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 Szanowni Czytelnicy

Głównym zadaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona 
i obrona suwerenności i niepodległości naszego państwa. Wymaga to od 
polskiej armii właściwego przygotowania. Całe wojsko polskie, to system 
naczyń połączonych, które muszą ze sobą współgrać, aby w sytuacji kryzy-

sowej móc osiągnąć sukces. Nie wystarczy, że siły morskie będą ćwiczyły na poligonach 
morskich, siły lądowe będą osiągały coraz lepsze wyniki w wyszkoleniu, a samoloty  
i śmigłowce będą doskonaliły się w działaniach w powietrzu. Na dzisiejszym polu walki 
niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich wymienionych powyżej wojsk, w ramach 
tak zwanej operacji połączonej. Dlatego też, na przełomie września i października byli-
śmy świadkami największego w Polsce ćwiczenia pod kryptonimem „Anakonda-14”, 
którego celem było prowadzenie połączonej operacji obronnej przy wsparciu sił sojusz-
niczych, jak również sprawdzenie istniejącego systemu dowodzenia i kierowania. Cen-
trum Operacji Morskich−Dowództwo Komponentu Morskiego było pierwszoplanowym 
ogniwem systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP podczas tego ćwiczenia i odpowiadało 
za koordynację działań wszystkich sił morskich oraz współpracę z innymi rodzajami sił 
zbrojnych. Na łamach tego numeru „Bandery” możemy przeczytać nie tylko o ćwicze-
niu „Anakonda-14”, ale również o innych przedsięwzięciach szkoleniowych. Czytelnicy 
będą mogli zapoznać się z artykułem o międzynarodowych manewrach sił morskich pod 
kryptonimem „Northern Coasts”, czy też z przygotowaniami specjalistów z COM-DKM 
do ćwiczenia NATO „Trident Jewel”, które odbędzie się w 2015 roku. 

Zapraszam do lektury.

wiceadmirał dr Stanisław Zarychta
Dowódca 

Centrum Operacji Morskich - Komponentu Morskiego
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Liczymy na Państwa sugestie i opinie w planowaniu kolejnych numerów naszego czasopi-
sma. Prosimy je przesyłać na adres: rzecznik3fo@mw.mil.pl.

Czasopismo „Bandera” jest także dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 
3. Flotylli Okrętów (http://www.3fo.mw.mil.pl) w zakładce Prasa. 

Po raz pierwszy w historii naszych sił zbrojnych ponad 300 słuchaczy trzech uczelni wojskowych oraz wydziału lekarskiego z Łodzi złoży-
ło przysięgę wojskową na Westerplatte, gdzie 75 lat temu polski żołnierz wykazał się szczególnym męstwem w walce z hitlerowskim na-

jeźdźcą. Honory gospodarza pełniła Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni nosząca imię tych bohaterskich obrońców. Po ceremonii podnie-
sienia flagi na maszt w AMW, podchorążowie trzema jednostkami pływającymi 3. Flotylli Okrętów: ORP „Wodnik”, ORP „Lech” i żaglow-
cem ORP „Iskra” udali się na Westerplatte. Żołnierskie ślubowanie, w obecności przedstawicieli najwyższych władz wojskowych i uczelni 
oraz swoich rodzin, złożyło 163  podchorążych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych z Wrocławia, 76 podchorążych z Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina, 34 podchorążych z Akademii Marynarki Wojennej oraz 38 słuchaczy I roku Wydziału Wojsko-
wo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wśród przysięgających było 31 kobiet.

Żołnierskie ślubowanie podchorążych 
na Westerplatte
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Szybsi od deszczu
Z kmdr. por. Markiem Gasiewiczem, szefem Wydziału Zabezpieczenia 

Meteorologicznego i Oceanograficznego Centrum Operacji Morskich−
−Dowództwa Komponentu Morskiego rozmawia Tomasz Gos.
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Kto w polskiej armii odpowiada za 
prognozowanie pogody?

Szefostwo Służby Hydrometeorologicz-
nej Sił Zbrojnych. Odpowiada ono przede 
wszystkim za zabezpieczenie hydromete-
orologiczne sił powietrznych. W Mary-
narce Wojennej funkcjonuje Wydział Za-
bezpieczenia Meteorologicznego i Oce-
anicznego COM-DKM, którego jestem 
szefem. My odpowiadamy za tworzenie 
prognoz meteorologicznych dla załóg 
okrętów oraz dla trzech lotnisk: w Siemi-
rowicach, Darłowie i Babich Dołach. Jako 
jedyni zabezpieczamy pod względem me-
teorologicznym lotnictwo pokładowe.

Współpracujecie z cywilnymi służ-
bami meteorologicznymi?

Tak, z narodową instytucją meteorolo-
giczną, jaką jest Instytut Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej. Wojsko ma z insty-
tutem podpisaną umowę o wymianie in-
formacji meteorologicznych. Oni zajmują 
się zabezpieczeniem lotnictwa cywilnego 
i żeglugi cywilnej. W naszym polu zainte-
resowań jest lotnictwo wojskowe i działa-
nia okrętów. Uzupełniając wzajemnie na-
szą wiedzę zwiększamy bezpieczeństwo 
ludzi znajdujących się na jednostkach po-
wietrznych oraz na morzu.

Kto zamawia u Was prognozę pogo-
dy?

Dowódcy okrętów przed każdym wyj-
ściem na morze oraz piloci z Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej. Dostar-
czamy też prognozy dla sił sojuszniczych, 
na przykład podczas ćwiczeń międzyna-
rodowych czy też na potrzeby działań 
Stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej 
NATO.

Należy jednak pamiętać, że nasz wy-
dział, oprócz zabezpieczenia meteorolo-
gicznego zajmuje się również zabezpie-
czeniem oceanograficznym. Pracuje tutaj 
pięciu hydrologów, którzy przygotowują 
między innymi prognozy hydroakustycz-
ne dla okrętów podwodnych oraz dla sił 
zwalczania okrętów podwodnych. Tego 
typu prognoz nie wykonuje nikt inny  
w Polsce. 

Prognoza dla okrętów podwodnych?
Chodzi tutaj o prognozowanie pro-

pagacji dźwięku w wodzie. Dowódcy 
okrętów dzięki takiej informacji wiedzą, 
gdzie na Bałtyku najlepiej można się 
ukryć, a siły ZOP, w których miejscach 
najłatwiej jest wykryć jednostkę podwod-
ną. 

Z jaką częstotliwością opracowuje się 
prognozę pogody?

Synoptyk opracowuje w ciągu doby 
dwie prognozy lotniczo-morskie. Każde-
go dnia opracowywana jest również pro-
gnoza siedemdziesięciodwugodzinna. 
Okręt, który wychodzi w morze na trzy 
doby korzysta z tej prognozy. Jeśli nato-
miast jednostka wychodzi w morze na 
dłużej, wówczas my przekazujemy na 
okręt dodatkowe prognozy.  Zasada jest 
taka, że im prognoza jest bardziej długo-
terminowa, tym większe prawdopodo-
bieństwo wystąpienia błędów w przewi-
dywaniu pogody. Dlatego okręty, które 
wychodzą na morze mają obowiązek wy-
konywać pomiary meteorologiczne. Te 
pomiary są dla nas bezcenne. Na lądzie 
mamy sieć stacji meteorologicznych, któ-
re wykonują pomiary potrzebne do stwo-
rzenia prognozy pogody. Na morzu nie 
ma takiej sieci urządzeń.

Monitorujecie pogodę przez cały 
czas…

W meteorologii pracuje się dwadzieścia 
cztery godziny przez siedem dni w tygo-
dniu. Nie ma żadnych przerw. Kiedy pro-
gnozujemy trudne warunki atmosferycz-
ne, to naszym obowiązkiem jest wystawić 
ostrzeżenie meteorologiczne i rozesłać je 
na przykład na lotniska lub do portu wo-
jennego. 

Jeśli okręt wychodzi w morze, na 
przykład na Morze Śródziemne, to 

również macie obowiązek dostarczyć 
dowódcy jednostki prognozę pogody  
w tym rejonie, a przecież to nie jest 
Wasz rejon działań…

Nasz rejon działań to strefa brzegowa  
i polskie wody terytorialne na Bałtyku. 
Ale jeśli okręt wychodzi w morze poza 
polskie wody terytorialne, to oczywiście 
również mamy obowiązek dostarczyć do-
wódcy jednostki prognozę pogody na cały 
okres pobytu okrętu na morzu. Jak two-

rzymy taką prognozę? W dzisiejszych 
czasach prognozowanie pogody odbywa 
się na modelach matematyczno-fizycz-
nych. Mamy dostęp do informacji mete-
orologicznych na całym świecie i korzy-
stając z takich modeli tworzymy progno-
zę. Na przykład jeden z takich modeli 
prognozuje nie tylko pogodę, ale również 
falowanie na morzu. Korzystając z niego 
możemy zapewnić niezbędną informację 
do bezpiecznego poruszania się po akwe-
nach morskich. 

Czy na uczelniach wojskowych 
kształci się meteorologów?

Jedyną uczelnią w Polsce, która kształ-
ci meteorologów-oficerów jest Wojskowa 
Akademia Techniczna i wszyscy synopty-
cy w Marynarce Wojennej są absolwenta-
mi tej uczelni. Z jednym jednak zastrze-
żeniem: w naszej pracy bardzo ważne jest 
doświadczenie, dlatego nie trafiają do nas 
osoby bezpośrednio po ukończeniu stu-
diów. 

Gdzie można zdobyć doświadczenie? 
Najczęściej na lotniskach. 

Czy podczas takich ćwiczeń jak 
„Anakonda” synoptycy w Mary-

narce Wojennej mają więcej pracy niż 
zwykle?

Zdecydowanie tak. Podczas każdych 
ćwiczeń morskich synoptycy, oprócz tego, 
że wykonują codzienne standardowe 
czynności, to dodatkowo pracują na rzecz 
właśnie tych konkretnych ćwiczeń. Na 
przykład istotnym elementem manewrów 
„Anakonda” był desant morski w okoli-
cach Ustki. Bardzo ważna w tym wypad-
ku była prognoza dotycząca wysokości fa-
li przy brzegu. 

Czy oprócz Waszego wydziału ktoś 
jeszcze w Marynarce Wojennej 

zajmuje się prognozowaniem pogody?
Przy Biurze Hydrograficznym MW jest 

oddział meteorologiczno−oceanograficz-
ny, który zajmuje się głównie szkolenia-
mi, treningami i sprzętem. Nasz wydział 
natomiast jest ściśle operacyjny. Ponadto 
na lotniskach funkcjonują Lotniskowe 
Biura Meteorologiczne.

Kmdr por. Marek GASIEWICZ urodził się w Augustowie. W 1993 roku ukończył kierunek meteorologii na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.  W latach 1993-1995 był dowódcą Stacji Meteorologicznej w 40. Eskadrze 
ZOP w Darłowie. W 1995 roku był szefem Służby Meteorologicznej w 3. Batalionie Zabezpieczenia Gdynia Babie Doły. W latach 
1995-2004 pełnił funkcję synoptyka w Stanowisku Dowodzenia MW / Centrum Operacji Morskich. W tym czasie ukończył studia 
podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2004-2007 pełnił funkcję oficera METOC w NATO Maritime Com-
mand HQ Northwood w Wielkiej Brytanii. Później, do 2009 roku był synoptykiem w Centrum Operacji Morskich i w tym samym 
roku ukończył w Stanach Zjednoczonych kurs „International Hydrographic Management and Engineering Program”. W latach 
2009-2012 był specjalistą Oddziału Oceanograficzno−Meteorologicznego w Biurze Hydrograficznym MW, a od 2012 roku jest 
szefem Wydziału Zabezpieczenia Meteorologicznego i Oceanograficznego COM-DKM.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl
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Nowy dowódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia
9 października 2014 roku, w porcie wojen-

nym w Gdyni odbyło się uroczyste prze-
kazanie obowiązków dowódcy Dywizjonu 
Okrętów Wsparcia. Dowodzenie dywizjonem 
objął komandor Albert Figat. Dotychczasowy 
dowódca, komandor Krzysztof Jasiński, dalszą 
służbę pełnić będzie na stanowisku szefa Od-
działu Morskich Systemów Walki w Inspekto-
racie MW w Warszawie. Przekazanie obowiąz-
ków odbyło się w obecności dowódcy 3. Flotyl-
li Okrętów kontradmirała Mirosława Mordela, 
kadry i pracowników wojska dywizjonu oraz 
zaproszonych gości. Komandor Albert Figat 
urodził się 27 października 1965 roku w Ostro-
łęce. Służbę wojskową rozpoczął w 1984 roku 

w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdy-
ni. Po jej ukończeniu rozpoczął służbę  
w 41. Dywizjonie Okrętów Ratowniczych 
w składzie załogi ORP „Lech”. Na tym okręcie 
służył do 1994 roku, odchodząc ze stanowiska 
zastępcy dowódcy. Następnie został dowódcą 
załogi SD-13, dowodząc jednostką przez kolej-
nych 8 lat. W latach 2002−2010 zajmował sta-
nowiska służbowe w dowództwie 3. Flotylli 
Okrętów. W 2010 roku powrócił do Dywizjonu 
Okrętów Wsparcia, obejmując stanowisko za-
stępcy dowódcy dywizjonu - szefa sztabu. Obo-
wiązki na tym stanowisku pełnił do 8 paździer-
nika 2014 roku. 
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15-19 września 2014 r. w siedzibie Do-
wództwa Morskiego NATO (Allied Ma-

ritime Command - MARCOM) w Northwood 
w Wielkiej Brytanii przedstawiciele COM−
DKM uczestniczyli w szkoleniu do ćwiczenia 
TRIDENT JEWEL 2015. Ćwiczenie Trident 
Jewel odbędzie się w marcu 2015 roku, ale już 
teraz odbywają się spotkania grup roboczych, 
które ustalić mają szczegółowy przebieg ćwi-

czenia. W szkoleniu pod Londynem uczestni-
czyli: kmdr Mariusz Kościelski, kmdr por. Ja-
cek Lewandowski oraz kmdr por. Krzysztof 
Szumielewicz, którzy w trakcie ćwiczenia pod-
grywać będą działalność operacyjną Dowódz-
twa Komponentu Morskiego. Celem samego 
ćwiczenia jest przygotowanie Dowództwa 
Komponentu Morskiego NATO (MARCOM) 
do pełnienia funkcji Dowództwa Połączonego. 

Wstęp do Trident  Jewel  2015

Na ORP  „Błyskawica” odbyły się urodziny 
wnuków Grzegorza Sobczyńskiego, 

członka Koła nr 21 Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego i Edwarda Golis, sekretarza  Koła nr 
21 ZŻWP. W uroczystości wzięli udział  rodzi-
ce, dziadkowie i zaproszeni goście, wśród któ-
rych był między innymi Ryszard Woliński, pre-
zes Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka 
J. Piłsudskiego oraz Leopold  Stachowski, pre-

zes Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy  
34. PLM i Sympatyków Lotnictwa. Upominki 
w postaci pamiątkowych kordzików wręczył ju-
bilatom dowódca ORP  „Błyskawica”. Następ-
nie wszyscy udali się pod pomnik  Marszałka  
Józefa Piłsudskiego, gdzie  jubilaci  złożyli  
wiązankę  kwiatów. Uroczystość odbyła się  
z inicjatywy Grzegorza Sobczyńskiego.

Patriotyczne urodziny na ORP „Błyskawica”

Nowy dowódca 43. Batalionu Saperów
13 października 2014 roku, w Rozewiu od-

było się uroczyste przekazanie obowiąz-
ków dowódcy 43. Batalionu Saperów. Dowo-
dzenie batalionem objął dotychczasowy zastęp-
ca dowódcy, komandor porucznik Mariusz 
Kuchta. Ustępujący ze stanowiska, komandor 
porucznik Kazimierz Babiński, dalszą służbę 
pełnić będzie na stanowisku szefa Inżynierii 
Morskiej w Dowództwie 3. Flotylli Okrętów. 
Przekazanie obowiązków odbyło się w obecno-
ści dowódcy 3. FO kontradmirała Mirosława 
Mordela, żołnierzy, pracowników wojska oraz 
zaproszonych gości. Komandor porucznik Ma-
riusz Kuchta urodził się 18 września 1972 roku 

w Czarnkowie. Służbę wojskową rozpoczął  
w 1992 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po jej 
ukończeniu, w 1996 roku rozpoczął służbę w 4. 
Batalionie Minowania w Dziwnowie. Pełnił 
tam służbę przez 8 lat zajmując stanowiska: do-
wódcy plutonu, dowódcy kompanii oraz szefa 
sekcji operacyjnej. W latach 2004−2007 pełnił 
służbę w Centrum Operacji Morskich, skąd zo-
stał przeniesiony do 43. Batalionu Saperów, 
obejmując stanowisko szefa sztabu batalionu - 
zastępcy dowódcy. Obowiązki na tym stanowi-
sku pełnił do 12 października 2014 roku.
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Ma nieco ponad dwa metry długości, 40 
centymetrów średnicy i spełnia takie funkcje, 
jak sonar holowany pod kilem. Tyle że, jak 
przyznają sami marynarze, właściwie pod 
każdym względem go przewyższa – oto Gavia, 
najnowszy nabytek sił przeciwminowych 
Marynarki Wojennej.
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Łukasz Zalesiński
l.zalesinski@gmail.com

Gavia w akcji

Gavia to pojazd podwodny produkcji 
islandzkiej. Marynarka Wojenna 
ma do dyspozycji dwie tego typu 
maszyny. Pod koniec ubiegłego ro-

ku trafiły do 12. Dywizjonu Trałowców  
w Świnoujściu i 13. Dywizjonu Trałowców  
w Gdyni. Podczas ćwiczeń „Northern Coasts 
2014”, które na przełomie sierpnia i września 
zostały przeprowadzone na północnym Bałty-
ku, jeden z pojazdów przeszedł chrzest – ma-
rynarze po raz pierwszy użyli go w akcji.

Z Gavii korzystała załoga niszczyciela min 
ORP „Mewa”. To właśnie w oparciu o ten po-
jazd prowadzimy naszą działalność podczas 
ćwiczeń – przyznaje kpt mar. Michał Dziugan, 
dowódca okrętu. U brzegów Finlandii Gavia 
zrealizowała 13 misji, spędzając pod wodą 40 
godzin. W tym czasie przeszukała obszar  
o powierzchni 10 kilometrów kwadratowych, 
notując 30 kontaktów minopodobnych. W po-
równaniu ze starszym sprzętem skok jakościo-
wy jest tutaj ogromny – przyznaje dowódca.

A zatem – jak działa Gavia? Operator zada-
je jej obszar do przeszukania i opuszcza pod 
wodę. W tym czasie okręt może stać na kotwi-
cy lub też wykonywać inne zadania – tłumaczy 
kmdr ppor. Arkadiusz Kurdybelski, szef szta-
bu w 13. Dywizjonie Trałowców, do którego 
należy ORP „Mewa”. Kiedy pojazd kończy 
misję, operator zrzuca skany do komputera  
i przegląda je. Gavia jest znacznie dokładniej-
sza niż tradycyjna stacja hydrolokacyjna – 
podkreśla kmdr ppor. Kurdybelski. Wszystko 
przez większą rozdzielczość sonaru, a także 
system pozwalający na unikanie przeszkód, 
dzięki któremu pojazd może wykonywać za-
dania blisko dna. W Finlandii Gavia wykony-
wała misje w odległości od trzech do ośmiu 
metrów od niego – wyjaśnia kpt. mar. Dziu-
gan.

Parametry pojazdu pozwalają na precyzyjne 
określenie rozmiaru lub wysokości zalegają-
cych na dnie przedmiotów i tym samym uła-
twiają ich klasyfikację. Gavia robi większy od 

holowanego sonaru „przesiew” podmorskich 
obiektów. Operator urządzenia dostaje infor-
macje tylko o tych obiektach, o których z du-
żym prawdopodobieństwem można powie-
dzieć, że są minami. Podczas „Northern Co-
asts” Gavia miała 30 kontaktów minopodob-
nych. Gdybyśmy opierali się na wskazaniach 
stacji podkilowej byłoby ich zapewne dwa razy 
tyle – podkreśla kpt. mar. Dziugan.

Każde takie wskazanie należy zweryfiko-
wać. Aby ostatecznie przekonać się, czy mamy 
do czynienia z miną, musimy opuścić pod wo-
dę pojazd „Ukwiał” z kamerą, albo wysłać 
tam nurka – tłumaczy kmdr ppor. Kurdybel-
ski. Kolejnym krokiem może być zdetonowanie 
min – dodaje. Dla załogi okrętu i nurków mi-
nerów bardziej precyzyjne wskazania ozna-
czają szybszą i efektywniejszą pracę.

Gavia należąca do 12. Dywizjonu w Świno-
ujściu na razie jest testowana na wewnętrznym 
basenie. Do końca roku raczej nie będzie wy-
korzystywana do innego rodzaju zadań – za-
znacza kpt. mar. Monika Trzcińska z biura 
prasowego 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Ga-
via z Gdyni ponownie będzie testowana praw-
dopodobie w listopadzie a w przyszłym roku 
weźmie ją na pokład nasz okręt wchodzący  
w skład SNMCMG-1.

Tymczasem dowódca ORP „Mewa” przy-
znaje, że w przyszłości Gavia mogłaby dodat-
kowo spełniać taką funkcję, jak „Ukwiał”. Jej 
konstrukcja opiera się na modułach. Jeśli 
chcielibyśmy wykorzystywać ją w szerszym za-
kresie, moglibyśmy po prostu dokupić moduł  
z konieczną aparaturą – podsumowuje kpt. 
mar. Dziugan.
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www.remontowa-rbs.pl, 
Tomasz Gos

tomasz.gos@zbrojni.pl
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23 września 2014 r. na terenie 
stoczni „Remontowa Ship-
building”, w obecności se-
kretarza stanu w MON 

Czesława Mroczka oraz delegacji Inspektora-
tu Uzbrojenia na czele z szefem gen. bryg. 
Sławomirem Szczepaniakiem odbyła się uro-
czystość położenia stępki nowoczesnego 
niszczyciela min „Kormoran II”. 

Położenie stępki, zaraz po tzw. cięciu 
blach, jest jednym z najistotniejszych mo-
mentów realizacji każdego projektu stocznio-
wego. Wieńczy on zakończenie obróbki pre-

Położenie stępki niszczyciela
min „Kormoran II”

Główne parametry techniczne okrętu „Kormoran II”:
– wyporność: maksymalna: 850 ton;
– długość całkowita: 58,00 m;
– szerokość: 10,30 m;
– wysokość do pokładu dziobówki: 6,40 m;
– wysokość do pokładu głównego na rufie: 4,70 m;
– zanurzenie konstrukcyjne kadłuba: 2,60 m;
– prędkość: nie mniej niż 15 węzłów;
– zasięg pływania: nie mniej niż 2500 mil morskich.

fabrykacji wstępnej kadłuba i rozpoczyna 
etap montażu poszczególnych elementów 
statku w całość. Dla Marynarki Wojennej jest 
to natomiast początek budowy okrętu i mo-
ment powołania grupy organizacyjno-przy-
gotowawczej, która stanowi szkielet załogi 
okrętu.

Okręt „Kormoran II” przeznaczony jest do 
poszukiwania i zwalczania min morskich na 
wodach zarówno polskiej strefy ekonomicz-
nej, jak i w grupach taktycznych na Morzu 
Bałtyckim i Północnym. Jednostka została 
zaprojektowana tak, by zapewnić niską sy-

gnaturę pól fizycznych. Posiadać będzie wy-
sokie parametry manewrowe, zapewniane 
przez pędniki cykloidalne napędzane silnika-
mi spalinowymi. Okręt ma być gotowy w li-
stopadzie 2016 roku. 

Uzbrojenie i wyposażenie okrętu „Kormoran II”:
– zintegrowany mostek nawigacyjny;
– zintegrowany system dowodzenia i kierowania uzbrojeniem;
– armata morska – 23 mm;
– dwa wielkokalibrowe karabiny maszynowe;
– dwa przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe;
– sonar podkilowy;
– sonar samobieżny (SPVDS);
– pojazdy bezzałogowe wielo- i jednokrotnego użytku;
– zdalnie odpalane ładunki wybuchowe do niszczenia min;
– dwuprzedziałowa komora dekompresyjna.
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Na morzu, na lądzie i w powietrzu, przy udziale międzynarodowych sił 
wzmocnienia rozgrywało się największe tegoroczne  ćwiczenie Sił 
Zbrojnych RP pod kryptonimem „Anakonda 14”.
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Atak na Wislandię

Jest to największe ćwiczenie Sił Zbroj-
nych RP, realizowane cyklicznie co 
dwa lata, którego głównym celem jest 
sprawdzenie systemu dowodzenia  

i kierowania wojskami oraz prowadzenie 
operacji połączonej. W tym roku po raz 
pierwszy w manewrach „Anakonda 14” 
wzięło udział aż 750 żołnierzy NATO, repre-
zentujących 8 państw. Na poligonach lądo-
wych ćwiczyły pododdziały z Czech, Estonii, 
Holandii, Kanady, Litwy, USA, Węgier  
i Wielkiej Brytanii, przy czym najliczniejszą 
ćwiczącą grupą byli Czesi i Brytyjczycy. Pol-
skich żołnierzy i marynarzy ćwiczyło nie-
spełna 12000, którzy reprezentowali wszyst-
kie rodzaje sił zbrojnych. Działania prowa-
dzone były na lądzie, w powietrzu, na morzu 
oraz w przestrzeni cybernetycznej. Scena-
riusz ćwiczenia opracowany został tak, by 
uwzględniać ogólną europejską sytuację geo-
polityczną, jednakże był on całkowicie fik-
cyjny. W konflikcie zbrojnym udział brały 
wymyślone na potrzeby scenariusza dwa pań-
stwa - Wislandia oraz Monda, a sam scena-
riusz nie był wymierzony w żadne rzeczywi-
ste państwo.

Komponent morski reprezentowały jed-
nostki pływające i pododdziały z 3. Flotylli 
Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, sa-
moloty i śmigłowce z Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej oraz pododdziały  
6. Ośrodka Radiolokacyjnego. Nad całością 
tych sił pełną kontrolę sprawowało Centrum 
Operacji Morskich−Dowództwo Komponen-
tu Morskiego.

Okręty z 3. Flotylli Okrętów z Gdyni 
utworzyły okrętową grupę zadaniową i pro-
wadziły kompleksową operację obronną od 
strony morza. Do zadań grupy należało mię-

dzy innymi utrzymanie drożności morskich 
szlaków komunikacyjnych, zapewniając tym 
samym możliwość przyjścia drogą morską sił 
wzmocnienia sojuszniczego. Grupa w skła-
dzie m.in. fregaty rakietowej ORP „Gen. T. 
Kościuszko” oraz korwety ORP „Kaszub” 
prowadziła walkę z okrętami podwodnymi 
oraz z lotnictwem przeciwnika. Ponadto 
okręty grupy zadaniowej zwalczały jednostki 
pływające Marynarki Wojennej Mondy, jej 
okręty bojowe oraz jednostki desantowe  
i transportowe. Na morzu operował również 
okręt podwodny ORP „Kondor”, który pod-
czas ćwiczenia pełnił rolę przeciwnika. 

W ćwiczeniu udział wzięły także trałowce 
oraz niszczyciel min z 12. i 13. Dywizjonu 
Trałowców. Ich zadaniem było zarówno 
oczyszczanie z min morskich akwenów po-
dejściowych do portów oraz wyznaczonych 
brzegów do przyjścia sił wzmocnienia so-
juszniczego (które ma dotrzeć do Wislandii 
drogą morską), jak również stawianie min 
morskich, w celu utrudnienia dotarcia do 
brzegów sił desantowych przeciwnika - Mon-
dy. Natomiast okręty transportowo-minowe 
ORP „Toruń” i ORP „Gniezno” odgrywały 

rolę okrętów desantowych sił przeciwnika.
Okręty bojowe uzupełniały jednostki 

wsparcia i pomocnicze. Na poligonach mor-
skich operowały między innymi okręt ratow-
niczy ORP „Lech”, zbiornikowce: ORP „Bał-
tyk” i Z-8.

Z lotnisk Marynarki Wojennej w Gdyni 
Babich-Dołach i Siemirowic działały samo-
loty i śmigłowce lotnictwa morskiego. Śmi-
głowce zwalczania okrętów podwodnych  
Mi-14 PŁ oraz śmigłowiec pokładowy  
SH-2G Super Seasprite wspierały działania 
fregaty rakietowej i korwety w poszukiwaniu  
i zwalczaniu wrogich okrętów podwodnych. 
Samoloty patrolowo-rozpoznawcze „Bryza” 
prowadziły rozpoznanie wyznaczonych 
akwenów i identyfikacje jednostek nawod-
nych, przekazując okrętom dane potencjal-
nych celów do przeprowadzenia ataku rakie-
towego,  
a także zabezpieczając strzelanie artyleryj-
skie okrętów, zrzucając bomby oświetlające 
imitujące cele powietrzne. Z kolei śmigło-
wiec ratowniczy prowadził poszukiwania 
rozbitków na morzu oraz ewakuację poszko-
dowanych z pokładu jednostek pływających 
na ląd.

Zgodnie z założeniami, ćwiczenie „Ana-
konda 14” było operacją połączoną, co ozna-
cza, że na teatrze działań wojennych wspól-
nie operowały, wzajemnie się wspierając, 
wszystkie rodzaje wojsk, wzmocnione dodat-
kowo siłami sojuszniczymi. Siły Marynarki 
Wojennej prowadziły działania na poligonach 
morskich i na Centralnym Poligonie Sił Po-
wietrznych w Ustce, w jedynym miejscu  
w Polsce, gdzie razem mogły ćwiczyć  
i współdziałać trzy komponenty - morski, po-
wietrzny i lądowy.
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Pięć polskich okrętów zostało wysłanych w rejon konfliktu zbrojnego na Bałtyku. 
Zatoka Fińska została zaminowana. Ich wykrycie i zniszczenie utrudniały ataki  
z powietrza. Zakończyły się ćwiczenia „Northern Coasts 2014”.

„Northern Coasts 2014”, to międzynarodo-
we ćwiczenie, w którym  udział wzięło około 
50 okrętów, samolotów i śmigłowców, a także 
około  trzy tysiące żołnierzy różnych formacji 
mundurowych z kilkunastu  państw. Okręty do 
fińskiego portu w Turku weszły 29 sierpnia. 
Przez weekend zostały udostępnione do zwie-
dzania i rano, 1 września wyszły z portu kon-
wojami, przesuwając się w kierunku Zatoki 
Botnickiej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na północy 
Europy doszło do konfliktu między dwoma 
fikcyjnymi państwami. W efekcie wzrosło za-
grożenie terroryzmem i piractwem. W niespo-
kojny rejon wysłano międzynarodowe siły, 
które miały zapobiec eskalacji konfliktu  
i dbać o bezpieczeństwo żeglugi. Polską ban-
derę reprezentowało aż pięć okrętów: trzy tra-
łowce: ORP „Nakło”, ORP „Drużno” oraz 
ORP „Hańcza” i niszczyciele min ORP „Me-

Trały, miny i piraci

wa” oraz ORP „Flaming”. Ten ostatni, dowo-
dzony przez kmdr. ppor. Jarosława Tuszkow-
skiego, na początku sierpnia wszedł w skład 
Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO SNMCMG1. 

W pierwszym tygodniu odbywały się tak 
zwane ćwiczenia zgrywające, czyli np. pomoc 
okrętom, na których wybuchł pożar, holowa-
nie jednostek, przeładunek materiałów lekkich 
czy pobieranie paliwa w ruchu. Nie zabrakło 
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również ćwiczeń ze strzelania artyleryjskiego. 
Pierwsze strzelanie odbyło się do celu po-
wietrznego, rękawa holowanego przez fiński 
samolot typu „Lear Jet”. Kolejne strzelanie 
wykonywane było do celu nawodnego w po-
staci tarczy holowanej przez jednostkę pomoc-
niczą fińskiej marynarki. Nie zabrakło rów-
nież ćwiczeń wewnątrz okrętów, takich jak  
obrona przeciwawaryjna okrętu (przebicia  
i pożary) oraz w zakresie łączności, w których 
udział brali sygnaliści oraz radiotelefoniści. 

Kolejny tydzień ćwiczeń obejmował fazę 
operacyjną według z góry założonego scena-
riusza, który  opierał się na konflikcie  dwóch 
fikcyjnych państw. Ważnym elementem tej 
części manewrów było zarządzanie kryzyso-
we, związane z zagrożeniem terroryzmem, pi-
ractwem i przemytem. Polskie okręty ćwiczy-

ły również dwunastogodzinne przejście z rejo-
nów Zatoki Botnickiej do Zatoki Fińskiej. 
Konwoje były obiektem ataków z powietrza 
pojedynczymi samolotami i z morza szybkimi 
łodziami motorowymi. Po dotarciu na Zatokę 
Fińską załogi okrętów otrzymały zadanie roz-
minowania torów wodnych do portu Hankoe. 
Zaminowanie torów podejściowych symulo-
wane było przez rozmieszczenie ćwiczebnych 
min dennych i kotwicznych. Podczas ćwiczeń 
okręty wykorzystywały sonary podkilowe i so-
nary holowane, pojazdy podwodne i nurków. 

Ze względu na lokalizację historyczną rejo-
nu, w ćwiczeniach spodziewano się, oprócz 
min ćwiczebnych, wykrycia również niewypa-
łów i niewybuchów z czasów pierwszej i dru-
giej wojny światowej. Wykryto cztery takie 
obiekty. Jednym z nich była zidentyfikowana 

przez ORP „Flaming” mina AMD500. Zosta-
ła ona zniszczona przy użyciu pojazdu pod-
wodnego oraz ładunków wybuchowych. 

Ćwiczenia pod kryptonimem „Northern 
Coasts” odbywają się od 2007 roku. Początko-
wo za ich organizację odpowiadali Niemcy. 
Później gospodarzami były inne państwa  
NATO. Finlandia była po raz drugi gospoda-
rzem przedsięwzięcia. Polska flota brała 
udział we wszystkich organizowanych do tej 
pory ćwiczeniach „Northern Coasts”. W ubie-
głym roku u wybrzeży Szwecji, w ramach 
tych manewrów, ćwiczył okręt dowodzenia 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, który 
był wówczas jednostką flagową Stałego Ze-
społu Sił Obrony Przeciwminowej NATO.

st. mar. Sebastian Antoniewski
antoniewskisebastian@wp.pl
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Historia naszego najsłynniejszego okrętu podwodnego ORP „Orzeł” już za niecałe 
dwa lata będzie znowu zapierać dech w piersiach widowni kinowej, a kilka 
miesięcy później zagości w naszych domach na ekranach telewizorów.

Na palcach jednej ręki można poli-
czyć polskie przeboje filmowe  
z Marynarką Wojenną w roli 
głównej. Wielu z nas nie miało 

nawet okazji zobaczyć takich dzieł jak Orzeł 
w reżyserii Leonarda Buczkowskiego z 1958 
roku, czy też filmu Pawła Komorowskiego  
z 1968 roku zatytułowanego Ostatni po Bo-
gu. Chociaż fabuły tych filmów znacznie od-
biegały od prawdy historycznej i panujących 
wówczas realiów życiowych, to warto je zo-
baczyć. Reżyserom tych obrazów niewątpli-
wie udało się pokazać marynarski świat z je-
go blaskami i rozterkami. Minęły jednak 
dziesięciolecia, kiedy to ostatni film o pol-
skiej flocie wojennej trafił do naszych kin lub 
na telewizyjne ekrany. Wszystko wskazuje na 
to, że wkrótce luka ta zostanie zapełniona 
przez nową produkcję. Zgodnie z obietnicami 
autorów, już za dwa lata powstanie film fabu-
larny i kilkunastoodcinkowy serial dla telewi-
zji publicznej o legendzie polskich podwod-
ników - okręcie ORP „Orzeł” i jego załodze. 

Na początku bieżącego roku zawiązane zo-
stało forum patronackie, którego głównym 
zadaniem jest promocja nowo powstającego 
filmu. Na jego czele stanęła żona ostatniego 
Prezydenta RP na uchodźctwie Karolina Ka-
czorowska, a w jego skład weszło 27 osób,  
w tym także admirałowie i oficerowie Mary-
narki Wojennej: były dowódca MW, radca 
MON, admirał floty w stanie spoczynku Ry-

szard Łukasik, dowódca COM-DKM wicead-
mirał dr Stanisław Zarychta, inspektor Mary-
narki Wojennej wiceadmirał Ryszard Dem-
czuk, jak również dowódca 3.Flotylli Okrę-
tów kontradmirał Mirosław Mordel. W skład 
komitetu wchodzą także między innymi: pre-
zydent Gdyni Wojciech Szczurek, biskup po-
lowy WP Józef Guzdek i prezes TVP Juliusz 
Braun. Honorowy patronat nad projektem ob-
jął natomiast minister obrony narodowej To-
masz Siemoniak. 

Oficjalna inauguracja projektu filmowego 
ORP Orzeł odbyła się we wrześniu w Mu-
zeum Marynarki Wojennej. W spotkaniu 
wziął udział minister obrony narodowej To-
masz Siemoniak oraz minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego Małgorzata Omilanow-
ska. Uczestnicy forum dyskusyjnego mieli 
możliwość obejrzenia wybranych scen  
z pierwszego filmu opowiadających o losach 
ORP „Orzeł". Następnie radca MON, były 
dowódca MW admirał floty w st. spocz. Ry-
szard Łukasik i por. mar. Magdalena Motycz-
ko przedstawili historię „Orła” oraz Marynar-
ki Wojennej. O projekcie ORP „Orzeł” opo-
wiadali natomiast reżyser filmu Jan Kidawa-
Błoński oraz jego producent Krzysztof Gra-
bowski. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli 
zobaczyć także krótki zwiastun nowo po-
wstającego filmu oraz obejrzeć wystawę za-
tytułowaną ORP „Orzeł” w zbiorach Central-
nej Biblioteki Wojskowej. W przemówieniu 

minister obrony narodowej Tomasz Siemo-
niak podkreślił, że Historia ORP „Orzeł" 
skupia wszystko co wiąże się z dziejami Pol-
ski XX wieku. Historia „Orła"−spryt, wiel-
ka inteligencja, sztuka improwizacji−pokazu-
je, że my Polacy możemy sobie poradzić  
w każdych warunkach. Głos zabrała także 
minister kultury i dziedzictwa narodowego 
Małgorzata Omilanowska, która stwierdziła, 
iż polskie społeczeństwo czeka na więcej ta-
kich projektów. Sztuka filmowa to medium, 
które dociera do największej liczby odbior-
ców, mogące budować nowoczesny patrio-
tyzm wśród naszego społeczeństwa. Dlatego 
też, film ORP „Orzeł” wydaje się szczególnie 
trafnym pomysłem.

Miejmy nadzieję, iż film ten będzie dla 
polskiej Marynarki Wojennej tym, czym dla 
Sił Powietrznych USA był Top Gun z Tomem 
Cruisem w roli głównej. Po projekcji tego 
ostatniego liczba kandydatów do Akademii 
Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych 
Ameryki w Colorado Springs wzrosła kilka-
krotnie. Już teraz liczba kandydatów do na-
szej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 
w znacznym stopniu przekracza limit dostęp-
nych miejsc, jednakże trzeba też stwierdzić, 
iż im więcej chętnych, tym większa szansa, 
że w polskiej flocie wojennej służyć będą 
najlepsi z najlepszych.

LEGENDA POWRÓCI NA EKRANY
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kmdr por. Mariusz Konarski
bandera@mw.mil.pl
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Pomnik u stóp  
Twierdzy Wisłoujście

U wrót największego bastionu morskiego Rzeczpospolitej – Twierdzy Wisłoujście – 
stanął pomnik poświęcony pamięci hrabiego de Plélo oraz poległych żołnierzy 
francuskich. Ponad trzy wieki temu hrabia wraz ze swoją armią próbował odbić 
Gdańsk z rąk żołnierzy rosyjsko-saksońskich.

W 1734 roku ponowna elekcja 
Stanisława Leszczyńskiego 
wywołała konflikt zbrojny 
(nazwany później wojną suk-

cesyjną), w wyniku którego Gdańsk został 
oblężony przez wojska rosyjsko-saksońskie. 
W tamtym czasie pułkownik Louis Robert 
Hippolyte de Bréhan hrabia de Plélo był am-
basadorem Francji w Kopenhadze. Podczas 
wojny sukcesyjnej opowiedział się po stronie 
króla Stanisława Leszczyńskiego. Dodajmy, 
że nasz król związany był z Francją rodzinny-
mi więzami - był teściem króla Francji Lu-
dwika XV. 

24 maja trzy pułki piechoty francuskiej 
pod dowództwem hrabiego de Plélo przypły-
nęły na Westerplatte. Trzy dni później od-
działy francuskie podjęły próbę przedarcia 
się przez rosyjskie umocnienia do oblężone-
go miasta. Plan się nie powiódł. Francuzi zo-
stali zmuszeni do odwrotu. Podczas walki 
poległo około setki francuskich grenadierów 
i hrabia de Plélo, który odwrót i pozostawie-

nie Gdańska bez pomocy uważał za przejaw 
tchórzostwa.

Pomnik hrabiego de Plélo usytuowano  
u wrót Twierdzy Wisłoujście, najpotężniej-
szego bastionu morskiego Rzeczpospolitej,  
w miejscu gdzie prawdopodobnie poległ hra-
bia. Odsłonięcie pomnika towarzyszyło wy-
stawie w Ratuszu Głównego Miasta, której 
celem było zaprezentowanie postaci króla 
Stanisława Leszczyńskiego oraz jego związ-
ków z Gdańskiem. Ukazano także podłoże 
konfliktu, który wywołała powtórna elekcja 
Stanisława Leszczyńskiego. 

Pomnik, będący uhonorowaniem czynów 
hrabiego de Plélo, powstał z inicjatywy dy-
rektora Muzeum Historycznego Miasta 
Gdańsk, Adama Koperkiewicza. Francuzi 
także umierali za Gdańsk – powiedział dy-
rektor A. Koperkiewicz. Mam nadzieję, że 
hrabia de Plélo będzie obecny w świadomo-
ści gdańszczan – skonstatował Paweł Adamo-
wicz, prezydent Gdańska. 

W uroczystości odsłonięcia pomnika oraz 

otwarcia wystawy wzięli udział m.in. mar-
szałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, pre-
zydent Gdańska Paweł Adamowicz, ambasa-
dor Francji w Warszawie Pierre Buhler, me-
tropolita gdański abp Leszek Sławoj Głódź 
oraz posłowie i kombatanci.

Ceremonię uświetnił występ Orkiestry 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
grupy rekonstrukcyjnej Garnizonu Gdańsk  
w strojach z epoki. Orkiestra, obok hymnów 
obu państw, zaprezentowała się w utworach  
z okresu Oświecenia. Grupa rekonstrukcyjna 
natomiast zaprezentowała musztrę paradną 
oraz salut armatni według ówczesnych regu-
laminów. 

Wystawę poświęconą tym mniej znanym 
faktom z rodzimej historii, jak również nieco 
zapomnianej postaci „pechowego króla tuła-
cza” - Stanisława Leszczyńskiego, księcia 
Lotaryngii, wielkiego intelektualisty i mece-
nasa sztuki można obejrzeć w Ratuszu Głów-
nego Miasta.
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Orkiestra Wojskowa stacjonuje w Świnoujściu od 50 lat, 
jednak jej początki sięgają jesieni 1947 roku. Wtedy właśnie 
w Ustce, trzyosobowa grupa muzyków w mundurach 
zapoczątkowała tworzenie zalążków wojskowej orkiestry.  
1 października 1964 roku orkiestra oficjalnie została 
przeniesiona do Świnoujścia i od tego czasu nieprzerwanie 
towarzyszy mieszkańcom i służącym tu marynarzom. 

50 lat Orkiestry Wojskowej 
w Świnoujściu

Kilkakrotnie zmieniano jej na-
zwę. Była Orkiestrą Wojskową, 
Orkiestrą Marynarki Wojennej  
i Orkiestrą Garnizonową. Zmie-

niało się jej podporządkowanie, jednak od 
50 lat nie zmieniło się miejsce jej stacjono-
wania. Obecnie jako Orkiestra Wojskowa 

Orkiestra Wojskowa w Świnoujściu w swoim dorobku posiada liczne nagrody zdobyte na festi-
walach i konkursach oraz odznaczenia : „Za zasługi dla Marynarki Wojennej”, „Gryfa Pomor-
skiego”, „Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Wolińskiej” i medale: „Komisji Edukacji Narodo-
wej”, „Głównego Zarządu PTTK”, „Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu”, „Jasnej Góry 
w Częstochowie”, „Miasta Świnoujścia” i „PP Uzdrowiska Świnoujście”.

Obowiązki kapelmistrza orkiestry pełnili:
• st. bosm. Bolesław Grzelak (1947 - 1948)
• ppor. Antoni Hołysz (1948 - 1951)
• por. Stanisław Rosiak (1951 - 1959)
• st. bosm. Aleksander Mielnicki (1959 - 1965)
• kmdr ppor. Czesław Kułakowski (1965 - 1974)
• kmdr ppor. Edward Dobijański (1974 - 2002)
• st. chor. szt. Piotr Romański (2002 - 2012)
• kpt. Grzegorz Rudnik (od 2012)

podlega Dowódcy Garnizonu Warszawa, 
jednak dalej pozostaje w Świnoujściu czyn-
nie uczestnicząc w życiu kulturalnym mia-

sta i regionu. Obecnie w składzie orkiestry 
jest 30 wojskowych muzyków zawodo-
wych.

Orkiestra Wojskowa w Świnoujściu stała 
się stałym elementem pejzażu  miasta. Jest  
powszechnie znana, głównie na Wybrzeżu, 
ale także w kraju. Żadna ważniejsza uro-
czystość w garnizonie nie odbywa się bez 
jej udziału. Oprócz zadań wynikających  
z ceremoniału wojskowego, orkiestra 
uczestniczy w wielu projektach charyta-
tywnych, jak chociażby „Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy”. Na stałe współpra-
cuje także z „Festiwalem Gwiazd” w Mię-
dzyzdrojach, „Międzynarodowym Festiwa-
lem Muzycznym Sacrum Non Profanum” 
(Szczecin – Trzęsacz – Świnoujście), Mu-
sikparade w Niemczech, festiwalem „Ta-
too” we Francji oraz z „Military Festiwal” 
w Ustroniu. W ramach działalności spo-
łecznej wspiera także Państwową Szkołę 
Muzyczną I stopnia w Świnoujściu organi-
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kpt. mar. Monika Trzcińska
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

Panu kmdr. ppor. rez. Krzysztofowi ŁUSIAKOWI
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
SIOSTRY

składają 
koleżanki i koledzy z pracy

Panu chor. mar. Michałowi RZESZOTOWI
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 
MAMY

składa 
Dowódca Centrum Operacji Morskich - Komponentu Morskiego

wraz z podległą kadrą i pracownikami wojska

Panu st. chor. mar. Bogdanowi OLESKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MAMY

składa 
Dowódca Centrum Operacji Morskich - Komponentu Morskiego

wraz z podległą kadrą i pracownikami wojska

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci
kmdr. por. Ryszarda KOSTRZEWSKIEGO

pierwszego Dowódcy Grupy Okrętów Rozpoznawczych
składamy kondolencje i wyrazy głębokiego żalu

Żonie oraz całej Rodzinie

Dowódca, kadra i pracownicy Grupy Okrętów Rozpoznawczych

Panu Leszkowi CHOJNACKIEMU
oraz córkom Agnieszce i Magdalenie

słowa wsparcia oraz wyrazy głębokiego współczucia  
w trudnych chwilach po śmierci

ŻONY I MATKI
Ireny CHOJNACKIEJ

składają
Dowódca Centrum Operacji Morskich – Komponentu Morskiego,

kadra i pracownicy wojska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wspaniałej koleżanki

Ireny CHOJNACKIEJ
Wyrazy współczucia i szczere kondolencje

Rodzinie i Bliskim

składają:
koleżanki i koledzy

Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego

zując wspólne koncerty uczniów szkoły  
z muzykami Orkiestry Wojskowej. 

Podczas rozmów, muzycy przyznają, że 
służba w Orkiestrze Wojskowej to zajęcie 
wymagające. Grający w niej marynarze, 
poza wykształceniem muzycznym, muszą 
legitymować się takimi samymi przymiota-
mi, jak pozostali żołnierze. Dotyczy to za-
równo wymagań zdrowotnych, jak i spraw-
ności fizycznej, która raz do roku podlega 
weryfikacji. Praca ta wymaga także częste-
go podróżowania. Wyjazdy na koncerty  
i festiwale powodują, że muzycy często 
przebywają poza domem, a w sezonie let-
nim trudno zastać ich w swojej sali prób. 
Za to gdyby na ulicach Świnoujścia poczy-
tać plakaty informujące o wydarzeniach  
w mieście, odnieść można wrażenie, że Or-
kiestra Wojskowa gra wszędzie. Jednak, jak 
mówi dowódca orkiestry, kpt. Grzegorz 
Rudnik: wszystkie te trudy rekompensuje 
wspaniała reakcja publiczności na koncer-

tach, której aplauz daje chęć i natchnienie 
do dalszej wytężonej pracy.

Świnoujska Orkiestra Wojskowa dyspo-
nuje bogatym repertuarem muzyki marszo-
wo−paradnej, promenadowej, rozrywko-
wej, popularnej, folkowej, a także patrio-
tyczno-religijnej i marynistycznej. Nagry-
wała muzykę dla Polskiego Radia, rozgło-
śni radiowych i telewizji, zarówno pol-
skich, jak i zagranicznych. Wystąpiła także 
w filmie muzycznym „Listy do Skaldów”. 
Koncertowała w całej Polsce oraz za  grani-
cą: w Niemczech (Berlin, Rostock, Wil-
helmshaven, Halle, Stralsund), Francji (Pa-
ryż, Rouen, Calais, St. Quentin) oraz  
na Łotwie (Ryga), w Estonii (Tallin),  
w Austrii (Gaming) i w Wielkiej Brytanii 
(Cowes, Portsmouth).



16     NR 10 | PAŹDZIERNIK 2014

S P O R T  &  T U R Y S T Y K A

FO
T.

 P
IO

TR
 L

EO
N

IA
K

KWALIFIKACJA DRUŻYNOWA :

1.    3. Flotylla Okrętów;

2.    Centrum Wsparcia Teleinformatycznego  

        i Dowodzenia Marynarki Wojennej;

3.    Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji ze-
społowej zdobyła 3. Flotylla Okrę-
tów. Po jedenastu rozegranych 
konkurencjach w klasyfikacji ge-

neralnej Mistrzostw Marynarki Wojennej 
3.FO wyprzedza Brygadę Lotnictwa MW  
i połączony zespół 6. Ośrodka Radioelek-
tronicznego i Dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrograficznego MW.

Zawody odbyły się w Nowym Dworze 
Wejherowskim. W zawodach wystartowały 
drużyny z takich jednostek, jak: 3. Flotylla 
Okrętów, 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, 
Brygada Lotnictwa MW, Centrum Wspar-
cia Teleinformatycznego i Dowodzenia 
MW, połączony zespół Centrum Szkolenia 
MW, Szkoła Podoficerska MW oraz  
6 .Ośrodek Radioelektroniczny wraz z Dy-
wizjonem Zabezpieczenia Hydrograficzne-
go. Biegi na orientację rozegrane zostały  
w sześciu kategoriach wiekowych (w tym 
pięć mężczyzn oraz jedna kobiet). Zawod-
nicy 3. Flotylli Okrętów zdominowali za-
wody wygrywając w pięciu kategoriach.

Piotr Leoniak
p.leoniak@mw.mil.pl

Mistrzostwa MW 
w biegach
na orientację
Na terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego rozegrane zostały 
Mistrzostwa Marynarki Wojennej  
w biegach na orientację. Od 13 do 16 
października, marynarze zmagali się  
o tytuł najlepszego w tej dyscyplinie.

KLASYFIKACJA BIEGÓW NA ORIENTACJĘ:
Kobiety K - 21

1.  szer. Edyta STASZYŃSKA – 3.FO
2.  pani Klaudia KOŁODZIK - CWTiD MW
3.  por. Magdalena GDANIEC – 3.FO

Mężczyźni M - 21
1.  st. mar. Kamil WŁODARCZYK – 3.FO
2.  ppor. Rafał KOŁODIK - CWTiD MW
3.  st. mar. Grzegorz KUROWSKI -3.FO

Mężczyźni M - 30
1.  por. Łukasz PODLEWSKI – 3.FO
2.  mat Daniel KOZŁOWSKI - BLMW
3.  por. Tomasz BOGUSZ – 3.FO

Mężczyźni M - 35
1.  st. bosm. Marcin RICHERT – 3.FO
2.  bosm. Jacek NOWAK – 3.FO
3.  bsmt Robert KUJAWSKI – 3.FO

Mężczyźni M - 40
1.  kpt. Janusz PORZYCZ – 3.FO
2.  bosm. Roman ELWART - CWTiD MW
3.  kpt. Rafał SOBIESIAK - BL MW

Mężczyźni M - 45
1.  st. chor. szt. Jarosław GILL - BL MW
2.  kmdr ppor. Jarosław POŹDZIK - CWTiD MW
3.  chor. Mariusz MAZURKIEWICZ – 3.FO

Mężczyźni M - 50
1.  st. chor. rez. Andrzej OLECH – 3.FO
2.  st. chor. szt. rez. Dariusz ULATOWSKI – 3.FO
3.  mł. chor. rez. Paweł KWAŚNIEWSKI – 3.FO

Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego i matka chrzestna ORP „Kondor” oraz Jolanta Ba-
nach, była wiceminister gospodarki i matka chrzestna ORP „Bielik” odwiedziły swoje okręty. „Kondor” świętował 10. rocznicę podniesienia 

bandery. Na „Bieliku” banderę podniesiono po raz pierwszy 11 lat temu. Na obu okrętach odbyła się uroczysta zbiórka i podniesiono małą galę ban-
derową.

Matki chrzestne u podwodniaków

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I



FOT. PIOTR
 LEO

N
IAK


