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 Szanowni Czytelnicy

Jak co roku w kwietniu polscy saperzy obchodzą swoje święto. W obecnych 
strukturach Marynarki Wojennej saperzy służą w dwóch specjalistycznych jed-
nostkach brzegowych: 8. Batalionie Saperów z Dziwnowa oraz w 43. Batalio-
nie Saperów w Rozewiu. Podkreślić również trzeba, że specjaliści od niewybu-

chów służą także w Grupach Nurków Minerów 12. i 13. Dywizjonu Trałowców 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Żołnierze ci nierzadko współpracują niosąc pomoc 
w przypadku konieczności neutralizacji przedmiotów niebezpiecznych – najczęściej 
pozostałości po II wojnie światowej. 

Służbowe życie saperów to przede wszystkim ciągłe doskonalenie. Nie mogą oni po-
paść w rutynę wynikającą z nadmiernej pewności co do swoich umiejętności. W tym 
zawodzie taki sposób myślenia może przynieść katastrofalne skutki. Szczególnie istot-
ne jest wyszkolenie żołnierzy służących w Patrolach Rozminowania. To oni najczę-
ściej spotykają się z niebezpiecznymi obiektami znajdywanymi wciąż bardzo często 
w miejscach uczęszczanych powszechnie przez ludzi. Działania saperskiego oczysz-
czania terenów rozpoczęły się tuż po wojnie. Rozpoczęło się wtedy dzieło przywraca-
nia do życia wielu miejscowości i portów, poprzez rozminowanie oraz likwidację 
barykad i umocnień. Podobne działania trwają do dziś. O ich wadze świadczy ilość 
neutralizowanych niebezpiecznych obiektów. Dzięki saperom możemy coraz bezpiecz-
niej korzystać z parków, lasów czy plaż – pamiętając jednak o zagrożeniach niesio-
nych przez pozostałości wojenne, które wciąż znajdują się na terenach prowadzonych 
dawniej działań wojennych.

W związku z nadchodzącą wiosną, życzę Państwu jak najczęstszych okazji do wypo-
czynku na świeżym powietrzu i w bezpiecznym terenie.

komandor porucznik Wojciech Chrzanowski
Dowódca 8. „Kołobrzeskiego” Batalionu Saperów

 2 TOMASZ GOS, | Nie mamy konkurencji

 5 TOMASZ GOS | Migawka w chmurach

 6 JACEK KWIATKOWSKI | Nurek w przeręblu

 8 FOTORELACJA | Przeciwlotnicy MW na poligonie w Ustce

 10 PIOTR ADAMCZAK | Terror i pamięć

 12 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | Żagle staw

 13 PIOTR WOJTAS | Sezon na niewypały

 14 TOMASZ GOS | Cyber armata

 15 MARIUSZ KONARSKI | Tajna historia − akcja!

 16 KRZYSZTOF ŻAKOWSKI | 3. FO broni tytułu mistrza

Sprostowanie

W poprzednim numerze czasopisma MW "Bandera" w artykule "Bezpieczeństwo na pol-
skich obszarach morskich" autorstwa kmdr. ppor. Piotra Adamczaka wdarł się błąd 
w pisowni nazwiska zastępcy komendanda Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Prawi-
dłowo powinno ono brzmieć: kmdr SG Wojciech Heninborch. Za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja

Premier Donald Tusk 
u marynarzy i lotników

W przededniu 43. rocznicy powstania 3. Flotylli Okrętów i 15. rocznicy wstąpienia Pol-
ski do NATO  Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w towarzystwie ministra obrony 

narodowej Tomasza Siemoniaka, dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni 
pilota Lecha Majewskiego i Inspektora Marynarki Wojennej wiceadmirała Ryszarda Dem-
czuka odwiedził jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych jednostek MW, Nadbrzeżny 
Dywizjon Rakietowy w Siemirowicach. Szef rządu zapoznał się z wyposażeniem i możliwo-
ściami tej nowej mobilnej jednostki rakietowej Marynarki Wojennej. Wyraził również uzna-
nie dla marynarzy i lotników morskich. To pierwsza w historii Sił Zbrojnych RP taka jednost-
ka dysponująca najnowszym sprzętem i nowej generacji pociskami rakietowymi NSM (Naval 
Strike Missile) służącymi do zwalczania celów na wodzie  i lądzie. Na co dzień stacjonuje 
ona w Siemirowicach na terenie 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. W warunkach bojowych bę-
dzie operować praktycznie na całym wybrzeżu.
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Z komandorem pilotem Tadeuszem Drybczewskim, dowódcą Gdyńskiej Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej rozmawia Tomasz Gos.

BLMW podlega obecnie Inspektoratowi 
Sił Powietrznych DG RSZ. Jaki wpływ 

ma to na funkcjonowanie BLMW?
Wdrożenie nowego systemu kierowania i dowo-
dzenia Siłami Zbrojnymi w Brygadzie Lotnic-
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Nie mamy konkurencji

twa MW przebiega bez większych zakłóceń. Od 
1 stycznia funkcje realizowane dotychczas przez 
Pion Szkolenia Dowództwa Marynarki Wojen-
nej przejął Inspektorat Sił Powietrznych, którego 
zadaniem jest nadzór merytoryczny nad przygo-

towaniem sił wydzielanych do operacji sojusz-
niczych, pełnienia dyżurów bojowych w syste-
mie ratownictwa morskiego i lotniczego, syste-
mie rozpoznania, a także nadzór merytoryczny 
nad przygotowaniem i prowadzeniem przedsię-
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Komandor pilot Tadeusz DRYBCZEWSKI urodził się w 1958 roku w Płońsku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie 
(1983) i Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomicznym o specjalności transport i logistyka (1996) 
oraz podyplomowe o profilu zarządzanie (1998). Od początku służby związany jest z lotnictwem Marynarki Wojennej. Po ukończeniu "Szkoły Or-
ląt" został skierowany do 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW w Darłowie. Rok później rozpoczął służbę w 18. Eskadrze Lotnictwa Łączniko-
wego MW stacjonującej na lotnisku w Gdyni Babich Dołach, gdzie między innymi pełnił obowiązki na stanowiskach dowódcy załogi i dowódcy 
klucza. W 1995 roku, po sformowaniu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, został zastępcą dowódcy 1. Dywizjonu Lotniczego, a trzy lata 
później, w maju 1998 roku, starszym nawigatorem w pionie szkolenia Dowództwa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW. W 2001 roku został prze-
niesiony do Dowództwa Marynarki Wojennej, gdzie objął obowiązki specjalisty w Szefostwie Ratownictwa Morskiego. W grudniu 2003 roku, 
wrócił do Dowództwa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW, gdzie został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia, a następnie, od 1 lipca 2004 
roku, zastępcy dowódcy brygady. Od 1 lipca 2007 roku do 30 września 2011 roku był szefem Oddziału Lotnictwa Dowództwa MW. Decyzją Mi-
nistra Obrony Narodowej z 7 września 2011 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. 

wzięć szkoleniowych. Inspektorat SP sprawuje 
również funkcję tzw. gestora Uzbrojenia i Sprzę-
tu Wojskowego. Nie zmienił się charakter reali-
zowanych przez nas zadań, które w pewnym za-
kresie mogą być nowością dla specjalistów do 
tej pory ściśle związanych z Siłami Powietrzny-
mi lub lotnictwem Wojsk Lądowych. Jakkol-
wiek w Inspektoracie SP służą również żołnie-
rze rozformowanego Oddziału Lotnictwa Do-
wództwa Marynarki Wojennej doskonale znają-
cy specyfikę działań lotnictwa morskiego.

Czy podporządkowanie BLMW Inspek-
toratowi Sił Powietrznych DG RSZ nie 

spowoduje częściowej utraty jej morskiego 
charakteru?
Jak już wcześniej wspomniałem, realizowane 
przez nas zadania nie zmieniły się. Nadal naszą 
domeną pozostają operacje lotnicze nad mo-
rzem, głównie poszukiwanie, śledzenie i nisz-
czenie okrętów podwodnych, wykrywanie 
i rozpoznanie charakteru działań jednostek na-
wodnych, a także prowadzenie operacji SAR 
czy wykrywanie zanieczyszczeń na powierzch-
ni wody. W tych obszarach nie mamy konku-
rencji w lotnictwie Sił Zbrojnych, dlatego nie 
może być mowy o utracie morskiego charakte-
ru BLMW.

Zakończono proces wdrażania dokumen-
tów normatywnych dotyczących szkole-

nia lotniczego, między innymi, znowelizowa-
nego Regulaminu Lotów i Instrukcji Organi-
zacji Lotów, a także Instrukcji szkoleń perso-
nelu latającego z zakresu zarządzania zaso-
bami załogi oraz Instrukcji Ruchu Lotnicze-
go. Czego dotyczą te dokumenty i w jaki spo-
sób wpływają one na loty szkoleniowe?
Dla lotnictwa są to podstawowe dokumenty 
normatywne, które między innymi regulują 
kompetencje poszczególnych osób funkcyjnych 
w strukturach wojska, a ich wdrożenie w zno-
welizowanej formie było ściśle związane z no-
wym systemem dowodzenia i kierowania 
w polskiej armii.

Jaka jest rola Centrum Operacji Morskich 
i Centrum Operacji Sił Powietrznych pod-

czas akcji ratowniczej śmigłowców BLMW 
na Bałtyku?

Podobnie jak dotychczas, Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwo Komponentu Morskie-
go jest organem koordynującym działania sił 
wydzielonych do prowadzenia akcji ratowni-
czych w polskiej strefie odpowiedzialności 
SAR na Bałtyku. Nadal COM-DKM ściśle 
współpracuje z Morskim Ratowniczym Cen-
trum Koordynacyjnym w Gdyni, które niejako 
decyduje o konieczności użycia śmigłowca 
bądź samolotu patrolowego w danej operacji 
SAR. Różnica wynikająca z reformy systemu 
dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi po-
lega na tym, że od 1 stycznia siły wydzielone 
do akcji ratowniczej przekazujemy w podpo-
rządkowanie Dowódcy Operacyjnemu Rodza-
jów Sił Zbrojnych.

Kto obecnie podejmuje kluczowe decyzje 
związane z transportem przez statki po-

wietrzne BLMW organów do przeszczepu?
Decyzje o użyciu wojskowego statku powietrz-
nego do transportu zespołów medycznych z or-
ganami do przeszczepu zapadają w Dowódz-
twie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 
W zakresie udziału w akcjach „Serce” BLMW 
jak dotąd ściśle współpracowała jedynie z Kli-
niką Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, co jest związane z lokalizacją na-
szych jednostek. W najbliższym okresie plano-
wane jest ujednolicenie procedur w tym obsza-
rze dla wszystkich jednostek lotniczych podle-
gających Dowódcy Generalnemu RSZ. Zmiany 
te pozwolą zracjonalizować proces decyzyjny 
i szybkość działania, która ma kluczowe zna-
czenie dla tego typu operacji transportowych.

Jak Pan widzi przyszłość polskiego lotnic-
twa pokładowego?

Trudno w to uwierzyć ale ta elitarna formacja 
ma już 10-letnią historię funkcjonowania w pol-
skim lotnictwie morskim i spory bagaż do-
świadczeń wyniesiony z udziału w międzynaro-
dowych ćwiczeniach i operacjach NATO. Śmi-
głowce SH-2G ze względu na swoją wszech-
stronność mają dużą wartość operacyjną. Mam 
tutaj na myśli szeroki wachlarz zadań realizowa-
nych przez ich załogi – od prowadzenia rozpo-
znania, wykrywania i identyfikacji jednostek 
nawodnych, poszukiwania, śledzenia i niszcze-
nia okrętów podwodnych po działania poszuki-

wawczo - ratownicze, ewakuacji medycznej czy 
logistyczne. Ich załogi z powodzeniem prowa-
dzą także szkolenie w zakresie wsparcia opera-
cji specjalnych na morzu i strefie przybrzeżnej. 
Biorąc pod uwagę powyższe możliwości, przy-
szłość tej formacji mogę widzieć tylko w ja-
snych barwach. A tak całkiem poważnie, to już 
teraz śmigłowce SH-2G mogą operować nie tyl-
ko z pokładu fregat rakietowych, ale i z okrętu 
dowodzenia siłami obrony przeciwminowej 
„ORP Kontradmirał X. Czernicki”, a w najbliż-
szej przyszłości również z okrętu patrolowego 
ORP „Ślązak”. Dalsza przyszłość tej formacji 
w głównej mierze zależy od możliwości, jakie 
w tym obszarze będą miały nowo wprowadzane 
do służby śmigłowce i okręty. 

Czy można przyjąć, że ćwiczenia „Cold 
Response 2014” (podobnie jak „Dyna-

mic Mongoose”) są swego rodzaju testem na 
funkcjonowanie lotnictwa pokładowego 
w nowych strukturach? Jeśli tak to jak ten 
test wypada?
Komponent wydzielany na te ćwiczenia przez 
43. Bazę Lotnictwa Morskiego podlega dowód-
cy fregaty rakietowej, dlatego trudno tu mówić 
o teście w kontekście nowego systemu dowo-
dzenia. Dla doświadczonego personelu klucza 
śmigłowców pokładowych SH-2G jest to raczej 
kolejne wyzwanie, które wzmocni bogate do-
świadczenia wyniesione z dotychczasowego 
udziału w międzynarodowych manewrach.

Jak w innych krajach funkcjonują forma-
cje będące odpowiednikami BLMW?

Struktura i wyposażenie takich formacji zależą 
od wielu czynników: uwarunkowań gospodar-
czych, geopolitycznych, wielkości obszaru wód 
terytorialnych czy wyłącznej strefy ekonomicz-
nej. Dlatego nie można wprost porównywać 
polskiego lotnictwa morskiego do lotnictwa 
morskiego innych krajów. Natomiast z całą 
pewnością można stwierdzić, że w obecnych 
realiach trudno sobie wyobrazić skuteczne pro-
wadzenie operacji morskich bez wsparcia wy-
specjalizowanego lotnictwa. Przykładem mogą 
być wcześniej przywołane działania zwalczania 
okrętów podwodnych czy operacje SAR.
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ORP „Piorun” - dwie dekady w służbie
11 marca, ORP „Piorun” obchodził 

20. rocznicę rozpoczęcia służby 
w Marynarce Wojennej. „Piorun”, jako 
pierwszy polski okręt ćwiczył z okrętami 
NATO tuż po wstąpieniu Polski do Sojuszu. 
W ciągu 20 lat służby przebył 35 tysięcy mil 
morskich, odbył ponad 50 strzelań artyleryj-
skich i wziął udział w kilkudziesięciu krajo-
wych i międzynarodowych ćwiczeniach na 
Bałtyku i Morzu Północnym. W uroczystych 

obchodach święta okrętu udział wzięli przed-
stawiciele dowództwa 3. Flotylli Okrętów, 
Dywizjonu Okrętów Bojowych, władz miasta 
Gdyni, byli i obecni członkowie załogi okrę-
tu oraz zaproszeni goście. Honorowy patro-
nat nad jednostką sprawuje miasto Gdynia. 
W 2012 roku, w dniu osiemnastych „uro-
dzin” Prezydent Miasta Gdyni nadał jednost-
ce symboliczny „dowód osobisty”. 

Święto na ORP „Gniezno” 
27 lutego, w porcie wojennym w Świno-

ujściu, 24. rocznicę pierwszego pod-
niesienia bandery na okręcie obchodziła za-
łoga ORP „Gniezno”. W trakcie służby okręt 
pokonał blisko 40000 mil morskich, biorąc 
udział w najważniejszych ćwiczeniach krajo-
wych i międzynarodowych. Zgodnie z mary-
narską tradycją, rocznica pierwszego podnie-
sienia bandery jest dla załogi świętem. Z tej 

okazji na okręcie podniesiona została wielka 
gala banderowa. Na uroczystą zbiórkę zapro-
szeni zostali goście, wśród których byli 
m.in.: pełniący obowiązki dowódcy 8. Flotyl-
li Obrony Wybrzeża - kmdr Zygmunt Biało-
głowski, pełniący obowiązki dowódcy 2. Dy-
wizjonu Okrętów Transportowo-Minowych 
kmdr ppor. Sławomir Mospan oraz poprzedni 
dowódcy okrętu i byli członkowie załogi. 

23. urodziny ORP „Poznań” 
Ponad 60 tysięcy mil morskiej żeglugi, 

setki wyszkolonych oficerów, podofice-
rów i marynarzy oraz udział w wielu krajo-
wych i międzynarodowych ćwiczeniach, to 
dotychczasowy bilans służby okrętu trans-
portowo - minowego ORP „Poznań”. 8 mar-
ca 1991 r., pierwszy raz podniesiono na nim 
banderę Marynarki Wojennej. Podczas 
„urodzinowej” zbiórki odczytano rozkaz 
okolicznościowy a dowódca ORP „Poznań” 

- kmdr ppor. Mariusz Pioś przywitał zapro-
szonych gości. Byli wśród nich: pełniący 
obowiązki dowódcy 8. Flotylli Obrony Wy-
brzeża kmdr Zygmunt Białogłowski, do-
wódca 2. Dywizjonu Okrętów Transporto-
wo-Minowych kmdr por. Grzegorz Okuljar, 
przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 45 
im. ORP „Poznań” w Poznaniu z panią dy-
rektor Małgorzatą Borowiak oraz dowódcy 
pozostałych okrętów wchodzących w skład 

Pilot i technik roku 2013

Kpt. pil. Sebastian Bąbel oraz st. bosm. 
Arkadiusz Suszek zostali wyróżnieni ty-

tułami pilota i technika roku w lotnictwie 
morskim. Wyróżnienia wręczono w Warsza-
wie, w trakcie 19. Balu Lotników i Polskiej 
Obronności organizowanego przez wydawcę 
magazynu „Skrzydlata Polska”. Kpt. pil. Se-
bastian Bąbel jest pilotem instruktorem legi-
tymującym się I klasą pilota śmigłowcowego 
oraz II klasą pilota doświadczalnego. Od 
2010 roku dowodzi kluczem śmigłowców po-
kładowych SH-2G w 43. Bazie Lotnictwa 

dywizjonu i byli członkowie załogi ORP 
„Poznań”. 

Morskiego w Gdyni Babich Dołach. St. 
bosm. Arkadiusz Suszek jest absolwentem 
Szkoły Podoficerskiej w Ustce. Swoją służbę 
wojskową związał z Darłowem, gdzie po 
ukończeniu szkolenia objął stanowisko star-
szego mechanika śmigłowców Mi-14PŁ. 
Obecnie jest technikiem pokładowym śmi-
głowców ratowniczych W-3RM „Anakonda” 
w Darłowskiej Grupie Lotniczej (44. Baza 
Lotnictwa Morskiego). 

dywizjonu i byli członkowie załogi ORP 
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Migawka w chmurach
Z kapitanem pilotem Kazimierzem Majchrzakiem rozmawia Tomasz Gos.
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Jak zaczęła się Pana przygoda z fotogra-
fią?

Już w szkole podstawowej marzyłem o aparacie 
i robieniu zdjęć. By to osiągnąć pracowałem na 
budowach w okresie wakacji. Tato dołożył mi 
do Smieny 8. Kupiłem film, szybko zrobiłem 
trzydzieści sześć klatek i natychmiast otworzy-
łem aparat by zobaczyć jak wyszły moje pierw-
sze zdjęcia. Film okazał się szary bez żadnych 
obrazów. Bałem się przyznać ojcu że aparat był 
zepsuty, przecież dołożył mi ciężko zapracowa-
ne pieniądze. Dopiero potem dowiedziałem się, 
że otwierając aparat przy dziennym świetle na-
świetliłem film, który trzeba było wywołać 
w ciemni.

Co było na Pana pierwszych zdjęciach?
Początkowo przyroda, potem portret, re-

portaż, a w trakcie edukacji w Dęblinie zdjęcia 
lotnicze ukazujące trud codziennego życia.

Czy są jakieś wystawy lub konkursy foto-
graficzne, które miały dla Pana szcze-

gólne znaczenie?
Pierwsze wyróżnienie OPFA 84 za cykl zdjęć 
„Służba wartownicza”. Po oficjalnym ogłosze-
niu wyników zapytałem jednego z członków ju-
ry co sądzi o moich zdjęciach utrzymanych 
w tonacji czarno białej. Zdjęcia te przedstawia-
ły wartowników w nocnej scenerii. Fotograf od-
powiedział, iż gdyby miał więcej do powiedze-
nia te zdjęcia zdobyłyby jedną z pierwszych na-
gród. Te słowa na długo zostały mi w pamięci 
i były cenniejsze niż nagrody.

Na czym polega specyfika fotografii lotni-
czej?

Fotografia lotnicza to specyficzna dziedzina fo-
tografii. Można ją rozumieć wielorako począw-
szy od archiwizowania latających statków po-
wietrznych z ich detalami, przez pokazy lotni-
cze. W mojej przygodzie ze zdjęciami lotniczy-
mi zawsze chciałem pokazać odrobinę nostalgii 
i romantyzmu związanego z pracą pilota.

Czy do wykonywania zdjęć lotniczych po-
trzebny jest specjalny sprzęt?

Śmigłowiec podczas lotu cały czas drga co wy-
maga zwiększenia czułości matrycy i stosowa-
nia krótszych czasów otwarcia migawki niż wy-
konywanie zdjęć na ziemi. Krótki czas na wy-
konanie zdjęcia wymaga używania jasnego 
obiektywu o dobrej jakości. Oprócz tego aparat 
musi mieć możliwość szybkiego zapisu danych 

wykonanego zdjęcia do pamięci buforowej. 
Oczywiście są jeszcze inne wymagania, takie 
jak dobrej jakości karta pamięci, czy możliwość 
oglądania obiektu, który chcemy by był na zdję-
ciu, przez wizjer czyli pryzmat pentagonalny, 
a nie ciekłokrystaliczny wyświetlacz.

Wykonuje Pan tylko zdjęcia cyfrowe czy 
też stosuje Pan inne techniki fotogra-

ficzne?
Przez wiele lat używałem klasycznych lustrza-
nek mało i średnioobrazkowych, ciężko się było 
z nimi rozstać tym bardziej że sam obrabiałem 
zdjęcia w ciemni fotograficznej począwszy od 
wywołania filmu do wykonania powiększenia. 
Powiększalnik wymagał dużo wiedzy, ale da-
wał mniejsze możliwości niż komputer i po-
chłaniał ogromną ilość czasu. Była to magia, 
ale cóż, życie pędzi do przodu...

Jaka fotografia była dla Pana najtrudniej-
sza do wykonania?

Poproszono mnie kiedyś o zrobienie zdjęć 
w atelier wyrobów z naturalnej skóry. Część 
produktów była ze skóry błyszczącej , część 
matowej inne z lakierowanej. Każdy gatunek 
skóry inaczej reagował na światło, to pochłania-
jąc, to odbijając część światła. Zdjęcia robiłem 
na diapozytywach, które są mało tolerancyjne 
na błędy naświetlania. Było to ciekawe, ale za-
razem trudne doświadczenie.

Pana przepis na dobrą fotografię?
Codziennie rano praktykuję rytuały tybe-

tańskie, które uważam za fundament wszelkiej 
sprawności, w tym sprawności umysłu, która 
jest niezbędna do robienia dobrych zdjęć.

Kapitan pilot Kazimierz MAJCHRZAK (ur. 1958) jest pilotem instruktorem śmigłowca. Ma  (ur. 1958) jest pilotem instruktorem śmigłowca. Ma 
30 letnią praktykę z nalotem ponad 2500 godzin. W 1982 roku ukończył Szkołę Chorążych 30 letnią praktykę z nalotem ponad 2500 godzin. W 1982 roku ukończył Szkołę Chorążych 
Wojsk Lotniczych w Dęblinie. W 1998 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego Wojsk Lotniczych w Dęblinie. W 1998 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego 
w Gdańsku ze specjalnością rekreacja ruchowa. W 2007 roku ukończył kurs oficerski w Dę-w Gdańsku ze specjalnością rekreacja ruchowa. W 2007 roku ukończył kurs oficerski w Dę-
blinie. Obecnie służy w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego, Grupa Lotnicza Darłowo na stanowi-blinie. Obecnie służy w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego, Grupa Lotnicza Darłowo na stanowi-
sku dowódca załogi Jest żonaty, ma dwoje dzieci.sku dowódca załogi Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
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Nurek  w  przeręblu
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Wykuwanie przerębli, nurkowanie pod lodem, ćwiczenie orientacji w przestrzeni 
i zdolność radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych, to tylko niektóre elementy 
lutowego szkolenia nurków Marynarki Wojennej.

Jak co roku, zimą nurkowie Marynarki 
Wojennej szkolili się w Wojskowym 
Ośrodku Szkoleniowo Kondycyjnym 
na Mazurach. W tegorocznym zgrupo-

waniu wzięło udział pięćdziesięciu nurków-
minerów i nurków inżynierii z 3. Flotylli 
Okrętów oraz z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
Wykorzystali oni zimową porę, kiedy pod-
wodnych interwencji jest mniej i można po-
pracować nad doskonaleniem niebezpieczne-
go rzemiosła. Trwające trzy tygodnie zgrupo-
wanie szkoleniowo-kondycyjne odbyło się 
w Mrągowie, nad jeziorem Czos.

Nurkowie-minerzy i nurkowie inżynierii 
Marynarki Wojennej w ciągu roku wykonu-
ją dziesiątki akcji bojowych, pod wodą spę-
dzając dziesiątki godzin, często obcując 
z bardzo groźnymi znaleziskami. Operują na 
terenie całego kraju – zarówno w wodach 
morskich, jak i w rzekach oraz na akwenach 
śródlądowych. Wzywani bywają do niebez-
piecznych znalezisk podwodnych na terenie 
całego kraju. Zachowanie zdolności i goto-
wości do działania wymaga ciągłego do-
szkalania się oraz wielu godzin spędzonych 
pod wodą podczas treningów doskonalą-
cych. Sezon zimowy daje szansę na ćwicze-

nie działania w warunkach szczególnie 
utrudnionych, gdy tafla wody jest skuta lo-
dem, a temperatura powietrza spada poniżej 
zera. Właśnie wtedy nurkowie z jednostek 
Marynarki Wojennej, podczas corocznych 
zgrupowań, ćwiczą umiejętności oraz wie-
dzę teoretyczną. Doskonałe warunki do zi-
mowych treningów nurków zapewnia Woj-
skowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny 
w Mrągowie. Trzytygodniowe zgrupowania 
odbywają się w nim cyklicznie każdego ro-
ku, na przełomie stycznia i lutego. Program 
zgrupowania jest tak skonstruowany, aby 
każda chwila spędzona poza macierzystą 
jednostką została maksymalnie wykorzysta-
na, w celu podniesienia kwalifikacji i do-
skonalenia nawyków w sytuacji zagrożenia 
w wodzie.

W planie tegorocznego szkolenia przewi-
dziano takie zagadnienia, jak: wykonywanie 
przerębli, nurkowanie pod lodem, umiejęt-
ność zachowania orientacji w przestrzeni 
czy zdolność radzenia sobie w sytuacjach 
awaryjnych. Podczas trzytygodniowego 
zgrupowania nurkowie zrealizowali kilka-
dziesiąt nurkowań, każdorazowo spędzając 
w wodzie kilka godzin. Zajęcia zaczynają 

się bardzo podobnie – treningiem pływac-
kim na basenie. Po pływaniu na powierzchni 
wody, nurkowie przystępują do realizacji cy-
klu zajęć specjalistycznych. W pierwszej ko-
lejności, przy użyciu toporów oraz świdrów, 
marynarze wykonują w lodzie przeręble, 
a następnie doskonalą techniki nurkowania 
podlodowego. Podczas zajęć w plenerze, 
bardzo dużo czasu zajmują ćwiczenia zwią-
zane z zachowaniem się w sytuacjach awa-
ryjnych, jakie mogą spotkać nurka w trakcie 
pobytu pod wodą. Wiele godzin poświęca 
się tematyce autoratownictwa i wzajemnej 
asekuracji podczas nurkowań parami. 
W okresie zimowym, potencjalnych zagro-
żeń dla nurka pod wodą jest bardzo dużo, 
woda jest bardzo zimna, a jej taflę pokrywa 
nierzadko metrowej grubości lód. Nie moż-
na w każdym miejscu wynurzyć się, aby za-
czerpnąć powietrza. W takich warunkach 
marynarze trenują umiejętność zachowania 
orientacji przestrzennej w toni wodnej oraz 
szkolą się w technikach poszukiwania i rato-
wania nurka, z którym utracono kontakt. 
Doskonalą zarówno procedury działania 
i współpracy, jak i umiejętność obsługi oraz 
wykorzystania specjalistycznego sprzętu 

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

nurkowego i urządzeń łączności podwodnej. 
Uczą się poszukiwania i rozpoznawania 
podwodnych przedmiotów niebezpiecznych 
oraz wydobywania ich na powierzchnię 
z użyciem pontonów wydobywczych. Poza 
godzinami spędzonymi na nurkowaniu, od-
bywają się także zajęcia wzmacniające 
ogólną sprawność fizyczną, niezbędną w tej 
specjalności. 

W Marynarce Wojennej istnieją dwie Gru-
py Nurków-Minerów. Wchodzą one w skład 
12. Dywizjonu Trałowców oraz 13. Dywizjo-
nu Trałowców (oba dywizjony wchodzą 
w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ). Poza 
tym, w strukturach etatowych 8. Batalionu 
Saperów z Dziwnowa oraz 43. Batalionu Sa-
perów z Rozewia znajdują się specjaliści od 
prac podwodnych – nurkowie inżynierii. Są 
oni zawsze gotowi interweniować, gdy wy-
stąpi zagrożenie pod wodą. Poza nimi, w por-
cie wojennym w Gdyni stacjonuje Brzegowa 
Grupa Ratownicza. Jej żołnierze angażowani 
są zawsze, gdy zachodzi potrzeba ratowania 
życia na morzu.
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Przeciwlotnicy MW na poligonie w Ustce
Fotorelacja ze strzelań egzaminacyjnych pododdziałów 8. i 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego oraz obsad artyleryjskich 
Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, które odbyły się 2 i 3 kwietnia br. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych 
w Ustce.
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FOT. MARIAN KLUCZYŃSKI (1), PIOTR LEONIAK (5), RADOSŁAW PIOCH (2)
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Działania te można, z całą odpowie-
dzialnością nazwać „falą terroru” 
w wyniku której przeprowadzono – 
na wzór sowiecki – przysłowiową 

„czystkę”. W pierwszych latach istnienia ludo-
wej Marynarki Wojennej przedwojenni oficero-
wie stanowili większość korpusu oficerskiego, 
by po zaledwie kilku latach, (w połowie lat 
pięćdziesiątych) prawie całkowicie zniknąć 
z kadrowych statystyk. Część z nich została nie-
słusznie skazana i osadzona w więzieniach, 
część zesłana w głąb kraju bez możliwości po-
wrotu na wybrzeże. Niestety, część z nich spo-
tkał najokrutniejszy los – zostali zamordowani 
przez Informację Wojskową.

28 lutego, w Belwederze, z udziałem Pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego od-
była się podniosła uroczystość, podczas któ-
rej ogłoszono nazwiska 12 zidentyfikowa-
nych osób, ekshumowanych w trakcie prac na 
słynnej „Łączce” Cmentarza Wojskowego na 
Powązkach – żołnierzy zamordowanych w la-
tach stalinowskiego terroru. Wśród nich jest 
dwóch oficerów Marynarki Wojennej – ko-
mandor Stanisław Mieszkowski, dowódca 
Floty oraz komandor porucznik Zbigniew 
Przybyszewski, który w chwili aresztowania 
był już w rezerwie (przed zwolnieniem z za-
wodowej służby w MW był zastępcą szefa 
Wydziału Marynarki Wojennej w Sztabie Ge-
neralnym).

Byli to znamienici oficerowie, obrońcy 
Polskiego Wybrzeża we wrześniu 1939 ro-
ku, którzy jako jedni z pierwszych (po 
opuszczeniu oflagu), rozpoczęli odbudowę 
powojennej Marynarki Wojennej. Komandor 
Mieszkowski był, między innymi, pierw-
szym Komendantem Oficerskiej Szkoły Ma-
rynarki Wojennej, przygotowując podwaliny 
pod przyszłe kadry polskiej floty. Wtedy 
nikt nie zdawał sobie sprawy, iż wykształce-
nie pierwszych oficerów na tej uczelni, 
otworzy drogę do rozpoczęcia, na szeroką 

skalę, eliminacji kadry przedwojennej z sze-
regów MW. Młodzi oficerowie, powojenni 
absolwenci OSMW, o odpowiednim według 
władz ukształtowaniu politycznym, mogli 
zastępować niepewny ideologicznie „ele-
ment”. Komandor Przybyszewski, przed 
wojną i w jej trakcie, dowodził słynną Bate-
rią Laskowskiego, by już w ludowej MW 
ponownie zająć się artylerią nadbrzeżną. To 
właśnie on był organizatorem pierwszej 
w powojennej Polsce baterii artylerii na-
brzeżnej w Redłowie, która notabene rozpo-
częła funkcjonowanie na początku paź-
dziernika, w rocznicę kapitulacji Helu, za-
pewniając tym samym przysłowiową cią-
głość istnienia tej formacji w Marynarce 
Wojennej.

PROCES KOMANDORÓW
Zostali oni aresztowani, wraz z pięcioma 

innymi komandorami, w wyniku „odprysku” 
najgłośniejszego w tamtych czasach tak zwa-
nego procesu Tatara-Utnika-Nowickiego, 
w którym wyżej wymienionych oskarżono 
o sabotaż. Podczas dochodzenia ujawniono 
istnienie w Marynarce Wojennej tajnej orga-
nizacji pod kryptonimem „Alarm”, ukierun-
kowanej na obalenie siłą ludowego państwa 
polskiego, a także szpiegowanie na rzecz 
państw imperialistycznych. Wraz z wyżej 
wymienionymi komandorami aresztowano 
szefa Sztabu Głównego MW komandora Ma-
riana Wojcieszka, szefa Wydziału MW 
w sztabie Generalnym komandora Jerzego 
Staniewicza, szefa sztabu Floty komandora 
porucznika Roberta Kasperskiego, szefa Ty-
łów Ochrony Wodnego Rejonu Bazy Głów-
nej komandora porucznika Wacława Krzyw-
ca oraz kierownika sekcji Wydziału MW 
w Sztabie Generalnym komandora poruczni-
ka Kazimierza Kraszewskiego (w 1989 roku 
awansowanego do stopnia komandora). Na 
uwagę zasługuje fakt, że wszyscy wymienie-

Niechlubna karta powojennej historii Polski dotknęła 
także ludzi w marynarskich mundurach. W okresie 
stalinowskim represjom poddano zarówno oficerów jak 
i zwykłych marynarzy. 

Terror i pamięć

ni byli jak najlepiej postrzegani zarówno 
przez podwładnych, jak i przełożonych, co 
było uwidaczniane corocznie w opiniach ka-
drowych. W roku aresztowania Komandorów 
opinie te zmieniły się w całości. Do dzisiaj 
nie wiadomo według jakiego klucza Informa-
cja Wojskowa typowała osoby, które miały 
być aresztowane. Wszystkich Komandorów 
poddano brutalnemu śledztwu, stosując wy-
rafinowane metody znęcania się zarówno fi-
zycznego i psychicznego, doprowadzając 
często tym samym niesłusznie aresztowanych 
do załamania nerwowego. Nieodzownym ele-
mentem śledztw stalinowskich było sugero-
wanie zeznań oraz przewinień. Mało kto 
mógł wytrzymać często kilkunasto lub kilku-
dziesięciomiesięczne śledztwo. Wszyscy, za 
wyjątkiem komandora Roberta Kasperskiego 
przyznali się do winy, a komandor Miesz-
kowski wziął na siebie kierownictwo wyima-
ginowanej grupy „Alarm”.

Rozpoczął się proces, dzisiaj szerzej znany 
pod nazwą „Procesu Komandorów”. Aby 
oskarżeni nie zapomnieli do jakich przewi-
nień mają się przyznać, przesłuchania i mal-
tretowanie trwały do ostatniego dnia przed 
rozpoczęciem procesu. Komandorów pozba-
wiono fachowej obrony, a proces odbywał się 
za zamkniętymi drzwiami. Z góry było wia-
domo jakie zapadną wyroki. Nazwania takiej 
farsy procesem było próbą zalegalizowania 
poczynań władzy ludowej w okresie stali-
nowskim. W lipcu 1952 roku pięciu oskarżo-
nych – komandorów Przybyszewskiego, 
Mieszkowskiego, Kasperskiego, Staniewicza 
i Wojcieszka – zostało skazanych na karę 
śmierci, a dwóch na dożywotnie więzienie. 
Wobec komandorów Wojcieszka i Kasper-
skiego prezydent Bierut zastosował prawo ła-
ski. Jako jedyny o łaskę nie poprosił koman-
dor Przybyszewski. W grudniu tegoż roku 
3 skazanych oficerów rozstrzelano w więzie-
niu mokotowskim. 
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POCZĄTEK CZYSTEK W MW
„Proces Komandorów” był apogeum re-

presji stalinowskich wśród przedwojennej 
kadry. Pierwszą ofiarą nowego systemu zo-
stał porucznik marynarki Adam Dedio, mia-
nowany na pierwszy stopień oficerski we 
wrześniu 1939 roku. Był uczestnikiem boju 
o Kock w październiku 1939 roku, ostatnie-
go zbrojnego oporu Wojska Polskiego 
w Kampanii Obronnej 1939 roku. W czasie 
wojny, po ucieczce z niewoli niemieckiej 
działał w szeregach Armii Krajowej. Został 
aresztowany w 1946 roku za przynależność 
do organizacji „Semper Fidelis Victoria” 
i po kilku miesiącach przesłuchań, w lutym 
1947 roku zapadł wyrok skazujący por. mar. 
Adama Dedio na karę śmierci. Został roz-
strzelany w Gdyni przez pluton egzekucyj-
nych Informacji Wojskowej.

Represje dotknęły także komandora Kazi-
mierza Miładowskiego, pierwszego dowódcę 
1. Dywizjonu Trałowców, który w 1946 roku 
przyprowadził do Polski odnalezione 
w Niemczech przedwojenne polskie trałowce 
typu „Jaskółka”. Został on zwolniony do re-
zerwy bez podania przyczyny. Z perspekty-
wy czasu można domniemać, że dzięki tak 
wczesnemu zwolnieniu z szeregów Marynar-

ki Wojennej uniknął większych represji, któ-
rych doświadczyli jego koledzy. Pierwsza fa-
la zwolnień przedwojennych oficerów z sze-
regów polskiej floty odbyła się w 1947 roku. 
Oprócz zwalnianych do rezerwy byli także 
aresztowani i skazani na długoletnie więzie-
nie. Między innymi za „nadużycia gospodar-
cze” i „niedopełnienie obowiązków” skazano 
wtedy dwóch kwatermistrzów − kpt. mar. 
Edwarda Chybińskiego z Kadry MW oraz 
kpt. mar. Juliana Sławka z Oficerskiej Szkoły 
MW. Rok później aresztowani zostali koman-
dorowie Konstanty Siemaszko i Władysław 
Sakowicz − oskarżeni o sabotaż. Do oskarżo-
nych, w krótkim czasie, dołączył pełniący 
obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej 
kontradmirał Adam Mohuczy. Wszyscy trzej 
zostali skazani na długoletnie więzienie. 
W wyniku śledztwa i warunków panujących 
w więzieniu, w 1953 roku zmarł admirał Mo-
huczy, stając się kolejną ofiarą totalitarnego 
systemu stalinowskiego. W więzieniu zmarł 
także komandor Sakowicz. Podczas kolejne-
go procesu skazany został komandor Zbi-
gniew Węglarz, powojenny dowódca ORP 
„Błyskawica”, który jako jeden z nielicznych 
po zakończeniu wojny zdecydował się na po-
wrót do kraju z Wielkiej Brytanii. Represje 

nie ominęły także podoficerów i marynarzy. 
Między innymi, ze względów politycznych, 
został rozstrzelany 22-letni mat Marian Ko-
wal, a starszy marynarz Edward Butkiewicz 
skazany na długoletnie więzienie. 

O PAMIĘĆ
Jak podaje w swoim artykule profesor Da-

riusz Nawrot, w 1954 roku w szeregach Mary-
narki Wojennej pozostało zaledwie sześciu 
oficerów wywodzących się z II RP. Wszyscy 
pozostali zostali poddani represjom, których 
najlżejszą formą było zwolnienie z zawodowej 
służby wojskowej i odesłanie w głąb Polski. 

Dzisiaj pozostaje nam tylko kultywowanie 
pamięć o tych wszystkich, którzy niesprawie-
dliwie zostali osądzeni i skazani. Aby przy-
bliżyć naszym czytelniom tamte dni, w naj-
bliższych numerach „Bandery” będziemy 
przedstawiać losy marynarzy, którzy powra-
cając z niewoli, bądź z szeregów Polskiej 
Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii do-
świadczyli najgorszego. Wierzymy, że dzięki 
temu zostanie świadomość okrucieństw 
i wiedzy o tamtych wydarzeniach. 
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Podczas gdy dla większości marynarzy lato to czas urlopów, dla nich to okres 
najintensywniejszych szkoleń i rejsów. Kadra Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego 
Marynarki Wojennej szykuje się do kolejnego sezonu żeglarskiego na morskich wodach.

Ośrodek dysponuje dwunastoma 
jachtami pełnomorskimi, pięcio-
ma zatokowymi oraz ośmioma 
łodziami motorowymi. Jednostki  

te służą do zabezpieczenia procesu szkolenia 
w OSŻ MW. Działalność szkoleniowa jest 
prowadzona w ramach rejsów nawigacyjno-
szkoleniowych oraz kursów doskonalenia ka-
dry WP i podchorążych AMW. 

Kiedy kończy się sezon żeglarski nie ozna-
cza to końca pracy kadry OSŻ MW. Po wy-
slipowaniu jachtów na nabrzeże, specjaliści 
dokonują oględzin jednostek i oceniają za-
kres prac koniecznych do przygotowania ich 
do kolejnego sezonu. OSŻ MW liczy obecnie 
trzydziestu żołnierzy zawodowych i sześciu 
pracowników cywilnych. We własnym zakre-
sie wykonuje przeglądy i konserwacje oraz 
usuwa niesprawności powstałe podczas eks-
ploatacji jednostek. 

Od maja ośrodek rusza ze szkoleniem i rej-
sami. Na ten rok zaplanowane jest przepro-
wadzenie czterech kursów żeglarskich oraz 
dziesięciu kursów motorowodnych. W ra-
mach kursów doskonalenia zawodowego za-
planowano przeszkolenie dwustu dziewięć-
dziesięciu pięciu żołnierzy. Ponadto ośrodek 
organizuje i zabezpiecza czternaście rejsów 
nawigacyjno-szkoleniowych połączonych 
z wizytą w portach zagranicznych Morza 
Bałtyckiego i Północnego oraz czterdzieści 

sześć rejsów nawigacyjno-szkoleniowych po 
polskim wybrzeżu dla kadry Wojska Polskie-
go i podchorążych Akademii Marynarki Wo-
jennej. Rejsy te trwają, w większości, czter-
naście dni. W każdym rejsie uczestniczy od 
ośmiu do dziesięciu członków załogi, co daje 
w skali roku od czterystu osiemdziesięciu do 
sześciuset osób. To imponująca suma, ale 
trzeba pamiętać, że Ośrodek Szkolenia Że-
glarskiego MW, to jedyny ośrodek w Polsce, 
który szkoli kadrę WP na pełnym morzu. 
Rejsy żeglarskie mają na celu, głównie, zapo-
znanie uczestników ze specyfiką służby na 
morzu, doskonalenie prowadzenia nawigacji 
oraz poznanie portów krajowych i zagranicz-
nych. To o wiele tańsze, niż wysyłanie w taki 
rejs okrętu. 

Jak co roku, pod okiem instruktorów OSŻ 
MW szkolić będą się m.in. podchorążowie 
Akademii Marynarki Wojennej i oficerowie 
wachtowi z okrętów. Zabezpieczamy również 
szkolenia motorowodne dla wojsk inżynieryj-
nych z całego kraju. Z łodzi motorowych ko-
rzystają m.in. żołnierze uczestniczący w ak-
cjach powodziowych czy saperzy podczas 
prac przy wydobywaniu z wody obiektów nie-
bezpiecznych. Liczba takich szkoleń cały czas 
rośnie – mówi chor. mar. Maciej Białowąs, 
kierownik sekcji zabezpieczenia szkolenia. 
Dlatego konieczne jest, aby plany dostoso-
wać do rzeczywistych potrzeb. Wiąże się to 

Żagle staw

czasem z redukcją zapotrzebowania jedno-
stek czy instytucji wojska. Niestety, jesteśmy 
nieco ograniczeni. Sprzęt może być eksplo-
atowany praktycznie przez cały sezon. Jed-
nak liczbę szkoleń i rejsów ogranicza ilość 
kadry ośrodka. Jesteśmy żołnierzami. Nasza 
kadra szkoli się z typowych dla każdego żoł-
nierza elementów ogólnowojskowych. Podle-
ga szkoleniom uzupełniającym i specjali-
stycznym. Pełnimy również służby dyżurne. 
Bywa, że w zabezpieczeniu rejsów musimy się 
posiłkować naszymi byłymi kursantami, któ-
rzy nabyli stosownej praktyki i uzyskali moż-
liwość dowodzenia jachtami – mówi chor. 
mar. Białowąs. 

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego współpra-
cuje z lokalnymi samorządami. Jednym z ele-
mentów są organizowane cyklicznie, na po-
czątku maja, regaty Trój Cup. Startują w nich 
załogi samorządów, których imiona noszą 
jachty OSŻ MW. W tym roku poza jachtami 
„Gdynia”, „Sopot”, „Gdańsk”, „Rumia”, 
„Reda”, „Wejherowo” wystartują także naj-
nowsze nabytki ośrodka − jachty „Ustka”, 
„Władysławowo”, „Jastarnia” i „Hel”. Jak 
podkreśla chor. mar. Białowąs, ta impreza 
pozwala integrować środowisko marynarskie 
z władzami miast regionu.

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl
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Stacjonujący w Dziwnowie, 8. Bata-
lion Saperów MW, ma w swojej 
strukturze Patrol Rozminowania 
(nr 37), którego rejon odpowie-

dzialności rozciąga się na całe zachodnie 
wybrzeże sięgając do granicy województwa 
pomorskiego. Dalej na wschód za neutrali-
zację materiałów niebezpiecznych odpowia-
da 36. Patrol Rozminowania z Rozewia 
(podległy 43. Batalionowi Saperów MW), 
natomiast za rozminowanie akwenów wod-
nych odpowiadają Grupy Nurków Minerów 
12. i 13. Dywizjonu Trałowców. Tylko do 
połowy marca tego roku odnotowano ponad 

Saperzy z całej Polski niszczą 
w ciągu roku około miliona 
niebezpiecznych przedmiotów. 
W całym kraju istnieje 41 patroli 
rozminowania. Dwa z nich wchodzą 
w skład Marynarki Wojennej. 

CZYNNIKI powodujące obrażenia pod-
czas wybuchu:
- nadciśnienie;
- fala termiczna (3000-4000 °C);
- fala uderzeniowa;
- fala akustyczna;
- fala sejsmiczna;
- fala świetlna.
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nie Trójmiasta, gdzie z inicjatywy Marynar-
ki Wojennej rozpoczęto cykl wykładów pre-
wencyjnych kierowanych do uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
W trakcie takich spotkań młodzież dowiadu-
je się (często ku własnemu zdziwieniu), że 
niewypałów i niewybuchów jest jeszcze tak 
dużo, iż sami mogą na nie trafić i to w naj-
mniej spodziewanym momencie. Dowiadują 
się jak postępować w takiej sytuacji – nale-
ży powiadomić służby porządkowe i ozna-
czyć niebezpieczny obiekt, aby nie stwarzał 
zagrożenia dla innych potencjalnych prze-
chodniów. Chorąży Andrzej Lipiec uczula 
uczniów, że: ... wszelkie próby podnoszenia, 
kopania, podgrzewania, zapalania, pociera-
nia, nakłuwania, zgniatania, czy narażania 
na działanie innego materiału wybuchowe-
go (np. petardy) mogą spowodować detona-
cję takiego znaleziska. Tylko specjalnie 
przeszkoleni saperzy mogą podchodzić do 
takich obiektów i w bezpieczny sposób się 
z nimi obchodzić.

Pomorze kryje jeszcze wiele wybucho-
wych tajemnic z czasów I i II wojny świato-
wej. Najważniejszym krokiem w celu roz-
wiązania problemu jest uświadomienie so-
bie, że taki problem w ogóle istnieje. Wszy-
scy musimy dołożyć wszelkich starań, żeby 
likwidowanie tego typu problemów przebie-
gało bez przeszkód.

70 zgłoszeń o niebez-
piecznych znaleziskach 
w rejonach odpowie-
dzialności obu patroli 
rozminowania. Z liczby 
tej jasno wynika, że ich 
istnienie jest nie tylko 
uzasadnione, ale i nie-
zbędne do specjali-
stycznej neutralizacji 
zagrożenia czyhającego 
pod ziemią lub wodą.

Jak zaznaczył do-
wódca 36. Patrolu Roz-
minowania mł. chor. 
Andrzej Lipiec, ...cza-
sem nawet nie trzeba 
patrzeć w kalendarz, 
bo po samej liczbie 
i miejscu zgłoszeń wia-
domo, że zmienia się 
sezon. Gdy nadchodzi 
wiosna otrzymujemy 
zwiększoną ilość zgło-
szeń z placów budowy, 
latem głównie z lasów 
i plaż, gdzie niebez-
pieczne obiekty znaj-
dują turyści, biegacze 
i rowerzyści. Jesienią 

z kolei przybywa zgłoszeń przez wykopki 
i sezon grzybiarzy. W skali całego kraju 
większość wypadków dotyczy jednak kolek-
cjonerów, którzy latami znoszą do swoich 
piwnic znalezione niewypały i niewybu-
chy – dodaje.

Na niebezpieczne pozostałości po czasach 
wojen napotkać może każdy na spacerze 
w lesie, przekopując ogródek, czy spaceru-
jąc plażą po silnym sztormie. Z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa istotne jest aby wie-
dzieć jak należy się zachować w takiej sytu-
acji. Wiedza ta rozpowszechniana jest od 
stycznia 2012 roku także w szkołach w rejo-

Sezon  na  niewypały

NIEWYPAŁ - nabój , który nie został odpalony na skutek za-
cięcia się broni (zbyt krótka iglica, niewłaściwe ustawiony 
grot iglicy, za słaba sprężyna igliczna, za głęboko wchodzący 
nabój do komory nabojowej) lub usterek amunicji (zapłonnik 
lub spłonka osadzone zbyt głęboko, uszkodzona podczas 
elaboracji masa zapłonowa w zapłonniku lub spłonce, zawil-
gocony proch).
NIEWYBUCH - pocisk, granat , bomba lub ładunek kruszący, 
w którym mimo stworzonych warunków do wybuchu (uderze-
nie w przeszkodę, uzbrojenie zapalnika itp.) nie nastąpiła 
przemiana energii potencjalnej materiału kruszącego w ener-
gię mechaniczną na skutek działania zmian chemicznych 
w materiale kruszącym, błędów technicznych, wykonania itp.

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

B A N D E R A

likwidowanie tego typu problemów przebie-
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Symulator trójwymiarowych modeli morskiego uzbrojenia artyleryjskiego i rakietowego, 
pod koniec 2013 roku, wzbogacił bazę dydaktyczno-szkoleniową Pracowni Broni 
Rakietowej i Artylerii Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Symulator trójwymiarowych modeli 
morskiego uzbrojenia artyleryjskiego 
i rakietowego to nowoczesne urządze-

nie pozwalające na poznanie budowy oraz 
obsługi uzbrojenia morskiego. Symulator 
umożliwia również sprawdzanie wiedzy 
i umiejętności podchorążych, oficerów i za-
łóg okrętów szkolonych na bazie scenariuszy 
wizualizacyjnych. System posiada modułową 
konstrukcję, dzięki czemu możliwe jest skon-
struowanie, na jego bazie, dowolnej konfigu-
racji morskiego uzbrojenia na poszczegól-
nych stanowiskach treningowych.

Aplikacja umożliwia interaktywną pracę 
z trójwymiarowymi modelami uzbrojenia do-
stępnymi w symulatorze. Użytkownik wyko-
nuje (przy użyciu aplikacji) ćwiczenia, któ-
rych celem jest manipulowanie wirtualnymi 
obiektami morskiego uzbrojenia artyleryj-
skiego i rakietowego w taki sposób, aby osią-
gnąć stan końcowy (np. rozkładanie automa-
tu armaty), zdefiniowany dla danego scena-
riusza ćwiczeń. Dzięki temu, osoba szkolona 
uczy się sekwencji wykonywanych kroków, 
co z powodzeniem może być wykorzystane 
w wypadku pracy z rzeczywistym morskim 

uzbrojeniem artyleryjskim i rakietowym. 
Wykorzystanie gogli 3D zwiększa realizm 

pracy z modelami morskiego uzbrojenia arty-
leryjskiego i rakietowego, dzięki wrażeniu fi-
zycznego kontaktu z obiektem. System jest 
całkowicie bezpieczny w użytkowaniu i nie 
stanowi żadnego zagrożenia, jednakże powin-
ny go obsługiwać wyłącznie przeszkolone 
osoby. Wyniki szkolenia są przedstawiane 
w postaci raportu generowanego automatycz-
nie po zakończeniu ćwiczenia, szczegółowe-
go raportu z wybranego ćwiczenia oraz ra-
portu dziennego lub okresowego, oceniające-
go postępy w szkoleniu.

Niekwestionowanymi zaletami przeprowa-
dzania szkoleń z wykorzystaniem symulatora 
3D modeli uzbrojenia morskiego jest przy-
spieszenie procesu uczenia się oraz większa 
skuteczność i trwałość przyswajanych infor-
macji − mówi kmdr por. Mirosław Chmieliń-
ski, kierownik pracowni Broni Rakietowej 
i Artylerii AMW w Gdyni. Większość infor-
macji gromadzona jest przez człowieka za po-
średnictwem zmysłu wzroku. Symulacje od-
działują intensywniej na ten zmysł, dając naj-
większe możliwości w procesie uczenia się. 

Cyber armata

Zajęcia laboratoryjne przeprowadzone 
w oparciu o system modeli 3D pokazują jed-
noznacznie, iż nauczanie z zastosowaniem 
symulacji i prezentacji multimedialnych zaj-
muje mniej czasu. Istotna jest tu jednak nie 
tylko szybkość przyswajania wiedzy, ale 
również większa skuteczność wyrażona po-
ziomem utrwalenia przekazywanych infor-
macji, a podniesienie standardu nauczania 
wpływa na atrakcyjność uczelni − przede 
wszystkim ułatwia zrozumienie studentom 
skomplikowanych kwestii objętych progra-
mem nauczania.

Na symulatorze można testować wszystkie 
typy morskiego uzbrojenia artyleryjskiego 
i rakietowego (w tym amunicji) jakie znajdu-
ją się w wyposażeniu okrętów MW RP, a na-
wet 35 mm armatę KDA z zintegrowaną gło-
wicą ZGS-158 przewidywaną na okręt „Kor-
moran II”.

System symulacji 3D został opracowany 
przez firmę AUTOCOMP MANAGEMENT. 
Kosztował 1,4 mln zł.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

NR 4 | KWIECIEŃ 2014 15     

B A N D E R A

kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl
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Bogusław Wołoszański realizuje programy 
telewizyjne o Helu, porcie wojennym, 
stawiaczu min ORP „Gryf”, niszczycielu ORP 
„Wicher” oraz o Westerplatte i okręcie 
podwodnym ORP „Orzeł”. 

Redaktor Bogusław Wołoszański 
z ekipą filmową gościł w Mary-
narce Wojennej w pierwszej poło-
wie marca. Plenery filmowe reali-

zowano w porcie wojennym w Gdyni, Mu-
zeum Marynarki Wojennej, Punkcie Bazowa-
nia w Helu, na Westerplatte oraz na Zatoce 
Gdańskiej. 

Tytuł powstających programów telewizyj-
nych to „Tajna historia XX wieku”. Jest on 
dość prowokacyjny, bo nie chodzi o tajemni-
ce XX wieku, ale o pokazanie historii w inny 
sposób − stwierdza Bogusław Wołoszański. 
W tej serii chciałbym podjąć tematy ciekawe, 
kontrowersyjne i naświetlić je właśnie z tro-
chę innej – mniej znanej strony.

Kilka odcinków będzie poświęconych Ma-
rynarce Wojennej. Będą programy o Helu, 
porcie wojennym i zagładzie dwóch pięknych 
okrętów − stawiacza min ORP „Gryf” i nisz-
czyciela ORP „Wicher”. Powstanie również 
odcinek o Westerplatte, przede wszystkim, 
o ORP „Orzeł”. Niewiele osób w Polsce wie, 
że dowódca „Orła” komandor podporucznik 
Henryk Kłoczkowski został skazany przez pol-
ski sąd morski na cztery lata więzienia. 
W 1942 roku skazano go za tchórzostwo i za 
narażenie okrętu na stratę, jak to określono 
w akcie oskarżenia. Przy czym był to niespra-

dlatego ważne jest by mieć dobrą i sprawną 
ekipę. Następnie wracamy do Warszawy, gdzie 
zajmujemy się dopasowaniem scenariusza do 
tego co udało się zarejestrować podczas doku-
mentacji. Na tym etapie pracy piszę również 
komentarze do odcinka. Później całość trzeba 
zmontować. Krótko mówiąc, odcinek który na 
ekranie trwa 20 minut jest przygotowywany 
miesiąc, czasem dwa. Nad każdym odcinkiem 
pracuję nie tylko ja, ale cała ekipa − opowiada 
Bogusław Wołoszański.

Ekipa filmowa liczy 12 osób. W tym, mię-
dzy innymi, montażystę oraz operatora 
dźwięku. Do tego dochodzi grupa ludzi, któ-
ra wspiera ekipę filmową, czyli załoga okrętu 
lub przewodnicy po historycznych miejscach.

Dokładna data premiery odcinków „Tajnej 
historii XX wieku” nie jest jeszcze znana, ale 
najprawdopodobniej będzie można je obej-
rzeć już w kwietniu.

Tajna historia − 
akcja! 
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wiedliwy akt oskarżenia. Wątpliwości miał na-
wet prokurator, który w 1947 roku wystąpił 
z wnioskiem o przeprowadzenie rozprawy ape-
lacyjnej. Był to jednak czas, gdy Polskie Siły 
Zbrojne na Zachodzie były już rozwiązywane 
i do rozprawy apelacyjnej nigdy nie doszło − 
wyjaśnia Bogusław Wołoszański. Dodaje, że 
przy realizacji nowego cyklu odcinków będzie 
korzystał również z dorobku minionych lat. 
Bogusław Wołoszański pierwsze programy 
o Marynarce Wojennej, robił na początku lat 
dziewięćdziesiątych. Ich fragmenty znajdą się 
w nowych odcinkach. Będą w nich także wy-
korzystywane dokumenty z Instytutu Sikor-
skiego w Londynie, które redaktor Wołoszań-
ski zebrał wiele lat temu. Dotyczą one między 
innymi rozprawy komandora Kłoczkowskiego 
przed sądem morskim w Londynie. 

Praca nad każdym odcinkiem wygląda za-
wsze podobnie. Po napisaniu scenariusza na-
stępuje praca organizacyjna. Chodzi głównie 
o uzyskanie pomocy podczas rejestracji mate-
riału filmowego. Na przykład, dzięki Mary-
narce Wojennej udało się nam pozyskać do 
pomocy kuter pasażersko-towarowy K-5. Po-
tem robimy zdjęcia. Docieramy do miejsc 
wskazanych w scenariuszu, oglądamy je, spo-
tykamy ciekawych ludzi. Dokumentacja trwa 
3-4 dni. Pracujemy bez względu na pogodę, 
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SKŁAD REPREZENTACJI 3. FO 
W SIATKÓWCE

kpt. mar. Grzegorz PIĄTEK – KPW;

ppor. Sławomir SZYMECZKO – KPW;

st. mar. Maciej ABŁAŻEWICZ – KPW;

st. mar. Mateusz HUMIENCKI – dOW;

st. mar. Michał FALIŃSKI – dOW; 

ppor. mar. Maciej RULKO – dOW;

ppor. mar. Dawid GAŁ  – dOW;

mar. Leszek PIENCZYN         – 43. bsap;

st. mat Michał DYBAŁA         – 43. bsap;

st. mat Hubert KOWALSKI – dOW.

Zakończyła się pierwsza runda Mistrzostw Marynarki Wojennej w sporcie powszechnym. Po 
trzech konkurencjach prowadzi faworyt i obrońca tytułu − 3. FO. Zwyciężać jest coraz 
trudniej − rywale nie próżnują.

W pierwszej rundzie wystartowa-
ło siedem drużyn reprezentują-
cych jednostki Marynarki Wo-
jennej z całego wybrzeża. 

O miano mistrzów sportu powszechnego ry-
walizowały drużyny: 3. Flotylli Okrętów, 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża, Brygady Lotnic-
twa MW, Centrum Wsparcia Teleinformatycz-
nego i Dowodzenia MW oraz połączone dru-
żyny Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, 
Szkoły Podoficerskiej MW, Oddziału Zabez-
pieczenia Marynarki Wojennej, Ośrodka 
Szkolenia Nurków i Płetwonurków, a także 
6. Ośrodka Radioelektronicznego i Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. 

Podobnie jak w poprzednich latach, zwycię-
stwo w pierwszej rundzie, otwierającej cykl 
zawodów składający się z czternastu dyscy-
plin, przypadło 3. Flotylli Okrętów. Cieszy nas 
to zwycięstwo, jednak nie da się pominąć fak-
tu, że nasza dominacja nie jest już tak pewna. 
Obserwujemy progres wśród zawodników po-
zostałych drużyn – mówi chor. mar. Jacek 
Müller z 3. Flotylli Okrętów. 

Jak zapewnia, w dywizjonach i jednost-
kach podległych 3. FO trwa ciągła selekcja 
i poszukiwanie najlepszych. Reprezentanci 
na mistrzostwa marynarki wyłaniani są głów-
nie podczas zawodów na szczeblu flotylli. 
Jednak doskonała forma podczas tej rywali-
zacji nie zawsze oznacza sukces na szczeblu 
marynarki. Wszyscy musimy stale pracować 
na zwycięstwo i dokładnie analizować składy 

przed mistrzostwami marynarki – dodaje 
chor. mar. Müller. 

Wyścig po zwycięstwo w rywalizacji spor-
towej w roku 2014 otworzyły mistrzostwa 
MW w wyciskaniu sztangi leżąc. W zawo-
dach, rozegranych 17 lutego w hali judo Woj-
skowego Zespołu Sportowego w Gdyni, wy-
startowało czterdziestu ośmiu ciężarowców. 
W kategorii do 35 lat zwyciężył mat Wacław 
Stanosz (dZHMW/6.ORel). Drugie miejsce 
zajął mar. Bartłomiej Grubba (3. FO), a trzecie 
st. mar. Mateusz Hinz (CWTiD MW). W kate-
gorii powyżej 35 lat najlepszy okazał się chor. 
mar. Jacek Paliwoda (3. FO), który pokonał 
chor. Andrzeja Bakalarza (dZHMW/6.ORel) 
i kpt. mar. Mariusza Barana (BLMW).

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła 
3. Flotylla Okrętów.

Taki sam sukces gdyńska flotylla odniosła 
w turnieju piłki siatkowej, który rozegrany zo-
stał w dniach od 18 do 21 lutego w hali sporto-
wej w Siemirowicach. Reprezentacja 3. FO nie 
dała szans rywalom, tracąc w całych zawodach 
zaledwie trzy sety. Drugie miejsce zajęła repre-
zentacja 8. FOW a trzecie dZHMW/6. ORel

W trzeciej konkurencji pierwszej rundy 
sportowych Mistrzostw Marynarki Wojennej, 
w tenisie stołowym, która również rozegrana 
została w nowym obiekcie, czyli w hali spor-
towej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Sie-
mirowicach, reprezentacja 3. Flotylli Okrę-
tów, po zaciętej i wyrównanej walce w koń-
cowej klasyfikacji zespołowej zajęła pierw-

sze miejsce, pokonując zespół BLMW (dru-
gie miejsce) i dZHMW/6ORel (trzecie miej-
sce). W turnieju drużynowym zwyciężyła po-
łączona reprezentacja dZHMW/6.ORel. 
W turnieju deblowym najlepsi okazali się te-
nisiści stołowi z 8. FOW, a w rywalizacji ko-
biet zwyciężyła reprezentantka gdyńskiej 
BLMW. W turniejach indywidualnych zwy-
ciężali: w kategorii do 35 lat - mar. Jarosław 
Mras (3. FO – dOW), w kategorii powyżej 35 
lat - chor. mar. Kacper Konkol (3. FO – 
dOB), w turnieju kobiet – ppor. mar. Dorota 
Krzysztofik (BL MW). Mar. Mras z chor. 
mar. Konkolem zwyciężyli także w turnieju 
deblowym. 

3.FO broni tytułu mistrza

Krzysztof Żakowski
krzysztofzakowski@o2.pl

W trakcie manewrów Cold Response 2014 polskiej fregacie powierzono zadanie osłony okrętów międzynarodowej koalicji przed atakami 
spod wody. Ocena kierownictwa ćwiczenia nie pozostawia wątpliwości, że załoga ORP „Gen. T. Kościuszko” wykonała je wzorowo 

wykrywając i „niszcząc” okręt podwodny już pierwszego dnia manewrów.
Podsumowując ćwiczenie dowódca ORP „Gen. T. Kościuszko” kmdr por. Grzegorz Mucha powiedział: W trakcie ćwiczenia mój okręt od-

powiadał za koordynację wszystkich aspektów zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) od koordynacji użycia sensorów okrętów i właściwego 
ich ustawienia w szyku poprzez dobór taktyki, wybór trasy przejścia sił, stawianie zadań morskim samolotom patrolowym po bezpośrednie do-
wodzenie akcją ZOP. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów które pokazały, że właściwie dowodzone okręty wielozadaniowe wsparte 
systemami wymiany danych taktycznych (Link11/16) mogą z powodzeniem przeciwstawić się okrętom podwodnym oraz uzbrojeniu rakietowe-
mu rozstawionemu na brzegu.

ORP “Gen. T. Kościuszko” 
w ćwiczeniu Cold Response 2014
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