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Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Podniesienie wielkiej gali banderowej na 
ORP „Gen. K. Pułaski” – zdj. Piotr Leoniak 

Szanowni Czytelnicy!

W sierpniu obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, upamiętniające naszą 
wiktorię w wojnie polsko-bolszewickiej – w 1920 roku. Złożyliśmy hołd 
bohaterom – odrodzonej po latach zaborów – Rzeczpospolitej Polskiej 

i zaprosiliśmy społeczeństwo do wspólnego świętowania podczas pikników wojskowych, 
pokazując współczesne oblicze naszych sił zbrojnych. 

Na pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” – symbolu wojennej chwały 
i niezłomności polskich marynarzy – odbyła się uroczysta promocja oficerska 
absolwentów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

Z okazji jubileuszu 25-lecia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej 
im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego – połączonego z piknikiem lotniczym na 
lotnisku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach – dowództwo BLMW 
otrzymało sztandar wojskowy, nadany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

O kulisach procesu szkolenia w największym związku taktycznym Marynarki 
Wojennej oraz partnerstwie załóg okrętów w NATO opowiada, w rubryce „Zawód 
marynarz”, szef szkolenia 3. Flotylli Okrętów kmdr dr inż. Kazimierz Pulkowski. 

Niszczyciel min ORP „Mewa” – który wkrótce zakończy służbę w 13. Dywizjonie 
Trałowców, po ponad pół wieku pod biało-czerwoną banderą – wypłynął na Zatokę 
Gdańską w ostatni, pożegnalny rejs z byłymi dowódcami okrętu i członkami jego załogi. 

Polecamy artykuł o strukturach militarnych NATO w okresie „zimnej wojny” oraz 
pierwszą część analizy Japońskich Morskich Sił Samoobrony, a także monografię 
włoskich niszczycieli rakietowych typu Luigi Durand de la Penne. Kolejny odcinek 
cyklu „Morskie skrzydła Rzeczpospolitej” opisuje wybuch wojny 1 września 1939 roku. 

Autor „Opowieści z kubryka” towarzyszy załodze ORP „Iskra” w pamiętnej podróży 
dookoła świata – tym razem relacja z wizyty w Kapsztadzie.  
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BanderaCentralne obchody Święta Wojska Polskiego – 15 sierpnia, 
w 99. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej (w wojnie 
polsko-bolszewickiej) w 1920 roku – odbyły się w Katowicach. 

W ten sposób uczczono 100. rocznicę wybuchu I Powstania  Śląskiego 
oraz oddano hołd mieszkańcom Górnego Śląska, którzy poświęcili 
zdrowie i życie, aby zachować swoją tradycję i kulturę.

Polski Górny Śląsk to wielkie dzieło trzech śląskich powstań, które 
doprowadziły do tego, że ta ziemia stała się częścią Rzeczpospolitej 
Polskiej. Cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała ich pamięci! – 
powiedział prezydent RP Andrzej Duda, podczas defilady 
odbywającej się pod hasłem „Wierni Polsce”. 

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił 
bohaterską postawę żołnierzy polskich, dzięki którym nawała 
bolszewicka została zatrzymana na przedpolach Warszawy. To był 
niezwykły sukces. Dowód hartu ducha i odwagi.

Przed pomnikiem Naczelnika Państwa Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbyła się ceremonia wręczenia czterech nominacji 
generalskich i jednej admiralskiej. Na stopień kontradmirała został 
mianowany kmdr Piotr Nieć – dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Świnoujściu.  

W kraju zorganizowano liczne pikniki wojskowe, które podkreśliły 
bliską więź Wojska Polskiego ze społeczeństwem. Na okrętach 
Marynarki Wojennej podniesiono wielką galę banderową. Odbyły się 
uroczyste apele oraz złożono kwiaty w miejscach pamięci. 
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Jak jest zorganizowany proces szkolenia 
w największym związku taktycznym 

Marynarki Wojennej?
Każda jednostka – zarówno okrętowa jak  

i brzegowa – posiada własny program szkole-
nia. Załogi okrętów i pomocniczych jednostek 
pływających rozpoczynają od cyklu szkolenia 
przygotowującego do zaliczenia zadania pro-
gramowego O-1 (działalność pojedynczego 
okrętu w miejscu postoju), a następnie  
przerabiają elementy do zaliczenia  
zadania programowego O-2, obejmują-
cego działalność pojedynczego okrętu 
w morzu. To wszystko (w najwięk-
szym skrócie) prowadzi do osiągnięcia 
pożądanego poziomu wyszkolenia załóg 
okrętów, które później będą współ- 
pracowały w ramach zespołów NATO.  
Takim przykładem jest fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski” z Dywizjonu 
Okrętów Bojowych, która w tym roku 
operowała w składzie Stałego Zespołu 
Okrętów NATO Grupa 1 (ang. Standing 
NATO Maritime Group 1 – SNMG-1). 
Oprócz sposobności do intensywnego 
szkolenia w gronie międzynarodowym, 
była to dobra okazja do demonstrowania 
bandery i polskiego zaangażowania  
w realizację zobowiązań sojuszniczych. 
Warto podkreślić, że programy szkolenia 
obejmują zarówno tematykę związaną 
z naszym narodowym obszarem zain-
teresowania jak i zagadnienia związane 
z operowaniem w składzie zespołów 
sojuszniczych – na przykład podczas 
misji ekspedycyjnych. Bardzo ważne 
jest zachowanie potencjału wyszkolenia kadry 
okrętowej oraz dotychczasowego dorobku  
i doświadczeń w zakresie zasad i metodyki 
szkolenia. Partnerzy z NATO wysoko nas dziś 
oceniają, ale status elity łatwo utracić. Szkolimy 
się po to, żeby móc wyjść poza Bałtyk, ale nie 
zapominamy o nim. Jest tutaj co robić. Trzeba 
ciągle demonstrować naszą banderę i być  
aktywnym. W tej grze nieobecni się nie liczą.

Wspólne operacje i uczestnictwo okrę-
tów w manewrach sojuszu to naj-

lepsza szkoła rzemiosła morskiego.
Rzeczywiście, to doskonały sprawdzian dla 

naszych załóg. Mogą bezpośrednio skonfron-
tować swoje umiejętności i specjalistyczne 
wyszkolenie z tym, co prezentują najlepsze 

floty NATO. Po 20 latach członkostwa Polski 
w sojuszu, nie możemy liczyć na żadną taryfę 
ulgową i jej nie potrzebujemy. Często stano- 
wimy wzorzec dla innych. Ubiegłoroczne 
strzelanie rakietowe ORP „Gen. K. Pułaski”, na 
poligonie morskim na Hebrydach, było pokazem 
naszych możliwości i dowodem wartości naszego 
wkładu w system obronny NATO. Bliźniacza 
fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” 

jest sprawdzonym weteranem partnerskiego 
współdziałania z sojusznikami. Liczący się poten-
cjał bojowy (w tym rejonie Bałtyku) posiada 
Morska Jednostka Rakietowa, której wydzielony 
komponent wziął udział w ćwiczeniu „Spring 
Storm 2019” w Estonii. Nasi specjaliści w za-
kresie poszukiwania i zwalczania okrętów 
podwodnych, to ścisła czołówka NATO. Elitą 
samą w sobie są polscy nurkowie – doświad-
czeni i świetnie wyposażeni. Wiedza i umiejęt-
ności – nabyte w trakcie szkoleń i treningów  
w ośrodkach krajowych oraz NATO – procentują. 
Lista jest dłuższa i tylko potwierdza, że kluczem 
do sukcesu w służbie oraz szacunku i respektu 
ze strony partnerów NATO jest ciągły wysiłek 
szkoleniowy. Składa się na niego intensywna praca 
oficerów flagowych oraz kadry w jednostkach.
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Coraz częściej szkolenie przybiera także 
nowatorskie i unikatowe formy.

Od kilku lat są organizowane, dla kadry  
dowódczej jednostek 3. Flotylli Okrętów, rejsy 
szkoleniowo-metodyczne – połączone z wej-
ściem do Szczecina i wizytą w 12. Szczecińskiej 
Dywizji Zmechanizowanej. To znakomita 
okazja do wymiany doświadczeń i lepszego 
poznania naszego partnera. Wpływ na proces 

szkolenia ma zwłaszcza współpraca – 
w szerokim zakresie – flotylli z pozo-
stałymi rodzajami sił zbrojnych oraz  
innymi służbami i instytucjami pań-
stwowymi. Warto tutaj zaznaczyć, że 
Marynarka Wojenna jest elementem 
sił morskich państwa, stąd tak ważne 
jest nasze współdziałanie, m.in., z:  
Morskim Oddziałem Straży Granicznej, 
Morską Służbą Poszukiwania i Ratow-
nictwa, Urzędami  Morskimi oraz Policją. 
Blisko współpracujemy z Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, 
gdzie organizujemy tzw. szkolenia zin-
tegrowane. Przez kilka dni załogi okrę-
tów ćwiczą, m.in., udzielanie pierwszej 
pomocy, strzelanie i rzut granatem 
oraz trenują musztrę i doskonalą  
elementy walki o żywotność okrętu na 
poligonie OPA.

To, że armia jest dziś zawodowa, 
jedynie stawia wyższe wyma-

gania przed szkoleniowcami.
Ludzie się wykruszają – zmieniają 

stanowiska i jednostki, odchodzą na 
emeryturę. Przychodzą nowi adepci 

sztuki wojennej. Zmianie ulega też sprzęt. 
Proces szkolenia trzeba ciągle doskonalić. 
Oficerowie flagowi, prowadząc bieżący  
nadzór i dbając o należyte realizowanie norm 
szkolenia, wytykają też błędy. Lepiej to zrobić 
w porcie i od razu wyeliminować niedociąg-
nięcia. W procesie szkolenia zawsze było,  
jest i będzie co robić. Przebiega na każdym 
etapie – od zajęć z wyszkolenia ogólno- 
wojskowego, po szkolenie specjalistyczne.  
Początkowo w obrębie drużyny, potem działu 
okrętowego, następnie na poziomie okrętu, aż 
w końcu w ramach grupy zadaniowej (tworzo-
nej przez okręty różnych klas) – ćwiczącej (np.): 
strzelanie artyleryjskie i torpedowe, zwalczanie 
okrętów podwodnych, akcje SAR, tankowanie 
w morzu i holowanie uszkodzonego okrętu. Ważną 

Z komandorem dr. Kazimierzem Pulkowskim, 
szefem szkolenia 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława 

Romanowskiego w Gdyni, rozmawia Antoni Ciejpa.

Najważniejsze jest wyszkolenie 
B A N D E R A

lenia morskiego przyszłych marynarzy we 
wszystkich – liczących się – flotach wojennych. 
Przedwojenny dowódca Floty śp. adm. Józef 
Unrug podkreślał, że tam się jednoczy załoga 
(poznaje pierwsze zasady regulaminu służby 
okrętowej i współdziała w grupie; nie śpi od 
razu w kabinach dwuosobowach, tylko 
w co najmniej kilkunastoosobowych; poznaje 
kolegów, bo organizacja ogólnookrętowa jest 
tak skonstruowana, żeby jeden mógł zastąpić 
drugiego). Podczas dłuższego pływania są to 
trzy zmiany wachty morskiej, przy krótszych – 
dwie. Czy wysłużonego „Wodnika” zastąpi 
kiedyś nowy okręt szkolny? Trudno to dziś 
stwierdzić, ale mam nadzieję, że w przyszłości 
nowe pokolenie marynarzy otrzyma jego na-
stępcę. Systemy okrętowe są coraz bardziej 
skomplikowane i wymagające, stąd nowoczesna 
jednostka szkolna byłaby dobrym – optymal-
nym kosztowo – rozwiązaniem. Jest to też 
kwestia nieuniknionej zmiany wachty przez 
młodą kadrę, która wkrótce rozpocznie służbę 
na okrętach i w jednostkach brzegowych. Będzie 
wymagać innego podejścia i zastosowania 
nowych, skuteczniejszych metod szkolenia.  
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rolę odgrywają także szkolenia specjalistyczne, 
prowadzone przez oficerów flagowych. 

Wielokrotnie pisał pan – w tym do 
byłego czasopisma fachowego MW 

„Przegląd Morski” – o roli, wypełnianych  
funkcjach i znaczeniu Marynarki Wojen-
nej dla obronności, gospodarki i polityki 
zagranicznej kraju. 

Moim zdaniem, nie wszędzie docenia się 
rangę współczesnej marynarki wojennej na 
świecie, która obecnie wyrasta na głównego 
gracza we wszystkich znanych konfliktach 
w kręgu naszego zainteresowania. Wykonuje 
pierwsze uderzenia, dostarcza siły ekspedycyjne 
na brzeg i zabezpiecza rejon operacji. Jest też 
formą nacisku na skonfliktowane strony. 
Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w Syrii, 
Libii, czy w rejonie Zatoki Perskiej. Marynarka 
zmienia się. Realizuje także funkcje policyjne, 
związane z nowymi zagrożeniami bezpieczeń-
stwa. Potencjalne zagrożenia warto redukować 
już w zarodku, żeby jak najdalej odsunąć je od 
„swoich brzegów”. Do tego są potrzebne 
(adekwatne do rangi państwa i jego interesów) 

siły okrętowe. Nie bez znaczenia jest też to, że 
marynarki wojenne mogą istotnie wpływać na 
rozwój stosunków dyplomatycznych i hand-
lowych z krajami w danym regionie. Warto 
też spoglądać na to, co obecnie dzieje się 
chociażby w Arktyce, gdzie już trwa wyścig 
do surowców i zajęcia jak najdogodniejszych 
pozycji. Polska od lat uczestniczy w działaniach 
międzynarodowych – w tym pod auspicjami 
Organizacji Narodów Zjednoczonych – w za-
grożonych rejonach świata. Nasi obywatele 
mieszkają i pracują w krajach, gdzie toczą się 
konflikty. Mogą potrzebować pomocy. Zawsze 
trzeba być na to gotowym. 

Szczególnym sentymentem darzy pan  
okręty szkolne. 

Nie jest tajemnicą, że większość służby 
zawodowej spędziłem na okrętach szkolnych, 
w tym jako dowódca ORP „Wodnik”. Po jego 
odejściu z linii, szkolenie morskie podchorążych 
Akademii Marynarki Wojennej przejmą – 
głównie – okręty bojowe. Oczywiście, pozo-
stanie w służbie barkentyna ORP „Iskra”, 
bowiem jednostki żaglowe są podstawą szko-

B A N D E R A

wymagać innego podejścia i zastosowania 
nowych, skuteczniejszych metod szkolenia.  

Komandor dr KAZIMIERZ PULKOWSKI urodził się 16 lutego 1960 roku w Żarach. Dzieciństwo i młodość spędził w Sulechowie, 
koło Zielonej Góry. W 1975 roku rozpoczął naukę w Technikum Elektronicznym w Zielonej Górze, które ukończył w 1980 roku. Przez rok 
pracował w Zakładzie Techniki Obliczeniowej w Zielonej Górze. W 1981 roku przystąpił do egzaminów wstępnych do Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej (obecnie Akademia Marynarki Wojennej) w Gdyni. Po pięciu latach nauki w WSMW, ukończył studia z trzecią 
lokatą. W 1986 roku objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódca działu artylerii okrętu szkolnego ORP „Gryf” – na którym pełnił obowiązki 
do połowy 1990 roku. Swoją służbę związał z okrętami szkolnymi i na okręcie szkolnym ORP „Wodnik”, jako dowódca działu łączności 
i obserwacji technicznej, wyszedł – 29 grudnia 1990 roku – na wody Zatoki Perskiej. ORP „Wodnik” był częścią sił koalicji antyirackiej, 
biorących udział w operacji „Pustynna burza” (ang. „Desert Storm”). Po zakończeniu działań w Zatoce Perskiej i powrocie do kraju, cała 
załoga okrętu została odznaczona przez Króla Arabii Saudyjskiej złotym medalem „Za wyzwolenie Kuwejtu”. Na ORP „Wodnik” przeszedł 
dalsze szczeble kariery zawodowej – dowodził działem nawigacyjnym, a następnie został zastępcą dowódcy okrętu. W 1997 roku 
powierzono mu stanowisko dowódcy ORP „Wodnik” i – jednocześnie – dowódcy Grupy Okrętów Szkolnych. W grudniu 2006 roku został 
szefem sztabu-zastępcą dowódcy Dywizjonu Okrętów Wsparcia, a w 2009 roku objął dowodzenie dywizjonem. Pod jego dowództwem 
Dywizjon Okrętów Wsparcia został uhonorowany tytułem „Najlepszy Oddział Wojska Polskiego w 2010 roku”. W 2012 roku objął 
obowiązki szefa szkolenia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Za szczególne osiągnięcia w służbie – w 2016 roku – został wyróżniony „Odznaką 
Honorową Marynarki Wojennej”. Jest miłośnikiem i znawcą tradycji Marynarki Wojennej. Podczas rejsów nawigacyjno-szkoleniowych 
odwiedził wiele portów zagranicznych, uczestnicząc – między innymi – w obchodach: 50. rocznicy napaści hitlerowskiej na 
Norwegię (Narwik 1990), 50. rocznicy lądowania desantu morskiego w Normandii (D-Day 1994) i 500. rocznicy odkrycia Brazylii 
(Rio de Janeiro 2000) oraz w VIII Zlocie Marynarek Wojennych Świata (Mumbay 2001). Jego zamiłowanie do munduru ma źródło 
w tradycji rodzinnej – ojciec był oficerem wojsk lądowych. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci.
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Nowy komendant Portu Wojennego Gdynia

Gdynię odwiedziła, 7 sierpnia, jednostka 
szkolna brazylijskiej marynarki wojennej – 

fregata żaglowa „Cisne Branco”. Żaglowiec 
zacumował przy Nabrzeżu Pomorskim. Wizyta 
okrętu trwała 6 dni, do 12 sierpnia. 

To była trzecia wizyta tej jednostki w Polsce. 
Brazylijska fregata dwukrotnie odwiedziła 
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Dowodzenie Komendą Portu Wojennego 
Gdynia przejął – od kmdr. Jarosława 

Wypijewskiego, który będzie kontynuował 
służbę w strukturach Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego – dotychczasowy zastępca-szef 
sztabu kmdr por. Przemysław Czernuszyc. 

Podczas uroczystości w gdyńskim porcie 
wojennym, 16 sierpnia odbyła się ceremonia 

Wizyta brazylijskiego żaglowca „Cisne Branco”
Szczecin – podczas finałów „The Tall Ships 
Races” w 2013 roku oraz w 2017 roku. Za-
proszenie do Gdyni zostało wystosowane 
w zeszłym roku – z okazji 100-lecia polskiej 
Marynarki Wojennej. W drodze do Polski, 
brazylijska jednostka wzięła udział w rega-
tach „The Tall Ships Races”, zakończonych 
w duńskim porcie Aarhus. 

Dowódca „Cisne Branco” kmdr Adriano 
Marcelino Batista złożył wizytę w: Inspektoracie 
Marynarki Wojennej, Centrum Operacji Mor-
skich-Dowództwie Komponentu Morskiego 
oraz w 3. Flotylli Okrętów – gdzie spotkał się 
z jej dowódcą kadm. Mirosławem Jurkowlańcem. 

*    *    *
Fregata żaglowa „Cisne Branco” jest jed-

nostką flagową Marinha do Brasil. Pełni rolę 
okrętu szkolnego (m.in.) dla brazylijskich pod-

Dotychczasowy dowódca zbiornikowca 
ORP „Bałtyk” (Z-1) kpt. mar. Sławomir 

Gronowski objął nowe stanowisko w Dywi-
zjonie Okrętów Wsparcia i jednocześnie 

przekazania sztandaru – symbolu dowodzenia 
oraz tradycji jednostki, której patronem jest 
bohaterski dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża 
we wrześniu 1939 roku gen. bryg. Stanisław 
Dąbek – oraz podpisania, w obecności 
dowódcy 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosława 
Jurkowlańca, protokołu przekazania obowiąz-
ków na stanowisku służbowym. 

W uroczystym apelu – z udziałem Kompanii 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz 
Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojen-
nej – wzięła udział kadra KPW Gdynia oraz 
pracownicy wojska, a także zaproszeni goście. 
Apel zakończyła defilada pododdziałów. 

*    *    *
Komenda Portu Wojennego Gdynia jest 

najstarszą i największą jednostką logistyczną 
Marynarki Wojennej. Pełni funkcję oddziału 
gospodarczego. Zadaniem jednostki – utwo-

awansował na stopień komandora podporucz-
nika. Jego obowiązki – 15 lipca – przejął 
por. mar. Maciej Pawłowski. 

Zgodnie z marynarskim zwyczajem, cere-
monia przekazania obowiązków dowódcy 
okrętu odbyła się na wodach Zatoki Gdańskiej. 
W uroczystej zbiórce wzięli udział: dowódca 
Dywizjonu Okrętów Wsparcia kmdr Albert 
Figat, matka chrzestna okrętu Janina Chruścik, 
byli dowódcy dywizjonu i zbiornikowca 
ORP „Bałtyk” oraz zaproszeni goście.

Panie poruczniku, wręczam panu propor-
czyk dowódcy okrętu, symbol sprawowania 
władzy nad okrętem i jego załogą – powie-
dział kmdr Albert Figat, w trakcie uroczystego 

rzonej w 1920 roku – jest (m.in.) zabezpieczanie 
i zaopatrywanie okrętów stacjonujących w Porcie 
Wojennym Gdynia, a także lądowych jednostek 
wojskowych w garnizonie Gdynia oraz Gdańsk. 
Zajmuje się również naprawą sprzętu okręto-
wego oraz realizacją zadań związanych 
z ochroną i obroną Portu Wojennego Gdynia, 
a także likwidacją pożarów na lądzie i morzu 
oraz świadczeniem usług medycznych.

P E R Y S K O P

chorążych. Żaglowiec zbudowano w stoczni 
Damen w Amsterdamie. Jego portem macie-
rzystym jest Rio de Janeiro. Ma 76 m długości 
i pod żaglami (o łącznej powierzchni 2195 m²) 
może rozwinąć prędkość do 17 węzłów. Załoga 
liczy 82 osoby, w tym 31 praktykantów. Nazwa 
fregaty – „Biały łabędź” – nawiązuje do tytułu 
marszu-hymnu brazylijskiej MW.
fregaty – „Biały łabędź” – nawiązuje do tytułu 

Zmiana dowódcy zbiornikowca ORP „Bałtyk”
przekazania dowodzenia ORP „Bałtyk”. Nowy 
dowódca okrętu podziękował za obdarzenie 
go dużym zaufaniem. Z kolei, były dowódca 
podkreślił zaangażowanie załogi, dziękując jej 
za codzienną rzetelną i wzorową służbę.
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Specjaliści 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu przeprowadzili 
operacje identyfikacji i neutralizacji niewybuchów, które zalegały na 
dnie Zalewu Szczecińskiego, zagrażając bezpieczeństwu żeglugi.

Niewybuchy wciąż groźne

W połowie lipca dyżurna służba 
operacyjna 8. FOW otrzymała in-
formację o potencjalnie niebez-

piecznym obiekcie, znajdującym się w pobliżu 
wyjścia z Kanału Piastowskiego. Do akcji 
przystąpiła Grupa Nurków Minerów 12. Dywi-
zjonu Trałowców oraz załoga niszczyciela min 
ORP „Flaming” z 13. Dywizjonu Trałowców.

Po wstępnym rozpoznaniu, obiekt zidenty-
fikowano jako brytyjską lotniczą minę morską 
typu Mark IV, pochodząca z okresu II wojny 
światowej. Niewybuch miał kształt walca, 
o długości 2,6 metrów i średnicy ok. 0,5 metra. 
Zalegał na głębokości 6 metrów – na skraju toru 
wodnego Szczecin – Świnoujście, przy wyjściu 
z Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński. 
Miny tego typu ważyły ok. 750 kg – z czego 
ponad 400 kg stanowił materiał wybuchowy.

Ze względu na skomplikowany charakter 
operacji i poważne zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa żeglugi, powołano sztab zarządzania 
kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim i w Urzędzie Miasta Świnoujście. 
Minę wydobyto z dna 14 lipca, a następnie 

FO
T.

 M
AR

CI
N

 P
U

R
M

AN
/8

. F
O

W
, A

R
CH

IW
U

M
 C

SM
W

Miesiąc później – 12 sierpnia – specjaliści 
z 8. FOW zidentyfikowali i zneutralizowali 
kolejne potencjalnie niebezpieczne obiekty, 
zalegające na dnie toru wodnego. W operacji 
uczestniczył trałowiec bazowy ORP „Gopło” 
z 13. Dywizjonu Trałowców oraz Grupa Nurków 
Minerów 12. Dywizjonu Trałowców.

Znaleziono dwa obiekty z czasów II wojny 
światowej – brytyjską lotniczą minę morską 
typu Mark VI oraz niemiecką bombę głębinową 
typu DM. Niewybuchy znajdowały się na 
głębokości 6 metrów i 12 metrów. 

W pierwszej fazie operacji, nurkowie – używa-
jąc lin i pontonów wypornościowych – wydobyli 
niewybuchy na powierzchnię wody. Po podjęciu 
ich na pokład ORP „Gopło”, zostały przetrans-
portowane Kanałem Piastowskim i Kanałem 
Mielińskim, przez port w Świnoujściu, na Zatokę 
Pomorską. Neutralizację niewybuchów prze-
prowadzono dwuetapowo. Obiekty bezpiecz-
nie posadzono na dnie. Ładunek wybuchowy 
lotniczej miny morskiej typu Mark VI został 
wypalony (w ok. 70%) przy użyciu moduło-
wego systemu ładunków kumulacyjnych 
„Pluton”. Pozostałą część ładunku wybucho-
wego miny oraz bombę głębinową typu DM 
zdetonowano metodą tradycyjną.

B A N D E R A

Przysięgali na sztandar w Ustce
Na placu apelowym Centrum Szkolenia 

Marynarki Wojennej – 20 lipca – kadeci 
Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej 
oraz żołnierzy Legii Akademickiej złożyli 
przysięgę wojskową, którą przyjął od nich 
komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar. 
Zaszczytu złożenia ślubowania na sztandar 

dostąpili: szer. Błażej Sikończyk, szer. Jędrzej 
Mehring, szer. kadet Wiktor Kozłowski oraz 
szer. kadet Fabian Sienkiewicz. W imieniu 
żołnierzy składających przysięgę wojskową 
głos zabrał szer. Michał Zydek.

Kolejne ślubowanie na wierność Rzecz-
pospolitej odbyło się 9 sierpnia. W sali kon-

ferencyjnej Klubu CSMW 21 żołnierzy rezerwy 
wypowiedziało słowa przysięgi wojskowej.  
W swoim wystąpieniu, komendant usteckiego 
ośrodka (spadkobiercy tradycji 100 lat szkol-
nictwa marynarskiego) podkreślił wagę słów 
roty przysięgi wojskowej – zaznaczając, że 
jest to zobowiązanie na całe życie.

wego miny oraz bombę głębinową typu DM 

B A N D E R A

przeniesiono (żurawikiem okrętowym) na 
pokład niszczyciela min ORP „Flaming”. 
Została zdetonowana na poligonie morskim 
na wodach Zatoki Pomorskiej. 
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Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski ode-
brał z rąk prezydenta RP Morski Krzyż Zasługi. 

W defiladzie wojskowej w Katowicach  
wzięło udział około: 2600 żołnierzy, 185 jed-
nostek sprzętu wojskowego oraz 60 statków 
powietrznych. Wśród środków wydzielonych 
przez Marynarkę Wojenną znalazły się: dwie 

Admiralska nominacja

B u ł a w a  o d  p r e z y d e n t a  r p
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W trakcie ceremonii wręczenia 
nominacji i odznaczeń, prezy-
dent RP Andrzej Duda pod-
kreślił – Jeżeli ktoś 

wybiera jakąś drogę, to wybiera ją po 
to, aby wspiąć się na niej najwyżej, 
najwyżej jak tylko się da, służąc jak 
najdoskonalej i jak najdoskonalej  
realizując przyjęte na siebie zadania. 
Tego Panom życzę i o to z całego serca 
proszę. Oprócz aktu mianowania, 
szczególny charakter miało wręcze-
nie awansowanym buławy – symbolu 
władzy i dostojeństwa wojskowego. 
W uroczystości przed pomnikiem Na-
czelnika Państwa Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Katowicach wziął 
udział minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak.

Morskim Krzyżem Zasługi z Mieczami został 
odznaczony komendant 7. Szpitala Marynarki 
Wojennej w Gdańsku kmdr dr n. med. Dariusz 
Juszczak, a dowódca gdyńskiego Centrum 

Podczas głównych uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Katowicach – połączonych  
z defiladą wojskową pod hasłem „Wierni Polsce” – prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej 
Duda wręczył cztery nominacje generalskie i jedną admiralską. Akt mianowania na stopień 
kontradmirała odebrał kmdr Piotr Nieć – dowódca świnoujskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

wyrzutnie rakiet MLV i dwa wozy kierowania 
środkami walki CCV z Morskiej Jednostki  
Rakietowej 3. Flotylli Okrętów oraz śmigłowce 

Brygady Lotnictwa MW – Mi-14PŁ  
i dwa typu W-3WARM „Anakonda”. 
W święcie wzięła udział także Kom-
pania Reprezentacyjna Marynarki 
Wojennej oraz poczty sztandarowe – 
43. i 44. Bazy Lotnictwa Morskiego 
oraz 8. i 9. Dywizjonu Przeciwlot- 
niczego. Sprzęt oraz wyposażenie  
specjalistyczne zaprezentował gdyń-
ski Ośrodek Szkolenia Nurków  
i Płetwonurków Wojska Polskiego,  
a także Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej w Ustce.  

Przed mieszkańcami Górnego 
Śląska i przedstawicielami najwyż-

szych władz państwowych defilowały również 
pododdziały uczelni wojskowych, w tym 
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdyni. Oprócz żołnierzy  
Wojska Polskiego w defiladzie, 15 sierpnia, 
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Marynarska pamięć 

W Pucku – kolebce polskiego lotnictwa 
morskiego i pierwszym porcie wojen-
nym odrodzonej Rzeczpospolitej – 

uczestników pikniku wojskowego na „zielonej 
plaży” przywitali przedstawiciele władz miasta 
oraz: 3. Flotylli Okrętów, 43. Batalionu Sape-
rów i 33. Dywizjonu Rakietowego Obrony 
Powietrznej – współorganizatorzy imprezy. 

Odczytano list ministra obrony narodowej 
Mariusza Błaszczaka, w którym przypomniał: 
„W sierpniu 1920 roku Wojsko Polskie odniosło 
jedno z największych zwycięstw, które wpły-
nęło nie tylko na los odradzającej się Polski, 
ale i całej Europy. Bitwa warszawska – nazy-
wana cudem nad Wisłą – była przełomem”. 

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra 
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz  
artyści z Klubu 3. Flotylli Okrętów i Klubu 
Marynarki Wojennej „Riwiera”. 

Zaprezentowano sprzęt specjalistyczny oraz 
uzbrojenie wojskowe. Zorganizowano pokaz  
udzielania pierwszej pomocy. Dużym zainte-
resowaniem cieszyło się stanowisko Agencji 
Mienia Wojskowego (oferujące wycofany 
sprzęt i elementy umundurowania) oraz stoisko 
18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego – 
serwujące znakomitą wojskową grochówkę.

Także gdyńskie Muzeum Marynarki Wojen-
nej zorganizowało „dzień otwarty”. Bezpłatnie 
można było podziwiać ekspozycje placówki 
oraz obejrzeć pokazy grup rekonstrukcyjnych. 
Udostępniono do zwiedzania Okręt-Muzeum 
ORP „Błyskawica”. Po zachodzie słońca jego 
wielką galę banderową zastąpiła gala świetlna. 

W świnoujskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
świętowanie rozpoczęto 14 sierpnia, uroczy-

Żołnierskie święto uczczono podczas pikników wojskowych 
w wybranych miejscowościach w Polsce – w tym na Wybrzeżu – 
przebiegających pod hasłem  „Wierni Polsce”. Każdy mógł 
się przyłączyć – 15 sierpnia – do wspólnego świętowania.  

stym przemarszem ulicami miasta – wspólnie 
z przedstawicielami: władz samorządowych 
i administracyjnych miasta, służb mundurowych, 
organizacji i stowarzyszeń kombatanckich. 
Na Placu Słowiańskim złożono kwiaty przed 
pomnikiem „Bohaterom Walki o Niepodległość 
Rzeczpospolitej”. Towarzysząca uroczysto-
ściom orkiestra wojskowa przypomniała pol-
skie pieśni patriotyczne. 

Przy Wybrzeżu Władysława IV, jednostki 
wchodzące w skład 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża zaprezentowały wybrany sprzęt 
i uzbrojenie. Można też było zwiedzić okręt 
transportowo-minowy ORP „Poznań” oraz 
trałowiec bazowy ORP „Drużno”.
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Kontradmirał PIOTR NIEĆ 
dowodzi 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża 

w Świnoujściu, od listopada 2018 roku. 
Jest absolwentem Wydziału Nawigacji 

i Uzbrojenia Okrętowego Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Ukończył 

podyplomowe studia w zakresie 
zarządzania i dowodzenia siłami 

morskimi w AMW oraz podyplomowe 
studia polityki obronnej w US Naval War 

College w Newport. W trakcie 
dotychczasowej służby pełnił – między 

innymi – obowiązki: oficera działu broni 
podwodnej okrętu podwodnego 

ORP „Wilk”, dowódcy pionu 
operacyjnego fregaty rakietowej 
ORP „Gen. K. Pułaski”, starszego 
oficera operacyjnego Dywizjonu 

Okrętów Zwalczania Okrętów 
Podwodnych, zastępcy dowódcy fregaty 

rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko” 
oraz dowódcy fregaty rakietowej 

ORP „Gen. K. Pułaski”. W 2008 roku 
dowodził Polskim Kontyngentem 

Wojskowym „Pułaski”, który operował 
w składzie sił NATO na Morzu 

Śródziemnym i Morzu Czarnym. 
Dowodzona przez niego jednostka była 
częścią Stałego Zespołu Okrętów NATO 
Grupa 1 (ang. Standing NATO Maritime 
Group One – SNMG-1) i wzięła udział 
w operacji antyterrorystycznej sojuszu 

północnoatlantyckiego pod 
kryptonimem „Active Endeavour”. 

Przez rok (na przełomie lat 2013-2014) 
pełnił funkcję zastępcy dowódcy-szefa 

sztabu SNMG-1. W tym czasie 
uczestniczył w operacji sojuszniczej na 
Oceanie Indyjskim pod kryptonimem 
„Ocean Shield”, w operacji na Morzu 

Śródziemnym pod kryptonimem „Active 
Endeavour” oraz w licznych ćwiczeniach 

NATO w rejonie północnych obszarów 
morskich Europy. Ponadto, pełnił 

obowiązki zastępcy dowódcy-szefa 
sztabu, a następnie – dowódcy 

Dywizjonu Okrętów Bojowych. Służył 
także w Ministerstwie Obrony 

Narodowej – w zespole zajmującym 
się zdolnościami operacyjnymi Sił 

Zbrojnych RP, w ramach Strategicznego 
Przeglądu Obronnego. 

uczestniczyli żołnierze wojsk sojuszniczych 
z Chorwacji, Rumunii, Stanów Zjednoczo-
nych i Wielkiej Brytanii.

*    *    *
Współczesne Święto Wojska Polskiego –

oficjalnie obchodzone od 1992 roku – nawią-
zuje do przedwojennej tradycji obchodów 
Święta Żołnierza, upamiętniającego zwycię-
stwo w bitwie warszawskiej w 1920 roku, 
podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Niszczyciel min ORP „Mewa” był 
pierwszą polską jednostką, na 
której podniesiono flagę NATO. 
12 października 2002 roku okręt, 

pod dowództwem kpt. mar. Cezarego Gnozy, 
wszedł do stałego zespołu sił przeciwminowych 
MCMFORNORTH (ang. Mine Counter-
measures Force North Europe). ORP „Mewa” 
współpracował z zespołem przez kilka tygodni 
w 2000 roku, jednak jego pełnoprawnym 
członkiem stał się dopiero dwa lata później. 

„Mewa” odegrała jeszcze inny, historyczny 
epizod. W czerwcu 1987 roku, podczas piel-
grzymki papieża Jana Pawła II do Polski, 
niszczyciel min przeprawił głowę państwa 
watykańskiego ze Skweru Kościuszki w Gdyni 
na półwysep Westerplatte w Gdańsku. 

Za działania w ramach Sił Odpowiedzi NATO, 
załoga okrętu była wielokrotnie wyróżniana 
przez dowódców sojuszu. W 2003 roku „Mewa” 
została wyróżniona „Złotym Kompasem” – 
nagrodą czasopisma MW „Bandera” – za 
pionierską służbę w stałym zespole sił przeciw-
minowych NATO oraz wysoką ocenę dowódcy 
zespołu MCMFORNORTH. Polski niszczy-
ciel min został uznany za jedną z najlepszych 
jednostek w sojuszniczym zespole. 

Okręt został zbudowany w dawnej gdyńskiej 
Stoczni im. Komuny Paryskiej, jako trałowiec – 

dowódcą okrętu był kpt. mar. Marian Brzeziński. 
W latach 1999-2001 ORP „Mewa” i dwie 
jego bliźniacze jednostki – ORP „Czajka” oraz 
ORP „Flaming” przeszły gruntowną przebu-
dowę w gdyńskiej Stoczni Marynarki Wojennej. 
Okręty zostały przekształcone z trałowców 
w niszczyciele min projektu 206FM. 

Przebudowa nie tylko przedłużyła „życie” 
trzem jednostkom – ORP „Mewa” zmoderni-
zowano w celu przygotowania do służby 
w siłach NATO. W tym czasie załoga okrętu 
przechodziła szkolenia w ośrodkach treningo-
wych sojuszu w Wielkiej Brytanii i Belgii. 

Po modernizacji, poza zmianą klasyfikacji, 
jednostki otrzymały znacznie lepsze wyposa-
żenie, które poprawiło zarówno warunki służby 
i pracy jak i zakres ich możliwości. Odświe-
żona „Mewa” oferowała załodze bezpiecz-
niejsze i bardziej komfortowe warunki pracy. 
Jednostkę wyposażono w zautomatyzowany 
system wspomagający dowodzenie okrętem 
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Dowódca 13. Dywizjonu Trałowców 
kmdr por. Jarosław Iwańczuk wchodzi 

na pokład niszczyciela min ORP „Mewa”

przedostatni z serii dwunastu jednostek pro-
jektu 206F. Autorami projektu byli inżynierowie 
Henryk Andrzejewski i Dionizy Wiśniewski. 
Powstałe w latach 60. XX wieku, trałowce nowej 
generacji posiadały wzmocnioną – stalową kon-
strukcję kadłuba, zwiększającą bezpieczeństwo 
przy podwodnych eksplozjach. Budowę okrętów 
rozpoczęto w 1961 roku. Pierwszy do służby, 
w 1963 roku, wszedł ORP „Orlik” (613), 
a ostatni – ORP „Czajka” (624), w 1967 roku. 
Zgodnie z tradycją, okręty przejęły imiona 
gdyńskich „ptaszków” – przedwojennych 
trałowców noszących nazwy ptactwa, przede 
wszystkim morskiego. W nomenklaturze NATO, 
ten typ trałowca oznaczono jako „Krogulec” –
nazwą pochodzącą od drugiego okrętu tego 
projektu, o numerze burtowym 614.

ORP „Mewa” został zwodowany 22 grudnia 
1966 roku. Służbę pod biało-czerwoną banderą 
rozpoczął 9 maja 1967 roku. Matką chrzestną 
jednostki została Irena Ciećkowska. Pierwszym 

Pożegnanie z „Mewą”
Po ponad pół wieku niezwykle aktywnej służby pod biało-czerwoną banderą, zasłużony 
dla Marynarki Wojennej niszczyciel min ORP „Mewa” – wchodzący w skład 13. Dywizjonu 
Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety – 8 lipca wyszedł w ostatni rejs. Symboliczne 
pożegnanie okrętu zgromadziło jego dawnych dowódców i członków załogi.
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oraz system kierowania uzbrojeniem broni 
podwodnej. Niebezpieczną pracę ludzi ułatwił 
robot – zdalnie sterowany pojazd podwodny, 
służący do identyfikowania i likwidowania 
niebezpiecznych obiektów zalegających na 
dnie morza.

Uroczysty, pożegnalny rejs tego zasłużonego 
dla polskiej Marynarki Wojennej niszczyciela 
min stał się okazją do spotkania starszego 

Pamiątkowe zdjęcie byłych dowódców 
„Mewy” oraz obecnej załogi okrętu

Rejs po Zatoce Gdańskiej był symbolicz-
nym pożegnaniem z okrętem. Podczas pełnego 
wspomnień spotkania w mesie oficerskiej, 
byli dowódcy „Mewy” dzielili się opowieściami 
o służbie na morzu. Na zakończenie rejsu, 
goście wpisali się do księgi pamiątkowej 
okrętu. Były też okolicznościowe fotografie. 

Wspaniały okręt, wspaniała, oddana załoga 
i piękna historia – to fragment wpisu do księgi 

pamiątkowej okrętu, pozostawionego przez 
kmdr. por. Jarosława Iwańczuka. Do księgi 
pamiątkowej wpisali się także byli dowódcy 
„Mewy” – Zygmunt Babiński (1978-1980), 
Bogdan Kasprowicz (1991-1992), Tadeusz 
Klajnert (1981-1984) oraz Kazimierz 
Mielczarczyk (1973-1978). „Mewo” – Twoja 
służba dobiegła końca, ale wspomnień nikt 
nam nie zabierze – napisali ze wzruszeniem.

W czasie służby w polskiej 
Marynarce Wojennej, niszczyciel 
min ORP „Mewa” uczestniczył 

w licznych ćwiczeniach 
międzynarodowych, takich jak: 
Baltops, Strong Resolve, Blue 
Game, Passex, Sandy Coast, 

Sqnex i Danex. Cyklicznie 
brał udział w operacji 

przeciwminowej „Open Spirit” 
na wodach krajów bałtyckich, 
odnosząc znaczne sukcesy – 
w 2015 roku załoga okrętu 
zidentyfikowała 111 z 210 
niewybuchów znalezionych 

podczas ćwiczeń.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Służba morska na ORP „Mewa” zostawiła 
ślad w zawodowym życiorysie wielu oficerów 
polskiej floty wojennej. W latach 1989-1992 
okrętem dowodził kpt. mar. Andrzej Karweta – 
późniejszy admirał floty i dowódca Marynarki 
Wojennej oraz obecny patron 13. Dywizjonu 
Trałowców w Gdyni, tragicznie zmarły w kata-
strofie lotniczej prezydenckiego samolotu 
TU-154M pod Smoleńskiem w 2010 roku.

i młodego pokolenia marynarzy naszych sił 
obrony przeciwminowej. Na pokładzie okrętu 
stawili się jego byli dowódcy i członkowie 
załogi. Wśród uczestników ostatniego rejsu 
„Mewy” znaleźli się, między innymi: 
kmdr por. Jarosław Iwańczuk – dowódca 
13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty 
Andrzeja Karwety, kmdr ppor. Michał 
Dziugan – dowódca nowoczesnego niszczy-
ciela min ORP „Kormoran”, Zygmunt Babiński, 
Bogdan Kasprowicz, Tadeusz Klajnert, 
Kazimierz Mielczarczyk i Michał Wicka. 

Przyszłość ORP „Mewa” jest niepewna. 
Od czasu do czasu pojawiają się propozycje 
zagospodarowania niezwykłej jednostki – 
zatopienie i uczynienie z niej obiektu 
do szkolenia płetwonurków, konserwacja 
i przekształcenie w okręt-muzeum, czy zwykłe 
zezłomowanie. Mimo dobrej woli wielu osób, 
możliwości i środki są ograniczone. Opusz-
czenie biało-czerwonej bandery na okręcie 
ma nastąpić do końca tego roku. 
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Rejon odpowiedzialności Naczelnego 
Dowódcy Połączonych Sił Sojusz-
niczych NATO w Europie 
(SECEUR) rozciągał się od Przy-

lądka Północnego (Nordkapp) w Norwegii, aż 
do wschodnich granic Turcji i zawierał: teryto-
ria 10 państw – członków NATO, obszary 
Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego, 
Morza Marmara, Morza Czarnego, wschodnią 
część Morza Północnego, a także wody przy-

Z obszaru północnej Norwegii można było 
kontrolować morskie i powietrzne drogi 
komunikacyjne, łączące Atlantyk z północną 

Skandynawią i Oceanem 
Lodowatym. Istotna była 
też kontrola i monitorowa-
nie ruchów Floty Północnej 
ZSRR – w tym rozwijania 
okrętów podwodnych z na-
pędem nuklearnym do 
rejonów działań na Atlan-
tyckim Teatrze Wojny 
(ATW). Ponadto, przewi-
dywano że (w razie wybu-
chu konfliktu zbrojnego) 
główne uderzenie wojsk 
ZSRR nastąpi przez granicę 
norwesko-radziecką, a także 
przez północne terytorium 
Finlandii.

Północnoeuropejski TDW 
był podzielony na trzy re-
jony: Norwegii Północnej, 
Norwegii Południowej 
oraz Cieśnin Bałtyckich. 
Siły zbrojne NATO, prze-
znaczone do działań na 
tym teatrze, w okresie po-
koju składały się z sił wy-
dzielonych bezpośrednio 
pod dowództwa NATO 

oraz z sił podporządkowanych dowództwom 
narodowym. W skład sił zbrojnych TDW 
wchodziły wojska lądowe, siły powietrzne i siły 
morskie: Danii, Norwegii i RFN. Wydzielone 
siły zbrojne organizacyjnie podlegały trzem 

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

Struktura dowodzenia sojuszu opierała się wówczas na geograficznym podziale zadań. 
Obszar traktatowy – określony w artykule 6. Traktatu Północnoatlantyckiego – został podzielony na trzy 
strefy działań wojennych: Europejską Strefę Strategiczną, Atlantycką Strefę Strategiczną oraz Strefę 
Kanału La Manche. Każda strategiczna strefa działań była jednocześnie teatrem wojny, który (z kolei)
podzielono na teatry działań wojennych. Na każdym teatrze wojny i każdym teatrze działań wojennych – 

zgodnie z ideą podziału terytorialnego – utworzono stanowisko głównodowodzącego, któremu podlegali 
poszczególni dowódcy. Dowódcy odpowiadali za ściśle określony rejon, mieli wyznaczone zadania 

i przydzielone (na stałe) kontyngenty – wojsk lądowych, sił powietrznych oraz sił morskich.
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Danii, Norwegii i RFN, rejon Szlezwika-
Holsztynu, Cieśniny Bałtyckie i Morze Bał-
tyckie. Głębokość operacyjna teatru na północy 

wynosiła 30 km, a w środkowej i południowej 
części – do 500 km. 

Północnoeuropejski TDW charakteryzowała 
duża rozciągłość oraz różnorodność terenowa 
i klimatyczna. Przez strategów NATO był 

Struktury militarne NATO
(okres „zimnej wojny”)

brzeżne – okalające Norwegię. Terytoria Portu-
galii i Wielkiej Brytanii były wyłączone spod 
tego dowództwa i podlegały dowódcy ATW. 

Europejski Teatr Wojny 
był podzielony na trzy teatry 
działań wojennych (TDW): 
Północnoeuropejski Teatr 
Działań Wojennych; Środ-
kowoeuropejski (Centralny) 
Teatr Działań Wojennych 
i Południowoeuropejski Teatr 
Działań Wojennych. 

Kwa te ra  G łówna 
Dowództwa Połączonych 
Sił Sojuszniczych NATO 
w Europie (SHAPE) znaj-
dowała się w Mons, w Belgii. 
Sztab liczył ok. 3 tys. osób – 
wliczając personel wojskowy 
i cywilny z państw człon-
kowskich, wydzielających 
siły zbrojne do sojuszu.

Naczelnemu dowódcy 
były podporządkowane siły 
zbrojne wszystkich państw 
członkowskich (z wyjąt-
kiem Hiszpanii i Islandii), 
które (ze strategicznymi siła-
mi uderzeniowymi Stanów 
Zjednoczonych) tworzyły 
najsilniejsze zgrupowanie 
sił zbrojnych NATO. Naczelnemu dowódcy były 
podporządkowane: Bundeswehra (w całości) 
oraz prawie całe siły zbrojne Danii, Grecji 
Turcji, Włoch i Norwegii, ponad 60% sił 
zbrojnych Belgii i Holandii, a także wydzielone 

siły USA. Siły zbrojne państw NATO były 
podporządkowane odpowiednim dowództwom 
poszczególnych TDW.

Północnoeuropejski Teatr  Działań Wojen-
nych stanowił północną flankę całego ugrupo-
wania sił NATO w Europie i był uważany za 
ważny rejon strategiczny. Teatr ten rozciągał 
się na długości 2800 km – od Przylądka Pół-
nocnego (Nordkapp) do rzeki Łaby (Hamburg) – 
i obejmował: terytorium oraz wody przybrzeżne 

uważany za dogodny przyczółek, z którego 
było można wykonywać uderzenia na siły zbroj-
ne państw Układu Warszawskiego i ZSRR.  
Umożliwiał także przerzut rezerw strategicz-
nych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do 
Europy Zachodniej (trasą atlantycką) oraz 
kontrolę wyjścia floty przeciwnika z Morza 
Barentsa i Morza Bałtyckiego na Atlantyk. Był 
także przydatny do rozmieszczania środków zin-
tegrowanej obrony powietrznej NATO – NADGE.

Podział Europejskiego Teatru Wojny na teatry działań wojennych (TDW)
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samodzielnym dowództwom – dyslokowanym 
w północnej i południowej Norwegii oraz 
w rejonie Cieśnin Bałtyckich.

Ogółem, wojska lądowe NATO na Północno-
europejskim TDW liczyły 96000 żołnierzy, na-
tomiast siły morskie około 400 okrętów, a siły 
powietrzne – około 500 samolotów. Organiza-
cję obrony TDW powierzono sześciu pań-
stwom: Danii, Norwegii, RFN i Wielkiej Bry-
tanii oraz Kanadzie i Stanom Zjednoczonym – 
które wydzielały siły wzmocnienia. Dowódcą 
Północnoeuropejskiego TDW (AFNORTH) 
zawsze był generał brytyjski, który bezpośred-
nio podlegał naczelnemu dowódcy PSZ NATO 
(SECEUR) w Europie.

Środkowoeuropejski Teatr Działań Wojennych 
był najważniejszym teatrem działań na ETW. 
Obejmował terytorium: Belgii, Holandii, Luksem-
burga i RFN (bez Szlezwika-Holsztynu). 
Szerokość teatru, z północy na południe, wy-
nosiła około 700 km, a głębokość – od 250 do 
500 km. Przylegał bezpośrednio (na długości 
750 km) do granic państw Układu Warszaw-
skiego (950 km – doliczając granicę z Austrią) 
i był uważany za rejon bezpośredniego starcia 
podczas konfliktu zbrojnego. Przewidywano, 
że na tym teatrze mogą być wykonane decy-
dujące uderzenia, które będą miały wpływ na 
ostateczny wynik działań bojowych, prowa-
dzonych na terenie całej Europy.

Główną strefę działań bojowych na Środkowo-
europejskim TDW (w czasie wojny) stanowił 
obszar geograficzny RFN. Znajdowały się na 
nim: znaczne zasoby ludności i materiałów, roz-
winięta baza ekonomiczna, rozbudowana sieć 
komunikacji drogowej i kolejowej, sieć 
rurociągów paliw płynnych oraz rozbudowana 
sieć infrastruktury wojskowej (lotniska, stano-
wiska dowodzenia, magazyny, porty, bazy 
morskie itp.). Według specjalistów wojsko-
wych NATO, posiadał on sprzyjające warunki 
do prowadzenia działań bojowych, w tym 
wielkich operacji zaczepnych – z wykorzysta-
niem wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodza-
jów wojsk do osiągnięcia celów strategicznych.

Terytorium RFN było podzielone na obszary 
operacyjne działalności dwóch głównych do-
wództw: Dowództwa PSZ NATO Centralnego 
TDW (AFCENT) i Dowództwa PSZ NATO 
CB i BZ (BALTAP) – którego obszary (na 
północ od rzeki Łaba) znajdowały się w kom-
petencji Dowództwa PSZ NATO Północnego 
TDW. Tak więc, Dowództwu AFCENT podlegał 
obszar operacyjny, w którego skład wchodziło 
terytorium RFN (na południe od rzeki Łaba) 
oraz terytoria: Belgii, Holandii i Luksemburga.

W planach operacyjnych, stratedzy NATO 
przewidywali, że główne uderzenia na teryto-
rium RFN nastąpi z północy, na kierunku 
Szlezwika-Holsztynu – celem opanowania 
portów i lotnisk tego rejonu, a w wypadku 
powodzenia, natarcie byłoby kontynuowane 
w kierunku Półwyspu Jutlandzkiego. Drugi 

kierunek uderzenia miał być prowadzony 
przez Nizinę Niemiecką, celem opanowania 
Belgii i Holandii oraz portów i wybrzeży 
Morza Północnego i Kanału La Manche, 
a także opanowania północnej części RFN 
oraz obszarów przemysłowych wokół Ham-
burga i Hanoweru. W środkowej części RFN, 
główne uderzenie miało nastąpić przez Kory-
tarz Göttingen (w kierunku zachodnim), ce-
lem opanowania Zagłębia Ruhry. Na południu,  
główne uderzenie przewidywano przez Prze-
łęcz Fulda i Przełęcz Meiningen (w kierunku 
Frankfurtu), a dalej – w kierunku granicy fran-
cuskiej (drugi kierunek uderzenia – przez 
Przełęcz Coburg i Korytarz Hof na południe 
RFN, w kierunku Monachium). 

Padańska, rozciągająca się między Alpami, 
a Półwyspem Apenińskim – o długości około 
400 km, szerokości od 80 do 200 km (u wy-
brzeży Adriatyku). Rejon niziny był ważny dla 
strategów NATO, gdyż siły włoskie (roz-
mieszczone na jej obszarze) broniły dostępu 
do Europy południowo-środkowej i ewentual-
nie mogły wzmocnić działania sił sprzymierzo-
nych w południowej części Centralnego TDW. 

Ważne położenie strategiczne zajmowała 
Grecja, która obejmowała południową część 
Półwyspu Bałkańskiego i bezpośrednio grani-
czyła z: Albanią, Bułgarią i Jugosławią oraz 
Turcją. Dzięki swojemu położeniu, mogła kon-
trolować dostęp do cieśnin czarnomorskich oraz 
wschodnią część Morza Śródziemnego.

Organizacja Naczelnego Dowództwa 
Połączonych Sił Sojuszniczych NATO w Europie 

pod koniec „zimnej wojny”

Południowoeuropejski Teatr Działań Wojen-
nych stanowił południową flankę ETW i był 
największym oraz najrozleglejszym teatrem 
działań w Europie. Swoim zasięgiem obejmo-
wał terytorium Grecji, Turcji i Włoch oraz 
akweny Morza Śródziemnego, Morza Marmara 
i południowej części Morza Czarnego. Pod 
wieloma względami różnił się od pozostałych 
TDW. Znajdowały się tam najsłabiej rozwinięte 
gospodarczo kraje sojuszu. Ponadto, ich tery-
toria miały słabsze powiązania geograficzne – 
w porównaniu z innymi teatrami. 

Centralne położenie w basenie Morza Śród-
ziemnego zajmowały Włochy, które stanowiły 
naturalny pomost łączący Europę z Afryką – 
od której oddziela ją tylko Cieśnina Sycylijska, 
której najmniejsza szerokość wynosi 148 km. 
Strategiczne znaczenie posiadała Nizina 

Niezwykle ważne znaczenie miała Turcja, 
której terytorium leży w Europie Południowo-
-Wschodniej i Azji Mniejszej, a jej naturalne szlaki 
wodne – Bosfor i Dardanele (prowadzące z Morza 
Czarnego na Morze Śródziemne) decydowały 
o utrzymaniu przez NATO kontroli nad ruchami 
floty wojennej potencjalnego przeciwnika. 

Południowoeuropejski TDW, ze względu na 
swoje właściwości, zaliczano do ważniejszych 
obszarów strategicznych, gdyż umożliwiał: 
kontrolowanie szlaków morskich oraz sytuacji 
na Bliskim Wschodzie, wykonanie uderzenia 
na skrzydła wojsk państw Układu Warszaw-
skiego oraz blokowanie Floty Czarnomorskiej 
ZSRR przed wyjściem i rozwinięciem sił poza 
Morze Czarne.

wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

NACZELNE DOWÓDZTWO 
POŁĄCZONYCH SIŁ SOJUSZNICZYCH 

NATO W EUROPIE
(ACE)

SHAPE                                                    (Belgia)

Dowództwo 
Sił Powietrznych

Wczesnego 
Ostrzegania NATO 

(NAEW&CFC)
SHAPE                (Belgia)

Dowództwo Połączonych 
Sił Mobilnych Europy 

(AMF)
Heidelberg                 (RFN)

Szkoła NATO
w Oberammergau

(RFN)

Dowództwo 
Połączonych

Sił Sojuszniczych 
Europy 

Północnej 
(AFNORTH)

Kolsas  
(Norwegia)

Dowództwo
Sił Powietrznych
Wielkiej Brytanii

 
 

(UKAIR)
High Wycombe

(Wielka Brytania)

Dowództwo 
Połączonych 

Sił Sojuszniczych 
Europy 

Centralnej 
(AFCENT)
Brunsum 

(Holandia)

Dowództwo 
Połączonych 

Sił Sojuszniczych 
Europy 

Południowej 
(AFSOUTH)

Neapol
 (Włochy)
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Podczas inauguracji igrzysk, rektor-
-komendant AMW kadm. prof. dr 
hab. Tomasz Szubrycht przypomniał – 
witając sportowców – że po zakoń-

czeniu II wojny światowej wielu marynarzy 
zostało na zachodzie Europy i oni również 
tworzyli współczesną Polonię. Igrzyska polonij-
ne to nie tylko zawody sportowe, to – w głów-
nej mierze – spotkanie ludzi, których serca biją 
po polsku – podkreślił rektor-komendant AMW. 
Uczestników każdych światowych igrzysk 
polonijnych bardzo trafnie charakteryzują 
słowa marszu „Karpacka Brygada” – hymnu 
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich: 
My tutaj szliśmy z Narwiku, my przez Węgry, 
a my z Czech, nas tu z Syrii jest bez liku, a nas 
z Niemiec zwiało trzech, my przez morza, 
a my z Flandrii, my górami, my przez las.

Doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy 
minister Piotr Nowacki odczytał – w jego 
imieniu – list skierowany do uczestników 
igrzysk, w którym zwrócono uwagę na sym-
bolikę miejsca rozgrywania zawodów: Port 
gdyński – zbudowany od podstaw przez nasze 
młode, suwerenne państwo – był świadkiem 
wielu pożegnań z Ojczyzną. Stąd tysiące 

Polaków wyruszało w podróż, z której nierzadko 
mieli już nie wrócić do kraju. Dzisiejsze spotka-
nie odwraca tę wymowę. Przybywają Państwo 
właśnie tu, do Gdyni, by zamanifestować swoje 
przywiązanie do dziedzictwa narodowego.

W ceremonii wziął udział sekretarz stanu 
Marek Łapiński, reprezntujący ministra obrony 
narodowej Mariusza Błaszczaka. 

Oficjalnego otwarcia igrzysk polonijnych 
dokonał Dariusz Piotr Bonisławski, prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Polonijne wrażenia
Wśród sportowców był Dariusz Michalczuk 

z Francji, który podkreślił, że igrzyska polonijne, 
to znakomita okazja do zapoznania się z polską 

Tegoroczne XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne odbyły się w oparciu o – między innymi – 
obiekty Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej oraz Komendy Portu 
Wojennego Gdynia. Uroczyste otwarcie zawodów miało miejsce – 27 lipca – na placu apelowym 
oksywskiej Alma Mater. Ceremonię rozpoczęto o godzinie 19.00, wybiciem – dzwonem okrętowym – 
tak zwanych szklanek. Podchorążowie wprowadzili reprezentacje sportowe  27 państw, po czym – 
zgodnie z ceremoniałem wojskowym – podniesiono na maszt flagę państwową oraz odegrano 
hymn Polski. Punktem kulminacyjnym wieczoru było zapalenie znicza olimpijskiego – 
symbolicznie przedstawiającego historyczną latarnię morską w Gdyni-Oksywiu. 

kulturą i historią. Przebywając w kraju ojczy-
stym Polonia odwiedza z rodzinami, między 
innymi, najważniejsze miejsca i zwiedza 
zabytki. Utrwalając je na zdjęciach i filmach, 
przyczyniamy się do popularyzacji Polski za 
granicą. To dla nas bardzo ważne. 

Dla Krzysztofa Pawłowskiego z Irlandii, 
udział w zawodach był niepowtarzalną okazją 
do nawiązania bliższych kontaktów i współ-
pracy z Polakami z innych państw. Odbyło się 
to – jak podkreślił w rozmowie – w serdecz-
nej, przyjacielskiej atmosferze.

Uczestniczką polonijnej imprezy była także 
Yelena Urazgeldiyeva z Kazachstanu, która 
wyraziła wdzięczność za znakomite przygoto-
wanie igrzysk oraz możliwość przyjechania 
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Łączy nas Polska
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do Polski i spotkania się z rodakami mieszka-
jącymi w różnych miejscach na świecie.

Organizatorzy
W przygotowanie i realizację igrzysk była 

zaangażowana kadra i pracownicy Akademic-
kiego Centrum Sportowego (głównego 
miejsca rozgrywek zespołowych oraz zawodów 
pływackich), a także (m.in.): dowódca Okrętu-
-Muzeum ORP „Błyskawica” kmdr por. Walter 
Jarosz (na pokładzie historycznego niszczyciela, 
bohatera z okresu II wojny światowej, miały 
miejsce ceremonie wręczania medali sportow-
com), komendant Ośrodka Szkolenia Żeglar-
skiego MW kmdr por. Maciej Osika (zor-
ganizowano tam wioskę olimpijską) oraz 
dowódca uroczystości otwarcia igrzysk kmdr 
por. Bartosz Kucharski (około trzydziestu pod-
chorążych AMW asystowało i wspierało 
reprezentacje sportowe Polonii). 

Wszyscy uczestnicy igrzysk polonijnych 
podkreślali bardzo wysoki poziom organizacji 
zmagań sportowych – powiedział dyrektor ACS 
Dariusz Sapiejka. Było to pierwsze tak duże 
międzynarodowe wydarzenie sportowe – z wyjąt-
kowo licznym udziałem startujących zawod-
ników – które współorganizowała Akademia 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

Niepowtarzalne wrażenia, profesjonalna 
obsługa, rzetelni sędziowie, wsparcie i zaan-
gażowanie organizatorów – takie wspo-
mnienia zabierze ze sobą Polonia.

uczestnika (otrzymała ją 5-letnia Nika Sien-
kiewicz z Litwy) oraz seniorki (87-letniej 
Stanisławy Dobrowolskiej z Australii). Nagroda 
fair play trafiła do 10-letniego Jakuba Fenika.

Światowe Letnie Igrzyska Polonijne 
to najważniejsza i największa cykliczna 

impreza sportowa, skierowana do 
Polaków mieszkających poza granicami 

kraju, organizowana przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” –
we współpracy z Polskim Komitetem 
Olimpijskim i polskimi samorządami. 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” –

powołane do życia w lutym 1990 roku – 
jest jedną z największych organizacji 

pozarządowych, której celem jest 
integracja środowisk polonijnych, 
umacnianie więzi z Ojczyzną oraz 

ułatwianie kontaktu z Polską i językiem 
polskim. Pierwsze Polonijne Igrzyska 

Sportowe dla Polaków z Zagranicy 
i Wolnego Miasta Gdańska odbyły się 

w dniach 1-8 sierpnia 1934 roku 
na stadionie Wojska Polskiego 

w Warszawie. Było to pierwsze tak duże 
wydarzenie sportowe, zorganizowane 

dla Polonii i Polaków, w którym 
uczestniczyło 381 zawodników.  

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Finał igrzysk
Zakończenie XIX Światowych Letnich 

Polonijnych Igrzysk Olimpijskich odbyło się –  
2 sierpnia – na stadionie Gdyńskiego Centrum 
Sportu, gdzie rozegrano ostatnie z zaplanowa-
nych konkurencji sportowych. Medale i nagrody 
polonijnym sportowcom wręczył, między 
innymi, rektor-komendant AMW kadm. prof. 
dr hab. Tomasz Szubrycht. Przyznano nagrody 
okolicznościowe PKOL – dla najmłodszego 

*    *    *
W zmaganiach sportowych wzięło udział 

1268 zawodników z 27 państw. Najliczniejsze 
reprezentacje przybyły z: Czech – 204 osoby, 
Litwy – 143 osoby, Białorusi – 98 osób, 
Kanady – 95 osób, Austrii – 70 osób oraz 
Niemiec – 51 osób. Z odległej Argentyny 
przyleciało 20 osób. 

Najwięcej medali zdobyli Czesi: 74 złote, 
69 srebrnych i 78 brązowych. Na drugim 
miejscu uplasowała się Białoruś, a na trzecim 
Litwa. Warto dodać, że uczestnicy igrzysk 
mogli brać udział w kilku konkurencjach. 

Zawodnicy rywalizowali w dwudziestu 
dwóch dyscyplinach sportu, w szesnastu 
obiektach na terenie: Gdyni, Redy, Rumi oraz 
Tokar – upamiętniając 85. rocznicę pierw-
szych polonijnych igrzysk sportowych.
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We Włoszech – w wytwórni 
CRDA w Monfalcone – dobie-
gała końca budowa drugiego 
wodnosamolotu typu CANT 

Z-506B. W Kierownictwie Marynarki 
Wojennej zapadła decyzja o skierowaniu do 
Włoch lotników, którzy stanowiliby załogę 
drugiego CANT-a. Szef  KMW kadm. Jerzy 
Świrski polecił (22 sierpnia) skierować do 
Monfalcone (oprócz, przybyłego na kilka dni 
do Pucka, kpt. pil. obs. Ludwika Feliksa 
Baczyńskiego) następujących lotników: kpt. mar. 
pil. Antoniego Wacięgę, st. bsm. pil. Stanisława 
Witasa, por. mar. obs. Janusza Sokołowskiego, 
bosmata mech. Bronisława Karczewskiego 
oraz bosmata radiomech. Leona Majewskiego. 

Lotnicy wyjechali z Pucka 31 sierpnia, lecz 
do Włoch odlecieli już po wybuchu wojny – 

-operacyjny MDLot – kpt. mar. obs. Aleksander 
Krawczyk; oficer sztabu (adiutant dowódcy) – 
por. mar. pil. obs. Zdzisław Juszczakiewicz; 
komendant parku lotniczego – por. mar. pil. 
Bronisław Stolarczyk; dowódca oddziału por-
towego – kpt. piechoty Edmund Żochowski; 
lekarz MDLot – kmdr ppor. Edmund Urbański; 
płatnik MDLot – por. Edward Miodek; oficer 
MOB – kpt. Stanisław Klatka; I Eskadra  
Dalekiego Rozpoznania – kpt. mar. pil. Roman 
Borowiec; II Eskadra Bliskiego Rozpoznania – 

Pierwszy wodnosamolot CANT Z-506B – który wylądował w Pucku 27 sierpnia – miał włoskie 
karabiny maszynowe, lecz bez amunicji. Nie posiadał też wyrzutników torpedowo-bombowych, 
których transport dopiero wyjeżdżał z Lublina. W MDLot nie zakończono przebudowy stoczni, 
przeznaczonej specjalnie dla CANT-ów, jak również nie dostarczono specjalnych wózków 
transportowych dla tego ciężkiego płatowca. Do Pucka dotarła natomiast – 12 lipca – 
pierwsza motorówka jednośrubowa „L 2”, a 25 sierpnia druga – dwuśrubowa „L 3”. 
Obie motorówki były przeznaczone do obsługi nowych wodnosamolotów. 

Lotnictwo morskie w latach 1933-1939

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

5 września. Rezerwową załogę drugiego 
wodnopłatowca CANT Z-506B mieli stanowić 
członkowie komisji nadzorczej i odbiorczej, 
przebywający w zakładach CRDA w Monfalcone. 

Według Ordre de Bataille (OdeB), stan obsady 
personalnej stanowisk dowódczych MDLot 
oraz organizacja jednostki (na dzień 31 sierpnia 
1939 roku) przedstawiały się następująco:  
dowódca MDLot – kmdr por. pil. Edward 
Szystowski; zastępca d-cy MDLot – kmdr ppor.
pil. Kazimierz Szalewicz; oficer taktyczno-

CZĘŚĆ 9

1. Wodnosamolot typu CANT Z-506B 
„Airone” podczas przelotu nad Puckiem 

w 1939 roku – wizja artystyczna  
uznanego, trójmiejskiego artysty 

malarza i cenionego ilustratora 
militarnego Jarosława Wróbla.

2. Sanitarka MDLot
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kpt. mar. pil. Antoni Wacięga (po jego wyjeź-
dzie do Włoch, eskadrą dowodził kpt. mar. obs. 
Marian Janczewski); kapelan – ks. kmdr por. 
Władysław Miegoń (przyjeżdżający do MDLot 
z Dowództwa Floty). 

Zgodnie z Ordre de Bataille, jednostki szkolne 
nie wchodziły w skład eskadr bojowych. 
Eskadry szkolne w pułkach lotniczych auto-
matycznie ulegały likwidacji, a ich personel 
przechodził do dyspozycji dowódcy bazy, 
z zadaniem uzupełnienia strat eskadr bojowych. 
W związku z tym, Eskadra Szkolna MDLot, 
której ostatnim dowódcą był kpt. mar. obs. 
Aleksander Krawczyk, przestała istnieć. 
Formalnie, 1 września 1939 roku, eskadra 
szkolna składała się z: plutonu treningowego – 
dowodzonego przez por. mar. pil. Józefa 
Rudzkiego; plutonu radiołączności – dowo-
dzonego przez kpt. mar. obs. Eligiusza 
Ceceniowskiego (kilka dni przed wybuchem 
wojny został dowódcą trałowca ORP „Czapla”); 
plutonu foto – pod dowództwem por. mar. obs. 
Tadeusza Jeżewskiego; plutonu uzbrojenia – 
pod dowództwem por. mar. obs. Edmunda 
Pappelbauma. Dowódcą Oddziału Lądowego 
MDLot był kpt. mar. obs. Eustachy Szczepaniuk.

Etatowo, stan MDLot miał wynosić dwie 
eskadry liniowe i jedną eskadrę szkolną, 
jednak – w praktyce – MDLot (podporządkowany 
Dowództwu Floty) posiadał nieco inny skład 
etatowy: Eskadra Liniowa w Pucku, Eskadra 
Szkolna w Pucku oraz Pluton Samolotów 
Lądowych w Rumi. Ponadto, w trakcie formo-
wania były: Eskadra Torpedowa (Niszczycielska) 
w Pucku i Rzeczna Eskadra Lotnicza w Pińsku. 

To przestawienie organizacyjne wynikało 
z niewielkiej liczby wodnosamolotów, które 
były nierównomiernie rozmieszczone w eska-
drach. W tym celu – aby nie rozdrabniać sił – 
samoloty II Eskadry Liniowej włączono 
w skład I Eskadry Liniowej, co dawało pewną 
jednolitość sił, mimo że etatowo nadal 
utrzymywano podział na dwie eskadry liniowe 
i jedną eskadrę szkolną. 

Dywizjon był wyposażony w następujące 
wodnosamoloty i samoloty lądowe: dwa 
Lubliny R-VIII ter/hydro, dziesięć Lublinów 
R-XIII bis/ter/G/hydro, Lublin R-XIII bis/hydro 
(nr 702) – tzw. „ślepak”, Lublin R-XIII G/hydro 
na kołach (nr 718), samolot dyspozycyjny 
dowódcy dywizjonu – Schreck FBA-17HE2, 
łącznikowy Schreck FBA-17HE2, szkolny 
RWD-17W, amfibia Nikol A-2, Cant Z-506B 
„Airone”, dwa RWD-13 (SP-ATB, SP-BML). 
Razem – 21 wodnosamolotów oraz samolotów 
na podwoziu kołowym. W grupie wodno-
samolotów znajdował się także Lublin R-VIII 
bis/hydro (nr 801) pozbawiony silnika i przy-
gotowany do kasacji oraz torpedowy Lublin 
R-XX (częściowo zdemontowany). 

Stan osobowy MDLot (w końcu sierpnia 
1939 roku) wynosił 285 wojskowych, w tym: 
15 pilotów, 10 obserwatorów i 10 strzelców-
-radiotelegrafistów pokładowych. 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

B A N D E R A

ły się karabiny dla załogi lądowej, 12-14 cięż-
kich karabinów maszynowych typu „Maxim” 
wz. 08 kal. 7,92 mm i 20-30 lotniczych kara-
binów maszynowych „Vickers” kal. 7,9 mm. 
Obronę przeciwlotniczą bazy MDLot zapew-
niał wielkokalibrowy karabin maszynowy 
„Hotchkiss” kal. 13,2 mm, ustawiony na dachu 
budynku startowego.

Ostatni dzień pokoju był w puckim MDLot 
normalnym dniem lotów. Wodnopłatowce stały 
zacumowane w rozproszeniu przy brzegu (od 
wieczora 25 sierpnia) – wzdłuż drogi do Swa-
rzewa, a personel techniczny i latający noco-
wał na terenie bazy (w kasynie i w hangarach).

Tego dnia, odbywający lot patrolowy na 
R-XIII por. mar. obs. Tadeusz Jeżewski (między 
godz. 11.30, a godz. 13.15) zaobserwował 

niemiecki transportowiec „Elbing”, idący 
kursem wschodnim – z tajemniczym ładun-
kiem na pokładzie, przykrytym brezentem. 
Niebawem, około 25 mil morskich na północny 
wschód od Rozewia, dostrzegł wynurzony okręt 
podwodny (prawdopodobnie „U-31”), który 
zaraz się zanurzył. Załoga polskiego wodno-
samolotu zaobserwowała także transportowiec 
o nazwie „Max”, idący kursem wschodnim. 
Inny lot rozpoznawczy, z 31 sierpnia 1939 roku, 
tak wspominał później bosmat pil. Maksymilian 
Banasiak: Tego dnia – między godz. 18.00, 
a godz. 20.00 – wykonywałem lot patrolowy 
nad Bałtykiem na R-XIII z por. obs. Bolesławem 
Gonerą. W pewnym momencie, krótko przed 
zachodem słońca, otoczyły nas trzy 
niemieckie wodnosamoloty dwupłatowe. 
Lecieliśmy nad samym lustrem wody, zaś 
Niemcy próbowali nas przydusić pływakami. 
Towarzyszyli nam aż do Zatoki Puckiej, po 
czym zawrócili na zachód.

Grupa marynarzy z Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego w Pucku

Na rozkaz dowódcy MDLot, kpt. mar. obs. 
Eustachy Szczepaniuk rozpoczął (26 sierpnia) 
formowanie – w puckiej bazie – Oddziału 
Obrony Lądowej Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego z napływających rezerwistów.

Dywizjon miał też własny okręt-cel – stary 
torpedowiec ORP „Ślązak”, zakotwiczony na 
Zatoce Puckiej i wypełniony drewnem, co 
czyniło go niezatapialnym celem. 

Taborem pływającym MDLot opiekował 
się bsm. Józef Tylec. W jego skład wchodziły 
następujące motorówki: „L2”, „L3”, „Czeska”, 
„L1”, „Mimoza”, „M3”, „Meduza”, „L4”, 
„Chris Draft”, „L5” z ORP „Wilia”, „L6” 
i kuter „Bałtyk”. Jednostka miała stałą bazę 
w Pucku i wodowiska zapasowe na Helu oraz 
na Jeziorze Raduńskim koło Kartuz. Stałe lot-
niska lądowe znajdowały się w Pucku i Rumi-
-Zagórzu, a lotnisko polowe – w majątku Nowe 
Obłuże na Kępie Oksywskiej. W Pucku oraz 
w prochowni MDLot w Swarzewie znajdowa-

Puck znajdował się na liście głównych 
celów, które miały być zaatakowane przez 
bombowce Luftwaffe i zniszczone w pierw-
szych minutach walk na Wybrzeżu. 

*    *    *
Warto dodać, że w 1939 roku doszło do 

próby reaktywowania Rzecznej Eskadry Lot-
niczej w Pińsku. W schemacie organizacyjnym 
„Pokojowej Organizacji Polskiej Marynarki 
Wojennej” (z 1 czerwca 1939 roku) wymie-
niona była Rzeczna Eskadra Lotnicza. Rów-
nież w „Strukturze Organizacyjnej Flotylli 
Rzecznej MW” (z 26 sierpnia 1939 roku) 
znajdował się zapis – „Rzeczna Eskadra Lot-
nicza” (w stadium organizacji), dla której 
przewidywano dostarczenie trzech wodno-
samolotów typu RWD-17W. Jednak do 
wybuchu wojny jednostki nie sformowano.
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Podczas uroczystego apelu na płycie 
lotniska 43. Bazy Lotnictwa Mor-
skiego w Gdyni-Babich Dołach, 
dowódca Gdyńskiej Brygady Lot-

nictwa Marynarki Wojennej kmdr dypl. pil. 
Jarosław Czerwonko podkreślił, że jubileusz 
jednostki jest obchodzony w 99. rocznicę 
utworzenia polskiego lotnictwa morskiego. 
W poczuciu zobowiązania wobec poprzedni-
ków, pielęgnujemy i staramy się pomnażać 
nasz wspólny dorobek w służbie dla kraju 
i społeczeństwa. Dzięki oddaniu oraz zaanga-
żowaniu żołnierzy i pracowników resortu 
obrony narodowej, staliśmy się pewnym lot-
niczym komponentem morskiej siły zbrojnej 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
Sztandar wojskowy – 
symbol chwały i honoru
Kulminacyjnym punktem zbiórki była 

ceremonia wręczenia sztandaru wojskowego 
dowództwu BLMW. Ufundowano go dzięki 
szczodrości i szlachetnemu zaangażowaniu 
fundatorów sztandaru. Główni darczyńcy to: 
wytwórnie lotnicze, ośrodki badawcze, szkoły, 
stowarzyszenia oficerów rezerwy, a także 
przyjaciele i pasjonaci polskiego lotnictwa. 
Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali – 

Hanna Trzaska-Durska (krewna patrona 
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej) oraz Ireneusz Makowski (prezes 
Stowarzyszenia Historycznego Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego w Pucku). 

Jako pierwszy, honorowy gwóźdź w drzewiec 
sztandaru wbił wiceminister obrony narodo-
wej Wojciech Skurkiewicz, reprezentujący (na 
uroczystości) prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Sztandar dowództwa BLMW został uroczyście 
przekazany jej dowódcy, a następnie zaprezen-
towany – przez poczet sztandarowy – żołnierzom 
jednostki oraz zaproszonym gościom. 

Wspaniałym pokazem podniebnych akrobacji oraz rodzinnym piknikiem lotniczym uczczono –
13 lipca – jubileusz 25-lecia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. 
Karola Trzaski-Durskiego. Z tej okazji, dowództwo tego zasłużonego dla polskiego lotnictwa 
morskiego związku taktycznego otrzymało – z rąk wiceministra obrony narodowej Wojciecha 
Skurkiewicza – sztandar wojskowy, nadany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Sztandar wojskowy – będący symbolem sławy 
wojennej i tradycji oraz wierności, honoru 
i męstwa – jest znakiem, który winien być 
szczególnie chroniony i szanowany – podkreślił, 
w przemówieniu, kmdr dypl. pil. Jarosław 
Czerwonko – Zapewniam, że wszystkie te cnoty, 
chociaż na co dzień wydają się zapomniane, 
tkwią głęboko w naszej lotniczo-morskiej 
świadomości i w naszych sercach.

Jubileuszowy apel – w którym wzięli 
udział, m.in., przedstawiciele: parlamentu, władz 
państwowych, wojskowych i samorządowych – 
zakończyła defilada pododdziałów.

Piknik lotniczy w Babich Dołach
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Gdyńska Brygada Lotnictwa 
Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. 

Karola Trzaski-Durskiego jest związkiem 
taktycznym lotnictwa morskiego, 

do zadań głównych którego należy: 
poszukiwanie i zwalczanie okrętów 

podwodnych, zabezpieczenie 
ratownicze polskiej strefy 

odpowiedzialności SAR na Bałtyku, 
transport sprzętu i uzbrojenia, 

monitoring ekologiczny akwenu, 
rozpoznanie oraz wskazywanie celów 
okrętom. Piloci oraz statki powietrzne 

lotnictwa morskiego uczestniczą 
w „Akcji Serce”, czyli szybkim 

transporcie organów do przeszczepów.  
Jednostka obchodzi swoje święto 

15 lipca. Data jest nieprzypadkowa – to 
właśnie 15 lipca 1920 roku hydroplan 
Friedrichshafen FF-33 z biało-czerwoną 

szachownicą, pilotowany przez 
chor. Andrzeja Zubrzyckiego, w Pucku 

wzbił się w przestworza i po raz 
pierwszy w historii wykonał krótki lot 

nad polskim morzem. 
Patronem Gdyńskiej Brygady 

Lotnictwa Marynarki Wojennej jest 
kmdr por. pil. Karol Trzasko-Durski – 
polski pilot i oficer morski. Urodzony 
w Graz w 1894 roku. Podczas I wojny 
światowej służył w austro-węgierskiej 
marynarce wojennej. W 1919 roku 
formalnie został przyjęty do Wojska 

Polskiego, w stopniu porucznika 
marynarki. W okresie międzywojennym 

publikował artykuły w czasopiśmie 
fachowym Marynarki Wojennej 

„Przegląd Morski”. Od 1927 roku 
dowodził Morskim Dywizjonem 

Lotniczym w Pucku. W 1933 roku objął 
stanowisko kierownika Samodzielnego 
Referatu Lotnictwa, a od 1934 roku –

szefa Lotnictwa Morskiego 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej 

w Warszawie. Podczas kampanii 
wrześniowej w 1939 roku, przedostał 
się na Zachód. Po wojnie przeniósł się

z Wielkiej Brytanii do Kanady, 
gdzie zmarł w 1971 roku.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Pokazy dynamiczne 
i powietrzne akrobacje 
Główną atrakcją pikniku lotniczego były 

pokazy dynamiczne statków powietrznych. 
Pierwszy wystąpił sportowy samolot XA-41. 
Nie zabrakło maszyn bojowych. Zaprezento-
wały się samoloty uderzeniowe Su-22M4,  
których zaletą jest możliwość niskiego lotu, 
co jest przydatne w lotnictwie morskim. 
Atrakcją był pokaz dynamiczny ratownictwa 
morskiego, w wykonaniu załogi śmigłowca 
W-3WARM „Anakonda”. Z kolei, załoga wielo-
zadaniowego śmigłowca Mi-14PŁ zaprezen-
towała sprzęt i metody stosowane w zwalczaniu 
okrętów podwodnych – maszyna jest wyposa-
żona w: opuszczaną stację hydroakustyczną, 
detektor anomalii magnetycznych oraz wy-
rzucane pławy radiohydroakustyczne.

Podniebne manewry zwieńczył efektowny 
pokaz grupy akrobacyjnej Sił Powietrznych RP 

„Biało-Czerwone Iskry” z Dęblina, latającej 
samolotami TS-11 „Iskra”. Grupa wystąpiła 
w pełnym, sześciosamolotowym składzie.

Podczas święta, po raz pierwszy na płycie 
tego lotniska wylądował wielozadaniowy myśli-
wiec F-16 z tzw. „tygrysiej eskadry” 31. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Można 
było obejrzeć śmigłowiec szturmowy Boeing 
AH-64 Apache, należący do amerykańskiej 
kawalerii powietrznej. Trzeba przyznać, że 
Amerykanie wykonali gest w stronę fanów 
lotnictwa wojskowego w Trójmieście. 

Dla gości pikniku przygotowano liczne, 
statyczne wystawy maszyn i uzbrojenia woj-
skowego. Zaprezentowały się, m.in., jednostki 
Wojsk Lotniczych Sił Powietrznych i Marynarki 
Wojennej oraz „Formoza”. Przy stoisku Agencji 
Mienia Wojskowego, zainteresowani mogli nabyć 
elementy wyposażenia wojskowego. Wybrane 
eksponaty zaprezentowało Muzeum Marynarki 
Wojennej. Obecni byli reprezentanci Komendy 
Miejskiej Policji w Gdyni i Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej. Gratką dla pasjonatów 
wojskowości była kolekcja militariów i zabyt-
kowych pojazdów. Uwagę przyciągała również 
replika wodnosamolotu Lublin R-XIII, znajdu-
jącego się w wyposażeniu Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego w latach 30. XX wieku. 

*    *    *
W przeddzień uroczystości złożono kwiaty 

pod obeliskiem na Cmentarzu Marynarki 
Wojennej w Gdyni-Oksywiu, poświęconym 
tragicznie zmarłym lotnikom morskim.
Wojennej w Gdyni-Oksywiu, poświęconym 
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Oficjalne przyjęcie jest ważne, ale nas – szarą 
okrętową brać – gonią inne obowiązki. Pierwszy 
punkt programu, to wyjazd na stadion miejscowego 
Naval College, by rozegrać (umówiony wcześniej) 
mecz piłki nożnej. Dłuższa podróż autokarem 
poza Cape Town, do Simon’s Bay, pozwala 
popatrzeć na otaczające miasto slumsy, ciągną-
ce się kilometrami wzdłuż autostrady. Karton, 
blacha, jakieś deski, bambusowe gałęzie – tak 
wyglądają „domostwa”, przy których siedzą, 
stoją lub polegują (acz zawsze są ) grupki ludzi. 
Wrażenia? Na tyle mocne, że nikt nie stara się 
komentować widzianych obrazków. Brazylijskie 
favele jawią się przy nich jako coś, co może 
budzić nadzwyczajny podziw. 

Mecz jak mecz. Kadeci – bardziej od nas 
wybiegani oraz piłkarsko lepsi – przeważają od 
początku. My – po trzech tygodniach fizycznego 
zastoju – przebiegając koło sędziego, modlimy 
się bezgłośnie, by gwizdnął wreszcie koniec 
tej nierównej walki. Do tego brak typowego 
obuwia piłkarskiego – bo i skąd? Jako komen-
tarz do meczu niech posłuży fakt, że bramkarza 
przeciwników widzieliśmy z bliska – pierwszy 
raz – gdzieś w 20 minucie gry. Jednak mecz, co 
zapisujemy na plus, staje się uwerturą do dal-
szych atrakcji w murach szkoły. 

Początkowo dotrzymano reguł demokracji,  
a raczej – zważywszy na państwo – „segregacji” 
wojskowej. Po meczu, w którym miałem swój 
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Wieje dosyć „słusznie” i żagle – pracujące nad naszymi głowami w pocie czoła – cieszą oczy i uszy.  
Przez kilka ostatnich dni dudnił namolnie silnik i każdy (poza Januszem – szefem  „końskiej stajni”) 
miał już dość wibracji pokładu i jednostajnego turkotu. Żagle to żagle – wypełnione wiatrem pracują 
niezwykle cicho. Idąc w lekkim przechyle, dochodzi do nas ledwo słyszalny szum fal, pieszczących burty 
„Iskry”. Czasami – jak to z pieszczotami bywa – kares staje się mocno dolegliwy, ale i to można 
„sprawcy” darować. Pozostaje tylko oddać się w opiekę Morfeuszowi i śnić fantazjując. Zaczyna nam 
doskwierać zimno, szczególnie nocą. Prognozy pogody straszą niskimi temperaturami w Kapsztadzie – 
do +18°C w dzień i jedynie +6°C w nocy. To przypomina trochę polską późną jesień – z małą nadzieją, 
że jej barwy w Kraju Przylądkowym będą nieco weselsze od naszych.

Mglisty poranek na redzie. Na 
liczniku – 67. dzień rejsu. 
Bierzemy na pokład pilota z pol-
skimi – jakżeby inaczej – korze-

niami. Siąpi od piątej, więc Kapsztad, jak i jego 
znak firmowy – Góra Stołowa, zasnuty mgłą. 
Miasto – z korzeniami sięgającymi drugiej 
połowy XVII wieku – początkowo spełniało 
rolę bazy zaopatrzeniowej dla statków 
Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. 
Najstarsza dzielnica, to – jak zwykle – ta przy-
portowa (więc i najciekawsza). Myśli krążą 
wokół spaceru doń, ale czy czas pozwoli? 
Wszak niedaleko stoi najstarszy budynek, 
zwany Zamkiem Dobrej Nadziei.

Keja „ubrana” skromną, polonijną reprezen-
tacją i nielicznymi miejscowymi – będącymi tu 
raczej przypadkiem. Koniec manewrów, to 
sygnał dla Arka (kuka) i mnie, by w te pędy  
ruszyć na ląd, szukając jakiegoś marketu z deli-
cjami. Ładownie okrętu opróżnione z prowiantu 
do przysłowiowego cna. Ponad trzy tygodnie 
w morzu, a o godz. 13 nasz „wódz” podejmuje – 
lekko spóźnionym lunchem – miejscowych nota-
bli oraz polskiego ambasadora. Można podać 
ryż z cukrem? Zjadliwy, ale nie wypada. Więc 
może mięso z puszki? To chyba nie ten poziom. 
Dobrze, że waterfront ma (poza knajpkami) 
także centrum handlowe, więc szalejemy – Arek 
wybiera, a ja płacę za zakupy.

udział, chciałem skorzystać z kąpieli w łazience 
razem z podchorążymi, ale (ku mojemu zasko-
czeniu) grzecznie poproszono mnie o udanie 
się do innej – oficerskiej, z racji posiadanego 
stopnia (skąd o tym wiedzieli, skoro na koszul-
kach nie ma oznaczeń?). W programie oficer-
skiej kąpieli był także masaż, ale ponieważ czas 
naglił, to (po szybkich ablucjach) wyszedłem na 
plac w mundurze i zobaczyłem grupę kadetów 
w szyku i z bronią. Dowodzący, zobaczywszy 
mnie w poważnym dla nich stopniu (moje galony 
wyglądały dla nich jak kontradmiralskie), 
wykrzyczał w angielskim komendy i – tłukąc 
buciorami o asfalt – podszedł do mnie z meldun-
kiem. Szukałem wzrokiem kogoś, kto miał przy-
jąć meldunek, ale nie zauważywszy nikogo, 
domyśliłem się, że to ja mam być bohaterem 
chwili. Lekka konsternacja trzęsła moim wnę-
trzem, ale gestem dłoni dałem sygnał, że dziękuję 
i proszę o wskazanie miejsca, gdzie przebywa 
teraz załoga, ale bez wojskowej eskorty.

W kasynie (klubie?) ciąg dalszy lekcji tutej-
szej demokracji wojskowej. Oficerowie starsi 
goszczą odpowiedników, podoficerowie i cho-
rążowie są podejmowani przez podoficerów ze 
szkoły, a podchorążowie bawią się w towarzy-
stwie kadetów w barze na dole. Poranek nieco 
ciężkawy, ale – jak zwykle – krótkie i dosadne 
podsumowanie ostatniego wieczoru przez 
„wodza” przywraca nas do pionu.

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 5
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1. „Indycze” pieszczoty...
2. Perły architektury Kapsztadu. 

Dawnych czasów blask

W południe, załatwiwszy sprawy okrętowe 
(prowiant, woda, paliwo), jedziemy z Arturem 
i Brunem do naszego shipchandlera – obejrzeć 
finałowy mecz pucharu świata w rugby. 
Okrętowy odbiornik TV pełnił raczej rolę atrapy, 
bo odtwarzał jedynie filmy z taśmy. Większość 
z nich – stojących dumnie w pudełkach obok 
magnetowidu – to filmy o tuzinkowych fabu-
łach, kończących się głównie kopniakami, 
strzelaninami i gromkimi okrzykami. 

Rugby, jako dyscyplina sportu, w kraju 
Burów cieszyła się (i nadal cieszy) niezwykłą 
popularnością, ale epoka ponurego apartheidu 
(na szczęście, odeszła już do lamusa) pozwalała 
uprawiać sport wyczynowy jedynie białym. Po 
przejęciu władzy w 1994 r. przez Afrykański 
Kongres Narodowy, z Nelsonem Mandelą na 
czele, sytuacja w sporcie nie zmieniła się jed-
nak na tyle, by za uprawianie sportu masowo 
wzięli się czarnoskórzy obywatele. 

Mecz – wszak finał! – był czymś więcej, niż 
pasjonującym starciem dwóch potęg rugby. 
Widowisko, stworzone przez  nowozelandzką 
ekipę All Blacks i gospodarzy, było fantastycz-
ne, a wygrana miejscowych 15:13 wprawiła 
w stan euforii cały (dosłownie) kraj. Ich radości 
nie da się opisać, ale było widać, że Kapsztad – ten 
biały i ten czarny – szalał! Myślę, że ten sukces 
zintegrował mocno podzielone społeczeństwo. 
Charakterystyczne jest to, że po sukces sięgnęła 
drużyna składająca się wyłącznie z zawod-
ników o białym kolorze skóry, a kibicował jej 
cały kraj – z Nelsonem Mandelą na czele. Ot, 
kolejny, historyczny paradoks.

Kapsztad zaskakuje jeszcze czymś innym – 
i jakże bliskim każdemu Polakowi. Nieocenieni 
polonusi zorganizowali wycieczkę dla kilku 
chętnych i ciekawych świata osób, na symbol  
Cape Town – Górę Stołową. Imponujący, 
potężny masyw skalny widać z morza, z kilku-
nastu mil morskich, a kiedy patrzy się nań 
z portu – widać równo ścięty wierzchołek, 
jak typowy blat stołu. Oczywiście, nie jest ideal-
nie równy, ale porośnięty rachitycznymi drze-
wami pozwala zbierać – i w to dopiero jest trudno 
uwierzyć – rydze oraz prawdziwki! Rydze są 
rarytasem w Polsce, prawdziwki też (niektóre 
po 60-70 dkg!), jednak tu nikt na to bogactwo 
nie zwraca uwagi, więc zebranie – co też uczy-
niono nad podziw skutecznie – kilku kartonów  
i przywiezienie ich na okręt było dla kuków 
potężną niespodzianką. Bodajże dwa obiady 
opędzono smażonymi rydzami, a prawdziwki 
sukcesywnie trafiały do zup i sosów. Mówię 
wam – rewelacja! Jeść rydze w Kapsztadzie. 

Portową niedzielę (25 czerwca) spędzamy na 
wycieczce. Jedziemy autokarem zobaczyć 
Przylądek Dobrej Nadziei – bramę do kolejnego 
oceanu, teraz indyjskiego. Wrażenia krajobra-
zowe niespecjalne – ot, pokryty skałami przylą-
dek z dużo obiecującą nazwą. Najciekawiej 
wypada przejazd serpentyną wykutą w skale, 
ciągnącą się kilka kilometrów. Przezornie, 
zająłem miejsce z lewej strony autokaru, wie-
dząc, że tu obowiązuje ruch lewostronny. 

Popołudniowe spotkanie dla Polonii, koń-
czące pobyt „Iskry” w porcie, bierze nazwę od 
serwowanego podstawowego dania (jedynego 
zresztą) – Bigos Party! Przemek i Arek przecho-
dzą samych siebie, a potężny kocioł bigosu 
znika w oka mgnieniu. Stęsknieni za ojczyzną 
krajanie dyskretnie chowali, w ramach „pamią-
tek”, okrętowy chleb – pieczony przez Maćka. 
Rozmowy, wspomnienia, opowiadania, wizy-
tówki w tę i drugą stronę, żarty oraz – czego 
wielu nie ukrywało – niejedna widoczna wilgoć 
w kącikach oczu…  

Rano w morze. Po pożegnalnych uściskach 
dłoni ambasadora, oficerów łącznikowych 
i garstki machających chusteczkami polonusów 
ci, którzy obejmują wachtę – zostają, a reszta  
kryje się w kojach. Sen, pranie, porządki 
w bakistach. Dotarły – po raz drugi (pierwszy 
raz w Rio) – listy od rodzin, więc jest okazja, by 
dogłębnie wczytać się w każde słowo oraz 
w każdy przecinek. Po siedemdziesięciu 
dniach nieobecności – zrozumiałe. 

Robię porządek w sejfie. Kasa okrętowa 
zgadza się z dokładnością do kilku dolarów, bo 
w takiej walucie robię zestawienia, ale tu 
musiałem wymienić dolary na miejscowe 
randy. Jak zwykle, tracimy na takiej operacji, 

bo w banku czy kantorze kursy są bardziej dla 
turystów, których należy – i tak wszak jest 
wszędzie – obdzierać ze skóry. Wiozę nawet 
niecałe dwieście randów, zebranych wczoraj 
przez polonusów, które w Port Louis będę 
wymieniał na normalną walutę.

 Czwartek, 29 czerwca – wieje zdrowo, jakieś 
7-8 stopni Beauforta, ale od rufy. Idąc z dosyć 
dużą prędkością (10-12 węzłów), barkentyna 
co i rusz przewala się z burty na burtę, 
komplikując okrętowe życie. 

Rozśpiewana naszymi głosami Agulhas 
Bank ginie za rufą, więc jesteśmy na „Indyku”. 
Po nim tylko Pacyfik, potem raz jeszcze 
Atlantyk i będziemy – prawie – w domu. Dziś  
wiatr zaczyna nadrabiać zaległości, włączając   
„dmuchawę” z dobrego kierunku, bo od rufy. 
Noc to już solidna „dziesiątka”, a okrętem 
(przy tym kierunku wiatru) kolebie okrutnie 

z lewa na prawo, w granicach 30 stopni! Życie 
skupia się pod pokładem, gdyż na nim są 
jedynie ci, którzy muszą, Dla nich „panie 
Wiesiu” rozpina (wzdłuż pokładu) sztormliny, 
by idąc, mogli się wpiąć w nie szelkami. Fale 
tak niespodziewanie walą w burtę, że mała 
chwila nieuwagi i można wylądować w kipieli. 

Pod pokładem przydałyby się ośmiornicze 
macki, by przyssać się do szotów w kabinach, 
chroniąc wszystkie inne części ciała. Chociaż rano, 
o godz. 6.10, wachty wolne od służby powinny 
mieć zaprawę poranną, to wielokroć była 
odwoływana z racji złej pogody, bo za halę 
sportową „robił” pokład z oświetlonym haloge-
nami śródokręciem. To nie znaczy, że nie 
musiałem znacznie wcześniej wstać, ogolić się 
w słonej wodzie zaburtowej, ubrać w dres 
i wyjść na pokład. Siadam przeto na koi lekko 
zaspany, właz otwarty na całą szerokość – wen-
tylacja. Pochylony wkładam adidasy i – nagle – 
w lewą burtę wali chyba swoim potężnym łbem 
wieloryb, widząc mnie przez bulaj! Wylatuję 
z koi, jak wystrzelony z procy. Przelatuję z impe-
tem przez korytarz i wpadam przez otwarty 
właz do kabiny załogi, na koję zajmowaną 
przez Bruna. Od tej pory ubieram się przy 
zamkniętym włazie.

Mały jubileusz – 1 lipca – 75 dni w morzu. 
Dzisiejsza noc była ciężka. Sztorm jak cholera, 
regularna „jedenastka”. Zakaz wychodzenia na 
pokład obowiązuje nadal, bo przy falach sięgają-
cych 10 metrów żartów nie ma! Gnają od rufy – 
jedna za drugą – i są momenty, kiedy nurkujemy 
rozpędzając bukszprytem stada delfinów, by za 
moment tym samym masztem grzebać wysoko 
w chmurach. Przy tym boczne przechyły, sięgają-
ce już 35 stopni, totalnie obrzydzają życie. 
Wprawdzie szybkość jest więcej niż słuszna –  
11 „knotów” robi wrażenie, ale z żaglami nie 
ryzykujemy i idziemy na kilku mniejszych. 
W częstych szkwałach jedziemy jak deska sur-
fingowa – do 16 „knotów”! Lada moment, a pobi-
jemy ubiegłoroczny rekord prędkości „Iskry” 
z Zatoki Biskajskiej (18,5 węzła). Myśli zaczy-
nają krążyć daleko od okrętu. Jedna jest jakże 
natrętna – morze nie jest ani przyjacielskie, ani 
wrogie, lecz beznamiętnie nietolerancyjne i za 
błędy każe płacić życiem. Mądre słowa.  

kmdr por. rez. Leszek Derlacz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Flagowy HMS „Hood” i pancernik 
HMS „Prince of Wales” z sześcioma  
niszczycielami znalazły się w pobliżu 
zespołu niemieckiego, o świcie 

24 maja 1941 roku. Wówczas, w hydrofonach 
krążownika ciężkiego „Prinz Eugen” dało się 
słyszeć echo, którego dźwięk dochodził z prawej 
burty. O godzinie 5.43, w szkłach przyrządów 
optycznych kierowania ogniem dostrzeżono 
dwie duże jednostki brytyjskie. Pierwszy oficer 
artylerii pancernika „Bismarck” sklasyfikował 
okręty jako krążowniki ciężkie. Drugi oficer – 
hobbysta morski – zidentyfikował jednostki 
prawidłowo. Natychmiast poinformowano 
adm. Günthera Lütjensa, że dostrzeżono pan-
cernik i stary krążownik liniowy.

Wielkie spotkanie – 
wielka strata
Ostatnia – jak się miało okazać – bitwa krążow-

nika liniowego HMS „Hood” rozpoczęła się 
o godzinie 5.52. Okręt wystrzelił salwę 
8 pocisków kal. 381 mm w stronę krążownika 
ciężkiego „Prinz Eugen”, zamiast do okrętu 
liniowego „Bismarck”. Był to błąd, spowodo-
wany zmianą pozycji jednostek niemieckich 
poprzedniego dnia, z uwagi na awarię radaru 
obserwacyjnego na pancerniku. Tym samym, 
pierwsza salwa „Hooda” (wstrzeliwująca) 

została (praktycznie) zmarnowana. Jednak 
załoga HMS „Prince of Wales”, korzystając 
z nowocześniejszej optyki (wchodzącej w skład 
systemu kierowania ogniem), prawidłowo 
sklasyfikowała cele. Jedna z pierwszych salw 
tego okrętu była celna. „Bismarck” otrzymał 
trafienie w dziób, na wysokości linii wodnej. 
Pocisk APC kalibru 356 mm przebił (niczym 
nie chronione) zbiorniki paliwa w dziobowych 
przedziałach XX/XXI i przeszedł po skosie, 
wybijając dziurę w dnie (na styku przedzia-
łów XXI/XXII). Przez wyrwę o średnicy 1,5 m 
do kadłuba wlało się aż 1000 ton wody. 
Pancernik przegłębił się lekko na dziób, jedno-
cześnie tracąc prędkość maksymalną.

Niestety, dowodzący brytyjskim zespołem 
wiceadm. L. Holland, chcąc wprowadzić starego 
„Hooda” w strefę bezpieczeństwa (ang. „Im-
munity Zone” – tak naprawdę, względem nowo-
czesnych niemieckich armat kalibru 380 mm, 
dla brytyjskiego okrętu nie istniała żadna 
strefa bezpieczeństwa), wydał kontrowersyjny 
rozkaz skrócenia dystansu, który (w praktyce) 
stał się początkiem klęski. Oba okręty liniowe 
gwałtownie zmieniły kurs, o 20 stopni, idąc 

niemal prostopadle do przeciwnika. W tej 
sytuacji, mogły używać w walce tylko wież 
dziobowych. Mało tego – nagły zwrot spowo-
dował duże zmiany w kątach ustawienia 
armat kal. 356 mm na dobrze strzelającym 
HMS „Prince of Wales”, przez co okręt ten 
musiał się wstrzeliwać niemal od nowa. Do-
wodzący pancernikiem kmdr John Catterall 
Leach do końca życia nie mógł odżałować, że 
wiceadm. Holland nie dał mu swobody 
manewrowania i ślepo trzymał się instrukcji 
taktycznych, które w tej konkretnej sytuacji 
nie miały sensu. 

Niemcy otworzyli ogień nieco później – 
z dystansu 20300 metrów. Zarówno „Bismarck” 
jak i „Prinz Eugen” za cel wzięły „Hooda”. 
Pierwsze pociski wystrzelone z „Bismarcka” 
upadły niedaleko od dziobu brytyjskiego 
okrętu, a pociski drugiej salwy – nieco za 
rufą. Trzecia salwa ciasno obramowała 
kadłub krążownika liniowego, chociaż żaden 
z pocisków nie trafił bezpośrednio w cel. 
HMS „Hood” został trafiony jednym 
pociskiem kalibru 203 mm, wystrzelonym 
przez krążownik ciężki „Prinz Eugen”. 

Do akcji przeciwko „Bismarckowi” skierowano kontrowersyjny, niezgrany zespół jednostek. 
Jego trzon stanowił stary (w dodatku niezmodernizowany) krążownik liniowy HMS „Hood” oraz 
nieukończony pancernik HMS „Prince of Wales”. Oba wielkie okręty były osłaniane przez sześć 
niszczycieli („Electra”, „Anthony”, „Echo”, „Icarus”, „Achates” i „Antelope”). Zespołem 
dowodził – z pokładu krążownika liniowego – wiceadmirał Lancelot Ernest Holland.

1. Flagowy okręt wiceadm. Lancelota E. 
Hollanda – krążownik liniowy HMS „Hood”.

2. Pancernik „Bismarck” w drodze do 
Norwegii, sfotografowany z pokładu 
krążownika ciężkiego „Prinz Eugen” 

CZĘŚĆ 2

ORP „Piorun” 
kontra „Bismarck”
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znajdowała się – generalnie – w dobrym stanie 
i była daleka od nokautu. HMS „Prince 
of Wales” – mimo zainkasowania 4 pocisków 
APC kalibru 380 mm, 3 kalibru 203 mm 
i jednego kalibru 150 mm – pozostał w pełnej 
gotowości bojowej. Nieprzyjacielskie pociski 
spowodowały jedynie powierzchowne szkody 
(jeśli nie liczyć wdarcia się do kadłuba 
600 ton wody). Pancernik nadal był w stanie 
utrzymywać prędkość maksymalną około 
26-27 węzłów. Najistotniejsze było jednak to, 
że udało się odblokować wadliwe mechanizmy 
obrotowe wież armat artylerii głównej. Niemal 
w pełni sprawny HMS „Prince of Wales” do-
łączył do krążowników ciężkich HMS „Norfolk” 
i HMS „Suffolk”, rozpoczynając pogoń za 
zespołem niemieckim, w celu utrzymania 
kontaktu radarowego. 

Tu jednak do głosu doszedł czynnik psycho-
logiczny. Będący w szoku po stracie „Hooda”, 
Anglicy nie chcieli ryzykować starcia (mimo 
że osobiście domagał się tego premier Winston 
Churchill, a także pierwszy lord Admiralicji 
adm. Dudley Pound). Wieść o zatopieniu 
krążownika liniowego HMS „Hood” była dla 
nich wielkim ciosem. Kontrast między tym, 

czego się spodziewano a tym, co się stało był 
tak wielki, że nawet na flagowym okręcie 
adm. Tovey’a – pancerniku HMS „King 
George V” – nie dano temu wiary. Nikt nie wy-
obrażał sobie aż takiej katastrofy, zwłaszcza 
że we wcześniejszych starciach (w tym podczas 
neutralizacji – 3 lipca 1940 roku – podległej 
kolaboracyjnemu rządowi Vichy floty francu-
skiej w Mers el-Kébir – operacja „Catapult”) 
krążownik liniowy spisywał się znakomicie. 

Na tym tle można śmiało postawić tezę, że 
podczas bitwy koło Cieśniny Duńskiej Niemcy 
mieli – oprócz przewagi technologicznej 
(przynajmniej nad starym „Hoodem”) – dużo 
szczęścia. Poza tym, klęska nie była tak duża, 
jakby się mogło to wydawać na pierwszy rzut 
oka. Podczas walki z HMS „Prince of Wales” 
pancernik „Bismarck” został na tyle poważnie 
uszkodzony, że nie mógł kontynuować misji. 
Co więcej, adm. G. Lütjens nie miał złudzeń 
co do tego, jakie kroki podejmie Royal Navy. 
Wiedział, że Anglicy rzucą wszystko czym 
dysponują, by go osaczyć i zniszczyć. Tak też 
wkrótce miało się stać.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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do HMS „Prince of Wales” nawet z ciężkich 
armat przeciwlotniczych kalibru 105 mm. W tej 
sytuacji kmdr Leach wybrał najsłuszniejsze 
wyjście, wydając rozkaz – Zasłona dymna, 
ster lewo na burt!

Po bitwie
Tuż po tym, jak HMS „Prince of Wales” 

skrył się za kurtyną zasłony dymnej i umilkły 
ostatnie salwy wielkiej bitwy koło Islandii, na 
pokładzie „Bismarcka” zapanowała wielka 
radość. Wielu oficerów (w tym dowódca 
okrętu kmdr Ernst Lindemann) w nagłym 
przypływie euforii zupełnie straciło głowę. 
Chcieli gonić uszkodzony brytyjski pancer-
nik, aby go dobić. Na szczęście dla Niemców, 
adm. G. Lütjens zachował się w tej sytuacji 
wyjątkowo rozważnie, chcąc najpierw poznać 
dokładny raport uszkodzeń.

Anglicy, jak na pokonanych, prezentowali 
się nadzwyczaj dobrze. Pomijając dość przy-
padkową utratę HMS „Hood”, reszta zespołu 

Nie mogąc pokonać pancerza, rozerwał się na 
szpardeku, w rejonie mocowań łodzi okręto-
wych – mniej więcej w połowie odległości 
między masztem rufowym, a kominem. Kali-
ber 203 mm nic nie znaczył wobec ochrony 
biernej „Hooda”, jednak na okręcie wybuchł 
pożar (zapaliły się elementy wyposażenia po-
kładowego). O godzinie 6.00, gdy dystans do 
okrętów niemieckich wynosił już tylko 16700 m, 
jednostki brytyjskie rozpoczęły wykonywanie 
kolejnego zwrotu o 20 stopni w lewo – w celu 
włączenia do walki wież rufowych. Wówczas 
w kadłub HMS „Hood” weszła piąta salwa 
artylerii głównej „Bismarcka”. 

Jeden z pocisków APC kalibru 380 mm 
(prawdopodobnie, bezpośrednio trafiły dwa) 
przebił się przez słabo opancerzone pokłady 
(tym samym omijając pancerz barbety) i rozerwał 
się w komorze amunicyjnej krążownika linio-
wego. Okręt zadrżał. Po kilkusekundowej 
przerwie, zza opadającej wody strzelił w górę 
jasnopomarańczowy słup ognia. Spowity kłębami 
żółtego dymu HMS „Hood” zniknął z oczu 
obserwatorom, lecz otaczająca go zasłona za-
częła rozbłyskiwać następującymi po sobie 
eksplozjami. W górze zaczęły fruwać elementy 
wyposażenia, łodzi, masztów i dźwigów. 
Wieże armat kalibru 381 mm (ważące blisko 
1000 ton) zostały wyrzucone z barbet i – kozioł-
kując – rozleciały się w powietrzu. Rufa okrętu 
praktycznie przestała istnieć, rozdarta na 
strzępy licznymi eksplozjami. Poszarpana część 
dziobowa jeszcze przez chwilę utrzymywała 
się na powierzchni, po czym bezgłośnie zsu-
nęła się w fale. Tego tragicznego dnia, życie 
straciło 1418 osób (w tym wiceadm. Lancelot 
Holland, dowódca okrętu kmdr Ralph Kerr, 
a także czterech Polaków – odbywających prak-
tyki na „Hoodzie”). Uratowano tylko 3 osoby.

HMS „Prince of Wales” 
walczy z „Bismarckiem”
Po tym nieoczekiwanym i łatwym zwycię-

stwie, „Bismarck” i „Prinz Eugen” przeniosły 
ogień na HMS „Prince of Wales”, bardzo 
szybko trafiając. W okręt uderzyły cztery 
pociski kalibru 380 mm i trzy kalibru 203 mm. 
Jeden z 380 mm pocisków APC przebił oby-
dwie ściany głównego stanowiska dowodzenia 
(GSD było tylko lekko opancerzone, co oka-
zało się poważnym błędem konstrukcyjnym) 
i przeleciał (na wylot) nie wybuchając (jednak 
od fali uderzeniowej i odłamków ścian zginęło 
niemal całe dowództwo okrętu, z wyjątkiem 
cudem uratowanego kmdr. J. C. Leacha). Inny 
pocisk 380 mm wpadł do wody kilkanaście 
metrów od okrętu i przebił burtę poniżej pan-
cerza burtowego, około 8 metrów pod linią 
wodną (na szczęście, nie wybuchając). Przez 
powstały otwór, do zbiorników systemu 
ochrony przeciwtorpedowej wlało się około 
400 ton wody. Jednak uszkodzenia te nie były 
zbyt poważne.

Najnowszy wówczas brytyjski 
okręt liniowy HMS „Prince of Wales” 

(typu King George V)

W rewanżu, HMS „Prince of Wales” trafił 
„Bismarcka” dwoma pociskami APC kalibru 
356 mm. Pierwszy z nich przebił burtę poni-
żej linii wodnej (tym samym omijając pancerz 
burtowy) i eksplodował w przedziale nr XIV, 
powodując wdarcie wody do środka i zalanie 
pomieszczenia. Zniszczeniu uległ lewoburtowy 
turboagregat nr 4. Trzeba było wyłączyć też 
kocioł nr 2. Fakt ten, w połączeniu z prze-
głębieniem na dziób, spowodował dalszy spadek 
prędkości maksymalnej niemieckiego okrętu. 
Drugi pocisk uderzył w łódź komunikacyjną, 
niszcząc ją i jednocześnie zasypując odłam-
kami stanowiska armat przeciwlotniczych.

Brytyjski pancernik był jednak jeszcze 
nowym, praktycznie nieukończonym okrętem, 
z niedoświadczoną załogą i niekompletnym 
wyposażeniem. Niedotarte i niedopracowane 
armaty wieży „A” zacięły się. Z kolei błąd ob-
sługi unieruchomił wieżę „Y”. Przebywający 
na pokładzie stoczniowcy dodatkowo pogłę-
biali chaos. Wkrótce zacięła się również ostatnia 
wieża – „B”. W tamtym czasie, dystans do okrę-
tów niemieckich spadł do zaledwie 14000 m. 
Krążownik ciężki „Prinz Eugen” (prawdo-
podobnie także „Bismarck”) zaczął strzelać 
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Nowe włoskie jednostki, podobnie 
jak poprzednie, charakteryzuje 
nowoczesna, agresywna i – jak 
na Włochów przystało – ładna syl-

wetka. Jedną z ich cech wyróżniających jest – 
rzadko spotykane w wypadku okrętów flot 
zachodnich – duże zagęszczenie systemów 
elektronicznych, których anteny wręcz „okle-
jają” nadbudówkę i maszty. 

Projekt
Już na etapie prac studyjnych, zrezygnowano 

z aluminium na korzyść stali, na co niewątp-
liwy wpływ miało zatonięcie brytyjskiego 
niszczyciela HMS „Sheffield” (typu 42), pod-
czas wojny o Falklandy (Malwiny). Bardziej 
żywotne miejsca postanowiono także zabez-
pieczyć pancerzem z Mirexu (pochodny 
Kevlaru), którego 7 mm płyty umieszczono 
między dwiema warstwami 3,5 mm blachy. 
Planowane nazwy dla nowych okrętów miały 
nawiązywać do cech charakteru – Animoso  
(odważny, waleczny), czy też Ardimentoso 
(nieustraszony, śmiały) – jednak 10 czerwca 
1992 roku zostały zmienione na: Luigi 
Durand de la Penne (D 560) oraz Francesco 

Mimbelli (D 561) – na cześć bohaterskich 
oficerów z okresu II wojny światowej. Po 
wejściu do służby, okręty podporządkowano 
Dowództwu Floty Pełnomorskiej (COMFO-
RAL – Comando Forze d’Altura), a ich portem 
macierzystym została baza morska w Tarencie. 

System bojowy
Na obu okrętach zainstalowano system 

rodzimej produkcji SADOC 2 (Sistema Auto-
matico per la Direzione delle Operazioni de 
Combattimenti), powstały w wyniku moder-
nizacji systemu SADOC 1, wprowadzonego 
pod koniec lat 60. między innymi na pokłady 
krążowników rakietowych: „Vittorio Veneto”, 
„Caio Duilio” oraz „Andrea Doria”. System 
SADOC 2 (w konfiguracji dla niszczycieli 
rakietowych typu Luigi Durand de la Penne) 

wykorzystuje 11 pionowych, jednoosobowych 
konsoli operatorskich (SVC-16) – wyposażonych 
w pojedynczy monitor CRT o przekątnej 16” 
(przeznaczonych do zarządzania danymi po-
zyskiwanymi z czujników) oraz dwie poziome 
konsole (MHC-22) – wyposażone w wyświet-
lacz CRT o przekątnej 22”. Zainstalowany 
został także system NA 30 – określany jako 
Dardo-E (E od Extended), wykorzystujący 
radary RTN-30X. Jest on w stanie kontrolo-
wać wyrzutnie rakiet Aspide oraz do trzech 
armat (bez podziału na kaliber) jednocześnie. 

Uzbrojenie
Elementami uzbrojenia, które w najwięk-

szym stopniu determinują sylwetkę okrętów, 
są cztery armaty – w tym jedna dużego oraz 
trzy średniego kalibru. Pierwszą z nich jest 

Celem programu rozwoju włoskiej marynarki wojennej – zainicjowanego 22 marca 1975 roku – 
była budowa nowych okrętów różnych klas. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, rozpoczęto studia 
nad jednostkami, które mogłyby uzupełnić niszczyciele rakietowe typu Audace. Aby ograniczyć koszty, 
rozwinięto wcześniejszy projekt. Nowe niszczyciele rakietowe wstępnie ochrzczono jako typ Audace 
Migliorata lub Animoso, a ostatecznie nazwano typem Luigi Durand de la Penne.

NiR „Francesco Mimbelli” (D 561), 
po zakończonej modernizacji (AMV). 

Zwraca uwagę, między innymi, antena 
nowego – podstawowego systemu 

radiolokacyjnego SPS-798(V) 

Niszczyciele rakietowe
Marina Militare
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Nad prawidłowością wykonywania strzelań 
torpedowych czuwa – opracowany przez 
SEPA (Societa di Elettronica Per I’Automa-
zione) – komputerowy system kontrolny FCS 
(Fire Control System) Mk 2. 

Wyposażenie 
radiolokacyjne
Oryginalnie okręty wyposażono w dużą 

liczbę anten systemów radiolokacyjnych. Naj-
ważniejsze z nich to: trójwspółrzędny radar 
typu SPS-52C – pracujący w paśmie E 
(2-3 GHz), o zasięgu do 243 mil morskich 
i pułapie prawie 31 km – oraz radar RAN-10S – 
pracujący w paśmie F (2-4 GHz) – przezna-
czony do wstępnego wykrywania celów dla 
systemu Dardo-E, w odległości do 90 mil 
morskich. Na dachu GSD zainstalowano 
antenę dwuwspółrzędnego systemu radio-
lokacyjnego RAN-3L (SPS-768), pracującego 
w paśmie D (1-2 GHz), zdolnego do wykrywa-
nia celu wielkości myśliwca w odległości ponad 
110 mil morskich. Na maszcie dziobowym 
zamontowano radar typu SPQ-2 (SPS-702), 
pracujący w paśmie I (8-10 GHz). Uzupełnie-
niem tych systemów jest klasyczny radar 
nawigacyjny SPN-753 (pracujący w paśmie I). 
Na pokładzie zainstalowano łącznie sześć 
anten radarów kierowania uzbrojeniem dwóch 
różnych typów – dwie AN/SPG-51D (pasmo G 
oraz I) oraz cztery SPG-76 (noszące włoskie 
oznaczenie RTN 30X). 

Wyposażenie 
hydrolokacyjne 
Niszczyciele rakietowe typu Luigi Durand 

de la Penne są wyposażone w aktywno-
-pasywny sonar DE1164LF (umieszczony 
w gruszce dziobowej okrętu) oraz sonar holo-
wany DE1167LF o zmiennej głębokości 
zanurzania (VDS). 

B A N D E R A

armata Compatto kal. 127 mm (z zapasem do 
60 pocisków), umieszczona przed nadbudówką. 
Uzupełniającym uzbrojeniem artyleryjskim 
są trzy armaty OTO Melara kal 76,2 mm (3'') 
L/62 Super Rapid. Rozmieszczono je dość 
nietypowo – dwie ustawiono na pokładzie 
dziobowym (po obu stronach nadbudówki), 
a trzecią ulokowano na dachu podwójnego 
hangaru, w linii symetrii okrętu (każda z nich 
z zapasem 115 pocisków). W miejsce systemu 
CIWS, konstruktorzy postawili na kombinację 
trzech szybkostrzelnych armat kal. 76,2 mm 
oraz systemów walki elektronicznej. 

Na dziobie zainstalowano pojemnikową, 
ośmiokomorową wyrzutnię systemu Albatros 
Mk 2 Mod 7, przeznaczoną do odpalania 
rakiet typu Aspide (z zapasem do 24 pocisków). 
Podstawowym uzbrojeniem do zwalczania 
środków napadu powietrznego są rakiety 
Standard, odpalane z jednoprowadnicowej 
wyrzutni GMLS Mk 13 Mod 6 (z zapasem do 
40 pocisków), umieszczonej na dachu hangaru 
(tuż za armatą kal. 76 mm). Na włoskich 
okrętach jest wykorzystywana jedna z pierw-
szych wersji rakiet – mianowicie SM-1 MR 
(Standard Missile 1 Medium Range) Block V, 
znana także pod oznaczeniem RIM-66B (jed-
nak nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzysty-
wać nowszą wersję – SM-2 Block III A). Poza 
zapewnieniem eskortowanym jednostkom 
parasola ochronnego przed różnego rodzaju 
środkami napadu powietrznego, okręty są 
w stanie samodzielnie zwalczać wykryte jed-
nostki nawodne oraz obiekty lądowe przeciw-
nika – służą do tego cztery (maks. osiem) 
wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych Otomat 
TESEO (w wersji Mk 2 lub Mk 2A), umiesz-
czone na śródokręciu. Jak na wielozadaniowy 
okręt przystało, włoskie jednostki (poza celami 
nawodnymi i powietrznymi) mogą także 
zwalczać zanurzone okręty podwodne. Służą 

do tego, m.in., rakietotorpedy Milas (Missile 
de Lutte Anti-Sous-marine). Powstały one 
w wyniku modyfikacji pocisków Otomat, 
w których głowice oraz układ naprowadzania 
zastąpiono lekką torpedą MU90 (możliwe jest 
także wykorzystanie torped A244/S Mod 1 
oraz Mk 46). Umożliwiają zwalczanie okrę-
tów podwodnych w odległości do 55 km. 

Dane taktyczno-techniczne 
niszczycieli rakietowych 

typu Luigi Durand de la Penne:
wyporność standardowa – 4615 t;

wyporność pełna – 5869 t;
długość – 147,7 m;
szerokość – 16,1 m;
zanurzenie – 8,6 m 

(z gruszką dziobową);
napęd – 2 turbiny gazowe Fiat/GE 

LM2500Spey, 2 silniki wysokoprężne 
GMT BL230.20 DVM

(siłownia w układzie CODOG);
prędkość – 31 węzłów

(przy wykorzystaniu jedynie silników  
wysokoprężnych – 21 węzłów);

zasięg – 7000 mil morskich
(przy prędkości 18 węzłów);

wyposażenie lotnicze – 2 śmigłowce 
typu Agusta Westland AB 212 ASW;

załoga – 331 osób (25 oficerów).

W razie bezpośredniej bliskości okrętu 
podwodnego, można wykorzystać torpedy 
lekkie (MU90 lub Mk 46), wystrzeliwane 
z dwóch potrójnych wyrzutni typu B515/3/T. 

NiR „Luigi Durand de La Penne” (D 560) 
w detalach. Widać opływnik holowanej 
stacji hydrolokacyjnej DE1167LF (górny 
lewy róg), instalację armaty Compatto 
kal. 127 mm oraz ośmiokomorową, 

pojemnikową wyrzutnię pocisków Aspide
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Pocisk szkolny SM-1 MR, załadowany 
na belkę wyrzutni Mk 13 Mod. 6

Walka elektroniczna
Za prowadzenie walki elektronicznej jest 

odpowiedzialny system Nettuno 2100/4100 
(SLQ-732). Składa się on z anten odbiorczych 
(2100) oraz anten zakłócających (4100), roz-
mieszczonych prawie na całej wysokości 
masztu. Uzupełniają go dwie stabilizowane, 
dziesięcioprowadnicowe wyrzutnie celów 
pozornych Sagaie DLS (Decoy Launching 
System). W celu zmylenia torped, wystrzelo-
nych w kierunku okrętu, wyposażono go 
w holowaną „pułapkę” przeciwtorpedową 

AN/SLQ-25 Nixie. Dopełnieniem środków 
obrony przed zagrożeniami ze strony okrętów 
podwodnych jest system maskujący sygnaturę 
akustyczną typu Prairie-Masker. 

Napęd 
Jest on skonfigurowany w tak zwanym 

układzie CODOG (combined diesel or gas 
turbine) i składa się z: dwóch turbin gazo-
wych Fiat/GE LM 2500 (o mocy 25060 kW 
każda) oraz dwóch średnioobrotowych sil-
ników wysokoprężnych Wärtsilä GMT 
BL230.20 DVM (o mocy 4650 kW każdy). 
Energia elektryczna jest wytwarzana przez 
sześć agregatów prądotwórczych Fincantieri. 

Śmigłowce pokładowe
Od początku na włoskich niszczycielach 

bazowały (i bazują do chwili obecnej) po dwa 
śmigłowce Agusta Westland AB 212 w wersji 
ASW (Anti Submarine Warfare). Mogą one 
także wykrywać i atakować cele morskie – 

nizacją (AMV – l’ammodernamento di mezza 
vita). Program AMV oficjalnie rozpoczęto 
w grudniu 2004 roku, podpisując kontrakt na 
remont pierwszej jednostki – NiR „Francesco 
Mimbelli”. Okręt przebywał w stoczni w Taren-
cie do 2009 roku, a bliźniaczy NiR „Luigi 
Durand de la Penne” – do 2011 roku. 

Najwięcej widocznych zmian wprowadzono 
w wyposażeniu radiolokacyjnym. Z dachu 
GSD usunięto antenę radaru RAN-3L, a radar 
AN/SPS-52C zastąpiono nowocześniejszym 
SPS-798(V), także trójwspółrzędnym (ozna-

Moment wystrzelenia pocisku Aspide 
z wyrzutni Albatros Mk 2 Mod. 7.

Trzyprowadnicowa wyrzutnia 
torped lekkich typu B515/3/T

AB 212 mogą być zastąpione przez pojedyn-
czy śmigłowiec NHI SH-90A.

Modernizacja
Z racji problemów finansowych i związa-

nymi z tym znacznie wolniejszymi postępami 
w budowie nowych jednostek dla Marina 
Militare, rząd włoski postanowił poddać wy-
selekcjonowaną grupę okrętów – w tym dwa 
niszczyciele rakietowe typu Luigi Durand 
de la Penne – remontowi, połączonemu z moder-

z wykorzystaniem radaru SMA/APS 360 oraz 
dwóch pocisków typu Marte Mk2 lub 
Sea Skua (przenoszonych na zewnętrznych 
pylonach). Do dyspozycji zaokrętowanych 
maszyn, konstruktorzy wydzielili dość duże 
lądowisko (25 m x 13 m), klasycznie umieszczo-
ne na rufie. Dwa śmigłowce Agusta Westland 

Śmigłowiec pokładowy Agusta Westland 
AB 212 ASW na lądowisku NiR „Luigi 
Durand de la Penne”  (D 560)

czenie włoskie RAN-40L, pasmo D, zasięg 
do 216 mil morskich, zdolność śledzenia do 
500 celów jednocześnie). System RAN-10S 
wymieniono na nowszy RAN-21S (większy 
o 20% zasięg oraz większa odporność na za-
kłócenia), a nawigacyjny SPS-753 zastąpiono 
nowym SPS-753B. Modernizacji poddano 
także SPS-702, doprowadzając go do standardu 
702LE. Znaczne zmiany zaszły także w BCI – 
system SADOC-2 (IPN-20) otrzymał 16 naj-
nowszych konsoli z rodziny MAGICS II CT, 
opracowanych specjalnie dla systemu IPN-S. 

W ramach modernizacji, zdemontowano 
wyrzutnie celów pozornych Sagaie, instalując 
dwie nowoczesne (opracowane przez konsor-
cjum OTO Melara) uniwersalne wyrzutnie 
SCLAR-H. Poza wielospektralnymi celami 
pozornymi, można z nich wystrzeliwać niekiero-
wane pociski rakietowe o zasięgu do 10 km.

Zmodernizowane niszczyciele rakietowe 
były pierwszymi okrętami włoskimi, których 
armaty Compatto mogły strzelać pociskami 
z rodziny Vulcano o zasięgu nawet 54 mil 
morskich. Wprowadzono również zmiany 
oprogramowania w systemie kierowania 
ogniem Dardo-E, a także radarów RTN-30X 
(jednocześnie demontując jedną z anten).

Pobyt okrętów w stoczni wykorzystano 
także do wykonania remontu systemów napę-
dowych oraz uaktualnienia oprogramowania 
systemu kierowania pracą siłowni SEPA. Tak 
zmodernizowane jednostki mają pozostać 
w linii – co najmniej – do 2024 roku. 
zmodernizowane jednostki mają pozostać 

st. bsm. Marcin Chała
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku odbył się – 8 lipca – chrzest i wodowanie 
trzeciego – z serii sześciu – holownika typu B860 dla Marynarki Wojennej. Holownik H-2 „Mieszko” 
wejdzie w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 

Nadaję ci imię „Mieszko”

Uroczystość odbyła się z wojskową 
asystą honorową Kompanii 
Reprezentacyjnej MW i Orkie-
stry Reprezentacyjnej MW. 

Wziął w niej udział zastępca inspektora MW 
kadm. Krzysztof Zdonek, a także: zastępca 
dowódcy 3. Flotylli Okrętów kmdr Wojciech 
Sowa, szef Szefostwa Techniki Morskiej 
Inspektoratu Uzbrojenia kmdr Krzysztof Olej-
niczak oraz przedstawiciele rady nadzorczej 
stoczni Remontowa Shipbuil-
ding S.A. i Polskiego Rejestru 
Statków S.A. – nadzorującego bu-
dowę nowych jednostek dla MW.

Poświęcenia holownika, 
zgodnie z ceremoniałem woj-
skowym, dokonał ks. kapelan 
kpt. mar. Artur Samsel. Jego matką 
chrzestną została Magdalena 
Śniadecka – dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. wiceadm. Józefa 
Unruga w Laskach Wielkich. Po 
wypowiedzeniu przez nią trady-
cyjnej sentencji – Płyń po mo-
rzach i oceanach świata, sław 
imię polskiego stoczniowca 
i polskiego marynarza. Nadaję 
ci imię Mieszko – nastąpiło roz-
bicie, o burtę holownika, butelki 
szampana. Ze względu na warunki pogodo-
we, wodowanie „Mieszka” (przeniesienie 
dźwigiem jednostki na wodę) zostało przeło-
żone o kilka godzin.

Obowiązki dowódcy holownika H-2 
„Mieszko” obejmie mł. chor. mar. Artur 
Ciereszko – obecnie dowódca kutra K-9, 
wchodzącego w skład Dywizjonu Okrętów 

Wsparcia 3. Flotylli Okrętów. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał, między innymi, na 
fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”.  

Nowa jednostka pomocnicza to niesamowity 
przeskok technologiczny, w porównaniu do 
holowników będących obecnie w wyposaże-
niu MW – podkreślił mł. chor. mar. Artur  
Ciereszko. Zastosowane dwa pędniki azymu-
talne i dwa silniki główne (o mocy ok. 1200 kW 
każdy), znacząco wpłyną na bezpieczeństwo 

podczas wykonywania manewrów w porcie 
i na morzu. „Mieszko” – pod względem wy-
posażenia, zastosowanego systemu łączności 
i obserwacji technicznej – jest w pełni porów-
nywalny z jednostkami tego typu w NATO.

Załoga jest już wybrana. Są to marynarze 
z dużym doświadczeniem, służący na holow-
nikach. Wiem, że będą dobrymi załogantami – 

zaznaczył dowódca „Mieszka”, który uczest-
niczył w doborze jego obsady.

Obecnie, do zadań tak zwanej załogi szkie-
letowej należy czuwanie nad dalszymi pracami 
w zakresie doposażania holownika. Wkrótce 
odbędą się szkolenia w zakresie obsługi syste-
mów zastosowanych na jednostce. Następnym 
krokiem, po próbach stoczniowych, będzie 
szkolenie z obsługi urządzeń, odbywające się 
w porcie. Kolejny etap, to sprawdzenie pływal-

ności jednostki i jej podstawo-
wych parametrów manewrowych 
na morzu. 

Aktualnie, stocznia Remon-
towa Shipbuilding S.A. buduje 
dla Marynarki Wojennej osiem 
jednostek – sześć holowników 
typu B860 i dwa niszczyciele 
min projektu 258. Zwodowany, 
8 października 2018 roku, „Bolko” 
(obecnie przygotowywany do 
rozpoczęcia prób morskich) 
trafi do 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu, nato-
miast „Gniewko” (zwodowany 
5 marca tego roku i obecnie 
wyposażany) oraz „Mieszko” 
zostaną wcielone do służby 
w 3. Flotylli Okrętów. Kolejne 

trzy holowniki: „Semko”, „Leszko” i „Przemko” 
zasilą obydwie flotylle do końca 2020 roku.

Zastępca inspektora MW kadm. Krzysztof 
Zdonek podkreślił dobrą współpracę gdań-
skiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. 
z morskim rodzajem sił zbrojnych. 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Prezes stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Marcin Ryngwelski, matka 
chrzestna „Mieszka” Magdalena Śniadecka i zastępca inspektora MW 
kadm. Krzysztof Zdonek w trakcie aktu chrztu jednostki. Na zdjęciu po 

prawej – przyszły dowódca holownika mł. chor. mar. Artur Ciereszko 
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Japonia – w opinii ekspertów – dysponuje 
drugą pod względem siły (po US Navy) 
marynarką wojenną w regionie Azji 
i Pacyfiku. Jej siły morskie są doskonale 

wyposażone i świetnie wyszkolone. Personel 
liczy ponad 50 tys. marynarzy, z których około 
12 tys. służy w lotnictwie morskim (wyposa-
żonym w prawie 350 maszyn).

Potęga wschodniej Azji
Zasadniczy trzon sił nawodnych Japońskich 

Morskich Sił Samoobrony tworzą: trzy duże 
śmigłowcowe (de facto lekkie lotniskowce – 
klasyfikowane w Japonii jako niszczyciele 
śmigłowcowe), dwadzieścia sześć niszczycieli 
rakietowych, dziesięć mniejszych niszczycieli 
rakietowych (fregat rakietowych) oraz 

sześć niszczycieli eskortowych (korwet). 
Okręty podwodne – dziewiętnaście jednostek 
(plus sześć w budowie i/lub planowanych) 
z napędem niezależnym od powietrza AIP 
(ang. air-independent propulsion system), 
opartym na szwedzkim silniku Stirlinga – 
są zgrupowane w dwie flotylle, bazujące 
w Kure i Yokosuka. 

Wyspiarski kraj utrzymuje również pokaźną 
flotę jednostek przeciwminowych – decyduje 
o tym (m.in.) niski koszt użycia min przez 
potencjalnego przeciwnika. 

Większość okrętów Kaijō Jieitai to bardzo 
nowoczesne jednostki – wybudowane pod 
koniec lub na początku XX wieku. Japończycy 
przyjęli bowiem zasadę, że trzy czwarte ich 
okrętów nie może liczyć więcej niż 25 lat.

Kierunek rozwoju 
sił morskich
Po sromotnej klęsce Japonii w II wojnie 

światowej, zwycięzcy Amerykanie podykto-
wali traktat pokojowy, w którym pokonani 
zrezygnowali (po wsze czasy) z posiadania 
armii – narzędzia swojego militaryzmu i poli-
tyki imperialnej. Monarchię (z silną pozycją 
„boskiego cesarza”) zastąpiono nowym ustro-
jem, w którym oddał on władzę narodowi. 
Artykuł 9. konstytucji mówi, że „naród japoń-
ski na zawsze wyrzeka się wojny, jako suweren-
nego prawa narodu”. Wolno mu bronić jedynie 
swojego terytorium. Armię nazwano więc siłami 
samoobrony. Obecnie, jej liczebność wynosi 
około 247 tys. ludzi (plus 56 tys. w rezerwie). 
Jest to dziesięciokrotnie mniej niż w Chinach, 

Sylwetki japońskich okrętów zawsze fascynowały miłośników morza. Co jest charakterystyczne 
dla tak zwanej starej szkoły projektowania okrętów kraju kwitnącej wiśni? To linia dziobu i rufy oraz 
sylwetka boczna, z nadbudówkami spiętrzonymi jak pagody. Jednak wyraźnie widać, że współczesne 
okręty Nipponu „zamerykanizowały” się. W szczególności dotyczy to najnowszych niszczycieli 
rakietowych z systemem AEGIS typu Kongō, Atago i Maya – tworzących trzon Japońskich 
Morskich Sił Samoobrony – Kaijō Jieitai (ang. Japan Maritime Self-Defense Force).

CZĘŚĆ 1

Morskie siły samoobrony
kraju kwitnącej wiśni 

1. Japoński niszczyciel z systemem 
AEGIS/BMD „Ashigara” (DDG-178) 

z wizytą w Pearl Harbor. We wrześniu 
2018 roku Kaijo Jieitai i US Navy 

przeprowadziły udany test pocisku SM-3 IB 
na poligonach w pobliżu Hawajów. 

2. Trzon Kaijō Jieitai – od lewej, kolejno 
cumują, niszczyciele rakietowe typu: 
Atago, Hatakaze, Kongō i Takanami
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Japonia nie dysponuje klasycznymi 
lotniskowcami. W skład Kaijō Jieitai 

wchodzą natomiast duże śmigłowcowce 
wielozadaniowe typu Izumo, z których 

mogą operować również najnowsze 
myśliwce typu F35 Lighting II

Chin oraz nieobliczalne zagrożenie ze strony 
reżimu Korei Północnej spowodowały, że 
Kongres USA w 1988 roku zgodził się na 
sprzedaż systemu AEGIS japońskiemu sojusz-
nikowi, chociaż z pewnymi ograniczeniami – 
w tym brakiem wsparcia dla rakiet manewrują-
cych BGM-109 Tomahawk. Kaijō Jieitai nie 
była wówczas (i – praktycznie – nadal nie jest) 
w posiadaniu tego rodzaju uzbrojenia. Ostatnie, 
agresywne poczynania reżimu Korei Północnej 
skłoniły Japonię do rewizji doktryny obron-
nej. W konsekwencji, japońskie ministerstwo 
obrony rozważa rozpoczęcie prac badawczo-
-rozwojowych nad własną rakietą manewrującą, 
zdolną do atakowania celów naziemnych.

Stany Zjednoczone zobowiązały się dostar-
czyć system AEGIS, ale okręty i ich pozostałe 
wyposażenie miało zostać wyprodukowane 
w Japonii. Zrodziło to pewne komplikacje 
natury technicznej, szczególnie na poziomie 
integracji systemów bojowych. System AEGIS 
zaprojektowano bowiem (pierwotnie) z myślą 
o sprzęcie wykorzystywanym wyłącznie przez 
US Navy. Na potrzeby jednostek typu Kongō 
musiał on zostać nieco przekonfigurowany, 
tak aby był kompatybilny z japońskimi od-
powiednikami systemów amerykańskich. 
Dzięki współpracy specjalistów, podczas 
budowy nowych niszczycieli rakietowych nie 
napotkano większych trudności (z wyjątkiem 
dość problematycznej – początkowo – integracji 
systemów WRE, z czym sobie poradzono).

Pierwsze trzy japońskie niszczyciele rakie-
towe typu Kongō – „Kongō” (DDG 173), 
„Kirishima” (DDG 174) oraz „Myouko” 

B A N D E R A

jednak budżet Japońskich Sił Samoobrony 
wynosi aż 45 miliardów USD – ponad cztero-
krotnie więcej od wydatków na armię chińską. 

Dodatkowo, Japończycy postanowili zwięk-
szyć budżet straży wybrzeża (podnosząc liczbę 
personelu do niemal 14 tys. osób) oraz rozsze-
rzyć budżet na prace badawczo-rozwojowe. 
Duże środki na działalność badawczą wyni-
kają, przede wszystkim, z trzech programów 
realizowanych dla Kaijō Jieitai. W ich ramach 
są opracowywane nowe rakiety: „woda – po-
wietrze”, „woda – woda” oraz „ląd – woda”. 
Japonia planuje zainwestować także w badania 
nad: cyberbronią, pojazdami podwodnymi 
oraz – podobnie jak Amerykanie – armatami 
elektromagnetycznymi.

Japońska tarcza
W 1984 roku, w obliczu rosnącego zagroże-

nia ze strony radzieckich rakiet przeciwokrę-
towych, Japonia rozpoczęła starania o kupno 
zintegrowanego (sieciowego) systemu wykry-
wania, naprowadzania i kierowania ogniem 
AEGIS (Automatized Electronic Guidance 
Interconnected System) – zgodnie z procedura-

mi FMS (ang. Foreign Military Sales), reali-
zowanego przez Departament Obrony Stanów 
Zjednoczonych. Na początku 1988 roku sprawa 
sprzedaży systemu AEGIS do Japonii była 
rozważana przez Kongres USA. Podczas de-
baty, podnoszono dwa główne zagadnienia:  
potencjalnych zysków dla amerykańskiego 
przemysłu stoczniowego (poddano w wątpli-
wość zwłaszcza sens sprzedaży samego systemu 
AEGIS – bez odpowiednich okrętów) oraz 
opłacalności transferu. Wielu kongresmenów 
wierzyło, że najnowsze osiągnięcie amerykań-
skiej technologii nie powinno być udostępnione 
Japonii. Jednak stopniowy wzrost siły militarnej 

Wielkie niszczyciele typu Kongō 
(3 warianty) oraz typu Asahi 

stanowią trzon mobilnego parasola 
przeciwlotniczego Japonii oraz 

podstawę sił zwalczania okrętów 
podwodnych Kaijō Jieitai. Na ich 

pokładach stacjonują sprawdzone 
śmigłowce SH-60K Seahawk, uzbrojone 

w torpedy akustyczne Type 73
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Niemal w pełni wyposażony 
niszczyciel rakietowy „Maya” (DDG-179) 

z systemem AEGIS/BMD, podczas 
ostatniej serii prób morskich. Oficjalne 

wejście do linii tego okrętu jest 
przewidziane na 2020 rok. Bliźniaczy 

„Haguro” zasili Kaijō Jieitai rok później

Śródokręcie niszczyciela rakietowego 
typu Takao. Widoczna jedna z anten 

AESA SPY-1D systemu AEGIS, kopuła 
systemu łączności satelitarnej SATCOM, 

a także elementy systemów WRE oraz 
wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych 
Type 17 do rakiet Type 90 (SSM-1), 

których konstrukcja bazuje na 
najnowszych RGM-84 Harpoon

(DDG 175) – powstały w stoczni Nagasaki 
Shipyard & Machinery Works (należącej do 
Mitsubishi Heavy Industries) w Nagasaki. 
Czwartą, ostatnią z serii jednostkę – „Choukai” 
(DDG 176) – wybudowano w stoczni w Tokio 
(należącej wówczas do Ishikawajima-Harima 
Heavy Industries, a obecnie znanej jako IHI 
Corporation). Stępkę pod pierwszy okręt 
drugiej serii – „Atago” (DDG 177) – położono 
w kwietniu 2004 roku, w stoczni Nagasaki. 
Kadłub spłynął na wodę w sierpniu 2005 roku, 
a w marcu 2007 roku okręt oficjalnie wszedł 
do służby. Druga jednostka – „Ashigara” 
(DDG 178) – została wybudowana przez tą 
samą stocznię. Stępkę położono w kwietniu 
2005 roku, natomiast wodowanie odbyło się 
w sierpniu 2006 roku. W marcu 2008 roku 
nowy niszczyciel rakietowy znalazł się w szere-
gach Japońskich Morskich Sił Samoobrony.

Niszczyciele BMD
W maju 1990 roku, amerykański satelita 

rozpoznawczy po raz pierwszy zlokalizował 
północnokoreańskie rakiety balistyczne typu 
Rodong-1. Dwa lata później, Korea Północna 
ostrzegła Japonię, że zamierza przeprowadzić 
praktyczny test, obejmujący wystrzelenie 
takiego pocisku w kierunku wyspy Honsiu. 
Jednocześnie, były prowadzone prace nad 
udoskonaloną wersją rakiety – Rodong-2. We 
wrześniu 1998 roku Phenian wystrzelił rakietę 
balistyczną, której człon przeleciał nad pół-
nocnymi wyspami japońskimi. Dla zwolenni-

ków militaryzacji Japonii była to zaskakująca 
i miła niespodzianka. Druga – wówczas – 
gospodarka świata ponownie zapragnęła 
zostać potęga militarną. Oliwy do ognia dole-
wały rosnące ambicje ChRL. 

Po rozpadzie Związku Radzieckiego nasilił 
się, przede wszystkim, konflikt ludowych 
Chin z ich „zbuntowaną prowincją” – Tajwanem. 
Wszystko to groziło destabilizacją w regionie. 
W związku z tym, w Japonii zainteresowano 
się amerykańskim programem budowy mor-
skiej tarczy antyrakietowej, czego efektem 
było (m.in.) podpisanie – w 1999 roku – poro-
zumienia o współpracy, zwanego JCR (Joint 
Cooperative Research). Na jego mocy, Japonia 
i USA podjęły wspólne prace nad udoskonale-
niem pocisków antybalistycznych SM-3. Raport 
Kongresu USA z 2000 roku podkreślał, że 
cztery okręty uzbrojone w rakiety SM-3 Block I 
(niszczyciele rakietowe typu Kongō) będą 
w stanie zapewnić Japonii niemal pełną obronę 
przed rakietami balistycznymi.

W wypadku użycia odmiany SM-3 Block II, 
byłoby możliwe zapewnienie kompleksowej 
obrony BMD (ang. Ballistic Missile Defence) 

przy wykorzystaniu zaledwie jednego okrętu 
(o ile znajdowałby się w odpowiednim sektorze). 
Japońskie zaangażowanie w morską tarczę 
antyrakietową spowodowało, że (w 2004 roku) 
podjęto decyzją o zakupie dziewięciu rakiet 
SM-3 Block IA (za 459 milionów USD). 
Transakcja obejmowała także przekazanie 
części zamiennych i dokumentacji technicz-
nej (pozwalającej na uruchomienie własnej 
produkcji) oraz modernizację niszczycieli 
rakietowych typu Kongō, które miały otrzy-
mać system AEGIS/BMD w wersji 3.6. 

Kontrakt (o wartości 124 milionów USD) 
dotyczył przeprowadzenia prac modernizacyj-
nych na wszystkich czterech okrętach. Ponadto, 
wróciła idea budowy kolejnych jednostek 
typu Kongō. Ostatecznie, w 2000 roku Japoń-
ska Agencja Obrony dodała do pięcioletniego 
planu rozbudowy floty w latach 2001-2005 
dwa niszczyciele rakietowe, które jednak miały 
zostać skonstruowane według nieco zmodyfi-
kowanego projektu. W rezultacie, dwa nowe 
okręty utworzyły oddzielny typoszereg Atago. 

W połowie 2014 roku podjęto decyzję o budo-
wie kolejnej pary jednostek (ponownie według 
zmodyfikowanego projektu). Oficjalnym po-
wodem ich budowy jest zagrożenie stwarzane 
przez Koreę Północną. Celem Tokio jest także 
uzyskanie zdecydowanej przewagi nad rozbudo-
wywaną chińską flotą wojenną. Te jednostki 
utworzyły również oddzielny typoszereg – 
Maya. Stępkę pod pierwszy okręt najnowszej 
serii – „Maya” (DDG 179) – położono 
17 kwietnia 2017 roku w stoczni Japan Marine 
United Kabushiki-kaisha (JMU) w Yokohamie. 
Kadłub spłynął na wodę 30 lipca 2018 roku. 
Obecnie, okręt przechodzi ostatni etap prób 
morskich i w 2020 roku wejdzie w skład 
Japońskich Morskich Sił Samoobrony. 

Druga jednostka – „Haguro” (DDG 180) – 
jest budowana przez tą samą stocznię. Stępkę 
położono 23 stycznia 2018 roku, natomiast 
wodowanie odbyło się 17 lipca 2019 roku. Na 
jednostce będą teraz prowadzone pierwsze 
prace wyposażeniowe. Okręt ma wejść do 
służby w 2021 roku. Dzięki temu, na początku 
przyszłej dekady, Kaijō Jieitai będzie dyspo-
nować ośmioma niszczycielami rakietowymi 
z systemem AEGIS/BMD, co pozwoli na posta-
wienie szczelnego parasola obronnego nad całą 
Japonią i znacznym obszarem poza nią.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

wienie szczelnego parasola obronnego nad całą 

NR 7/8 | LIPIEC/SIERPIEŃ 2019 29     

B A N D E R A

29     

B A N D E R A

NISZCZYCIEL RAKIETOWY „MAYA” 
(TYPU MOD. KONGŌ)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne: 
wyporność standardowa – 8200 ts (8332 t);

wyporność bojowa – 10250 ts (10414 t);
długość maksymalna – 169,9 m (557 stóp);
szerokość maksymalna – 22,2 m (72 stopy);

zanurzenie (wyporność bojowa) – 6,4 m (21 stóp);
napęd – COGLAG (combined gas turbine electric and 

gas turbine), w tym – cztery turbiny gazowe 
Ishikawajima Harima/General Electric LM 2500-30 

z dwustopniowymi przekładniami GE, dwa silniki 
elektryczne, cztery generatory elektryczne IHI, dwie linie 
wałów, dwie pięciołopatowe śruby nastawne o średnicy 

5 m i dwa niezależne stery; pełna moc napędu 
głównego – 50720 kW (68010 SHP); prędkość 

maksymalna – ponad 30 węzłów (prędkość 
ekonomiczna i zasięg operacyjny są nieznane);

systemy radioelektroniczne – zintegrowany system 
AEGIS, w składzie – uniwersalny radar obserwacji 
powietrznej i nawodnej oraz kierowania ogniem 

AN/SPY-1D 3D z czterema antenami AESA, radar 
obserwacji nawodnej i kierowania ogniem SPQ-9B, 

systemy kierowania ogniem – Mk-99 STAMO 
z 3 radarami AN/SPG-62, Mk-160, Mk-116 i urządzenie 

obserwacji czołowej w podczerwieni z głowicą 
elektrooptyczną Mk-46; system identyfikacji swój – obcy 

(IFF) Mk-XII; urządzenia kodowanej łączności radiowej 
TBS (HF); radionamiernik RDF; systemy łączności 

satelitarnej OE-82C/WSC-1(V) SATCOM i komunikacji 
satelitarnej AN/WSC-3 NAVSAT; system wymiany danych 
taktycznych NTDS (Link-11/Link-22, Link-14, Link-16); 

radar nawigacyjny JRC OPS-20; sonar kadłubowy 
OQS-102 (AN/SQS-53C) oraz holowana stacja 

hydroakustyczna o zmiennej głębokości zanurzenia VDS 
(ang. Variable Depth Sonar) OQR-2 TASS; systemy WRE 

NOLQ-2; wyrzutnie pozornych celów powietrznych 
(radiolokacyjnych i termicznych) systemów Mk-36 

SRBOC; system holowany AN/SLQ-25A Nixie; system 
zakłócania AN/SLQ-39 CHAFF Buoys; wyspecjalizowane 

bezzałogowe pojazdy podwodne (UUV); uzbrojenie – 
dwie wielokomorowe (32 komory na dziobie i 64 na 
rufie) uniwersalne wyrzutnie Mk 41 VLS do rakiet 

dalekiego zasięgu (przeciwbalistycznych) SM-3 Block IA/
Block IB/Block II i/lub rakiet uniwersalnych SM-6 

RIM-174 ERAM oraz rakietotorped RUM-139A 
VL-ASROC, dwie czteroprowadnicowe wyrzutnie Type 17 
do pocisków przeciwokrętowych Type 90 (SSM-1), dwie 
trzyrurowe wyrzutnie torped Mk-32 do lekkich torped 
akustycznych Mk-46 Mod. 5 lub Type 73, uniwersalna 
armata morska kal. 127 mm (5’) L/62 Mk-45 Mod. 4, 

dwa artyleryjskie zestawy obrony bezpośredniej 
(6 x kal. 20 mm w układzie Gatlinga) Mk-15 Phalanx 

Block 1B; 8-10 stanowisk wielkokalibrowych karabinów 
maszynowych kal. 12,7 mm M2 Browning;

lotnictwo pokładowe – 1-2 śmigłowce w wersji ZOP 
SH-60K Seahawk (z systemem LAMPS III) oraz drony

 typu MQ-8C; załoga – 310 osób.
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w czasie służby jak i w życiu prywatnym  
oficera. W tej pozycji natknąłem się na taki 
cytat: „Protekcja i wykorzystywanie znajomości 
(stosunków) jest dla oficera poniżająca” (s. 31). 
Dziś żołnierze zawodowi Wojska Polskiego  
posiadają zaktualizowany (do współczesności) 
własny kodeks honorowy. Swego czasu, kiedy 

z kategorii marzeń. Postawy oficerskie regu-
lowano już przed II wojną światową, stosow-
nymi dokumentami. Niezwykle ciekawa jest 
publikacja pt. „Oficer” (z 1931 r.), będąca  
bezpłatnym dodatkiem do magazynu „Do 
broni!”. Książka – trochę taka hybryda między 
poradnikiem a regulaminem – normuje wiele 
typowych sytuacji, które zdarzają się zarówno 

Ciemniejsza barwa morza 

l i r y k a  n a  f a l i 

okrętu, spoczywającego na dnie, to dyskusja 
na temat autentycznych wartości żołnierskich – 
zwłaszcza tych oficerskich. 

Morale wojska, to najważniejszy element 
walki militarnej. Jeśli zamiast zaufania oraz 
wzajemnego szacunku, koleżeństwa i oddania 
w serca żołnierzy wkrada się prywata,  
niekompetencja, kłamstwo i służalczość – 

Służba wojskowa ma także swoje ponure zakątki i matowe odcienie. Zadania bojowe – to nie  
tylko dowodzenie, satysfakcja i awanse. Nawet w czasie pokoju, służba wojskowa niesie ze sobą 

zwiększone ryzyko. Co jakiś czas słyszymy o wypadkach żołnierzy podczas służby. Spora część  
z nich, to katastrofy lotnicze lub tragedie związane z użyciem środków bojowych – na przykład 
podczas poligonów i ćwiczeń. Wypadki zdarzają się również w czasie służby na okrętach, która 

jest niezwykle wymagająca i często ekstremalnie trudna. W czasie realnej wojny, poziom 
niebezpieczeństwa w trakcie wykonywania zadań na polu walki rośnie wielokrotnie. Samolot 
zestrzelony w walce, to dla pilota często śmierć albo niewola na terenie przeciwnika. Tonące  

w boju okręty czasem pociągają ze sobą na dno praktycznie całą załogę. 

Dzisiejszy obraz liryczny niech 
będzie hołdem dla tych żołnierzy, 
którzy służbie poświęcili najcen-
niejszą wartość – własne życie. 

Niech będzie też akcentem nieuchronności  
losu – w wypadku lirycznego samolotu,  
spadającego do morza, a wrak lirycznego 

wtedy szansa, że umowny okręt pójdzie na 
dno, rośnie lawinowo.

Żołnierz, a przede wszystkim oficer, zwykł 
się kojarzyć z osobą odważną, honorową, 
wspierającą słabszych i wyznającą autentycz-
ne wartości – godność, szczerość, uczciwość. 
Kwestie te nie stanowią jedynie domysłów  

dane mi było awansować na wyższy stopień 
wojskowy, pewien zacny i poważny człowiek 
życzył mi wszystkiego dobrego na dalszej 
żołnierskiej drodze zawodowej i utrzymania 
kursu, który obrałem – zwłaszcza „w trudnym 
czasie braku wzorców”. Zapadły mi w pamięć 
te słowa. Wtedy zrozumiałem, że wcale nie 
jestem jedynym, którego ów współczesny  
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Legia Akademicka w CSMW

Tradycja Legii Akademickiej sięga 
formacji utworzonej w odrodzonej 
Rzeczpospolitej Polskiej – 11 listopada 

1918 roku – werbującej młodzież studencką 
warszawskich uczelni, w większości człon-
ków Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). 
26 listopada 1918 roku została przeformowana 
w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego 
(36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej). 
Kiedy została ponownie powołana w 1929 roku, 
funkcjonowała jako organizacja przy-
sposobienia wojskowego dla słuchaczy szkół 
wyższych. 

Po wojnie jej działalność została zawieszona. 
Legię Akademicką reaktywowano w 2000 roku, 
w Warszawie. W 2017 roku, decyzją minister-
stwa obrony narodowej, rozpoczęto pilotażowy 
program ochotniczego szkolenia studentów 
w wybranych jednostkach wojskowych. Projekt 
jest skierowany do studentów kierunków 
cywilnych, którzy chcieliby odbyć szkolenie, by 
uzyskać stopień wojskowy.

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. floty Józefa 
Unruga w Ustce prowadzi szkolenia studentów, w ramach Legii 
Akademickiej, od 2018 roku. Podczas dwóch tegorocznych, letnich 
turnusów zostało przeszkolonych – łącznie – ponad 200 ochotników. 
Młodzi ludzie mogli poznać podstawy sztuki wojennej i dyscypliny 
wojskowej oraz ćwiczyli umiejętności niezbędne żołnierzowi. 

Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami...
Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

kmdr. por. rez. Dariusza Czajkowskiego,
wieloletniego dowódcę ORP „Hydrograf” oraz Grupy Okrętów Rozpoznawczych.

Jego żonie Anecie oraz córce Aleksandrze
najszczersze wyrazy współczucia

 składa
dowódca, kadra oraz pracownicy Grupy Okrętów Rozpoznawczych

Szkolenie ochotników Legii Akademickiej 
w usteckim Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej trwa sześć tygodni i jest podzielone 
na dwa moduły. Pierwszy, to szkolenie pod-
stawowe – zakończone egzaminem i złoże-
niem przysięgi, natomiast drugi moduł, to 
szkolenie podoficerskie – również zakończone 
egzaminem oraz mianowaniem absolwentów 
kursu na pierwszy stopień podoficerski. 

Tematyka zajęć obejmuje, m.in.: regulaminy 
i metodykę szkolenia wojskowego, taktykę, 
przywództwo wojskowe, szkolenie strzelec-
kie, łączność, terenoznawstwo, zabezpieczenie 
medyczne działań bojowych, a także szkole-
nie inżynieryjno-saperskie oraz obronę przed 
bronią masowego rażenia. 

Inauguracja turnusu szkolenia, ceremonia 
złożenia przysięgi wojskowej oraz mianowa-
nie na pierwszy stopień podoficerski mają 
szczególnie uroczysty charakter w CSMW.

deficyt wzorców boli. Tak się jednak składa, 
że w chwili, w której padły te pamiętne słowa, 
posiadałem już w zbiorze wiersze, które trak-
towały ten osobliwy temat. Jednym z nich jest 
wiersz graficzny „Dno 228”, który powstał 
przy okazji dyskusji z podchorążym AMW 
o wartościach żołnierskich. 

Nadaje on romantycznym gwiazdom wy-
dźwięk (o dziwo) mistycznie negatywny. 
Czyżbyśmy, w miarę awansów, coraz bardziej 
zagłębiali się w noc obfitującą w piękne, 
pożądane gwiazdy, ale też w moralną ciem-
ność rodem z piekła? Być może, z upływem 

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl

nie na pierwszy stopień podoficerski mają 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.plFO
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czasu, żądza płytkich zysków jest w niektó-
rych tak silna, że są gotowi sprzedać – z chęci 
pozyskania wartości doczesnych – nawet bez-
kresną natchnioną czerń morza? Na szczęście, 
handel tym towarem wydaje się (jak na razie)
technicznie niemożliwy, a zarazem nie widać na 
horyzoncie kolejki kupców do tego specyficz-
nego dobra. To, oczywiście, symulacja. Przy-
toczone w wierszu negatywne wartości nie 
dotyczą każdego żołnierza. Czy jednak dotyczą 
jakiejś części przedstawicieli naszej marynar-
skiej społeczności? Jaka to część? Chciałbym 
wierzyć, że znikoma, ale na to pytanie niech 
każdy noszący mundur odpowie w bezpiecz-
nym zaciszu swojego sumienia.  

Wiersz „Utopia 96” został napisany na 
prośbę oficera Marynarki Wojennej – absol-
wenta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrz-
nych. Kiedy składałem mu życzenia noworoczne, 
powiedział do mnie: „Wiesz co? Wszystko, co 
mówisz, to utopia. Nic z tego i tak się nie spełni. 
Proszę cię, napisz mi wiersz na ten temat”. 
I tak powstał wiersz, widoczny na stronie obok.

Ostatni prezentowany wiersz – „Rejs po 
słowach 108” – ma układ tradycyjny, czyli 
strofowo-wersowy. Pokazuje piękno walki, ale 
nie tej militarnej, lecz tej słownej – którą 
toczymy prawie codziennie. 

Rejs po słowach 108
22 IV 2014 r.

Po słowach błądź, jak łódź po falach

W dolinie bądź od grzywy z dala

A potem szczyt zdobywaj fali

Szept piany chwyć, dostrzeż w oddali

Morze złych słów, które do Ciebie

Przypłyną znów i nie uciekniesz

Gdy przyjdzie sztorm wzburzonym słowem

Rozbijaj w proch, rozpruwaj dziobem  

Fal słowa czerń, bałwanów wydmy

Nie lękaj się, nie cofaj nigdy 

Falami ciesz się słowa szumem

Ich wonią, złem, uroków tłumem
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Mury historycznego budynku Klubu 3. Flotylli Okrętów od lat 
dobrze służą Marynarce Wojennej, kadrze i jej rodzinom, 
pracownikom cywilnym wojska oraz społeczności lokalnej. 

Artyści z Oksywia

W placówce są organizowane konfe-
rencje, szkolenia i kursy oraz inne 
przedsięwzięcia na rzecz jednostek 

3. Flotylli Okrętów. Klub prowadzi ogólno-
dostępne koła muzyczne i plastyczne, przygoto-
wuje konkursy artystyczne i edukacyjne 
oraz wystawy i wydarzenia okolicz-
nościowe, a także koncerty estradowe. 
Na co dzień skupiamy się na środowisku 
wojskowym i społeczności lokalnej 
w naszej małej ojczyźnie – Oksywiu – 
zaznaczyła kierownik Klubu 3. Flotylli 
Okrętów Joanna Janicka-Drzeżdżon. 

Współpraca z samorządem, gdyńskimi 
ośrodkami kultury oraz organizacjami 
pozarządowymi i partnerami społecznymi 
owocuje organizacją przedsięwzięć na 
szczeblu miasta – np. Międzyszkolnego 
Konkursu Piosenki Angielskiej i Gdyń-
skiego Przeglądu Jasełek. Biblioteka 
klubu dysponuje 27 tysiącami woluminów. 
Swoje miejsce znaleźli tutaj także miłośnicy 
wędkarstwa, członkowie koła krótkofalowców 
„Błyskawica” i pasjonaci turystyki kajakowej. 

Prężnie działa koło muzyczne, prowadzone 
przez instruktora Adama Zittermanna. Pod jego 
opieką są amatorskie zespoły: „Kropelki” 
(dzieci w wieku 5-11 lat), „Revival” (mło-
dzież w wieku 12-17 lat), „Reling” (dorośli) 

oraz zespół „3. na fali” (osoby w wieku 50+). 
Uczestniczą one w piknikach wojskowych, 
świętach jednostek oraz w około dwudziestu 
festiwalach i konkursach w ciągu roku. 

Podczas 10. Military Festival w Ustroniu, 
jego podopieczni zdobyli cztery statuetki: 
pierwsze miejsce przypadło duetowi Vento 
Ora (Natalia Uścinowicz i Sara Muża) za bal-
ladę „O drzewa” (choreografię przygotowano 
we współpracy z „Be4Art” z Klubu Marynarki 
Wojennej Riwiera); trzecie miejsce zajął zespół 
„Reling”, utworem „Na to idziemy”; nagrodę 
publiczności oraz nagrodę specjalną Fundacji 
Operetka Śląska otrzymała Klaudia Kamińska 
(z zespołu „Reling”, występująca także jako 
solistka); nagrodę „Miss festiwalu” odebrała 
tancerka „Be4Art” Małgorzata Brakoniecka.  

Co roku chcemy pokazać się z jak naj-
lepszej strony i udowodnić, że nie spo-
czywamy na laurach – podkreśliła Klaudia 
Kamińska, członkini zespołu „Reling”.

Artyści-amatorzy z oksywskiego klubu 
zajęli także czołowe miejsca na IV Ogólno-
polskim Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej 
i Patriotycznej w Orzyszu. Pierwsze 
miejsce w kategorii „soliści 18+” zajął 
Maciej Głowacki, a drugie – Agnieszka 
Kosiak. W kategorii „soliści 14-17 lat”  
Lila Weber zajęła drugie miejsce, 
a Karolina Węgrzynowska trzecie. 
Pierwsze i drugie miejsce w kategorii 
„zespoły wokalne i wokalno-instrumen-

talne” zajęły – odpowiednio – zespół „Revival” 
i zespół „Reling”. 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

talne” zajęły – odpowiednio – zespół „Revival” 
FO

T.
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
M

IŁ
O

SZ
/A

M
W

-

Na pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” – 
30 sierpnia – odbyła się uroczysta promocja 35 podchorążych 
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

w Gdyni na pierwszy stopień oficerski. Promocji dokonał pierwszy 
zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora. 
Podchorążym zagranicznym (10 z Kataru i 15 z Kuwejtu), na 
pamiątkę ukończenia studiów, rektor-komendant AMW kadm. prof. 
dr hab. Tomasz Szubrycht wręczył kordzik MW. 

Zgodnie z ceremoniałem, jako pierwszy został promowany prymus  
bsm. pchor. Mateusz Sobolewski, którego prezydent RP Andrzej 
Duda wyróżnił bronią białą – Pałaszem Honorowym MW. 

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, w liście, wyraził 
uznanie dla osiągnięć najlepszych studentów oraz zachęcił do 
czerpania inspiracji z postaw, odwagi i woli działania polskich 
marynarzy, którzy „walczyli z Niemcami od pierwszego dnia II wojny 
światowej do jej końca, dokonując wielu aktów bohaterstwa oraz 
znacząco przyczyniając się do alianckiego zwycięstwa”.

Schodząc z pokładu historycznego niszczyciela – symbolu chwały 
polskiego oręża na morzu – świeżo promowani podporucznicy 
marynarki otrzymali swój pierwszy w życiu świst trapowy. 

Wydarzenie na gdyńskim Skwerze Kościuszki uświetniły – mały 
okręt rakietowy ORP „Orkan” oraz okręt podwodny ORP „Sęp”,  
które zacumowały przy Nabrzeżu Prezydenta i na czas uroczystej 
promocji oficerskiej podniosły wielką galę banderową.

Promocja absolwentów AMW
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