wzrosła rola 
Dowództwa Operacyjnego RSZ?

Zdecydowanie tak. Zwiększyły się 
przede wszystkim zdolności do dowo-
dzenia w operacjach połączonych pod-
czas wojny, kryzysu i w operacjach so-
juszniczych. Dowództwo odgrywa tak-
że wiodącą rolę w prowadzeniu misji 
międzynarodowych, w operacjach re-
agowania kryzysowego i operacjach hu-
manitarnych. Podczas przygotowania 
polskich kontyngentów wojskowych 
określa ich skład oraz zdolności jakie 
powinny posiadać oraz przeprowadza 
certyfikację weryfikującą osiągnięte 
zdolności operacyjne. Dowództwo prze-
jęło także zadania dotychczasowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego
i dowodzi wydzielonymi siłami w przy-
padku klęsk żywiołowych czy też in-
nych sytuacji kryzysowych.

Czym zajmuje się COM-DKM i czy 
zwiększyła się jego ranga w nowej 
strukturze? 

Zadań jest stosunkowo dużo, ale do 
najważniejszych zaliczyłbym: dowodze-
nie operacyjne i taktyczne wydzielony-
mi siłami i środkami MW, dowodzenie 
działalnością dyżurnych sił i środków 
ratowniczych, koordynowanie działal-
ności operacyjnej sił MW, udział w na-
rodowych i sojuszniczych ćwiczeniach 
jako stanowisko dowodzenia Kompo-
nentu Morskiego, realizację przedsię-
wzięć związanych z problematyką 
współdziałania i doradztwa dla żeglugi 
morskiej oraz dowodzenie wydzielony-
mi siłami Dowództwa Generalnego 
RSZ biorącymi udział w akcjach ratow-
niczych w polskiej strefie odpowiedzial-
ności, a także zbieranie i analiza da-
nych, prognozowanie i dystrybucja pro-
gnoz i ostrzeżeń hydrometeorologicz-
nych dla jednostek Marynarki Wojennej 
i sił sojuszniczych. Oczywiście wzrosła 
także nasza rola. To właśnie COM- 
-DKM będzie dowodziło wydzielonymi 
siłami podczas działań połączonych
i działań obronnych.

Ale między COM-DKM a Inspekto-
ratem Marynarki Wojennej powin-
na istnieć współpraca...

Oczywiście. Oba te ośrodki służą 
przecież pod tą samą banderą. Między 
Inspektoratem a COM-DKM musi za-
tem być bliskie współdziałanie zarówno 
na poziomie merytorycznym, taktycz-
nym, jak i na poziomie wymiany kadry. 
Przecież nie szkolimy dzisiaj kadry ani 
do pracy w Inspektoracie, ani do pracy 
w Centrum – szkolimy kadrę dla całych 
Sił Zbrojnych. Także zagadnienia, które 
rozwiązujemy często się zazębiają
i podnoszą nasz potencjał. Należy jed-
nak pamiętać, że Inspektorat MW jest 
bardziej odpowiedzialny za organizację 
i prowadzenie szkolenia oraz pełni 
funkcje gestora sprzętu i uzbrojenia. 
COM-DKM natomiast wykorzystuje ich 
efekty w działalności operacyjnej. 

Czy stan osobowy obu tych ośrod-
ków jest podobny?

Centrum Operacji Morskich-Do-
wództwo Komponentu Morskiego liczy 
pięć razy więcej personelu niż Inspekto-
rat Marynarki Wojennej. W stosunku do 
poprzedniego stanu zwiększyliśmy nasz 
potencjał osobowy i intelektualny.

ciąg dalszy na stronie 5
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ZMIANA  NA  STANOWISKU  DOWÓDCY  8.FOW

SZKOLENIE  NADBRZEŻNEGO  DYWIZJONU 
RAKIETOWEGO  MW

AKCJA  SAPERÓW  MARYNARKI  WOJENNEJ

19 lutego, saperzy Marynarki Wojennej wy-
dobyli oraz zabezpieczyli dwa niewybu-

chy z czasów II wojny światowej. Rakietowe 
granaty przeciwpancerne Panzerschreck znale-
ziono przy torach kolejowych w Gdyni. Akcję 
przeprowadził patrol rozminowania 43. Batalio-
nu Saperów Marynarki Wojennej z Rozewia. 

Zgłoszenie o niewybuchach przyszło do 
jednostki o godzinie 10:00. Patrol Rozmino-
wania 43. Batalionu Saperów udał się na miej-
sce znaleziska i po oględzinach podjął

i zabezpieczył niewybuchy. Zostały one zdeto-
nowane na zamkniętym poligonie lądowym 
Marynarki Wojennej. Była to dwudziesta ak-
cja unieszkodliwiania niewybuchów z II woj-
ny światowej przeprowadzona przez saperów 
Marynarki Wojennej w 2014 roku. Rocznie 
specjalistyczne jednostki Marynarki Wojennej 
interweniują w kilkuset akcjach rozminowania 
prowadzonych na lądzie, w strefie brzegowej 
oraz na dnie morza. Akcją dowodził mł. chor. 
mar. Andrzej Lipiec. 

14 lutego, na terenie bazy w Siemirowi-
cach odbyło się szkolenie Nadbrzeżne-

13 lutego, w Porcie Wojennym w Świno-
ujściu miało miejsce uroczyste przeka-

go Dywizjonu Rakietowego. Brały w nim 
udział wozy bojowe oraz kilkudziesięciu żoł-
nierzy obsługi i zabezpieczenia. Jego zada-
niem było sprawdzenie poziomu wyszkolenia 
i ciągłe doskonalenie zdolności obsługi. Waż-
nym elementem było także sprawdzenie po-
ziomu współdziałania żołnierzy tworzących 
ten system.  W czasie szkolenia żołnierze ćwi-
czyli także przebazowanie do wyznaczonego 
rejonu, gdyż ndR jest jednostką mobilną i na 
wypadek kryzysu bądź wojny będzie operował 
wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Po zapew-

zanie obowiązków Dowódcy 8. Flotylli Obro-
ny Wybrzeża. Po prawie 5 latach dowodzenia 
8.FOW, w obecności wiceadmirała Ryszarda 
Demczuka – Inspektora Marynarki Wojennej, 
obowiązki zdał kontradmirał Krzysztof Tery-
fter, a czasowo przejął je komandor Zygmunt 
Białogłowski. 

W ceremonii przekazania obowiązków 
dowódcy świnoujskiej flotylli udział wzięli 
m.in. poseł na Sejm RP, Ewa Żmuda-Trzebia-
towska, dowódca 12. Dywizji Zmechanizowa-
nej, generał brygady Marek Mecherzyński, 

NOWA  STRONA  INTERNETOWA  COM-DKM

W lutym ruszył nowy portal internetowy 
Centrum Operacji Morskich-Dowódz-

two Komponentu Morskiego. Do końca 2013 
roku informacje o jednostce można było zna-
leźć na głównej stronie Marynarki Wojennej. 
Po wprowadzeniu reformy systemu dowodze-
nia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP COM-
-DKM, jako jedyna jednostka Marynarki Wo-
jennej została podporządkowana Dowództwu 
Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Cen-
trum, według nowej struktury dowodzenia od-
powiedzialne jest między innymi za dowodze-

nie siłami Marynarki Wojennej w czasie kry-
zysu i wojny, stając się tym samym jedyną jed-
nostką Marynarki Wojennej wykonującą tego 
typu zadania. Na nowej stronie internetowej 
każdy może się zapoznać z zadaniami realizo-
wanymi przez Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwo Komponentu Morskiego, jak 
również z jego strukturą, czy też bieżącymi 
wydarzeniami. Portal internetowy COM-
-DKM zamieszczony na serwerze Wojska Pol-
skiego pod adresem www.com.wp.mil.pl. Za-
praszamy.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

dowódca 3. Flotylli Okrętów, komandor Miro-
sław Mordel, dyrektor Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej Sławomir Rutkowski, dowód-
cy jednostek wojskowych Marynarki Wojen-
nej i byli dowódcy flotylli. Obecni byli szefo-
wie służb mundurowych, instytucji i organiza-
cji funkcjonujących w województwie zachod-
niopomorskim, przedstawiciele szkolnictwa 
wojskowego, a także władze Szczecina, Świ-
noujścia i Dziwnowa. 

nieniu rozpoznania powietrznego, morskiego
i łączności, na wyrzutnię załadowano rakietę 
NSM (Naval Strike Missile), która ma posłu-
żyć między innymi do wsparcia działań okrę-
tów Marynarki Wojennej, prowadzących dzia-
łania na morzu oraz do uzupełnienia systemu 
ochrony morskich szlaków komunikacyjnych.

To rutynowe szkolenie personelu jednost-
ki, która jest w fazie przygotowania do osią-
gnięcia gotowości do podjęcia działań. 

CENTRUM  TAKTYKI  MORSKIEJ  cd.

Panu bosmanowi Grzegorzowi Wnęk
Wyrazy głębokiego, szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

OJCA

składają: dowódca, kadra i pracownicy
Jednostki Wojskowej 3868 w Gdyni

Czy COM-DKM przejęło część za-
dań Dowództwa Marynarki Wojen-
nej?

Tak. Po rozwiązaniu Dowództwa 
MW przejęliśmy dodatkowe zadania 
operacyjne, zadania w obszarze plano-
wania i wsparcia sił. Przejęliśmy także 
część systemów dowodzenia i łączności, 
w celu zapewnienia właściwego dowo-
dzenia jednostkami nam podporządko-
wanymi. Jako samodzielna jednostka 
musimy dowodzić i kierować wydzielo-
nymi siłami i zabezpieczać działalność 
tych sił na morzu. 

O jakie zadania dodatkowe (opera-
cyjne) tutaj chodzi?

Chodzi o pełny i wiarygodny moni-
toring sytuacji na Morzu Bałtyckim. 
Mam tu na myśli zarówno monitoring 
militarny, czyli monitorowanie ćwiczeń 
i okrętów prowadzących działalność na 
Morzu Bałtyckim, jak i monitorowanie 
cywilnych jednostek. Dzisiaj prawdopo-
dobieństwo wybuchu międzynarodowe-
go konfliktu zbrojnego na Bałtyku jest 
niewielkie i w miarę przewidywalne. 
Trzeba natomiast liczyć się z atakiem 
terrorystycznym i sytuacją kryzysową 
związaną z takim atakiem. Dlatego 
ważny jest monitoring jednostek cywil-
nych, a w szczególności tych, które 
przewożą materiały niebezpieczne. 
Chcemy znać sytuację na całym Bałty-
ku poprzez współdziałanie i wymianę 
informacji z innymi instytucjami, które 
się tym zajmują, na przykład Urzędami 
Morskimi czy Strażą Graniczną. 

Brygada Lotnictwa Marynarki Wo-
jennej nie podlega Inspektoratowi 
Marynarki Wojennej ani Centrum 
Operacji Morskich?

Wszystkie jednostki MW czyli 3.FO, 
8.FOW, CSzMW i BHMW podlegają 
bezpośrednio Dowódcy Generalnemu. 
BLMW także podlega bezpośrednio  
Dowódcy Generalnemu, ale meryto-
rycznie nadzór nad nim sprawuje In-
spektorat Sił Powietrznych. Natomiast 
my wykorzystujemy siły i środki 
BLMW do działalności operacyjnej. Są 
to na przykład siły ratownicze czy siły 
przeznaczone do rozpoznania powietrz-
nego. Nie ma natomiast zależności służ-
bowej pomiędzy dowództwem BLMW 
a dowództwem COM-DKM. 

Na czym polega współpraca między 
COM-DKM a innymi jednostkami 
spoza Sił Zbrojnych?

Współpraca ta związana jest z sze-
roko rozumianym bezpieczeństwem na 
polskich obszarach morskich. Współ-
pracujemy zarówno z podmiotami mi-
litarnymi (f lotyllami, Wojewódzkimi 
Sztabami Wojskowymi, Terenowymi 
Organami Administracji Wojskowej) 
jak i administracją morską. Dla przy-
kładu co roku podpisujemy umowę 
o wymianie informacji ze Strażą Gra-
niczną, która odpowiedzialna jest za 
ochronę wód terytorialnych. My dys-
ponujemy większą siłą ognia niż Straż 
Graniczna i jesteśmy w stanie wspoma-
gać ich działania, kiedy sytuacja bę-
dzie tego wymagała. 

Dodatkowo bardzo blisko współpra-
cujemy z Urzędami Morskimi. Wyko-
rzystujemy systemy informacji o stat-
kach handlowych. Na przykład informa-
cję o tym, jakie niebezpieczne ładunki 
przewożą te statki i gdzie będzie odby-
wał się rozładunek. Współpracujemy 
także z Morską Służbą Poszukiwania
i Ratownictwa. Wspomagamy ich dzia-
łania utrzymując śmigłowce w wysokiej 
gotowości do użycia. 

Czy nowa struktura Sił Zbrojnych 
RP sprawdza się w odniesieniu do 
morskiego rodzaju sił zbrojnych?

Jednym z celów reformy było stwo-
rzenie systemu dowodzenia prostego, 
przejrzystego i efektywnego. Trudno jest 
oceniać system, który dopiero zaczyna-
my wdrażać. Potrzebujemy czasu na oce-
nę działalności poszczególnych struktur
i pionów dowodzenia. Są w tej działalno-
ści obszary, z którymi od dawna spoty-
kamy się na co dzień, ale są też takie,
z którymi mamy lub będziemy mieli do 
czynienia po raz pierwszy. Najbliższy 
rok pokaże, co będziemy musieli zwery-
fikować i poprawić. Wydaje się jednak, 
że podporządkowując centra operacyjne 
Dowództwu Operacyjnemu zdecydowa-
nie zwiększono efekt synergii działań sił 
i środków. Warto w tym momencie pod-
kreślić, że COM-DKM jest dzisiaj samo-
dzielną instytucją zdolną do dowodzenia 
operacyjnego i jedynym dowództwem 
szczebla taktycznego na polskim wy-
brzeżu. Musi więc w nowej strukturze 
posiadać takie zdolności, aby wykony-
wać swoje statutowe zadania.

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
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Odpowiadają za utrzymanie 
okrętów w ciągłej sprawności 
technicznej. Cisi bohaterowie, 
dzięki którym załogi naszych 
okrętów mogą wykonywać 
powierzone im zadania. Sekcja 
Techniki Morskiej Komendy 
Portu Wojennego Gdynia.

SEKCJA 
ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW

Wielkimi krokami zbliża się 
czas modernizacji sił okrę-
towych Marynarki Wojen-
nej. W ramach modernizacji 

do 2026 roku planuje się kupić trzy okręty 
podwodne (kryptonim „Orka”), trzy nisz-
czyciele min (kryptonim „Kormoran II”),
a także trzy okręty patrolowe z funkcją 
zwalczania min (kryptonim „Czapla”) i 
trzy okręty obrony wybrzeża (kryptonim 
„Miecznik”). Jednak, aby plany te urzeczy-
wistniły się potrzeba, oprócz środków fi-
nansowych, także czasu. Według wielu 
ekspertów polscy marynarze nie będą mieli 
już po roku 2020 czym wychodzić na mo-
rze. W międzyczasie załogi polskich okrę-
tów muszą wypełniać swoje zadania wyni-
kające z zadań w ramach systemu obronne-
go kraju, jak i zobowiązań sojuszniczych.

Utrzymaniem obecnie eksploatowanych 
okrętów na wymaganym poziomie tech-
nicznym, a także zapewnieniem bezpie-
czeństwa wykonywanych zadań zajmuje się 
sekcja techniki morskiej Komendy Portu 
Wojennego w Gdyni. W jej skład wchodzi 
jedynie szesnaście osób, wspieranych do-
datkowo przez magazynierów. W ramach 
sekcji działają różne służby: służba 
techniczno-okrętowa, broni podwodnej, 

służba nawigacyjno-hydrograficzna i ra-
townictwa morskiego. 

Sekcja techniki morskiej odpowiada za 
spinanie całości zadań wszystkich służb 
morskich. Każda służba ma swoje ważne 
zadania. Największą i najważniejszą służbą 
jest służba techniczno-okrętowa. Ma ona 
najszerszy zakres działania. Zajmuje się re-
montami i zaopatrzeniem okrętów w tech-
niczne środki materiałowe. Tylko właściwe 
i sprawne funkcjonowanie wszystkich służb 
powoduje to, że okręty są w stanie wycho-
dzić w morze i wykonywać zadania. Jeste-
śmy dla ludzi. Jeżeli dany okręt ma pro-
blem techniczny, my staramy się ten pro-
blem rozwiązać – mówi szef sekcji, 
kmdr ppor. Ryszard Drzyzga.

Budżet służb sekcji techniki morskiej 
KPW Gdynia to około 120 milionów zło-
tych. Ta suma ma zapewnić sprawne i bez-
pieczne funkcjonowanie okrętów. Odpowia-
damy za zaopatrzenie od przysłowiowej 
śrubki do mniej lub bardziej zaawansowa-
nych urządzeń technicznych. Jeśli istnieje 
potrzeba, organizujemy przetargi stocznio-
we na remonty okrętów. Oczywiście są in-
stytucje odpowiadające za duże programy 
modernizacyjne, ale część prac spada na 
nas. Wykonujemy remonty planowe. Jednak 

jeśli dany okręt poza planem, zgłasza po-
trzebę wymiany lub naprawy jakiejś części, 
a warsztaty remontowe techniki morskiej 
nie są w stanie tego dokonać, wtedy wkra-
cza nasza sekcja. Jeśli my czy też Regional-
na Baza Logistyczna nie posiada koniecz-
nej części czy urządzenia w magazynach, 
wtedy dochodzi do zakupu danej rzeczy, 
oczywiście w granicach, jakie nakłada na 
nas polskie prawo. Aby wykonać większą 
naprawę należy uruchomić procedurę prze-
targową. Dodatkowym problemem okazuje 
się naprawa związana z koniecznością do-
kowania okrętu, bo stocznie mają swoje 
harmonogramy. Nie każda stocznia jest
w stanie zadokować okręt podwodny. My, 
ściśle współpracując z Sekcją Zamówień 
Publicznych KPW Gdynia,  staramy się, 
aby jak najszybciej usprawnić okręty.
I chyba najlepszą oceną naszej pracy bę-
dzie fakt, że polskie okręty wychodząc na 
morze, w celu realizacji zadań czy też  ćwi-
czeń wracają z nich bezpiecznie – podkre-
śla komandor Drzyzga.

Służba nawigacyjno-hydrograficzna
i ratownictwa morskiego składa się z pięciu 
osób. Służba, którą kieruję to dosyć specy-
ficzna służba. Składa się z kilku działów. 
Jest to m.in. dział nawigacyjny, który zaj-
muje się dostarczaniem map i pomocy na-
wigacyjnych na okręty. Realizuje także wy-
pełnianie umów międzynarodowych zawar-
tych przez Biuro Hydrograficzne Marynar-
ki Wojennej. Oznacza to dostarczanie no-
wych produktów BHMW do zagranicznych 
organów i komórek hydrograficznych, któ-
re współpracują z naszym biurem w zakre-
sie bezpiecznej nawigacji i wymiany da-
nych nautycznych. Jak wiadomo, polskie 

służby hydrograficzne tworzą mapy zarów-
no tradycyjne papierowe, jak i elektronicz-
ne. Swoim zakresem obejmują Bałtyk Połu-
dniowy. W związku z tym, że BHMW utraci-
ło status jednostki gospodarczej, my przeję-
liśmy kontynuację tych umów. Jednym
z ostatnich przykładów naszej działalności 
jest dostarczenie w styczniu map do Stanów 
Zjednoczonych, które przygotowują się do 
udziału w manewrach Baltops. Na co dzień 
zaopatrujemy również m.in. Urzędy Mor-
skie, Straż Graniczną, a także punkt sprze-
daży map i publikacji nautycznych, gdzie 
każdy może zakupić potrzebne mu materia-
ły. Te wszystkie zadania mają swoje okre-
ślone normy czasowe. Bieżące zmiany na-
wigacyjne wydawane są raz w tygodniu w 
wiadomościach żeglarskich publikowanych 
przez BHMW. My wkraczamy, gdy powsta-
nie jakaś nowa mapa, nowe wydawnictwo z 
wprowadzonymi zmianami w głęboko-
ściach czy w oświetleniu nawigacyjnym. 
Wszyscy oczekują, abyśmy w jak najkrót-
szym czasie dostarczyli te mapy. To wszyst-
ko ma na celu zapewnienie bezpiecznego 
pływania. Z tego co wiem ma wyjść 8 no-
wych map – mówi kpt. mar. Wojciech Sa-
rat, szef służby nawigacyjno-hydrograficz-
nej i ratownictwa morskiego.

Służba ta ma do dyspozycji 3 magazy-
ny. W magazynie map topograficznych 
znajduje się około 5 tysięcy pozycji. W ma-

gazynie polskich map i publikacji nautycz-
nych znajdziemy około tysiąca pozycji. Jest 
też magazyn map zagranicznych, przeważ-
nie produkcji admiralicji brytyjskiej. Stara-
my się, aby załogom naszych okrętów do-
starczać jak najaktualniejsze mapy. Nie 
każdy okręt musi posiadać komplet map. 
Jeśli okręt wychodzi gdzieś dalej, poza Bał-
tyk, uzupełnia u nas brakujące mapy. 
Obecnie planujemy zakup map dla ORP 
„Wodnik”, który w kwietniu wyrusza
w długotrwały, międzynarodowy rejs. 
W styczniu nabyliśmy mapy dla ORP „Ko-
ściuszko”, który w lutym brał udział w ma-
newrach „Dynamic Mongoose” na Morzu 
Północnym i fiordach norweskich. Dbamy 
też o sprawność systemów hydrograficz-
nych, pomiarowych naszych niejako flago-
wych okrętów z Dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrograficznego. W tym roku czeka nas 
duży remont właśnie na ORP „Arctowski”
i ORP „Heweliusz”.

Służba nawigacyjna odpowiada także za 
sprawność urządzeń nawigacyjnych, ważność 
legalizacji żyrokompasów, kompasów magne-
tycznych, echosond. Tu też jest co robić, po-
nieważ np.: każdy żyrokompas powinien mieć 
robiony przegląd raz w roku. Dziennie służbę 
nawigacyjną i ratownictwa morskiego odwie-
dza kilkanaście osób. Jednak w ich zaintereso-
waniu nie leżą tylko mapy. Służba ratownic-
twa morskiego odpowiada także za sprzęt nur-

kowy. Mamy w naszej Marynarce specjali-
styczne okręty, które wymagają właśnie takie-
go sprzętu. Podobnie, jak w zapewnieniu bez-
piecznej nawigacji, tak i tu ciąży na nas wielka 
odpowiedzialność. Tu nie ma miejsca na naj-
mniejszy błąd. Każdy automat do oddychania 
pod wodą powinien mieć robiony przegląd co 
trzy miesiące. Nie możemy pozwolić, by jakiś  
aparat oddechowy nie zadziałał. Dostarczali-
śmy zupełnie nowy sprzęt dla Grupy Nurków-
-Minerów 13. Dywizjonu Trałowców, który 
dwa lata temu zabezpieczał niebezpieczne 
znaleziska z dna Wisły w Mikoszowie. Na na-
szych barkach spoczywa również dostarczenie 
sprzętu nurkowego dla Dywizjonu Okrętów 
Wsparcia. Nurkowie operujący z ORP „Lech” 
i ORP „Piast” biorą udział w ćwiczeniach ra-
towniczych, pracują również na rzecz gospo-
darki morskiej. Nasi nurkowie dokonywali in-
spekcji wraków kutrów rybackich, jeden
z wraków wyciągnęli nawet na powierzchnię. 
Na naszym zaopatrzeniu jest również Ośrodek 
Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. To jed-
nostka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, 
a naszym zadaniem jest dbanie o sprawność 
intensywnie eksploatowanego wyposażenia
i zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych 
zajęć. Zależy nam na jak najlepszym jego re-
alizowaniu.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

SEKCJA TECHNIKI MORSKIEJ – kmdr ppor. Ryszard Drzyzga (szef), por. mar. Łukasz Welter, Halina Kamińska, Renata Lewandowska. 
SŁUŻBA TECHNICZNO-OKRĘTOWA – kpt. mar. Artur Chabowski (szef), chor. mar. Mariusz Cyman, Danuta Jagusiak, Katarzyna Bielińska.
SŁUŻBA NAWIGACJI I RATOWNICTWA MORSKIEGO – kpt. mar. Wojciech Sarat (szef), st. chor. mar. Zbigniew Matraszek, Urszula Zegarowicz, 
Jerzy Strzelecki, Bartosz Miętus.
SŁUŻBA BRONI PODWODNEJ – kpt. mar. Jacek Danielewski (szef), chor. mar. Jarosław Kupich, Jolanta Górecka. 
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Klub MW "Riwiera" planuje powrócić do organizacji chrztów morskich dla uczniów szkół. Odbywały się one na pokładzie Okrętu-Muzeum 
ORP "Błyskawica".

KULTURALNE
EL DORADO

Już kilkanaście imprez zorganizował od początku roku 2014 Klub Marynarki Wojennej 
„Riwiera” w Gdyni. A to dopiero początek. Będąc swoistym łącznikiem między Marynarką 
Wojenną a środowiskiem cywilnym, klub stale stara się poszerzać swoją ofertę.

„Riwiera” jest główną instytucją kultu-
ry i oświaty morskiego rodzaju sił zbroj-
nych. Jednym z jej głównych zadań jest 
upowszechnianie dorobku i tradycji Mary-
narki Wojennej. Jednak nie tylko dlatego 
działalność klubu stanowi istotny element 
życia kulturalnego nadmorskiego regionu 
Zatoki Gdańskiej. To miejsce, gdzie odby-
wają się imprezy o różnorodnym charakte-
rze, które cieszą się dużym zainteresowa-
niem zarówno kadry i pracowników Mary-
narki Wojennej, jak również części społe-
czeństwa nie związanego z wojskiem. 

Chodzi o to, żeby w naszej ofercie zna-
leźć jakąś równowagę, złoty środek. Żeby 
zaistniały w niej tematy, które są związane 
bezpośrednio z wojskiem, z Marynarką 
Wojenną i jej historią, jak również tematy 
„cywilne”. Gdybyśmy się ograniczyli wy-
łącznie do tematów wojskowych, mogłoby 
dojść do tego, że publiczność z miasta 
uznałaby nas za klub dostępny tylko żoł-
nierzom. Nie byłaby pewna, czy w ogóle 
można do nas przyjść. A my zapraszamy 
wszystkich. Każdy, kto spacerując prze-
chodzi w kierunku Bulwaru Nadmorskie-
go, mija „Riwierę”. Może nam dosłownie 
zajrzeć w okna. Zachęcamy do tego. Bo
w naszych oknach zawsze jest jakiś plakat, 
zapowiadający, że wkrótce coś ciekawego 
może się wydarzyć - mówi Tatiana Ba-
czyńska, autorka projektów edukacyjnych 

oraz specjalista ds. promocji Klubu Mary-
narki Wojennej „Riwiera”. 

Nasze imprezy można by podzielić na 
dwie grupy: kulturalno-rozrywkowe i edu-
kacyjne. Obie te sfery są ważne. Staramy 
się, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Kto ma ochotę wypić kawę, słuchając jed-
nocześnie dobrej muzyki – wpadnie na Kok-
tajl Artystyczny. Jeżeli ktoś ma ochotę po-
wędrować po wirtualnej mapie, to może 
przyjść na spotkanie Klubu Krajoznawcy 
Podróżnika - to znakomite prelekcje dla mi-
łośników turystyki i lubiących poznawać 
kultury innych społeczeństw. A jeśli lubi hi-
storię -  na któreś ze spotkań cyklu "Odku-
rzacze historii". Niewątpliwie jednym z naj-
ciekawszych cyklów imprez, które „Riwie-
ra” proponuje wraz z agencją H&K Nehre-
beccy, jest  „Biesiada Literacka”. 

Biesiada Literacka cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem. Od roku 2000 moż-
na było spotkać i posłuchać opowiadań kil-
kudziesięciu znanych osobistości świata 
polityki, filmu czy sportu. Gośćmi w „Ri-
wierze” byli m.in. Norman Davis, aktor 
Zbigniew Zamachowski czy chodziarz Ro-
bert Korzeniowski. 

Od lat „Riwiera” promuje tematykę 
wojskową, między innymi, poprzez spotka-
nia w Klubie Filmowym. Z założenia Klub 
Filmowy pokazuje produkcje nurtu OFF. 
Ale staramy się w miarę systematycznie po-

kazywać filmy podejmujące tematy wojsko-
we. Niestety, ostatnio jest ich trochę mniej, 
bo ubyło twórców wojskowych. Niemniej 
jednak one są. W ubiegłym roku pokazywa-
liśmy filmy z Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Historycznych i Wojskowych
w Warszawie. Jak tylko znajdziemy jakiś 
ciekawy materiał, który dotyczy wojska, to 
go pokazujemy – mówi Tatiana Baczyńska. 
Jednak filmy poświęcone są nie tylko sferze 
wojskowej. „Riwiera” jest jednym z zaled-
wie kilkunastu miejsc w Polsce, regularnie 
prezentujących polskie i zagraniczne kino 
niezależne, m.in. filmy nagradzane Euro-
pejskimi Nagrodami Filmów Niezależnych 
Grand OFF.

Nieco tylko młodszym cyklem przed-
sięwzięć są „Koktajle Artystyczne”. Kon-
certy w jego ramach odbywają się w co 
trzecią niedzielę miesiąca. Wówczas sala 
kolumnowa Klubu wypełnia się po brzegi, 
integrując środowisko wojskowe z miesz-
kańcami Gdyni, Trójmiasta. Na koncertach 
usłyszeć można zespoły i wykonawców 
związanych z amatorskim ruchem arty-
stycznym Wojska Polskiego czy też z trój-
miejską sceną muzyczną. 

W ramach „Koktajli Artystycznych” 
często występują żołnierze. To jest dla nich 
doskonała estrada, pole do popisu. Wystę-
pował u nas zespół „Czasza”, który swego 
czasu wygrał Festiwal Kolęd i Pastorałek 

oraz  inny laureat tego festiwalu, Krzysztof 
Szpot. Zapraszamy muzyków, artystów, aby 
do nas przychodzili i wielu wykonawców jest 
zainteresowanych zorganizowaniem koncer-
tu w „Riwierze”. Oczywiście, najpierw wery-
fikowany jest poziom artystyczny – robi to 
pani Katarzyna Jabłońska, autorka i organi-
zatorka „Koktajli” – mówi Tatiana Baczyń-
ska. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że 
w najbliższym czasie „Riwiera” planuje za-
prezentować znany w Trójmieście zespół na-
szego redakcyjnego kolegi Tomka Gosa – 
„Midnight Cafe”. 

„Riwiera” gości nie tylko talenty mu-
zyczne. Prawie co miesiąc klub zaprasza na 
wernisaże wystaw malarskich. Mała Galeria 
im. adm. floty A. Karwety, to duma jej kolej-
nych „szefów” – Andrzeja Sobieraja, Marty 
Skowrońskiej i Joanny Majchrowskiej. Eks-
ponowane są prace głównie artystów profe-
sjonalnych, ale kilka razy w roku znajdą tu 
miejsce na prezentacje także amatorzy. Rów-
nież dla autorów zdjęć jest tu przestrzeń wy-
stawowa. Raz w roku urządzamy wystawę fo-
tograficzną, na której oglądać można zdję-
cia, prace uczestników konkursu fotograficz-
nego Marynarki Wojennej. Organizatorzy 
wystaw działają tak prężnie, że terminy ma-
my zajęte na kilka miesięcy naprzód. Ale ma-
łą wystawę jesteśmy w stanie urządzić pra-
wie zawsze. Gdy galeria jest zajęta, możemy 
zorganizować prezentację zdjęć w innym 

miejscu klubu. Kiedyś, przy okazji pokazu 
filmów zorganizowaliśmy taką miniwysta-
wę fotografii w holu. Gdy ktoś powie, że 
ma kilka świetnych zdjęć i chciałby je po-
kazać, a te fotografie naprawdę na to za-
sługują,  to zrobimy wszystko, żeby one 
znalazły się na wystawie – zachęca Tatia-
na Baczyńska.

Pracownicy klubu stale dbają, aby 
oferta była odpowiednio przemyślana
i jak najbardziej szeroka. Przykładem 
mogą być zajęcia popołudniowe  kół wo-
kalnych i koła tanecznego, konkursy (ta-
kie jak adresowany do dzieci konkurs ma-
tematyczny „Marynarka Wojenna w licz-
bach”) i festiwale (coraz bardziej popu-
larny wśród gdyńskiej publiczności Festi-
wal Kolęd i Pastorałek). Podobnie cykl 
„Spotkania ze sztuką”, gdzie prelegenta-
mi byli Władysław Pitala i Adam Fleks. 
Cieszył się on ogromną popularnością. 
Jednak każdy cykl ma swój początek i ko-
niec. Gdy zamknęliśmy „Spotkania ze 
sztuką” zaczęliśmy się zastanawiać, czym 
wypełnić lukę programową, czy nie otwo-
rzyć nowego cyklu. Tak powstały „Odku-
rzacze historii” jako logiczne dopełnienie 
naszej oferty. Prelegenci mówili już, mię-
dzy innymi, o działalności Armii Krajo-
wej czy helskiej baterii Schleswig-
-Holstein. „Odkurzacze” planujemy tak, 
by na przemian podejmować tematy hi-

storii militarnej i niewojskowej. Można by-
ło posłuchać o „Tajemnicach Grobu Ko-
pernika” czy „Gdyni na szlaku polskiej 
emigracji”. Jesteśmy także otwarci na po-
mysły. Jeśli ktoś stwierdzi, że czegoś mu 
brakuje w naszej ofercie kulturalnej, niech 
do nas przyjdzie i o tym powie, zapraszamy 
do dyskusji. Jeśli nie dziś, to pomyślimy jak 
w przyszłości zaspokoić potrzeby edukacyj-
ne i kulturalne kadry MW i społeczeństwa. 
Po to właśnie jest nasz klub – podkreśla 
Tatiana Baczyńska. 

Nie sposób wymienić wszystkich im-
prez i atrakcji, jakie na ten rok zaplanował 
Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”. Dla 
wszystkich zainteresowanych spędzeniem 
czasu w kulturalny sposób, połączony z po-
znawaniem historii nie tylko Marynarki 
Wojennej zapraszamy do odwiedzania stro-
ny www.klubriwiera.mw.mil.pl. Tam, a tak-
że na profilu Facebook, znajdziemy infor-
macje o zbliżających się wydarzeniach,
o zajęciach rekreacyjnych. Publikowane są 
one również w „Ratuszu” – informatorze 
Miasta Gdynia oraz na plakatach w Klubie 
MW, znajdującym się w centrum miasta: 
Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1. Nie bój-
my się tam zaglądać. Poszerzajmy horyzon-
ty, łykajmy kulturę dużymi łyżkami.
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kpt. mar. Piotr Wojtas
pwojtas@mw.mil.pl

Jako że głównym celem manewrów Dyna-
mic Mongoose jest doskonalenie procedur 
współpracy podczas wykrywania, śledzenia
i niszczenia okrętów podwodnych, współpraca 
nie ogranicza się jedynie do sił okrętowych. 
Marynarka Wojenna posiada różnorodny 
sprzęt wykorzystywany do zwalczania okrę-
tów podwodnych. Dlatego też, w 2012 roku 
udział w ćwiczeniu wzięły trzy śmigłowce 
ZOP Mi-14PŁ z 44. Bazy Lotnictwa Morskie-
go w Darłowie. W tym roku natomiast do 
udziału w manewrach polska Marynarka Wo-
jenna skierowała fregatę rakietową ORP „Gen. 
T. Kościuszko” z 3. Flotylli Okrętów oraz śmi-
głowiec pokładowy SH-2G z 43. Bazy Lotnic-
twa Morskiego. W ten sposób oba związki 
taktyczne (3. Flotylla Okrętów i Brygada Lot-
nictwa MW) mogą skorzystać z możliwości 
wymiany doświadczeń z innymi załogami 
okrętów i śmigłowców w trakcie zaawansowa-
nego ćwiczenia na morzu. 

Operacje zwalczania (w którym zawiera 
się poszukiwanie, śledzenie i niszczenie) okrę-
tu podwodnego uważane są za jedne z najbar-
dziej skomplikowanych zadań wykonywanych 

na morzu. Proces poszukiwania okrętu pod-
wodnego i jego śledzenia jest czynnością 
żmudną i wymagającą wiele koncentracji od 
załóg zarówno okrętów, jak i śmigłowców.
W związku z powyższym „Dynamic Mongo-
ose” nie jest wcale ćwiczeniem tak „dyna-
micznym”, jak by to sugerowała jego  nazwa. 
Istota ćwiczenia ujęta jest we współpracy
i wymianie informacji o pozycji czy prze-
mieszczaniu się poszukiwanego okrętu pod-
wodnego pomiędzy uczestnikami ćwiczenia. 
Realizowanie wszystkich czynności zgodnie
z procedurami, a tym samym przekazywanie 
pozyskanych danych w zwięzły i ustalony 
wcześniej sposób, jest głównym kluczem do 
sukcesu.

Po co więc nasze siły biorą udział w ta-
kich ćwiczeniach? Właśnie po to, aby (w pełni 
natowskie) procedury, które wykorzystują na 
co dzień w ćwiczeniach krajowych, sprawdzić 
we współdziałaniu okrętów podobnych klas
w realiach scenariusza i w warunkach umożli-
wiających ich ewaluację. Ocenie podlegają za-
równo czynności załogi, jak i same procedury, 
które (jeżeli okażą się niedoskonałe) można

w tym procesie ulepszyć. Wszystko po to, aby 
wykonanie zadań w ewentualnej rzeczywistej 
operacji odbyło się z zachowaniem maksymal-
nego bezpieczeństwa oraz możliwie szybko 
i dokładnie, bo od czynnika czasowego naj-
częściej zależy ich powodzenie. 

Czy można takie ćwiczenia zorganizować 
na polskich wodach? Przykład niedawnego ćwi-
czenia Steadfast Jazz 2013 (jego morskiej fazy) 
udowadnia, że tak. Okazją do ponownego po-
twierdzenia faktu, że Marynarka Wojenna potra-
fi przygotować, zabezpieczyć i przeprowadzić 
duże natowskie ćwiczenie na bazie swoich 
struktur będzie majowe ćwiczenie NATO i kra-
jów Partnerstwa dla Pokoju pod kryptonimem 
„Dynamic Monarch”. W największym od 
trzech lat ćwiczeniu ratowniczym wezmą udział 
okręty nawodne, podwodne, samoloty i śmi-
głowce z krajów Sojuszu, a także z Rosji oraz, 
co najważniejsze, niezależne systemy ratowni-
cze, które pozostają w ciągłej gotowości do rato-
wania załóg okrętów podwodnych w wypadku 
wystąpienia awarii na którymkolwiek z nich.

Dynamic Mongoose - zwalczanie okrętów 
podwodnych po natowsku

W ćwiczeniach międzynarodowych na morzu chodzi przede wszystkim o współpracę pomiędzy 
okrętami podobnego przeznaczenia. Kooperacja musi odbywać się w środowisku, w jakim być 
może przyjdzie im współpracować w wypadku potencjalnego, przyszłego konfliktu morskiego. Przy 
tej okazji warto zadać pytanie: po co nam takie manewry i czy tego samego nie można ćwiczyć na 
polskim akwenach morskich? 

Urządzenie o nazwie „Wibrująco-Pneuma-
tyczna Szczotka Czyszcząca” służy zarówno do 
czyszczenia przewodu lufy oraz komór nabojo-
wych następujących kalibrów: 23, 30, 35, 57, 
76, 76,2 mm. Umożliwia także suszenie i sma-
rowanie lufy już po wyczyszczeniu. Szczotka 
może pracować w temperaturze od -15 do 40 
stopni Celsjusza. Urządzenie do czyszczenia 

przewodu luf zapewnia automatyczną pracę 
głowicy/szczotki czyszczącej w trybie wibracji 
wspomagających czyszczenie na długości od 
1400 mm do 4500 mm. Zawiera też pojemnik 
do aplikacji środków chemicznych wspomaga-
jących czyszczenie (w szczególności usuwają-
cych zamiedziowanie).

Na razie wibrująco-pneumatyczna 
szczotka czyszcząca ma zastosowanie w Pra-
cowni Broni Rakietowej i Artylerii AMW
w Gdyni, której kierownikiem jest kmdr por. 
Mirosław Chmieliński. W najbliższym czasie 
mają zostać przeprowadzone testy nowej 
szczotki na okrętach. Póki co w AMW po-
wstało stanowisko do czyszczenia i badania 
endoskopowego luf armat morskich, gdzie 
wykorzystuje się zarówno urządzenie czysz-
czące, jak i specjalnie wykonany na potrzeby 
AMW endoskop pozwalający bardzo precy-
zyjnie określić pęknięcia, rysy oraz ubytki 
wewnątrz lufy, intensywność procesów za-
nieczyszczenia i zużycia przewodu lufy, wy-

stępowanie lokalnych ogniw korozji oraz ero-
zji powierzchniowej lufy armatniej. Odpo-
wiednia diagnostyka pozwala więc na szyb-
kie i dokładne ustalenie przydatności luf ar-
mat morskich do eksploatacji. Endoskopy po-
zwalają na łatwe wprowadzenie sondy na du-
żą głębokość przewodu luf armat morskich 
bez konieczności użycia prowadnicy, dzięki 
czemu jest to pożądane rozwiązanie do in-
spekcji długich luf artyleryjskich.

Rejestracja wyników pomiarów realizowa-
na jest dzięki zaawansowanym funkcjom en-
doskopu dostępnym w zasięgu ręki operatora. 
Chodzi tu  między innymi o udoskonalanie 
obrazu, przyciski nagrywania i różne opcje po-
miarów. Pozwalają one na wykonywanie dal-
szych prac diagnostycznych po powrocie
z miejsca inspekcji, związanych na przykład
z dokładnym pomiarem usterek.  

W Akademii Marynarki Wojennej wdrożono do eksploatacji wibrująco-pneumatyczną szczotkę 
czyszczącą do luf armat morskich. To pierwsze tego typu urządzenie w AMW w Gdyni. Pionierski 
jest również opracowany w Akademii sposób diagnostyki luf armatnich – za pomocą endoskopu.

DIAGNOSTYKA I CZYSZCZENIE LUF ARMATNICH

Rozróżnia się cztery zasadnicze procesy, które określają charakter i wielkość zużywania się (nie tylko korozyjnego) luf armat morskich: 
I. Działanie termiczne gazów prochowych na powierzchnie materiału, z którego wylano lufę w czasie wystrzału.
II. Oddziaływanie chemiczne nagrzanych do wysokiej temperatury gazów prochowych z metaliczną powierzchnią lufy.
III. Mechaniczne niszczenie powierzchni ścianek przewodu lufy przez poruszający się tam pocisk i zmniejszane jest ciśnienie gazów.
IV. Erozyjne działanie szybko poruszających się w stosunku do przewodu lufy nagrzanych gazów prochowych.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl
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Tegoroczna edycja „wojskowych Osca-
rów” jest już dwudziestą z kolei. Dla komen-
danta OSNiP WP znalezienie się wśród lau-
reatów było dużym zaskoczeniem: Odbieram 
nagrodę jako wyraz uznania dla ekip i prac 
podwodnych jakimi miałem okazje kierować. 
Wiem, że zostałem zgłoszony do nagrody 
przez Dywizjon Okrętów Wsparcia a dokład-
nie przez załogi okrętów proj. 570 (ORP 
„Piast” i ORP „Lech”). Nie miałem jednak 
okazji zapoznać się z uzasadnieniem wyboru. 
Podejrzewam, że będzie tam coś o organizo-
waniu i kierowaniu pracami podwodnymi na 
dużych głębokościach, czym zajmuje się od 
ponad 10 lat. Kmdr por. Robert Szymaniuk 
dodaje, że jest takim samym żołnierzem jak 
inni. Ma jednak to szczęście, że robi to co lu-
bi. Bo nurkowanie to jest moja pasja i hobby. 
Operacje nurkowe na dużych głębokościach 
są same w sobie dosyć mocno złożone. Nasza 
Marynarka jako jedna z niewielu formacji 
wojskowych na świecie posiada możliwości 
prowadzenia interwencyjnych prac ratowni-
czo-nurkowych na dużych głębokościach 
(poniżej 50 m). Korzystając z okazji chciał-

bym podkreślić, że końcowy sukces to zazwy-
czaj wynik współpracy dZH, dOW i OSNiP 
WP. Zaplanowanie, przygotowanie i zgranie 
treningów a później praktyczna realizacja 
operacji nurkowej na której sukces pracują 
trzy jednostki jest sporym wyzwaniem orga-
nizacyjnym. Wymaga to uporu, niejednokrot-
nie odważnych decyzji dowódców, zaufania, 
chęci podnoszenia swoich umiejętności 
i możliwości oraz zgranej i doskonale przy-
gotowanej ekipy nurkowej (na co dzień służą-
cej w rożnych jednostkach). Jestem dumny 
z tego, że mogę pracować z tak wspaniałymi 
profesjonalistami stanowiącymi trzon sił ra-
towniczo-nurkowych MW - mówi komendant 
OSNiP WP.

Kmdr por. Robert Szymaniuk urodził się 
w Hrubieszowie w 1971 roku. Od 18 lat za-
wodowo zajmuje się pracami podwodnymi 
i nurkowaniem. Jest absolwentem Akademii 
Marynarki Wojennej. Służbę zawodową roz-
począł w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płe-
twonurków WP. Służył na okręcie ratowni-
czym ORP „Piast” na kolejnych stanowi-
skach jako oficer nurek, zastępca dowódcy 

okrętu ds. ratowniczych, dowódca grupy ra-
towniczo-nurkowej. Następne stanowisko ob-
jął w dowództwie 3.FO jako starszy oficer 
flagowy ds. ratownictwa. Od 2011 do 2013 
roku zajmował stanowisko Zastępcy Komen-
danta-Szefa Sztabu w Ośrodku Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków WP, by w styczniu 
2014 roku objąć stanowisko komendanta. Od 
2003 roku kierował wszystkimi głębokowod-
nymi pracami podwodnymi realizowanymi 
przez MW. Ważniejsze operacje nurkowe to: 
prace na wraku "Goya", wydobycie wraku 
samolotu Su-22, inspekcja lotniskowca "Graf 
Zeppelin", operacja ratownicza na wraku ku-
tra WŁA-127, wydobycie kutra CHY-8, wy-
dobycie siedemnastowiecznych dział 
i eksploracja „Zbożowca” dla Centralnego 
Muzeum Morskiego. Kmdr por. Robert Szy-
maniuk mieszka w Gdyni, jest żonaty, ma sy-
nów - 8 letnich bliźniaków. 

Jak co roku, głównym organizatorem 
uroczystości rocznicowych była Liga 
Morska i Rzeczna. Asystę honorową 
zapewniły Kompania i Orkiestra Re-

prezentacyjna Marynarki Wojennej. Obcho-
dy rozpoczęły się na puckim rynku od mel-
dunku złożonego Inspektorowi Marynarki 
Wojennej, wiceadmirałowi Ryszardowi 
Demczukowi, który następnie dokonał prze-
glądu pododdziałów, a także przywitał się
z licznymi pocztami sztandarowymi. Po 
wciągnięciu flagi państwowej na maszt i ode-
graniu Mazurka Dąbrowskiego, burmistrz 
Pucka dokonał oficjalnego powitania zapro-
szonych gości. Następnie głos zabrał Prezes 
Ligi Morskiej i Rzecznej, dr Andrzej Króli-
kowski. W swoim przemówieniu podkreślił: 
10 lutego w historii morskiej Polski to data 
magiczna. Dzień symbolicznego powrotu 
Polski nad Bałtyk. […] Było to wydarzenie
o randze historycznej, swoiste postawienie 
słupa granicznego na brzegu Bałtyku, wska-
zanie intencji mocnego wsparcia odradzają-
cego się państwa o brzeg morski. Prezes Kró-
likowski zwrócił uwagę, że dalsze działania 
takie jak budowa floty, budowa portów, Gdy-
ni, miasta, któremu prawa miejskie nadano 
na cześć zaślubin puckich, właśnie 10 lutego, 
były konsekwencją wydarzeń z roku 1920. 

Na puckim rynku dokonano także cere-

monii wręczenia Pierścieni Hallera. To naj-
wyższe odznaczenie Ligi Morskiej i Rzecznej 
nadawane jest za wybitne dokonania w roz-
woju gospodarki morskiej i rzecznej i za dzia-
łalność wychowawczą młodego pokolenia na-
szej Ojczyzny w duchu patriotyzmu. Wśród 
tegorocznych wyróżnionych znalazł się De-
kanat Marynarki Wojennej. Pierścień Hallera 
odebrał dziekan MW, ks. kmdr Bogusław 
Wrona. 

Następnie, zgromadzeni na uroczystości 
przemaszerowali do kościoła pw. św. ap. Pio-
tra i Pawła, gdzie Mszy św. w intencji ojczy-
zny i ludzi morza przewodniczył arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski. Po uroczystej Euchary-
stii wierni w asyście Kompanii Reprezenta-
cyjnej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW 
przemaszerowali do puckiego portu. 

Tam, zasłużonym dla morza wręczono 
krzyże „Pro Mari Nostro” nadawane przez 
Ligę Morską i Rzeczną. Jednym z wyróżnio-
nych był prezydent Torunia, Michał Zaleski, 
który podkreślił związki tego miasta z mo-
rzem: To ogromny zaszczyt, który dedykuję 
wszystkim mieszkańcom Torunia i całej trady-
cji związków naszego miasta z morzem, z Bał-
tykiem […] Jadąc dziś do Pucka myślałem 
o tym, iż przemierzam tą samą drogę, którą 
pokonały 94 lata temu wojska generała Józe-
fa Hallera. Bo jak Państwo wiecie jej legen-

darny koniec, tej wielkiej wyzwoleńczej drogi 
znajduje się tutaj w Pucku, natomiast począ-
tek właśnie w Toruniu. I tak jak Wy, 10 lute-
go, tak my w Toruniu 18 stycznia świętujemy 
czas rozpoczęcia włączania przez generała 
Józefa Hallera całego Pomorza w granice 
odrodzonej Polski.

Krzyżem Pro Mari Nostro, a wcześniej 
także Pierścieniem Hallera został wyróżnio-
ny również gen. bryg. Andrzej Tuz, były do-
wódca 12. Brygady Zmechanizowanej im. 
gen. broni Józefa Hallera.

Jednym z elementów uroczystości było 
wręczenie odznak pamiątkowych Marynarki 
Wojennej przez dowódcę 3. Flotylli Okrę-
tów, kmdr. Mirosława Mordela. Oznaki 
otrzymali burmistrz Wyszkowa, Adam Mróz 
oraz Nadbużańskie Bractwo Ligi Morskiej 
i Rzecznej w Wyszkowie. 

Na zakończenie obchodów z pokładu 
śmigłowca ratowniczego Marynarki Wojen-
nej W-3 RM Anakonda złożono wieniec na 
wody Zatoki Puckiej. Uroczystość zakoń-
czyła ceremonia złożenia kwiatów pod 
słupkiem upamiętniającym zaślubiny Pol-
ski z morzem przez zgromadzone w porcie 
delegacje. 

14 lutego, po raz dwudziesty, obradowała kapituła Buzdyganów „Polski Zbrojnej”. Wśród wyróżnionych tą 
nagrodą znalazł się  kmdr por. Robert Szymaniuk, komendant Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków 
Wojska Polskiego.

Komendant OSNiP WP laureatem Buzdyganów 2013
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LAUREACI BUZDYGANÓW 2013
Pułkownik lekarz Zbigniew Aszkielańc, komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, komandor porucznik Robert Szyma-

niuk, komendant Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP, kapitan Przemysław Wardowski z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, starszy 
chorąży sztabowy Zbigniew Rosiński, wiceprezes WKB Meta, ratownik medyczny Pułku Specjalnego Komandosów pseudonim „Wiru” oraz ko-
szykarz Marcin Gortat. Siódmy Buzdygan przyznali czytelnicy portalu polska-zbrojna.pl pułkownikowi Jerzemu Jankowskiemu, polskiemu naro-
dowemu przedstawicielowi wojskowemu przy Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie. Ósmy Buzdygan Specjalny dla Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego został przyznany przez ministra Tomasza Siemoniaka oraz Jadwigę Zakrzewską, wice-
przewodniczącą sejmowej Komisji Obrony Narodowej za promowanie chwały oręża polskiego oraz wartości narodowych i patriotycznych w kra-
ju i poza jego granicami. 

94. ROCZNICA  

ZAŚLUBIN

POLSKI  Z  MORZEM
„Trzymajmy się morza” – ta maksyma 

Stanisława Staszica dominowała 

podczas obchodów 94. rocznicy 

zaślubin Polski z morzem. 10 lutego 

w Pucku osoby i instytucje, które na 

co dzień kierują się tą dewizą zostały 

wyróżnione Pierścieniami Hallera 

oraz Krzyżami Pro Mari Nostro. 

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl
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Swoją przygodę z bieganiem rozpoczął 6 lat temu. Wcześniej ten 
sport kojarzył mu się z przymusowym wysiłkiem podczas corocznego 
egzaminu z wf. Bieganie stało się dla niego czynnością, bez której nie 
wyobraża sobie życia.

Jak rozpoczęła się Pana przygoda 
z bieganiem?

W 2008 roku przeprowadziłem się do 
Gdyni. Po namowach kolegi postanowiłem 
spróbować biegać. Na początek trenowa-
łem po trzy razy w tygodniu na dystansie 
kilomerta. Już po kilkunastu dniach wy-
dłużyłem trasę do trzech kilometrów. Gdy 
już ta odległość nie robiła na mnie więk-
szego wrażenia, postawiłem sobie za cel 
10 km. Dla mnie, początkującego biegacza 
było to niemałe wyzwanie, ale dzięki silnej 
motywacji udało mi się. Jeżdżąc z kolegą 
na różne imprezy biegowe w roli fotografa, 
marzyłem, żeby wystartować z tymi 
wszystkimi ludźmi, jednak blokowała mnie 
psychika. Obawiałem się, że wszyscy będą 
się ze mnie śmiali, pokazywali palcami. 
Analizowałem wyniki poszczególnych bie-
gów, porównywałem ze swoimi osiągnię-
ciami i doszedłem do wniosku, że muszę 
spróbować. Zapisałem się na "Bieg Uro-
dzinowy" w Gdyni, dokonałem opłaty i nie 
było już odwrotu. Radość z otrzymanego 
na mecie medalu była tak ogromna, że za-
pomniałem o zmęczeniu. To było wspania-
łe uczucie, tym bardziej, że po mnie na me-
tę dobiegło jeszcze sporo innych biegaczy. 
To był dla mnie moment przełomowy. 

I bieganie stało się dla Pana czymś 
ważnym. 

Ten sport, tak mnie wciągnął, że prawie nie 
mogłem bez niego żyć. Trenowałem regu-
larnie co drugi dzień, zmieniając tylko 
tempo biegu. Biegałem swoimi ścieżkami, 
czasami ścigając się z innymi. Wtedy czu-
łem, że naprawdę żyję, że to jest właśnie 
to, czego mi potrzeba. Waga utrzymywała 
się w normie, a samopoczucie było dużo 
lepsze. Zdarzało się, że miałem słabsze dni 
i nie chciałem wychodzić z domu, ale wte-
dy odzywał się organizm, wyraźnie dawał 
mi znać, że muszę iść wypalić trochę kalo-
rii i wyrzucić z siebie stres. Nie wiem jak 
inni, ale ja biegnąc często rozmawiam sam 
ze sobą, wyrzucam z siebie wszystkie złe 
emocje, rozładowuję się i po solidnym tre-
ningu wracam jak nowo narodzony. 

Jak wyglądał rozwój biegowej pasji? 
Trenowałem uparcie tą „dyszkę” 

i z biegiem czasu postanowiłem, że warto 
spróbować czegoś innego. Urozmaiciłem 
swoje treningi, zmodyfikowałem trasę by 
nie była taka sama, zawsze na równi i po 
asfalcie. Zacząłem biegać po górkach, wy-
bierałem trasy po leśnych duktach i szutro-
wych ścieżkach. Gdy wydłużyłem sobie 
także dystans do 15 km przyszła myśl, by 
spróbować startu w półmaratonie. W 2009 
roku wystartowałem w Szczecińskim Pół-
maratonie Gryfa. To był dla mnie szczegól-
ny bieg, gdyż na starcie i na mecie wspiera-
ła mnie rodzina. Ich obecność motywowa-
ła mnie nie tylko do ukończenia biegu, ale 
do zrobienia tego z jak najlepszym wyni-
kiem. Już trzy miesiące później ukończy-
łem kolejny bieg o długości ponad 21 km, 
był to Półmaraton Świętych Mikołajów 
w Toruniu. Poszedłem za ciosem i biega-
łem kolejne, na terenie całego kraju. 

Sportowcy, nie tylko biegacze dążą do 
poznania swoich granic np. wytrzy-

małości. Zapewne i Pan poczuł taką po-
trzebę.
Naturalna okazała się chęć spróbowania 
swoich sił w maratonie. Myślałem, że skoro 
ukończyłem kilka półmaratonów, to mara-
ton będzie tylko formalnością. Niestety 
przeliczyłem się. Po przebiegnięciu 30 km 
przyszedł kryzys. Walka z mięśniami, 
z psychiką i przede wszystkim jej zawdzię-
czam ukończenie tego biegu. Do kolejnego 
maratonu przygotowałem się solidniej. 
W październiku stanąłem na linii startu ma-
ratonu w Dębnie. Udało mi się przebiec dy-
stans z czasem 4 godzin i niespełna 24 mi-
nut. To był dla mnie ogromny sukces. Do-
wiedziałem się, że istnieje coś takiego jak 
Korona Maratonów Polskich. Aby ją zdo-
być trzeba ukończyć pięć najważniejszych 
polskich maratonów w ciągu dwóch lat. Za-
liczały się do nich: Dębno, Warszawa, Kra-
ków, Poznań i Wrocław. Jako że dwa z nich 
miałem już zaliczone postanowiłem prze-
biec pozostałe. W kwietniu 2011 roku wy-
startowałem w Krakowie, gdzie nie miałem 
większych problemów by dobiec do mety Krzysztof Żakowski

krzysztofzakowski@o2.pl
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z czasem poniżej 4 godzin i 15 minut. Ko-
lejnym wyzwaniem był Wrocław. Przy tem-
peraturze asfaltu sięgającej 40 stopni Cel-
sjusza udało mi się ukończyć bieg na 7 mi-
nut przed regulaminowym limitem czasu. 
Byłem z siebie dumny, tym bardziej, że kil-
kuset biegaczy niestety nie dobiegło do me-
ty. Pozostał mi tylko Poznań. Już nieważny 
był wynik, ważne by przekroczyć linię me-
ty i otrzymać tak ciężko zapracowaną koro-
nę. Udało się. Korona była już moja. 

Jednak maraton nie okazał się wystar-
czającą barierą.

Jak wspominałem, już wcześniej trenowa-
łem biegi nie tylko po asfalcie i równej po-
wierzchni. Treningi w terenie zalesionym 
i górzystym przyniosły efekty. Na chwilę 
obecną mam zaliczone dwa Biegi Katorż-
nika oraz cztery edycje słynnego Biegu 
Szlakiem Wygasłych Wulkanów w Złoto-
ryi. Bieg Katorżnika to bardzo fajna i cie-
kawa impreza na dystansie między 10 a 15 
km, ale wymagająca sporo więcej nakładu 
siły niż zwykłe biegi uliczne. Nagrodą za 
jego ukończenie jest piękna ponad dwuki-
logramowa podkowa na grubym łańcuchu. 
W biegu po wulkanach startuję od pierw-
szej edycji i mam zamiar co roku regular-
nie brać w niej udział.

Jakie są Pana plany biegowe na naj-
bliższą przyszłość?

Nie ukrywam, że moim marzeniem jest 
start w Maratonie Nowojorskim i mam za-
miar w nim wystąpić w przeciągu najbliż-
szych trzech lat. Dodatkowo w przyszłym 
roku chcę powrócić do biegania marato-
nów, między innymi w planie maraton 
BMW w Berlinie. Razem z kolegą chcę 
wystartować w Biegu Skazańców podczas 
Biegu Katorżnika oraz czeka mnie piąta 
edycja Biegu Szlakiem Wygasłych Wulka-
nów. Jednak największe wyzwanie, jakie 
mnie czeka to Maraton Bałtycki brzegiem 
morza na trasie Władysławowo – Jastarnia 
– Władysławowo oraz zaplanowany w naj-
bliższych dwóch latach Bieg Rzeźnika od-
bywający się w Bieszczadach na dystansie 
około 80 km. 

Z Marcinem Wasilewskim, podoficerem służącym w 3. Flotylli Okrętów rozmawia  
Krzysztof Żakowski.

Krzysztof Żakowski



Zimowe  zmagania  saperów

Niszczenie konstrukcji drewnianych, metalowych i betonowych oraz sporządzanie sieci ogniowych i elektrycznych sieci wybucho-
wych, to tylko niektóre elementy szkolenia zrealizowane podczas przeprowadzonego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce 
w okresie od 9 do 19 lutego – zimowego zgrupowania poligonowego 43. Batalionu Saperów MW. Dowódcą zgrupowania poligonowego 
był kmdr ppor. Mariusz Kuchta – zastępca dowódcy-szef sztabu 43. Batalionu Saperów MW.
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