Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
ORP "BŁYSKAWICA" - ŚWIĘTO 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW

(09.03.2017)

W sobotę, 11 marca, mija 46 lat od utworzenia 3 Flotylli Okrętów - największego
związku taktycznego Marynarki Wojennej RP. Powstała w 1971 roku jednostka
do dzisiaj stanowi główną siłę uderzeniową polskich sił morskich.
W strukturze 3 Flotylli Okrętów znajduje się również okręt-muzeum ORP "Błyskawica". Już od
piątku 10 marca wszystkie jednostki Flotylli podniosą Wielką Galę Banderową.

W ramach obchodów rocznicy m.in. z pokładu ORP "Błyskawicy" w sobotę 11 marca
w godz. 10.00/10.30 oddany zostanie rocznicowy salut artyleryjski. W tym dniu
niszczyciel udostępniony będzie do zwiedzania BEZPŁATNIE, w godz. 10.00 16.00 (z przerwą 13.00 - 14.00).
W niedzielę 12 marca ORP "Błyskawicę" zwiedzać będzie można, także BEZPŁATNIE,
w godz. 10.00 - 16.00.
W sobotę i niedzielę, w godzinach 10:00 – 16:00, obok ORP "Błyskawica" będzie
można zobaczyć i wejść na pokład okrętów, na co dzień stacjonujących w Porcie
Wojennym w Gdyni. Do bezpłatnego zwiedzania zostaną udostępnione: okręt
rakietowy ORP „Grom” i okręt podwodny ORP „Bielik”. W tym samym miejscu, w
powyższych godzinach, odbędzie się pokaz sprzętu wojskowego: Dywizjonu
Zabezpieczenia Hydrograficznego, 43. Batalionu Saperów oraz Brzegowej Grupy
Ratowniczej.
3. Flotylla Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego jest uderzeniowym
związkiem taktycznym Marynarki Wojennej. O jej sile stanowią fregaty, okręty
podwodne i okręty rakietowe wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych i
Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Okręty ratownicze, szkolne, rozpoznawcze i
hydrograficzne znajdują się w strukturach Dywizjonu Okrętów Wsparcia, Grupy
Okrętów Rozpoznawczych i Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW.
Jednostki 3. Flotylli Okrętów odpowiadają również za ochronę i obronę wybrzeża (43.
Batalion Saperów, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy i Morska Jednostka Rakietowa) oraz
logistyczne zabezpieczenie działań (Komenda Portu Wojennego Gdynia). Ponad 3
tysiące marynarzy służących w 3. Flotylli Okrętów stacjonuje w największej polskiej
bazie morskiej w Gdyni oraz w jednostkach na półwyspie helskim, w Siemirowicach
oraz w Ustce.
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