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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Okręt rozpoznania radioelektronicznego 
ORP „Hydrograf” (263) – zdj. Michał Pietrzak 

Szanowni Czytelnicy!

Mijający rok to czas pełen niepewności i zmagań z pandemią, ale także jednego 
z największych sprawdzianów zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa 
krajowi oraz utrzymania wysokiego reżimu szkolenia bojowego jednostek MW. 

W Dniu Wszystkich Świętych zapłonęły znicze w miejscach pamięci oraz na grobach 
kadry i marynarzy polskiej floty wojennej. Podczas obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości oddano hołd bohaterom wydarzeń z 11 listopada 1918 roku. Uczczono 
także – 28 listopada – 102. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej. 

O wycofywanym z linii – zasłużonym dla biało-czerwonej floty – niszczycielu min 
ORP „Flaming” oraz o swojej drodze na morze opowiada, w rubryce „Zawód 
marynarz”, jego wieloletni dowódca kmdr ppor. Michał Narłowski. 

Przedstawiamy nietuzinkową sylwetkę pierwszego kapelana Marynarki Wojennej  
bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia oraz przybliżamy pasjonującą historię życia 
kpt. w st. spocz. Jana „Śmiałego” Kowalczysa – sybiraka i żołnierza Armii Krajowej.

Zamieszczamy artykuł o podwójnym wodowaniu – w Gdańsku – przyszłego 
niszczyciela min ORP „Mewa” oraz holownika H-13 „Przemko”, a także relację 
z uroczystego podniesienia bandery na holowniku H-12 „Semko”.

Polecamy także: interesujący materiał z cyklu o NATO, reportaż „Partnerskie 
manewry”, drugą część „Floty spod znaku klonowego liścia”, analizę „Nowy kierunek 
rozwoju Merivoimat”, pierwszy artykuł nowego cyklu „Psychologia bez retuszu” oraz 
kolejny odcinek „Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej”. 

          Życzymy miłej lektury oraz szczęścia w 2021 roku.
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W obchodach 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę – przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed 
Pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie – wziął 

udział prezydent RP Andrzej Duda oraz przedstawiciele  najwyższych 
władz państwowych i parlamentarnych, w tym  minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak. Na okrętach Marynarki Wojennej 
podniesiono wielką galę banderową, natomiast w miejscach pamięci 
na Wybrzeżu wystawiono warty honorowe oraz złożono kwiaty. 

Główne uroczystości w Gdyni zorganizowano przed Pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przed Pomnikiem Polski 
Morskiej, gdzie dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec oraz prezydent miasta Wojciech Szczurek złożyli 
wiązanki kwiatów. Wybrane budynki zostały oświetlone barwami 
narodowymi. Wśród nich były (m.in.): Muzeum Marynarki Wojennej, 
Muzeum Emigracji oraz Urząd Miasta Gdynia.

W Świnoujściu, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kadm. Piotr 
Nieć złożył wieniec przed pomnikiem „Tym, którzy przywrócili 
Pomorze Macierzy”, upamiętniając żołnierzy i marynarzy poległych 
w walkach o niepodległość państwa polskiego. 

Uroczystości rocznicowe odbyły się również w Ustce, gdzie 
delegacja usteckiego garnizonu, z dowódcą Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej kmdr. Grzegorzem Okuljarem na czele, złożyła – 
w asyście wojskowej – symboliczną wiązankę kwiatów przed 
Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.
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Co sprawiło, że zdecydował się Pan na 
służbę w Marynarce Wojennej? 

Pochodzę z wojskowej rodziny, więc  
podjęcie decyzji o związaniu się z armią  
nie było trudne. Wybór padł na Marynarkę 
Wojenną, ponieważ w tamtym czasie nabór 
prowadziła tylko Akademia Marynarki  
Wojennej w Gdyni. Chcę jednak 
podkreślić, że wizja służby na 
morzu była dla mnie atrakcyjna. 
Będąc nastolatkiem, zaczytywa-
łem się w książkach podróżniczych 
i przygodowych, co – zapewne – 
również wpłynęło na moją decy-
zję. Studia w AMW ukończyłem 
w 2007 roku, a zawodową służbę 
w Marynarce Wojennej zaczą-
łem jako dowódca działu obser-
wacji technicznej niszczyciela 
min ORP „Flaming”. Pełniłem 
służbę również na innych okrę-
tach 13. Dywizjonu Trałowców – 
byłem (m.in.) dowódcą trałowca 
ORP „Wigry”, ale na „Flamingu” 
byłem najdłużej i to z nim jestem 
związany najbardziej. 

Jednostki projektu 206FM 
(pierwotnie 206F) służyły  

w polskiej Marynarce Wojen-
nej ponad 50 lat. Modernizacja 
przedłużyła użytkowość tych 
okrętów o dwie dekady. 

ORP „Flaming” został zbudo-
wany jako trałowiec bazowy.  
W początkowym okresie eksploa-
tacji jego głównym zadaniem było 
zmniejszanie ryzyka minowego, 
czyli niszczenie min za pomocą 
trałów kontaktowych i niekon-
taktowych. Po modernizacji – 
przeprowadzonej w 2000 roku – 
przeznaczenie okrętu uległo zmianie (wypo-
sażono go (m.in.) w: nowe uzbrojenie, stacje 
hydrolokacyjne i pojazdy podwodne – co razem 
stworzyło połączenie klasycznego trałowca 
bazowego z niszczycielem min). Trzy nasze 
okręty – ORP „Czajka”, ORP „Flaming”  
i ORP „Mewa” – zachowały funkcjonalność 
trałowca (nadal posiadały trały) oraz zyskały 
ważną funkcjonalność niszczyciela min –  
mogły stosować nowe rozwiązania podczas  
likwidowania zagrożenia minowego.

Czym różni się klasyczny trałowiec od 
niszczyciela min?

Przede wszystkim, różnią się wyposaże-
niem i sposobem niszczenia obiektów niebez-
piecznych. Trałowce działają w grupie i mają 
uzbrojenie trałowe – kontaktowe lub niekon-
taktowe. Stosując trały kontaktowe podcina 

się tzw. minlinę (stalową linę utrzymującą 
minę morską na kotwicy), a następnie niszczy 
minę morską na powierzchni – ogniem artylerii 
okrętowej lub z pomocą nurków minerów, 
którzy podczepiają odpowiedni ładunek pod 
korpus miny morskiej. W wypadku trałów nie-
kontaktowych, są aktywowane zapalniki miny 
morskiej przez generowanie określonych pól 
fizycznych – elektromagnetycznego i akustycz-
nego. Niszczyciele min działają natomiast 
przez punktowe niszczenie obiektów niebez-
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piecznych. Dany obszar jest przeszukiwany 
przy użyciu stacji hydrolokacyjnych lub  
pojazdów autonomicznych, a następnie (po 
uzyskaniu określonej liczby potwierdzonych 
ech) cele są rozpoznawane np. przez zdalnie 
sterowane pojazdy podwodne. W wypadku 
pozytywnej identyfikacji, obiekt niebezpiecz-

ny jest niszczony przez zdalnie 
sterowane pojazdy podwodne, 
które podkładają ładunki wybu-
chowe. Okręty nowszej generacji 
(w tym ORP „Kormoran”) stosują 
zdalnie sterowane pojazdy pod-
wodne jednorazowego użycia – 
detonacja następuje, gdy znajdzie 
się on w pobliżu miny morskiej. 
Koncepcja niszczycieli min sięga 
lat 80. ubiegłego wieku – jednym 
z podstawowych założeń projektu 
było ograniczenie kontaktu  
okrętu i załóg z obiektami poten-
cjalnie niebezpiecznymi. Istnieją 
jednak miny morskie prze- 
znaczone do n iszczen ia  
jednostek przeciwminowych – 
trałowce i niszczyciele min emi-
tują mniejsze pole elektryczne  
i magnetyczne niż większość 
okrętów, na co są wyczulone ich 
zapalniki. Tego typu miny są 
szczególnie niebezpieczne, a ich  
zdalne likwidowanie – za pomocą 
pojazdów autonomicznych – uła-
twia naszą służbę oraz zmniejsza 
niepotrzebne ryzyko.  

Spuszczenie bandery na 
ORP „Flaming” jest koń-

cem pewnej epoki, ale również 
początkiem nowej. Jakie zmiany 
czekają 13. Dywizjon Trałow-
ców w nadchodzących latach? 

Definitywny koniec epoki nastąpi w przy-
szłym roku, kiedy ORP „Czajka” – jako 
ostatni z serii trzech zmodernizowanych 
okrętów projektu 206FM – zostanie wycofany 
ze służby. Na horyzoncie są nowe niszczy-
ciele min typu Kormoran II – w linii  
jest ORP „Kormoran”, trwają prace nad  
ORP „Albatros” i ORP „Mewa”. Ich wprowa-
dzenie do służby jest planowane pod koniec 
2021 roku i na początku 2022 roku – zakładając, 
że pandemia nie wpłynie na zmianę terminów.

Z komandorem podporucznikiem Michałem Narłowskim,  
ostatnim dowódcą niszczyciela min ORP „Flaming” oraz przyszłym dowódcą 

budowanego niszczyciela min ORP „Albatros”, rozmawia Katarzyna Kamińska.

Dumny lot „Flaminga”
B A N D E R A
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Czym kolejne dwa niszczyciele min 
będą się różniły od pierwszej jednostki 
serii – ORP „Kormoran”?

Oba będą tzw. okrętami seryjnymi. Wpro-
wadzono wiele zmian względem pierwowzoru, 
które wynikły z: badań i testów eksploatacyjno-
-wojskowych, wcześniejszych badań zdawczo-
-odbiorczych oraz opinii załogi. Spore zmiany 
obejmują system artylerii – „Kormoran” 
posiada morski zestaw artyleryjsko-rakietowy 
kal. 23 mm ZU-23-2MR Wróbel II, nato-
miast ORP „Albatros” i ORP „Mewa” będą 
miały nowe okrętowe systemy artyleryjskie 
kal. 35 mm OSU-35K (zbliżone do systemu 
artyleryjskiego zainstalowanego na korwecie ZOP 
ORP „Kaszub”, lecz projektanci musieli 
lekko „odchudzić” armatę – ze względu 
na mniejszą wyporność okrętów). Zostanie 
zmieniona także część wyposażenia działu 
broni podwodnej i obserwacji technicznej – 
do użytku zostaną wprowadzone nowe 
pojazdy autonomiczne. Zamiast „Morświna” 
(eksploatowanego na ORP „Kormoran”), 
będą stosowane pojazdy bezzałogowe Double 
Eagle SAROV szwedzkiego koncernu Saab. 
Będzie też sonar holowany KATFISH 180 
kanadyjskiej firmy Kraken. W odróżnieniu 
od ORP „Kormoran”, w wyposażeniu będzie 
islandzki autonomiczny bezzałogowy pojazd 
podwodny GAVIA. Jeden taki pojazd jest już 
przez nas eksploatowany (od 2013 roku), ale 
nowy posiada znacznie większe możliwości. 

Jaka przyszłość czeka ORP „Flaming”?

B A N D E R A

Komandor podporucznik MICHAŁ NARŁOWSKI urodził się 27 czerwca 1983 roku w Lęborku. Po ukończeniu studiów na Wydziale 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, rozpoczął (w 2007 roku) służbę w 13. Dywizjonie Trałowców 
w Gdyni, obejmując stanowisko dowódcy działu obserwacji technicznej ORP „Flaming” . W 2013 roku został zastępcą dowódcy 
ORP „Czajka” , a następnie (w 2015 roku) zastępcą dowódcy ORP „Flaming”. W latach 2016-2020 był dowódcą ORP „Wigry”. 
W 2020 roku objął obowiązki dowódcy grupy okrętów i – jednocześnie – dowódcy ORP „Flaming”. Po wycofaniu z linii ORP „Flaming”, 
został dowódcą tzw. załogi szkieletowej budowanego niszczyciela min ORP „Albatros”.  

Co się stanie z załogą jednostki?

Uważam, że to ona „tworzyła” okręt. Była 
zgrana, doświadczona i scementowana. 
Uczestniczyła w licznych manewrach i ope-
racjach międzynarodowych w ramach NATO. 
W tym smutnym procesie wycofywania z linii 
wyeksploatowanych okrętów należy pamiętać, 
że doświadczenie i umiejętności załóg nie mogą 
zostać zmarnowane – będą miały szansę roz-
wijać się dalej, na jednostkach nowszej genera-
cji. Należy dbać o przekazywanie ich wiedzy 
nowym członkom załóg. Wszyscy powinni 
mieć taką możliwość – doświadczenie „star-
szych pokoleń” należy szanować, żeby była 
zachowana ciągłość służby i kadra mogła 
efektywnie szlifować swój fach na morzu. 
Jestem pewien, że większość członków załóg 
wycofywanych okrętów znajdzie swoje 
miejsce na nowych jednostkach – są to spe-
cjaliści, którzy na obronie przeciwminowej 
„zjedli zęby”, od wielu lat służąc
w strukturach NATO. Na platformie lepszej 
o kilka generacji, będą mogli uczestniczyć 
w budowaniu bezpieczeństwa żeglugi na 
akwenach stanowiących tzw. obszar naszego 
zainteresowania. Kiedy rozpocząłem służbę 
na ORP „Flaming”, jednostkę i załogę szyko-
wano do egzaminu certyfikującego w belgij-
skim Zeebrugge – określającego przydatność 
okrętów NATO do działań przeciwmino-
wych. Egzaminatorzy często podkreślali, że 
jednostka – ze względu na wiek – ma pewne 
braki konstrukcyjne, ale oddanie i profesjo-
nalizm jej załogi są godne szacunku. 

Po demontażu wyposażenia, okręt zostanie 
przekazany Agencji Mienia Wojskowego 
i – przez pewien czas – tam pozostanie. Czy 
zostanie komuś sprzedany, czy – kolokwial-
nie mówiąc – „trafi na żyletki” (zostanie ze-
złomowany), nie jestem w stanie powiedzieć. 

braki konstrukcyjne, ale oddanie i profesjo-

Wycofywanie ze służby 
niszczycieli min projektu 

206FM jest końcem pewnej 
epoki w polskiej Marynarce 

Wojennej. Gorycz 
marynarskich pożegnań 

osładza świadomość, 
że wycofywane okręty 
zwalniają miejsce dla 

nowoczesnych niszczycieli 
min projektu 258 (Kormoran II), 

budowanych w stoczni 
Remontowa Shipbuilding S.A. 

w Gdańsku. Na pierwszym 
z nich – ORP „Kormoran” – 

28 listopada 2017 roku 
w Gdyni podniesiono biało-

-czerwoną banderę. 
Użytkowany na okręcie sprzęt specjalistyczny 
trafi do magazynów Komendy Portu Wojen-
nego Gdynia i później będzie zagospodaro-
wany. Przedmioty o wartości historycznej 
lub sentymentalnej trafią (m.in.) do Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni i sal tradycji. 
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Pamięci ofiar „Grudnia ‘70”

Marynarze uczcili – 1 listopada, w dniu 
Wszystkich Świętych – pamięć swoich 

poprzedników, bohaterów czasu wojny oraz 
budowy współczesnej polskiej floty wojennej, 
którzy odeszli na wieczną wachtę. 

Dzień wcześniej, delegacja 3. Flotylli 
Okrętów zapaliła znicze i złożyła kwiaty na 
grobach: patrona jednostki, byłych dowódców 
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W gdyńskich obchodach 50. rocznicy 
tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu 

w 1970 roku – 17 grudnia – wziął udział pre-
zydent RP Andrzej Duda. Przed Pomnikiem 
Ofiar Grudnia ’70, w okolicy przystanku 

Tym, którzy odeszli na wieczną wachtę
i komendantów oraz zasłużonych żołnierzy 
jednostek wojskowych. W imieniu ministra 
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka 
uczczono także pamięć ofiar katastrofy samo-
lotu Tu-154M pod Smoleńskiem (w tym byłego 
dowódcy MW adm. floty Andrzeja Karwety). 

Kadra i pracownicy gdyńskiej Akademii 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Wester-
platte wzięła udział w akcji porządkowania 
grobów marynarskich, na których następnie 
złożono kwiaty i zapalono znicze.

O poprzednikach i towarzyszach wspólnej 
służby pamiętano również w 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża. Odwiedzono cmentarze, pomniki 
i miejsca pamięci w Świnoujściu i Dziwnowie 
oraz w Trójmieście – składając na nich wiązanki 
kwiatów, aby oddać hołd wszystkim zmarłym 
marynarzom. Zapalono znicze na grobach 

W Sali Tradycji 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża odbyła się – 14 grudnia – 

uroczystość mianowania kmdr. Jarosława 
Kuklińskiego (dotychczasowego szefa szkole-
nia) na stanowisko zastępcy dowódcy świnouj-
skiej flotylli kadm. Piotra Niecia.  

SKM Gdynia Stocznia, odbyły się uroczystości 
upamiętniające ofiary wydarzeń sprzed 50 lat. 
Rozpoczęto je o godzinie 6.00 odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Po krótkiej modlitwie, 
nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów. Ode-
grano sygnał „Śpij kolego”. 

Prezydent RP Andrzej Duda zapalił także 
znicz przed tablicą upamiętniającą wydarze-
nia z 17 grudnia 1970 roku – która znajduje 
się na wiadukcie, nad linią kolejową.

Uroczystości upamiętniające grudniowe 
wydarzenia odbyły się także w godzinach po-
południowych. Przy Urzędzie Miasta Gdyni, 
przed pomnikiem Ofiar Grudnia ’70, złożono 
(w honorowej asyście Marynarki Wojennej) 

*     *     *
Kmdr Jarosław Kukliński urodził się 

13 sierpnia 1963 r. w Gdańsku. W 1982 r., po 
ukończeniu Liceum Lotniczego w Dęblinie, 
rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki 
Wojennej w Gdyni. W 1987 r. trafił do 1. Dywi-
zjonu Kutrów Rakietowo-Torpedowych, obej-
mując stanowisko dowódcy działu artyleryjsko-
-rakietowego ORP „Władysławowo”. W 1991 r. 
został dowódcą ORP „Puck”. W latach 1996-
-2004 pełnił służbę na Stanowisku Dowodze-
nia MW. W 2001 r. odbył staż w Królewskiej MW 
Kanady. W 2004 r. został szefem Wydziału 
Administracji Ogólnej COM w Gdyni. Dwa lata 
później został oddelegowany do Mons w Belgii, 
do Polskiego Narodowego Przedstawicielstwa 
Wojskowego, jako starszy specjalista ds. MW 

wiązanki kwiatów i zapalone znicze – odda-
jąc hołd osobom, które zginęły w trakcie pro-
testów robotniczych. W Gdańsku, Gdyni, 
Elblągu i Szczecinie zginęło wówczas (łącznie) 
45 osób, a 1165 odniosło rany.

P E R Y S K O P

marynarzy spoczywających w różnych zakąt-
kach polskiego Wybrzeża. Zadbano, by 
pamięć o nich i o ich ofiarnej służbie dla Polski 
nie zatarła się w pamięci młodego pokolenia.

W intencji wszystkich, którzy odeszli na 
wieczną wachtę, 1 listopada odprawiono mszę 
w Kościele Garnizonowym pw. bł. ks. kmdr. 
Władysława Miegonia w Świnoujściu. 
w Kościele Garnizonowym pw. bł. ks. kmdr. 

Nowy zastępca dowódcy 8. FOW
w SHAPE (Naczelne Dowództwo Sił Sojusz-
niczych w Europie). Po powrocie do kraju, 
w 2009 r. został szefem Ośrodka Planowania 
Wsparcia COM. W 2011 r. rozpoczął roczne, 
podyplomowe studia operacyjno-strategiczne 
w AON w Warszawie. Po ich ukończeniu został 
szefem szkolenia 8. FOW.

Elblągu i Szczecinie zginęło wówczas (łącznie) 
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Okręty NATO w Szczecinie

Zespołem SNMCMG-1 dowodził oficer 
MW Litwy kmdr Audrius Venckūnas, 
który spotkał się z dowódcą Garnizonu 

Szczecin gen. dyw. dr. Dariuszem Parylakiem. 
Delegację NATO zapoznano z tradycjami, 
strukturą oraz zadaniami 12. Szczecińskiej 
Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława 
Krzywoustego oraz omówiono wspólne 
możliwości szkoleniowe. Ze względu na 
ograniczenia związane z pandemią korona-
wirusa, okrętów nie udostępniono do zwie-
dzania mieszkańcom Szczecina. Ponadto, 
załogi przestrzegały restrykcji oraz stoso-
wały środki zapobiegawcze, aby uchronić 
się przed zachorowaniem na COVID-19. 

W składzie zespołu znajdowały się:
litewska jednostka wsparcia i dowodzenia 
LNS „Jotvingis” (będąca flagowym okrętem 
zespołu, na którym zaokrętowano również 
międzynarodowy sztab SNMCMG-1) oraz 

trzy niszczyciele min – estoński ENS „Admiral 
Cowan”, niemiecki FGS „Sulzbach Rosen-
borg” i łotewski LVNS „Imanta”. 

*     *     *
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Istotnym zadaniem zespołu jest także demon-
strowanie solidarności członków NATO. 
Okręty SNMCMG-1 tworzą system obrony 
przeciwminowej na akwenach morskich – 
określany mianem „tarczy przeciwminowej” 
dla Europy. Zespół może być również skiero-
wany do wsparcia: operacji antyterrorystycz-
nych, akcji ratowania życia oraz reagowania 
w sytuacjach kryzysowych. 

Wizyty robocze okrętów państw NATO 
w polskich portach mają na celu (m.in.) 

rozwój przyjacielskich stosunków oraz 
wzajemne zaznajomienie się z warunkami 
służby i wyposażeniem. Sprzyjają także 
wymianie doświadczeń szkoleniowych.

Polska MW angażuje się w działania 
stałych zespołów okrętów sojuszu. Okręty 
8. FOW (w tym niszczyciele min) wielo-
krotnie wchodziły (od 2002 roku) w skład 
SNMCMG-1. Z kolei, ORP „Kadm. X. 
Czernicki” (okręt dowodzenia siłami obrony 
przeciwminowej) trzykrotnie był jednostką 
flagową SNMCMG-1, a przez połowę 

2017 roku – SNMCMG-2 (na Morzu Śród-
ziemnym i Morzu Czarnym).

B A N D E R A

Wizyta w COM-DKM
Gdyńskie Centrum Operacji Morskich-

-Dowództwo Komponentu Morskiego 
wizytował – 12 listopada – gen. Jörg Vollmer 
z Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych 
NATO (ang. Allied Joint Force Command) 
w Brunssum (Holandia), któremu towarzy-

szył dowódca operacyjny RSZ gen. broni 
Tomasz Piotrowski.

W trakcie spotkania z dowódcą COM-
-DKM wiceadm. Krzysztofem Jaworskim 
(z udziałem kadry kierowniczej) gen. Jörg 
Vollmer miał okazję zapoznać się ze strukturą 

oraz podstawowymi zadaniami realizowanymi 
przez jednostkę. Podczas wizyty omówiono 
również planowane przejęcie przez COM-
-DKM funkcji koordynatora szkolenia oraz 
prowadzenia sojuszniczych operacji morskich 
na obszarze Morza Bałtyckiego (ang. Baltic 
Maritime Coordination Function).
na obszarze Morza Bałtyckiego (ang. Baltic 

B A N D E R A

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Głównym zadaniem zespołu SNMCMG-1 
jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi – 
przez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie 
niebezpiecznych obiektów podwodnych. 

Do szczecińskiego portu zawinęły – 11 grudnia – okręty Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (ang. Standing NATO 
Mine Countermeasures Group 1). Po uzupełnieniu zapasów i trzydniowym 
odpoczynku dla załóg, zespół wrócił do wykonywania zadań na Bałtyku. 
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Pierwszy został zwodowany holownik 
H-13 „Przemko”, a następnie – przy-
szły niszczyciel min ORP „Mewa” 
(typu Kormoran II). Po wypowiedze-

niu przez matki chrzestne tradycyjnej formuły: 
„Płyń po morzach i oceanach świata, sław 
imię polskiego stoczniowca i polskiego mary-
narza…”, nastąpiło symboliczne rozbicie butelki 
szampana o burtę wodowanej jednostki. Matką 
chrzestną „Mewy” została Anna Kułagin, 
natomiast „Przemka” – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP 
w Świnoujściu Kamilla Anna Jelonek. Po-
święcenia jednostek dokonał ks. abp Sławoj 
Leszek Głódź. 

W uroczystości wzięli udział (m.in.): wice-
minister obrony narodowej Sebastian Chwałek, 
zastępca dowódcy generalnego RSZ gen. 
dyw. pil. Jan Śliwka, dowódca 8. FOW kadm. 
Piotr Nieć, wojewoda pomorski Dariusz Drelich 
i prezes stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. 
Marcin Ryngwelski, a także przedstawiciele 
załóg budowanych jednostek. 

Prezydent RP Andrzej Duda podziękował – 
w specjalnym liście okolicznościowym – 
wszystkim zaangażowanym w powstawanie 
wodowanych jednostek. Zwrócił też uwagę, 
że są one produktem krajowego przemysłu. 
Podkreślił także znaczenie Marynarki Wojennej, 

N O W E  J E D N O S T K I  D L A  M A R Y N A R K I  W O J E N N E J
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W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku odbyło się – 17 grudnia – wodowanie dwóch 
jednostek dla polskiej Marynarki Wojennej – niszczyciela min ORP „Mewa” (603) oraz holownika 
H-13 „Przemko”. „Mewa” będzie służyć w 13. Dywizjonie Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety, 
a „Przemko” w 12. Wolińskim Dywizjonie Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

jako instrumentu oddziaływania państwa w wielu 
dziedzinach związanych z jego bytnością na 
morzu – nie tylko obronną, ale też dotyczącą 
gospodarki morskiej oraz ratowania życia na 
morzu. Nawiązał także do obchodzonej w tym 
roku 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem 
oraz 500. rocznicy urodzin króla Zygmunta 
Augusta – za którego panowania rozpoczęto 
budowę galeonu „Smok”, pierwszego okrętu  
przeznaczonego dla polskiej floty wojennej.

Prezes stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. 
Marcin Ryngwelski podkreślił znaczenie 
dobrej współpracy z Marynarką Wojenną pod-
czas budowy nowych jednostek. Przed stocznią 
kolejny etap prac – wyposażanie oraz montaż 
uzbrojenia, urządzeń i systemów okrętowych. 

Kontynuując tradycję
Wśród wielu nowych rozwiązań, zastosowa-

nych na jednostkach projektu 258, jest np. sys-
tem dynamicznego pozycjonowania okrętu 
(niszczyciele min starego typu, zanim mogły 
umieścić pojazd bezzałogowy w wodzie – na 
potencjalnym polu minowym – musiały zasto-
pować i opuścić kotwicę). To proces dużo szyb-
szy niż zakotwiczenie i umożliwia utrzymanie 
dokładnej pozycji okrętu przez długi czas oraz 
niweluje np. możliwość uderzenia kotwicą 
w minę – zaznaczył kpt. mar. Bartosz Blaszke, 
wyznaczony na przyszłego dowódcę „Mewy” 
(obecnie jest dowódcą trałowca bazowego 
ORP „Gopło”). W wyposażeniu okrętu znajdzie 
się też więcej bezzałogowych pojazdów pod-

Podwójne wodowanie
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wodnych, takich jak: „Głuptak”, „Double 
Eagle Sarov”, „Gavia” i „Hugin”, a także 
stacja podkilowa – o dużo większych moż-
liwościach niż dotychczas używane w MW. 
Umożliwi to dostosowanie formy prowadzonych 
działań – w zależności od rodzaju akwenu (jego 
głębokości, warunków hydrometeorologicznych 
i spodziewanego zagrożenia minowego) oraz 
zadania postawionego załodze okrętu.

„Mewa” będzie wyposażona także (oprócz 
precyzyjnej stacji podkilowej) w sonar holo-
wany. W przeprowadzeniu procesu klasyfikacji 
(czyli określenia czy wykryty obiekt podwodny 
jest minopodobny, czy nie) można będzie 
korzystać z bezzałogowych pojazdów pod-
wodnych – dwóch autonomicznych (AUV – 
autonomous underwater vehicle) oraz dwóch 
zdalnie sterowananymi (ROV – remotely ope-
rated underwater vehicle). W arsenale okrętu 
będą także ładunki wybuchowe typu Toczek oraz 
zdalnie naprowadzana na cel armata morska 
kal. 35 mm „Tryton” (głowica elektrooptyczna 
umożliwia śledzenie celu).

Obecnie trwa kompletowanie załogi „Mewy”. 
Uczestniczy ona w kursach organizowanych 
(m.in.) przez: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, 
Politechnikę Gdańską, stocznię Remontowa 
Shipbuilding S.A. w Gdańsku i PGZ Stocznia 
Wojenna Sp. z o. o. w Gdyni. Ponadto, nie-
które szkolenia odbywają się także za granicą.

Do podstawowych zadań okrętu będzie 
należeć: poszukiwanie, klasyfikowanie, identy-
fikowanie i zwalczanie min morskich; rozpo-
znawanie torów wodnych; przeprowadzanie 

jednostek przez akweny zagrożenia minowego; 
stawianie min oraz zdalne sterowanie samo-
bieżnymi platformami przeciwminowymi. 
Okręt będzie brał udział także w operacjach 
morskich – w ramach stałych zespołów sił 
obrony przeciwminowej NATO.

„Mewa” jest trzecim z serii nowoczesnych 
niszczycieli min proj. 258 (typu Kormoran II). 
Pierwszy – ORP „Kormoran” – wszedł do 
służby 28 listopada 2017 roku. Drugi z serii – 
ORP „Albatros” – został zwodowany 10 paź-
dziernika 2019 roku i obecnie jest wyposażany. 

Zwodowana jednostka będzie czwartą 
(w historii polskiej Marynarki Wojennej) 
noszącą nazwę „Mewa”. Pierwszy był trało-
wiec typu FM, służący w latach 1921-1931. 
Kpt. mar. Bartosz Blaszke podkreślił, że nazwa 
„Mewa” jest właściwie cały czas obecna w naszej 
flocie wojennej, a jej wizerunek znajduje się 
również na oznace rozpoznawczej i odznace 

pamiątkowej 13. Dywizjonu Trałowców. 
Jednocześnie, oprócz dziedziczenia bogatej 
tradycji swoich poprzedników, nowy niszczy-
ciel min ma też budować własną tożsamość 
i zapisywać własne karty historii.

Nowa jakość
Przyszły dowódca H-13 „Przemko” 

kpt. mar. Marcin Kierski podkreślił, że powie-
rzenie mu tej funkcji przez dowódcę 12. Dy-
wizjonu Trałowców kmdr. por. Roberta 
Lisowskiego to duże wyróżnienie, ale także 
duża odpowiedzialność – Służba na tak nowo-
czesnej jednostce stanowi wyzwanie, ze względu 
na technologię, ale też powód do dumy i moty-
wuje do działania. Zdaję sobie sprawę, ile 
pracy czeka załogę po podniesieniu bandery, 
w związku z procesem przygotowania nowego 
holownika do służby. Obsada holownika 
szkoli się teraz w zakresie obsługi systemów 
montowanych na jednostce, współpracując 
z budującymi ją wykonawcami.

Holowniki proj. B860 są jednostkami wielo-
zadaniowymi, przeznaczonymi (m.in.) do: zabez-
pieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego 
na morzu i w portach, wykonywania działań 
związanych z ewakuacją techniczną, wspierania 
akcji ratunkowych, transportu osób i zaopatrze-
nia, neutralizowania zanieczyszczeń oraz podej-
mowania z wody materiałów niebezpiecznych. 

H-13 „Przemko” jest ostatnim z sześciu 
nowoczesnych holowników budowanych dla 
polskiej Marynarki Wojennej w Gdańsku.

W przyszłości, standardowe działania 
przeciwminowe okrętu (operującego 
w niebezpiecznym rejonie) zastąpią 
działania pojazdów bezzałogowych 
(wysyłanych i zarządzanych z jego 

pokładu). Świat zmierza w kierunku 
automatyzacji i używania platform 

bezzałogowych – zarówno w powietrzu 
jak i w środowisku wodnym – podkreślił 

kpt. mar. Bartosz Blaszke. Nowe 
technologie zwiększą nasze możliwości  

w kontekście działań w układzie 
narodowym, a także w ramach NATO. 

Dotyczy to nie tylko natowskiego 
zespołu SNMCMG-1 (operującego na 

Bałtyku i Morzu Północnym), w którym 
służył – jako pierwszy polski okręt – 

poprzedni ORP „Mewa”, ale też 
SNMCMG-2 (operującego na Morzu 
Śródziemnym) – gdzie służbę pełnił 

okręt dowodzenia siłami obrony 
przeciwminowej ORP „Kontradmirał 

Xawery Czernicki”. 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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czas wpływania do portu i cumowania 
oraz wychodzenia w morze, wsparciem 
logistycznym okrętów na morzu i w portach, 
wykonywaniem działań związanych z ewa-
kuacją techniczną oraz zabezpieczeniem 
bojowym (np. wyławianiem torped ćwiczeb-
nych i oznaczaniem celów). Oprócz tego, 
jednostka może także: likwidować zanie-
czyszczenia ropopochodne, wyławiać 

przedmioty niebezpieczne, 
wspierać akcje ratunkowe oraz 
transportować pasażerów i zaopa-
trzenie. Jest wyposażona w naj-
nowocześniejsze urządzenia do 
nawigacji i łączności. Siłownia 
holownika jest zautomatyzowana 
oraz monitorowana. Główne sta-
nowisko dowodzenia (GSD) wy-
posażono w zintegrowany mostek 
nawigacyjny, który umożliwia 
obsługę poszczególnych elemen-
tów wyposażenia. Załoga jed-
nostki (licząca dziesięć osób) ma 

do dyspozycji klimatyzowane pomiesz-
czenia – każde z węzłem sanitarnym. 

Długość całkowita jednostki wynosi 
29,2 m, a szerokość 10,4 m. System napę-
dowy stanowią dwa silniki główne, o mocy 
1200 kW każdy. Jednostka jest wyposażona 
w dwa pędniki azymutalne, które umożli-
wiają poruszanie się w każdym kierunku – 
nie tylko naprzód i wstecz, ale również na 
boki. System ten umożliwia utrzymanie 

Jednostka opuściła gdańską stocznię 
Remontowa Shipbuilding S.A. 17 listo-
pada 2020 r., po zakończeniu prób mor-
skich i podpisaniu protokołu zdawczo- 

-odbiorczego. Następnego dnia, zacumowała 
w Świnoujściu, odtąd pełniącym rolę jej portu 
macierzystego. Zgodnie z rozkazem dowódcy 
generalnego RSZ gen. Jarosława Miki –  
w sprawie pierwszego podniesienia bandery 
jednostek pomocniczych MW na 
holowniku o numerze burtowym 
„H-12” – odbyła się ceremonia pod-
niesienia bandery na „Semku”.

W uroczystości wziął udział do-
wódca 8. FOW kadm. Piotr Nieć 
oraz matka chrzestna H-12 „Semko” 
Marzena Gańcza, dyrektor Zespołu 
Szkół Morskich im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Świnoujściu,  
Gdańską stocznię Remontowa Ship-
building S.A. reprezentował prezes 
zarządu Marcin Ryngwelski oraz 
członek zarządu Dariusz Jaguszewski. 

Pierwszym dowódcą holownika został 
chor. mar. Grzegorz Ciesierski, który pod-
kreślił, że dla marynarza jest dużym zaszczy-
tem objęcie dowodzenia na nowej jednostce 
polskiej Marynarki Wojennej. To również 
pewna forma zaufania i wyróżnienia ze strony 
przełożonych. Zaznaczył też, że z jego obo-
wiązkami wiąże się poczucie odpowiedzial-
ności za załogę i użytkowany sprzęt. Istotne 
jest dbanie o bezpieczeństwo podczas realizo-

Biało-czerwona na „Semku”
W Porcie Wojennym Świnoujście odbyła się – 9 grudnia – uroczystość pierwszego podniesienia 
bandery pomocniczych jednostek pływających MW na holowniku H-12 „Semko”. Nowa jednostka 
weszła w skład 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

wania zadań na morzu i w porcie. Dla załogi 
„Semka”, służba na nowoczesnej jednostce 
oznacza szereg dodatkowych obowiązków 
oraz konieczność systematycznego szkolenia 
specjalistycznego. Niemniej, jest ona źródłem 
marynarskiej satysfakcji, gdyż tworzą pierw-
szą załogę „H-12”.

Prezes zarządu stoczni Remontowa Ship-
building S.A. Marcin Ryngwelski podkreślił 

znaczenie współpracy z polską Marynarką 
Wojenną, podczas realizowanych zamówień. 
Obecnie trwa doposażanie dwóch niszczycieli 
min proj. 258 (typu Kormoran II) – „Albatrosa” 
(zwodowanego w październiku 2019 r.) oraz 
„Mewy” (zwodowanej w grudniu 2020 r., 
wraz z holownikiem H-13 „Przemko”).

Podstawowe zadania holownika H-12 
„Semko” (projektu B860) są związane (m.in.) 
z: asystowaniem większym jednostkom pod-
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Na początku grudnia, do dalszej służby wrócił wyremontowany 
i zmodernizowany okręt szkolny ORP „Wodnik” – wchodzący w skład 
Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 

„Wodnik” wraca do linii

Prace remontowe, trwające dziewiętnaście 
miesięcy, wykonała stocznia NET 
MARINE – Marine Power Service 

Sp. z o.o. w Szczecinie. Główne stanowisko 
dowodzenia „Wodnika” zyskało: nowoczesne 
konsole, radar, systemy nawigacji i łączności 
wewnętrznej. Poprawiono komfort pracy służby 
wachtowej – przez (m.in.) zwiększenie moż-
liwości obserwacji. Wymieniono lub zmoderni-
zowano większość mechanizmów okrętowych. 
Przeprowadzono naprawę i częściową wymianę 
włazów, luków i iluminatorów okrętowych. 
W szkolnej kabinie nawigacyjnej zamonto-
wano (m.in.) nowoczesną mapę elektroniczną. 
Znacznie poprawiono wygląd i funkcjonalność 
pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych, 
przystosowując je do współczesnych stan-
dardów. Okręt uzyskał także zdolność uzupeł-
niania ładunków płynnych i stałych w morzu 
(ang. Replenishment at Sea – RAS) oraz 
transportu ładunków dodatkowych. Zmoder-
nizowano elementy układu napędowego. 

Jednostka spełnia współczesne wymagania, 
zarówno w zakresie komfortu służby jak 
i warunków do: przeprowadzania szkoleń, 
doskonalenia umiejętności przyszłych adeptów 
sztuki wojenno-morskiej oraz realizowania 
innych zadań. Załoga „Wodnika” pomyślnie 
zaliczyła zadanie programowe „O-1” i przy-
gotowuje się do zaliczenia zadania „O-2”. Na 
początku 2021 roku okręt wyjdzie w rejs 
nawigacyjno-szkoleniowy z kadrą naukową 
i podchorążymi AMW w Gdyni.

Podczas ponad czterech dekad służby pod 
biało-czerwoną banderą, ORP „Wodnik” 
uczestniczył w szkoleniu ponad trzech tysięcy 
przyszłych oficerów MW. Na okręcie są pro-
wadzone praktyki: kandydackie, nawigacyjno-
-szkoleniowe oraz oficerskie (w czasie których 
podchorążowie zapoznają się, m.in., z warun-
kami służby na morzu). Podczas szkoleń 

techniczno-specjalistycznych, podchorążowie 
uczą się użycia uzbrojenia i obsługi mechani-
zmów okrętowych. Ponadto, poznają tradycje 
polskiej MW oraz jej współczesne oblicze, 
a także odwiedzane porty morskie. Mają moż-

liwość stosowania „Regulaminu służby na 
okrętach MW RP”, „Ceremoniału morskiego” 
i „Metodyki szkolenia bojowego”. Uczest-
niczą w uroczystościach państwowych 
i lokalnych, reprezentując polską banderę.

Okręt szkolny ORP „Wodnik” to „weteran” 
międzynarodowej operacji „Pustynna Burza”, 
w 1991 roku na Zatoce Perskiej. 

holownika w odpowiedniej pozycji wzglę-
dem holowanego okrętu, nawet w sytuacji 
oddziaływania wiatru bocznego oraz silnego 
prądu w wąskich kanałach portowych. Dzięki 
takiemu napędowi, jednostkę cechuje duża 
manewrowość – wpływająca na większe bez-
pieczeństwo pływania. W wyposażeniu jest 

kmdr ppor. Radosław Pioch
rzecznik3fo@ron.mil.pl

także: żuraw dźwigowy, łódź robocza oraz 
dwie windy holownicze (o uciągu 35 ton). 

H-12 „Semko” jest czwartym holownikiem 
projektu B860 (z serii sześciu jednostek). Jego 
wodowanie i chrzest odbyły się 20 listopada 
2019 r. Dwie jednostki – H-3 „Leszko” 
i H-13 „Przemko” – znajdują się w fazie budowy 
i doposażania. Trzy nowoczesne holowniki – 
H-1 „Gniewko”, H-2 „Mieszko” oraz H-11 
„Bolko” – pełnią już służbę w polskiej MW.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl FO
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W porcie wojennym w Gdyni, 
na terenie 13. Dywizjonu 
Trałowców im. adm. floty 
Andrzeja Karwety, odbyła się – 

4 grudnia – uroczystość pożegnania zasłużo-
nego dla Marynarki Wojennej niszczyciela 
min ORP „Flaming”. W skromnej ceremonii – 
ze względu na stan pandemii – wzięli udział 
(m.in.): dowódca 8. Flotylii Obrony Wybrzeża 
kadm. Piotr Nieć, dowódca 13. DTR kmdr por. 
Jarosław Iwańczuk oraz ostatni dowódca 
okrętu kmdr ppor. Michał Narłowski. 

Bogatą historię służby okrętu przedstawił 
kadm. Piotr Nieć – ORP „Flaming” był 
świadkiem przemian systemowych – w tym 
wejścia Polski do NATO. Jego załoga dbała, 
by okręt wykonywał wzorowo zadania 
(zarówno pod banderą MW jak i pod flagą 
sojuszu północnoatlantyckiego) – tak aby nasz 
kraj mógł się rozwijać i żeby był bezpieczny.

Dowódca 8. FOW również podziękował 
załodze okrętu, za trud i wyrzeczenia w czasie 
codziennej służby – Wiele czasu spędziliście na 
okręcie w morzu i w porcie. Często więcej niż 
w swoim własnym domu. Tak wygląda nasza 
służba, ale taką właśnie służbę wybraliśmy.

Ostatni dowódca ORP „Flaming” kmdr 
ppor. Michał Narłowski szczególne słowa 
uznania skierował do załogi wycofywanego 
z linii niszczyciela min – Dziękuję tym 
wszystkim, którzy choć niewielką część życia 
związali z „Flamingiem”. Wierzę, że każdy 
członek załogi – na przestrzeni tego 
półwiecza – odczuwał dumę z możliwości 
służby na jego pokładzie. Dziękuję też za to, 
że dzięki wam „Flaming” zawsze wywiązywał 
się z powierzonych zadań. Wyrażam nadzieję, 
że spotkam się – w najbliższej przyszłości –
z większością z was na pokładzie nowego 
niszczyciela min ORP „Albatros”, gdzie 
wspólnie będziemy stawiać czoła kolejnym 
wyzwaniom. Dowodzenie wami było dla 
mnie zaszczytem. Jesteście wyjątkową grupą 
ludzi, skłonnych do poświęceń i przedkładania 
dobra okrętu ponad dobro osobiste. 

Służbę na niszczycielu min wspominał także 
bosman okrętowy chor. mar. Krzysztof 
Karczewski – Byłem dopiero trzecim – i aż 
trzecim – bosmanem okrętowym. „Flaming” – 
jak kapsuła czasu – przebrnął przez wszyst-
kie przemiany, by dalej być miejscem, gdzie 
kształtowały się charaktery i doskonaliło się 
rzemiosło morskie. Powiem krótko – dziękuję 
za trału stawianie i za szant śpiewanie. Dzię-
kuję za wspólną służbę, partnerstwo i koleżeń-
stwo. Dziękuję.

Wycofywany ze służby okręt zostanie 
zastąpiony przez pierwszy seryjny niszczyciel 
min projektu 258 – ORP „Albatros”, który ma 
zostać – planowo – ukończony w ostatnim 
kwartale 2021 roku. ORP „Flaming” jest 
drugą jednostką projektu 206FM, która skoń-
czyła służbę w Marynarce Wojennej. Pierw-
sza z nich – ORP „Mewa” – zakończyła służbę 
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Pół wieku pod polską banderą
Na niszczycielu min ORP „Flaming” po raz ostatni spuszczono banderę MW. W trakcie 
54 lat wyjątkowej służby okrętu, jego załoga zneutralizowała setki niewybuchów i obiektów 
niebezpiecznych, zalegających na dnie Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego.

1. Wystąpienie okolicznościowe 
dowódcy 8. FOW kadm. Piotra Niecia.
2. Ceremonia ostatniego spuszczenia 

bandery MW na niszczycielu min 
ORP „Flaming” (621)
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pojazdy podwodne Ukwiał (zaprojektowane 
i zbudowane przez inżynierów Politechniki 
Gdańskiej), a także dwuprzedziałową komorę 
dekompresyjną szczecińskiej firmy Aquati-
cus – przeznaczoną dla płetwonurków. 

W odróżnieniu od pozostałych modernizo-
wanych trałowców bazowych, „Flaminga” 
wyposażono w ster strumieniowy norweskiej 
firmy Brunvoll oraz w pędnik azymutalny 
niemieckiej firmy Schottel.  

Współpraca sojusznicza
Ponowne wcielenie okrętu do służby miało 

miejsce w czerwcu 2001 roku. W trakcie prawie 
dwudziestoletniej służby w roli niszczyciela 
min, ORP „Flaming” uczestniczył w licznych 
ćwiczeniach międzynarodowych – w tym 
z cyklu: „Northern Coast”, „Strong Resolve”, 
„Open Spirit” oraz „Baltops”. W latach 2003, 
2006, 2011 i 2014 załoga okrętu realizowała 
zadania w składzie stałego zespołu sił obrony 
przeciwminowej NATO (Mine Counter-
measures Forces North – MCM FORNORTH, 
a od 1 stycznia 2005 roku Standing NATO Mine 
Countermeasures Group 1 – SNMCMG-1). 

Dla mnie ten okręt to solidny kawałek 
życia – podkreślił kmdr ppor. Michał 
Narłowski. Do załogi „Flaminga” dołączyłem 

zaraz po studiach w Akademii MW. 
Łącznie, na różnych stanowiskach, 
spędziłem na nim osiem lat. Szczególnie 
mocno utkwiły mi w pamięci ćwicze-
nia „Joint Warrior” – ze względu na 
specyfikę miejsca, gdzie były prowa-
dzone. W Szkocji góry zaczynają się 
(praktycznie) za linią brzegową. Morze 
Północne zlewa się tam z Atlantykiem. 
Fale są wyższe i dłuższe niż na Bałtyku, 
co – na tak niewielkim okręcie jak 
nasz – potrafi się dać mocno we znaki.

Służbę w MCM FORNORTH dosko-
nale zapamiętał były dowódca 13. DTR 
kmdr Piotr Sikora, obecnie służący 
w Inspektoracie MW w Gdyni – Było 

to w 2003 roku. Pierwsza misja na „Flamingu” 
była dla mnie dużym wyzwaniem, ponieważ 
do tej pory służyłem na trałowcu bazowym 
ORP „Śniardwy”. Nowa jednostka funk-
cjonowała według procedur NATO, które 
wtedy poznawaliśmy i wdrażaliśmy. Pamię-
tam, że jednym z ćwiczonych manewrów było 
np. wchodzenie do portu w nocy, z wyłączo-
nym radarem i wygaszonymi światłami.

*    *    *
ORP „Flaming” pełnił służbę do samego 

końca. Eksploatację okrętu wstrzymano 
dopiero we wrześniu. Jeszcze w czerwcu 
„Flaming” i „Kormoran” (przy wsparciu 
nurków minerów) przeprowadziły operację 
neutralizacji niemieckiej miny morskiej 
typu GC w okolicy gdyńskiego portu.

w grudniu 2019 roku. Obecnie pozostaje 
w linii ostatnia jednostka projektu 206FM – 
ORP „Czajka”.

Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że okręty 
te mają już swoich następców – nowoczesne 
niszczyciele min typu Kormoran II – 
podkreślił dowódca 13. DTR kmdr 
por. Jarosław Iwańczuk. 

Jaki będzie dalszy los „Flaminga”? 
Prawdopodobnie, jednostka zostanie 
przekazana do Agencji Mienia Woj-
skowego. Po demontażu, część wypo-
sażenia zostanie wykorzystana na 
innych okrętach lub w Akademii MW 
w Gdyni i w Centrum Szkolenia MW 
w Ustce, natomiast bandera MW – 
zgodnie z ceremoniałem morskim – 
trafi do Muzeum MW w Gdyni.

Kadłub okrętu zostanie (najprawdo-
podobniej) zezłomowany. Mam cichą 
nadzieję, że w jakiejś formie uda się 
go zachować dla potomności – powiedział 
kmdr por. Jarosław Iwańczuk. Zapewne prze-
kształcenie „Flaminga” w stojący na wodzie 
okręt-muzeum byłoby zbyt kosztowne, ale 
może ktoś będzie chciał go wyslipować i za-
aranżować na potrzeby zwiedzających. 
Choć, oczywiście, to już nie nasza decyzja. 

B A N D E R A

Ponad pół wieku historii
Biało-czerwoną banderę podniesiono na 

ORP „Flaming” 27 września 1966 roku. Jego 
matką chrzestną została Joanna Tor-Miszczak. 
Zgodnie z przedwojenną tradycją polskiej 
floty wojennej, nowy trałowiec otrzymał 
imię pochodzące od nazwy ptaka wodnego. 

ORP „Flaming” zbudowano w gdyńskiej 
Stoczni im. Komuny Paryskiej (w 1966 roku), 
jako jeden z dwunastu trałowców bazowych 
projektu 206F. Głównymi projektantami 
okrętu byli inż. Henryk Andrzejewski i inż. 
Dionizy Wiśniewski. Pierwszym dowódcą 
okrętu został kpt. mar. Marian Kazubek. 
Jednostka weszła w skład 13. Dywizjonu 
Trałowców – podporządkowanego 9. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Helu, a następnie (od 
lipca 2006 roku) świnoujskiej 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża. 

Po 34 latach służby, jako trałowiec bazowy, 
okręt wycofano z linii i skierowano do Stoczni 
Marynarki Wojennej w Gdyni na moderniza-
cję. W latach 2000-2001 ORP „Flaming”, 
(podobnie jak wcześniej ORP „Mewa” oraz 
ORP „Czajka”) przebudowano do standardu 
niszczyciela min (projektu 206FM). Okręt 
przeszedł (m.in.) przebudowę większości 
pomieszczeń oraz zyskał nową, większą nad-

budówkę, gdzie ulokowano główne stanowisko 
dowodzenia. Zamontowano także nowy 
zestaw artyleryjsko-rakietowy ZU-23-2MR 
Wróbel II. Znaczącej modernizacji poddano 
wyposażenie radioelektryczne. „Flaming” 
zyskał również: trał akustyczny AAG, trał 
elektromagnetyczny TEM-PE-2MA oraz dwa 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Ostatni dowódca ORP „Flaming” 
kmdr ppor. Michał Narłowski
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1. Kmdr ppor. Dariusz Demski 
z kpt. w st. spocz. Janem Kowalczysem.

2. Uroczystość w Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku (24 czerwca 

2020 roku). Awans na stopień kapitana 
oraz uhonorowanie Kombatanckim 

Krzyżem Zasługi i Medalem WP

Urodził się 27 października 1927 roku 
we wsi Rakliszki, położonej na 
granicy województwa nowogródz-
kiego oraz województwa wileń-

skiego przedwojennej Polski. Od wczesnych 
lat dziecięcych podziwiał wojsko. Usłyszane 
w szkole słowa znanego wiersza o marszałku 
Józefie Piłsudskim – Rydz-Śmigły na rozkaz 
staje w Belwederze, Marszałek do niego swoje 
ręce bierze. Towarzyszu broni – ja wódz Ci 
powierzam, co mam najdroższego – polskiego 
żołnierza – głęboko zapadły w jego sercu. 
Uświadomiły mu – wówczas 8-letniemu 
chłopcu – co znaczy żołnierz dla ojczyzny. 

W momencie wybuchu wojny z Niemcami, 
jego dwaj najstarsi bracia włączyli się do 
walk w czasie kampanii wrześniowej, a póź-
niej walczyli w konspiracji. Trzeci dołączył 
do nich jesienią 1940 roku. On sam także 
o tym marzył i zazdrościł braciom mundurów. 
Był jednak za młody i jako ostatni – najmłod-
szy – musiał zostać z rodzicami na gospodar-
stwie. Kilka lat później, wskutek nacisków 

i kartoflami. Musiałem pokonać zamarzniętą 
rzekę – most był zniszczony. Niestety, lód się 
załamał – konie i wóz wpadły do rzeki. Po 
drugiej stronie stali wartownicy niemieccy – 
zobaczyli, co się stało. Pomogli mi wyciągnąć 
wóz na brzeg. Tłumaczyłem, że jadę do wujka 
i wiozę mu żywność. To był mój pierwszy raz, 
kiedy poczułem prawdziwy strach.

Do jego zadań należało także zdobywanie 
broni. Taki rozkaz dostał, kiedy grupa ruszyła 
na Wilno. On został i miał pozyskać uzbrojenie. 
Kiedy przechodził front, udało mu się zdobyć  
broń rosyjską i niemiecką, granaty oraz amuni-
cję. Zakonserwował broń i ukrył w skrzyni 
pod kamieniami, około 300 m od domu. Wraz 
z ustaniem walk, została ustanowiona sowiecka 
władza. Latem Janek – nie wiedząc, co zrobić 
z ukrytą bronią – zgłosił się do wcześniej 
mianowanego nowego dowódcy miejscowej 
placówki, który nie był nią zainteresowany. 
Został wybrany do wiejskiej rady narodowej 
i zaczął współpracę z nową władzą. 

W nocy 13 sierpnia, w domu Janka pojawiło 
się pięciu oficerów sowieckich, aby odebrać 
ukrytą broń. Zrzucili go z łóżka, związali 
i przesłuchali. Za brak współpracy grozili 
spaleniem domu i zesłaniem na Syberię. 
W obawie o życie rodziców, Janek podał miejsce 
składowania broni. Podczas dalszego przesłu- FO
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samego Janka, skontaktowano się z dowódcą 
miejscowej placówki Armii Krajowej. W roz-
mowie z ojcem ustalono, że Janek zostanie 
przyjęty na próbę. Było to w marcu 1943 roku. 
Kartą przetargową była jego umiejętność 
naprawy broni, dlatego – w pierwszym okresie 
działalności konspiracyjnej – właśnie tym się 
zajmował. Po roku – 1 kwietnia1944 roku – 
złożył przysięgę wojskową, przyjmując pseudo-
nim „Śmiały”. Został przydzielony (jako łącz-
nik) do dowódcy (ps. „Szalony”) 2. Kompanii 
Rezerwowej 5. Batalionu 77. Pułku Piechoty 
Armii Krajowej w okręgu nowogródzkim. 
Przewoził głównie rozkazy, czasami broń 
i umundurowanie. 

Tak wspomina jedno z wielu zdarzeń 
w czasach działalności w konspiracji – Prze-
woziłem broń – ukrytą pod workami ze zbożem 

Walczyli o niepodległą Polskę w czasie wojny – byli 
więzieni, zsyłani na Syberię, ginęli. Dawali wtedy – i dają 
obecnie – świadectwo patriotyzmu. Jednym z bohaterów 
tamtych czasów jest kpt. w st. spocz. Jan Kowalczys – 
żołnierz Armii Krajowej i więzień sowieckich łagrów. 

Sztafeta pokoleń
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chiwania podał fałszywy rok urodzenia – 1931, 
a nie 1927. Miał nadzieję, że to uratuje go od 
kary śmierci – tak też się stało. W Mińsku zo-
stał osądzony i skazany (za działalność w Armii 
Krajowej na szkodę ZSRR) na: 10 lat więzie-
nia, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich 
oraz 10 lat zesłania w najdalsze krańce 
Związku Sowieckiego. W latach 1944-1950 
był więźniem obozów w: Lidzie, Mińsku, 
Orszy, Mołotowsku oraz Norylsku. Był kato-
wany. 14 grudnia 1950 roku został zwolniony 
z łagru w Norylsku, ale musiał zostać na zesła-
niu. Miał wtedy 23 lata. 

Po zwolnieniu z łagru, został zatrudniony 
przez człowieka z Tajmyru. Pracował przy 
remontach parowozów w Norylsku. Później, 
został skierowany do innych prac. W ciągu 
czterech lat wyszkolił się – za sprawą osoby, 
która go zatrudniła – na ślusarza, spawacza 
i tokarza. Za to był wykorzystywany do pracy 
bardzo intensywnie. Pełnił także funkcję 
pomocnika maszynisty, a potem nawet został 
maszynistą. Kombinat norylski rozwijał się. 
Powstawały zakłady pracy. Do niektórych nie 
było możliwości doprowadzenia prądu, dlatego 
do napędu turbin, do produkcji prądu sprzeda-
wano wyremontowane stare kotły parowozowe. 
Z dostawą tego chodliwego towaru, Janek był 
wysyłany do różnych miejsc. Dobrze zarabiał – 
dostawał tzw. „polarne”. 

Nie myślałem, że przeżyję i zobaczę 
kiedykolwiek ojczyznę. W 1951 roku zorgani-
zowano pokazowy pociąg z Krasnojarska do 
Polski. Z różnych zakątków Syberii zabrano 
255 osób. Nie liczyłem, że dostanę się do niego 
lub do innego – z wracającymi do kraju Pola-
kami – ponieważ NKWD wpisało w moich 
dokumentach, że jestem obywatelem sowiec-
kim. Wśród wyjeżdżających byli moi koledzy 
z 5. batalionu – byli członkowie AK. Dałem 
im adresy moich braci w Polsce i rodziców na 
Wileńszczyźnie – żeby przekazali polskiej 
ambasadzie informację, że ja – Polak – jestem 
na Tajmyrze. Czekałem. Aż do 1955 roku nie 
miałem nadziei na powrót – wspomina. 

Po kilku latach kontaktów listowych 
z ambasadą polską – otrzymał upragnioną wizę. 
Do Polski wrócił 6 maja 1957 roku – pocią-
giem, który o godzinie 7.19 zatrzymał się na 
stacji Terespol.

Po powrocie do ojczyzny nie było mu jednak 
łatwo. Wiedziano, że był w więzieniu – trakto-
wano go jak kryminalistę. Ze swoim doświad-
czeniem, dostał pracę w Polskich Kolejach 
Państwowych. Nie uznano jednak jego rosyj-
skich kwalifikacji do prowadzenia lokomotyw – 
musiał odbyć ponowne szkolenie w Polsce. 
Pracował w DOKP w Gdańsku (w latach 
1957-1972), jako maszynista parowozów i po-
jazdów spalinowych oraz elektrycznych, a następ-
nie – jako instruktor (do emerytury w 1987 roku). 
W 1971 roku – jako kierownik składu – spe-
cjalnym pociągiem z Gdańska na Westerplatte 

Uczestniczył pan w siedmiu misjach 
poza granicami kraju – jakie doświad-
czenia z tych wyjazdów uważa pan za 
najcenniejsze?

Przede wszystkim, była to możliwość 
sprawdzenia się podczas realnych działań 
bojowych w skrajnie niebezpiecznym środo-
wisku, jakim jest obszar konfliktu zbrojnego. 
Uczestniczyłem w operacjach wojskowych 
w ramach struktur NATO – wykonywałem 
zadania zarówno w powietrzu jak i na lądzie. 
Mimo zdobytych doświadczeń, odporności 
na stres i umiejętności wykonywania obowiąz-
ków w sytuacji zagrożenia – obawa o życie 
towarzyszyła mi cały czas. Kiedy zaczynałem 
służbę wojskową – jako podchorąży Wyższej 
Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie – 
nasz instruktor spadochronowy powtarzał, 
że jeżeli czujemy 
strach przed każdym 
skokiem spadochro-
nowym, to jest to wła-
ściwy odruch obronny 
i nie mamy się czego 
wstydzić. Ważne jest, 
aby mieć siłę przezwy-
ciężyć ten strach i wy-
skoczyć. Jeżeli jednak 
przestaniemy odczu-
wać strach, to wtedy 
powinniśmy przestać 
skakać, bo wówczas 
bardzo łatwo o pomyłkę 
i tragiczny w skutkach 
wypadek. To podsu-
mowanie można prze-
nieść na każdą inną 
dziedzinę życia. Będąc na misjach, jeszcze 
bardziej uświadomiłem sobie, jak cennymi 
wartościami są niepodległość i bezpieczny 
dom rodzinny – o które zawsze, bezwzględ-
nie, należy walczyć.

Dlaczego zdecydował się pan na 
udział w misjach zagranicznych?

Moim zdaniem, udział w takich działaniach 
jest dla każdego żołnierza praktycznym 
egzaminem z wiedzy, jaką zdobył podczas 
szkolenia w kraju. Misje dają możliwość 
udowodnienia żołnierskiego profesjonalizmu. 
Ponadto, chciałem sprawdzić się w zupeł-
nie nowych warunkach. Innym, ważnym 
powodem było – płynące z głębi serca – prze-
konanie, że jako żołnierz nie powinienem 

siedzieć za przysłowiowym biurkiem, ale 
aktywnie uczestniczyć w działaniach 
sojuszniczych, w ramach NATO.

Co wpłynęło na podjęcie się przez 
pana opieki nad kombatantami i wete-
ranami II wojny światowej?

Biorąc udział w misjach, uzyskałem 
status weterana. Będąc wielokrotnie 
w Stanach Zjednoczonych, byłem świad-
kiem szacunku, z jakim są tam traktowani 
żołnierze biorący udział w każdej wojnie. 
Weterani z dumą noszą emblematy swoich 
jednostek wojskowych oraz symbole 
świadczące o tym, że służyli w obronie 
interesów ojczyzny. W szkołach, na uczel-
niach, a nawet w wielu domach są pisane 
listy do żołnierzy służących poza granicami 

Stanów Zjednoczo-
nych. W ten sposób 
obywatele wspierają 
żołnierzy – wyrażają 
swoją wdzięczność 
i szacunek. Niestety, 
w Polsce tak nie jest. 
Pomyślałem, że moż-
na – i warto – to zmie-
nić. Zrobienie sobie 
zdjęcia z kombatantami 
przy pomniku – z okazji 
świąt państwowych – 
to za mało. Należy 
pokazać bohaterom, 
którzy przelewali krew 
walcząc o naszą wol-
ność, jak bardzo jesteś-
my im za to wdzięczni 

i jak bardzo są dla nas wciąż ważni. 

Kiedy zaangażował się pan w działal-
ność edukacyjną i charytatywną?

W 2015 roku rozpocząłem – skierowaną 
do młodzieży szkolnej – akcję „List do żoł-
nierza”, której celem było przedstawienie 
służby żołnierzy w ramach misji poza grani-
cami Polski. Podczas pierwszych spotkań,                                                                                                                                         
przedstawiałem historię współczesnych 
konfliktów zbrojnych oraz zadania naszych 
żołnierzy podczas służby w składzie polskich 
kontyngentów wojskowych. Z czasem, za-
cząłem wzbogacać prezentacje o historię 
i tradycje polskiego oręża oraz walkę z oku-
pantem – niemieckim i sowieckim. Stawiałem
młodzieży, jako wzorce do naśladowania, 

WARTO OTWORZYĆ SIĘ NA INNYCH
Z kmdr. ppor. Dariuszem Demskim z gdyńskiego Centrum 

Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego – wielokrotnym 
uczestnikiem misji poza granicami Polski i członkiem Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz opiekunem kombatantów 

podziemia antykomunistycznego i żołnierzy 1. Dywizji Pancernej 
gen. dyw. Stanisława Maczka w Trójmieście – rozmawia Edyta Górska.
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transportował urnę z prochami bohaterskiego 
dowódcy Wojskowej Składnicy Tranzytowej   
mjr. Henryka Sucharskiego.

Na początku żałowałem, ale nauczyłem się 
żyć w każdej sytuacji – przyzwyczaiłem żołą-
dek, że strawi wszystko, co zjem. Wyrobiłem 
charakter, nic mi nie było straszne i niczego 
się nie lękałem. Dziś nie żałuję – podkreśla. 
Dzięki mojej historii poznaję miłych, mądrych 
ludzi – żołnierzy, działaczy, mogę spotykać się 
z młodzieżą i mówić jej o moich przeżyciach, 
przeżyciach członków AK i tych wywiezio-
nych na Syberię. I taki jest mój cel – przeka-
zać przeżycia moje i tych, których już nie ma, 
a walczyli o wolną Polskę. Każdy żołnierz, 
noszący mundur chłopak czy dziewczyna, to 
moi bracia.

W 1989 roku przyznano mu uprawnienia 
kombatanckie i mundur żołnierski. Z okazji 
50. rocznicy powstania Armii Krajowej (14 lutego 
1992 roku) został awansowany na stopień 
starszego sierżanta. W uznaniu jego zasług 
i działalności dla Polski, w kolejnych latach 
otrzymywał kolejne awanse. 

Jan Kowalczys od lat spotyka się z mło-
dzieżą szkolną. Przybliża historię kresów 
wschodnich i opowiada o swoich przeżyciach 

zaszczepiali w dzieciach miłość do ojczyzny. 
Ubolewa, że dziś zabiegani rodzice często nie 
przekazują właściwie tradycji narodowych 
w swoich rodzinach, nie traktują ich poważnie. 

Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. 
Najważniejsze odznaczenie to Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski. Niezwykłym 
sentymentem darzy medal z okazji 100-lecia 

„ Ś M I A Ł Y ”  –  S Y B I R A K  I  Ż O Ł N I E R Z  A K

z czasów wojny – o akcjach, w których brał 
udział i o życiu w łagrach. Jego przeżycia 
wywołują u młodzieży duże wzruszenie. 
Przekazuje i podkreśla wartości, jakie były 
cenne i którymi się kierowało jego pokolenie – 
nie tylko w czasie wojny. Uczy patriotyzmu. 
Chętnie opowiada o marszałku Piłsudskim. 
Wspomina dzieciństwo – podkreśla, jak dorośli 

przykłady bohaterskich postaw kom-
batantów w czasie walk o niepodległość 
Polski oraz poświęcenie weteranów dzia-
łań poza granicami państwa. Uczest-
nicząc w uroczystościach patriotycznych 
z udziałem kombatantów, miałem okazję 
porozmawiać z nimi i bliżej ich poznać. 
Pomyślałem, że warto nawiązać przyjaciel-
skie relacje. 

Udało się.
Tak. Zaczęło się od wspólnych spotkań 

oraz rozmów. Spotykaliśmy się prywatnie 
i służbowo podczas uroczystości państwo-
wych. Z dnia na dzień stawaliśmy się 
sobie coraz bliżsi, zaczęliśmy nabierać 
do siebie zaufania. Z czasem, zacząłem 
odwiedzać ich w domach, dzwoniliśmy 
do siebie coraz częściej, aż w kilku wypad-
kach staliśmy się przyjaciółmi. 
Poznawałem historie rodzin, młodzieńcze 
marzenia, a często także tragiczne losy 
kombatantów. Wartości, zgodnie z którymi 
żyli i za które gotowi byli umierać bohate-
rowie II wojny światowej, są mi bardzo 
bliskie – dlatego od pierwszego spotka-
nia rozumieliśmy się bez słów. Obopólna 
chęć podtrzymania relacji zaowocowała 
stałą współpracą. Obecnie, pozostaję 
w kontakcie z sześcioma kombatantami 
z województwa pomorskiego. Staram się 
odwiedzać ich przynajmniej raz w tygo-
dniu i kilka razy rozmawiać z nimi 
telefonicznie. Jest bardzo ważne, aby – 
dzięki naszym kontaktom – kombatanci 

wiedzieli, że ktoś o nich pamięta. Każdy 
z nich nadal czuje się żołnierzem. 
Przyznam, że doskonale ich rozumiem.

Jaki jest cel pana działalności?
Myślę, że chyba można sparafrazować 

znane powiedzenie – „Człowiek z munduru 
łatwo wyrasta, ale mundur z człowieka 
trudniej”. Chcę, aby nadal czuli się żoł-
nierzami, żeby z dumą nosili wymarzony 
mundur. Bardzo często czekali na taką 
możliwość całe lata. Uważam, że 
zasługują na szczególne wyróżnienie 
i wdzięczność każdego z nas. Swoją po-
stawą stanowią wzór do naśladowania 
dla młodego pokolenia, a ich życiorysy są 
dowodem na prawdziwość słów modlitwy 
ks. Piotra Skargi – „Wszechmogący wieczny 
Boże, spuść nam szeroką i głęboką mi-
łość ku braciom i najmilszej Matce, 

Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, mogli 
służyć uczciwie”. Weterani z czasów 
II wojny światowej są swego rodzaju 
pomostem między nami – współcześnie 
żyjącymi – a epoką przedwojenną. Zna-
jąc zasługi kombatantów, wnioskuję dla 
nich o odznaczenia państwowe i resortowe. 
Mam świadomość, że właśnie zasługują 
na szczególne wyróżnienia. Chcę, aby 
naturalną stała się sztafeta patriotyzmu 
między pokoleniami. 

Kto wspiera pana działania?
Kontakty z kombatantami były moją 

prywatną inicjatywą, podjętą z potrzeby 
serca. Z czasem, do dowódcy COM-DKM 
wiceadm. Krzysztofa Jaworskiego wpły-
nęła prośba od kombatantów z woje-
wództwa pomorskiego (zrzeszonych 
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odzyskania niepodległości – z podobizną 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród innych 
odznaczeń znajdują się (m.in.): Medal Wojska 
(przyznany w 1948 roku przez Rząd RP 
na uchodźstwie w Londynie, za męstwo 
i odwagę  podczas walk z hitlerowskim oraz 
bolszewickim okupantem), Krzyż Armii 
Krajowej (otrzymany dwukrotnie – w 1981 roku 
od Światowego Związku Żołnierzy AK 
w Londynie oraz w 1996 roku od ŚZŻ AK 
w Warszawie), Krzyż Partyzancki, Krzyż 
Sybiraka, Krzyż Weterana oraz pamiątkowa 
odznaka „Akcja Burza”. Jan Kowalczys 
przyjmuje te medale – jak mówi – Nie tylko 
dla siebie, ale (przede wszystkim) dla tych, 
którzy zostali w wiecznej zmarzlinie.

W Kościele Garnizonowym Marynarki 
Wojennej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Gdyni-Oksywiu miała miejsce (20 września 
2020 roku) podniosła uroczystość – dekoracja 
kpt. w st. spocz. Jana Kowalczysa najwyższym 
odznaczeniem Ordynariatu Polowego WP – 
Medalem Milito Pro Christo, nadanym przez 
biskupa polowego Wojska Polskiego 
gen. bryg. dr. Józefa Guzdka.

w Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych), o wyrażenie zgody na spra-
wowanie przeze mnie opieki nad nimi – 
na co przystał. Ponadto, moje działania 
wspierają koledzy ze Stowarzyszenia 
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ 
oraz z Morskiego Koła Związku Oficerów 
Rezerwy RP. Dużą pomoc okazuje mi także 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Gdańsku, a także Urząd ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. 

Kombatanci często uczestniczą 
w spotkaniach z młodzieżą szkolną.

Wiele szkół podstawowych w Gdańsku 
zaprasza kombatantów na spotkania. 
Młodzież – z wypiekami na twarzy – 
słucha ich wspomnień i czerpie wiedzę 
z żywej lekcji historii. Należy dołożyć 
wszelkich starań, aby takie spotkania 
odbywały się regularnie. Dzięki temu 
przeżycia oraz wartości, którymi żyli żoł-
nierze walczący o Polskę, nie przeminą. 
Zostaną przekazane młodszemu pokole-
niu i będą stanowiły dla niego wzór do 
naśladowania. Gotowość do poświęce-
nia życia i zdrowia dla dobra ojczyzny jest 
oczywistym dowodem na patriotyzm, który 
demonstrujemy np. w czasie Narodowego 
Święta Niepodległości. Te uroczystości 
nie mogą się odbyć bez kombatantów. 
Podczas jednej z nich, w 2018 roku, 
poznałem byłego żołnierza Armii Krajo-
wej kpt. w st. spocz. Jana Kowalczysa – 
wtedy jeszcze porucznika.

W holu głównym budynku odsłonięto 
tablicę upamiętniającą patrona 
oraz umieszczono dwie gabloty 

prezentujące pamiątki z nim związane: od-
znaczenia i medale, reprinty książek, kopie 
dokumentów z Centralnego Archiwum Woj-
skowego w Warszawie oraz zdjęcia związane 
z jego życiem. Nad wejściem do sali wykłado-
wej zawieszono portret 
patrona. Ze względu na 
stan pandemii, ceremo-
nia nadania imienia była 
bardzo skromna.

*    *    *
Kmdr ppor. Heliodor 

Laskowski był twórcą 
polskiej artylerii nad-
brzeżnej w okresie 
międzywojennym oraz 
pomysłodawcą i orędow-
nikiem silnego ufortyfi-
kowania bazy MW na 
Półwyspie Helskim. To 
głównie dzięki niemu 
powstały tam dwie lekkie 
baterie nadbrzeżne. Wy-
korzystał do tego celu 
cztery francuskie armaty 
kal. 105 mm, testowane 
przez Polskę. W 1931 r. zostały one ustawione 
na Półwyspie Helskim, tworząc dwudziałowe 
baterie nadbrzeżne (nr 11 – tzw. „grecka” 
oraz nr 12 – tzw. „duńska”). 

Za jego sprawą zakupiono cztery szwedzkie 
armaty kal. 152,4 mm L/55 wz. 35 Bofors. 
Zakupiony przez Polskę sprzęt był – jak na 
ówczesne czasy – bardzo nowoczesny. Już po 
śmierci kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego, 

27 lipca 1937 r. podpisano umowę na kolejne 
cztery armaty. Było to sfinalizowanie jego 
wcześniejszych negocjacji z firmą Bofors. 
Z powodu wybuchu wojny, armat nie zdążono 
jednak dostarczyć do Polski.

Mimo dolegliwości spowodowanych chorobą 
(z którą zmagał się od 1933 r.), kmdr ppor. 
Heliodor Laskowski pracował intensywnie.

Od początku swojej 
służby zbierał zasłużone 
pochwały od przełożo-
nych. Ukończył studia 
specjalistyczne w Tulonie 
i w Paryżu. Był wykła-
dowcą w Oficerskiej 
Szkole MW w Toruniu 
i w Oficerskiej Szkole 
Inżynierii w Warszawie. 
Opracował podręcznik 
dla podoficera artyle-
rzysty i podręcznik dla 
marynarza artylerzysty. 
Bez reszty poświęcił się 
polskiej artylerii morskiej.

W grudniu 1935 r. – 
z powodu pogorszenia 
się stanu zdrowia – 
został hospitalizowany 
w Warszawie, a następ-

nie skierowano go do Heluanu pod Kairem 
w Egipcie (na kurację łagodzącą objawy 
choroby), gdzie zmarł 12 kwietnia 1936 r. 

Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej 
kadm. Jerzy Świrski nadał – 1 stycznia 1937 r. – 
tzw. baterii cyplowej (nr 31) imię kmdr. ppor. 
Heliodora Laskowskiego. 

biskupa polowego Wojska Polskiego 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Senat Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni podjął decyzję – 
29 października – o nadaniu imienia kmdr. ppor. Heliodora 
Laskowskiego budynkowi Katedry Uzbrojenia Okrętowego 
WNiUO AMW. Uroczystość odbyła się 28 listopada.

Twórca baterii cyplowej

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń 
z członkami założonego przez 

siebie chóru marynarskiego 
(Gdynia, 1935 rok)
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Władysław Miegoń uro-
dził się 30 września 
1892 roku w Samborcu 
pod Sandomierzem, 

w średnio zamożnej rodzinie włościań-
skiej, jako najstarszy z siedmiorga 
dzieci Stanisława i Marianny (z domu 
Rewera). Jego wujem był bł. ks. Antoni 
Rewera. Władysław był młodzień-
cem wyjątkowo ciekawym świata, 
wielkim miłośnikiem zwierząt, spraw-
nym jeźdźcem oraz pasjonatem 
muzyki i teatru. W 1902 roku rozpo-
czął naukę w Męskim Progimnazjum 
w Sandomierzu, a 6 lat później – po 
otrzymaniu świadectwa dojrzałości – 
wstąpił do seminarium duchownego. 
W 1915 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. W okresie adwentu, 
z dziećmi przygotowywał jasełka, 
które cieszyły się wielką popular-
nością wśród mieszkańców. Przy 
kościele w Iłży zawiązał towarzy-
stwo śpiewacze „Lutnia”, którego 
sztandar znajduje się w muzeum 
parafialnym. Kiedy spłonęła szkoła 

w Samborcu (w 1911 roku), z inicjatywy 
Władysława lekcje odbywały się w rodzin-
nym domu Miegoniów. 

Wojenne przeprawy
i służba wśród marynarzy
W dniu utworzenia polskiej Marynarki 

Wojennej – 28 listopada 1918 roku, na mocy 
dekretu ówczesnego Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego – ks. Władysław Miegoń 
zwrócił się do biskupa o zgodę na skierowanie 
go do duszpasterstwa wojskowego. Początkowo 
otrzymał odpowiedź negatywną, jednak – 
z czasem – kuria uległa namowom nieugiętego 
kapłana. W grudniu 1919 roku otrzymał (jako 
kapelan wojskowy) stopień kapitana oraz 
skierowanie do I Batalionu Morskiego, który 
wówczas stacjonował w Aleksandrowie 
Kujawskim. W trakcie wojny polsko-radzieckiej 
posługiwał rannym i umierającym. Imponował 
doskonałą jazdą konną i udziałem w wypa-
dach zwiadowczych. 

Ks. Jerzy Więckowiak opisuje, w książce 
„Kościół katolicki w Gdyni”, udział ks. kmdr. 
ppor. Władysława Miegonia w jednej z misji – 
W przebraniu za bolszewickiego żołnierza 
przeszedł przez cały obóz wroga, dokonał 
pełnego rozeznania sił nieprzyjaciela, ze 
szczegółami, których nie powstydziłby się 
wytrawny batalista, a które walnie przyczy-

niło się do późniejszych pomyślnych 
działań taktycznych Wojsk Polskich. 
Niewątpliwą pomocą w tym niebez-
piecznym przedsięwzięciu była bie-
gła znajomość języka rosyjskiego, 
nabyta w szkole. Przytoczona historia 
pochodzi z relacji Mariana Stępnia, 
siostrzeńca księdza. Niemniej, osobiste 
wspomnienia ks. Miegonia nie zawie-
rają tego wydarzenia – dlatego nie 
można potwierdzić wiarygodności 
owego epizodu. 

Podczas działań wojennych pod 
Makowem Mazowieckim, 9 sierpnia 
1920 roku, ks. Władysław Miegoń 
został ranny. Za okazane męstwo został 
odznaczony przez marszałka Józefa 
Piłsudskiego Krzyżem Srebrnym 
Orderu Wojskowego „Virtuti Militari” 
i Krzyżem Walecznych. Chodziłem 
na wywiady, raz byłem w ataku, pod 
Makowem dostałem granatem po 
głowiźnie, ale tak delikatnie, iż bandaż 
nosiłem tylko kilka dni, nie oddala-
jąc się od oddziału zbierałem roz-
pierzchłych marynarzy, jak mogłem 

starałem się podnieść upadłego ducha w czasie 
cofania – tak opisał (nader zwięźle) swój udział 
w walkach. 

W liście do ks. Romualda Śmiechowskiego 
wspominał pobyt na wojnie – Po tygodniu 
pobytu na froncie nie poznawaliśmy jeden 
drugiego: twarze miedziane, obrośnięte, oczy 
błyszczące od ciągłego podniecenia. Straciliśmy 

Był pierwszym kapelanem polskiej Marynarki Wojennej – społecznikiem, przyjacielem 
marynarzy i młodzieży oraz uczestnikiem najważniejszych wydarzeń morskich międzywojennej 

Rzeczypospolitej. Jego niecodzienne dokonania, czasami trochę zapomniane, 
są godne przypomnienia i naśladowania.

Duszpasterz marynarzy
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zupełnie świadomość jaki jest dzień dziś 
i którego. (…) W ogóle wszystkich epizodów, 
wypadków, któreśmy w tym ciekawym czasie 
przeżyli, opisać niepodobna – ot kiedyś przy 
lampeczce wina i ciepłym kominku będziem 
sobie wspominać i opowiadać. Sądzę, iż Ty 
również niemało przygód doświadczyłeś 
i wielu emocji w tej kampanii doznałeś, będąc 
dłużej i może w cięższych walkach. 

Po zakończeniu wojny wrócił do Pucka, 
gdzie (obok obowiązków duszpasterskich) 
objął funkcję oficera oświatowego. Realizo-
wał pracę kulturalno-oświatową – założył teatr 
amatorski, kino oraz bibliotekę marynarską. 
Prowadził kursy dokształcające dla marynarzy 
(język polski, matematyka, historia, geografia). 
Od wiosny 1920 roku organizował zajęcia 
w kościele pw. św. Piotra i Pawła. Organizował 
kursy pisania i czytania dla analfabetów. 
Był pomysłodawcą utworzenia Towarzystwa 
Kulturalno-Oświatowego „Bałtyk” w Pucku. 
Został przewodniczącym Komitetu Gwiazd-
kowego, który zbierał fundusze na zakup prezen-
tów świątecznych dla marynarzy. W ten sposób 
uzyskano 20 tys. marek polskich (mk). Kolejne 
środki (35 tys. mk) przekazały matki chrzestne 
okrętów, z Warszawy. Od Białego Krzyża otrzy-
mano 8 tys. papierosów i 150 funtów (ok. 75 kg – 
przyp. red.) czekolady. W liście pisał – Dzięki 
temu mogliśmy dać naszym żołnierzom dosyć 
bogate podarki. Każdy dostał: 20 papierosów, 
mydełko toaletowe, pastę do obuwia, paczkę 
toruńskich pierników, ołówek, po 5 arkuszy 
papieru i tyle kopert, kalendarzyk, ćwierć funta 
czekolady, pszenną bułkę z marmoladą, 
pocztówkę świąteczną. Od miejscowej ludności 
dostaliśmy trochę darów w naturze, dwa pro-
siaki i jednego barana. Więc też w święta mieli 
żołnierze obfitsze życie. Podarunki były rozdane 
w wilję przy choince – dzieliliśmy się opłatkami, 
były przemowy, śpiewaliśmy wspólnie kolędy. 

Władysław Miegoń uczestniczył w cere-
monii symbolicznych zaślubin Polski z morzem 
w Pucku, 10 lutego 1920 roku, którą zrelacjo-
nował w liście – Uroczystość objęcia morza 
wypadła wspaniale. Nastrój psuł tylko przykry 
deszcz. (…) Przyjechały delegacje wszystkich 
pułków frontu pomorskiego ze sztandarami, 
jak również wiele delegacji cywilnych 
z Gdańska, z Warszawy, nawet z Lwowa, po-
słowie z Sejmu i wielkie rzesze Kaszubów. (…) 
Wręczono następnie Hallerowi pierścień złoty, 
który on wrzucił do morza. Generalicja pode-
szła do sztandaru. Nastąpiło poświęcenie 
bandery, a później podjęcie jej na wysoki 
maszt. Artyleria dała kilka salw – wojska obecne 
prezentowały broń. Nastąpiła teraz msza 
polowa, a później uroczyste „Te Deum” i dwa 
przemówienia księży. Zbliżające się ciemności 
zmusiły do powrotu – co też nastąpiło. Żoł-
nierze znaleźli posiłek i odpoczynek w olbrzy-
miej szopie dla aeroplanów, a oficerowie w tak 
zw. „Kurhausie”, czyli domu kąpielowym.

Kapelan wschodzącej floty
Od 1924 roku ks. Władysław Miegoń pełnił 

funkcję kapelana Komendy Portu Wojennego 
Gdynia. Znaczenie pracy księdza dla miesz-
kańców Pucka podsumowano w „Dzienniku 
Bydgoskim” – Brak duszpasterza. Wobec 
przeniesienia tutejszego garnizonu Marynarki 
Wojennej do Gdyni, opuścił również nasze 
miasto powszechnie lubiany przez ludność 
kaszubską Kapelan Marynarki Wojennej 
ks. Miegoń. Jako dzielny duszpasterz, wybitny 
Polak, był on tu poważany nie tylko przez osoby 
wojskowe, lecz także przez tutejsze społeczeń-
stwo. Patriotyczne kazania, które ksiądz ten 
wygłaszał, skupiały każdorazowo dużo wier-
nych. Ubycie tego dzielnego duszpasterza wy-
wołało ze strony tutejszego społeczeństwa żal. 
Miasto nasze straciło jednego z najwybitniej-
szych działaczy narodowych. Duszpasterzowi 
na nowej placówce „Szczęść Boże”.

Jako kapelan bardzo angażował się w życie 
garnizonu. W tamtym czasie, kapelan często 
pełnił równocześnie funkcję oficera wychowaw-
czego – tłumaczy dziekan Marynarki Wojennej 
ks. kmdr Zbigniew Rećko. Szerokie spektrum 
jego działalności wpisywało się w zakres 

do Gdańska dwa traulery, a wkrótce ma 
nadejść okręt szkolny, jeszcze dwa traulery, 
oraz okręt „Haller”. Wszystkie prace przygo-
towawcze do budowy portu wojennego w Gdyni 
postępują w przyspieszonym tempie. W lipcu 
mieliśmy przykry wypadek – na torpedowcu 
„Kaszub” wybuchnął kocioł w porcie gdań-
skim, wskutek czego okręt zatonął i trzech ludzi 
straciło życie. Przyczyna wybuchu nieustalo-
na – przypuszcza się, że to zamach, ale udowod-
nić trudno. Uszkodzenie jest tak poważne, iż 
jest wątpliwą rzeczą, aby „Kaszuba” remon-
towali. We Francji zakupiono nowy (używany) 
transportowiec, nazywa  się „Wilja”, ma pojem-
ność 7000 ton, będzie służył do przewożenia 
materiałów wojennych. Łodzie podwodne 
torpedowe zamówione, ale dopiero nadejdą 
w 1927 – będą dwa razy większe od torpedow-
ców  – więc kiedy torpedowce mają 450 ton, 
to łodzie podwodne będą miały 800 – do 
1000 ton.

Pogodny asceta
We wspomnieniach i listach rysuje się sylwet-

ka człowieka cichego i skromnego. Żył bez 
wygód, preferując skromne – wręcz ascetyczne 

Msza polowa na ORP „Bałtyk”

obowiązków służbowych, a nawet poza niego 
wykraczało. Organizował kursy dokształ-
cające dla podoficerów, założył także: kino, 
bibliotekę, koło teatralne i marynarską orkiestrę 
smyczkową. Dla młodzieży szkolnej organi-
zował wakacyjne spływy kajakowe, a w ramach 
działalności Ligi Morskiej i Kolonialnej – 
wycieczki nad polskie morze (do Gdyni) dla 
uczniów i osób dorosłych z całego kraju. 

Był żywo zainteresowany rozwojem polskiej 
Marynarki Wojennej. Niemal w każdym liście 
do wuja ks. Antoniego Rewery wspominał o roz-
budowie floty. Żył życiem marynarzy. Cieszyły 
go sukcesy i uroczystości, smuciły wypadki –  
Flota nasza po trochu powiększa się: przyszły 

warunki. Część pensji oficerskiej przezna-
czał na wsparcie osób potrzebujących – ubo-
gich, studentów, żołnierzy i sierot. W listach 
do krewnych opisywał swoją sytuację material-
ną – W grudniu również wydatki się nie 
zmniejszą. Muszę kupić buty. Mam jedne – 
dziurawe. Z koszul się wydarłem. (…) Palto 
zrobione w 1928 roku w Gdyni – mam jedno 
na lato i jesień i wiosnę. Ledwie się trzyma. 
(…) Zygmunt Cebula – to uczeń ze szkoły 
ogrodniczej. Ostatni rok ma do matury. 
Musiałby przerwać, gdybym mu nie pomógł. 

Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń przyzna-
wał, że książki i muzyka to jedyne przyjem-
ności, których trudno mu się wyrzec.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Odnośnie zasobów, do głównych implikacji 
zaliczono: erozję zaufania do (coraz bardziej 
kruchych) instytucji finansowych; brak trans-
parentności transakcji wspierających działania 
przestępcze i terrorystyczne; rosnące współ-
zależności (mogące zmniejszyć potencjał kon-
fliktu międzypaństwowego); zasoby naturalne 
(które będą odgrywały ważną rolę w polityce 
władzy); stałość kryzysów (opartych na zaso-
bach); zmiany klimatyczne (zakłócające tradycyj-
ne obszary produkcji żywności); wzrost różnic –  
między tymi co mają, a tymi co nie mają  
(które mogą powodować konflikty społeczne, 
populizm i nacjonalizm); rosnące nierówności 
(prowadzące do migracji); zwiększone wydatki 
na obronę (z powodu rosnącego napięcia  
regionalnego). Do głównych implikacji środo-
wiska zaliczono: zwiększony zakres działal-
ności w Arktyce (ze względu na rosnącą  

P a k t  P Ó Ł N O C N O a t L a N t Y C k I  O D  k U L I S

Strategiczna analiza prognostyczna SFA (ang. Strategic Foresight Analysis) jest dokumentem jawnym,  
w którym – w głównej mierze – zwrócono uwagę na problemy środowiska bezpieczeństwa (w perspektywie 

długoterminowej) oraz zapewniono szeroki zakres jego zrozumienia. Określono także jego wpływ na 
obronność i bezpieczeństwo – w oparciu o obecne i przyszłe trendy, które ukształtują się do 2035 roku. 

Raport zawiera wyważony pogląd na przyszłość, opisuje wyzwania i określa potencjał możliwości. Opiera 
się na analizie przeszłości, aby pomóc sojuszowi (również obecnie) zrozumieć przyszłość – ustanawiając 

połączenie między nimi i umożliwiając dostosowanie się NATO do przyszłego środowiska bezpieczeństwa.
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implikacji zaliczono: starzejące się populacje 
(które obciążają budżety państw); nierówno-
wagę płci (która prowadzi do niestabilności  
i migracji); nieudaną integrację migrantów; 
postępującą urbanizację (która może prowa-
dzić do konkurencji zasobów); kwestionowanie 
własności i kontroli infrastruktury krytycznej; 
kwestionowanie rządów (przez niekontrolo-
wany rozwój miast); zależność obszarów 
miejskich (leżących blisko wybrzeża) od mor-
skich linii komunikacyjnych; zwiększoną 
urbanizację (która może wymagać zaangażo-
wania NATO w obszarach miejskich); polary-
zację (powodującą niestabilność i wojny domo-
we) oraz migrację na dużą skalę (powodowaną 
brakiem stabilności wzdłuż granicy NATO).

Odnośnie technologii, scharakteryzowano: 
tempo postępu technologicznego, dostęp do 
technologii, rozwój globalnej sieci, dominację 

Program długoterminowej 
transformacji wojskowej NATO

a także rosnącą złożoność (z powodu dużej 
różnorodności podmiotów niepaństwowych). 
Opisano także: jednostkę ludzką, asymetryczne 
zmiany demograficzne, postępującą urbaniza-
cję, spolaryzowane społeczeństwa oraz normy 
w relacjach płci i sieciowość międzyludzką 
(networks) – które mogą powodować większe 
ryzyko chorób pandemicznych. Do głównych 

sektora handlowego w rozwoju technologicz-
nym oraz zależności technologiczne. Do 
głównych implikacji zaliczono: szybki rozwój 
technologii (który stanowi wyzwanie dla inter-
operacyjności; rosnące obawy prawne i etyczne 
(dotyczące wykorzystania nowych technologii); 
stopień zaawansowania technicznego (doty-
czący cyklu funkcjonowania procesów zarzą-
dzania); niekontrolowany dostęp do technologii 
(umożliwiający działania destrukcyjne); dostęp 
podmiotów niepaństwowych do danych i sieci 
globalnych (umożliwiających zdobywanie 
wrażliwej wiedzy przeciwko sojuszowi); moż-
liwości wykorzystania czujników, danych i sieci 
globalnych; korzystanie przez przeciwnika  
z sieci globalnych (w celu rozpowszechniania 
informacji fałszywych lub wprowadzających 
w błąd); nienadążającą za sektorem komer-
cyjnym działalność państwową; utratę przez  
sojusz północnoatlantycki umiejętności uni-
katowych oraz konieczność ochrony krytycz-
nej infrastruktury cywilnej.

W końcowej części analizy scharakteryzo-
wano: globalizację zasobów finansowych, 
geopolityczny wymiar zasobów naturalnych, 
zwiększoną nierówność globalną, wyzwania 
związane z wydatkami na obronę, środowisko 
i zmiany klimatyczne oraz klęski żywiołowe. 

W analizie „SFA 2017” omówio-
no: okres globalnej transfor-
macji, szybkie tempo zmian  
w społeczeństwie i w nauce, 

złożoność bieżących spraw, wzrost niepewności 
wśród społeczeństw, globalizację ekonomiczną, 
zbieżność i interakcje różnych trendów (na 
przykład w zakresie innowacji technologicz-

nych), niszczące zmiany i strategiczny wstrząs 
(na przykład atak na WTC). W dalszej części 
przedstawiono: redystrybucję władzy geo- 
strategicznej, wykorzystanie polityki władzy, 
wpływ podmiotów niepaństwowych (w kraju  
i zagranicą) na sprawy wewnętrzne i między-
narodowe, wyzwania dla zarządzania, nieza-
dowolenie społeczne i policentryzm. 

Do głównych implikacji zaliczono (między 
innymi): wyzwania dla międzynarodowego 
porządku świata (opartego na ustalonych regu-
łach); stosunki euroatlantyckie i sojuszniczą 
spójność; zwiększone wymagania dotyczące 
współpracy z innymi podmiotami (w tym  
z rosnącymi mocarstwami, jak na przykład 
Chiny); zwiększony potencjał konfrontacji  
i konflikt, nacjonalizm i rozbieżne postrzeganie 
zagrożeń; wymagania dotyczące solidnego 
oraz wiarygodnego odstraszania i obrony,  

Część 2
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dostępność do surowców naturalnych); wyzwa-
nia klimatyczne i środowiskowe (wpływające 
na zarządzanie); zwiększone wymagania dla 
świadomości ekologicznej; wpływ zmian 
klimatu na adaptację oraz środki łagodzące; 
zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie 
humanitarne; niedostępność krajowych sił 
zbrojnych (z powodu klęski żywiołowej) oraz 
zwiększony wymóg poprawy sprawności 
systemu ochronnego.

Drugim ważnym dokumentem, ukazują-
cym spojrzenie na prowadzenie przyszłych 
operacji przez sojusz oraz rozwój jego zdolności, 
był (opracowany przez dowództwo strategicz-
ne ACT i wydany w 2018 roku) dokument, 
zatytułowany – „Ramy przyszłych sojuszni-
czych operacji” (ang. Framework for Future 
Alliance Operations – FFAO). Zawarto w nim 
opis przyszłego strategicznego i militarnego 
środowiska bezpieczeństwa (do 2035 roku) 
oraz opis potrzeb sił NATO (w zakresie przy-
szłych możliwości, które zostały zdefiniowane 
jako atrybuty krytyczne, potrzebne do osiągnię-
cia sukcesu w przyszłej działalności wojskowej). 
Dokument stanowi podstawę do dalszej dysku-
sji, a także pomoc dla Komitetu Wojskowego 
NATO – w zakresie opracowania tak zwanych 
„Wytycznych politycznych” oraz pracy w ramach 
wszystkich etapów Procesu Planowania 
Obronnego NATO (ang. NATO Defence 
Planning Process – NDPP). W dokumencie 
zawarto bieżącą ocenę przyszłego środowiska 
bezpieczeństwa (które scharakteryzowano jako: 
dynamiczne, dwuznaczne i niepewne) oraz 
opisano potencjalne przyszłe wyzwania i moż-
liwości (ze szczególnym uwzględnieniem nie-
stabilności). Jako przyszłe wyzwania określono 
wojny i konflikty zbrojne, które mają się charak-
teryzować: zwiększonym prawdopodobieństwem 
wystąpienia przeciwników równorzędnych lub 
prawie równych; zaangażowaniem przeciwników 
radykalnych, motywowanych ideologicznie 
(o zasięgu globalnym); większą rolą podmiotów 
niepaństwowych w działaniach (z efektami 
trudnymi do przewidzenia); udziałem przeciw-
ników mogących atakować ludność cywilną, 
instytucje i infrastrukturę krytyczną; nakłada-
niem się działalności przestępczej na kwestie 
bezpieczeństwa; zanikiem poziomów wojny 
(strategicznego, operacyjnego); zwiększonym 
związkiem między wydarzeniami za granicą 
a ojczyzną; większą zależnością między 
działaniami wojennymi na lądzie i na morzu 
oraz w powietrzu, cyberprzestrzeni i prze-
strzeni kosmicznej; dynamicznym środowi-
skiem informacyjnym (wykorzystanie mediów 
społecznościowych); większymi trudnościami 
w zakończeniu konfliktu; małymi jednostkami 
walczącymi na większych odległościach oraz 
operacjami w cyberprzestrzeni. 

Prognozowano: pojawienie się nowych 
technologii (które mogą być szeroko dostępne); 
wykorzystanie tzw. „ulepszonych” żołnierzy 

świadomymi, sprawnymi i odpornymi siłami. 
Utrzymywanie przewagi oznacza, że NATO 
musi być proaktywne i mieć najlepszy kapitał 
ludzki, technologię oraz system edukacji 
(szkolenia i ćwiczeń).

Niezbędnym elementem (zapobiegającym 
konfliktom i wspomagającym realizowanie 
misji NATO) byłaby wiarygodność. Sojusz 
wymagałby wiarygodności na wszystkich pozio-
mach (strategicznym, operacyjnym i taktycz-
nym) i we wszystkich domenach – w których 
wykonuje zadania. Siły paktu północnoatlantyc-
kiego są wiarygodne, gdy posiadają zdolność 
skutecznego odstraszania i obrony przed zagro-
żeniami z dowolnego kierunku.

W wypadku konfliktu zbrojnego, siły NATO 
miałyby być w wysokiej gotowości bojowej 
(w celu uzyskania na czas skutecznych wyni-
ków operacyjnych na polu bitwy). Aby 
wzmocnić wiarygodność, NATO miałoby 
przestrzegać norm prawa międzynarodowego 
i przekazać to społeczności międzynarodowej 
w sposób jasny i jednoznaczny oraz (wykorzy-
stując komunikację strategiczną) komunikować 
o woli politycznej sojuszu. Swoją wiarygod-
ność NATO miałoby opierać także na odstra-
szaniu nuklearnym – które było i jest kluczem 
do przeciwdziałania przyszłym zagrożeniom, 
takim jak użycie broni masowego rażenia. 
NATO miałoby utrzymać solidne zdolności 
nuklearne i być przygotowane na implikacje 
oraz konsekwencje związane z jej użyciem 
oraz szybkim przywróceniem stabilności.

W hierarchii przyszłych zdolności NATO 
opisano główne obszary, które miałyby umożli-
wić siłom wykonywanie podstawowowych 
zadań i odpowiednie reagowanie na sytuacje 
niestabilności. Zaliczono do nich: przygoto-
wanie sił; projekcję (przemieszczenie sił); 
zaangażowanie (prowadzenie działań); ochronę; 
podtrzymanie działań; informowanie; konsul-
towanie; dowodzenie i kontrolę. Ogólnie 
rzecz biorąc, wojskowe działania operacyjne 
należałyby do głównych obszarów zdolności 
NATO, które są wykorzystywane na wszystkich 
etapach interwencji wojskowej (zapobieganiu, 
reagowaniu, stabilizowaniu i przekształcaniu). 
Podkreślono, że przyszłe działania będą wyma-
gały, aby sojusz był odporny, przystosowalny 
i interoperacyjny – w ramach systemu C3 
(ang. command, control and communication). 
Ze względu na złożoną i dynamiczną przy-
szłość pola bitwy, dowódcy będą coraz częściej 
musieli udzielać wskazówek odnośnie swoich 
zamiarów. Siły będą także musiały: obserwować, 
orientować się, decydować oraz działać w zinte-
growanych operacjach (przy użyciu komplekso-
wego podejścia, aby osiągnąć pożądany efekt). 
Dodatkowo, siły będą potrzebowały systemów C3, 
aby zapewnić świadomość oraz obraz operacyj-
ny 24/7, we wszystkich domenach.

(wojowników) i rosnące znaczenie interfejsu 
człowiek-maszyna; stosowanie zautomatyzo-
wanych (potencjalnie autonomicznych) syste-
mów oraz operacji (w których ludzie nie byliby 
bezpośrednio zaangażowani w cykl decyzyjny); 
broń nowej klasy (która mogłaby powodować 
powszechne zniszczenie); większą liczbę 
czujników i rozprzestrzenianie się Internetu; 
rozszerzony dostęp do dziedzin wiedzy (w tym 
możliwość prowadzenia zaawansowanej ana-
lizy danych na dużą skalę, w celu uzyskania 
przewagi wojskowej) oraz dynamiczne działa-
nia informacyjne (mające na celu oddziały-
wanie na populacje w czasie pokoju lub w ra-
mach konfliktu zbrojnego). Do głównych zagro-
żeń (które będą miały wpływ na niestabilność 
środowiska strategicznego w najbliższej przy-
szłości) zaliczono: rozprzestrzenianie się broni 
masowego rażenia (i wypływające z niej zagro-
żenia); eskalację zagrożeń; wojnę konwen-
cjonalną, hybrydową i nieregularną; terroryzm, 
zakłócanie globalnego transportu; atak na infra-
strukturę krytyczną; wojnę informacyjną; cyber-
ataki; zagrożenia dla ludności cywilnej; masową 
migrację; pandemię; katastrofy naturalne oraz 
spowodowane przez człowieka. Wymieniono 
także przyszłe szanse, do których zaliczono: 
postęp technologiczny, rozwijanie partnerstw, 
rozwiązywanie problemów niestabilności 
oraz wpływ na środowisko ludzkie.

Najszybszy postęp technologiczny miałby 
rozwijać się w pięciu rozległych obszarach: 
biologii, biotechnologii i medycynie; robotyce, 
sztucznej inteligencji i nowej (inteligentnej) 
broni „ulepszającej” ludzi; technologiach infor-
macyjnych i komunikacyjnych, nadzorze oraz ko-
gnitywistyce; nanotechnologii i zaawansowanych 
materiałach; technologii energetycznej.

Odnośnie perspektyw strategicznych (woj-
skowych) wyrażono opinię, że (w celu utrzyma-
nia przewagi militarnej i osiągnięcia zwycięstwa 
w przyszłych operacjach) siły NATO muszą: 
rozwijać zdolność do wykonywania pod-
stawowych zadań; stale ewoluować, dostoso-
wywać się i wprowadzać innowacje oraz 
być wiarygodnymi – połączonymi w sieć, 

wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Głównym organizatorem ćwiczenia 
„Orca 2020” była francuska Marine 
Nationale. Wzięły w nim udział 
także wydzielone siły morskie: 

Hiszpanii, Niemiec, Polski i Wielkiej Bryta-
nii, a także jednostki Stałego Zespołu Okrę-
tów NATO Grupa 1 (ang. Standing NATO 
Maritime Group 1 – SNMG-1).

Podczas szkolenia na Atlantyku przećwi-
czono (m.in.) scenariusze związane z zagro-
żeniem ze strony okrętów podwodnych i lot-
nictwa morskiego – doskonaląc umiejętności 
załóg, a tym samym podnosząc poziom wy-
szkolenia sił morskich NATO. Ćwiczenie 
składało się z dwóch faz – fazy zgrywania sił 
oraz fazy operacyjnej. Zgodnie z opracowanym 
scenariuszem, sformowano zespół okrętów, którego 
zadaniem było przywrócenie i utrzymanie 
bezpiecznego korzystania z morskich szlaków 
komunikacyjnych oraz wsparcie sprzymierzo-
nych sił lądowych. Polska fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski” uczestniczyła w łań-
cuchu wymiany informacji taktycznej między 
jednostkami zespołu oraz w jego obronie 
przed zagrożeniem ze strony sił podwodnych 
i powietrznych potencjalnego przeciwnika.

Poważnym wyzwaniem okazała się pogoda 
w rejonie Zatoki Biskajskiej. Ciężki sztorm 
wymusił zmiany w pierwotnych założeniach 

Ostatni kwartał tego roku był wyjątkowo pracowity dla Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli 
Okrętów. Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” (FFG-272) wzięła udział – od 4 do 6 listopada – 
w międzynarodowym ćwiczeniu „Orca 2020” na Atlantyku (w rejonie Zatoki Biskajskiej), w pobliżu 
francuskiego Brestu. Z kolei, załogi jednostek tzw. okrętowej grupy zadaniowej przeprowadziły – 
od 16 do 20 listopada – wspólne szkolenie z zespołem okrętów Deutsche Marine. Ćwiczono osłonę 
strategicznego transportu morskiego i utrzymanie panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych. 

Partnerskie manewry
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We współczesnych flotach wojennych 
jednostki klasy fregata rakietowa (FFG) 
są cenione za uniwersalność i korzystny 
stosunek ceny do możliwości bojowych. 

To podstawowe okręty bojowe sił 
morskich NATO. Są przystosowane do 

zwalczania większości zagrożeń na 
morzu i z tego powodu niezwykle 

przydatne w każdej operacji morskiej 
oraz tzw. operacji połączonej – podkreślił 

kmdr por. Maciej Matuszewski. 
Duża dzielność morska oraz 

doskonałe cechy manewrowe 
umożliwiają ich efektywne wykorzystanie 

zarówno w strefie litoralnej
 (na akwenach przybrzeżnych/płytkich) 

ćwiczenia, a załogi okrętów wzbogacił o nowe 
doświadczenia w operowaniu podczas ekstre-
malnych warunków hydrometeorologicznych.

Załogi okrętów muszą być gotowe do dzia-
łania w różnorodnym środowisku – podkreślił 
kmdr ppor. Mariusz Bojarski. Ćwiczenie 
„Orca 2020” było istotne w aspekcie prowa-
dzenia jednej z najistotniejszych – i zarazem 
najtrudniejszych – operacji dla sił morskich, 
czyli zwalczania okrętów podwodnych (ZOP).

Jednostki zdolne do prowadzenia skutecz-
nego poszukiwania, śledzenia i niszczenia 
okrętów podwodnych mają kluczowe znacze-
nie w sytuacjach kryzysowych. Okręt podwod-
ny to jeden z najefektywniejszych środków 
bojowych na morzu – pojedyncza jednostka tej 
klasy może np. sparaliżować funkcjonowanie 
dużego portu oraz zmusić do działania znaczne 
siły okrętowe i lotnicze. 

Dla załogi ORP „Gen. K. Pułaski” jest 
ważna każda możliwość treningu procedur ZOP 
z okrętami sojuszniczymi. Stale musi być ona 
gotowa do reagowania na różne zagrożenia, 
nie tylko na Morzu Bałtyckim. 

Do wspólnego ćwiczenia z zespołem 
okrętów niemieckich wydzielono okrętową 
grupę zadaniową. Tworzyło ją pięć okrętów: 
fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski”, 
okręt podwodny ORP „Bielik”, korweta 
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patrolowa ORP „Ślązak”, mały okręt rakietowy 
ORP „Piorun” i okręt ratowniczy ORP „Maćko”. 
W ćwiczeniu wzięło udział również lotnictwo: 
śmigłowiec ratowniczy W-3WARM Anakonda, 
śmigłowiec pokładowy ZOP Kaman SH-2G 
Super Seasprite oraz myśliwce wielozadaniowe 
F-16 i samoloty szturmowe SU-22. Na lądzie 
operowały siły: Komendy Portu Wojennego 

B A N D E R A

na współpracy bojowego centrum informacji 
(BCI, ang. CIC – Combat Information Center) 
z pozostałymi okrętami. Testowi poddano 
system wymiany danych taktycznych (NTDS – 
Naval Tactical Data System), który jest pod-
stawą podczas realizowania tzw. działań połączo-
nych i współdziałania z wydzielonymi siłami 
na morzu, ale także na lądzie i w powietrzu. 
Wykonano zadania ogniowe z użyciem uzbro-
jenia artyleryjskiego – w tym automatycznej, 
uniwersalnej armaty morskiej kal. 76,2 mm 
OTO Melara Super Rapid (przeznaczonej do 
obrony powietrznej okrętu – w tym obrony 
przeciwrakietowej, a także do walki z celami 
nawodnymi i brzegowymi).

Po zakończeniu ćwiczenia, ORP „Ślązak” 
odbył – od 30 listopada do 7 grudnia – szkolenie 
na Morzu Północnym, w ramach którego 
wziął udział w badaniach eksploatacyjno-
-wojskowych. Przeprowadzono kompleksowe 
testy systemów oraz urządzeń okrętowych. 
Z pokładu okrętu złożono wieniec upamięt-
niający załogę legendarnego ORP „Orzeł”. 

ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Ślązak” 
przeprowadziły także – od 14 do 16 grudnia – 
ćwiczenia na Zatoce Gdańskiej, doskonaląc 
prowadzenie operacji morskich. Realizowały 
też scenariusze sytuacji kryzysowych, w tym 
prowadzenie akcji antyterrorystycznych 
i przeciwdywersyjnych. Wykonały również 
strzelania artyleryjskie do celów nawodnych. 

Skuteczna realizacja zadań na morzu była po-
twierdzeniem wyszkolenia sił 3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni, która – 11 marca przyszłego roku – 
będzie obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia.

Gdynia, Morskiej Jednostki Rakietowej, 9. Dywi-
zjonu Przeciwlotniczego oraz 43. Batalionu 
Saperów. Podczas tzw. „Passexu”, w ćwiczeniu 
wzięły udział dwie niemieckie korwety rakieto-
we – FGS „Erfurt” i FGS „Ludwigshafen” oraz 
zaopatrzeniowiec FGD „Donau”. 

W trakcie operacji zwalczania okrętów 
podwodnych, w rolę wrogiej jednostki wcielił 
się ORP „Bielik”. Celem sił okrętowych było 
wykrycie zagrożenia i jego wyeliminowanie. 
Następnie, polscy i niemieccy marynarze 
przećwiczyli obronę przeciwlotniczą. W trakcie 
tego epizodu, dwukrotnie zmierzono się z F-16 
i Su-22 atakującymi zespół okrętów. 

Podczas manewrów przeprowadzono również: 
symulowane strzelania rakietowe do celów 
znajdujących się poza zasięgiem własnych 
sensorów, manewrowanie okrętami w szykach, 
wymianę informacji przez  zautomatyzowane 
linie transmisji danych, a także uzupełnianie 
zapasów na morzu. Równolegle do zadań 
typowo bojowych, załogi szkolono w zakresie 
obrony przeciwawaryjnej, walcząc z pozoro-
wanymi  pożarami i przebiciami kadłuba.

Wspólne ćwiczenia na morzu to najlepsza 
forma podtrzymania zdolności załóg do obrony 
przed różnymi zagrożeniami symetrycznymi 
oraz asymetrycznymi – podkreślił kmdr ppor. 
Mariusz Bojarski. Z racji członkostwa w NATO, 
musimy być gotowi do współpracy zarówno na 
poziomie narodowym jak i sojuszniczym. 

Działania w ramach okrętowej grupy zada-
niowej były szczególnie ważne dla załogi 
ORP „Ślązak” – po raz pierwszy prowadzono 
je w ramach większej grupy jednostek. Jego 
dowódca kmdr ppor. Sebastian Kała zazna-
czył, że podczas ćwiczenia skupiono się (m.in.) 

jak i na otwartym oceanie. Ich duża 
autonomiczność powoduje, że mogą być 

szybko (i tanio) przemieszczone do 
rejonu, gdzie są potrzebne najbardziej. 

Najlepszym wyznacznikiem ich 
przydatności jest deficyt w tej klasie 
okrętów, wyraźnie odczuwalny przez 
wszystkie floty sojuszu, w tym także 

polską Marynarkę Wojenną. 
Uczestnicząca w ćwiczeniach fregata 

rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” 
odgrywała pierwszoplanową rolę, 

prezentując wysoki stopień wyszkolenia 
i kompetencji załogi oraz pełniąc funkcję 

kluczowego elementu w łańcuchu 
dowodzenia i koordynacji działań.

Rafał Kamiński, Sławomir Lipiecki
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Napływ rezerwistów rozpoczął się 
26 sierpnia, a bazę oddziału 
utworzono w Szkole Powszechnej 
w Pucku, gdzie wydawano broń 

i mundury oraz kwaterowano ludzi. W skład 
Oddziału Obrony Lądowej MDLot weszły 
dwie kompanie strzeleckie i kompania ckm. 
Kadra oficerska i podoficerska składała się 
z  sześciu oficerów rezerwy z Batalionu Obrony 
Narodowej i kilku oficerów MDLot. W grupie 
tej byli: wspomniany ppor. Józef Gazdowicz, 
ppor. rez. Ludwik Igielski (dowódca 1. plutonu 
strzelców), ppor. rez. Roman Mayerberg 
(dowódca plutonu ckm), ppor. rez. Wacław 
Nogalski (dowódca 2. plutonu strzelców), 
chor. mar. Pius Franc (dowódca plutonu 
wartowniczego) oraz st. bosm. Franciszek 
Jehle (dowódca 3. plutonu strzelców). Oddział 
liczył około 300 oficerów, podoficerów i mary-

w pobliżu wojskowych domów wypoczyn-
kowych, 2. plutonu strzelców w okolicach 
dworca kolejowego w Wielkiej Wsi i skrzyżo-
wania dróg Swarzewo – Władysławowo – 
Poczernino, a 3. plutonu strzelców – na odcinku 
od drogi do Zatoki Puckiej. Odwód stanowił 
(stojący na tyłach) pluton wartowniczy. 
Ponadto, ckm-y umieszczono na lewym 
skrzydle 1. plutonu strzelców i u podnóża pół-
wyspu (2). Portu rybackiego miały bronić 
(dodatkowo) także dwa działa. 

Z chwilą wybuchu wojny, oddział pod-
porządkowano mjr. Janowi Wiśniewskiemu. 
Tego dnia (1 września 1939 r.) zaobserwowano 
(między godz. 5.00 a godz. 6.00) nalot na Puck. 

Patrole marynarskie prowadziły aktywne 
rozpoznanie przedpola odcinka obrony, 
a przez pozycje oddziału odbywał się duży 
ruch ludności cywilnej. 4 września sytuacja 
uległa pogorszeniu. W południe, na rozkaz 
dowódcy Obrony Rejonu Umocnionego Hel 
kmdr. Włodzimierza Steyera, w celu zorganizo-
wania silnej obrony przeciwdesantowej, blisko 
połowę oddziału (broniącego rejonu Wielkiej 
Wsi) i 3 sekcje ckm-ów (pod dowództwem 

W obliczu zagrożenia wojennego, w Dowództwie Floty w Gdyni podjęto decyzję o sformowaniu –
z rezerwistów MDLot – oddziału lądowego i wzmocnieniu nim podejścia do Półwyspu Helskiego,
w rejonie Wielkiej Wsi. W sierpniu 1939 roku, dowódca MDLot otrzymał rozkaz przygotowania 
jednostki na przybycie rezerwistów. Po ogłoszeniu mobilizacji, zaczęli oni napływać do Pucka. 
Wkrótce, kmdr por. pil. Edward Szystowski rozkazał zmobilizowanemu ppor. rez. Józefowi 
Gazdowiczowi zorganizowanie kompanii strzeleckiej oraz obsługi do czterech ciężkich 
karabinów maszynowych. Formowaniem oddziału zajął się kpt. mar. obs. Eustachy 
Szczepaniuk, który miał wcześniejsze doświadczenie w szkoleniu rekrutów. 

Lotnictwo morskie w latach 1933-1939

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

rozkaz włączenia do oddziału marynarzy 
z byłej kompanii rekruckiej (szkolonych 
w eskadrze szkolnej) i natychmiastowego 
wymarszu do rejonu Wielkiej Wsi, gdzie miał 
oczekiwać na dalsze rozkazy. Po południu, od-
dział ruszył z Pucka do nakazanego rejonu.

Lotnicy morscy w obronie
Półwyspu Helskiego
Od 1 września oddział podlegał bezpośred-

nio dowódcy Rejonu Umocnionego Hel kmdr. 
Włodzimierzowi Steyerowi. Miał za zadanie 
osłonę Półwyspu Helskiego, a po pierwszym 
natarciu niemieckim zamierzano cofnąć go 
w rejon Chałup. Linia obrony liczyła około 
4 km i przebiegała (szerokim łukiem) od Zatoki 
Puckiej na południowy wschód do Wielkiej 
Wsi, przez Cetniewo, kończąc się w rejonie 
na zachód od Władysławowa i Hallerowa. 
Pozycje 1. plutonu strzelców znajdowały się 
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1. Wrak Lublina R-XIII (Półwysep 
Helski, październik 1939 roku). 

2. Mat pilot Stefan Czerwiński (zginął 
w katastrofie Lublina R-XIII G/hydro 

nr 718, 17 września 1939 roku)

narzy. Jego uzbrojenie składało się z: karabinów 
Mauser, 9 rkm-ów, 10-12 ckm-ów „Maxim”, 
nkm-u „Hotchkiss” oraz granatów ręcznych.  

Do 29 sierpnia Oddział Obrony Lądowej 
MDLot prowadził intensywne szkolenie 
w Pucku – ćwiczono musztrę i ostre strzelanie 
(na strzelnicy w Swarzewie). 29 sierpnia rano 
kpt. mar. obs. Eustachy Szczepaniuk otrzymał 
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kpt. mar. Jerzego Kossakowskiego) załadowano 
na samochody i odesłano na Hel. Oddział ten 
(2. Kompanię MDLot) przesunięto do odwodu, 
rozmieszczając go między portem rybackim 
w Helu a Jastarnią. Z sił, które pozostały pod 
Wielką Wsią (150-200 żołnierzy) utworzono 
1. Kompanię MDLot. Jej dowódcą został 
ppor. rez. Józef Gazdowicz, mimo że całością 
sił nadal dowodził kpt. mar. obs. Eustachy 
Szczepaniuk. 1. Kompania MDLot podlegała 
dowódcy odcinka Chałupy – Kuźnica kpt. mar. 
Robertowi Kasperskiemu (dowódcy trałowca 
ORP „Żuraw”). 

W ten sposób, przed decydującym starciem 
z Niemcami, zostały osłabione siły broniące 
pozycji u nasady Półwyspu Helskiego. Przy 
silnym uderzeniu z zaskoczenia należało się 
liczyć z możliwością odcięcia 1. Kompanii 
MDLot lub z ewentualnością wysadzenia przez 
Niemców desantu na odcinku Wielka Wieś – 
Chałupy. Najsłabszym punktem polskiej obrony 
był odcinek między Swarzewem a Wielką 
Wsią, którego bronił pluton liczący zaledwie 
20 żołnierzy. Widząc trudne położenie, 
kpt. mar. obs. Eustachy Szczepaniuk chciał 
uzyskać zgodę od dowódcy baonu KOP-u na 
dalsze skrócenie linii obrony – jednak mjr Jan 
Wiśniewski żądał utrzymania tej linii obrony, 
zmieniając tylko zadanie 1. Kompanii MDLot. 
Odtąd, jej patrole miały rozpoznawać rejony: 
Wielka Wieś – Puck, Wielka Wieś – Poczer-
nino – Strzelno, Wielka Wieś – Chłapowo –  
Tupadły. Gdyby Niemcy uderzyli, pododdział 
miał się wycofać na tzw. I pozycję obronną 
pod Chałupami. Siły 1. Kompanii MDLot były 
dodatkowo osłabione przez wydzielenie grupy 
żołnierzy do akcji aprowizacyjnej. 

Od rozpoczęcia działań zbrojnych, pozycje 
pod Wielką Wsią były ciągle rozpoznawane 
przez nisko latające samoloty i wodnosamoloty 
niemieckie, ostrzeliwane z broni pokładowej 
i obrzucane bombami. Jednostce przydzielono 
(jako wsparcie) baterię artylerii nr 43, dowo-
dzoną przez por. mar. Witolda Prowansa, skła-
dającą się z dwóch dział kalibru 75 mm. Działa 
te (ustawione na południowy wschód od portu 
we Władysławowie) mogły prowadzić ogień 
do celów morskich, a po wykonaniu przesiek – 
także do celów na przedpolu Wielkiej Wsi.

Na odcinku 1. Kompanii MDLot pojawiały 
się niemieckie trałowce. 6 września wieczorem 
doszło do wymiany ognia między dwoma 
niemieckimi trałowcami a baterią nr 43. Oba 
okręty skryły się za zasłoną dymną. Niestety, 
8 września po południu działa baterii zdemon-
towano i odwieziono, samochodami, do Jastarni. 
Wpłynęło to ujemnie na morale żołnierzy 
1. Kompanii MDLot, gdyż pododdział po-
zbawiono jedynego wsparcia artyleryjskiego. 

Kpt. mar. obs. Eustachy Szczepaniuk stale 
wysyłał patrole na przedpole. Donosiły one 
o zbliżaniu się pułku piechoty niemieckiej 
(batalionów 42. Pułku Grenzwache). W nocy 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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kmdr. Włodzimierza Steyera o zaistniałej 
sytuacji i uzyskaniu jego zgody na opuszczenie 
stanowisk. Około godz. 23.00, po stoczeniu po-
tyczki z Niemcami, na stanowiska 1. Kompanii 
MDLot cofnęła się drużyna dowodzona przez 
mata Jegermana, która pilnowała latarni mor-
skiej w Rozewiu. Podstawową zaletą nowej 
pozycji obronnej było jej znaczne skrócenie 

(do około 800 m), jednak Niemcy mieli moż-
liwość ostrzału nowych pozycji kompanii 
z okolicznych wzgórz. Przegrupowanie zakoń-
czono nocą 10 września. Godzinę później, jako 
wsparcie dla 1. Kompanii MDLot, z Jastarni 
nadciągnął pluton odwodowy 10. Kompanii 
Korpusu Ochrony Pogranicza, pod dowódz-
twem por. Jana Wojciechowskiego. Pluton 
miał dokonać nocnego wypadu na opuszczoną 
Wielką Wieś i wytrwać do rana – po ewentual-
nym wyparciu Niemców.

Bój o Wielką Wieś
11 września nad ranem, oddział 30 cyklistów 

niemieckich zajął Wielką Wieś (doniósł o tym 
dowódcy kompanii – około godz. 5.00 – wy-
słany patrol). Po rozpoznaniu sytuacji, mjr  Jan 
Wiśniewski wydał rozkaz wyrzucenia Niem-
ców z Wielkiej Wsi. Dwa plutony 1. Kompanii 
MDLot uderzyły (około godz. 8.00) na Wielką 
Wieś, całkowicie zaskakując Niemców, którzy 
(po stracie kilku żołnierzy) opuścili miejsco-
wość. Straty polskie – jeden poległy i dwóch 
rannych. Dowódca 1. Kompanii MDLot objechał 
stanowiska i zameldował dowódcy baonu KOP-u 

1. Kmdr ppor. obs. Eustachy 
Szczepaniuk (zdjęcie powojenne).

2. Nieznany mat Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego (w środku) z marynarzami 

i żołnierzem wojsk lądowych (Półwysep 
Helski, wrzesień 1939 roku)

z 8/9 września, przez linię obrony 1. Kompanii 
MDlot przeszedł (od strony Karwi) oddział 
Straży Granicznej, będący najdalej na zachód 
wysuniętą polską jednostką. 

9 września pod Wielką Wieś nadciągnęły 
siły niemieckie 5. Pułku Kawalerii i 42. Pułku 
Grenzwache. Tego dnia rankiem, pluton ppor. 
rez. Wacława Nogalskiego stoczył – podczas 
rozpoznania – pierwszą utarczkę z Niemcami. 
Odtąd, Półwysep Helski został odcięty od 
zaplecza lądowego. Około godz. 16.00, pozycje 
polskie ostrzelały trałowce typu „M-1” i do 
akcji weszły patrole niemieckie. Od strony 
Swarzewa wyszło (około godz. 19.00) niemiec-
kie natarcie kompanii piechoty, odparte przez 
1. Kompanię MDLot. Około północy, Niemcy 
zlikwidowali wysuniętą placówkę – obsadzoną 
przez 5 żołnierzy, których prawdopodobnie za-
skoczono. Kpt. mar. obs. Eustachy Szczepaniuk, 
obawiając się wyjścia Niemców na tyły od-
działu, zdecydował się na opuszczenie dotych-
czasowych pozycji i zajęcie nowej linii obrony 
300 m za Wielką Wsią, na skraju lasu. 

Odwrót podjęto w nocy z 9 na 10 września, 
dopiero po telefonicznym poinformowaniu 

wykonanie zadania. Otrzymał od niego pole-
cenie przekazania dowództwa por. Janowi 
Wojciechowskiemu i stawienia się z jeńcem 
u dowódcy Morskiej Obrony Wybrzeża kmdr. 
Stefana Frankowskiego. Do Jastarni dotarł 
w południe, gdzie przedstawił sytuację obroń-
ców. Kmdr Frankowski, po wysłuchaniu raportu 
o stosunku sił pod Wielką Wsią, połączył się 
telefonicznie z dowódcą baonu KOP-u, aby 
nakazać mu przesunięcie 1. Kompanii MDLot 
na II linię obrony. Było to już niemożliwe do wy-
konania, gdyż Niemcy natarli na polskie pozy-
cje pod Wielką Wsią, zmuszając spieszonych 
lotników do cofnięcia się w stronę Chałup. 
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Podstawowym celem Finów było 
(przede wszystkim) wyrugowanie ze 
składu floty postsowieckiego sprzętu 
(oraz wsparcie własnego przemysłu). 

Ważnym krokiem do osiągnięcia tego celu była 
budowa wspomnianych kutrów rakietowych 
typu Helsinki, które (w istocie) stanowiły 
II generację jednostek tej klasy w Merivoimat 
(i – zarazem – I generację okrętów uderzenio-
wych rodzimej produkcji). 

Trzon fińskiej floty
Cztery małe okręty rakietowe typu Hamina 

to (z kolei) przedstawiciele IV (i – jak się 
wydaje – ostatniej) generacji. Podczas projek-
towania tych okrętów szczególną uwagę 
zwrócono na zwiększenie możliwości atako-
wania jednostek nawodnych i podwodnych (nie 
zaniedbując przy tym obrony przeciwlotniczej 
na bezpośrednim dystansie). Jednocześnie, 
okręty miały zostać przystosowane do stawiania 
min. Fakt ten, w połączeniu z rozbudowanymi 
systemami obserwacji technicznej, stanowił 

dla projektantów nie lada wyzwanie. 
„Upchnięcie” do relatywnie niewielkiego – bo 
wypierającego niespełna 300 ton – kadłuba 
wymaganych systemów radioelektronicznych 
i uzbrojenia wydawało się (początkowo) nie-
mal niemożliwe. 

Co niemożliwe stało się jednak faktem, a to 
dzięki znacznemu postępowi technologicz-
nemu. Jednostki (od samego początku) miały 
być budowane w technologii częściowo modu-
łowej, a elementy konstrukcji tylko w minimal-
nym zakresie skonstruowano ze stali, dzięki 
czemu były dużo lżejsze. Zintegrowany system 
dowodzenia i zarządzania walką (w połącze-
niu z ogólną automatyzacją) dał kolejne 
oszczędności (umożliwił np. ograniczenie 
liczebności załogi, a co za tym idzie – po-
mieszczeń socjalnych. Dalszy zysk osiągnięto 
przez rezygnację z turbiny – na rzecz silników 
wysokoprężnych i pędników strugowodnych. 
Oszczędności na masie umożliwiły zaprojek-
towanie stosunkowo wytrzymałego, częściowo 
opancerzonego kadłuba, cechującego się 

względnie dobrymi właściwościami morskimi 
(zwłaszcza jak na swoją ograniczoną wielkość). 
Okazało się możliwe również znaczne ograni-
czenie skutecznej powierzchni odbicia radio-
lokacyjnego (SPO) jednostek.

Co istotne, Finowie spóźnili się z rozpisa-
niem przetargu na dostawę systemów obserwacji 
technicznej (w tym zintegrowanego systemu 
dowodzenia i zarządzania walką) dla pierw-
szych dwóch okrętów. Podczas gdy kadłuby 
i moduły zadaniowe były niemal gotowe, wciąż 
nie było dostawcy podstawowych systemów 
radioelektronicznych. Sprawa była na tyle 
poważna, że trzeba było „awaryjnie” zwrócić się 
do firmy Thales o okresowe wydzierżawienie 
(na 7 miesięcy) systemu dowodzenia i zarzą-
dzania walką TACTICOS, z kilkoma stacjami 
radiolokacyjnymi (dostarczono je w 2000 roku). 

W rezultacie, prototypowa „Hamina” (80) 
dysponowała (początkowo) radarem obserwacji 
nawodnej Thales Scout oraz układem kiero-
wania ogniem Saab EOS-400. Prowizoryczne 
było również uzbrojenie. Okręt otrzymał: dwa 

Małe okręty rakietowe typu Hamina są – w istocie – znacznie zmodernizowaną i powiększoną 
wersją jednostek typu Rauma, budowanych w latach 1987-1992. Wywodziły się one wprost od 
kutrów rakietowych typu Helsinki (proj. PB 80) – pierwszych fińskich jednostek uderzeniowych od 
czasu zakończenia II wojny światowej (budowanych w latach 1981-1986). Geneza powstania tych 
okrętów miała zatem swój prolog w drugiej połowie lat 80. XX wieku, w czasach tzw. „zimnej wojny”.

1. Jednostki typu Hamina są doskonale 
wkomponowane w system obrony 

Finlandii. Mogą operować na wodach 
trudnych nawigacyjnie – w tym częściowo 

zalodzonych i w skjerach 
(na zdjęciu – „Hanko”).

2. Komputerowa wizualizacja, 
prezentująca przyszłe fińskie korwety 

wielozadaniowe (lekkie fregaty 
rakietowe) programu „Dywizjon 2020” 

podczas ćwiczeń w morzu

Nowy kierunek 
rozwoju Merivoimat

CZĘŚĆ 2
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dwusekcyjną (co oznacza możliwość całkowi-
tego zalania dwóch dowolnych sekcji kadłuba, 
bez ryzyka utraty pływalności przez okręt). 

Dzięki dość solidnej (jak na tę wielkość 
okrętów) konstrukcji kadłuba oraz zastosowa-
niu odpowiednich mocowań wewnętrznych 
elementów wyposażenia (w tym, m.in., urzą-
dzeń: napędowych, pomocniczych i radio-
elektronicznych oraz uzbrojenia) uzyskano 
wymaganą odporność na uszkodzenia bojowe. 
W wypadku ważnych pomieszczeń nadbudówki 
(na przykład GSD – głównego stanowiska 
dowodzenia) nie było możliwości zastosowa-
nia klasycznego opancerzenia (np. w postaci 
stali specjalnej – ulepszanej cieplnie) – z uwagi 
na jego masę (zresztą, z tego powodu część nad-
budówki trzeba było skonstruować ze stopów 
aluminium). Zastąpiły go osłony balistyczne, 
wykonane z lżejszych materiałów (w tym 
z kevlaru) – chroniące przed odłamkami i bronią 
małokalibrową. 

B A N D E R A

podwójne (w praktyce, przenoszono dwa 
pojedyncze) zestawy wyrzutni rakiet przeciw-
okrętowych RBS-15SF (umieszczone – począt-
kowo – na rufie), automatyczną armatę plot. 
kal. 40 mm L/70 Mk 1 Bofors (co jeszcze było 
względnie nowoczesnym uzbrojeniem) oraz 
przestarzałe dwudziałowe stanowisko plot. do 
armat kal. 23 mm L/87 SAKO (licencyjny 
radziecki ZU-23-2), dwa stanowiska wielko-
kalibrowych karabinów maszynowych 
kal. 12,7 mm Ittk oraz zrzutnię grawitacyjnych 
bomb głębinowych (okręt mógł również prze-
nosić 10 min morskich typu Merimiina 2000). 
Jeszcze gorzej przedstawiała się sprawa 
z bliźniaczym „Tornio” (81), który wszedł do 
służby (12 maja 2003 roku) bez uzbrojenia 
i systemów obserwacji technicznej (miał tylko 
łączność radiową i radar nawigacyjny). 

Dopiero wówczas rozpisano właściwy prze-
targ na docelowe (w tamtym czasie) wyposa-
żenie. Na głównego dostawcę systemów 
obserwacji technicznej wybrano EADS (Euro-
pean Aeronautical Defense and Space Com-
pany). Zmiany w wyposażeniu wiązały się ze 
znaczną przebudową „Haminy” i (później-
szym) doposażeniem „Tornio” – w związku 
z tym oba okręty trafiły (kolejno) do stoczni, 
na szeroko zakrojoną modernizację. W ramach 
przebudowy zamontowano (m.in.): nowy zin-
tegrowany system dowodzenia i zarządzania 
walką Atlas ANCS SQ 2000, pionowe wyrzut-
nie rakiet przeciwlotniczych Umkhonto-IR, 
uniwersalną armatę morską kal. 57 mm 
(2,25”) L/70 Mk 2 Bofors/BAE Systems 

wano w maju 1998 roku (już 24 sierpnia zasilił 
szeregi Merivoimat, tylko prowizorycznie 
uzbrojony i wyposażony). Praktycznie, goto-
wość bojową udało się uzyskać dopiero na 
przełomie 2003-2004 roku (z bliźniaczym 
„Tornio”) – czyli w momencie, kiedy rozpoczęto 
budowę dwóch ostatnich jednostek – „Hanko” 
(82) i „Pori” (83). 

Konstrukcja jednostek
typu Hamina
Jedną z najważniejszych spraw – przed którą 

stanęli projektanci i konstruktorzy – było roz-
strzygnięcie z czego zbudować kadłuby nie-
spełna 300-tonowych jednostek, zdolnych do 
operowania zarówno na akwenach płytkich 

Cztery nowoczesne małe okręty 
rakietowe typu Rauma stały się punktem 

wyjścia do zaprojektowania jeszcze 
lepszych jednostek typu Hamina

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

(w miejsce armaty kal. 40 mm) oraz nowe 
radary. Zdemontowano (przy okazji) bez-
użyteczny zestaw armat kal. 23 mm.

Wszystkie fińskie małe okręty rakietowe 
typu Hamina (numer budowy PV 50) powstały 
w stoczni Aker Yards Oy (obecnie – Meyer 
Turku Oy) w Rauma. Pierwotny plan zakładał 
budowę tylko dwóch okrętów tego typu, gdyż 
(jednocześnie) szykowano się do wprowadze-
nia w Merivoimat poduszkowców rakieto-
wych typu NB-432. Ten ambitny program 
został jednak anulowany i – w konsekwencji – 
zamówienie na „Haminy” poszerzono o dwie 
kolejne jednostki. Prototypowy okręt zwodo-

(do tego trudnych nawigacyjnie) jak i zalo-
dzonych. Niejako na wstępie, zrezygnowano 
z tradycyjnej stali na rzecz kompozytów i sto-
pów aluminium. Żywotne partie kadłuba 
otrzymały dodatkowe wzmocnienie w postaci 
osłon kevlarowych. Kadłub podzielono na 
7 sekcji wodoszczelnych – przez 6 grodzi 
sekcyjnych typu pełnego (bez przepustów). 
Niezatapialność jednostek oceniono stan-
dardowo dla jednostek tej kategorii, jako 

Konstrukcja jednostek została zaprojektowa-
na także pod kątem przetrwania efektu silnego 
impulsu elektromagnetycznego (EA). Wszyst-
kie sekcje okrętów są również w pełni zabez-
pieczone przed skutkami użycia broni ABC 
(ang. NBC – Nuclear, Biological, Chemical) – nie 
dotyczy to przetrwania pośredniego uderzenia 
jądrowego, a jedynie możliwości operowania 
na akwenach skażonych promieniowaniem. 
Główne sekcje okrętu tworzą gazoszczelne 
cytadele – zaopatrzone (m.in.) w komplet nad-
ciśnieniowych filtrów i sprzęt OPA. 

 Wielozadaniowa korweta rakietowa 
(lub raczej lekka fregata rakietowa) 
typu Pohjanmaa – wygląd domyślny
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Rząd Kanady oraz przedstawiciele 
firmy Irving Shipbuilding Inc. oficjal-
nie poinformowali – 19 października 
2018 roku –  o wyborze zagranicz-

nego partnera w programie budowy fregat ra-
kietowych. Ostatecznie, zwyciężyła oferta 
konsorcjum składającego się z Lockheed 
Martin Canada oraz brytyjskiego BAE 
Systems – którego fundamentem jest projekt 
wielozadaniowych fregat rakietowych Type 

26. Tym samym, ta konstrukcja ponownie 
zyskała uznanie strony zamawiającej i wpły-
nęła na kolejne prestiżowe zamówienie – 
po sukcesie w przetargu na nowe jednostki 
tej klasy – dla Wielkiej Brytanii i Australii. 
Zwycięska oferta BAE Systems zdystan-

sowała dwa inne podmioty – Alion Canada 
z firmą Damen (projekt oparty na 
holenderskich fregatach rakietowych typu De 
Zeven Provincien) oraz hiszpańską Navantię 
(projekt oparty na fregatach rakietowych 
serii F-105).

Kanada rozpoczęła intensywną rozbudowę sił zbrojnych. Na okręty i jednostki pomocnicze – 
w tym jednostki pływające straży wybrzeża – zamierza przeznaczyć niebagatelną kwotę, co 
najmniej 60 miliardów dolarów kanadyjskich. W pierwszej fazie prac analitycznych 
(zakończonej 8 października 2010 roku) stworzono listę stoczni, które byłyby zdolne do 
zbudowania okrętów o wyporności powyżej 1000 ton. Wstępnie wybrano oferty firm: Irving 
Shipbuilding Inc., Seaspan Marine Corp. i Davie Yards Inc. Pierwsza z nich będzie miała 
największy udział w programie modernizacji sił morskich, bowiem dysponuje dużą stocznią 
w Halifaksie. To właśnie w niej powstanie 15 nowych, wielozadaniowych fregat 
rakietowych programu CSC (ang. Canada Surface Combatant). 

Flota spod znaku
klonowego liścia

CZĘŚĆ 2

1. Zmodernizowana (w ramach MLU) 
fregata rakietowa HMCS „Fredericton” 

(FFH-337) podczas wykonywania 
ostrego zwrotu – zwraca uwagę 

duża stabilność jednostki.
2. Udane fregaty rakietowe 

typu Halifax obecnie stanowią 
fundament uderzeniowych sił 

nawodnych Royal Canadian Navy

NR 11/12 | LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2020 27     

B A N D E R AB A N D E R A

Budowa potęgi morskiej
Nowe okręty zastąpią wycofane z linii, 

przez Royal Canadian Navy, niszczyciele 
rakietowe typu Iroquois i wesprą (ostatecznie, 
także zastąpią w przyszłości) tuzin fregat 
rakietowych typu Halifax. Nowe fregaty 
rakietowe (bazujące na rozwiązaniach tech-
nicznych jednostek serii Type 26) będą zin-
tegrowane ze śmigłowcami pokładowymi 
Sikorsky CH-148 Cyclone – tak, by mogły 
prowadzić operacje ZOP we wszelkich moż-
liwych regionach, w tym na dalekiej północy. 
Zamiar ich wykorzystania w Arktyce przy-
czynił się (podobnie jak w wypadku fregat 
rakietowych typu Halifax) do sporządzenia 
specjalnych wymagań technicznych dla ich 
kadłubów – od kształtu i wzmocnień dziobu 
oraz burt, przez opancerzenie oraz wydajny 
system klimatyzacji. 

Kanadyjskie fregaty rakietowe mogą mieć 
wyporność bojową na poziomie nawet ponad 
8000 ton (wyporność standardowa jest oce-
niana na 7800 ton). Jednostki będą miały 
długość całkowitą 151,4 m, szerokość aż 
20,75 m i średnie zanurzenie 8 m. Hybrydowy 
napęd w układzie CODLOG (combined 
diesel-electric or gas turbine) ma umożliwić 
osiągnięcie prędkości maksymalnej powyżej 
27 węzłów, a spory zapas paliwa – zasięg 
operacyjny ponad 7000 mil morskich 
(przy prędkości ekonomicznej). Generowanie 
olbrzymiej mocy umożliwi (w przyszłości) 
łatwy montaż broni energetycznej. W wersji 
podstawowej, okręty otrzymają 32-komorowy 
blok wyrzutni Mk 41 LMC VLS do rakiet 
serii Standard i ESSM, rakietotorped VL-
-Asroc oraz RGM-109 Tomahawk (co oznacza, 
że Kanada będzie dysponowała bronią stricte 
ofensywną – lub przynajmniej będzie miała 
możliwość jej użytkowania).

Na początek, rząd kanadyjski zamierza za-
kupić 100 pocisków SM-2 w wersji Block IIIC 
oraz 100 pojemników startowych Mk 13 do 
ich przechowywania i odpalania z wyrzutni 
Mk 41 VLS. Departament Stanu USA wyraził 
na to zgodę 5 listopada 2020 roku. Uzbrojenie 
zostanie zakupione w ramach programu FMS. 
Pocisk SM-2 Block IIIC jest najnowszym 
wariantem typoszeregu SM-2, powstałym 
przez połączenie korpusu i układu napędowego 
(typowego dla tej rodziny pocisków) z aktyw-
nym układem samonaprowadzania z pocisku 
RIM-174 SM-6 ERAM (Extended Range 
Active Missile) – będącym zmodyfikowanym 
układem USN z lotniczych pocisków AIM-

-120C AMRAAM. Nie jest wykluczone 
poszerzenie zamówienia o pociski typu SM-6, 
a w przyszłości – być może – także typu SM-3 
(o ile Royal Canadian Navy zdecyduje się na 
budowę typowych okrętów kompleksowej 
obrony powietrznej).

Dodatkowo, okręty mają otrzymać dwie 
trójkomorowe – pionowe wyrzutnie Lockheed 
ExLS do 24 pocisków przeciwlotniczych 
CAMM-ER Sea Ceptor oraz dwa poczwórne 
kontenery do rakiet przeciwokrętowych NSM 
(produkcji norweskiego Kongsberga). W uzbro-
jeniu okrętu będzie także: uniwersalna armata 
morska kal. 127 mm, dwa zestawy artyleryjskie 
kal. 30 mm, dwa zestawy CIWS kal. 20 mm 
Mk 15 Phalanx Block 1B oraz 4-6 wkm 
kal. 12,7 mm. Taki zestaw uzbrojenia umożliwi 
tym jednostkom stworzenie wielowarstwowej 
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej 
oraz prowadzenie uderzeń na cele położone 
w głębi lądu (w tym znajdujące się na tzw. paku 
lodowym). Do tego dojdą zwiększone możli-
wości ZOP. Jednostki – oprócz śmigłowca 
i bezpilotowych statków powietrznych – 
otrzymają bogaty zestaw systemów obserwacji 
technicznej najnowszej generacji (w tym stacje 
hydroakustyczne – zarówno kadłubowe jak 
i holowane) oraz wyrzutnie do torped Mk 54 
MAKO (obecnie RCN użytkuje zmodernizo-
wane Mk 46, które jednak zostaną wycofane 
z eksploatacji) i zrzutnie do grawitacyjnych 
bomb głębinowych Mk 11. Dodatkowe han-
gary dla łodzi okrętowych (będzie możliwość 
zabrania w morze do czterech 11-metrowych 
RHIB’ów i/lub podwodnych pojazdów UAV/
UUV) poszerzą możliwość prowadzenia 
działań ZOP i działań asymetrycznych – 
zwłaszcza w Arktyce.

Zmiany czekają także lotnictwo, które ma 
udzielać bezpośredniego wsparcia flocie. 
Formalne zapytanie ofertowe rząd w Ottawie 
opublikował latem 2019 roku. Kanada jest 
zainteresowana nabyciem 88 statków powietrz-
nych (z towarzyszącymi pakietami – logistycz-
nym i szkoleniowym). Do konkursu zgłosiły 
się trzy podmioty: szwedzki Saab AB 
(z myśliwcem wielozadaniowym JAS-39E/F 
Gripen NG); Lockheed Martin (z myśliwcem 
wielozadaniowym F-35) oraz Boeing  
z Peraton Canada Corp., CAE Inc., L3 Tech-
nologies MAS Inc., GE Canada i Raytheon 
Canada Limited Services and Support Divi-
sion (z myśliwcem F-15EX lub F/A-18E/F). 
Ostateczny kontrakt ma zostać zawarty 
w 2022 roku, a dostawy samolotów powinny 
się rozpocząć trzy lata później.

Kolejnym ambitnym programem (obecnie 
realizowanym) jest budowa 8 dużych, wielo-
funkcyjnych jednostek patrolowych typu Harry 
DeWolf. Mają one wzmocnione kadłuby 
(o wysokiej, 5. klasie lodowej) o długości 
103 m i wyporność pełną niemal 7000 t. 
Uzbrojenie obejmuje autonomiczny zestaw 

Ambitny program budowy dwunastu 
wielozadaniowych fregat rakietowych 

z systemem AEGIS Type 26 CSC 
(Canada Surface Combatant) może 

zostać opóźniony, a to za sprawą wciąż 
rosnących wymagań Royal Canadian 
Navy w zakresie możliwości nowych 
okrętów. W rezultacie, ich rozmiary 

(a co za tym idzie – cena) gwałtownie 
rosną. Tym niemniej – wbrew 

pojawiającym się spekulacjom 
prasowym – jest wątpliwe, by 

zrezygnowano z części zamówionych 
fregat rakietowych
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artyleryjski Mk 38 (z armatą kal. 25 mm 
M242 Bushmaster) i dwa wkm kal. 12,7 mm. 
Przewidziano także lądowisko i infrastrukturę 
dla śmigłowca pokładowego (w zależności od 
rodzaju misji – CH-148 Cyclone lub CH-146 
Griffon) oraz rozszerzoną możliwość opero-
wania łodziami hybrydowymi i pojazdami 
autonomicznymi. Jednostkę prototypową 
wcielono do służby latem tego roku. Obecnie 

technicznych (pierwsza jednostka ma zasilić 
flotę w 2023 roku). Możliwe, że zamówienie 
zostanie rozszerzone o trzeci okręt. Kanadyj-
skie JSS to bardzo duże jednostki – o wypor-
ności aż 28 tys. t i długości 210 m. Bazują one 
konstrukcyjnie na niemieckim typie Rhön. 
Na pokładzie znajdzie się (m.in.) pomiesz-
czenie medyczne i warsztat remontujący 
śmigłowce. Przewidziano też stanowisko  

lodu o grubości do 2,5 m. Na pokładzie 
znajdzie się lądowisko i hangar dla dwóch 
śmigłowców, a także spora przestrzeń do 
przewozu ładunków. Oprócz stuosobowej 
załogi stałej, będzie można zakwaterować 
25 pasażerów (np. naukowców lub żołnierzy 
pododdziału sił specjalnych). Straż wybrzeża 
otrzyma też większy okręt oceanograficzny 
(o długości 78,1 m). Na jego pokładzie będzie 
miejsce dla 56-59 członków załogi 
i naukowców. Nowa jednostka ma kosztować 
120 mln dolarów kanadyjskich. Zastąpi 
CCGS „Huron” operujący u wschodnich 
wybrzeży Kanady.

Kanadyjski program rozbudowy sił mor-
skich (National Shipbuilding Strategy) to nie 
tylko nowe fregaty, patrolowce czy zaopa-
trzeniowce. Przewidziano w nim również 

 Tak zwana „walka o zasoby”
 lub „arctic cold war” stała się faktem 

i trwa w najlepsze. Kluczową rolę 
odgrywają w niej jednostki należące do 
Royal Canadian Navy, w tym najnowsze 

wielozadaniowe okręty patrolowe 
typu Harry DeWolf

Fregata rakietowa typu Halifax 
prezentuje swoje zasadnicze uzbrojenie:  
8 wyrzutni (2 x 4) MK 141 do rakiet 
Harpoon, 16 wyrzutni (16 x 1) VLS do 
rakiet ESSM oraz uniwersalną armatę 
kal. 57 mm Bofors/BAE Systems 
i zestaw CIWS Mk 15 Phalanx Block 1B

są prowadzone prace stoczniowe na trzech 
kolejnych jednostkach tego typu. W 2021 roku 
zaplanowano uruchomienie procesu budowy 
piątego okrętu, a rok później – szóstego. Co 
istotne, wszystko wskazuje na to, że program 
budowy zostanie rozszerzony o dwie kolejne 
jednostki, które zostaną zamówione dla 
straży wybrzeża (Canadian Coast Guard). Ich 
budowa ma ruszyć w latach 2022-2023.

W stoczniach nad Pacyfikiem są budowane 
również dwa duże okręty logistyczne (Joint 
Support Ships – JSS), których dostarczenie 
do RCN jednak nieco się opóźni z przyczyn 

dowodzenia wojskami operującymi na 
wybrzeżu i miejsce dla 210 żołnierzy. Nowe 
kanadyjskie JSS zastąpią okręty logistyczne 
„Protecteur” i „Preserver”.

Zostanie zbudowany także duży lodoła-
macz (konstrukcją bazujący na amerykań-
skim typie Polar) dla Kanadyjskiej Straży 
Wybrzeża – CCGS „John G. Diefenbaker”. 
Ta 140-metrowa jednostka (o wyporności 
ponad 24 tys. t) będzie zdolna do kruszenia 

Wycofane ze służby niszczyciele obrony 
powietrznej typu Iroquois wkrótce 
zostaną zastąpione wielkimi fregatami 
wielozadaniowymi Type 26 CSC

budowę wielu jednostek mniejszych, lecz 
również ważnych w codziennej egzystencji 
floty. Na przykład, główna baza RCN na 
zachodnim wybrzeżu w Esquimalt (Kolumbia 
Brytyjska) otrzymała 4 nowe stalowe barki 
robocze, produkcji Canadian Maritime Engi-
neering (o łącznej wartości 1,52 mln USD). 
Zastąpią one dotychczas używane (6 sztuk) 
barki drewniane. Ich przeznaczeniem jest za-
bezpieczenie prac związanych z eksploatacją 
okrętów stacjonujących w bazie. Seaspan 
Marine Corp. zbudowała również trzy 
jednostki badawcze (zajmujące się kontrolą 
rybołówstwa). Mają one po 60-67 m długości 
i miejsce dla 39 członków załogi oraz 
naukowców. Bez konieczności uzupełniania 
paliwa i zapasów, będą mogły przebywać 
w morzu do 31 dni. CCGS „Sir John 
Franklin”, CCGS „Capt. Jacques Cartier” 
i CCGS „John Cabot” weszły do linii 
w latach 2019-2020. W planach jest budowa 
jeszcze 6 średniej wielkości lodołamaczy, 
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z przeznaczeniem dla Kanadyjskiej Straży 
Wybrzeża. Co istotne, budowa niektórych 
mniejszych jednostek jest okazją (z założenia) 
do złożenia zamówienia w firmach niezaan-
gażowanych w główne programy okrętowe.

Warto wspomnieć, że nie jest wykluczone, 
że modernizacja kanadyjskich sił zbrojnych 
obejmie również pozyskanie nowych okrętów 
podwodnych. Kraj ten musi bowiem chronić 
swoje interesy – zwłaszcza w rejonie Arktyki. 
W ostatnich latach obserwowano znaczny 
wzrost aktywności rosyjskich okrętów pod-
wodnych w tym rejonie, a na północnym 
Atlantyku skala tego zjawiska już dawno 
doszła do poziomu obserwowanego w okresie 
tzw. „zimnej wojny”. Zaniedbywanie 
własnych sił podwodnych spotyka się z coraz 
ostrzejszą krytyką ze strony kanadyjskich 
konserwatystów, będących obecnie w opozy-
cji. Podkreślają, że okręty podwodne (którymi 
dysponuje Royal Canadian Navy) nie speł-
niają wymogów współczesnego pola walki. 
Oficjalnie, Kanada obecnie nie dysponuje 
środkami finansowymi niezbędnymi do 
zakupu nowych jednostek tej klasy. Liberalne 
władze w Ottawie postawiły – w pierwszej 

ono również za osłonę sił patrolowych na 
zachodnim wybrzeżu Kanady – w tym jego 
wód arktycznych). Kanadyjska Arktyka obej-
muje szereg wysp skupionych w Archipelagu 
Arktycznym. Największymi wyspami tego 

że głównie mają podłoże ekonomiczne oraz 
są związane z kolejnym etapem wzmagającej 
się światowej „walki o surowce”.

W sierpniu 2010 roku, ówczesny premier 
Kanady Stephen Harper odwiedził północne 
terytoria kraju i podkreślił, że ochrona i pro-
mocja kanadyjskiej suwerenności w Arktyce 
jest „priorytetem nie do negocjacji”. Wówczas 
Kanada określiła zasady swojej polityki 
w Arktyce i wzmacniania obecności: politycz-
nej, wojskowej i gospodarczej. Miesiąc później, 
minister spraw zagranicznych Lawrence 
Cannon oświadczył, że „Kanada jest przygoto-
wana do obrony swoich terytoriów w Arktyce”. 
Ta wypowiedź była związana ze sporem pięciu 
państw (Kanady, USA, Danii, Norwegii i Rosji) 
roszczących sobie prawo do Arktyki – w per-
spektywie zmian klimatycznych i pojawienia 
się możliwości dostępu do (m.in.) złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego.

W celu ochrony odległych rubieży swojej 
granicy morskiej (wzorem rywalizujących 
mocarstw – USA i ówczesnego ZSRR), także 
kanadyjska marynarka wojenna (początkowo) 
planowała postawić na rozwój sił podwod-
nych. Otrzymane z Wielkiej Brytanii trzy (plus 
dodatkowy) okręty podwodne typu Oberon 
szybko okazały się przestarzałe. W latach 80. 
ubiegłego wieku pojawił się plan zastąpienia 
ich aż 12 nowoczesnymi jednostkami z napę-
dem nuklearnym (sic!) Tradycyjnie dla tego 
kraju, niezwykle ambitny program ciągnął 
się latami i – ostatecznie – został anulowany 
w 1989 roku. Jego skutki do dziś odbijają się 
na Royal Canadian Navy, która została 
pozbawiona rozwoju sił podwodnych. Skala 
„utopionych” funduszy dała o sobie znać, wy-
muszając (m.in.) wycofanie z eksploatacji 
znacznej liczby jednostek (w tym niszczycieli 
rakietowych oraz dużych okrętów wsparcia 
logistycznego i zaopatrzenia typu Protecteur 
i typu Provider – z uwagi na ich podeszły 
wiek i rosnące koszty eksploatacji) – bez 
jasnych planów zastąpienia ich nowymi.

kolejności – na niemal całkowitą wymianę 
okrętów nawodnych.

Arktyczne przepychanki
Kanada zaczęła szczególnie mocno akcen-

tować swoje prawa w Arktyce od czasów 
rządu premiera Paula Martina (w latach 
2003-2006). Tego rodzaju polityka jest jed-
nym z fundamentalnych kryteriów w sporach 
terytorialnych. Rząd Stephena Harpera (2006-
-2015) zaczął wzmacniać obecność kanadyj-
skich Rangersów na terenach arktycznych. 
W pierwszej dekadzie XXI wieku zaczęły 
się też znaczne inwestycje w kanadyjskie 
badania naukowe w Arktyce.

W okresie tzw. „zimnej wojny”, głównym 
zadaniem ówczesnego Maritime Command 
było zabezpieczenie działań z zakresu ZOP  
na północnym Atlantyku i w Arktyce (chociaż, 
z punktu widzenia obrony kraju, odpowiadało 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

archipelagu są: Ziemia Baffina, Wyspa Elles-
mere’a, Wyspa Wiktorii i Wyspa Banksa. 
Kanada rości sobie wyłączne prawa do 
wycinka Arktyki opierającego się swym pół-
nocnym wierzchołkiem o biegun północny. 
Nie są one jednak w pełni honorowane przez 
społeczność międzynarodową, mimo że 
Kanada oficjalnie zgłosiła w ONZ roszczenia 
terytorialne do bieguna północnego – jako 
trzeci kraj (po Danii i Rosji), który domaga 
się uznania swojej zwierzchności nad tą 
częścią Arktyki. Chociaż operacje prowadzone 
na dalekiej północy są klasyfikowane jako 
tajne lub ściśle tajne – należy przypuszczać, 

Uniwersalne armaty kal. 57 mm Mk 110 
Bofors/BAE Systems, będące 

w uzbrojeniu jednostek RCN, mogą 
wkrótce otrzymać nową amunicję 

MAD-FIRES (programu DARPA)

 Fragment zmodernizowanego centrum 
sterowania siłownią (CSS) kanadyjskiej 

fregaty rakietowej typu Halifax
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Banderę opuszczono na najstarszym 
greckim „Glafkos” S-110 (prototy-
powego typu 209/1100) oraz na 
ARA „San Luis” S-32 (typu 

209/1200 Salta) – który zakończył służbę 
z powodu (głównie) problemów finansowych 
Armada de la República Argentina. Pozostałe 
okręty podwodne typu 209 z powodzeniem 
służą i są poddawane procesom modernizacji.  
Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym 
czasie miały zostać wycofane z linii.

Korea Południowa
Marynarka Wojenna Republiki Korei, mimo 

że dysponuje jednymi z najnowocześniejszych 
jednostek z serii 209 (Chang Bogo, zwanych 
czasem typem 209/1200mod.), na bieżąco 
poddaje je modernizacji. Okręty te są uwa-
żane za jedne z najcichszych, a to (m.in.) z racji 
zastosowania na nich (na szeroką skalę) gumo-
wych podkładek pod urządzenia mechaniczne – 
tłumiących wibracje. Poza tym, dysponują 
masztami elektrooptycznymi Kollmorgen, nie-
penetrującymi kadłuba sztywnego (początkowo, 
wyposażono w nie tylko cztery ostatnie okręty. 

Obecnie, w wyniku modernizacji, mają je 
wszystkie koreańskie jednostki typu 209). 
Fakt ten (w połączeniu z solidniejszym kadłu-
bem) sprawia, że operują na znacznie więk-
szych głębokościach niż okręty podwodne 
typu 209 innych państw. 

Rozpoczęte w czerwcu 2017 roku (szeroko 
zakrojone) prace modernizacyjne prowadzi 
stocznia Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering Co. Ich głównym celem ma być 
stopniowe zwiększanie możliwości okrętów, 
przy wykorzystaniu rodzimych rozwiązań. 
W czerwcu ubiegłego roku do stoczni trafił 
przedostatni z dziewięciu okrętów podwod-
nych tego typu – „Na Daeyong” (SS-069), 
który rozpoczął służbę w 2000 roku. Moder-
nizacja objęła (przede wszystkim) instalację 
nowego systemu dowodzenia i zarządzania 
walką oraz holowanej stacji hydroakustycznej. 

Wymieniane są również standardowe baterie 
akumulatorów – na litowo-jonowe, umożliwia-
jące dłuższe operowanie w zanurzeniu, bez 
użycia chrap. Poza tym, Koreańczycy nadal 
budują jednostki typu 209/1200mod. dla 
Indonezji (trzy okręty), a także serwisują starsze 

jednostki (również z innych krajów). Mimo że 
Korea Południowa obecnie stawia na u-booty 
typu 214 oraz własne konstrukcje, nic nie 
wskazuje, aby historia rozwoju jednostek 
typu 209 miała się zakończyć w tym kraju.

Indonezja
Główny nabywca koreańskich okrętów 

podwodnych typu 209/1200mod. – Marynarka 
Wojenna Indonezji – dysponuje jeszcze dwiema 
starszymi (choć większymi) jednostkami 
typu 209/1300 Cakra. Modernizowano je już 
trzykrotnie, przy czym za pierwszym razem 
w Niemczech (1986-1989), następnie w Indo-
nezji (1993-1997) i – ostatecznie – w Korei 
Południowej (w kooperacji z indonezyjską 
stocznią PT PAL) w latach 2004-2006. 

Pierwsze prace miały dość ograniczony 
charakter (wymiana pędników, zabudowa nad-
budówki poniżej kiosku, aktualizacja systemu 
kierowania ogniem itp.), natomiast w ramach 
ostatnich (koszt jednostkowy ok. 26 mln 
USD) okręty zmieniono w sposób zasadniczy. 
Przede wszystkim, zamontowano akumulatory 
z nowoczesnymi bateriami litowo-jonowymi, 

Stały się prawdziwym przebojem eksportowym niemieckiego przemysłu okrętowego. 
Spośród sześćdziesięciu ośmiu jednostek typu 209 – dotąd wybudowanych dla marynarek 
wojennych czternastu krajów świata – tylko dwie definitywnie wycofano z eksploatacji.

CZĘŚĆ 4Okręty 
podwodne 
typu 209

1. Egipt jest użytkownikiem obecnie 
najnowocześniejszych jednostek 
spośród typu 209. Na zdjęciu – 

wynurzony S41 (861) 

2. Niemiecki koncern TKMS przekazał 
egipskiej marynarce wojennej – 
11 kwietnia – trzeci (z czterech 
zamówionych) okręt podwodny 

typu 209/1400mod. – S43 (867)
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Postęp technologiczny znacząco 
wpłynął na rozwój okrętów podwodnych 

typu 209/1400mod., co znakomicie 
prezentuje fotografia BCI (centrali). 

Oryginalne konsole (z wyświetlaczami 
CRT) zastąpiono nowoczesnymi – 

kolorowymi monitorami, wchodzącymi 
w skład zintegrowanego systemu 

ISUS 83-13 (zmodyfikowanego przez 
Lockheed Martin Maritime Systems)

poważnie utrudni serwisowanie obu jednostek 
typu Sábalo. Pewne efekty takiej polityki są 
już odczuwalne. Po 2018 roku aktywność 
działania wenezuelskich okrętów podwod-
nych drastycznie spadła. Przyczyną tego stanu 
rzeczy jest przede wszystkim zły stan tech-
niczny jednostek typu Sábalo oraz trudna 
sytuacja finansowa kraju.

Ekwador
Marynarka Wojenna Ekwadoru użytkuje 

dwie jednostki serii 209/1300 (typu Shyri). 
Dostarczono je pod koniec lat 70. ubiegłego 
wieku. Pierwszej modernizacji (którą prze-
prowadzono w Niemczech) zostały poddane 
już w latach 1983-1984. Kolejna miała 
miejsce w latach 1994-1996, w krajowej 
stoczni ASMAR w Valparaiso. W obu wypad-
kach zakres prac był jednak minimalny i głów-
nie dotyczył podtrzymania gotowości bojowej 
okrętów. Co gorsza, 2 lutego 2003 roku pożar 
spowodował straty (ofiara śmiertelna) na proto-
typowym „Shyri”, przez co jednostka została 
wyłączona z działania do 21 lipca 2005 roku. 

B A N D E R A

wymieniono oba peryskopy (na nowoczesne 
Kollmorgen Mk 76) oraz dokonano przeglądu 
i wzmocnienia kadłuba. Zaktualizowano rów-
nież system dowodzenia i zarządzania walką 
Signaal M8 do standardu Sinbads.

Peru
Kraj ten dysponuje jednostkami dwóch 

modeli – 209/1100 i 209/1200. Te pierwsze 
weszły do linii jeszcze w latach 70. ubiegłego 
wieku i są uznawane za przestarzałe, aczkol-
wiek nadal znajdują się w służbie. Zmoder-
nizowano je (w latach 1996-1998) w stoczni 
SIMA w Callao i – dzięki wzmocnieniu 
kadłubów oraz aktualizacji systemu dowodzenia 
i kierowania walką – nadal są (teoretycznie) 
jednostkami wartościowymi. 

Cztery nowsze okręty również przeszły 
modernizację, przy czym najważniejsza z nich 
obejmowała wymianę systemu dowodzenia 
i zarządzania walką Signaal M8 Sinbads na 
włoski SEPA Mk 3. Poza tym, wymieniono 
wiele innych systemów (w tym dowodzenia 
i kontroli), a także układów: mechanicznych, 
elektrycznych, hydraulicznych i optycznych. 
Na tym jednak nie koniec. Peruwiańczycy 
myślą o rozbudowie sił podwodnych (np. przez 
pozyskanie z Brazylii okrętów typu 209/1400 
Tupi) i kolejnej – większej modernizacji posia-
danych okrętów typu 209. W pierwszej kolej-
ności jest planowane ich dozbrojenie w rakiety 
przeciwokrętowe UGM-84 SubHarpoon. 
Prace mają zostać zakończone w 2020 roku. 
Program modernizacji okrętów podwodnych 
ma kosztować Peru około 312 mln USD.

Republika 
Południowej Afryki
Poważne problemy z utrzymaniem okrętów 

typu 209 ma obecnie RPA. Ze względu na 
brak funduszy, jej marynarka wojenna nie jest 
w stanie zapewnić (m.in.) ciągłości szkolenia 
kadry. Spośród trzech nowoczesnych jednostek 
typu Heroine (wersja 209/1400mod.) – dostar-
czonych w latach 2005-2007 – tylko jedna jest 
w pełnej gotowości bojowej. Z pozostałych 
dwóch okrętów podwodnych – jeden (zgodnie 
z przyjętą procedurą użytkowania) prze-
chodzi wielomiesięczny remont, a drugi – 
służy do szkolenia przyszłych załóg. 

Niedostateczna liczba członków zespołów 
technicznych (połączona z niewystarczającym 
odsetkiem specjalistów cechujących się odpo-
wiednią wiedzą i doświadczeniem) ma wpływ 
na eksploatację jednostek. Prowadzi to 
(w dłuższej perspektywie) do wzrostu ich 
awaryjności i czasowego wyłączenia z działania. 
Zaplanowano (co prawda) remonty oraz pierw-
sze modernizacje południowoafrykańskich 
jednostek typu Heroine, jednak są one ciągle 
odkładane z braku funduszy. Obecnie, okręty 
te tworzą dywizjon okrętów podwodnych, ba-
zujący w Simon’s Town.

Wenezuela
Niewiele lepiej wygląda sytuacja wenezuel-

skich jednostek typu Sábalo, należących do 
serii 209/1300 – starszego modelu (z początku 
lat 70. ubiegłego wieku). W tym wypadku pro-
blemem nie są wyłącznie fundusze, a raczej 
aspekty polityczne (konkretnie – niechęć lokal-
nych władz do „amerykańskiego i – ogólnie – 
zachodniego imperializmu”). Mimo to, z po-
wodu pożaru na prototypowym „Sábalo”, 
trzeba było się zgodzić na remont w niemiec-
kiej stoczni w Kilonii (prace zakończono 
w 1979 roku). Generalnie, wenezuelskie okręty 
podwodne modernizowano już trzykrotnie 
(w latach: 1981-1984, 1990-1995 i 2003-2009), 
przy czym najbardziej kompleksowe prace 
przeprowadzono za drugim razem, w Kilonii. 

Jednostki otrzymały nową stację hydro-
akustyczną CSU-3-32 i urządzenia podnośne, 
a kadłub został wydłużony do 61,2 m. Ponadto, 
obudowano rufę nowym płaszczem ochron-
nym, wydłużono kiosk i zainstalowano nowe 
silniki wysokoprężne. Ostatnią modernizację 
przeprowadzono głównie w oparciu o własną 

stocznię DIANCA (Diques y Astilleros Nacio-
nales C.A.) w Puerto Cabello (co prawda, za 
zgodą niemieckich producentów, jednak bez 
udziału zachodnich firm i specjalistów). Prace 
przeprowadzono w ograniczonym zakresie – 
unowocześniono część urządzeń mechanicz-
nych oraz systemów obserwacji technicznej. 

Wygląda jednak na to, że czas jednostek 
typu 209 w Wenezueli zbliża się do końca, 
zwłaszcza że kraj ten planuje pozyskanie 
kolejnych okrętów podwodnych z Rosji, co – 
jeśli dojdzie do skutku – automatycznie 

Pod koniec grudnia 2007 roku, zawarto 
kontrakt z francuskim DCNS (obecnie Naval 
Group) na kompleksową modernizację obu okrę-
tów podwodnych. Prace miały być prowadzone 
w krajowej stoczni SAMAR. Ich zakres obej-
mował (m.in.) wymianę głównych urządzeń 
mechanicznych oraz łączności i dowodzenia, co 
(w praktyce) oznaczało konieczność rozcięcia obu 
jednostek na pół. Na system dowodzenia i zarzą-
dzania walką wybrano francuski SUBTICS, 
współpracujący z nową stacją hydroakustyczną 
firmy Thales i przewodowo odpalanymi tor-
pedami akustycznymi WASS Black Shark. 

Prace przeciągały się i nie przebiegały 
zgodnie z planem. Na prototypowym „Shyri” 
(S101) rozpoczęto je w 2009 roku. Ponadto, 
w wyniku uderzenia tsunami, jednostka 
uległa uszkodzeniu i pierwsze próby morskie 
przeprowadzono dopiero w 2012 roku. Istnieje 
podejrzenie, że do dziś okręt nie osiągnął 
gotowości bojowej. Modernizację bliźniaczego 
„Huancavilca” (S102) rozpoczęto 16 września 
2011 roku i zakończono dopiero pod koniec 
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nizacji zostaną poddane (m.in.) komputery 
systemu kierowania okrętem, układy kontrolne 
i konsole operatorów (wyświetlacze, manipu-
latory, handball’e).

Chile zamierza wydłużyć trwałość użytkową 
okrętów podwodnych typu 209/1400L co naj-
mniej do 2025 roku, mimo że istnieją już plany 
wycofania ich ze służby i zastąpienia nowo-
cześniejszymi jednostkami (oprócz nich, na 
stanie Armada de Chile znajdują się dwie jed-
nostki typu Scorpène).

Indie
Największymi okrętami podwodnymi typu 

209 – obok MW Egiptu – dysponują Indie. 
Cztery jednostki typu Shishumar należą do 
unikatowej wersji 209/1500. Dwa pierwsze 
okręty zbudowano w Kilonii, a dwa ostatnie 
powstały już w rodzimej stoczni Mazagon Dock 
w Bombaju. Wcielono je do służby w latach 
1986-1994, są więc jednostkami stosunkowo 
młodymi wśród 209-tek. Od początku między 
parami okrętów istniały pewne różnice. 
Ostatnie dwie jednostki dysponowały bateriami 
akumulatorów brytyjskiej firmy Hawker, 
a także miały nowszą wersję silników wysoko-
prężnych oraz pasywną stację hydroakustyczną 
Thomson DUUX-5. Indyjskie okręty wyróż-
niają się – przede wszystkim – 40-osobową 
kapsułą ratunkową, umieszczoną w sekcji 
kadłuba przed kioskiem. 

W związku z planowanym uzbrojeniem 
jednostek w rosyjskie pociski kompleksu 
Club-S, zaproponowano likwidację kapsuły 
ratunkowej, jednak (ostatecznie) zrezygnowano 
z tego pomysłu. Dotąd okręty zmodernizowano 
jedynie w minimalnym zakresie (w latach 
1999-2005), aktualizując system dowodzenia 
i zarządzania walką oraz unowocześniając 
systemy obserwacji technicznej (w tym wymie-
niając urządzenia WRE/ESM na Kollmorgen 
Sea Sentry). Dwie jednostki (INS „Shankul” 
S47 i INS „Shalki” S46) przystosowano do 
odpalania rakiet przeciwokrętowych typu 
UGM-84L Sub-Harpoon Block II (z wyrzutni 
torped) oraz do stawiania min morskich 
z komór zewnętrznych.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

2014 roku. Obecnie, jednostka jest (prawdo-
podobnie) jedynym operacyjnym okrętem 
podwodnym Marynarki Wojennej Ekwadoru.

Kolumbia
Marynarka Wojenna Kolumbii dysponuje 

dwiema jednostkami typu 209/1200 starszej 
wersji (zamówiono je w 1970 roku). Pierwszy 
raz poddano je modernizacji w Niemczech, 
w latach 1989-1991 (wymieniono wówczas 
akumulatory), a następnie – już w Kolumbii – 
w latach 1999-2006. Prace wykonano w stoczni 
Cotecmar w Cartagenie. Wymieniono (m.in.) 
sonar na CSU 2-2 typu PSU 83-55. W grudniu 
2008 roku, w niemieckiej stoczni HDW 
zamówiono pakiet materiałowy i poproszono 
o wsparcie techniczne przy modernizacji jed-
nostki w krajowej stoczni Cotecmar. Umowę 
podpisano 14 stycznia 2009 roku, a w połowie 
2010 roku rozpoczęto modernizację prototy-
powego okrętu podwodnego „Pijao” (S-28), 
która – poza gruntownym przeglądem kadłuba 
i remontem urządzeń podnośnych – obej-
mowała: instalację nowych silników wysoko-
prężnych i akumulatorów, aktualizację systemu 
kierowania ogniem, wymianę systemu dowo-
dzenia i zarządzania walką (na nowoczesny 
ISUS 90-III) oraz systemu WRE (na UME-100). 
Ponadto, wyrzutnie torped przystosowano do 
odpalania nowych – ciężkich torped akustycz-
nych (zamiast starych SUT Mod. 1).

Chile
Armada de Chile dysponuje jednymi z naj-

większych jednostek serii 209/1400mod., 
w Chile znanych jako typ 209/1400L 
lub Thomson. Zamówiono je w 1980 roku 
(pierwotnie, okręty te były budowane dla Iranu). 
Są to jednostki posiadające nieco wyższy 
kiosk i – co za tym idzie – wyższe urządzenia 

podnośne (z uwagi na warunki panujące na 
przewidzianych dla nich obszarach operacyj-
nych). Dysponują także dodatkowymi włazami 
ewakuacyjnymi – w sekcji napędu i przedziale 
torpedowym.

Mimo że są jednostkami stosunkowo mło-
dymi (do służby weszły w 1985 roku), poddano 
je już dwóm mniejszym modernizacjom  
(w latach 1984-1985 i 1997-1998) oraz jednej 
poważniejszej (wykonawcą było francuskie kon-
sorcjum ASMAR-DCNS) – w latach 2007-2012. 
W wyniku tych prac wzmocniono kadłub, 
wymieniono silniki wysokoprężne i urządzenia 
podnośne, wprowadzono francuski system 
dowodzenia i zarządzania walką SUBTICS 
(z podsystemem kierowania ogniem TITLAT) 
oraz niemieckie torpedy WASS Black Shark 
i francuskie pociski typu SM-39 Exocet. 
W tym roku francuska firma ECA Group 
wygrała kontrakt na kolejną modernizację 
chilijskich jednostek.

Zakres prac ponownie dotyczy systemu do-
wodzenia i zarządzania walką, w tym konsoli 
wielofunkcyjnych (używanych w BCI) i prze-
twornic elektrycznych. Wymianie lub moder-

Turecka marynarka wojenna 
dysponuje aż 14 jednostkami typu 209, 

należącymi do dwóch podtypów: 
209/1200 (Atilay) oraz Gür. Okręty te 
są poddawane modernizacji. Warto 

dodać, że Turcja może budować 
te okręty także na eksport

Korea Południowa dysponuje 
9 okrętami podwodnymi typu 209 

(wyłącznie w wersji 209/1200mod.). 
Mimo że w swojej klasie należą one do 

najnowocześniejszych na świecie, 
stale są modernizowane
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W istocie, są one znacznie większymi – 
od „209” – jednostkami oceanicz-
nymi, wyposażonymi w hybrydowy 

napęd niezależny od powietrza (AIP), w po-
staci ogniw paliwowych. Dysponują sporymi 
możliwościami operacyjnymi z zakresu ZOP – 
dzięki niskiej sygnaturze akustycznej oraz 
bogatemu zestawowi sensorów i efektorów.

Grecja, która od dłuższego czasu eks-
ploatowała udane jednostki typu 209/1100 
(Glavkos), jako pierwsza wyraziła chęć zakupu 

okrętów podwodnych typu 214. Umowa 
(zawarta 15 lutego 2000 roku) obejmowała 
zamówienie na 4 jednostki, z opcją zakupu 
2 kolejnych (pierwsza miała być zbudowana 
w Niemczech, a pozostałe – w Grecji. W za-
kresie uzbrojenia, wybór padł na niemieckie 
torpedy DM2A4 Seehecht (miały być także 
w wyposażeniu zmodernizowanych jednostek 
typu 209) i amerykańskie rakiety przeciw-
okrętowe  RGM-84 Sub-Harpoon. 

Pierwszy okręt serii – „Papanikolis” – 
zwodowano 22 kwietnia 2004 roku. Po zakoń-
czeniu prac wyposażeniowych, wykonano serię 
prób morskich na Bałtyku oraz w surowych 
warunkach wód norweskich. Jednocześnie, 
w Grecji trwały prace montażowe kolejnej 
jednostki („Pipinos”) i rozpoczęto prace kon-
strukcyjne przy trzeciej („Matrozos”). 

W trakcie testów prototypu, na jaw wyszły 
poważne wady, które spowodowały, że strona 

Jeśli nie liczyć udoskonalonego typu 212, okręty podwodne typu 214 
są obecnie najnowszymi jednostkami tej klasy budowanymi w Niemczech 
(lub na niemieckiej licencji). Z założenia miały uzupełnić, a następnie 
zastąpić, niezwykle udane i popularne okręty podwodne typu 209. 

Nowe greckie okręty 
podwodne typu 214 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

OKRĘT PODWODNY TYPU 214 „PAPANIKOLIS” (S 120)
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: 

wyporność standardowa (nawodna) – 1690 t; wyporność pełna (w zanurzeniu) – 2020 t; 
długość całkowita – 65 m; szerokość maksymalna – 6,3 m; zanurzenie (na powierzchni, 

wyporność normalna) – 6,2 m; napęd – silnik elektryczny Siemens Permasyn o mocy 2850 kW, 
2 moduły PEM BZM 120 (w tym 2 agregaty RWE Piller), 2 silniki wysokoprężne MTU16V396 

o mocy 1040 kW każdy, 2 baterie akumulatorów Tudor, chrapy, siedmiołopatowa śruba 
kompozytowa o stałym skoku; prędkość maksymalna (nawodna/podwodna) – 12/20 węzłów; 

zasięg operacyjny – 12000 mil morskich/6 węzłów; głębokość maksymalna (bezpieczna) – 
ok. 400 m; system dowodzenia i zarządzania walką – Atlas Elektronik ISUS 90-50; 

uzbrojenie – 8 wyrzutni torped kal. 533 mm (z zapasem 16 środków ogniowych łącznie); 
załoga (etatowa) – 27 osób. 

grecka odmówiła przejęcia okrętów. Doszło 
do tego, że w pewnym momencie sporu, 
Niemcy zaoferowali sprzedaż „Papanikolis” 
polskiej Marynarce Wojennej. Ostatecznie,  
„Papanikolis” zasilił grecką flotę 2 listopada 
2010 roku. Czwarta i – jak dotąd – ostatnia 
jednostka typu 214 („Katsonis”) weszła do linii 
23 czerwca 2016 roku. Grecja uwzględnia moż-
liwość zakupu dwóch kolejnych okrętów. 
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choćby prędkość okrętu – sięgająca 32 węzłów 
oraz gloryfikacja niemieckiego pancernika, 
który przecież wcale nie był najpotężniej-
szym okrętem świata, jakby życzył sobie tego 
James Cameron).

Warto przyjrzeć się jednak wynikom 
badań dotyczących przyczyn jego zatopienia 
oraz skutkom ostrzału ze strony okrętów Royal 
Navy. Niemcy nadal szumnie chwalą się, że 
pancerz burtowy pancernika „Bismarck” nie 
został ani razu spenetrowany. W tym wypadku 
istnieje stosunkowo proste wytłumaczenie tej 
sprawy – znaczne obciążenie kadłuba wodą. sprawy – znaczne obciążenie kadłuba wodą. 

B A N D E R A

zienia (spoczywającego na dnie Atlantyku) 
pancernika „Bismarck”. Dotarcie do wraku 
oraz jego dość dokładne zbadanie (sfilmowanie 
i sfotografowanie) było dużym osiągnięciem 
technicznym tamtych czasów. Niestety, pierwsze 
badania pozostałości „Bismarcka” nie pozwo-
liły na jednoznaczne ustalenie przyczyn jego 
zatopienia. Okazało się, że pancernik spoczywa 
głęboko w mule (stojąc na równej stępce). 
Uniemożliwiło to zapoznanie się z jego pod-
wodną częścią, co przekreśliło szanse na 
jakąkolwiek sensowną ekspertyzę. 

Do wraku „Bismarcka” próbowało dotrzeć 
jeszcze kilku śmiałków, jednak pierwszą próbą 
faktycznego poznania przyczyn jego zatopienia 

Premier Wielkiej Brytanii Winston 
Churchill na pokładzie pancernika 

HMS „Prince of Wales” – w towarzystwie 
kota okrętowego Blacky, zwanego 

później... Churchill

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Rysunek poglądowy ochrony biernej pancernika „Bismarck” – zład wzdłużny oraz rzut górny pierwszego pokładu platformowego. 
Zarys barbet wież na rzucie górnym pokładu platformowego przedstawiono jedynie w celach poglądowych. W rzeczywistości, barbety 
nie sięgały do tego pokładu. Opracowano (m.in.) na podstawie rysunków R. F. Sumralla, opublikowanych w książce W. H. Garzkego 

i R. O. Dulina pt. Axis and Neutral Battleships in WW II oraz planów stoczniowych bliźniaczego „Tirpitza”, zawartych w książce 
G. Koopa i K. Schmoltkego pt. Battleship „Tirpitz”

na nurtujące ekspertów pytania. W związku 
z tym, wiosną 1988 roku znany amerykański 
badacz dr Robert Ballad (z instytutu oceano-
graficznego Woods Hole) podjął się odnale-

jednego takiego wypadku). W dodatku, brytyj-
skie okręty (w decydującej fazie) prowadziły 
ogień ze zbyt małej odległości. Wystrzelone 
(z dystansu 7000-2500 m) pociski nie były 
w stanie zagrozić pływalności „Bismarcka”, 
gdyż ich tor lotu był zbyt płaski. Z pewnością, 
lepszym rozwiązaniem wydawałoby się strze-
lanie ze średniej i dużej odległości, ale to 
mogło być kłopotliwe – ze względu na mniej-
szą celność i brak paliwa na okrętach brytyj-
skich – i nie gwarantowało zatopienia.

W tym kontekście, zamiast rozwodzić się 
nad naturalną niezatapialnością „Bismarcka” 
(jako pancernika), należy się zastanowić – 
dlaczego tak łatwo został on wyłączony z akcji. 
Brytyjskie okręty liniowe (i krążownik ciężki) 
kilkoma celnymi pociskami zniszczyły mu 
(praktycznie) cały system kierowania ogniem, 
sparaliżowały ciągi komunikacyjne i łączność 
wewnętrzną, a wieże armat artylerii głównej 
(stosunkowo słabo opancerzone) bardzo 
szybko zostały unieszkodliwione. Niemniej, 
„Bismarck” (już chyba na zawsze) pozostanie 

była (nagłośniona medialnie) wyprawa Expe-
dition „Bismarck”, której producentem był 
James Cameron (za efekty wizualne odpo-
wiadało słynne Meteor Studio). Mike Cameron 
(brat James'a) zbudował zdalnie sterowane 
pojazdy, dzięki którym widzowie mogli nie-
jako „spacerować” po wraku okrętu, który 
spoczywa niemal 5000 m pod powierzchnią 
Atlantyku. Połączenie tych niezwykłych ujęć 
z materiałami archiwalnymi, animacjami 
komputerowymi i grafiką 3D oraz dramatycz-
nymi wywiadami z dwoma weteranami 
z pancernika nadało programowi medialnego 
wyrazu. James Cameron z ekspertami starał 
się wyjaśnić zagadkę – czy to Brytyjczycy zato-
pili okręt, czy może pancernik został samo-
zatopiony przez Niemców. Jak to zwykle bywa 
z tego typu ekspedycjami, jej wyniki (które 
podano do wiadomości publicznej) budzą 
liczne kontrowersje i stawiają więcej pytań 
niż udzielają odpowiedzi. Nie ma sensu 
wymieniać błędów merytorycznych, które 
padły w tym programie telewizyjnym (jak 

techniczną legendą i zarazem symbolem jed-
nego z najbardziej pasjonujących epizodów 
(wśród morskich batalii) II wojny światowej.

Zawory denne, torpedy 
i inne mity
Relacje pozostałych przy życiu członków 

załogi niemieckiego pancernika były zgodne 
co do tego, że okręt (po utracie możliwości 
prowadzenia walki) uległ samozatopieniu. 
Wielu historyków i znawców techniki mor-
skiej uważa takie stwierdzenie za zwykłą 
propagandę. Spory trwały długo. W końcu 
stało się jasne, że tylko udana ekspedycja do 
wraku da szansę na znalezienie odpowiedzi 
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Ponury nastrój pogłębiała (dodatkowo) 
niemiecka propaganda – na każdym 
kroku podkreślająca trudności, jakie 
miała Royal Navy z posłaniem na dno 

niezdolnego do walki „Bismarcka”. Rzeczy-
wiście, niemiecki pancernik (teoretycznie) 
wykazał wielką odporność na uszkodzenia 
i wysoki stopień niezatapialności. 

Podsumowanie ostrzału 
artyleryjskiego „Bismarcka”
Brytyjskie jednostki ostrzeliwały go (bez 

przerwy) przez 74 minuty, wystrzeliwując 
2876 pocisków. Do końca nie wiadomo, ile 
z nich trafiło, jednak – ze względu na niewielką 

odległość prowadzonego ostrzału (zwłaszcza 
w drugiej fazie bitwy) – należy przypuszczać, 
że większość znalazła drogę do celu. Mimo 
to, „Bismarck” nie chciał tonąć.

Zużycie amunicji na okrętach brytyjskich 
(podczas ostrzału „Bismarcka”) było na-
stępujące: HMS „Rodney” – 380 pocisków 
kal. 406 mm (16”) L/45 Mark-I AP (929 kg); 
HMS „King George V” – 339 pocisków 
kal. 356 mm (14”) L/45 Mark-VII APC (721 kg); 
HMS „Norfolk” – 527 pocisków kal. 203 mm 
(8”) L/50 Mark-VIII SAPC (116,1 kg); 
HMS „Dorsetshire” – 254 pociski kal. 203 mm 

(8”) L/50 Mark-VIII SAPC (116,1 kg); 
HMS „Rodney” – 716 pocisków kal. 152 mm 
(6”) L/50 Mark-XXII CPBC (50,8 kg); 
HMS „King George V” – 660 pocisków 
kal. 133 mm (5,25”) L/50 Mark-I SAP (36,3 kg).

Tak naprawdę, powód stosunkowo długiego 
utrzymywania się niemieckiego pancernika 
na powierzchni jest bardzo prosty. Po pierw-
sze, był to nowoczesny okręt liniowy (super-
drednot), a jednostek tej klasy zwyczajnie nie 
da się – zdaniem większości analityków – 
zatopić wyłącznie za pomocą ognia artylerii 
(w całej historii wojen morskich nie było ani 

Spośród około 600 rozbitków z zatopionego „Bismarcka”, Anglicy uratowali tylko 111 osób.
Dopiero wieczorem (ok. godziny 19.30) trzech marynarzy zostało podniesionych przez załogę 
okrętu podwodnego „U-74”, który mógł podjąć akcję ratunkową po opuszczeniu akwenu przez 
jednostki Royal Navy. Następnego dnia, niemiecki statek meteorologiczny „Sachsenwald” 
podjął z wody kolejnych dwóch – ledwo żywych marynarzy. Z kolei – wysłany z portu w El Ferrol –
hiszpański krążownik ciężki „Canarias” wyłowił jedynie ciała dwóch marynarzy, których 
pochowano zgodnie z ceremoniałem morskim. Na „Bismarcku”  i HMS „Hood” poległo 
(łącznie) 3618 osób, w ciągu zaledwie kilku dni. Dodatkowo, kilkanaście osób poniosło 
śmierć na HMS „Prince of Wales” oraz na HMS „Sheffield”. Zatem, nie powinien dziwić 
fakt, że – po zatopieniu „Bismarcka” – Anglicy nie czuli się jak zwycięzcy.

1. Brytyjski pancernik (superdrednot) 
HMS „King George V” po modernizacji, 

sfotografowany pod koniec 
II wojny światowej. 

2. Ze względu na brak paliwa, 
polski niszczyciel ORP „Piorun” 

nie uczestniczył w ostatniej fazie 
operacji przeciwko „Bismarckowi” na 

Atlantyku, w maju 1941 roku

CZĘŚĆ 10

ORP „Piorun” 
kontra „Bismarck”
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Gdynia okresu międzywojen-
nego, jako miasto sukcesu 
ekonomicznego i organizacyjno-
-politycznego oraz główny 
morski port wojenny i handlowy 

Rzeczpospolitej Polskiej, jawiła się jako cenna 
dla Polaków – a jednocześnie podatna na ryzyko 
ewentualnej agresji hitlerowskiej lub sowiec-
kiej. Przystąpiono więc do realizacji projektów 
ochrony Gdyni na wypadek wojny.

Baterie gdyńskie
Wiele ówczesnych koncepcji wykluczało 

się (nosząc cechy niewłaściwych lub niereal-
nych) i nie znalazło odzwierciedlenia w rzeczy-
wistości. Położenie Gdyni – peryferyjne 
w stosunku do reszty kraju i niekorzystne 

strategicznie, w wąskim pasie lądu – nie zachę-
cało decydentów do ponoszenia nakładów na 
projekty zapewniające skuteczną ochronę 
militarną miasta. O ile od strony Helu Gdynię 
chroniły armaty baterii nr 31 im. kmdr. ppor.
Heliodora Laskowskiego, o tyle od wschodu 
i zachodu miasto było bezbronne w wypadku 
agresji ze strony Niemiec – zwłaszcza w obliczu 
ataku od strony lądu, z użyciem lotnictwa 
i broni pancernej. Dzięki zaangażowaniu 
ppłk. Henryka Bagińskiego, oficera Kierow-
nictwa Fortyfikacji Sztabu Głównego WP, 

utworzono dwa stanowiska artylerii nad-
brzeżnej i osiem stanowisk artylerii przeciwlot-
niczej. Dla dwudziałowej oksywskiej baterii 
artyleryjskiej, w działobitniach żelbetowych 
(o średnicy 6 m) zamontowano francuskie 
armaty Schneider Canet kal. 100 mm wz. 1891, 
zakupione w 1924 r., jako planowane uzbroje-
nie dla kanonierek. Stanowiska wyposażono 
w windy amunicyjne, ze względu na położe-
nie na zboczu głębokiego jaru. Grubości 
ścian obiektu wynosiły 0,41-0,5 m. Budowle 
wyposażono w specjalistyczne pomieszczenia. 
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Infrastruktura obronna 
rejonu Zatoki Gdańskiej
Rejon Zatoki Gdańskiej obfituje w pozostałości infrastruktury obronnej (zarówno schrony, 
fortyfikacje oraz baterie artyleryjskie jak i inne budowle – np. torpedownie). Wiele z nich to 
kunsztowne obiekty, dokumentujące przedwojenną polską myśl techniczną oraz stanowiące 
historyczne wspomnienie wojny obronnej w 1939 roku. Można także trafić na obiekty wzniesione 
przez hitlerowskie Niemcy i dawnych Prusaków oraz budowle powojenne. Kompleksy obronne, 
będące często w nienagannym stanie, można zwiedzać po dzień dzisiejszy. W pieczołowicie 
odrestaurowanych obiektach obecnie mieszczą się wystawy tematyczne i muzea.

1. Armata kal. 152,4 mm L/54 wz. 35 
Bofors, pochodząca z czterodziałowej 

baterii nr 31 im. kmdr. ppor. Heliodora 
Laskowskiego na Półwyspie Helskim, 

prezentowana w Muzeum MW w Gdyni.
2. Armata kal. 100 mm dwudziałowej 
baterii nr 13 „Canet”, rozmieszczonej 
(na początku lat 30. ubiegłego wieku) 
na Kępie Oksywskiej do obrony portu

CZĘŚĆ 2
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Każdą baterię stanowiły po dwie działobit-
nie na betonowych podstawach, z dwoma 
schronami dla obsługi armat. Schrony miały 
wymiary – 9,5 m x 6,2 m (większy schron) 
i 7,2 m x 6,6 m (mniejszy schron). Wszystkie 
schrony miały takie same grubości ścian 
i stropów, wynoszące (odpowiednio) 1-1,2 m 
oraz 1,3 m. Lufy armat baterii „greckiej” 
miały długość 324 cm i wagę 3215 kg. Para-
metry te umożliwiały oddawanie strzałów na 
odległość 15000 m. Lufy armat baterii „duń-
skiej” miały długość 536 cm i wagę 4950 kg. 
Umożliwiało to oddawanie strzałów na odleg-
łość 17700 m. Działobitnie baterii „duńskiej” 
miały średnicę 11 m, a „greckiej” 9,6 m – co 
wynikało z różnic w wymiarach armat. 

W 2011 r. część infrastruktury baterii 
„greckiej” została (omyłkowo) zasypana, przy 
okazji innych prac. Dla baterii „duńskiej” los 
okazał się łaskawszy – po odrestaurowaniu, 
obecnie jest udostępniona do zwiedzania.

31. Bateria im. kmdr. ppor. 
Heliodora Laskowskiego
Pomysł na utworzenie nowej baterii artylerii 

nadbrzeżnej, zwanej też cyplową, pojawił się 
w związku z niewystarczającymi moż-
liwościami lekkich baterii – „duńskiej” 
i „greckiej”. W 1935 r. zbudowano więc nową 
infrastrukturę, według projektu por. inż. sap. 
Włodzimierza Dołęgi-Otockiego. W 1937 r.
baterii nadano imię przedwcześnie zmarłego 
kierownika Szefostwa Artylerii i Służby 
Uzbrojenia Kierownictwa MW kmdr. ppor. 
Heliodora Laskowskiego – na cześć jego 
zasług związanych z przygotowaniem obrony 
Półwyspu Helskiego. 

Pierwotnie planowano – zgodnie z panują-
cymi trendami – zakup armat francuskich, 
lecz (ze względu na ich przestarzałą kon-
strukcję) kmdr ppor. Heliodor Laskowski 
przeforsował zakup nowoczesnych, szwedzkich 
armat kal. 152,4 mm wz. 35 Bofors. Na baterię 
składały się cztery stanowiska ogniowe, z towa-
rzyszącą infrastrukturą. Na wydmie, od strony 
Zatoki Gdańskiej, umieszczono stanowisko 
ogniowe nr 1, a w odległości ok. 100 m na 

W sąsiedztwie stanowisk artyleryjskich, 
utworzono schron pomocniczy (o stropach 
i ścianach grubości – odpowiednio – 0,6 m 
i 0,45 m) oraz mały schron dla załogi.

Oprócz artyleryjskiej obrony przeciwokrę-
towej wybrzeża Zatoki Gdańskiej, równie 
ważne było zapewnienie obrony przeciwlot-
niczej rejonu. W 1928 r. polska Marynarka 
Wojenna zakupiła czternaście francuskich 
armat kal. 75 mm wz. 22/24, które pierwot-
nie miały trafić na francuskie krążowniki 
i pancerniki. W 1932 r. osiem z tych armat 
rozlokowano w rejonie Gdyni, a pozostałe 
sześć trafiło na Półwysep Helski. Odtąd dwu-
działową baterię „Canet” wspierały cztery 
dwudziałowe baterie artylerii przeciwlot-
niczej z armatami kal. 75 mm wz. 22/24 – 
bliźniacze z trzema bateriami helskimi. 
Inwestycję tę (według projektu por. inż. sap. 
Włodzimierza Dołęgi-Otockiego) zrealizo-
wano w latach 1934-35. Rozmieszczenie 
baterii przeciwlotniczych przedstawiało się 
następująco: Oksywie – rejon Wąwozu 
Ostrowskiego, Redłowo, Grabówek i Pogórze. 
Baterie armata kal. 75 mm wz. 22/24 okazały 
się uniwersalne także w zastosowaniu 
przeciwko celom lądowym, a dwie z nich – 
oksywska i redłowska – spełniały również 
zadanie artylerii nadbrzeżnej. 

Dwudziałowym bateriom helskim nadano 
numerację, podobnie jak innym bateriom 
rejonu. Baterię nr 21 umieszczono 800 m od 
baterii nr 31 im. kmdr. ppor. Heliodora 
Laskowskiego, na cyplu półwyspu. Bateria 
nr 22 została ulokowana 1700 m na zachód od 
portu wojennego, nad Zatoką Pucką. Baterię 
nr 23 umiejscowiono na zachód od cypla hel-
skiego, nad otwartym morzem – 2,5 km od 
dwudziałowej baterii „greckiej”. Stanowiska 
ogniowe baterii przeciwlotniczych otrzymały 
przedpiersia (o wysokości metra i grubości 0,3 m) 
oraz (poruszane ręcznymi korbami) windy do 
transportu amunicji. Pod każdą armatą prze-
widziano także schrony (o ścianach grubości 
1,6-1,7 m i stropach grubości 1,75 m). 

Obecnie, stanowiska ogniowe oksywskiej 
baterii „Canet” są zasypane, lecz pozostałe 
obiekty (bez wyposażenia) zachowały się 
w dobrym stanie. Z kolei, infrastruktura 

B A N D E R A

helskich baterii przeciwlotniczych (w formie 
trwałych ruin, bez wyposażenia) jest dostęp-
na do swobodnego zwiedzania.

Baterie helskie – „duńska” 
i „grecka”
Była to pierwsza tego typu inwestycja 

odrodzonej Polski na Półwyspie Helskim. 
Baterie nr 11 i nr 12, czyli „duńska” i „grecka” 
(w 1936 r. zmieniono numerację, na – odpowied-
nio – nr 32 i nr 33) wzięły swe nazwy z pierwot-
nego przeznaczenia francuskich armat kal. 105 mm, 
zakupionych w 1928 r. Armaty zostały (począt-
kowo) zamówione (po dwie sztuki) przez Danię 
i Grecję, jednak w końcu trafiły na stanowiska 
artyleryjskie na Półwyspie Helskim. W 1931 r. 
powstał projekt i kosztorys inwestycji, a już 
wiosną 1932 r. armaty stały na swoich nowych 
stanowiskach. Bateria „duńska” mieściła się 
ok. 1500 m od dworca kolejowego w Helu (od 
strony otwartego morza), a ok. 2700 m na 
zachód od baterii „duńskiej” znalazła swoje 
miejsce bateria „grecka”. 

Działobitnia armaty kal. 152,4 mm 
helskiej baterii cyplowej. Jedną z takich 

działobitni wyremontowano, tworząc 
w niej miniwystawę tematyczną

Armaty kal. 105 mm produkcji 
francuskiej, z helskiej dwudziałowej 

baterii nr 32 „duńskiej”, znajdujące się 
w zbiorach Muzeum MW w Gdyni
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północny wschód od stanowiska nr 1 stano-
wisko nr 2. Z kolei, ok. 75 m od stanowiska nr 2 
(także na północny wschód) umiejscowiono 
stanowisko nr 3, a ok. 160 m na wschód od 
stanowiska nr 3 posadowiono stanowisko nr 4. 
Infrastrukturę towarzyszącą tworzyły: dwie 
drewniane wieże z przyrządami celowniczo-
-pomiarowymi, centrala artyleryjska, schron 
agregatu prądotwórczego oraz (bliźniaczy ze 
schronem armat) schron amunicyjny (z dwu-
dzielnym wejściem, wyposażonym w drzwi 
z blachy pancernej). 

Działobitnie (w kształcie wieloboków, 
chronionych przedpiersiem o wysokości 1,5 m 
i grubości metra) umieszczono na stropach 
schronu z odlewów żelbetowych. Prowadziły 
na nie obustronne, zewnętrzne schody. 
Między schodami znajdowało się wejście do 
schronu, umieszczonego pod działobitnią. 
Bryły schronów miały następujące wymiary: 
13,5 m x 11,5 m. Grubości ścian bocznych 
wynosiły 1,8-2,35 m, a stropów – 2 m. Przed-
sionek schronu mieścił dwie windy amunicyj-
ne, a dalej – dwie komory do rozdzielnego 

proces niszczenia obiektów nasilił się, jednak 
przedwojenne stanowisko ogniowe nr 4 
(dzięki staranim helskich miłośników infra-
struktury militarnej) zostało odrestaurowane 
i udostępnione zwiedzającym, a w schronie 
amunicyjnym zamieszczono małą ekspozycję. 
Jedna z armat 31. Baterii im. kmdr. ppor. 
Heliodora Laskowskiego jest udostępniona 
do zwiedzania w Muzeum Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, a druga znajduje się w zbiorach 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

Baterie powojenne
Doświadczenia wyniesione z II wojny 

światowej spowodowały, że w 1946 r. opraco-

wano – w Szefostwie Inżynierii MW (na bazie 
projektu przedwojennej helskiej baterii 
cyplowej) – projekt czterodziałowej baterii 
armat kal. 130 mm. Stanowiska armat były 
dwupoziomowe i wyposażone w specjalistycz-
ną infrastrukturę. W 1948 r. bateria wykonała 
pierwsze strzelania. Wraz z rozwojem broni 
rakietowej, bateria stopniowo straciła na zna-
czeniu i została wyłączona z użycia bojowego. 
W latach 80. ubiegłego wieku, w związku 

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl

Wieża kierowania ogniem powojennej 
helskiej 27. Baterii Artylerii Stałej, 

wyposażonej w 4 armaty kal. 100 mm

Dostępne dla zwiedzających wejście do 
jednego z kompleksów infrastruktury 
obronnej w lesie na Półwyspie Helskim

Armata kal. 130 mm produkcji 
radzieckiej na redłowskim klifie, 

z powojennej czterodziałowej 
11. Baterii Artylerii Stałej

przechowywania ładunków miotających 
i pocisków. Całą infrastrukturę baterii cyplo-
wej połączono kolejką wąskotorową. 

W związku z opuszczeniem terenu baterii 
przez wojsko – w latach 90. ubiegłego wieku – 

z osuwaniem się klifu redłowskiego, runęło 
jedno ze stanowisk baterii. W 2012 r. dokonano 
(ze względów bezpieczeństwa) kontrolowa-
nego osunięcia kolejnego stanowiska baterii, 
które (zagrożone postępującym procesem 
osuwania klifu) z czasem i tak by runęło. 

Zachowane armaty (z działobitniami oraz 
dwukondygnacyjnymi bunkrami) można 
zwiedzać do dnia dzisiejszego. Pozostałe 
obiekty kompleksu w dalszym ciągu znajdują 
się na terenie wojskowym. 

Po wojnie także na Półwyspie Helskim 
rozwijano infrastrukturę obronną i artyleryj-
ską – częściowo na bazie obiektów przed-
wojennych. Przykładem dobrze zachowanego 
obiektu jest kompletne stanowisko 27. Baterii 
Artylerii Stałej z armatą kal. 100 mm (z po-
zostałymi stanowiskami łączą go podziemne 
korytarze) i stanowiskiem kierowania ogniem.

Obiekty poniemieckie
Interesującymi obiektami regionu są także 

pozostałości po niemieckiej, helskiej baterii 
Schleswig-Holstein. Baterię tworzyły trzy 
(monstrualnej wielkości) działobitnie z nie-
zbędną infrastrukturą, a każda z nich była 
wyposażona w armatę kal. 406 mm. Wspólnie 
z baterią armat kal. 280 mm w Piławie miała 
ona zadanie obrony Zatoki Gdańskiej przed 
flotą sowiecką. Wieże działowe tych kolosów 
ważyły 400 ton, a sama armata (o długości 
21,13 m) – 159,9 ton i była (pierwotnie) 
zaprojektowana jako armata do planowanych 
pancerników, których (ostatecznie) nie zbu-
dowano. Wieżę kierowania ogniem stanowiła 
25-metrowej wysokości (okazała) 9-kon-
dygnacyjna budowla. Bateria nie została użyta 
bojowo. Kompleks (w dobrze zachowanym 
stanie, z kolejką szynową do transportu amu-
nicji) jest udostępniony do zwiedzania, 
a w jednej z działobitni mieści się Muzeum 
Obrony Wybrzeża.   

Po zajęciu Gdyni (we wrześniu 1939 r.) 
przez Niemców, zyskała ona ważne znaczenie 
strategiczne. Port wojenny rozbudowano, jako 
zapasową bazę Kriegsmarine. Na Oksywiu 
wzniesiono fabrykę torped. Wody Zatoki 
Puckiej stały się poligonem doświadczalnym 
dla ośrodków badawczych rozwijających nowe 
typy uzbrojenia. Została zbudowana tzw. tor-
pedownia oksywska (odległa 700 m od brzegu) 
oraz torpedownia w rejonie Babich Dołów 
(odległa 500 m od brzegu). Całość uzupełniały 
trzy tzw. małe torpedownie, położone na 
wodach Zatoki Puckiej – między Helem 
a Jastarnią, w odległościach 600-2000 m od 
brzegu. Obecnie, torpedownia oksywska jest 
obiektem należycie utrzymanym, wykorzy-
stywanym przez Wojsko Polskie. Pozostałe 
torpedownie mają charakter trwałych, nieza-
gospodarowanych ruin. 
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Uratujmy 
armaty 
z ORP „Gryf”

Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni zwraca 
się do miłośników tradycji 
polskiego oręża na morzu 

o wsparcie finansowe 
w staraniach, by 

przywrócić do dawnej 
świetności historyczne 

armaty z przedwojennego 
stawiacza min ORP „Gryf”.

Gdyńskie Muzeum Marynarki Wojennej 
kontynuuje zbiórkę środków finanso-
wych na przeprowadzenie konserwacji 

dwudziałowego stanowiska armat kal. 120 mm 
L/50 wz. 34/36 Bofors, które jest jednym z naj-
cenniejszych zabytków ekspozycji plenerowej.  

Do końca 2020 roku, udało się zebrać 
ponad 10 tys. złotych (celem zbiórki jest 
suma 50 tys. złotych) – dokonano (ogółem)
ponad 130 wpłat. Niektórzy darczyńcy, 
wspierając akcję, podzielili się swoimi histo-
riami i związkami z ORP „Gryf”. Wśród nich 
jest emerytowany kapitan armii amerykań-
skiej Stefan Tomczynski, którego ojciec służył 
na tym okręcie, a wnuk Griffin upamiętnia 
jednostkę unikatową tablicą rejestracyjną 
swojego auta: ORP GRYF. Z kolei, dziadek 
Andrew Szyszlaka był podoficerem w siłowni 
„Gryfa”, we wrześniu 1939 roku. Pomagał 
także w demontażu armat, po zatopieniu okrętu 
3 września, oraz walczył w obronie Helu (do 
2 października 1939 roku). 

Stawiacz min ORP „Gryf” był najwięk-
szym polskim okrętem przedwojennej Marynarki 
Wojennej. Zbudowano go we francuskiej stoczni 
Chantiers et Ateliers Augustin Normand. Biało-
-czerwona bandera załopotała na nim 27 lutego 
1938 roku, w Hawrze. Tydzień później, okręt 
został uroczyście powitany w Gdyni. We 
wrześniu 1939 roku jego artyleria stoczyła 
zacięty bój z niemieckimi samolotami i dwoma 
niszczycielami typu Leberecht Maass.

Na stan muzealnych armat, obok uszkodzeń 
wojennych, duży wpływ miały lata oddziały-
wania wody morskiej, po wyholowaniu wraku 
na Zatokę Pucką. Ponadto, aż do połowy lat 50. 
ubiegłego wieku był on obrzucany bombami – 
stanowiąc ćwiczebny cel dla lotnictwa. 

Spośród zamówionych w Szwecji 8 dwu-
działowych stanowisk oraz 4 jednodziałowych 
(stanowiły uzbrojenie również niszczycieli 
typu Grom) zachowało się jedynie dwudziałowe 
stanowisko w gdyńskim muzeum oraz jedno-
działowe w Muzeum WP (także z ORP „Gryf”). 

Armaty – od lat eksponowane w plenerze 
i narażone na wpływ warunków atmosferycz-
nych – wymagają kompleksowej konserwacji. 
Niestety, pełna realizacja prac konserwator-
skich obecnie przekracza możliwości budżetu 
Muzeum MW.

*     *     *
Chętnych darczyńców zapraszamy do 

udziału w zbiórce internetowej pod adresem:
https://pomagam.pl/c4ctbd6k

skich obecnie przekracza możliwości budżetu 
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Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Ludwik – 9-letni uczeń trzeciej klasy szkoły 
podstawowej z Żor – fascynuje się morzem, 

polską Marynarką Wojenną i okrętami, o których 
ciągle opowiada w szkole. Swoją pasją i pomy-
słowością podzielił się z podchorążymi 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
wysyłając im list i samodzielnie wykonany 
(z domowych zasobów) model ślizgacza. 

Podchorążowie nie pozostali obojętni na ten 
gest. W związku ze zbliżającymi się Mikołaj-
kami, przygotowali dla chłopca paczkę-
-niespodziankę, z modelem pancernika 
„Bismarck” (w pościgu za nim – w 1941 roku – 
wziął udział niszczyciel ORP „Piorun”) oraz 
materiały promocyjne, związane z MW. 

Do prezentu dołączono list z podziękowa-
niami oraz zaproszenie do odwiedzenia gdyń-
skiej uczelni, kiedy sytuacja sanitarno-
-epidemiczna na to pozwoli. Morski prezent 
i list sprawiły chłopcu ogromną radość.  

Znad morza
do Żor
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Rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską

Z okazji 102. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej 
upamiętniono twórców polskiego oręża na morzu oraz ich 
następców – walczących pod biało-czerwoną banderą podczas 

II wojny światowej. Podkreślono także historyczne znaczenie dekretu 
marszałka Józefa Piłsudskiego – „Z dniem 28 listopada 1918 roku 
rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską, mianując jednocześnie 
pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji Marynarki 
Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych”. 

W celu podkreślenia rangi obchodów, na okrętach podniesiono – 
zgodnie z ceremoniałem morskim – wielką galę banderową. 

W porcie wojennym w Gdyni, na nabrzeżu przed fregatą rakietową 
ORP „Gen. K. Pułaski”, odbył się uroczysty apel. Odczytano rozkaz 
okolicznościowy dowódcy generalnego RSZ gen. Jarosława Miki. 
W Kościele Garnizonowym MW na Oksywiu odprawiono Mszę 
Świętą w intencji Marynarki Wojennej.

Przed Pomnikiem Polski Morskiej na Skwerze Kościuszki w Gdyni 
delegacja MW złożyła wiązankę kwiatów. Następnie, przy Klubie 
3. Flotylli Okrętów odsłonięto tablicę upamiętniającą działania 
Marynarki Wojennej na Morzu Śródziemnym w latach 1940-1944. 

Na Cmentarzu MW w Gdyni-Oksywiu oddano hołd admirałom 
Marynarki Wojennej – zapalając znicze oraz składając kwiaty na 
płytach upamiętniających jej twórców i dowódców. Oddano honory – 
w asyście wojskowej – (m.in.) adm. floty Józefowi Unrugowi, adm. floty 
Andrzejowi Karwecie oraz wiceadm. Piotrowi Kołodziejczykowi.

40     NR 11/12 | LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2020

P S Y C H O L O G I A  B E Z  R E T U S Z U

FO
T.

 M
AR

CI
N

 P
U

R
M

AN
/8

. F
O

W

Starajmy się rozpoznawać i nazywać 
stany, których doświadczamy. Spró-
bujmy je zauważyć i poczuć. Bunt 
nie jest dobrym mechanizmem radze-

nia sobie z niepożądanymi emocjami. Próbujmy 
zaakceptować rzeczywistość – nawet bolesną – 
gdyż opór wobec rzeczy, na które nie mamy 
wpływu, jest wyczerpujący i nie przynosi 
rozwiązań czy ulgi. Stres – mimo że 
nieprzyjemny – jest w życiu potrzebny, by 
aktywnie i twórczo funkcjonować. 

Istotny jest zwłaszcza tzw. ostry stres krótko-
trwały pozytywny (eustres), który szybko 
występuje i pomaga nam zarządzać niebez-
piecznymi sytuacjami – byśmy mogli sprostać 
wyzwaniom i zmiennym okolicznościom życia. 

Mówimy o stresie pozytywnym, gdy mobi-
lizacja naszego organizmu daje pozytywne 
rezultaty, jest krótkotrwała i następuje po niej 
odprężenie oraz powrót do normalnego funk-
cjonowania. Jeżeli przeradza się w stan prze-
wlekły (towarzyszą mu inne nieprzyjemne 
i stresogenne czynniki – problemy finansowe 
czy zdrowotne, złe relacje osobiste i służbowe), 
mówimy o stresie negatywnym, który może 
(dodatkowo) wywoływać zaburzenia fizyczne 
i psychiczne. Jest to tzw. dystres – paraliżujący 
nasze działania. 

Co możemy zrobić, żeby lepiej sobie radzić 
ze stresem? Jak znaleźć w tym wszystkim 
równowagę? Otóż, nad stresem można zapano-
wać i zmniejszyć jego wpływ na nasze życie. 

Panu mł. chor. mar. Grzegorzowi Kaczorowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

OJCA

składają koleżanki i koledzy 
z Wydziału WDiŁ Dowództwa 3. Flotylli Okrętów

Panu kmdr. por. Mirosławowi Zbroińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia

z powodu śmierci

OJCA

składa kadra i pracownicy
Pionu Planowania COM-DKM

Aneta Uszkiewicz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Panu kmdr. Jackowi Hamerze oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

OJCA

składa inspektor, kadra i pracownicy 
Inspektoratu Marynarki Wojennej

Panu st. chor. szt. mar. Łukaszowi Krzepocie
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składa dowódca, kadra i pracownicy
Dywizjonu Okrętów Podwodnych

Jedną z podstawowych technik radzenia sobie 
ze stresem jest trening autogenny Schultza. 
Ma wiele zastosowań i jest wykorzystywany 
zarówno przy schorzeniach (np. astmie 
oskrzelowej lub nadciśnieniu) jak i w zabu-
rzeniach psychicznych – nerwicy i depresji. 
Autogenność techniki oznacza, że człowiek 
oddziałuje na własny układ nerwowy. Przez 
autosugestię wywołuje doznania zbliżone do 
stanu hipnozy czy medytacji, a przez przyjęcie 
odpowiedniej postawy – stanu bierności, kon-
centracji na organizmie i sterowania nim. Po-
czątkowo, ćwiczenia nie powinny trwać dłużej 
niż 5 minut (każda faza), a 30 minut – cały 
trening. Trening autogenny Schultza jest zło-
żony z sześciu faz lub elementów: 1. – uczucie 
ciężaru; 2. – uczucie ciepła; 3. – regulacja pracy 
serca; 4. – regulacja swobodnego oddychania; 
5. – uczucie ciepła w splocie słonecznym; 
6. – uczucie chłodu na czole. Przykładowo, 
w celu doznania uczucia ciężkości wypowia-
damy sugestie: moja prawa ręka jest ciężka, 
moja lewa ręka jest ciężka. W wywołaniu 
uczucia ciepła pomoże nam sugestia – 
w brzuchu czuję kulę ciepłego światła, które 
rozlewa się po moim ciele. W opanowaniu tej 
skutecznej techniki relaksacyjnej pomogą 
kursy i instruktaże online. 

Dodajmy, że w opanowaniu silnego stresu 
przyda się nam także korzystanie z prostych 
technik redukcji napięcia – może to być: 
świadome oddychanie, rozluźnienie mięśni, 
słuchanie muzyki lub wysiłek fizyczny. Kiedy 
trawi nas długotrwały stres – ruszajmy się! 
W wolnych chwilach uprawiajmy sport – gimna-
stykę tradycyjną czy jogę. Znajdźmy czas na 
spacery i jogging. Nie zapominajmy o środ-
kach ochronnych tam, gdzie są one wskazane.

Ważna jest równowaga między pracą a od-
poczynkiem. Proszę pamiętać – jak każdy 
kryzys, ten również kiedyś minie.

Niedługo minie rok, odkąd żyjemy w nowej – pandemicznej 
rzeczywistości. Zamknięci w „czterech ścianach” i bez szans 
na spotkania z bliskimi – doświadczamy lęku, strachu oraz złości. 
Takie emocje nierzadko towarzyszą nam na co dzień, a zmaganie 
się z zalewającymi falami negatywnych uczuć wymaga sporych 
zapasów wytrzymałości psychicznej, które – w takich chwilach 
niepewności – niezwykle szybko maleją i ubożeją. 

Pokonać „złe” emocje
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