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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

zdjęcie na okładce:  
marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Bandery”. 3. Flotylla Okrętów 
i 8. Flotylla Obrony Wybrzeża mają nowych dowódców.  
Kmdr Krzysztof Jerzy Jaworski i kmdr Krzysztof Zdonek objęli nowe 
stanowiska na początku maja. Dowódcom chcieliśmy pogratulować 

i życzyć sukcesów w dalszej służbie, a Czytelników zachęcamy do zapoznania się 
z sylwetkami dowódców dwóch związków taktycznych Marynarki Wojennej. 

ORP „Orzeł”, który jest największym i zarazem najmłodszym okrętem podwodnym 
naszej Marynarki Wojennej, obchodził 30. rocznicę podniesienia bandery. Po 
wstąpieniu Polski do NATO został dostosowany do standardów obowiązujących 
w sojuszu. O jednostce tej piszemy w niniejszym numerze naszego czasopisma.

Na początku maja jednostki z Okrętowej Grupy Trałowej 12. Dywizjonu Trałowców 
zostały poddane sprawdzianowi, który potwierdził ich zdolność działania w zespole 
okrętów tej samej klasy oraz umiejętność współpracy trałowców z innymi jednostkami. 
Fotoreportaż oraz artykuł opisujący te ćwiczenia znajduje się w aktualnym numerze 
„Bandery”.

W maju mija 75. rocznica bitwy morskiej między okrętami Royal Navy a pancernikiem 
„Bismarck”, w wyniku której niemiecki okręt poszedł na dno. Swój udział w tej operacji 
miał również polski niszczyciel ORP „Piorun” pod dowództwem kmdr. Egeniusza 
Pławskiego, należący do brytyjskiego typu N. Na łamach naszego czasopisma można 
się zapoznać z artykułem przypominającym tę bitwę.

Życzymy miłej lektury.
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Bandera
29 kwietnia obchodzono 51. rocznicę powołania 

8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Przy nabrzeżu Portu 
Wojennego Świnoujście poza pododdziałami f lotylli, 
w uroczystości uczestniczyli m.in.: Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Mirosław Różański, 
Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel, 
byli dowódcy 8. FOW, przedstawiciele władz samorządowych 
miasta i regionu, kombatanci oraz rezerwiści flotylli. W trakcie 
uroczystości pożegnano kontradmirała Jarosława Zygmunta, 
który po 37 latach służby rozstał się z mundurem. 

51 lat 8. Flotylli Obrony 
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Pilotem morskim zamierzałem zostać 
odkąd t ylko pamiętam  – 
przyznaje kpt. pil. Arkadiusz Kacz-
marek, który zasiada za sterami ra-

towniczej Anakondy. Dorastałem w Darłów-
ku, gdzie ojciec był inżynierem latającym 
w załodze śmigłowca, a ja cały czas się wokół 
niego kręciłem. Kiedy więc przyszła pora na 
studia, wybór wydawał się oczywisty: Dęblin 
– wspomina. W Szkole Orląt nie było kierun-
ku związanego ze śmigłowcami, dlatego też 
pierwsze szlify zdobywał w kabinie samolo-
tów TS-11 Iskra i Zlin-42. Trochę mnie kusi-
ło, żeby pójść w tę stronę, ale w Gdyni − 
gdzie bardzo chciałem służyć − nie było wol-
nych etatów na odrzutowce MiG-21. I tak 
wróciłem do starej pasji, czyli śmigłowców” – 
opowiada. W 1993 roku, jako młody porucz-
nik trafił do 18. Eskadry Lotnictwa  
Ratowniczo-Łącznikowego. Potem pilotował 
m.in. śmigłowce transportowe, by w końcu 
zostać dowódcą załogi ratowniczej Anakondy. 
Od 16 lat pełni dyżury w krajowym systemie 
ratownictwa morskiego i lotniczego. Przez 
ten czas, jak przyznaje, przeżył naprawdę 
wiele. Najmocniej w pamięci utkwiła mi jed-
nak nocna akcja z ubiegłego roku – podkre-
śla kpt. pil. Kaczmarek. O wpół do trzeciej 
polecieliśmy na pomoc polskiemu jachtowi. 
Jeden z członków jego załogi miał wypadek, 
który zakończył się obcięciem palców – 
wspomina. Stan morza, jak mówi, wynosił 
wówczas pięć − w dziesięciostopniowej skali 
Douglasa − łódź kołysała się bardzo mocno, 
śmigłowcowi trudno było stanąć nad nią 
w zawisie. Załoga jachtu zdecydowała się 
więc wsadzić poszkodowanego do tratwy 
i zrzucić ją na wodę. Z pokładu zaczął do niej 
schodzić nasz ratownik. I kiedy już dotykał 
jej nogami, tratwa zerwała się z uwięzi – 
opowiada kpt. pil. Kaczmarek. Na szczęście 
ratownik zdołał podjąć rannego, a my wcią-
gnęliśmy ich na pokład. Wszystko skończyło 

się szczęśliwie – dodaje. W sumie, przez po-
nad dwie dekady służby kpt. pil. Kaczmarek 
spędził ponad 3000 godzin za sterami różne-
go typu śmigłowców i samolotów. 

Swój mały jubileusz świętował też kpt. pil. 
Dariusz Sionkowski. Z lotnictwem morskim 
i bazą w Darłowie związany od blisko trzy-
dziestu lat, a w fotelu pilota spędził już prze-
szło 2500 godzin. Karierę rozpoczął jeszcze 
w latach osiemdziesiątych od ZOP, czyli lot-
nictwa wyspecjalizowanego w zwalczaniu 
okrętów podwodnych. Byłem wówczas drugim 
pilotem w załodze śmigłowca Mi-14PŁ – 
wspomina kpt. pil. Sionkowski. Obowiązki na 
tym stanowisku różniły się jednak trochę od 
tych, które drugi pilot ZOP ma dziś. W tam-
tym czasie to właśnie my, wraz z nawigatora-
mi, zajmowaliśmy się określaniem parame-
trów ruchu śledzonego przez śmigłowiec celu – 
zaznacza. Wkrótce jednak przyszedł czas 

zmian. Jak każdy chyba pilot potrzebowałem 
nowych wyzwań, dlatego − trochę za namo-
wą mojego ówczesnego dowódcy − postano-
wiłem spróbować sił w ratownictwie – pod-
kreśla kpt. pil. Sionkowski. Jako dowódca za-
łogi śmigłowca Mi-14PŁ/R spędził w powie-
trzu niezliczone godziny − niosąc pomoc po-
szkodowanym w wypadkach na morzu, ale 
też biorąc udział w „Akcji Serce”. Wiele 
z nich utkwiło mi w pamięci chyba już na za-
wsze. Choćby ta, kiedy polecieliśmy, by pod-
jąć starszego człowieka z łodzi wiosłowo-ża-
glowej DZ – opowiada kpt. pil. Sionkowski. 
Jednostka zmierzała z Bornholmu do Koło-
brzegu, a pogoda była na tyle kiepska, że po 
mężczyznę − który źle się poczuł − nie mógł 
wyruszyć statek ratownictwa morskiego. 
Maszty przeszkadzały nam tak mocno, że mu-
sieliśmy wykonać zawis na wysokości 40 me-
trów. W pewnym momencie nasz technik za-

Tysiące godzin na morskich śmigłowcach
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„Porównać służbę w lotnictwie ZOP i ratowniczym − to trochę 
tak, jakby zestawić szachy i boks. Zupełnie różne dyscypliny. 
Łączy je to, że każda wymaga fachowej wiedzy i serca” – 
przyznaje kpt. pil. Dariusz Sionkowski, jeden z trzech pilotów, 
którzy nalot na morskich śmigłowcach liczą w tysiącach godzin.

kpt. pil. Arkadiusz Kaczmarek
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czął mi przekazywać, że mam trochę zmienić 
pozycję, a potem jeszcze raz i jeszcze… Pomy-
ślałem sobie: „co on mnie tak prowadza?”, 
ale nie było czasu, żeby zapytać,  
a i on nic nie mówił. Dopiero po powrocie do 
bazy wyjaśnił że lina, którą opuściliśmy, prze-
szła pod kadłubem. Każdy gwałtowny ma-
newr mógł, po prostu, przewrócić łódź. Gdy-
by tak się stało, przy tym stanie morza nie by-
libyśmy w stanie powyciągać ludzi z załogi” – 
tłumaczy kpt. pil. Sionkowski. Tymczasem 
perypetie wcale się na tym nie zakończyły. 
W Kołobrzegu mieliśmy lądować na miejskim 
stadionie. Jednak kiedy tam dotarliśmy oka-
zało się, że właśnie trwa mecz. Na szczęście 
pozostawaliśmy na łączach z pełniącym dy-
żur strażakiem, który zaproponował lądowa-
nie przy komendzie PSP. Jakoś z tego kłopotu 
wybrnęliśmy, ale jakby tego było mało − 
w drodze powrotnej wpadliśmy w potężny 
front burzowy i musieliśmy lądować na zapa-
sowym lotnisku w Świdwinie. Ostatecznie 
w Darłowie byliśmy dopiero późnym wieczo-
rem – wspomina kpt. pil. Sionkowski. Wśród 
najciekawszych doświadczeń wymienia też te 
związane z misją w Afganistanie, gdzie jako 
pilot Mi-17 zaliczył udział w ponad stu mi-
sjach bojowych. Dla pilota marynarki wojen-
nej to naprawdę szczególne doświadczenie. 
Nie bardzo mogę mówić o szczegółach, ale 
choć nigdy nie znalazłem się pod ostrzałem, 
czasami poziom adrenaliny podnosił się bar-
dzo wysoko – podkreśla kapitan. Pytany o po-
równanie lotnictwa ZOP i ratowniczego odpo-
wiada krótko: To trochę tak, jakby zestawić 
szachy i boks. Dyscypliny kompletnie różne, 
ale każda wymaga fachowej wiedzy i serca.

Drogę w odwrotnym niż on kierunku poko-
nał kmdr ppor. pil. Mirosław Makuch, zastęp-
ca dowódcy eskadry w Darłowskiej Grupie 
Lotniczej. Jak sam przyznaje, po rozpoczęciu 
służby zaliczył epizod w lotnictwie ratowni-
czym, potem jednak na długie lata związał się 
z ZOP. Za sterami Mi-14PŁ spędził przeszło 
2000 godzin. Granicę tę przekroczył w nocy 
z 24 na 25 kwietnia, kiedy to podczas szkole-
nia w wykonywaniu tak zwanych misji ASW 
(z ang. Anti-Submarine Warfare) dowodził 
ugrupowaniem śmigłowców. Załogi śmigłow-
ców ratowniczych bardzo często działają 
w trudnych warunkach, zwykle w ich rękach 
jest ludzkie życie – przyznaje kmdr ppor. pil. 
Makuch. Z kolei największa trudność w ZOP, 
moim zdaniem, wiąże się z nocnymi lotami. 
Śmigłowce zawsze poruszają się w parze. Pi-
lot drugiej maszyny widzi tylko trzy lampki na 
ogonie tej, która leci przed nim. Ciemność 
rozświetlają też lampki zamontowane na wir-
nikach. Prócz tego: czarna dziura. Gdzienie-
gdzie światła statków, w wodzie odbijają się 
gwiazdy… W takich warunkach błędnik sza-
leje – zaznacza. Do tego dochodzi jeszcze sa-
mo namierzanie przeciwnika. Większość tego 

typu zadań wykonujemy na Bałtyku, a to 
akwen wyjątkowo trudny. Ma zmienne zaso-
lenie, nierówne dno. Choć nie jest głęboki, 
okrętowi stosunkowo łatwo się w nim ukryć – 
podkreśla kmdr ppor. pil. Makuch. Dlatego 
wielką rolę odgrywa doświadczenie.  
Kmdr ppor. pil. Makuch poszukiwał okrętów 
podwodnych na Morzu Bałtyckim i Morzu 
Północnym, brał udział w licznych manewrach 
międzynarodowych, takich jak „Northern  
Coasts”, „Steadfest Jazz”, „Baltops”. Repre-
zentował też Polskę podczas pokazów lotni-
czych w kraju i poza jego granicami.

Kapitanowie Kaczmarek i Sionkowski, 

a także kmdr ppor. Makuch są zaliczani do 
grona najbardziej doświadczonych specjali-
stów Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. 
Przed nimi jeszcze sporo zadań. Jak sami jed-
nak przyznają: nie będą latać w nieskończo-
ność. Dlatego tak ważne jest wyszkolenie na-
stępców – podkreśla kpt. pil. Sionkowski. Ja 
sam mam poczucie, że w lotnictwie ratowni-
czym powoli już powinienem ustępować miej-
sca młodszym – podsumowuje.

kmdr ppor. pil. Mirosław Makuch

kpt. pil. Dariusz Sionkowski

Łukasz Zalesiński
l.zalesinski@gmail.com
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375 tysięcy przebytych mil morskich, 
7 lat i 245 dni w morzu to efekt 

czterech dekad służby ORP „Hydrograf” pod 
biało-czerwoną banderą. Z tej okazji 6 maja od-
była się uroczysta ceremonia podniesienia ban-
dery i wielkiej gali banderowej.

Zgodnie z marynarską tradycją, rocznica 
podniesienia bandery jest szczególnym 
świętem obchodzonym przez całą załogę. 
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Od 5 do 8 maja w świnoujskim porcie 
wojennym przebywał okręt Sił  

Morskich Niemiec „Schleswig-Holstein”. 
Czterodniowa wizyta miała charakter roboczy.

Niemiecka, blisko 140 metrowa fregata 
„Schleswig-Holstein” weszła do Portu  
Wojennego Świnoujście 5 maja, około godzi-
ny 15. Podczas pobytu w Świnoujściu nie-
mieccy marynarze poznali sprzęt i warunki 
służby kolegów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 

Wizyta niemieckiego okrętu w Świnoujściu

Z tej okazji marynarze okrętu rozpoznania  
radioelektronicznego ORP „Hydrograf” 
spotkali się na uroczystej zbiórce. W świę-
cie okrętu uczestniczyli jego byli dowódcy, 
członkowie załogi oraz zaproszeni goście. 
ORP „Hydrograf” to jeden z dwóch okrętów 
rozpoznania radioelektronicznego służących 
w polskiej Marynarce Wojennej.

Święto Komendy Por tu Wojennego Gdynia

29 kwietnia, z okazji Święta Komendy 
Portu Wojennego Gdynia, na dzie-

dzińcu przed budynkiem sztabu jednostki, od-
było się uroczyste odsłonięcie pomnika patro-
na jednostki generała brygady Stanisława 
Dąbka.

Doroczne obchody Święta Komendy Portu 
Wojennego Gdynia rozpoczęto w Kościele 
Garnizonowym, mszą świętą w intencji kadry 

oraz mogli zapoznać się ze Świnoujściem 
i atrakcjami Pomorza Zachodniego. Dowód-
ca okrętu komandor Marc Metzger, z nie-
miecką delegacją, uczestniczył w uroczysto-
ści objęcia stanowiska dowódcy flotylli przez 
komandora Krzysztofa Zdonka. Komandor 
Marc Metzger spotkał się również z obecnym 
na uroczystości Dowódcą Generalnym  
Rodzajów Sił Zbrojnych generałem broni  
Mirosławem Różańskim.

i pracowników wojska Komendy. Podczas uro-
czystego apelu przy basenie portowym nr IX, 
został odczytany rozkaz okolicznościowy ko-
mendanta portu wojennego. Odbyła się także 
ceremonia wręczenia aktów mianowania na 
kolejne stopnie wojskowe. Obchody Święta 
Komendy Portu Wojennego Gdynia zakoń-
czyła uroczysta zbiórka w klubie 3. Flotylli 
Okrętów.

2 5  r o c z n i c a  p o d n i e s i e n i a  b a n d e r y

4 maja w Porcie Wojennym Świnouj-
ście obchodzono 25. rocznicę pierw-

szego podniesienia bandery na kutrze 
transportowym 853. Tego dnia podniesiono 
na okręcie wielką galę banderową oraz zor-
ganizowano uroczysty apel.

Podczas zbiórki, dowódca okrętu  
chor. mar. Piotr Zakierski odczytał rozkaz 

okolicznościowy, podziękował załodze za 
trud i zaangażowanie w codzienną służbę 
oraz złożył „urodzinowe” życzenia zebra-
nym. Obecni byli: dowódca 2. Dywizjonu 
Okrę tów Transpor towo-Minowych  
kmdr por. Grzegorz Okuljar, byli dowódcy 
okrętu, marynarze rezerwy oraz załoga  
okrętu.
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Personel klucza śmigłowców pokładowych z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, po raz pierwszy 
w historii, szkolił się wspólnie z załogą niszczyciela typu Arleigh Burke. Głównym celem 
współpracy było zapoznanie się z procedurami stosowanymi podczas operacji lotniczych na 
amerykańskim okręcie tej klasy oraz wykonanie serii treningowych startów i lądowań.

11 kwietnia po południu SH-2G 
z 43. Bazy Lotnictwa  
Morskiego w Gdyni-Babich 
Dołach przebazował się na 

pokład USS „Donald Cook” operującego na 
Bałtyku. Ostatecznie − w trakcie kilkugo-
dzinnej współpracy − przećwiczono prowa-
dzenie operacji startów i lądowań, a także 
procedury tak zwanego tankowania na gorą-
co, z pracującym jednym silnikiem i urucho-
mionym wirnikiem nośnym. Zarówno dla za-
łogi niszczyciela jak i personelu 43. Bazy 
Lotnictwa Morskiego była to pierwsza okazja 
do wspólnych działań.

Załogi polskich SH-2G współpracują 
głownie z okrętami klasy fregata lub korwe-
ta. Operacje startów i lądowań na takich jed-
nostkach należą do jednych z najtrudniej-
szych w lotnictwie śmigłowcowym. Piloci 
wykonują je na lądowisku o wymiarach 
zbliżonych do średnicy wirnika nośnego. 
Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że 

podczas operacji lotniczych okręt jest w cią-
głym ruchu postępowym, a podczas falowa-
nia przechyla się do przodu i tyłu oraz na 
boki. Tylko w tym roku personel klucza 
śmigłowców pokładowych wykonał 140 ta-
kich lądowań we współpracy z polską fregatą 
ORP „Gen. T. Kościuszko” oraz norweską fre-
gatą „Thor Heyerdahl”. Od początku sformo-
wania klucza takich lądowań było ponad 4300. 

Podczas ćwiczeń doszło do niebezpiecz-
nego zdarzenia. Rosyjskie myśliwce Su-24 
(które nie brały udziału w ćwiczeniach) 
przeprowadziły symulowany atak na ame-
rykański okręt „Donald Cook”. Kiedy 
11 kwietnia około godziny 15.00, polski 
śmigłowiec SH-2G ćwiczył lądowanie na 
pokładzie „Donalda Cooka”, rosyjskie my-
śliwce SU-24 zaczęły wykonywać nad nim 
loty. Samoloty znajdowały się na wysoko-
ści 30 metrów i w odległości około 900 
metrów od okrętu. Dowódca amerykańskiej 
jednostki komandor Charles E. Hampton 
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SH-2G na amerykańskim 
niszczycielu

uznał, że jeden z myśliwców znajduje się 
tak blisko, że zagraża bezpieczeństwu ćwi-
czeń. Zdarzenie miało miejsce na między-
narodowych wodach Bałtyku, 70 mil od 
Kaliningradu.

Do kolejnego incydentu doszło następne-
go dnia. Około godz. 17.00 rosyjski śmi-
głowiec pokładowy KA-27 Helix na niskiej 
wysokości siedmiokrotnie zatoczył krąg 
nad amerykańską jednostką. Czterdzieści 
minut później dwa nieuzbrojone Su-24  
jedenaście razy nisko przeleciały obok 
USS „Donald Cook”, co wyglądało jak  
symulowany atak. Załogi myśliwców nie 
odpowiadały na wezwania amerykańskiej 
jednostki do zachowania bezpiecznej odle-
głości. W pewnym momencie jeden z sa-
molotów wykonał manewr sugerujący atak 
niespełna dziewięć metrów od okrętu.

Łukasz Zalesiński/polska-zbrojna.pl
Czesław Cichy/BLMW
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ORP „Orzeł” jest największym i zarazem najmłodszym okrętem 
podwodnym Marynarki Wojennej. Po wstąpieniu Polski do NATO został 
dostosowany do standardów obowiązujących w sojuszu. 29 kwietnia 
„Orzeł” obchodził 30. rocznicę podniesienia bandery.

ORP „Orzeł” (291) – okręt podwod-
ny trzeciej generacji, projektu 
877E (NATO: Kilo) został zapro-
jektowany w radzieckim biurze 

konstrukcyjnym CKB-18. 29 września 1984 
roku położono stępkę pod okręt tymczasowo 
oznaczony jako B-351, który został zwodowa-
ny 7 czerwca 1985 roku w stoczni Sudomech 
w Leningradzie. W tym samym czasie w Ry-
dze rozpoczęło się szkolenie załogi nowego 
okrętu. Jednostki, która po raz pierwszy w hi-
storii wzajemnych relacji polsko-radzieckich 
nie miała być okrętem wcześniej używanym 
przez flotę ZSRR, lecz całkowicie nowym. 
Polską banderę podniesiono na B-351, w stoli-
cy Łotwy, 29 kwietnia 1986 roku. 13 czerwca 
1986 roku jednostka z polską załogą wpłynęła 
do Portu Wojennego Gdynia. 21 czerwca od-
był się uroczysty chrzest okrętu, podczas któ-
rego otrzymał miano ORP „Orzeł” oraz numer 

burtowy 291, a matką chrzestną została Irena 
Załoga. Okręt, którego dowództwo otrzymał 
kmdr ppor. Marek Ćwiklak, wszedł w skład 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni. „Orzeł” miał być pierw-
szym z czterech nowych okrętów zakupionych 
w ZSRR, jednak zła sytuacja gospodarcza Pol-
ski w połowie lat osiemdziesiątych zniweczyła 
plan pozyskania kolejnych jednostek. Okręt 
typu Kilo pozostał jedyną jednostką tego typu 
w naszym morskim rodzaju sił zbrojnych i 
jednocześnie dziewiętnastym okrętem pod-
wodnym w historii polskiej marynarki wojen-
nej − w tym trzecim noszącym nazwę „Orzeł”.

Kropla kadłuba
„Orzeł” jest okrętem dwukadłubowym, 

w którym stery głębokości zostały zainstalo-
wane w dziobowej części kadłuba. Jednostka 
ta otrzymała dużą rezerwę wyporu hydrosta-

tycznego (wynoszącą aż 32%), co zwiększa 
zdolność do utrzymania się okrętu na po-
wierzchni. Zaprojektowany przede wszystkim 
do zwalczania okrętów podwodnych, z wybit-
nymi zdolnościami do przeprowadzania patro-
li bojowych oraz rozpoznania. Należy do ro-
dziny okrętów podwodnych z napędem kon-
wencjonalnym, w których zastosowano kro-
plowy kształt kadłuba typu albacore. Zwróco-
no też szczególną uwagę na wyciszenie − 
przez: umieszczenie maszynowni okrętu na 
specjalnej „tratwie” (w celu redukcji hałasu 
wywoływanego jej drganiami), eliminację 
otworów zalewowych na kadłubie, umieszcze-
nie sterów głębokości dalej w kierunku rufy 
oraz otulenie kadłuba powłoką anechoiczną. 
Staranny projekt tego okrętu oraz wybór mate-
riałów użytych do jego budowy, wpłynął także 
na znaczne obniżenie jego sygnatury magne-
tycznej, co utrudnia jego wykrycie oraz 

Trzy dekady „Orła”
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kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl

zmniejsza ryzyko zniszczenia za pomocą min 
magnetycznych. 

Kontener z torpedami
ORP „Orzeł” jest wyposażony w sześć wy-

rzutni torped oraz zaawansowaną instalację 
sonaru. Dwie wyrzutnie są przystosowane do 
odpalania torped sterowanych przewodowo. 
Zautomatyzowany system zapewnia dużą 
szybkostrzelność, wynikającą z krótkiego 
czasu przeładowania wyrzutni po wstrzeleniu 
pierwszej salwy torped. Pierwsza salwa może 
zostać wystrzelona w ciągu dwóch minut, 
a druga pięć minut później. Podstawową 
amunicją okrętu jest 18 torped TEST-71ME 
i 53-65K. TEST-71ME jest torpedą ciężką, 
przeznaczoną do zwalczania okrętów pod-
wodnych o zasięgu 20000 metrów, z samona-
prowadzającą się aktywną głowicą akustycz-
ną, zdolną do wykrycia okrętu podwodnego 
z odległości 1000 metrów. Torpedy te są 
umieszczone w zamkniętych kontenerach 
wypełnionych azotem. Ich konstrukcja składa 
się z: akustycznego układu naprowadzania, 
dwóch zapalników kontaktowych oraz jedne-
go zbliżeniowego, głowicy bojowej, akumu-
latora jednorazowego użytku, elektronicznej 
jednostki obliczeniowej oraz układu kontroli, 
a także z układu zdalnej kontroli. 53-65K, 
o zasięgu 19000 metrów, jest torpedą samo-
naprowadzającą się przeznaczoną do zwal-
czania okrętów nawodnych. W tym celu zo-
stała wyposażona w aktywny akustyczny sys-
tem sonarowy, zapewniający także pionową 
detekcję kilwateru jednostki stanowiącej cel, 
utrudniając tym samym wykrycie jej samej 
oraz zapewniając uchwycenie celu. W tylnej 

części struktury kiosku znajduje się prze-
strzeń przewidziana dla żołnierza z nara-
mienną wyrzutnią rakietowych pocisków 
przeciwlotniczych krótkiego zasięgu 9K34 
Strzała 3 lub 9K38 Igła naprowadzanych na 
podczerwień. Okręt może przenosić osiem 
takich pocisków, służących do obrony jed-
nostki przed atakiem lotniczym w czasie 
przebywania okrętu na powierzchni. Układ 
zarządzania walką stanowi system oznaczony 
jako Murena bądź też MWU-110EM z dwie-
ma konsolami operatorskimi, pozwalającymi 
na jednoczesne przeprowadzenie dwóch ata-
ków oraz manualne śledzenie trzech innych 
celów.

Silnik, baterie i akumulatory
„Orzeł” jest wyposażony w bogaty zestaw 

elektroniczny, w skład którego wchodzą: ra-
dar nawigacyjno-poszukiwawczy MRK-50 
Tobol, aktywno-pasywny sonar MGK-400 
Rubikon z antenami kadłubowymi MG-53, 
aktywny sonar klasyfikacji i unikania min 
MG-519 Arfa, sonar pomiaru prędkości 
dźwięku MG-533 oraz urządzenie wykrywa-
jące kawitację własną okrętu MG-512.  
W zakresie urządzeń walki elektronicznej 
ORP „Orzeł” dysponuje urządzeniem prze-
chwytującym (radionamiernikiem) MRP-25 
Ankier typu 6701E Iwa.

Układ napędowy okrętu stanowią 2 genera-
tory elektryczne Diesla typu 4DŁ42MCh 
o mocy 1250 kW (1700 KM), zapewniające 
energię do ładowania akumulatorów, z których 
energię czerpie jeden silnik elektryczny  
PG-141 o mocy 4050 kW, a pędnik stanowi 
jedna śruba sześciopłatowa. Zestaw uzupełnia 

wolnoobrotowy silnik elektryczny PG-142 
(o mocy 130 shp, 150 KM) owinięty wokół 
wału napędowego oraz dwa wolnoobrotowe 
silniki manewrowe z dyszą Korta PG-168 
(204 shp, 102 KM) stosowane do prędkości 
3 węzłów. Energię dla silnika elektrycznego 
zapewniają dwie baterie akumulatorowe typu 
446, ze 120 ogniwami każda (9700 kWh), 
o łącznej wadze 446 ton. Układ ten, przy mak-
symalnym zapasie paliwa wynoszącym 172 
tony, zapewnia okrętowi zasięg 6000 mil mor-
skich w zanurzeniu z użyciem chrap przy 
prędkości 7 węzłów oraz 400 mil w pełnym 
zanurzeniu przy prędkości 3 węzłów. W celu 
wyciszenia „Orła”, jego maszynownia została 
umieszczona na podstawie izolacyjnej. W la-
tach 1999-2000 okręt przeszedł modernizację 
układu łączności i wymiany danych, w celu 
dostosowania go do standardów NATO. 

Służba na morzu
Przez 30 lat służby pod biało-czerwoną 

banderą ORP „Orzeł” brał udział w wielu 
krajowych i międzynarodowych manewrach 
morskich. Do tych drugich zaliczamy:  
BALTOPS, BALTIC PORPOISE, PASSEX, 
PEKIN, COOPERATIVE BANNERS,  
KEFTACEX, STRONG RESOLVE, JOINT 
MARITIME COURSE,  DANEX.  
18 listopada 1992 roku ORP „Orzeł”, pod  
dowództwem kmdr. ppor. Stanisława Kani, 
został uznany za najlepszy okręt bojowy  
polskiej marynarki.

DowóDcy okrętu:

- kmdr por. Marek ĆWIKLAK    29.04.1986 r.– 19.10.1990 r.
- kmdr ppor. Stanisław KANIA    19.10.1990 r.– 17.12.1993 r.
- kmdr ppor. Gerard MAREK    17.12.1993 r.– 31.08.2000 r.
- kmdr ppor. Zbigniew TLAŁKA    31.08.2000 r.– 01.02.2002 r.
- kmdr ppor. Andrzej OGRODNIK   01.02.2002 r.– 25.05.2006 r.
- kmdr por. Mariusz PELC    25.05.2006 r.– 31.12.2010 r.
- kmdr por. Roman GĘZIKIEWICZ   31.12.2010 r.– 31.01.2016 r.
- cz. p. o. kmdr ppor. Tomasz SOŁKIEWICZ  31.01.2016 r.– 
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Na początku maja jednostki Okrętowej Grupy Trałowej 12. Dywizjonu 
Trałowców zostały poddane sprawdzianowi, który potwierdził ich 
zdolność działania w zespole okrętów tej samej klasy oraz 
umiejętność współpracy trałowców z innymi jednostkami. 

Ćwiczenie OGT 12. DTR rozpoczę-
ło się od załadunku pełnego zapa-
su min. Tego typu załadunek musi 
być przeprowadzony z zachowa-

niem skrytości, tak aby nie wzbudził zainte-
resowania ewentualnego przeciwnika. Pod-
czas tej czynności wzmożona zostaje również 
ochrona rejonu prowadzenia operacji, zarów-
no od strony nabrzeża jak i toru wodnego. 
Zaopatrzone w środki bojowe okręty − pod 
osłoną nocy − wyszły na morze, gdzie wyko-

nywały zadania związane z bierną ochroną 
okrętu przed minami morskimi. W celu zmi-
nimalizowania pól fizycznych okrętów biorą-
cych udział w ćwiczeniu, zredukowano pręd-
kość i sformowano szyk torowy oraz wysta-
wiono dodatkowych obserwatorów. Zada-
niem trałowców było monitorowanie po-
wierzchni morza. 

Następnie, na jednym z poligonów mor-
skich w rejonie Zatoki Pomorskiej wykony-
wano strzelania artyleryjskie. − zarówno gru-

powo jak i osobno przez każdy z okrętów. 
Strzelano do celów nawodnych – makiety mi-
ny i holowanej tarczy oraz do celów po-
wietrznych – flary wystrzelonej z pokładu. 
Ćwiczono także strzelania sytuacyjne, tzn. 
pistoletem maszynowym do celów pozorowa-
nych. Mają one na celu przygotowanie załóg 
okrętów do obrony przed ewentualnym ata-
kiem grup dywersyjnych. 

Podczas pięciodniowego szkolenia zreali-
zowano również zadania minowe. Rozpoczę-

Trałowce na fali
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to od postawienia min, zarówno przez poje-
dyncze okręty jak i zespołowo − tak, aby 
utworzyć zagrodę o ściśle określonych para-
metrach. Następnie ćwiczono rozpoznawcze 
poszukiwanie min przy użyciu trałów kontak-
towych. Okręty sformowane w szyk trałowy 
poszukiwały niebezpiecznych obiektów. Wy-
kryte przedmioty neutralizowano. 

Trałowce wykonały także zadanie potocz-
nie zwane „liderowaniem”, czyli bezpiecz-
nym przeprowadzaniem innych jednostek po 
przetrałowanym torze wodnym. Podczas jego 
wykonywania ważna jest precyzja. Jednostki 
muszą iść po wytyczonej nad dnem morza  
linii − tak, aby nie wyjść poza obszar oczysz-
czony przez trałowce. 

Poza zadaniami, w których specjalizują się 
trałowce ćwiczono m.in.: elementy obrony 
przeciwawaryjnej (OPA), akcję ratunkową 
(SAR) oraz uzupełnianie zapasów na morzu 
(RAS). Specjaliści ze stacji demagnetyzacyj-
nej SD-11 dokonali pomiaru pól fizycznych 
okrętów uczestniczących w szkoleniu. 

Jeden z końcowych epizodów szkolenia 
Okrętowej Grupy Trałowej 12. Dywizjonu  
Trałowców dotyczył ochrony przed czynnikami 
broni masowego rażenia. Marynarze okręto-
wych nieetatowych sekcji OPBMR w pierwszej 
kolejności prowadzili rozpoznanie skażeń pro-
mieniotwórczych. Za pomocą rentgenoradio-
metru określali poziom skażenia na okręcie. 
Następnie, przy użyciu przyrządów do wykry-
wania skażeń chemicznych, przeprowadzili 
czynności związane z rozpoznaniem bojowych 
środków trujących (BST). Po stwierdzeniu po-

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
Marian Kluczyński

zorowanego skażenia przystąpiono do jego  
likwidacji. Neutralizację skażeń pokładów i sta-
nowisk bojowych okrętów przeprowadzono za 
pomocą specjalnych zestawów odkażających. 

W skład Okrętowej Grupy Trałowej  
12. Dywizjonu Trałowców wchodziły trzy  
trałowce: ORP „Dąbie”, ORP „Jamno”  
i ORP „Mielno”. Ćwiczyły one ze zbiorni-
kowcem Z-8 oraz stacją demagnetyzacyjną 
SD-11. Ćwiczenie zabezpieczał również trało-
wiec ORP „Necko”. Podczas manewrów oce-
nie podlegały wszystkie istotne elementy, 

świadczące o stopniu przygotowania całej gru-
py do realizacji zadań. Istotne były umiejętno-
ści i wiedza poszczególnych marynarzy załóg, 
działających jako zespoły, oraz zgranie z inny-
mi − wspólnie działającymi jednostkami.  
Całością przedsięwzięć realizowanych w ra-
mach Okrętowej Grupy Trałowej dowodził 
kmdr ppor. Krzysztof Miecznikowski  
z 12. Dywizjonu Trałowców. 
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kmdr ppor. Radosław Pioch
rzecznik.3fo@mw.mil.pl
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Flotylle mają nowych dowódców
3. Flotylla Okrętów i 8. Flotylla Obrony Wybrzeża mają nowych dowódców. 
Kmdr Krzysztof Jerzy Jaworski i kmdr Krzysztof Zdonek objęli nowe 
stanowiska na początku maja. 

Kmdr Krzysztof Jerzy Jaworski 
w 1985 roku rozpoczął studia na 
Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego Wyższej Szkoły  

Marynarki Wojennej. Po jej ukończeniu, 
w 1990 roku, został skierowany do  
2. Dywizjonu Okrętów Rakietowych  
3. Flotylli Okrętów na pierwsze stanowisko 
służbowe – dowódcę działu rakietowo-artyle-
ryjskiego ORP „Metalowiec”. Przeszedł ko-
lejno wszystkie szczeble dowodzenia, do do-
wódcy ORP „Hutnik” (1994-1997). Następ-
nie, do 2001 roku, w sztabie dywizjonu pełnił 
funkcje: oficera flagowego i zastępcy dowód-
cy dywizjonu-szefa sztabu. Kolejne stanowi-
ska to szef Sekcji Operacyjnej w sztabie 
3. Flotylli Okrętów i starszy specjalista  
Oddziału Operacyjnego Zarządu Operacji 
Morskich N-3 sztabu MW. W marcu 2007  
roku został dowódcą Dywizjonu Okrętów  
Rakietowych. Trzy lata później został skiero-
wany do służby w Zespole Asystenta Szefa 
Sztabu Generalnego ds. Marynarki Wojennej 

w Sztabie Generalnym WP w Warszawie. 
W 2012 roku wrócił do Gdyni, na stanowi-
sko szefa Oddziału Szkolenia Dowództw 
i Ćwiczeń w Dowództwie Marynarki Wojen-
nej. Rok później pełnił obowiązki szefa szta-
bu w pionie zastępcy dowódcy ds. wsparcia 
NATO Training Mission (NTM-A) w Afga-
nistanie. Po powrocie z misji rozpoczął służ-
bę w Zarządzie Uzbrojenia Inspektoratu MW 
Dowództwa Generalnego RSZ, po czym − 
w czerwcu 2014 roku − został skierowany na 
podyplomowe studia polityki obronnej  
w Narodowym Uniwersytecie Obrony  
w Waszyngtonie (USA). Po ukończeniu stu-
diów, w sierpniu 2015 roku, objął obowiązki 
szefa sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża  
w Świnoujściu. Decyzją Ministra Obrony 
Narodowej z 2 maja 2016 roku, został wy-
znaczony na stanowisko dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni. 

Kmdr Krzysztof Zdonek jest absolwentem 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 
z 1988 roku. W tej samej uczelni, w latach 
2001-2002, studiował na podyplomowych 
studiach dowódczo-sztabowych na kierunku 
„Dowodzenie i kierowanie siłami morskimi”. 
Ukończył studia sztabowe w Akademii Szta-
bowej Marynarki Wojennej USA w Newport 
(1998-1999). W latach 2013-2014, ponownie 
studiował w Newport, na Podyplomowych 
Studiach Polityki Obronnej w Akademii  
Dowódczej Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych (United States Naval  
Command College). 

Służbę wojskową, po ukończeniu Akademii 
Marynarki Wojennej, rozpoczął na stanowisku 

zastępcy dowódcy okrętu w 2. Brygadzie  
Okrętów Desantowych w Świnoujściu. W 1995 
roku został wyznaczony na stanowisko dowód-
cy ORP „Gniezno”. W 2002 roku objął stano-
wisko szefa sztabu-zastępcy dowódcy  
12. Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu. Trzy 
lata później został wyznaczony na stanowisko 
dowódcy 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-
-Minowych. 

W 2009 roku kmdr Krzysztof Zdonek został 
szefem szkolenia 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
W trakcie sprawowania tej funkcji był bezpo-
średnio odpowiedzialny za proces przygotowania 
i wydzielenia (po raz pierwszy w Marynarce 
Wojennej) okrętu dowodzenia i polskiego 
sztabu do Stałego Zespołu Sił Obrony  
Przeciwminowej NATO – SNMCMG 1. Przy-
gotowanie oraz działalność wydzielonych sił 
zostały bardzo wysoko ocenione przez do-
wództwo Komponentu Morskiego NATO 
(MCC Northwood). W 2012 roku pełnił funk-
cję zastępcy dowódcy 8. FOW. Dwa lata póź-
niej, po ukończeniu studiów polityki obronnej 
w Naval Command College, został wyznaczo-
ny na stanowisko szefa Oddziału Ćwiczeń 
w Zarządzie Morskim Inspektoratu Marynarki 
Wojennej Dowództwa Generalnego RSZ,  
a w listopadzie tego samego roku objął stano-
wisko szefa Zarządu Uzbrojenia w Inspektora-
cie Marynarki Wojennej w Dowództwie  
Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Od  
6 maja 2016 roku kmdr Krzysztof Zdonek  
dowodzi 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża.
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Projekt, opracowany przez Akademię 
Marynarki Wojennej, nosi nazwę 
„35 mm automatyczna armata mor-
ska KDA z zabudowanym na okrę-

cie systemem kierowania ogniem, wykorzy-
stującym zintegrowaną głowicę śledzącą 
ZGS 158 wykonaną w wersji morskiej wraz 
ze stanowiskiem kierowania ogniem”. Sys-
tem ten jest dedykowany nowo budowanym 
okrętom „Kormoran II”. 

Armata typu KDA 35 mm jest wykonana 
na licencji szwajcarskiej firmy Oerlikon- 
-Contraves. Właścicielem licencji jest  
„PIT-Radwar”, a jej producentem Huta  
Stalowa Wola S.A.

Armata może występować zarówno w wersji 
morskiej jak i lądowej. Naszym zadaniem było 
przygotowanie wersji morskiej do pracy na 
okręcie – wyjaśnia kmdr por. dr inż. Stanisław 
Milewski z Instytutu Uzbrojenia Okrętowego 
i Informatyki Akademii Marynarki Wojennej. 
Głównym zadaniem systemu uzbrojenia, opar-
tego na 35 mm armacie i wykorzystującego 
głowicę śledzącą ZGS158, jest obrona po-
wietrzna okrętu. 

Cechą charakterystyczną armaty jest dwu-
stronne zasilanie w amunicję, co pozwala na 
zamienne stosowanie różnego rodzaju amu-
nicji, na przykład podkalibrowej i klasycznej 
oraz jej dobór do konkretnych zadań ognio-
wych. Ciekawe jest również to, że armata bę-
dzie przygotowana do stosowania amunicji 
programowalnej − to znaczy takiej, której 
elementem rażącym są subpociski (o ukie-
runkowanym torze lotu) powstałe po rozcale-
niu pocisku w „zaprogramowanej” odległości 
do celu. 

Warto też dodać, że głowica śledząca  
ZGS 158 umożliwia poszukiwanie i śledze-
nie obiektów w zakresie widzialnym i pod-
czerwieni, co oznacza możliwość realizowa-
nia zadań rozpoznawczo-ogniowych prak-
tycznie w każdych warunkach widzialności, 
w tym w nocy. 

Właściwości projektowanego systemu 
uzbrojenia pozwalają wykorzystać go do 
zwalczania szerokiej gamy środków napadu 
powietrznego (bezzałogowych i pilotowa-
nych), lekko opancerzonych celów nawod-
nych oraz do rozstrzeliwania min morskich 

znajdujących się na powierzchni morza. 
Maksymalny zasięg zwalczania celów po-
wietrznych − uwarunkowany rodzajem amu-
nicji − wynosi 5 kilometrów .

Istotną cechą budowanego systemu uzbroje-
nia jest jego modułowość oraz możliwość ła-
twej integracji z istniejącymi podsystemami 
okrętowymi, takimi jak: podsystem nawigacji, 
podsystem łączności, podsystem obserwacji 
technicznej. Łączenie funkcji poszczególnych 
podsystemów zwiększa zdolności obronne 
okrętu i skuteczność wykonywanych zadań. 

Realizowany projekt jest finansowany 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
w ramach konkursu nr 3/2012, a jego wyko-
nawcami są: Wojskowa Akademia Techniczna 
(Lider projektu), Akademia Marynarki  
Wojennej, PIT-Radwar S.A. oraz Zakłady 
Mechaniczne „Tarnów”. 

W lipcu i sierpniu wszystkie elementy tego 
systemu mają być testowane na ORP „Kaszub”, 
w ramach prób morskich.

Próby morskie 
armaty KDA
Specjaliści z Akademii Marynarki Wojennej 
opracowali system, który pozwala wykorzystać 
armatę KDA do działań na okręcie. Niedługo 
rozpoczną się próby morskie całego systemu na 
ORP „Kaszub”. Docelowo armata ma być 
zamontowana na pokładzie niszczyciela min 
„Kormoran II”. 

Panu st. bosm. Mariuszowi BARTOSIAKOWI

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

składa:
Dowódca Centrum Operacji Morskich – Komponentu Morskiego

wraz z podległą kadrą i pracownikami wojska

Panu mł. chor. Grzegorzowi KACZOROWSKIEMU
oraz Jego Rodzinie

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składają 
koleżanki i koledzy z Wydziału Wsparcia Dowodzenia  

i Łączności N6 Dowództwa 3. Flotylli Okrętów
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Ostateczne wycofanie ze służby pancerników typu Iowa postawiło US Navy w bardzo trudnej sytuacji. Tym 
samym NATO nie dysponuje obecnie okrętami mogącymi, w tani i szybki sposób, zapewnić w pełni efektywne 
wsparcie ogniowe oddziałom walczącym na lądzie. Sytuacja ta bezpośrednio wpłynęła na przyśpieszenie 
prac nad artylerią przyszłości – AGS (Advanced Gun System) oraz armatami elektromagnetycznymi. Broń ta 
ma realną szansę stać się, w ciągu najbliższej dekady, podstawowym orężem czołowych potęg morskich na 
świecie, odsyłając do lamusa tradycyjne jednostki rakietowe innych narodowości.
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Armaty elektromagnetyczne – 
przyszłość w zasięgu ręki!

Artyleria okrętowa obecnie przeży-
wa prawdziwy renesans. Armaty 
elektromagnetyczne weszły 
w stadium zaawansowanych  

testów, które okazały się na tyle obiecujące, 
że uzbrojenie tego typu wkrótce znajdzie się 
na pokładzie eksperymentalnego niszczycie-
la typu Zumwalt (pierwotnie miało się zna-
leźć dopiero na trzeciej i zarazem ostatniej 
jednostce z serii USS „Lyndon B. Johnson”).

Poza potężnym arsenałem rakietowym, 

godnym krążowników typu Ticonderoga 
(m.in. 80 wertykalnych komór Mk-57 PVLS 
dla pocisków SM-2/SM-3, RIM-162 ESSM, 
BGM-109 i RUM-139B ASROC), niszczy-
ciele typu Zumwalt uzbrojono w technicznie 
zaawansowane armaty kal. 155 mm systemu 
AGS − o bardzo dużym zasięgu maksymal-
nym (oficjalnie do 140 km) i wysokiej szyb-
kostrzelności (do 10 strzałów na minutę 
w standardowym trybie strzelania). 

Broń ta, poza niską ceną eksploatacyjną, 

cechuje się bardzo dużą efektywnością. Każ-
dy samolot czy rakietę można bowiem znisz-
czyć lub zakłócić – pocisku artyleryjskiego 
teoretycznie nie można zestrzelić. Dowódz-
two Piechoty Morskiej uważa ten kaliber za 
niewystarczający i w związku z tym przy-
śpieszono prace nad armatami elektroma-
gnetycznymi.

Armata szynowa
Podstawowa zasada działania armaty elek-
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o masie 10 kg, z prędkością 
wylotową ponad 2700 m/s, 
na odległość (oficjalnie) 
300 mil morskich (555 km). 

Koszt wystrzelenia  
(z armaty) jednego poci-
sku nie przekracza 25 tys. 
USD, a więc jest o ok. 50 
razy mniejszy od rakiety 
manewrującej i ponad 440 
razy mniejszy od rakiety 
do zwalczania głowic bali-
stycznych. Inną, godną od-
notowania, zaletą armat 
elektromagnetycznych jest 
olbrzymia pojemność ko-
mór amunicyjnych. Okręty z takim uzbroje-
niem zabierają w morze wielokrotnie więcej 
amunicji niż artyleria konwencjonalna. Poza 
tym, składowanie pocisków jest bardzo bez-
pieczne dla okrętu, gdyż nie zawierają one 
materiału wybuchowego i nie wymagają ła-
dunków miotających do ich wystrzeliwania.

Właśnie takie armaty mają być podstawą 
uzbrojenia najnowszych oraz modernizowa-
nych jednostek nawodnych US Navy. W tym 
roku egzemplarz testowy przejdzie intensywne 
próby morskie, które ostatecznie przesądzą 
o skuteczności tego rodzaju uzbrojenia. Ame-
rykanie planują wprowadzenie nowych armat 
do uzbrojenia okrętów typu Zumwalt do 2018 r.

Elektryczny pancernik
W dalszym ciągu trudno jest jednoznacz-

nie stwierdzić, jak będą wyglądały okręty 
przyszłości i jakie będą miały możliwości. 
Armaty elektromagnetyczne przestają być 
elementem fantastyki i wkrótce będą stano-
wiły podstawową broń okrętów US Navy, 
a następnie Royal Navy. 

Potencjał tak uzbrojonego niszczyciela ty-
pu Zumwalt, „na papierze” wydaje się więk-
szy od tego, jakim dysponują nawet najwięk-
sze współczesne lotniskowce. Rozwojowe ar-
maty elektromagnetyczne mogą również ra-
zić cele znajdujące się poza stratosferą. Mają 
tak duży zasięg, że mogłyby z powodzeniem 
wesprzeć pociski rakietowe SM-3ER 
(w przyszłości także SM-6) w systemie prze-
ciwbalistycznym BMD (Ballistic Missile 
Defence).

Jeśli rozwiązania przyjęte na najnowszym 
niszczycielu sprawdzą się w praktyce, być 
może tak właśnie będą wyglądały duże okrę-
ty nawodne przyszłości. W BAE Systems 
opracowano już nawet armatę elektromagne-
tyczną o znacznie większym kalibrze (tzw. 
Super-Railgun). 

Projektowaniu nowych − dużych okrętów 
paradoksalnie sprzyja „skasowanie” przez kon-
gres projektu CG(X), czyli następców krążow-
ników typu Ticonderoga, a także ogólne ten-
dencje światowe. Na przykład Wielka Brytania 

już oficjalnie ogłosiła swój własny projekt pan-
cernika XXI wieku „The Dreadnought 2050”. 
Jego systemy dowodzenia przypominają te 
znane z serii filmów s-f, pt. „Star Trek TNG”, 
a uzbrojenie ma się składać (między innymi)
z armat elektromagnetycznych i wysokoener-
getycznych zestawów laserowych.

Połączenie technologii stealth z silną 
ochroną bierną i czynną może stanowić pro-
stą drogę do budowy pancerników, jakich 
świat jeszcze nie widział (okręty takie noszą 
roboczą nazwę „electric battleships”, czyli 
pancerniki elektryczne).

Przyszłość armat  
elektromagnetycznych

Obserwując kierunek rozwoju takich flot 
jak US Navy i Royal Navy, można stwier-
dzić, że powoli wraca koncepcja jednostki 
bardzo drogiej i skomplikowanej w budowie, 
ale tańszej w eksploatacji. Zmniejszenie roli 
tradycyjnego lotnictwa, jak również bardzo 
wysoka cena samolotów (nie mówiąc o szko-
leniu pilota) również sprzyja temu trendowi. 

Współczesne źródła zasilania armat elek-
tromagnetycznych wykorzystują kompulsato-
ry bezrdzeniowe. Duże gabaryty tych maszyn 
pozwalają na ich praktyczne wykorzystanie 
w artylerii okrętowej jedynie na bardzo du-
żych jednostkach. Postęp technologii zapewni 
jednak, w najbliższych latach, zmniejszenie 
gabarytów takich urządzeń − co umożliwi ich 
zastosowanie także na małych okrętach. 

US Navy planuje wyposażyć w armaty 
elektromagnetyczne wszystkie swoje podsta-
wowe typy jednostek nawodnych maksymal-
nie do 2025 r. W tym czasie Royal Navy tak-
że ma w planie podjęcia budowy jednostek 
wyposażonych w nową broń. Przyjęcie tego 
typu uzbrojenia – poza oczywistym zwięk-
szeniem potencjału ofensywnego i defen-
sywnego naszych jednostek – wpłynie bez-
pośrednio na znaczne obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych.

Sławomir J. Lipiecki

b a n d e r a

FO
T.

 B
AE

 S
YS

TE
M

S

tromagnetycznej opiera się bezpośrednio na 
sile Lorentza (jest to siła działająca na cząst-
kę obdarzoną ładunkiem elektrycznym, po-
ruszającą się w polu elektromagnetycznym). 
Wnętrze przewodu lufy armaty składa się 
z dwóch równoległych szyn (od ang. „rail”, 
stąd „railgun”), umieszczonych w zadanej 
odległości od siebie i podłączonych do źró-
dła napięcia. 

Miejsce klasycznych ładunków miotają-
cych (np. stabilizowanej nitrocelulozy) zastą-
pił prąd elektryczny. Duża kubatura okrętów 
sprzyja zastosowaniu armat o znacznie dłuż-
szym przewodzie lufy, a więc również 
zwiększonym czasie działania pola elektro-
magnetycznego na rozpędzany pocisk. Po-
zwoliło to zwiększyć zasięg rażenia, w po-
równaniu z artylerią konwencjonalną.

Do zasilania takiej armaty potrzebne jest 
źródło o bardzo dużej energii. Na początku 
lat 90. XX w. w USA zainteresowano się 
drugą generację jednofazowych maszyn  
impulsowych z rdzeniem powietrznym, 
o uzyskiwanej gęstości mocy w impulsie do 
1500 kW/kg. Taki kompulsator impulsowy 
generuje impulsy mocy, zdolne przyspieszyć 
pocisk o masie 185 g do prędkości wylotowej 
znacznie przewyższającej osiągi broni kon-
wencjonalnej o porównywalnym kalibrze. 

Kompulsator magazynuje energię 40 MJ, 
wystarczającą do oddania 5 strzałów − przy 
prądzie w impulsie 850 kA i napięciu 4 kV − 
bez potrzeby doładowywania energii. Do za-
silania jednej armaty potrzeba 15 MW mocy 
elektrycznej. Dla przykładu, najnowsze nisz-
czyciele typu Zumwalt − dla których przewi-
dziano uzbrojenie tej klasy − dysponują cał-
kowitą mocą równą aż 80 MW.

Armaty elektromagnetyczne są bronią ki-
netyczną. Pociski nie zawierają ładunków 
wybuchowych. Do niszczenia samolotów na 
lotniskach, anten radarów i do zwalczania si-
ły żywej oraz tzw. celów miękkich pociski − 
przed bezpośrednim trafieniem − uwalniają 
chmurę stalowych kul, niszczących cele za 
sprawą energii kinetycznej. Wersja przeciw-
pancerna jest lita i działa na tej samej zasa-
dzie, przy czym nie rozpada się przed ude-
rzeniem w cel.

Twórcami tego uzbrojenia są koncerny  
General Atomics oraz BAE Systems. 
W czerwcu 2007 r. BAE Systems wygrało 
kontrakt na produkcję i dostawę prototypowej 
armaty o mocy 12 MJ. Już 31 stycznia 2008 r. 
przeprowadzono pierwsze próbne strzelania. 
Przy mocy równiej 10,64 MW armata  
z powodzeniem wystrzeliła lity pocisk o ma-
sie 3,2 kg, z prędkością wylotową 2520 m/s. 
Zachęcona wysokimi osiągami nowej broni, 
US Navy zakontraktowała dostawę kolejnego − 
znacznie potężniejszego modelu armaty  
kal. 155 mm o mocy 32 MJ. Kilkuletnie prace 
pozwoliły w końcu na strzelanie pociskami 
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W maju mija 75. rocznica bitwy morskiej między okrętami Royal Navy 
a pancernikiem „Bismarck”, w wyniku której niemiecki okręt poszedł na dno. 
Udział w tej operacji miał również, należący do brytyjskiego typu N, polski 
niszczyciel ORP „Piorun” pod dowództwem kmdr. Egeniusza Pławskiego. 

„Bismarck” kontra „Piorun”

Starcie niewielkiego, bo niespełna 
2400-tonowego, niszczyciela z jed-
nym z najpotężniejszych wówczas 
okrętów świata przez dziesięciolecia 

pobudzało wyobraźnię miłośników tematyki 
morskiej. Wokół tego wydarzenia narosło tak 
wiele mitów, że − mimo dostępu do tzw. źró-
deł pierwotnych – nawet dziś ciężko je defini-
tywnie wykorzenić. Starsze publikacje głoszą 
m.in., jakoby ORP „Piorun” nie tylko odnalazł 
niemiecki pancernik, ale także prowadził 
z nim bój artyleryjski przez co najmniej go-
dzinę. Źródła najbardziej skrajne w swych po-
glądach oceniają czas boju nawet na dwie go-
dziny, jednocześnie przypisując „Piorunowi” 
trafienia w dwóch salwach (sic!), a przecież 
było zupełnie inaczej − choć wcale nie mniej 
dramatycznie. Co jednak najważniejsze, praw-
dziwe wydarzenia z nocy 26-27 maja 1941 r. 
w niczym nie umniejszają zasług polskiego 
okrętu.

Kto odnalazł „Bismarcka”?
Niemiecki pancernik, po odniesieniu dru-

zgocącego (i zarazem bardzo szczęśliwego) 
zwycięstwa nad przestarzałym krążownikiem 
liniowym HMS „Hood”, na skutek odniesio-
nych uszkodzeń (w szczególności dziobowych 
zbiorników z ropą oraz kotłowni Nr 2) został 
zmuszony do przerwania dotychczasowej ope-
racji o kryptonimie Rheinübung” („Ćwiczenia 
na Renie”). Dowodzący nim admirał Günther 
Lütjens rozkazał skierować jednostkę do  
Brestu. 

Ścigające „Bismarcka” okręty Royal Navy 
wkrótce utraciły z nim kontakt. Pancernik zo-
stał jednak odnaleziony 26 maja o godz. 10.30, 
na pozycji ok. 690 mil morskich na zachód od 
Berestu, przez łódź latającą „Catalina”  
z 209. Dywizjonu RAF. Z pokładu lotniskowca 
HMS „Ark Royal” przeprowadzono (między 
14.50 a 20.47) dwa naloty z użyciem torped, 
z czego tylko drugi atak dotarł do właściwego 

celu (pierwsze uderzenie omyłkowo skiero-
wano przeciw własnemu krążownikowi 
HMS „Sheffield”). 

Uzbrojenie OPL „Bismarck” okazało się 
zupełnie nieefektywne i brytyjskim pilotom 
udało się trafić go dwukrotnie, przy czym 
jedna z torped trafiła w słabo chronioną rufę. 
Eksplozja niemal 180 kg TNT spowodowała 
zalanie przedziału maszyny sterowej, znisz-
czenie mechanizmów, uszkodzenie obu 
płetw sterowych i ich zablokowanie w pozy-
cji 12 stopni na lewą burtę.

W konsekwencji tego trafienia pancernik 
całkowicie utracił zdolność manewrowania. 
Co gorsze, wykonując zwrot w lewo − z uwa-
gi na silny wiatr i wysokie fale − obrał kurs 
na północny zachód, idąc z mocno zreduko-
waną prędkością (ok. 7 węzłów) prosto w kie-
runku głównych sił brytyjskich. Z uwagi na 
nieudany konstrukcyjnie napęd, próby ma-
newrowania za pomocą prędkości obrotowej 
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linii wałów śrubowych nie przyniosły rezulta-
tów. Co prawda udało się wkrótce odblokować 
jeden ze sterów, ale pozwoliło to jedynie na 
utrzymywanie względnie stabilnego kursu. 

Tymczasem zapadła noc, widoczność – 
i tak nienajlepsza – znacznie się pogorszyła, 
a do tego wzmógł wiatr i pojawiły się szkwały 
deszczowe (a nawet śnieżyce). Stan morza 
wynosił 6-7 i żegluga stała się męcząca nawet 
dla załóg tak wielkich okrętów jak pancerni-
ki. W takich warunkach „Bismarcka” odna-
lazł lekki krążownik HMS „Sheffield”, który 
najpierw złapał kontakt radarowy, a następnie 
optyczny, na dystansie ok. 16700-18500 m. 

O godzinie 20.45 niemiecki pancernik oddał 
pierwszą z 6 salw artylerii głównej kal. 38 cm 
do „Sheffielda”, przy czym dwie z nich były 
obramowujące. Co prawda żaden pocisk nie 
trafił bezpośrednio w krążownik, ale od 
odłamków uszkodzeniu uległy anteny radaro-
we i rannych zostało 12 marynarzy, z których 
3 wkrótce zmarło. Dowodzący „Sheffieldem” 
kmdr Charles A. Larcom nie miał zamiaru 
szukać laurów w nierównym boju i wycofał 
swój okręt poza zasięg artylerii „Bismarcka”, 
przez co na chwilę utracił z nim kontakt. Prze-
kazano jednak komplet danych o pozycji, kur-
sie i prędkości niemieckiego pancernika na 
okręty Royal Navy. 

Misja ORP „Piorun”
Najbliżej „Bismarcka” znajdowała się wów-

czas 4. Flotylla Niszczycieli (pięć jednostek, 
w tym ORP „Piorun”) pod dowództwem  
komandora Philipa L. Vian’a. Zespół ten od-
wołano z eskorty konwoju WS-8B by pomógł 
w poszukiwaniach. Fatalne warunki atmosfe-
ryczne spowodowały, że wieczorem 26 maja 
niszczyciele były w stanie rozwinąć maksy-
malnie 27 węzłów, a cały zespół − jako forma-
cja − poszedł w rozsypkę. Od pozostałych jed-
nostek najbardziej oddalił się ORP „Piorun”.

O godzinie 22.14 „Piorun” nawiązał kontakt 
z krążownikiem HMS „Sheffield”, którego do-
wódca naprowadził Polaków na ostatnią odno-
towaną pozycję niemieckiego pancernika. Za-
ledwie 21 minut później, w szkłach dalmierzy 
pojawiła się zwalista sylwetka „Bismarcka”. 
Natychmiast przesłano jego aktualną pozycję 
pozostałym okrętom brytyjskim. Jednocześnie 
kmdr Pławski postanowił utrzymać kontakt 
optyczny z niemieckim pancernikiem do czasu 
przybycia pozostałych jednostek brytyjskich.

To właśnie ten wyczyn należy uznać za 
akt wielkiej odwagi. Utrzymanie przez pół 
godziny wyłącznie optycznego kontaktu 
z „Bismarckiem” mogło zakończyć się tra-
gicznie dla polskiego niszczyciela. 

Niemcy zaprzeczają, jakoby polski okręt 
nadał w ich kierunku sygnał rozpoznawczy. 
Dopiero gdy ORP „Piorun” skrócił dystans 
do ok. 14630 m został zauważony. O godzi-
nie 22.45, gdy odległość spadła do 12802 m, 

„Bismarck” niejako na wstępie wystrzelił 
salwę z artylerii średniej kal. 15 cm. Pociski 
były bardzo dobrze zgrupowane, ale sama 
salwa okazała się za długa − pociski wylądo-
wały 457 m za „Piorunem”. 

Wówczas kmdr E. Pławski rozkazał oddać 
trzy salwy z armat kal. 120 mm w stronę 
pancernika, z dystansu 12344 m (a więc gra-
nicy zasięgu skutecznego), wyłącznie do 
podtrzymania morale. Odpalone salwy nie 
dość że chybiły, to jeszcze ułatwiły Niem-
com celowanie. 

W odpowiedzi „Bismarck” wystrzelił dwie 
półsalwy z armat art. głównej kal. 38 cm. 
Pierwsza nakryła cel, a druga ciasno obramo-
wała, przy czym jeden z pocisków upadł w od-
ległości zaledwie 46 m od burty „Pioruna”, za-
sypując go odłamkami (na szczęście nikt nie 
zginął). W tej sytuacji natychmiast wykonano 
zwrot o 180 stopni i postawiono zasłonę dym-
ną. ORP „Piorun” zygzakując i jednocześnie 
walcząc z wysokimi falami oddalił się od 
pancernika poza zasięg skuteczny jego artyle-
rii i nie był już więcej ostrzeliwany.

Reasumując, kontakt bojowy „Pioruna” 
z „Bismarckiem” trwał 59 minut, kontakt 
optyczny ok. 30 minut, a sporadyczna „wymia-
na ognia” 5 minut.

Ataki 4. Flotylli
Kiedy na akwen przybyły pozostałe nisz-

czyciele 4. Flotylli, padł rozkaz kmdr. Viana – 
Przeprowadzić atak torpedowy półdywizjo-
nami. Nikt na pokładzie „Pioruna”, łącznie 
z brytyjskimi sygnalistami, nie znał wzorca 
tego ataku. Załoga polskiego niszczyciela by-
ła szkolona do działań z zakresu ZOP i OPL, 
a nie do walki z pancernikami, z którymi 
niszczyciele i tak nie miały żadnych szans. By 
nie wprowadzać zamieszania, kmdr Pławski 
postanowił dołączyć do HMS „Maori” i ew. 
spróbować zaatakować jako ostatni. Niestety, 
ORP „Piorun” utracił wówczas kontakt z nie-
przyjacielem. 

Polski niszczyciel jeszcze przez dwie go-

dziny daremnie poszukiwał „Bismarcka”, 
w nadziei na przeprowadzenie ataku torpedo-
wego, choć sam kmdr E. Pławski − jako za-
wodowy ekspert od broni podwodnej − do-
skonale zdawał sobie sprawę, że nie będzie 
miał on szansy powodzenia. Dopiero o godz. 
6.00 ORP „Piorun” skierował się do Plymo-
uth, gdzie przybył z zaledwie 37 tonami ma-
zutu w zbiornikach.

Kontrowersje
W Royal Navy bardzo pozytywnie oceniono 

epopeję ORP „Piorun”. Atak torpedowy i tak 
nie miał szans powodzenia w zaistniałych wa-
runkach, a nawet w dużo korzystniejszych. Za 
to stała obserwacja „Bismarcka” i chwilowe 
ściągnięcie na siebie jego uwagi umożliwiło 
pozostałym niszczycielom 4. Flotylli zajęcie 
odpowiednich pozycji i skoordynowanie ataku. 
Co prawda żadna z wystrzelonych przez dywi-
zjon torped i tak nie trafiła w cel, to jednak nie-
ustanne ataki na niemiecki pancernik spowo-
dowały, że jego załoga przez całą noc trwała 
w nieprzerwanym alarmie bojowym. O świcie 
marynarze „Bismarcka” byli przemęczeni, 
co odegrało niebagatelną rolę w nadchodzą-
cym starciu z brytyjskimi pancernikami 
HMS „King George V” i HMS „Rodney”. 

Paradoksalnie, nieprzyjemności spotkały 
dowódcę „Pioruna” ze strony rodaków. 
Kmdr por. Stanisław Hryniewiecki, dowód-
ca dywizjonu niszczycieli, bardzo krytycznie 
ocenił postępowanie kmdr. Pławskiego, któ-
ry jego zdaniem "nie wykazał silnej woli ata-
kowania i nie potrafił wczuć się w intencje 
dowódcy taktycznego. Powołano nawet spe-
cjalną komisję śledczą, która postawiła 
kmdr. Pławskiemu oficjalne zarzuty (m.in. 
niewykonania rozkazu). W obronie polskie-
go dowódcy murem stanął kmdr Vian,  
podobnie jak i jego przełożeni z Royal Navy. 
W rezultacie kmdr E. Pławski został oczysz-
czony z zarzutów.

Sławomir J. Lipiecki
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W przeddzień szóstej rocznicy katastrofy smoleńskiej, żołnierze uczcili pamięć ofiar Mszą 
Świętą oraz biegiem przełajowym i rajdem rowerowym.

Żołnierze uczcili pamięć 
ofiar katastrofy

8 kwietnia, w kościele Parafii Wojsko-
wej pw. św. Marka Ewangelisty 
w Lędowie koło Ustki, odbyła się 
Msza Święta w intencji ofiar kata-

strofy smoleńskiej. Pod tablicą upamiętnia-
jącą Parę Prezydencką i Żołnierzy Wojska 
Polskiego, którzy tragicznie zginęli w kata-
strofie samolotu TU-154M, dowódca garni-
zonu Ustka kmdr Robert Kozacki złożył 
wiązankę kwiatów. W uroczystej liturgii 
wzięli udział dowódcy jednostek garnizonu 
Ustka, kadra i pracownicy wojska oraz elewi 
służby przygotowawczej. 

Następnego dnia 155 biegaczy z całej 

Polski uczciło pamięć ofiar katastrofy smo-
leńskiej w I Biegu Przełajowym „Marynar-
ska Dycha” im. admirała floty Andrzeja 
Karwety. Odbył się on w Centrum Szkole-
nia Marynarki Wojennej w Ustce. Gościem 
honorowym była wdowa po admirale pani 
Mariola Karweta, która otworzyła zawody 
w towarzystwie komendanta CSMW kmdr. 
Roberta Kozackiego oraz burmistrza Ustki 
Jacka Graczyka. Na trasę 10 km biegu 
„Marynarska dycha” wystartowali zawod-
nicy z całej Polski, w dużej części żołnie-
rze z różnych jednostek wojskowych w kra-
ju, którzy zgodnie z regulaminem musieli 

biec w umundurowaniu polowym. Pamięć 
admirała floty Andrzeja Karwety uczcili 
także rowerzyści, którzy pokonali trasę 
długości 25 km bez rywalizacji − chodziło 
jedynie o pokonanie dystansu.

Organizatorem imprezy było Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej przy wy-
datnej pomocy 6. Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego i Wojskowego Klubu  
Biegacza „Meta” z Lublińca.

kmdr ppor. Robert Biernaczyk
rzecznikcszmw@mw.mil.pl
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Siedem dekad 13. Dywizjonu Trałowców

8 kwietnia, 13. Dywizjon Trałowców obchodził 70-lecie istnienia. 
Przez siedem dekad okręty dywizjonu wykonały dziesiątki 

operacji bojowych, zarówno na Bałtyku jak i na Morzu Północnym. 
Uczestniczyły w setkach krajowych i międzynarodowych ćwiczeń – 
w ramach NATO i Partnerstwa dla Pokoju − neutralizując przy tym 
tony niebezpiecznych materiałów wybuchowych. Rocznicowe 
uroczystości miały miejsce w Porcie Wojennym Gdynia.

Z okazji święta marynarze, pracownicy wojska, rezerwiści oraz 
zaproszeni goście wzięli udział w apelu upamiętniającym rocznicę 
utworzenia jednostki. W czasie uroczystości, odczytano rozkazy 
okolicznościowe i podziękowano żołnierzom zawodowym oraz 
pracownikom wojska za codzienną służbię, szkolenie i pracę. Święto 
dywizjonu było okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Po 
uroczystości w porcie odbyło się seminarium okolicznościowe 
zorganizowane w Akademii Marynarki Wojennej. Przedstawiciele 
dywizjonu oraz środowisk akademickich wygłosili referaty dotyczące 
historii i działalności sił 13. DTR oraz tematyki zwalczania zagrożeń 
na morzu.

W przededniu oficjalnych uroczystości istniała możliwość 
zwiedzania okrętów 13. DTR.  Port Wojenny Gdynia odwiedziło blisko 
3 tysiące gości. Mieli oni możliwość wejścia na trałowce i niszczyciele 
min. Były pokazy straży pożarnej, rejsy łodziami GNM oraz degustacja 
pysznej, marynarskiej grochówki.  Dodatkowo, w autobusie- 
-ambulansie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
można było oddać krew.  Na czele z dowódcą dywizjonu, krew oddało 
36 marynarzy i gości.
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