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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Okręt transportowo-minowy ORP „Poznań” – 
zdj. Jacek Malinowski/8. FOW

Szanowni Czytelnicy!

Rocznica wybuchu II wojny światowej stała się okazją do oddania hołdu  
heroicznym obrońcom polskiego Wybrzeża w 1939 roku. Symbolami oporu 
przeciwko niemieckiemu najeźdźcy są: bój załogi Wojskowej Składnicy 

Tranzytowej na Westerplatte, walki o utrzymanie Gdyni i Kępy Oksywskiej oraz 
obrona Rejonu Umocnionego Hel. Patriotyczna postawa żołnierzy i marynarzy 
stanowi wzór do naśladowania dla współczesnego pokolenia Polaków.

Dowódcą Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (Standing 
NATO Mine Countermeasures Group 1 – SNMCMG-1) został  kmdr por. Michał 
Dziugan z 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety. 

O zadaniach oraz rosnącej roli 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych 
w działaniach sojuszniczych na Morzu Bałtyckim opowiada, w rubryce „Zawód 
marynarz”, jego dowódca kmdr por. Marek Obrębski. 

W drugiej części artykułu o rejsie okrętu szkolnego ORP „Wodnik” do portów 
Ameryki Północnej przybliżamy jego wizytę w kanadyjskim Halifaksie oraz kulisy 
praktyki morskiej podchorążych gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej.

Polecamy także: drugą odsłonę analizy „Systemy nadzoru NATO”, czwartą część 
artykułu o fregatach rakietowych jako platformach wielozadaniowych, fotoreportaż 
z ćwiczeń morskich „Northern Coasts 21”, materiał o udziale ORP „Piorun” w operacji 
zatopienia „Bismarcka”, kolejny odcinek cyklu „Morskie skrzydła Rzeczpospolitej”, 
a także rubrykę „Opowieści z kubryka”.

                             Życzymy miłej lektury.
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Premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak wzięli udział – 1 września – w uroczystych 
obchodach 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

odbywających się przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na 
Westerplatte. Dźwięk syren alarmowych i okrętowych tyfonów, 
włączonych o godz. 4.45, w sposób symboliczny nawiązał do 
rozpoczęcia niemieckiej agresji na Rzeczpospolitą Polską w 1939 roku.

Z roku na rok coraz mniej jest świadków, naocznych świadków 
wojny, która rozpoczęła się wcześniej od paktu między Hitlerem 
i Stalinem 23 sierpnia 1939 roku. Wojny, która była największą 
hekatombą XX wieku, jednym z najkrwawszych konfliktów w dziejach 
ludzkości – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. 

Szczególnym momentem obchodów było zapalenie „Znicza Pokoleń”. 
Uroczystości towarzyszył odegrany „Marsz Bohaterów Westerplatte”. 
Na ORP „Kadm. X. Czernicki” i ORP „Kormoran”, zacumowanych 
przy nabrzeżu na Westerplatte, została zapalona gala świetlna.

Znajdujemy się w miejscu uświęconym krwią żołnierzy Wojska 
Polskiego, którzy bronili Westerplatte przed nawałą niemiecką – 
podkreślił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Oddajemy 
im cześć i chwałę, dlatego że mężnie stanęli w obronie naszej ojczyzny. 
Stanowią wzór dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego.

Po odczytaniu Apelu Pamięci, uczczono bohaterstwo obrońców 
ojczyzny salutem armatnim. Przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża 
został złożony wieniec od narodu. 
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Dlaczego zdecydował się pan na służbę 
w Marynarce Wojennej?

W szkole średniej myślałem o zawodzie  
lekarza, dlatego uczęszczałem do klasy o profilu 
biologiczno-chemicznym. Przed maturą zmie-
niłem plany i ostatecznie zdecydowałem się na 
studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Byłem prekursorem w rodzinie, gdyż nie było 
u nas tradycji morskich. Po zdaniu egzaminów 
wstępnych, odbyciu szkolenia oraz praktyki 
kandydackiej stwierdziłem, że ten wybór był 
dobrą decyzją. Czułem, że to będzie nie tylko 
mój zawód, ale i życiowa pasja. 

Kiedy związał się pan z 2. Dywizjonem 
Okrętów Transportowo-Minowych?

Po ukończeniu AMW, w 1997 roku objąłem 
w dywizjonie pierwsze stanowisko służbowe – 

Jakie zadania wykonuje dywizjon?

Przede wszystkim, wykonujemy zadania 
szeroko rozumianego wsparcia bojowego.  
W dywizjonie służą obecnie: okręt dowodzenia 
siłami obrony przeciwminowej proj. 130Z,  
pięć okrętów transportowo-minowych proj. 767 
oraz trzy kutry transportowe proj. 716. Dzięki  
takiemu składowi możemy wykonywać duży 
wachlarz różnorakich zadań, w tym: stawiać 
obronne zagrody minowe, prowadzić przewóz 
operacyjno-taktyczny wojsk i techniki woj-
skowej oraz środków materiałowych drogą 
morską (zarówno z przygotowanego jak i nie-
przygotowanego brzegu), ewakuować personel  
i technikę wojskową, zabezpieczać działania 
nurków minerów, zaopatrywać okręty i pomoc-
nicze jednostki pływające (m.in. w: paliwo, 
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dysponują dziewięcioma stanowiskami załadow-
czymi (do transportu dziewięciu czołgów lub 
siedemnastu pojazdów ciężarowych, ewentual-
nie ich ekwiwalentu w postaci innego sprzętu 
wojskowego) i można na nich zaokrętować 
osiemdziesięciu żołnierzy. Obrazowo, umoż-
liwia to jednoczesny transport batalionu czołgów 
(po kompanii na każdej z jednostek). Obecnie, 
mobilność i zdolność do dalekiego przerzutu 
wojsk są kluczowymi elementami wpływają-
cymi na powodzenie operacji w trakcie kryzysu 
i wojny. Mogą wykonywać załadunek i roz- 
ładunek na tzw. przygotowanym brzegu  
(w porcie), jak i nieprzygotowanym (np. na 
plaży). W drugim wypadku może być on wyko-
nywany zarówno z okrętu, jak i przy użyciu 
pływającego parku pontonowego PPM-71. 
Wówczas to on podpływa do brzegu i są na 

Z komandorem porucznikiem Markiem Obrębskim,  
dowódcą 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych 8. Flotylli Obrony  

Wybrzeża w Świnoujściu, rozmawia Rafał Kamiński.

Pasja i obowiązek

niego ładowane pojazdy. Następnie park pod-
pływa do zakotwiczonego w dalszej odległości 
okrętu i przez rampę wprowadza się na niego 
technikę wojskową. 

Dywizjon regularnie bierze udział w ćwi-
czeniach, w tym w ramach NATO.

Każdego roku uczestniczymy w licznych 
tzw. ćwiczeniach narodowych i ćwiczeniach 
międzynarodowych. W trakcie operacji pod 
flagą NATO nasze okręty wykonują przerzut 
sił w rejonie Morza Bałtyckiego. Trzeba tutaj 

dowódca działu artyleryjsko-rakietowego  
i broni podwodnej ORP „Gniezno”. Następnie 
zostałem zastępcą dowódcy ORP „Kraków”, 
a po dwóch latach objąłem na nim dowodzenie.  
Potem, przez dziwięć lat, pełniłem szereg 
funkcji w Dowództwie 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu. Ostatecznie, wróci-
łem do macierzystej jednostki, obejmując naj-
pierw stanowisko zastępcy dowódcy-szefa 
sztabu, a od 16 kwietnia 2018 roku pełnię  
z dumą obowiązki dowódcy 2. Dywizjonu 
Okrętów Transportowo-Minowych.

wodę, żywność oraz uzbrojenie). Istotna jest 
możliwość pełnienia przez ORP „Kadm. X. 
Czernicki” funkcji jednostki dowodzenia siłami 
obrony przeciwminowej i wsparcia logistycz-
nego, zarówno w narodowych zespołach okrętów, 
jak i w ramach zespołów okrętów NATO. 

Trzon dywizjonu stanowią okręty 
transportowo-minowe typu Lublin.

Odgrywają niezwykle ważną rolę w naszych 
działaniach, co wynika zwłaszcza z ich moż-
liwości minowych i transportowych. Jednostki 
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wziąć pod uwagę, że inne sojusznicze marynar-
ki wojenne nie mają okrętów tej wielkości, 
zdolnych podejść do plaży i wysadzić technikę 
wojskową bezpośrednio na brzeg. Ćwiczenia 
tego typu mają niebagatelne znaczenie pod-
czas planowania operacji i przerzutu wojsk 
w konkretne miejsce działania. Zbieramy 
wspólne doświadczenia w zakresie mobilności 
poszczególnych jednostek sprzętowych i moż-
liwości załadowczych na okręty typu Lublin 
i kutry transportowe. Kadra transportowanych 
jednostek uczy się podstawowych zasad prze-
rzutu na okrętach oraz umiejętności manew-
rowania pojazdami w wodzie, wjazdu i wy-
jazdu po rampie okrętowej oraz zajmowania 
właściwego miejsca na pokładzie. Nie jest to 
rzeczą prostą, dlatego wymaga praktyki. Z tego 
powodu, takie szkolenia są organizowane 
cyklicznie dla naszych sił i sojuszniczych. 
Oprócz tego, rutynowo są prowadzone szkole-
nia w ramach naszej pozostałej działalności, 
w tym treningi stawiania zagród minowych.

Jaka jest współczesna rola działań 
minowych na morzu?

Okręty transportowo-minowe typu Lublin 
są jedynymi dużymi okrętami w Marynarce 
Wojennej zdolnymi do prowadzenia tego typu 
działań. Dzięki swojej dużej pojemności 
umożliwiają stawianie skutecznych zagród 
minowych. Należy pamiętać, że miny morskie 
to uzbrojenie ciągle rozwijane i udoskonalane. 
Współczesne sensory potrafią rozróżnić pola 
fizyczne okrętów i zdetonować minę pod kon-
kretnymi jednostkami. Stąd też, stworzenie 
zagrożenia minowego jest bardzo istotne, 
gdyż może opóźnić lub nawet wykluczyć 
potencjalną operację nieprzyjaciela. Nikt nie 
zdecyduje się na wprowadzenie okrętów na 
akwen zagrożony minami, ryzykując utratę 
swoich głównych sił. Daje to czas na przygoto-
wanie się do obrony i operacji ofensywnej. To 
pokazuje, że uzbrojenie minowe jest nadal 
rozwojowe i powinniśmy mieć możliwość sta-
wiania obronnych zagród minowych. 

W wyposażeniu dywizjonu są również 
kutry transportowe proj. 716.

To jednostki dużo mniejsze. Mają jedno 
stanowisko załadowcze o nośności maksymal-
nej 18 ton. Mimo mniejszej ładowności i gaba-
rytów są zdolne do przerzutu np. pojazdu 
dowodzenia w rejon, gdzie okręty typu Lublin 
nie są w stanie dotrzeć. Mogą być wykorzysty-
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Komandor porucznik MAREK OBRĘBSKI urodził się 14 września 1973 roku w Działdowie. Po ukończeniu studiów 
na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpoczął, w 1997 roku, służbę 
w 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, obejmując stanowisko 
dowódcy działu artyleryjsko-rakietowego i broni podwodnej ORP „Gniezno”. Trzy lata później został zastępcą dowódcy 
ORP „Kraków”, by po kolejnych trzech latach objąć dowodzenie okrętem. W latach 2007-2015 pełnił obowiązki oficera 
dyżurnego operacyjnego oraz szefa sekcji dowodzenia w dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Rok później objął 
stanowisko zastępcy dowódcy-szefa sztabu, a następnie – 16 kwietnia 2018 roku – został dowódcą 2. Dywizjonu 
Okrętów Transportowo-Minowych. 

spośród uczestniczących w misjach i opera-
cjach NATO. Dzięki takim działaniom zazna-
czamy obecność naszej Marynarki Wojennej, 
budujemy pozycję kraju na arenie między-
narodowej i demonstrujemy polską banderę 
w różnych rejonach świata. 

Dywizjon współpracuje z miastami, od 
których pochodzą nazwy okrętów. 

Odbywa się to w ramach projektu „Miasta 
Okręty”, zainicjowanego w 2005 roku. Przy-
świeca temu idea promocji wartości patriotycz-
nych, historii i tradycji Marynarki Wojennej 
oraz związków Polski z morzem. Wpływa to 
także na pozytywny odbiór morskiego rodzaju 
sił zbrojnych w społeczeństwie oraz lepszą 
znajomość jego współczesnej roli w systemie 
obrony państwa. Miasta zyskały dzięki temu 
np. możliwość promocji poza granicami kraju. 
Do projektu został włączony (obok okrętów 
transportowo-minowych typu Lublin) również 
ORP „Kadm. X. Czernicki”, nad którym patro-
nat roztoczyło miasto Świnoujście. Corocznie, 
w czerwcu, dywizjon organizuje dla młodzieży 
zawody, w ramach których odbywa się wielobój 
morski oraz turniej wiedzy marynistycznej. 
Projekt „Miasta Okręty” to także inne inicja-
tywy, jak np. ekspozycje o tematyce morskiej, 
artykuły w prasie lokalnej, festiwale i zajęcia 
edukacyjne. Ponadto, mają miejsce wzajemne 
wizyty robocze przedstawicieli załóg okrętów 
i samorządów miejskich, połączone z udziałem 
w uroczystościach państwowych i rocznicowych. 

Czym powinien się charakteryzować 
dowódca okrętu i jego podwładni?

Dowódca stanowi wzór dla podwładnych. 
Jego wiedza, umiejętności, opanowanie w każdej 
sytuacji, trafność podejmowania decyzji oraz 
cechy przywódcze powinny budzić szacunek 
wśród podwładnych. To na nim spoczywa od-
powiedzialność za wykonanie powierzonych 
zadań, okręt oraz załogę. Każdego podwład-
nego należy traktować z szacunkiem i doceniać 
jego wkład w działalność okrętu. Z kolei 
powinien być on gotowy do poświęceń i wyko-
nywania długotrwałych zadań na morzu, 
strzec honoru bandery i podtrzymywać tradycje 
Marynarki Wojennej. Jest to ważne, bowiem 
w przyszłym roku nasz dywizjon będzie 
obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Jestem 
przekonany, że sprostamy czekającym na nas 
nowym wyzwaniom i wzorowo wykonamy 
każde powierzone nam zadanie. 

wane do szybkiego dostarczenia sił i zaopatrze-
nia, a także wykonywania przejść w zagrodach 
przeciwdesantowych (przy użyciu wyrzutni ładun-
ków wydłużonych dużych). Są one przydatne 
w codziennej służbie, a także w sytuacjach 
kryzysowych, umożliwiając np. ewakuację 
ludności z zagrożonego regionu. Stanowią 
istotne uzupełnienie dla jednostek transportowo-
-minowych projektu 767. 

Po remoncie w gdyńskiej PGZ Stoczni 
Wojennej do służby w dywizjonie 

wrócił ORP „Kadm. X. Czernicki”. 
Przeszedł naprawę główną i dokową, która 

zapewniła (m.in.) pełną sprawność systemów 
i urządzeń okrętowych. Wymieniono poszycie 
kadłuba oraz zmodernizowano wentylację 
i klimatyzację okrętową. Wymieniono także: 
zespół awaryjno-portowy, automatykę steru-
jącą siłownią okrętową oraz część osprzętu 
elektrycznego wraz z okablowaniem. Wyko-
nano naprawy sprzętu i instalacji okrętowych. 
Przed okrętem są teraz kolejne lata służby. 
Jego załoga obecnie przygotowuje się do 
udziału w siłach odpowiedzi NATO, stąd 
będzie brała udział w cyklu specjalistycznych 
szkoleń i tzw. certyfikacji, zarówno w ramach 
ćwiczeń narodowych, jak i międzynarodowych.

Jakie jest przeznaczenie okrętu?

Przede wszystkim, to znakomita jednostka 
dowodzenia siłami obrony przeciwminowej. 
Może wykonywać wiele zadań dodatkowych, 
zwłaszcza w ramach wsparcia logistycznego. 
Okręt jest przystosowany do długotrwałego prze-
bywania poza portem, a nowoczesne wyposaże-
nie zapewnia wielokanałową łączność radiową 
i satelitarną. Jest to niezbędne do właściwego 
dowodzenia np. w stałych zespołach NATO. 
Pomieszczenia są odpowiednio wyposażone 
i przystosowane do działania międzynarodowego 
sztabu. Do innych zadań jednostki należy: 
wspieranie grup nurków minerów, przyjmowa-
nie śmigłowców oraz wydawanie paliwa okrę-
tom i statkom powietrznym. Na pokładzie są 
warsztaty, które mogą służyć do drobnych 
napraw. Takich zdolności nie ma żadna inna 
jednostka w Marynarce Wojennej, co potwierdza 
jej wyjątkowość i uniwersalność. Krótko po pod-
niesieniu bandery, okręt wziął udział w opera-
cjach Enduring Freedom i Iraqi Freedom na 
Zatoce Perskiej (w latach 2002-2003). Jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych polskich okrętów, 

nowym wyzwaniom i wzorowo wykonamy 
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Święto Centrum Szkolenia MW

Pierwszy tydzień października upłynął pod 
znakiem intensywnego szkolenia mor-

skiego 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Ćwiczenie taktycz-
ne z wojskami połączono ze zdawaniem zadania 
programowego „Z-1”. Załogi trałowców bazo-
wych ORP „Jamno” i ORP „Drużno”, zbior-
nikowca „Z-8” i holownika H-12 „Semko”, 
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Na placu apelowym CSMW odbyła się – 
3 września – uroczysta zbiórka z okazji 

jubileuszu 102. rocznicy utworzenia jednostki. 
Oddano hołd pokoleniom marynarzy, którzy 
służyli z najwyższym oddaniem ojczyźnie. 

Szkolenie taktyczne 12. Dywizjonu Trałowców
a także Grupa Nurków Minerów zostały pod-
dane sprawdzianowi współdziałania w ramach 
wspólnego wykonywania zadań na morzu.

Podczas szkolenia dokonano (m.in.) prze-
szukania wyznaczonego obszaru poligonów 
morskich, w celu wykrycia i zidentyfikowania 
przedmiotów niebezpiecznych. Ćwiczono obronę 
przeciwminową i oczyszczanie torów wodnych. 
Wykonano strzelania do wykrytych min, w celu 
ich unieszkodliwienia. Niebezpieczne znaleziska 
były neutralizowane za pomocą ładunków wybu-
chowych, zakładanych przez nurków minerów. 
W ramach treningu obrony przeciwlotniczej 
współpracowano z samolotami SU-22, które 
wykonały pozorowane naloty na okręty.

Ćwiczące załogi wykonały także zadania 
związane z zagrożeniami asymetrycznymi, 
odbyto strzelania do celów nawodnych oraz 

Na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądo-
wych Drawsko im. płk. dypl. Franciszka 

Sadowskiego odbyło się – od 13 do 24 września – 
szkolenie poligonowe Morskiej Jednostki 
Rakietowej w Siemirowicach. Żołnierze ćwiczyli 
w różnorodnych warunkach terenowych i atmo-

Komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar 
wręczył medale resortowe i akty mianowania 
na wyższe stopnie wojskowe. Złożył kadrze 
i pracownikom wojska życzenia sukcesów 
w służbie i pracy oraz pomyślności w życiu 
prywatnym. Podkreślił, że obecny rok to także 
74. rocznica powstania garnizonu Ustka.  

Po uroczystym apelu odbyło się spotkanie 
integracyjne na terenie dawnej baterii przeciw-
lotniczej, gdzie obecnie mieści się muzeum 
historyczne. Możliwość spotkania się w takim 
gronie była znakomitą okazją do wzajemnego 
zbliżenia się młodego pokolenia marynarzy 
ze swoimi poprzednikami, weteranami służby 
w usteckiej kuźni marynarskich kadr.  

sferycznych, zarówno w dzień jak i w nocy. 
Głównym celem szkolenia było zgrywanie oraz 
sprawdzenie zdolności bojowej elementów dywi-
zjonowego modułu bojowego. Doskonalono 
umiejętność wykorzystania warunków tereno-
wych w organizowaniu i prowadzeniu działań 
bojowych. Istotnym aspektem szkolenia było 
zgranie wszystkich elementów systemu tak, by 
w razie wystąpienia realnego zagrożenia, można 
było zareagować błyskawicznie.

W trakcie trwającego szkolenia poligono-
wego w Drawsku, ćwiczących żołnierzy MJR 
wizytował dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec. Przeprowa-
dzona inspekcja potwierdziła ich wysoki 
poziom wyszkolenia oraz gotowość do wyko-
nania postawionych zadań.

*    *    *
Święto CSMW odwołuje się do początków 

szkolnictwa specjalistów MW, które zostało 
zapoczątkowane we wrześniu 1919 roku w Szkole 
Marynarzy w Kazuniu pod Modlinem. 

P E R Y S K O P

powietrznych. Działając w grupie, doskonalono 
procedury łączności. W trakcie ćwiczenia z za-
kresu ratownictwa morskiego współpracowano 
ze śmigłowcem W-3WARM Anakonda z Gdyń-
skiej Brygady Lotnictwa MW. Istotny nacisk 
w szkoleniu morskim dywizjonu położono na 
zgranie załóg i pracę zespołową, wpływając 
na podniesienie poziomu ich wyszkolenia.
zgranie załóg i pracę zespołową, wpływając 

Morska Jednostka Rakietowa na poligonie
*     *     *

Morska Jednostka Rakietowa jest przezna-
czona (m.in.) do: zwalczania nawodnych sił 
okrętowych przeciwnika, osłony głównych 
baz morskich MW i rejonów dogodnych do 
lądowania desantu morskiego oraz wsparcia 
działań bojowych w operacjach obronnych. 

zapoczątkowane we wrześniu 1919 roku w Szkole 
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Polacy w misjach NATO i UE

W  trakcie pobytu dowódca COM-DKM 
zapoznał się (m.in.) ze strukturą 
organizacyjną, wyposażeniem oraz 

działalnością operacyjną, realizowaną 
przez polskich żołnierzy w ramach misji 
Tailored Assurance Measures for Turkey 
oraz EUNAVFOR MED IRINI. Spotkał 
się z kadrą oraz pracownikami, którym 
podziękował za sumienną, wzorową służbę.  

Program obejmował spotkania robocze, 
w tym z: dowódcą 10th Tanker Base 
płk. Craigiem D. Willsem, dowódcą 39th Air 
Base Wing płk. Jasonem Gingrichem, 
dowódcą Spanish Patriot Contingent 
w Turcji ppłk. Juanem Castillą, dowódcą 
41st Air Wing and Sigonella Airport 
por. pil. Gianlucą Chiriattim oraz dowódcą 
Alliance Ground Surveillance na Sycylii, 
gen. dyw. Phillipem Stewartem.

Uczestniczący w operacji TAMT (Tailored 
Assurance Measures for Turkey) żołnierze 
patrolują wschodnią część Morza Śródziemnego 
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patrolowo-rozpoznawczych i przekazywanie 
uzyskanych materiałów do Dowództwa Sił 
Morskich NATO, a następnie postępowanie 
zgodne z jego wytycznymi, zwłaszcza w za-
kresie reagowania na wszelkie tzw. zakłócenia 
w rejonie prowadzonej operacji.

Z kolei celem operacji EUNAVFOR MED 
IRINI (w jęz. greckim – „pokój”) jest egzekwo-
wanie embarga na broń nałożonego przez ONZ, 
z wykorzystaniem tzw. zasobów powietrz-
nych, satelitarnych i morskich. Zgodnie z rezo-
lucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2292 

z 2016 roku, w ramach operacji jest możliwe 
prowadzenie inspekcji statków na pełnym 
morzu u wybrzeży Libii, w wypadku, gdy 
zaistnieją uzasadnione podejrzenia, że prze-
wożą one broń lub materiały z nią związane 
do Libii lub z Libii. Celem operacji 
jest także przeciwdziałanie przemytowi 
imigrantów oraz handlowi ludźmi. 

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP 
z 28 września 2021 roku, w operacji 
EUNAVFOR MED IRINI i PKW Turcja 
bierze udział do 80 żołnierzy i pracowników 

wojska, wspieranych przez samolot patrolowo-
-rozpoznawczy M-28B1R Bryza.

B A N D E R A

Wizyta dowódcy PSZ Ukrainy
Na zaproszenie dowódcy operacyjnego RSZ 

gen. broni Tomasza Piotrowskiego, 
w Centrum Operacji Morskich-Dowództwie 
Komponentu Morskiego w Gdyni przebywał 
z wizytą – 18 i 19 października – dowódca Połą-
czonych Sił Zbrojnych Ukrainy gen. por. Serhij 
Najew. Ukraińska delegacja spotkała się 
z dowódcą COM-DKM wiceadm. Krzysztofem 

Jaworskim, który zapoznał gości ze strukturą 
organizacyjną oraz zadaniami jednostki. 

Podczas rozmów omówiono (m.in.) per-
spektywy współpracy w domenie morskiej 
oraz wymieniono doświadczenia z udziału 
w przedsięwzięciach o charakterze między-
narodowym. Miało to szczególne znaczenie 
z racji (m.in.) niedawnego udziału polskich 

oficerów w ćwiczeniu pk. „Sea Breeze 21”, 
zorganizowanym – od 28 czerwca do 10 lipca – 
przez Siły Zbrojne Ukrainy, przy współudziale 
Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Odwiedzono również Port Wojenny Gdynia, 
gdzie goście zapoznali się z najnowszymi okrę-
tami MW – korwetą patrolową ORP „Ślązak” 
i niszczycielem min ORP „Kormoran”.

wojska, wspieranych przez samolot patrolowo-

tami MW – korwetą patrolową ORP „Ślązak” 

B A N D E R A

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

oraz współpracują ze stałymi zespołami okrę-
tów NATO i dowództwem Sił Morskich NATO 
(MARCOM) w Northwood. Głównym zada-
niem PKW Turcja jest wykonywanie lotów 

Dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego w Gdyni wiceadm. Krzysztof Jaworski wizytował – od 21 do 
25 września – polski kontyngent wojskowy w Turcji (PKW Turcja) oraz we 
Włoszech (PKW IRINI). Towarzyszył mu dowódca 44. BLM w Siemirowicach 
kmdr pil. Paweł Smereka, który wydziela samoloty M-28B1R Bryza do misji.
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ORP „Mewa”, który służył w 13. Dywizjonie 
Trałowców 9. FOW, podporządkowanym póź-
niej świnoujskiej 8. FOW oraz krótko (w latach 
2011-2013) gdyńskiej 3. FO (wycofano go z linii 
w 2019 roku). Tablicę poświęcił dziekan MW 
ks. kmdr Zbigniew Rećko. Po odczytaniu 
apelu poległych oddano salwę honorową, 
a następnie złożono kwiaty przed pomnikiem 
Obrońców Helu. Zwieńczeniem obchodów 
była defilada pododdziałów oraz pokaz 
musztry paradnej w wykonaniu Kompanii 
Reprezentacyjnej MW. 

Po części oficjalnej można było zwiedzić 
wystawę sprzętu wojskowego, przygotowaną 

przez 43. Batalion Saperów w Rozewiu 
oraz Morską Jednostkę Rakietową 
w Siemirowicach, a także wejść na pokład 
kutra ratowniczego ORP „Zbyszko”. 
Odbyły się również atrakcyjne pokazy 
grup rekonstrukcyjnych, poświęcone 
walkom w obronie Helu.

*     *     *
Obrona Wybrzeża w 1939 roku to jedna 

z najważniejszych kart historii polskiego 
oręża w II wojnie światowej. Strzały 
z pancernika „Schleswig-Holstein”, od-
dane o godz. 4.45 na Wojskową Składnicę 

Tranzytową na Westerplatte, są symbolem 
(obok bombardowania Wielunia) niemieckiej 
agresji na Polskę. Za broń chwycili też pracow-
nicy Poczty Polskiej w Gdańsku, a Kępa Oksyw-
ska trwała w oporze aż do 19 września.

Podczas obchodów rocznicowych 
w Helu oddano szczególny hołd 
tym, którzy podczas walk w obronie 
ojczyzny odeszli na wieczną wachtę. 

Honorową asystę zapewniła Kompania 
Reprezentacyjna MW i orkiestra wojskowa. 
Wśród uczestników byli (m.in.): dowódca 
3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich, burmistrz miasta Hel 
Mirosław Wądołowski, a także byli 
dowódcy 9. Flotylli Obrony Wybrzeża 
(stacjonującej w Porcie Wojennym Hel 
do 2006 roku) oraz delegacje weteranów, 
instytucji samorządowych, służb mun-
durowych i młodzieży szkolnej z pocz-
tami sztandarowymi. 

Dla upamiętnienia bohaterskich 
obrońców Helu oraz wszystkich poległych pod-
czas II wojny światowej w obronie ojczyzny, 
z pokładu okrętu szkolnego ORP „Wodnik”, 
służącego w Dywizjonie Okrętów Wsparcia 
3. Flotylli Okrętów w Gdyni, złożono na 
wodach Zatoki Gdańskiej wieniec w miejscu 
zatopienia niszczyciela ORP „Wicher”, którego 

Salwy na półwyspie
W 82. rocznicę zakończenia obrony Rejonu Umocnionego Hel – 
2 października – odbyły się uroczystości upamiętniające polskich 
żołnierzy i marynarzy, którzy przez 32 dni stawiali zacięty opór 
niemieckiemu najeźdźcy na Wybrzeżu w 1939 roku.  

załoga uległa, pod naporem ataków samolo-
tów wroga, dopiero 3 września 1939 roku. Na 
Cmentarzu Komunalnym w Helu odbyła się 
następnie ceremonia złożenia wiązanek 
kwiatów przy zbiorowej mogile marynarzy. 

Dalsze uroczystości miały miejsce przy 
pomniku Obrońców Helu, gdzie odsłonięto 
tablicę upamiętniającą oficerów, podoficerów, 
marynarzy oraz pracowników wojska byłej 
9. Flotylli Obrony Wybrzeża (istniejącej 
w latach 1965-2006). Tablica została umoco-
wana na kotwicy niszczyciela min proj. 206FM 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

nicy Poczty Polskiej w Gdańsku, a Kępa Oksyw-
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Kalendarz Muzeum MW
Nowy kalendarz ścienny został poświę-

cony w całości Okrętowi-Muzeum 
ORP „Błyskawica”, który w przy-

szłym roku będzie obchodził 85. rocznicę 
służby pod biało-czerwoną banderą. Zrezygno-
wano z archiwalnych, czarno-białych zdjęć, 
tworząc projekt w oparciu o współczesne, 

Okręt, wraz z bliźniaczym ORP „Grom”, 
został zbudowany w stoczni J. Samuel White, 
w Cowes na wyspie Wight. Zwodowano go 
w 1936 roku, a do służby wszedł 25 listopada 
1937 roku. Matką chrzestną została Cecylia 
Raczyńska, żona Edwarda Raczyńskiego, 
ówczesnego ambasadora RP w Londynie.

W trakcie II wojny światowej nazywany 
był „Lucky Ship” – szczęśliwy okręt. Uczest-
niczył w działaniach na Atlantyku, Morzu 
Śródziemnym i Morzu Północnym. Wsławił się 
(m.in.) obroną Cowes przed nalotami Luftwaffe 
w 1942 roku. ORP „Błyskawica” wrócił do 
Gdyni w 1947 roku. Jest okrętem-muzeum od 
1976 roku, zastępując ORP „Burza”.
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REJON UMOCNIONY HEL 
był najdłużej broniącą się polską 

placówką w trakcie walk na Wybrzeżu 
we wrześniu 1939 roku. Walczono od 
1 września do 2 października, broniąc 

się przed ostrzałem okrętów 
Kriegsmarine (w tym pancerników 

szkolnych „Schleswig-Holstein” 
i „Schlesien”), bombardowaniem 

samolotów Luftwaffe oraz atakami 
niemieckiej piechoty od strony 
Władysławowa. Obroną Rejonu 

Umocnionego Hel dowodził 
kmdr Włodzimierz Steyer (późniejszy, 

powojenny dowódca Marynarki 
Wojennej). Półwyspu broniło 3 tysiące 

marynarzy i żołnierzy, wspieranych 
(m.in.) przez: niszczyciel ORP „Wicher” 
i stawiacz min ORP „Gryf” (oba zostały 
zatopione podczas nalotu 3 września); 

trałowce – ORP „Czajka”, ORP „Czapla”, 
ORP „Jaskółka”, ORP „Mewa”, ORP 
„Rybitwa” i ORP „Żuraw” oraz pięć 

okrętów podwodnych – ORP „Orzeł”, 
ORP „Ryś”, ORP „Sęp”, ORP „Wilk” 

i ORP „Żbik”. Ważnym punktem obrony 
była 31. Bateria im. Heliodora 

Laskowskiego, dowodzona przez 
kpt. mar. Zbigniewa Przybyszewskiego, 

wyposażona w cztery nowoczesne 
armaty kal. 152,4 mm Bofors. 

W skład sił broniących nadmorskiego 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wchodziły: Morska Obrona Wybrzeża, 
Lądowa Obrona Wybrzeża oraz 

jednostki bezpośrednio 
podporządkowane Dowództwu Obrony 
Wybrzeża w Helu, na czele którego stał 

dowódca Floty kadm. Józef Unrug. 
Pierwotne plany obronne zakładały, że 

Rejon Umocniony Hel ma bronić się 
przez 14 dni. Mimo działań sił 
niemieckich, polscy żołnierze 

i marynarze walczyli przez 32 dni. 
Od 11 września pozostawali odcięci 
od reszty polskich sił na Wybrzeżu. 
W związku z wyczerpywaniem się 
zapasów żywności i amunicji oraz 

brakiem szans na uzyskanie wsparcia 
od innych, wciąż walczących polskich 
oddziałów, kadm. Józef Unrug podjął 
decyzję o kapitulacji. Podczas walk, 
przez niemiecką blokadę na morzu, 

zdołały przedrzeć się wszystkie polskie 
okręty podwodne, z których dwa – 

ORP „Orzeł” i ORP „Wilk” –
kontynuowały walkę z nieprzyjacielem 
wraz z aliantami, natomiast pozostałe 

trzy zostały internowane w Szwecji. 
Dzień przed kapitulacją Rejonu 

Umocnionego Hel przedostał się tam 
także kuter patrolowy ORP „Batory”.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów 
Marynarki Wojennej RP zwraca się 
z serdeczną prośbą do członków, 

przyjaciół i sympatyków o wsparcie inicjatywy 
ufundowania sztandaru naszej 
organizacji.

W 2022 roku będziemy 
obchodzili 30-lecie istnienia 
Stowarzyszenia Oficerów 
Marynarki Wojennej RP. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
przez ten czas nas wspierali.

Z okazji zbliżającej się 
rocznicy, wśród naszych 

Sztandar dla Stowarzyszenia 
Oficerów Marynarki Wojennej RP

członków zrodziła się inicjatywa ufundowania 
sztandaru Stowarzyszeniu Oficerów Marynarki 
Wojennej RP. Ceremonia uroczystego wrę-
czenia sztandaru, która będzie połączona 

z obchodami 30. rocznicy zało-
żenia stowarzyszenia, jest pla-
nowana 23 kwietnia 2022 roku 
w Gdyni.

Każdy fundator sztandaru 
stowarzyszenia, bez względu 
na wysokość wpłaconej daro-
wizny, zostanie wpisany do 
pamiątkowej Księgi Fundato-
rów i Darczyńców. 

kolorowe fotogramy. Ma rozmiar A2 i składa 
się z 14 kart, zawierających wiele nowych, 
niepublikowanych wcześniej fotografii, przed-
stawiających okręt i jego załogę. Można 
będzie go nabyć (od 17 listopada) w sklepie 
w budynku Muzeum MW w Gdyni lub przez 
witrynę internetową – www.muzeummw.pl. 
Cena egzemplarza wynosi 38 złotych. 

Prosimy uprzejmie o dokonywanie wpłat na konto bankowe:
nr rachunku – 13 1750 0012 0000 0000 2508 7658 

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej RP
81-374 Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1 

(z dopiskiem – „SZTANDAR”)
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W  Halifaksie załogą „Wodnika” 
oraz podchorążymi znakomicie 
zaopiekował się konsul hono-
rowy RP Jan Skóra, który od lat 

zabiegał w Ministerstwie Obrony Narodowej 
i Marynarce Wojennej o realizację wizyty. 
Niestety, odbyła się ona w czasie pandemii, co 
uniemożliwiło zorganizowanie odpowiedniej 
oprawy i ograniczyło planowaną liczbę spotkań 
z Polonią i stroną kanadyjską, która była bardzo 
zainteresowana pobytem polskiego okrętu. 

W gościnnej Nowej Szkocji
W trakcie pobytu w Halifaksie delegacja 

ORP „Wodnik” spotkała się z przedstawicielami 
Polonii oraz zwiedziła Kanadyjskie Muzeum 
Imigracji „Pier 21”. Budynek placówki funk-

cjonował w latach 1928-1971 jako terminal linii 
żeglugi oceanicznej, przez który przechodzili 
emigranci z całego świata. Dziś znajduje się 
tutaj wystawa poświęcona w całości historii 
emigracji do Kanady. Szacuje się, że przez 
okres działalności „Pier 21” do Kanady przy-
było ponad milion imigrantów z niemal wszyst-
kich zakątków świata, również z Polski. 

Przed muzeum znajduje się obelisk, upamięt-
niający polską emigrację na ten kontynent, 
przed którym złożono wieniec. Monument  
odsłonięto 18 września 2018 roku – w stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego 
głównym elementem jest skała – piaskowiec 
godulski, pochodzący z kamieniołomu w Karpa-
tach, skąd w przeszłości Polacy emigrowali 
najczęściej. Na nim znajduje się pamiątkowa 

Ostatnim portem po drugiej stronie Atlantyku, do którego zawinął  polski okręt szkolny, 
był Halifaks w Kanadzie. W trakcie 57 dni dalekomorskiego rejsu, podchorążowie II roku studiów 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni realizowali program szkolenia specjalistycznego, poznawali 
inne kultury i promowali nasz kraj za granicą. ORP „Wodnik” przeszedł łącznie 11800 mil morskich, 
uczestnicząc w najważniejszym tegorocznym przedsięwzięciu kształcenia przyszłych kadr floty.

tablica i polski orzeł. Według Statistics Canada, 
około milion Kanadyjczyków ma pełne lub 
częściowo polskie korzenie. W Nowej Szkocji 
co 10. mieszkaniec ma polskie pochodzenie. 

Delegacja z „Wodnika” uczestniczyła także 
w spotkaniu z przedstawicielami Polonii 
w najstarszym klubie jachtowym Ameryki – 
powstałym w 1837 roku – Królewskim Klubie 
Jachtowym Nowej Szkocji w Halifaksie. 

Wizyta ORP „Wodnik” miała istotne zna-
czenie promocyjne dla Polonii tego regionu, 
a także przyczyniła się do popularyzacji Polski 
w Kanadzie. Była okazją do przypomnienia 
wydarzeń historycznych i roli polskiej Marynarki 
Wojennej w czasie II wojny światowej. 

Po kilku dniach pobytu w Kanadzie, 22 lipca 
okręt wyruszył w rejs powrotny do Gdyni. 

Transatlantycki rejs „Wodnika”

1. ORP „Wodnik” wpływa do portu 
wojennego w Gdyni 7 sierpnia, 

wracając z dalekomorskiego rejsu. 
2. Zwiedzanie Kanadyjskiego Muzeum 

Imigracji „Pier 21”. Nad biurkiem 
oryginalna tablica z napisami (także 

w języku polskim) witającymi imigrantów. 
3. Dowódca 3. FO kadm. Mirosław 

Jurkowlaniec i rektor-komendant AMW 
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht 

podczas powitania załogi i podchorążych 
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Na falach Atlantyku
Dla podchorążych był to kolejny etap ich 

praktyki morskiej. Pogłębiali wiedzę z takich 
przedmiotów jak: nawigacja morska, astro-
nawigacja, okrętowe urządzenia nawigacyjne, 
radionawigacja, meteorologia i oceanografia 
oraz wiedza okrętowa. Zajęcia były prowa-
dzone w kabinie szkolnej (wyposażonej między 
innymi w stoły nawigacyjne i stanowiska 
do radionawigacji) oraz na pokładzie (okreś-
lano pozycję okrętu wykorzystując metody 
nawigacji terrestrycznej, nawigacji satelitar-
nej oraz astronawigacji).

Życie na pokładzie było podporządkowane 
systemowi wacht czterogodzinnych, które były 
obowiązkiem każdego podchorążego. Poza 
udziałem w zajęciach teoretycznych, uczest-
niczyliśmy w pracach bosmańskich i szkole-
niach ratowniczych oraz wykonywaliśmy zada-
nia ujęte w karcie zaliczenia praktyki – pod-
kreśliła mat pchor. Emilia Tokarska z Wydziału 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. 
Uważam, że nie jest trudno dostosować się do 
trybu życia okrętowego, jeśli przystępuje się 

również zalety bezpośredniej obserwacji 
działań kadry okrętowej, która chętnie dzieliła 
się swoim doświadczeniem, odpowiadała na 
pytania oraz udzielała rad i wskazówek. 

Każdy podchorąży, wchodząc na okręt, 
otrzymał swój przydział – numer okrętowy, 
który był dublującym numerem marynarza 
załogi stałej. Zgodnie ze swoim przydziałem, 
uczestniczyli np. w: sprzątaniu okrętu, pracach 
konserwacyjnych, przygotowaniu do wejścia 
do portu i pracach w kuchni. Byli rotacyjnie przy-
dzielani do pełnienia poszczególnych funkcji, aby 
mogli zapoznać się z całym okrętem – wyjaśnił 
dowódca „Wodnika” kmdr por. Paweł Ogórek.

Na pokładzie okrętu organizowano także 
zawody sportowe, w tym strzeleckie. Kadra 
okrętowa przygotowała szkolenie ratownicze 
z tratwą ratunkową. Ćwiczono skoki do wody, 
dopłynięcie do tratwy i wejście na nią, następ-
nie powrót na okręt po sztormtrapie. Nie zapo-
mniano o tradycyjnej uroczystości chrztu 
morskiego, będącego chwilą relaksu oraz 
wytchnienia od pokładowej rutyny. 

*     *     *
Załoga ORP „Wodnik” i podchorążowie AMW 

złożyli na wodach Morza Północnego wieniec 
upamiętniający załogę legendarnego okrętu 
podwodnego ORP „Orzeł”, który nie wrócił 
z patrolu bojowego w 1940 roku. Oddano 
także hołd załodze niszczyciela ORP „Orkan”, 
zatopionego na Atlantyku w 1943 roku wraz 
z liczącą ok. 200 osób załogą, podczas eskor-
towania alianckiego konwoju „SC-143”.

do praktyk będąc zmotywowanym i świado-
mym obowiązków. Ten rejs utwierdził mnie 
w przekonaniu, że nawet doskonale opanowana 
wiedza „książkowa” nie umożliwi bezbłędnego 
wykonywania obowiązków oficera wachtowego. 
Jest więc zasadne odbywanie jak największej 
liczby praktyk przed objęciem pierwszego stano-
wiska służbowego na okrętach. Poza tym, był 
to dla mnie trening samodyscypliny, cierpliwości 
oraz pracy w zespole. 

Przyszli mechanicy okrętowi zapoznawali 
się z urządzeniami okrętowymi, ich obsługą 
i dokumentacją, a także pełnili wachty morskie 
w ramach pionu eksploatacji. Na okręcie 
dublowaliśmy członków załogi stałej, stąd 
nasze obowiązki były bardzo zbliżone także 
pod względem wacht i służb w portach – 
stwierdził mat pchor. Michał Piekutowski 
z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. 
Najtrudniejsze było przełożenie teorii na 
praktykę. Sprzęt, systemy czy instalacje mogą 
nas zawsze zaskoczyć różnorakimi niespraw-
nościami, dlatego należy dokładnie poznać 
okręt, na którym pełni się służbę. Podkreślił 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

W rejsie na ORP „Wodnik” 
wzięło udział około 110 osób. 

Praktyki specjalistyczne nawigacyjno-
-astronomiczne i mechaniczne odbyło 

łącznie 56 podchorążych II roku 
studiów: 39 polskich (30 z Wydziału 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 
oraz 9 z Wydziału Mechaniczno-

-Elektrycznego) i 17 zagranicznych 
(10 Katarczyków z Wydziału Nawigacji 

i Uzbrojenia Okrętowego oraz 
7 Kuwejtczyków z Wydziału 

Mechaniczno-Elektrycznego). 
Przeprowadzono ponad tysiąc 

godzin zajęć praktycznych.

B A N D E R A
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Rozewski 43. Batalion Saperów 
podlega 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 
Jego zadaniem jest zabezpieczenie 

inżynieryjne działań sił flotylli, w tym: 
tworzenie zapór inżynieryjnych, 

wykrywanie i likwidowanie niewybuchów, 
utrzymywanie infrastruktury baz 

morskich, organizowanie punktów 
poboru i oczyszczania wody oraz 

likwidowanie zniszczeń i rozpoznanie 
inżynieryjne sił przeciwnika. W skład 

batalionu wchodzi pododdział chemiczny, 
który jest przeznaczony (m.in.) do 

realizacji przedsięwzięć umożliwiających 
wykonanie zadań przez zespoły okrętów 

i jednostki brzegowe w warunkach 
zagrożenia skażeniami, użycia przez 

przeciwnika broni masowego rażenia oraz 
skażeń środkami promieniotwórczymi, 

biologicznymi i chemicznymi.

Regularne szkolenia specjalistyczne na 
poligonie są gwarantem utrzymania 
wysokiego poziomu gotowości do 

wykonania głównych zadań jednostki. Zajęcia 
poligonowe są organizowane dwa razy w roku, 
zazwyczaj zimą i latem, aby ćwiczyć w różnych 
warunkach pogodowych – podkreślił pełniący 
obowiązki dowódcy 43. Batalionu Saperów 

pach P2P, z których odstrzeliwuje się je 
w stronę morza.

Załogi transporterów rozpoznania inżynieryj-
nego TRI oraz opancerzonych pojazdów rozpo-
znania skażeń BRDM-2rs wykonały strzelania 
z broni pokładowej do tarcz rozstawionych na 
morzu. Żołnierze batalionu wykonali także 
strzelania szkolne i bojowe z broni etatowej. 

uatrakcyjniają i urozmaicają wykonywane 
przez pododdziały zadania w tych obszarach, 
w których jest to możliwe.

W ramach zajęć z technik minowania i roz-
minowywania ustawiano pojedyncze miny 
ćwiczebne, a następnie pola minowe, w których 
wykonywano tzw. przejścia. W podobny sposób 
zastosowano miny bojowe TM-62M. Drużyny 

saperów wykonywały przejścia, wytyczając 
bezpieczny korytarz dla pojazdów. Miny usta-
wiano zarówno na lądzie jak i na morzu. Te 
ostatnie zadania, z wykorzystaniem min bojo-
wych, były szczególnie trudne i ważne – pod-
kreślił kmdr ppor. Sebastian Tesarowski. 

Współpracując z 8. Kołobrzeskim Batalio-
nem Saperów w Dziwnowie, zrealizowano 
szkolenia z wykonywania przejść w przeciw-
desantowych zaporach minowych, w ramach 
których odstrzelono zespoły bojowe ładunków 
wydłużonych (ZB-WŁWD), wykonując przejścia 
o długości 100 m i szerokości do 10 m każde. 
Wyrzutnie tego typu są montowane na okrę-
tach transportowo-minowych, gdzie ładunki 
są wystrzeliwane w stronę lądu, a w wypadku 
batalionu, na transporterach PTS-M i przycze-

Przez trzy tygodnie października, pododdziały 43. Batalionu Saperów w Rozewiu szkoliły się 
na zajęciach poligonowych w Ustce. Ćwiczono (m.in.) techniki minowania oraz rozminowywania, 

a także ewakuację z pola walki, którą przeprowadził zespół zabezpieczenia medycznego.

Saperzy na poligonie

Kompania chemiczna przeprowadziła roz-
poznanie oraz likwidację skażeń dróg, terenu 
oraz infrastruktury usteckiego poligonu. Po 
przemieszczeniu do Punktu Bazowania Hel, 
rozwinęto Okrętowy Punkt Likwidacji Skażeń. 

Logistycy zajmowali się (m.in.) naprawą 
uszkodzonych pojazdów oraz zabezpieczeniem 
przemarszu pododdziałów. Żołnierze kompanii 
technicznej przygotowywali elementy konstrukcji 
drewnianych, budowali schrony i szczeliny oraz 
wydobywali i oczyszczali wodę na potrzeby 
innych pododdziałów. Doskonalono zadania 
związane z rozbudową inżynieryjną terenu oraz 
budową obiektów fortyfikacyjnych na stanowi-
skach ogniowych i w rejonach ześrodkowania. 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

kmdr ppor. Sebastian Tesarowski. Zostały tak 
zaplanowane, aby każdy pododdział oraz ich 
dowódcy mogli sprawdzić się w rzeczywistym 
działaniu. Zadania poligonowe są powtarzalne, 
dlatego wprowadzamy nowe elementy, które 
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Jest to największe ćwiczenie wojskowe – 
organizowane od 2015 roku – całkowicie 
poświęcone badaniom i testowaniu bez-

załogowych systemów morskich, obejmujących: 
bezzałogowe jednostki nawodne (USVs – 
Unmanned Surface Vehicles), bezzałogowe 
jednostki podwodne (UUVs – Unmanned Under-
water Vehicles) oraz bezzałogowe jednostki 
powietrzne (UAVs – Unmanned Aerial Vehic-
les). Skupiono się (m.in.) na: polu taktyki ich 
użycia, szkoleniu operatorów, weryfikowaniu 
skuteczności wykorzystywanych technologii 
oraz zwiększeniu interoperacyjności – w kon-
tekście sprzętu i prowadzonych operacji. 

Polski zespół, dysponujący podwodnym 
pojazdem „Gavia”, uczestniczył w części 
ćwiczenia poświęconej działalności z wyko-
rzystaniem bezzałogowych pojazdów pod-
wodnych (UUV). Każdy zespół przeszukiwał 
za pomocą swojego pojazdu podwodnego 
pięć obszarów, na których wcześniej zostały 
postawione miny ćwiczebne. Zadaniem zespo-
łów było określenie położenia oraz rodzaju 
miny. Misje pojazdu trwały kilka godzin. 

dostosowanie ich do wspólnej pracy, a doce-
lowo – stworzenie jednego, wspólnego systemu 
dla sojuszu – podkreślił por. mar. Wojciech 
Radziszewski. Operator pojazdu „Gavia” 
bosm. Mateusz Pasiecznik dodał, że – Ważnym 
elementem jest integracja załóg okrętów oraz 
operatorów pojazdów, co ułatwi stworzenie 
jednolitych procedur ich użycia, na przykład 
w ramach stałych zespołów sił obrony przeciw-
minowej NATO. 

Polska Marynarka Wojenna wzięła udział 
w tym ćwiczeniu po raz trzeci. Nasz zespół 
był jednym z sześciu, które operowały bez-
załogowym pojazdem podwodnym. Łącznie, 
na portugalskich wodach swoje wyposażenie 
sprawdzało 17 marynarek wojennych świata, 
15 podmiotów badawczo-rozwojowych, uczel-
nia wyższa i osiem organizacji z ramienia NATO. 
Przedsięwzięcie współorganizował Wydział 
Inżynierii Uniwersytetu w Porto oraz NATO 
STO CMRE (Science and Technology Orga-
nization – Centre for Maritime Research and 
Experimentation) – instytucja naukowa sojuszu 
zajmująca się technologiami morskimi. 

*     *     *
Islandzkie pojazdy podwodne „Gavia” są 

użytkowane przez 8. FOW od 2014 roku. 
Ćwiczenia z użyciem tego sprzętu – poszuki-
wanie i identyfikowanie obiektów zalegających 

Dodatkowym zadaniem była klasyfikacja wy-
krytych, „przy okazji”, innych obiektów – 
wyjaśnił por. mar. Wojciech Radziszewski, 
kierownik podwodnych działań minerskich 
oraz dowódca grupy uczestniczącej w ćwicze-
niu. Uzyskane dane były analizowane przez 
zespoły, a następnie przesyłane do sztabu 
ćwiczenia, gdzie były weryfikowane.

Urządzenie wykorzystywane przez Polaków 
rejestruje obraz w dużej rozdzielczości, może 
pracować do głębokości 200 m i przecze-
sywać pas dna morskiego o szerokości do 
120 m. Dwie baterie zasilające umożliwiają 
pracę do 10 godzin. Pojazd porusza się po 
trasie zaprogramowanej przez operatora. 

Wykonując zadania na tych samych 
akwenach, poszczególne zespoły (także 
organizatorzy) mogły ocenić skuteczność 
swoich systemów i metod działania oraz porów-
nać wyniki badań. Wśród celów ćwiczenia są 
(m.in.): stymulacja rozwoju technologii 
pojazdów podwodnych, sprawdzenie kom-
patybilności systemów różnych państw w trakcie 
wykonywania identycznego zadania oraz 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Z „Gavią” w Portugalii
Zespół specjalistów z 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża wziął udział w ćwiczeniu „REP (MUS) 21” 
(ang. Recognized Environmental Picture – Maritime Unmanned 
Systems), współorganizowanym przez portugalską marynarkę 
wojenną (Marinha Portuguesa). Tegoroczna edycja ćwiczeń 
odbyła się na Atlantyku – od 13 do 24 września – w rejonie 
miejscowości Sesimbra oraz Półwyspu Tróia.

na dnie morza – odbywają się regularnie, przynaj-
mniej raz w miesiącu – wyjaśnił bosm. Mateusz 
Pasiecznik. Pojazdy mogą być wykorzystywane 
do poszukiwania przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych, w celu późniejszej neutraliza-
cji przez nurków minerów lub specjalistyczne 
pojazdy podwodne, znajdujące się np. w wypo-
sażeniu niszczyciela min ORP „Kormoran”.

Współczesne bezzałogowe systemy i techno-
logie morskie mogą wspierać ochronę szlaków 
komunikacyjnych, redukować ryzyko i koszty 
operacji przeciwminowych. 
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Pierwszą edycję ćwiczenia z cyklu 
„Northern Coasts” zainicjowała – 
w 2007 roku – niemiecka marynarka 
wojenna (Deutsche Marine). Istot-

nym aspektem jest bezpieczeństwo na Morzu 
Bałtyckim oraz współpraca z państwami 
regionu, które nie należą do NATO. W tym 
roku organizatorem manewrów były szwedzkie 
siły zbrojne (Försvarsmakten). Ich celem była 
poprawa zdolności sił morskich do prowadzenia 
połączonych operacji utrzymania stabilności 
i bezpieczeństwa w rejonie bałtyckim. Uczest-
niczyły w nich: Belgia, Dania, Estonia, Fin-
landia, Francja, Holandia, Kanada, Litwa, 
Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, 
USA i Włochy. Ważną kwestią było również 
umożliwienie załogom okrętów z różnych 
państw ćwiczenia w ramach większych, między-
narodowych zespołów – co sprzyjało wzmac-
nianiu relacji i współpracy z sojusznikami 
oraz z krajami partnerskimi NATO. 

Zgrywanie sił
W trakcie 13 dni ćwiczeń, odbywających 

się w rejonie Blekinge i Skåne, wykonano 
wiele zróżnicowanych zadań. Załogi okrętów 
doskonaliły (m.in.): procedury z zakresu obrony 
przeciwminowej oraz współdziałanie podczas 
odpierania ataków sił nawodnych, zwalczania 
okrętów podwodnych i obrony powietrznej. 

W międzynarodowym ćwiczeniu „Northern Coasts 21” – od 9 do 23 września – wziął udział 
niszczyciel min ORP „Kormoran” z 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety 
oraz trałowiec bazowy ORP „Drużno” z 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców. Tegoroczne 
manewry, rozgrywane u wybrzeży Szwecji, zgromadziły łącznie 28 okrętów, 10 samolotów 
i śmigłowców oraz dwa tysiące żołnierzy i marynarzy z 15 państw.

Na północnych rubieżach

Manewry poprzedziła tzw. faza portowa 
w szwedzkiej Karlskronie, w trakcie której 
ustalono szczegóły poszczególnych epizodów 
ćwiczeń, a dowódcy okrętów otrzymali pierw-
sze tzw. wprowadzenia oraz zadania. Wśród 
wielu wyzwań stojących przed ćwiczącymi 
załogami, jednym z największych okazała się 
pogoda. Dodatkowo, nawigację w rejonie 
prowadzenia działań utrudniały lokalne 
warunki naturalne – skaliste i kamieniste dno, 
duża liczba płycizn oraz wahania głębokości.

Ćwiczenie „Northern Coasts 21” składało 
się z dwóch faz. Pierwszą była faza ćwiczenia 
CET/FIT, polegająca na integracji sił morskich 
biorących udział w manewrach. Służyła ona 
zgraniu w działaniu grup zadaniowych przez 
wykonanie (m.in.) epizodów z zakresu: przejścia 
w ugrupowaniu do rejonu działań, obrony 
przed jednostkami nawodnymi oraz atakami 

z powietrza, uzupełniania zapasów na morzu 
i prowadzenia operacji przeciwminowych. 
Podczas drugiej fazy ćwiczenia (pk. „Orcona 
Garden”) wykonywano zadania zbliżone do tych, 
które mogą zaistnieć w rzeczywistej sytuacji 
kryzysowej lub wybuchu konfliktu zbrojnego. 
Polskie okręty – niszczyciel min proj. 258 
ORP „Kormoran” i trałowiec bazowy proj. 207P 
ORP „Drużno” – działały razem z jednostkami 
Królewskiej Szwedzkiej Marynarki Wojennej 
(Svenska Marinen) w rejonie Karlskrony, a następ-
nie wykonywały zadania obrony przeciwminowej 
(Mine Countermeasures – MCM) na akwenach 
wyznaczonych przez organizatora ćwiczenia.

Sprawdzone działania
Załoga ORP „Drużno” sprawdziła (m.in.)

swoje umiejętności w zakresie wykonywania 
trałowania kontaktowego, co było związane 
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z charakterystyką akwenu ( w tym jego głębo-
kością), która umożliwiała wykorzystanie 
przez potencjalnego przeciwnika jedynie min 
morskich kotwicznych. Dowodzący okrętem 
por. mar. Adam Pilipczuk podkreślił, że działania 
przeciwminowe prowadzone przez trałowce 
bazowe umożliwiają oczyszczenie toru wod-
nego w stosunkowo krótkim czasie. Polega to 
na mechanicznym uwolnieniu miny od kotwicy, 
przez przecięcie tzw. minliny. Zaletą tego roz-
wiązania jest również możliwość odtworzenia 
zdolności użycia uzbrojenia bez konieczności 
wejścia do portu, nawet w wypadku uszkodzenia 
bądź zerwania liny trałowej. Na arenie między-
narodowej jesteśmy odbierani jako specjaliści 
w dziedzinie trałowania kontaktowego. Spoty-
kamy się z dużym uznaniem tej techniki prowa-
dzenia działań przeciwminowych, ze względu 
na jej wysoką skuteczność w ograniczonym 
czasie – dodał dowódca ORP „Drużno”. 

Operacje z zakresu obrony przeciwminowej 
prowadzono w rejonach o zróżnicowanych 
głębokościach oraz o dużym natężeniu ruchu 
jednostek, głównie żaglowych. Wymagało to od 
oficerów wachtowych maksymalnej koncentracji 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa okrętu. 

B A N D E R A

te dwa aspekty, „Northern Coasts 21” był nie-
wątpliwie ważnym, kolejnym krokiem do osiąg-
nięcia jednego ze stojących przed okrętem 
celów – wejścia w skład Stałego Zespłu Sił 
Przeciwminowych NATO Grupa 1 (Standing 
NATO Mine Countermeasures Group 1 – 
SNMCMG-1). Zwrócił również uwagę, że 
udział w ćwiczeniu był niejako testem, do 
którego przygotowywano się od chwili wejścia 
okrętu do służby – poczynając od badań 
eksploatacyjno-wojskowych, przez stworzenie 
tzw. organizacji codziennej i bojowej, opraco-
wanie procedur okrętowych oraz wykonanie 
tzw. zadań programowych i udział w przed-
sięwzięciach narodowych – To ćwiczenie było 
surowym weryfikatorem, potwierdzeniem 
przyjętych założeń organizacyjnych, w całym 
spectrum prowadzonych działań – od utrzy-
mywania łączności w grupie i prowadzenia 
działań przeciwminowych, na obronie przeciw-
lotniczej i działaniach asymetrycznych kończąc. 
Duże znaczenie dla realizacji wyznaczonych 
celów miało skuteczne wykorzystanie nowo-
czesnego wyposażenia okrętu, w tym pojazdów 
głębinowego systemu obrony przeciwminowej 
„Morświn” i „Głuptak”. 

Po zakończeniu „Northern Coasts 21” załoga 
niszczyciela min ORP „Kormoran” będzie 
kontynuowała szkolenie zarówno w wariancie 
narodowym jak i międzynarodowym, doskonaląc 
procedury wykorzystania specjalistycznego wy-
posażenia pokładowego oraz przygotowując się 
do przyszłej, stałej współpracy z sojusznikami. 

*     *    *
Polskie załogi zaprezentowały podczas ćwi-

czenia „Northern Coasts 21” wysoki poziom 
wyszkolenia specjalistycznego w dziedzinie 
zwalczania (m.in.) min kotwicznych kontak-
towych oraz min dennych niekontaktowych. 
Zademonstrowały sojusznikom efektywne 
wykorzystanie zarówno najnowocześniejszego 
wyposażenia, jak i sprawdzonych, klasycz-
nych metod, od lat stosowanych przez polską 
Marynarkę Wojenną w działaniach przeciw-
minowych. Zadania wykonywano w trudnych 
warunkach atmosferycznych i przy obostrzeniach 
wynikających z pandemii COVID-19. Istotne 
było także zaakcentowanie rosnącego znaczenia 
międzynarodowej współpracy na Bałtyku. 

Udział w ćwiczeniu był sprawdzianem dla 
okrętu, który (w latach 2017-2019) przeszedł 
gruntowną modernizację, w tym wymianę 
napędu głównego. Planowane doposażenie 
w pojazdy podwodne do identyfikowania oraz 
niszczenia obiektów podwodnych umożliwi 
wykonywanie zadań przeciwminowych w znacz-
nie szerszym zakresie niż do tej pory. Nowe 
możliwości w zwalczaniu zagrożenia minowego 
będą przydatne zwłaszcza podczas np. przyszłej 
służby w składzie elitarnego zespołu sił obrony 
przeciwminowej NATO. 

Nowa jakość
Dla niszczyciela min ORP „Kormoran” było 

to pierwsze tak duże międzynarodowe przed-
sięwzięcie, w którym wziął udział. Cwiczenie 
wykorzystano do kolejnego sprawdzenia moż-
liwości jego nowoczesnego uzbrojenia oraz 
do doskonalenia specjalistycznych umiejęt-
ności przez załogę w rejonie o odmiennej 
charakterystyce niż na Bałtyku południowym. 
Do jego zadań należało (m.in.) oczyszczenie 
toru podejściowego do portu Västervik oraz 
wsparcie działań nurków sprawdzających 
miejsca do cumowania jednostek. Załoga 
okrętu wzięła udział także w epizodach wy-
kraczających poza schemat typowych działań 
przeciwminowych, odpierając np. atak ter-
rorystyczny oraz atak powietrzny. 

Dowódca okrętu kmdr ppor. Kacper Sterne 
podkreślił, że było to jedno z najważniejszych 
dotychczasowych wyjść w morze – Udział 
w ćwiczeniu międzynarodowym tej rangi pozo-
staje zawsze w pamięci załogi okrętu. Do tej 
pory ORP „Kormoran” nie brał udziału w tego 
typu operacjach morskich ze względu na pro-
wadzone badania eksploatacyjno-wojskowe 
oraz zbieranie niezbędnej wiedzy z zakresu 
jego bojowego wykorzystania. Biorąc pod uwagę 

Rafał Kamiński
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Marynarze w kombinezonach 
ratunkowych Helly Hansen HPS-3 

podczas treningu z metod przetrwania 
na wodzie, wewnątrz 10-osobowej, 

treningowej tratwy ratunkowej BMW

Jednym z pierwszych etapów szkolenia 
było awaryjne opuszczenie okrętu przez 
skok w kombinezonach ratowniczych do 

wody z burty jednostki oraz bezpieczne 
dotarcie do zwodowanej tratwy ratunkowej. 
Trenowano tzw. grupowanie się i przestrzeganie 
zasad przetrwania na morzu, a także 
właściwe zachowanie się rozbitków 
w tratwie. Szkoleni zapoznali się (m.in.)
z użyciem środków pirotechnicznych 
(pław dymnych, flar i rakiet spado-
chronowych), ułatwiających służbie SAR 
lokalizację punktu, z którego wysłano 
sygnał wzywania pomocy.

Dowódca „R-14” por. mar. Łukasz 
Dahm podkreślił, że dużym wyzwaniem 
podczas tej części szkolenia było 
ustawienie tratwy ratunkowej w prawi-
dłowym położeniu, mimo dobrych 
warunków hydrometeorologicznych. 
Zaznaczył przy tym, że załoga cyklicznie 
przechodzi podobne szkolenia, w celu pod-
trzymywania określonych nawyków i umiejęt-
ności. ORP „Zbyszko” jest jednostką ratow-
niczą, która może brać udział w akcjach SAR, 
dlatego tak ważne jest utrzymywanie wysokiego 
poziomu specjalistycznego wyszkolenia załogi.

deskę ortopedyczną, stabilizującą kręgosłup. 
Tak zabezpieczonego rannego rozbitka prze-
kazano na pokład okrętu, w celu udzielenia 
dalszej pomocy medycznej.

Szkolenia specjalistyczne na morzu służą 
zdobywaniu przez załogę doświadczenia 
w prowadzeniu działań w warunkach zbliżo-
nych do rzeczywistych, co jest istotne (m.in.) 
w celu właściwego i profesjonalnego zabez-
pieczenia działań sił okrętowych MW oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa morskiego na 
obszarze polskiej strefy SAR na Bałtyku.

*    *    *
Kuter ratowniczy ORP „Zbyszko” (wraz 

z bliźniaczym ORP „Maćko)” służy w Dywi-
zjonie Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów 

w Gdyni. Jednostka wielokrotnie brała 
udział w dużych ćwiczeniach krajo-
wych i międzynarodowych. W 2016 roku 
okręt przeszedł gruntowną modernizację. 
W wyposażeniu jest (m.in.) nowoczesny 
system LARS, składający się z otwar-
tego dzwonu nurkowego i wyciągarki, 
umożliwiający wykonywanie prac na 
głębokości do 80 m. Zmodernizowano 
komorę dekompresyjną, która jest klu-
czowa dla bezpieczeństwa nurków oraz 
załóg ewakuowanych z okrętów pod-
wodnych. Zainstalowano nowy system 
kotwiczenia i pozycjonowania, dźwig 

pokładowy HLRM 35/2S, sonar MS 1000 
oraz tzw. system obserwacji technicznej.

„Zbyszko” szkoli się
Załoga kutra ratowniczego ORP „Zbyszko” odbyła na 
Zatoce Gdańskiej – 13 października – szkolenie z zakresu 
posługiwania się środkami ratunkowymi. Doskonalono techniki 
wykorzystywania sprzętu ratowniczego i pirotechniki oraz 
ćwiczono nadawanie sygnałów wzywania pomocy.  
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Na koniec przeprowadzono ćwiczenie ratow-
nicze, podczas którego wykonywano zadanie 
polegające na podjęciu z morza rozbitka, 
z prawdopodobnymi obrażeniami ciała, na 
przykład z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa. 
W tym konkretnym wypadku konieczne było 

precyzyjne podejście łodzią ratowniczą do 
poszkodowanego (w warunkach dużego falo-
wania), a następnie wykonanie przez ratow-
nika skoku do wody i podjęcie rannego na 

Rafał Kamiński, Michał Pietrzak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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czącymi projekt „Baltic Sea Demo”. Działaliśmy 
według szczegółowego scenariusza – wszystko 
było zaplanowane co do minuty. Biorąc pod 
uwagę skalę tego projektu, nasz udział 
w przedsięwzięciu może i był niewielki, ale nie 
bez znaczenia – podkreślił dowódca „Czajki” 
kpt. mar. Wojciech Zaleski.

W trakcie pokazu na morzu zrealizowano 
dwa scenariusze. Pierwszy dotyczył zagrożeń 
nawodnych – ataku asymetrycznego, gdzie 
ORP „Czajka” odgrywał rolę statku-matki dla 
szybko poruszających się obiektów nawod-
nych. Najważniejszym punktem scenariusza 
była operacja typu „opposed boarding” (działa-
nia przeciwabordażowe), przeprowadzona we 
współpracy z litewskimi siłami specjalnymi. 

Drugi scenariusz obejmował przeciw-
działanie niezidentyfikowanej aktywności 
podwodnej. Zadaniem załogi okrętu nie było 

wykrycie pojazdów podwodnych, a posta-
wionych przez nie obiektów. W ramach przy-
gotowania do demonstracji, flota szwedzka 
postawiła minę ćwiczebną – naszym zadaniem 
było odnalezienie jej w określonym czasie. 
Wykonaliśmy to zadanie z wykorzystaniem 
autonomicznego pojazdu podwodnego GAVIA, 
należącego do „Marinha Portuguesa” – sił mor-
skich Portugalii – wyjaśnił kpt. mar. Wojciech 
Zaleski. Na ORP „Czajka” zaokrętowaliśmy 
dwóch przedstawicieli portugalskiej floty, 
którzy obsługiwali pojazd. Do jego użycia jest 
potrzebnych kilka osób, a także (m.in.) żuraw 
i łódź motorowa. Polska Marynarka Wojenna 
dysponuje identycznymi pojazdami klasy AUV, 
więc współpraca nie stanowiła dla nas problemu. 
Obraz z sonaru został przesłany do dowództwa 
operacji w szwedzkiej Ravlundzie. 

Udział w projekcie „Ocean 2020” był ostat-
nim zadaniem wykonanym przez niszczyciel 
min ORP „Czajka”. Zwodowany w 1966 roku, 
po 55 latach służby pod biało-czerwoną banderą 
zostanie wycofany z linii w grudniu tego roku. 

Razem z bliźniaczymi okrętami projektu 
206FM – ORP „Flaming” i ORP „Mewa” – za-
pisał ważne karty historii polskich sił przeciw-
minowych, także w kontekście działań w ramach 
Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO Grupa 1 (SNMCMG-1). 

Projekt „Ocean 2020” jest realizowany 
we współpracy z Europejską Agencją 
Obrony (European Defence Agency – 

EDA) w ramach unijnego programu PADR 
(Preparatory Action on Defence Research, 
czyli działań przygotowawczych w dziedzinie 
badań obronnych). Jego celem jest opracowanie 
koncepcji zintegrowanego systemu wymiany 
informacji między elementami systemów bez-
załogowych (powietrznych, nawodnych i pod-
wodnych) operujących w środowisku mor-
skim w ramach wspólnej operacji. W skład 
zespołu projektowego weszli przedstawiciele 
43 podmiotów z 15 państw. Nasz kraj reprezen-
towali (m.in.) specjaliści z Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. 
w Gdyni oraz niszczyciel min ORP „Czajka” 
(projektu 206FM) z 13. Dywizjonu Trałowców 
stacjonującego w Gdyni, wchodzącego w skład 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 
Nad przebiegiem całości przedsięwzięcia 

Niszczyciel min ORP „Czajka” z 13. Dywizjonu Trałowców 
w sierpniu uczestniczył w międzynarodowym projekcie rozwoju 
morskich technologii „Ocean 2020”. Załoga polskiej jednostki 
wykonywała zadania u wybrzeży Szwecji, demonstrując 
osiągnięcia tej ważnej inicjatywy Unii Europejskiej.

Ostatnie zadanie „Czajki” 
w projekcie „Ocean 2020”

czuwała „Svenska Marinen” – Królewska 
Szwedzka Marynarka Wojenna. 

Celem pokazów, wieńczących projekt, była 
prezentacja rozwiązań umożliwiających łącze-
nie różnych źródeł danych oraz ich integrację 
z systemem zarządzania walką (Combat Mana-
gement System – CMS). Zadania w ramach 
„Ocean 2020” nie były zwykłymi manewrami, 
ale właśnie swego rodzaju pokazami wień-

Katarzyna Kamińska
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potwierdzona (w zatwierdzonej Koncepcji 
Strategicznej NATO) pilna potrzeba operacyjna 
posiadania zdolności AGS. W lutym 2012 roku 
Rada Północnoatlantycka podjęła decyzję 
o wspólnym pokryciu kosztów eksploatacji AGS, 
natomiast we wrześniu 2015 roku rozpoczęły 
się naziemne testy pierwszego samolotu NATO 
RQ-4D oraz aktywacja sił NATO do obsługi 
systemu AGS – co oznaczało, że sojusznicy 
formalnie uzgodnili konfigurację (czyli liczbę 
personelu i tzw. strukturę rangową). Jednostką 
odpowiedzialną za obsługę zdalnie sterowa-
nego samolotu AGS NATO RQ-4D była baza 
lotnicza Sigonella na Sycylii.

W latach 2016-2019 wykonano szereg 
lotów testowych, w celu dalszego rozwijania 
możliwości systemu AGS – w tym pierwszy 
lot zdalnie sterowany z głównej bazy operacyj-
nej AGS w Sigonelli, pod koniec 2017 roku.

W latach 2018-2019 została uruchomiona 
tymczasowa infrastruktura AGS w Sigonelli. 
Na miejscu rozpoczęto budowę stałych obiek-
tów dla komponentów AGS oraz szkolenie 
pilotów, analityków systemu, operatorów 
i konserwatorów urządzeń. Pierwszy z pięciu 
samolotów AGS NATO RQ-4D wylądował 
w Sigonelli w listopadzie 2019 roku, nato-
miast drugi – w grudniu tego samego roku. 
Pozostałe trzy – w lipcu i listopadzie 2020 roku. 
Początkową zdolność operacyjną osiągnięto 
15 lutego 2021 roku. 

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

Głównym zadaniem systemu JISR (Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, czyli 
połączonego wywiadu, nadzoru i rozpoznania) jest dostarczanie informacji i danych wywiadowczych 

kluczowym decydentom, pomagających w podjęciu terminowych i trafnych decyzji, które mają istotne 
znaczenie dla wszystkich operacji wojskowych. Wspólny system JISR gromadzi dane i informacje zebrane 

w ramach takich systemów jak: NATO AWACS i NATO Alliance Ground Surveillance (AGS), a także 
z szerokiej gamy krajowych zasobów JISR z obszarów kosmicznych, powietrznych, lądowych i morskich. 

JISR jest ważnym elementem operacji i misji NATO oraz kamieniem węgielnym w polityce 
odstraszania i obrony prowadzonej przez sojusz północnoatlantycki. 
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do danych z obserwacji naziemnej w czasie 
zbliżonym do rzeczywistego oraz w sposób 
interoperacyjny. Projekt nie uzyskał jednak 
akceptacji większości członków sojuszu i został 
odłożony na później. W 2001 roku Rada Północ-
noatlantycka zdecydowała o rewitalizacji sys-
temu AGS przez program rozwojowy, dostępny 
dla wszystkich krajów NATO. W 2004 roku 
sojusz poczynił dalsze kroki, decydując się na 
tzw. flotę mieszaną. Segment lotniczy miał 
obejmować załogowe samoloty Airbus A321 
i bezzałogowe statki powietrzne typu Global 
Hawk, podczas gdy segment naziemny miał 
składać się z obszernego zestawu stałych 
i rozmieszczanych stacji naziemnych. 

Ze względu na malejące europejskie budżety 
obronne, NATO zdecydowało (w 2007 roku) 
o budowie uproszczonego systemu, w którym 
segment lotniczy miał być oparty na goto-
wym, bezpilotowym samolocie UAV Global 
Hawk Block 40.

W lutym 2009 roku członkowie NATO 
(uczestniczący w programie AGS) rozpoczęli 
proces podpisywania porozumienia (Memo-
randum of Understanding). Był to znaczący 
krok naprzód na drodze do osiągnięcia pilnie 
potrzebnej zdolności operacyjnej, niezbędnej 
dla sojuszu północnoatlantyckiego. 

Kolejnym ważnym kamieniem milowym dla 
programu AGS był szczyt NATO w Lizbonie 
w 2010 roku, podczas którego została ponownie 

W celu wypełniania swoich misji 
i zadań, NATO musi inwesto-
wać w interoperacyjne, najno-
wocześniejsze oraz skuteczne 

systemy bojowe i sprzęt techniczny. Sojusz 
odgrywa ważną rolę w ocenie i wyznaczaniu 
celów do rozwoju tzw. narodowych lub zbioro-
wych zdolności oraz ułatwia rozwój innowacji 
na szczeblu krajowym i wielonarodowym. Pakt 
północnoatlantycki pomaga również krajom 
członkowskim zdecydować, jak i gdzie powinny 
inwestować w obronę. Wspiera także sojuszników 
w określaniu i rozwijaniu wielonarodowych 
projektów współpracy, mających dostarczać 
kluczowe zdolności obronne, potrzebne do 
zapewnienia bezpieczeństwa sojuszu. NATO 
uczestniczy w identyfikowaniu, inicjowaniu 
i rozwijaniu wielonarodowej współpracy w naj-
ważniejszych obszarach – która ma służyć 
obniżeniu kosztów przedsięwzięć, przy jedno-
czesnej poprawie wartości operacyjnych, dzięki 
zwiększonej kooperacji w zakresie: wyposa-
żenia, szkoleń, doktryn i procedur. 

Program budowy Sojuszniczego Systemu 
Obserwacji Sytuacji Naziemnej NATO AGS 
(Alliance Ground Surveillance) został zapocząt-
kowany przez Komitet Planowania Obrony NATO 
w 1992 roku. Miał on zapewnić pełne i zin-
tegrowane możliwości obserwacji naziemnej, 
co umożliwiłoby sojuszowi i państwom człon-
kowskim nieograniczony i niefiltrowany dostęp 

CZĘŚĆ 2
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System AGS składa się z pięciu zdalnie pilo-
towanych samolotów NATO RQ-4D Phoenix 
oraz powiązanych z nimi naziemnych stacji 
dowodzenia i kontroli, rozmieszczonych na 
obszarze Europy. Samolot AGS NATO RQ-4D 
jest oparty na samolocie amerykańskich sił 
powietrznych Global Hawk Block 40. Został on 
dostosowany do wymagań NATO, aby zapewnić 
członkom sojuszu najnowocześniejsze zdolności 
wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze. 
Podobnie jak samoloty NATO AWACS, które 
monitorują przestrzeń powietrzną sojuszu, tak 
system AGS jest w stanie obserwować co 
dzieje się na powierzchni Ziemi, zapewniając 
świadomość sytuacyjną przed, podczas oraz 
(w razie potrzeby) po operacjach NATO. 

Sojuszniczy system AGS prowadzi stały, 
rozległy nadzór naziemny i morski w każdych 
warunkach pogodowych, w czasie zbliżonym 
do rzeczywistego, zapewniając dowódcom 
rozmieszczonych sił świadomość sytuacyjną 
na teatrze działań. Zapewnia także: ochronę 
wojsk lądowych i ludności cywilnej, kontrolę 
granic oraz bezpieczeństwo na morzu, wspiera 
walkę z terroryzmem, zarządzanie kryzysowe 
oraz udzielanie pomocy humanitarnej.

Użytkownikami systemu AGS jest obecnie 
15 członków NATO: Bułgaria, Czechy, Dania, 
Estonia, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, 
Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia i Stany Zjednoczone.

System AGS (należący do NATO i obsługi-
wany przez niego) umożliwia sojuszowi pro-
wadzenie ciągłego nadzoru nad rozległymi 
obszarami z samolotów operujących na dużych 
wysokościach i na znacznych dystansach oraz 
w każdych warunkach pogodowych i oświetle-
niowych. Wykorzystując zaawansowane czujniki 
radarowe, wykrywa on i śledzi obiekty porusza-
jące się w obserwowanych rejonach, a także 
dostarcza obrazy radarowe obszarów zain-
teresowania i tzw. obiektów stacjonarnych. 
Rdzeniem systemu AGS jest zintegrowany 
system, składający się z trzech segmentów: lot-
niczego, naziemnego i pomocniczego. 

Komponent lotniczy składa się z pięciu 
samolotów NATO RQ-4D Global Hawk 
BLOCK 40 i elementów sterowania lotem. 
RQ-4D Phoenix jest obecnie największym bez-
pilotowym samolotem produkowanym seryjnie 
i używanym do celów militarnych (rozpiętość 
skrzydeł wynosi 39,8 m, długość 14,5 m, 

być wykonywana autonomicznie (po zapro-
gramowanej trasie) lub samolot może być kie-
rowany przez operatora z dowolnego miejsca. 
W każdej chwili operator może przerwać 
samodzielną misję lub zmienić rodzaj zadania. 

24 kwietnia 2001 roku Global Hawk prze-
leciał non-stop z bazy Edwards w USA do 
bazy Edinburgh w Australii, przechodząc do 
historii jako pierwszy samolot bez pilota, który 
pokonał Pacyfik. Lot trwał 22 godziny i usta-
nowił rekord świata w bezwzględnej odległości 
pokonanej przez UAV, wynoszący 13219,86 km. 
Najdłuższy (jak do tej pory) lot bojowy Global 
Hawk trwał 32,5 godziny.

Komponent naziemny składa się z szeregu 
stacji naziemnych (w konfiguracjach mobilnych 
i przenośnych), które są w stanie zapewnić 
łączność za pośrednictwem łącza danych. Posia-
dane interfejsy zapewniają interoperacyjność 
i łączność między podstawowym systemem AGS, 
a szeroką gamą systemów: dowodzenia, kiero-
wania, wywiadu, obserwacji i rozpoznania (C2ISR). 
Można łączyć się z wieloma użytkownikami 
operacyjnymi, a także z urządzeniami umoż-
liwiającymi dostęp z dala od obszaru monito-
rowania. Krajowe systemy nadzoru są również 
udostępnione NATO i mogą uzupełnić AGS 
o dodatkowe zdolności nadzoru, co zapewni 
sojuszowi znaczną elastyczność w wykorzysty-
waniu jego zdolności obserwacji naziemnej. 
W skład systemu AGS wchodzi mobilna stacja 
MGGS, której interfejs umożliwia przetwa-
rzanie i zarządzanie otrzymanymi obrazami 
radarowymi, zapewniając dystrybucję danych 
wywiadowczych, nadzoru i rozpoznania przez 
moduł komunikacyjny do użytkowników, 
niezależnie od ich lokalizacji lub infrastruktury 
komunikacyjnej w terenie. Obrazy radarowe 
są pozyskiwane z samolotu RQ-4D Phoenix 
i odbierane za pośrednictwem satelitarnego 
lub bezpośredniego łącza szerokopasmowego. 
Ponadto, dane ze wszystkich interoperacyj-
nych systemów C2ISR (dowodzenia, kontroli, 
wywiadu, nadzoru i rozpoznania), obsługiwanych 
przez NATO i państwa członkowskie, mogą 
być odbierane i przetwarzane.

Z kolei segment pomocniczy obejmuje wyspe-
cjalizowane obiekty wsparcia misji w głównej 
bazie operacyjnej AGS w Sigonelli. Baza może 
pomieścić ok. 550 pracowników obsługi. 

W procesie przygotowania systemu AGS 
wzięło udział wiele czołowych firm, w tym 
Airbus (zbudował dla systemu AGS m.in. 
mobilną stację naziemną MGGS) oraz 
Leonardo (wygrał m.in. kontrakt na budowę 
i dostarczenie logistycznej platformy danych). 
W programie nie zabrakło także polskiej 
firmy PIT-RADWAR S.A., która zaprojek-
towała i wykonała dostęp dla użytkowników do 
danych rozpoznawczych uzyskiwanych przez 
system AGS. 

wysokość 4,7 m, prędkość przelotu 575 km/h, 
pułap 20 km, zasięg 16000 km, długotrwałość 
lotu 36 godzin). Samoloty te są wyposażone 
w najnowocześniejszy, wieloplatformowy radar 
do obserwacji naziemnej, a także w zestaw 
szerokopasmowy dalekiego zasięgu. Jest wy-
posażony także w rozbudowany, zintegrowany 
zestaw sensorów ISR (Surveillance and Recon-
naissance), w którego skład wchodzi radar 
SAR/MTI do wykrywania celów ruchomych. 
Posiada również zespół sensorów IR/EO do 
wykrywania w zakresie elektrooptycznym 
oraz w zakresie podczerwieni. Zestawy 
umożliwiają pracę w każdych warunkach 
atmosferycznych i przekazywanie na bieżąco 
otrzymanych danych dwoma kanałami (radio-
wym i satelitarnym). Skuteczny zasięg pracy 
radaru SAR/MTI wynosi ponad 200 km, nato-
miast sensory elektrooptyczne pracują w zakre-
sie do 60 km, a podczerwone do 30 km. Do 
obrony własnej RQ-4D Phoenix posiada stację 
ostrzegawczą AN/ALR-69 (informującą 
o promieniowaniu) oraz holowany za samolotem 
wabik AN/ALE-50. Zestaw oprzyrządowania 
umożliwia (m.in.) współpracę z samolotem 
Boeing E-8C Joint STARS oraz z innymi użyt-
kownikami. Global Hawk jest wyposażony 
w inercyjny system lokalizacji, zdublowany 
przez odbiornik sygnałów GPS. Misja może 

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

Sekretarz generalny NATO Jens 
Stoltenberg podczas wizyty w bazie 

operacyjnej AGS w Sigonelli

Mobilna stacja MGGS
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Rzeczywistość była zupełnie inna, 
chociaż nie ujmuje ona w niczym 
postawie załogi ORP „Piorun”. Po 
pierwsze, polski niszczyciel wcale 

nie odnalazł „Bismarcka” – po prostu, jako 
pierwszy okręt z 4. Flotylli Niszczycieli 
(4th Destroyer Flotilla) kmdr. Philipa S. Viana 
nawiązał kontakt z niemieckim pancernikiem 
(po tym, jak został na niego naprowadzony 
przez krążownik lekki HMS „Sheffield”). Po 
drugie, przy wysokim stanie morza i szkwałach 
(także śnieżycy) niszczyciel zachowywał się 
na fali o wiele gorzej od pancernika, a na doda-
tek nie był zdolny uzyskać (a tym bardziej 
utrzymać) dużej prędkości. Tymczasem 
„Bismarck”, mimo że był uszkodzony i miał 
zablokowane urządzenia sterowe, radził sobie 
z tym problemem znacznie lepiej. Po trzecie, 
wystrzelenie do „Bismarcka” słynnych 
„trzech salw na cześć Polski” (jak również 
samo trzymanie przez 30 minut okrętu linio-

wego w optycznym polu widzenia, a nie – 
zgodnie z rozkazem – wyłącznie radarów), 
chociaż było niewątpliwym przejawem 
patriotyzmu i na pewno nosiło znamiona 
wielkiej odwagi, to (w praktyce) ułatwiło 
Niemcom celowanie. 

ORP „Piorun” – kolejne mity
Najpoważniejszym błędem jest jednak 

powielanie mitów o godzinnej wymianie ognia 
z „Bismarckiem”. Pomijając fakt, że kwestia 
ta została już dawno definitywnie rozstrzyg-
nięta, choćby przez staranną analizę dziennika 
zdarzeń ORP „Piorun” (także pozostałych 
jednostek 4. Flotylli Niszczycieli) oraz relacji 
załogi „Bismarcka” (w tym oficera artylerii), 
to na prowadzenie godzinnego ognia ciągłego 
niemiecki pancernik potrzebowałby własnej 
wytwórni amunicji (nawet przy przeciętnej 
szybkostrzelności armat kal. 38 cm i kal. 15 cm, 
zużycie pocisków i ładunków miotających 

byłoby na tyle wysokie, że okręt liniowy nie 
miałby już czym walczyć następnego dnia, 
a przecież miał już za sobą kilka starć, w tym 
bitwę z HMS „Hood” i HMS „Prince of 
Wales”). Inna sprawa, że armaty kal. 15 cm 
(armaty kal. 10,5 cm na niesprawdzonych 
lawetach C/37 również) i ich lawety C/34 
z systemem stabilizacji oraz systemem kiero-
wania ogniem (w tym RPC) działały tak źle, 
że Niemcy starali się ich w ogóle nie używać 
(po pierwszej półsalwie do ORP „Piorun” na 
„Bismarcku” podjęto decyzję o wstrzymaniu 
ognia z armat kal. 15 cm i dlatego niemiecki 
okręt odpalił dwie półsalwy do niszczyciela 
z armat kal. 38 cm). Po odejściu na bezpieczną 
odległość, ORP „Piorun” nie był ostrzeliwany 
(świadczą o tym diagramy i mapy, sporządzone 
w oparciu o wspomniane źródła pierwotne).

Z polskim niszczycielem są związane także 
inne kontrowersje niż tylko mityczna (w rze-
czywistości – niemal całkowicie zmyślona) 

Mitom związanym z udziałem ORP „Piorun” w operacji przeciwko „Bismarckowi” nie ma końca. 
Mimo że współcześnie jest już stosunkowo łatwo pozyskać tzw. źródła pierwotne, jak choćby – 
w tym wypadku – dziennik zdarzeń polskiego niszczyciela, tudzież dotrzeć do relacji uratowanych 
członków załogi niemieckiego pancernika (które,notabene, pokrywają się ze źródłami brytyjskimi), 
media wszelkiego rodzaju nadal są wręcz zalewane nieprawdziwymi informacjami na ten temat.

1. Polski niszczyciel ORP „Piorun” (G 65) 
sfotografowany latem 1944 roku.

2. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych 
i premier Rządu RP na Uchodźstwie 

gen. broni Władysław Sikorski podczas 
inspekcji na ORP „Piorun” 26 grudnia 

1941 roku, w trakcie której dokonał 
dekoracji kilku marynarzy Krzyżami 

Walecznych. Dowódca okrętu kmdr por. 
Eugeniusz Pławski, stojący obok szefa 
Kierownictwa MW wiceadm. Jerzego 

Świrskiego, wyczytuje nazwiska 
wyróżnionych członków załogi

ORP „Piorun” 
kontra 
„Bismarck”
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Distinguished Service Cross, a bosm. Bolesława 
Łasę i mata Edwarda Doleckiego – Distingu-
ished Service Medal. Ponadto, wielu członków 
załogi (w tym dowódcę okrętu i oficera artylerii) 
uhonorowano Krzyżem Walecznych.

*     *     *
Wśród wielu mitów związanych z operacją 

przeciwko „Bismarckowi”, chyba najbardziej 
humorystycznym jest rzekomy atak samotnego 
samolotu torpedowego Swordfish na niemiecki 
pancernik, dokonany na oczach polskich mary-
narzy. Z kolei książka „Atakuje was Piorun” 
(w ramach serii „Żółty Tygrys”) zapoczątkowała 
mit dzielnej załogi ORP „Piorun”, za którym 
podążyli inni autorzy i wydawcy. Chaos infor-
macyjny pogłębiają nowe wydawnictwa, w tym 
z serii o okrętach MW, gdzie znajdziemy np. nie-
prawdziwy opis nocnej akcji ORP „Piorun”. To, 
niestety, brak szacunku wobec załóg okrętów 
biorących udział w atlantyckim boju. 

B A N D E R A

armat kal. 120 mm (4,7”) L/45 Mark XII QF, 
nie dysponowało zdolnościami zwalczania samo-
lotów (co do końca wojny pozostało najpoważ-
niejszą wadą brytyjskich niszczycieli, których 
wiele poszło na dno w wyniku ataku z powietrza, 
na skutek niedostatecznego uzbrojenia OPL), 
a pojedyncze, czterodziałowe stanowisko 
armat kal. 40 mm (1.575”) L/39 Mark VIII QF 
„pom-pom” mogło służyć, co najwyżej, do 
obrony bezpośredniej (tzw. „ostatniej szansy”), 
bowiem – z uwagi na niskie parametry taktyczne 
tej broni (w tym niewielki zasięg skuteczny) – 
nie gwarantowało zestrzelenia celu przed zwol-
nieniem przez niego efektora. Na szczęście 
dla Polaków, niemieccy piloci liczyli (naj-

Główny egzekutor „Bismarcka” – 
brytyjski pancernik HMS „King George V”  

widziany od dziobu

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Brytyjskie krążowniki ciężkie odegrały 
istotną rolę w operacji przeciwko 

„Bismarckowi”. HMS „Norfolk” wyłączył 
z działania jego główny dalocelownik 

(wraz z centralą), a HMS „Dorsetshire” 
dobił torpedami

Jak na tak nowoczesny niszczyciel, jednostka 
dysponowała wręcz symbolicznym uzbrojeniem 
przeciwlotniczym. Jedyną możliwością posta-
wienia zapory ogniowej dalekiego zasięgu 
(tzw. „AA barrage”) była pojedyncza armata 
kal. 102 mm na śródokręciu (zamontowana 
tam kosztem jednego zestawu wyrzutni torped). 
Główne uzbrojenie okrętu, w postaci sześciu 

walka z „Bismarckiem”. Według niektórych 
badaczy, ORP „Piorun” miał minąć się 
(ok. godz. 4.00) z niemieckim pancer-
nikiem w bardzo niewielkiej odległości, nie 
zauważając go. Opinia ta wynika z późniejszych 
analiz kursów obu jednostek. Według nich, polski 
niszczyciel (po utracie kontaktu z przeciwnikiem) 
wykonał zwrot i szedł w stronę zauważonych 
(przez obserwatorów) pocisków oświetlających 
(gwiazdek) i wówczas spotkał się z niszczy-
cielem HMS „Cossack”, który nieco wcześ-
niej (o godz. 3.15) miał odpalić swoją ostatnią 
torpedę w stronę „Bismarcka”. Wydaje się to 
jednak mało prawdopodobne. 

Po pierwsze, stan paliwa na ORP „Piorun” 
był już na tyle niski, że kmdr por. Eugeniusz 
Pławski – chcąc nie chcąc – musiał albo 
odejść z akwenu, albo wytracić prędkość 
i trzymać się z tyłu za 4. Flotyllą Niszczycieli. 
Po drugie, tego rodzaju mijanka w żaden spo-
sób nie mogła zostać niezauważona. Niemcy 
w swoich relacjach są zgodni, że okrętowe 
systemy optyczne (w tym kierowania ogniem) 
dawały na tyle dobre rozeznanie na dystansie 
do 10 tys. metrów (mimo mroków nocy i fatal-
nych warunków pogodowych), że nie trzeba było 
nawet wspomagać ich pracy radarem. Z kolei 
ORP „Piorun” miał jedne z najnowocześniej-
szych (w tamtym czasie) radarów na świecie – 
i to zarówno obserwacyjnych, jak i kierowania 
ogniem (na tym tle niemiecki FuMo 23 przy-
pominał, pod względem możliwości, bardziej 
zabawkę dla dzieci). Z drugiej strony, gdyby 
domniemania okazały się prawdziwe i „Piorun” 
oraz „Bismarck” dostrzegły się, to salwy 
pancernika (odpalone z tak małej odległości) 
rozniosłyby polski okręt na strzępy.

Powrót do bazy
Będąca faktem trudna sytuacja paliwowa 

(pogłębiana ciężkimi warunkami hydrometeo-
rologicznymi, co oznaczało większe spalanie) 
wykluczała podjęcie przez ORP „Piorun” jakich-
kolwiek działań przeciwko „Bismarckowi”. 
W tych okolicznościach, ok. godz. 11.07, na 
pokład dotarło (drogą radiową) przemówienie 
premiera Winstona Churchilla o zatopieniu 
niemieckiego pancernika. W drodze powrotnej 
do bazy, ORP „Piorun” był zmuszony odpierać 
ataki samolotów Luftwaffe, o co później 
kmdr por. Pławski miał pretensje do swojego 
brytyjskiego przełożonego (kmdr. Viana), że 
ten rozkazał mu samotnie przedzierać się 
(niewielkim, w sumie, okrętem) do bazy. Co 
ciekawe, podczas późniejszego spotkania obu 
oficerów, kmdr Philip S. Vian w pewnym 
sensie przeprosił za to polskiego dowódcę 
przyznając, że źle ocenił kwalifikacje załogi 
ORP „Piorun”, która nie przeszła pełnego 
procesu szkolenia, zgodnego ze standardami 
brytyjskiej Royal Navy. 

Podczas przejścia do Devonport, „Piorun” 
był atakowany z powietrza sześciokrotnie. 

prawdopodobniej) na bardziej atrakcyjny cel 
niż niszczyciel i (w konsekwencji) parokrotnie 
ostrzelali ORP „Piorun” jedynie z broni po-
kładowej, nie zrzucając bomb. Z uwagi na 
bardzo słabe uzbrojenie przeciwlotnicze, pol-
skim artylerzystom nie udało się zestrzelić 
ani jednej niemieckiej maszyny.

ORP „Piorun” dotarł do Devonport 
(Plymouth) 28 maja 1941 roku, o godz. 9.40, 
z jedynie 30 tonami paliwa w zbiornikach 
(z czego tylko 6 ton nadawało się do użytku). 
W wyniku ciężkiego sztormowania niszczyciel 
odniósł liczne uszkodzenia (w walce także od 
odłamków pocisku kal. 380 mm z „Bismarcka” 
oraz własnego, kal. 40 mm) i wszedł do bazy 
z widocznym, niemożliwym do skorygowania 
przechyłem na burtę. Cytując jego dowódcę 
kmdr. por. Eugeniusza Pławskiego – „…okręt 
był w opłakanym stanie i robił żałosne wra-
żenie”. Tymczasem na pokład zaczęły docierać 
liczne telegramy i listy z gratulacjami, w tym od 
dowódcy 4. Flotylli Niszczycieli kmdr. Philipa 
S. Viana, dowódcy Home Fleet adm. Johna 
Toveya, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbroj-
nych i premiera Rządu RP na Uchodźstwie 
gen. broni Władysława Sikorskiego i Prezesa 
Rady Narodowej Ignacego Paderewskiego. 
Na wniosek Admiralicji, król Wielkiej Brytanii 
Jerzy VI odznaczył kmdr. por. Eugeniusza 
Pławskiego oraz kpt. mar. Kazimierza Hessa 
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OMeldunki o przekazaniu obo-

wiązków przyjęła zastępczyni 
szefa sztabu ds. operacyjnych 
Dowództwa Morskiego NATO 

w Northwood kadm. (komodor) Janette 
Morang z Koninklijke Marine – Marynarki 
Wojennej Królestwa Niderlandów. Wśród 
uczestników uroczystości był szef Zarządu 
Uzbrojenia Inspektoratu MW kadm. Piotr Nieć.

Dotychczasowy dowódca SNMCMG-1 
kmdr Samuel Brasfield z US Navy, dowodzący 
zespołem od czerwca 2021 roku, podkreślił 
w wystąpieniu pożegnalnym – Zjednoczył 
nas wspólny cel – oczyszczanie szlaków mor-
skich z niewybuchów i innych obiektów niebez-
piecznych, doceniając przy tym i jednocześnie 
wykorzystując różnice w doświadczeniu oraz 
wyposażeniu specjalistycznym. Nasza misja 
to coś więcej niż obrona przeciwminowa – to 
budowanie i pogłębianie sojuszy oraz dumna 
demonstracja flagi NATO. 

Obejmujący dowodzenie Stałym Zespołem 
Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 
kmdr por. Michał Dziugan zaznaczył dobitnie, 
że jego celem będzie kontynuowanie wyjąt-
kowej tradycji SNMCMG-1 – tradycji postawy, 
pasji i profesjonalizmu. Innowacyjność, eks-
perymentowanie i nieszablonowe myślenie, 
a przy tym robienie błędów i potykanie się, 

by stać się bardziej doświadczonym i lepiej 
przygotowanym jest czymś, w co naprawdę 
wierzę – podkreślił dowódca SNMCMG-1.

Dla kmdr. por. Michała Dziugana jest to 
piąta misja w ramach SNMCMG-1. Ponadto, 
jest on czwartym w historii oficerem polskiej 
Marynarki Wojennej, któremu powierzono 
dowodzenie stałym zespołem sił obrony 
przeciwminowej NATO. 

W składzie sztabu SNMCMG-1 znalazło 
się dziesięciu Polaków – siedmiu oficerów 
i trzech podoficerów, służących w 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża im. wiceadm. K. Porębskiego 
w Świnoujściu. Utworzyli oni Polski Kontyn-
gent Wojskowy „Morze Północne”.

Zespół przeciwminowy jest częścią sił bardzo 
wysokiej gotowości, czyli tzw. szpicy NATO 
(Very High Readiness Joint Task Force –  

VJTF). Podstawowy rejon jego działania to: 
północna część Atlantyku, Morze Północne 
i Morze Bałtyckie. W skład zespołu weszły: 
okręt zaopatrzeniowy FGS „Elbe”; niszczyciele 
min typu Tripartite – belgijski BNS „Primula” 
i łotewski LVNS „Tālivaldis”; niszczyciel 
min typu Frankenthal FGS „Homburg” oraz 
norweski patrolowiec KNM „Olav Tryggvason” 
(typu Reine). W trakcie misji skład SNMCMG-1 
ulega cyklicznej zmianie.

Głównym zadaniem okrętów zespołu jest 
utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi przez pro-
wadzenie operacji poszukiwania, wykrywania 
i neutralizowania niebezpiecznych obiektów 
podwodnych. SNMCMG-1 bierze także udział 
w ćwiczeniach wielonarodowych (w tym typu 
Passex) i w akcjach rozminowywania akwenów 
z pozostałości z czasów ostatnich wojen. 

Dowództwo nad Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (Standing NATO 
Mine Countermeasures Group 1 – SNMCMG-1) objął polski oficer – kmdr por. Michał Dziugan. 
Ceremonia przekazania obowiązków odbyła się 2 października w Belfaście, na pokładzie 
jednostki flagowej zespołu – niemieckiego okrętu zaopatrzeniowego FGS „Elbe”.

Sojusznicza „tarcza 
przeciwminowa” w akcji
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Ważnym zadaniem załóg okrętów zespołu 
jest tzw. prezentacja bandery, czyli składanie 
wizyt w portach państw sojuszniczych oraz 
krajów spoza wspólnoty NATO. Chodzi tutaj, 
przede wszystkim, o demonstrację obecności 
sojuszu w rejonach kluczowych dla szeroko 
rozumianego, wspólnego bezpieczeństwa – 
podkreślił kmdr por. Michał Dziugan. 

Szczególnie istotne jest utrzymanie stałego, 
wysokiego poziomu wyszkolenia załóg oraz 
zdolności zespołu do natychmiastowego reago-
wania, jeżeli pojawi się potrzeba operacyjna. 
Podczas przejść między portami są przepro-
wadzane rutynowe szkolenia w ramach 
SNMCMG-1. Dodatkowo, zespół realizuje 
także zaplanowane epizody z zakresu współ-
pracy dwustronnej z zainteresowanymi pań-
stwami – wyjaśnił kmdr por. Michał Dziugan. 
Plan działania musi zapewniać równoważny 
udział wszystkich tych elementów w procesie 
utrzymywania wyznaczonej gotowości bojowej. 

Wkrótce po ceremonii w Belfascie, zespół 
SNMCMG-1 uczestniczył – 13-20 października – 
w neutralizowaniu niewybuchów na wodach 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Okręty SNMCMG-1 otrzymały zadanie 
sprawdzenia wydzielonego rejonu, gdzie 
odnotowano występowanie niebezpiecznych 
przedmiotów wybuchowych (Unexploded 
Explosive Ordnance – UXO). Współdziałając 
z niezależnie operującym holenderskim nisz-
czycielem min HNLMS „Zirkizee” zreduko-
wano liczbę niebezpiecznych obiektów do 
czterech. Jednym z nich była bomba lotnicza, 
zalegająca na szlaku prowadzącym do portu 
w Amsterdamie. Niewybuch zneutralizował 
holenderski niszczyciel min HNLMS „Vlaar-
dingen”, który dołączył do zespołu NATO. 
Niestety, ze względu na stan morza i silny wiatr, 
operację oczyszczania akwenu przerwano.

Morze Północne jest akwenem niezwykle 
wymagającym – działania przeciwminowe 
utrudniają warunki pogodowe oraz bliskość 
licznych instalacji podwodnych, co powoduje 
konieczność relokacji obiektów przed ich 
zniszczeniem. Operowanie w tym rejonie to 
wartościowy trening dla załóg SNMCMG-1. 

Podsumowując „Beneficial Cooperation”, 
kmdr por. Michał Dziugan podkreślił, że każda 
operacja przeciwminowa wymaga czasu, dużego 
wysiłku i metodycznego działania. Okręty 
zdążyły zidentyfikować niewiele kontaktów 
niebezpiecznych i zniszczyć tylko jeden z nich, 
jednak był to mały krok naprzód do osiągnięcia 
bezpieczeństwa na morzu. 

Polski sztab czekają miesiące intensywnej 
pracy, gdyż będzie stał na czele SNMCMG-1 do 
stycznia 2022 roku. Stopy wody pod kilem!

holenderskich, w ramach operacji przeciw-
minowej „Beneficial Cooperation”. Działania 
tego typu są prowadzone regularnie na obszarach 
wyłącznych stref ekonomicznych: Belgii, Króle-
stwa Niderlandów i Wielkiej Brytanii. Celem 
sojuszniczych operacji przeciwminowych – 
z cyklu „Beneficial Cooperation” – jest zmniej-
szenie zagrożenia powodowanego przez obiekty 
niebezpieczne z okresu działań wojennych 
w pierwszej połowie XX wieku, które wciąż 
zalegają na dnie Morza Północnego.

Polska Marynarka Wojenna 
operuje w sojuszniczych zespołach 
przeciwminowych od ponad 20 lat. 

Jako pierwszy, w 2000 roku, do 
SNMCMG-1 (Standing NATO Mine 

Countermeasures Group 1) dołączył 
niszczyciel min projektu 206FM 
ORP „Mewa”. Trzy okręty tego 
typu cyklicznie uczestniczyły 

odtąd w misjach elitarnego zespołu, 
określanego często jako „tarcza 
przeciwminowa NATO”. Działanie 

w ramach SNMCMG-1 było jednym 
z filarów transformacji polskiej floty do 
standardów obowiązujących w NATO. 

Współpraca z sojusznikami umożliwiła 
zwiększenie jej potencjału, 

jednocześnie zmieniając podejście 
do kwestii prowadzenia wojny minowej 
na morzu. Polscy oficerowie dwukrotnie 
dowodzili SNMCMG-1 i raz SNMCMG-2. 

Rolę okrętu flagowego zespołu NATO 
pełnił wówczas okręt dowodzenia siłami 

obrony przeciwminowej i wsparcia 
logistycznego ORP „Kadm. X. Czernicki”. 
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19 lipca 1941 roku rzut naziemny oraz 
powietrzny 304. Dywizjonu Bombowego 
przebazował się z Syerston do Lindholme, 
w hrabstwie York. Komendantem stacji lot-
niczej w Lindholme był płk Wacław Makowski. 
W odróżnieniu od Syerston, nowa baza 
posiadała utwardzone pasy startowe. Wkrótce 
z 304. Dywizjonu Bombowego odszedł 
mjr pil. Robert Beill, dotychczasowy dowódca 
eskadry „B” (został dowódcą 305. Dywizjonu 
Bombowego). Jego miejsce w eskadrze zajął 
mjr pil. Józef Ostrowski. 

Pięć dni później, w nocy z 24/25 lipca, pięć 
Wellingtonów wystartowało na bombardowanie 
Emden. Były to załogi: ppor. pil. Karola Racha 
(X3164), kpt. pil. Jana Błażejewskiego 
(R1230), por. pil. Jerzego Iszkowskiego 
(R1761), ppłk. pil. Piotra Dudzińskiego 
(W5720) oraz por. pil. Leszka Karczewskiego 
(X9620). W drodze znad celu, nad Holandią, 
niemiecki nocny myśliwiec zestrzelił samolot 
por. pil.  Leszka Karczewskiego. Zginęła cała 
załoga Wellingtona: dowódca, sierż. pil. Zygmunt 

Druga połowa 1941 roku była okresem zwiększonego wysiłku polskich załóg samolotów 
bombowych, w tym 304. Dywizjonu Bombowego. Atakowano (m.in.): Dunkierkę, Hamburg, Lorient, 
Brest, Duisburg i Norymbergę. Niemiecka obrona przeciwlotnicza (z licznymi reflektorami oraz 
myśliwcami nocnymi) była coraz silniejsza i skuteczniejsza. Rosły straty wśród załóg. 

Wysiłek wojenny polskich lot-
ników został doceniony przez 
aliantów. 11 czerwca lotnisko 
w Syerston i oba stacjonujące 

tam polskie dywizjony wizytował dowódca 
Bomber Command air marshall Sir Richard 
Peirse oraz dowódca I Grupy Bombowej air 
vice marshall Robert D. Oxland. Następnego 
dnia bazę lotniczą wizytował książę Kentu. 
28 czerwca do Syerston przybyli air vice 
marshall Robert D. Oxland i inspektor Polskich 
Sił Powietrznych gen. bryg. obs. Stanisław 
Ujejski – zasłużeni oficerowie i podoficerowie 
zostali odznaczeni Krzyżami Walecznych. 

W nocy z 14/15 lipca na bombardowanie 
Bremy wystartowało 8 załóg 304. Dywizjonu 
Bombowego. Były to załogi: kpt. pil. Jana 
Błażejewskiego (R1230), por. pil. Jerzego 
Iszkowskiego (W5688), por. pil. Kazimierza 
Czetowicza (X9680), kpt. pil. Aleksandra 
Onoszko (R1215), ppor. pil. Karola Racha 
(X3164), sierż. pil. Mikołaja Zykowa (N2852), 
ppłk. pil. Piotra Dudzińskiego (X9620) oraz 
por. pil. Józefa Ostrowskiego (R1002).

Podczas lotu do celu, z powodu awarii silnika, 
musiała zawrócić załoga por. pil. Józefa 
Ostrowskiego. Bomby zrzucono do morza. 
Wracając na jednym sprawnym silniku natra-

Lotnictwo morskie w latach 1940-1947

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

CZĘŚĆ 18

Vickers Wellington IC NZ-O (X9829) 
w zimowej scenerii (lotnisko 

w Lindholme, 1941/42).

Załadunek 250-funtowych bomb do 
Wellingtona IC. Na jednej z nich ktoś 

z personelu technicznego napisał: 
DRŻYJCIE BANDYCI!

fiono na mgłę nad lotniskiem w Landholme, 
nieopodal Norfolku. Lądowanie zakończyło 
się rozbiciem samolotu o drzewa, poza lot-
niskiem. Gwardia Narodowa odnalazła samo-
lot w dwóch częściach. Do szpitala odwieziono 
dwóch rannych członków załogi, sierżantów: 
Paszkiewicza i Gębickiego. Pozostałych lotników 
odwieziono tego samego dnia do bazy. 

Na kolejną akcję (w nocy z 17/18 lipca) 
wystartowało z Syerston pięć Wellingtonów – 
w tym jedna załoga na Wellingtonie IC 
(N2840), wypożyczonym z 301. Dywizjonu Bom-
bowego, dowodzona przez por. pil Bolesława 
Kuziana. Celem był Rotterdam. Po wykonaniu 
zadania, Wellingtona por. pil. Bolesława 
Kuziana przechwycił niemiecki nocny myśli-
wiec. Płonący samolot spadł pod Balderton 
koło Newark. Cała załoga samolotu poległa: 
por. pil. Bolesław Kuzian, sierż. pil. Janusz 
Tomaszewski, por. obs. Bronisław Klatt i strzelcy 
pokładowi, sierżanci – Jan Sylwestrowicz, Jan 
Podziemski i Marian Czerniejewski. Pochowano 
ich na cmentarzu w Newark. 
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Witkowski, kpt. obs. Stanisław Rzepa, 
st. sierż. strz. r/op. Zbigniew Zuwała, sierż. 
strz. Bolesław Salomon i por. obs. Jan Musiał 
(leciał ochotniczo, jako strzelec pokładowy). 

Z nowej bazy polskie załogi atakowały cele 
w niemieckim zagłębiu Ruhry oraz francuskie 
porty Boulogne i Hawr. W sierpniu i wrześniu nie 
zanotowano strat własnych, natomiast paździer-
nik nie był już tak łaskawy. Nastąpiło znaczne 
pogorszenie warunków atmosferycznych. 

Nad Niemcami 
Na nocny rajd, z 20/21 października, na bom-

bardowanie Emden wystartowało sześć polskich 
Wellingtonów. W wyprawie wzięły udział załogi: 
sierż. pil. Mikołaja Zykowa (N2852), ppor. pil. 
Jana Zająca (R1064), por. pil. Kazimierza 
Czetowicza (R1215), por. pil. Zdzisława Hirsza 
(X9827), sierż. pil. Konrada Ziółkowskiego 
(X9664) i ppor. pil. Edmunda Ladro ((R1697). 

W drodze powrotnej ogień artylerii przeciw-
lotniczej uszkodził Wellingtona IC NZ-D 
(N2852) sierż. pil. Mikołaja Zykowa. Zdążyli 
jeszcze nadać sygnał SOS oraz informację 
o awarii silnika. Cała załoga utonęła w morzu. 
Byli to, obok sierż. pil. Mikołaja Zykowa: 
ppor. pil. Stanisław Borzęcki, por. obs. Adam 
Gisman, plut. r/op. strz. Henryk Plis, st. szer. strz. 
Ryszard Klimiuk i plut. strz. Wilhelm Adamik. 
Morze wyrzuciło na niemiecki brzeg tylko 
ciała sierż. Zykowa i por. Gismana. Pochowano 
ich w Sage, w Niemczech. 

Pięć dni później, 26 października, wraca-
jącą znad Hamburga załogę NZ-Q (W5720) 
ppor. pil. Edmunda Ladro awaria silnika zmusiła 
do wodowania na Morzu Północnym. W morskiej 
toni pozostał por. strz. Stefan Stenocki. Pięciu 
członków załogi ocaliło życie w łodzi ratun-
kowej (tzw. dinghy), w którą był wyposażony 
każdy bombowiec. Po 17 godzinach dryfowania, 
zostali wyłowieni przez angielski okręt. Dowódca 
Wellingtona zwrócił ich uwagę błyskami słońca 
odbitego przez puszkę konserw. Wydarzenie 
opisał w Kronice 304. Dywizjonu Bombowego 
ppor. pil. Edmund Ladro – Lecieliśmy na 
Hamburg, gdy znaleźliśmy się w strefie bardzo 
złej pogody. Burza magnetyczna unierucho-
miła nasz aparat radiowy. Później nasz prawy 
silnik przestał pracować. Podjęliśmy decyzję, 
aby zrzucić bomby na cel znajdujący się 
w pobliżu, po czym wracać do bazy. Gdy prze-
latywaliśmy przez chmury, samolot zaczął 
obmarzać, co spowodowało gwałtowną utratę 
wysokości, a kiedy opuściliśmy górną warstwę 
chmur, pod nami znajdowała się następna. 
Zdałem sobie sprawę, że nie zdołamy dolecieć 
do Anglii i kazałem załodze przygotować się 
do wodowania. Wszyscy w załodze wykony-
wali swe czynności z niezwykłym spokojem. 
Wyrzuciliśmy wszystko, co nie było potrzebne, 
byleby odciążyć samolot. Wkrótce znaleźliśmy 
się na wysokości około 20 metrów nad wodą, 
przez okno kabiny widziałem fale z białymi 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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został zwolniony. Wyskoczyłem przez górne 
okno kabiny na skrzydło. Trzymałem pływak 
przy wyjściu „astro”, umożliwiając dwóm 
członkom załogi wejście do „dinghy”, kiedy nie-
spodziewanie fala zmyła mnie wraz z „dinghy” 
ze skrzydła, a kiedy wydostałem się na powierzch-
nię wody, znalazłem się 10 metrów od „dinghy”.

Po dopłynięciu, koledzy wciągnęli mnie do 
środka wraz z radiooperatorem, który trzymał 
się bocznych lin „dinghy”. W tym czasie samo-
lotu już nie widzieliśmy. Było nas pięciu. Szóstego 
kolegi nie mogliśmy znaleźć, przypuszczam, że 

uderzył o coś głową przy wodowaniu i zemdlał, 
albo też jakaś wielka fala uniemożliwiła mu 
wyjście z samolotu, który trzymał się na 
powierzchni tylko niecałą minutę. Prąd porwał 
„dinghy” w kierunku południowym. Zimna 
woda, wypełniająca „dinghy”, powodowała 
dreszcze, a silne fale tak nami rzucały, że zaczę-
liśmy cierpieć na chorobę morską. Trzymaliśmy 
się mocno wzajemnie, gdyż nietrudno było 
wypaść z „dinghy” w tych warunkach. 

Wodowanie odbyło się o godzinie ósmej 
wieczorem. Około pierwszej usłyszeliśmy 
pierwszy przelatujący nad nami samolot – 
wystrzeliliśmy rakiety, wzywając pomocy. 
Samolot nie zauważył nas. Daleko na zacho-
dzie widzieliśmy reflektory, odbijające się na 
chmurach. Spojrzałem na kompas – wiatr 
niósł nas na południe. Zegarki nasze stanęły – 
przestaliśmy się orientować w czasie. Było 
strasznie zimno, skupieni staraliśmy się utrzy-
mać jak najdłużej ciepło. Wodę, zalewającą 
„dinghy”, wylewaliśmy butami lotniczymi. 
Wreszcie przyszedł świt i w pierwszym świetle 
dnia zauważyliśmy wybrzeże na południe od 
nas. Sądziliśmy, że to brzeg francuski. Morze 
było nadal wzburzone. Wkrótce przeleciał 

Jedna z załóg przy swoim bombowcu. 
Sześć bombek namalowanych obok 
szachownicy na kadłubie oznacza 
wykonanie sześciu lotów bojowych

grzywami. Wiatr dął z szybkością 65 km/h. 
Deszcz zalewał szybę, patrzyłem przez boczne 
okno. Wszyscy przygotowani byli na silny 
wstrząs, ale udało mi się łagodnie osadzić 
samolot na fali. Tymczasem pływak ratunkowy 

nad nami samolot, ciągnąc za sobą rękaw do 
ćwiczebnego strzelania. Był to samolot angiel-
ski, co dodało nam otuchy. Zjedliśmy nasze 
„żelazne” porcje i poczęliśmy wiosłować. Ci 
z nas, którzy nie mieli wioseł, odgarniali wodę 
rękoma. Około południa dostrzegliśmy szereg 
boi, zagradzających naszą drogę do wybrzeża.

Postanowili płynąć wzdłuż boi w nadziei, 
że znajdą przerwę. Musieli uważać, aby wiatr 
i fale nie uszkodziły „dinghy” o zaporę, a kiedy 
znaleźli się w przerwie, szybkim wiosłowaniem 
starali się od niej oddalić. Będąc o jakieś trzy 
mile morskie od brzegu zauważyli, że mimo 
wiosłowania odpływ znosi ich z powrotem na 
boje. Zostało im tylko wzywanie pomocy... 

Mjr obs. Stanisław Poziomek, trzeci 
dowódca 304. Dywizjonu Bombowego



24     NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021

O K R Ę T Y  U D E R Z E N I O W E  D L A  P O L S K I E J  M W

FO
T.

 A
U

TO
R

, N
AV

SO
U

R
CE

, U
S 

N
AV

Y,
 R

AN
, R

O
YA

L 
N

AV
Y;

 R
YS

U
N

K
I –

 S
. L

IP
IE

CK
ISytuacja w zakresie uderzeniowych 

okrętów nawodnych jest już wręcz 
dramatyczna. Co prawda, wszystkie 
z pięciu „niewidzialnych” korwet 

typu Visby są operacyjne, to jednak obecnie 
są to jednostki absolutnie niedozbrojone (jak 
na okręty klasy korweta rakietowa), szczegól-
nie w systemy przeciwlotnicze. Zrezygno-
wano ostatecznie z zakupu rakiet Umkhonto 
(przewidzianych w projekcie), z uwagi na ich 
ograniczony zasięg i inne słabe podstawowe 
osiągi, szczególnie na tle armaty Bofors 
kal. 57 mm. Nie zakupiono jednocześnie 
zamiennika, ze względu na istotne ograniczenia 
w kubaturze i wyporności okrętów. Rezulta-
tem tego jest fakt, że jednostki te są wyjątkowo 
podatne na atak z powietrza. Wobec samolotów 
dysponujących bronią klasy stand-off, czyli 
o bardzo dużym zasięgu skutecznym, szwedzkie 
korwety są praktycznie całkowicie bezbronne. 
Ich armata Bofors kal. 57 mm oraz zaawan-

sowane systemy WRE mogą być przydatne 
tylko w zwalczaniu samych środków rażenia 
(odpalonych przez nosicieli) i to zaledwie na 
dystansie bliskim i bezpośrednim. 

„Niewidzialne” fregaty
Okazało się, że kadłub o zbyt małej wypor-

ności jest dobry, ale wyłącznie do chowania 
się za wysepkami, a nie do operowania na 
otwartych akwenach, w dodatku zwykle 
wzburzonego Bałtyku.

Zastosowana supertechnologia w postaci 
poszycia z włókien węglowych (tylko w newral-
gicznych miejscach wzmocnionych tytanem) 
spowodowała, że okręty są, co prawda, wyjąt-
kowo trudne do wykrycia i namierzenia, ale 
z drugiej strony okazały się mało odporne na 
uszkodzenia bojowe i – co w wypadku Szwedów 
jest już skrajnie kuriozalne – cechują się niską 
klasą lodową. Kolejnym mankamentem okazał 
się napęd. Jak na tak małe jednostki, jest on 

skomplikowany – obejmuje dwa silniki wysoko-
prężne MTU 16V2000 N90 i aż cztery turbiny 
gazowe Honeywell TF-50A VPS. Nawet przy 
wysokiej kulturze technicznej obsługi, okazał 
się dość awaryjny i trudny do serwisowania. 
Największym jednak mankamentem (obok 
uzbrojenia przeciwlotniczego) jest znaczne 
ograniczenie zdolności ZOP z powodu zbyt 
małego pokładu lotniczego (pozbawionego 
w dodatku hangaru, co w zasadzie wyklucza 
stałe bazowanie śmigłowca ZOP średniej 
wielkości i ogranicza współdziałanie w morzu 
ze względu na niemożność jego lądowania).

Czarę goryczy dopełniają ograniczone 
możliwości małych jednostek typu Stockholm 
i typu Göteborg. Choć te drugie nadal są 
w Szwecji nazywane korwetami, to ich niewiele 
ponad 400-tonowe kadłuby w żadnym razie 
nie uprawniają do takiej klasyfikacji. Są to, co 
najwyżej, kutry rakietowe lub małe jednostki 
patrolowe (zresztą jednostki typu Stockholm 

Do reorganizacji sił morskich przystąpiła również Szwecja. Dysponując wciąż bardzo 
nowoczesną flotą podwodną, „Svenska Marinen” zdała sobie bowiem sprawę ze słabości 
sił nawodnych, opartych głównie na niewielkich jednostkach o znikomym potencjale 
modernizacyjnym i – realnie – niewystarczających możliwościach bojowych. 

1. Wielozadaniowe fregaty rakietowe 
obrony powietrznej typu Iver Huitfeldt 

należą do największych i najlepiej 
uzbrojonych okrętów tej klasy.

2. Francuskie FREMM (typu Aquitaine) 
różnią się od włoskich (Bergamini) 

głównie innym doborem zasadniczych 
sensorów oraz konfiguracją uzbrojenia.

3. Z uwagi na ograniczenia taktyczne 
rakiet CAMM (w ich podstawowej wersji), 

brytyjskie fregaty Type 23 (Duke) mają 
niewielkie zdolności AAW

Czekając na „Miecznika”

CZĘŚĆ 4
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Włoski „Carlo Bergamini” podczas 
wykonywania ostrego zwrotu. Wszystkie 

jednostki serii FREMM cechują się 
dobrymi właściwościami morskimi 

i solidną konstrukcją (odporną 
na uszkodzenia)

tak właśnie zostały przeklasyfikowane). Ich 
użycie operacyjne (w formie uderzeniowej) 
poza szkierami, szczególnie przy nawet lekko 
wzburzonym morzu, mija się z celem. Są równie 
podatne na atak z powietrza i morza, jak 
większe i nowocześniejsze korwety typu Visby. 
Inna sprawa, że sama koncepcja małych okrę-
tów rakietowych okazała się (w dużej mierze) 
porażką. Nawet Finlandia powoli kończy eks-
ploatację małych okrętów rakietowych i buduje 
cztery bardzo duże korwety typu Pohjanmaa 
(w ramach programu Squadron 2020), które – 
z racji swej wielkości i uzbrojenia – będą tak 
naprawdę pełnowartościowymi, wielozadanio-
wymi fregatami lekkimi. 

Korzyścią w zaistniałej sytuacji jest to, że 
Szwedzi dostrzegli swoją słabość, a także 
rosnące zagrożenia, wynikające choćby z roz-
woju technologicznego. W wypadku Svenska 
Marinen, w pierwszej kolejności ma zostać 
zwiększona stała liczba okrętów podwodnych 
w linii – z czterech do pięciu (bez deklaracji 
jedynie o „takiej możliwości”). Oznacza to 
konieczność przeprowadzenia kompleksowej 
przebudowy trzeciego z okrętów typu A19 
(HMS „Halland”) oraz pełnej reaktywacji 
i modernizacji drugiego okrętu typu A17 
(HMS „Östergötland”). Ze składu flotylli 
uderzeniowej mają zostać skreślone pozostałe 

małe okręty rakietowe (i przeklasyfikowane – 
podobnie jak typ Stockholm – na okręty 
patrolowe). W ich miejsce jest planowane 
zwiększenie liczby korwet typu Visby z pięciu 
do siedmiu – i to w nowszym wariancie Mk 2 
(lub Visby Generation 2). Starsze jednostki 

mają natomiast zostać poddane kompleksowej 
przebudowie, odpowiadającej pod względem 
możliwości wspomnianej wersji Mk 2.

Szwedzka Administracja ds. Materiałów 
Obronnych SDMA (FMV) oraz spółka Saab-
-Kockums zawarły dwa oddzielne porozumienia 

w tej sprawie – opiewające na łączną kwotę 
190 mln SEK (ok. 23 mln USD), które mają 
pokryć fazę analityczną i projektową budowy 
jednostek typu Visby Mk 2 (roboczo Visby+), 
a także modyfikację istniejących jednostek. 
Prace modernizacyjne (w ramach MLU) dla 
istniejących Visby miałyby zakończyć się do 
2025 roku. Dwa zupełnie nowe okręty (Visby 
Mk 2) mają zostać zbudowane według programu 
Ytstridsfartyg 2030 i dostarczone Svenska 
Marinen w latach 2026-2030. Ponadto, zakup 
kolejnych dwóch takich jednostek rozpocznie 

Oficjalnie klasyfikowane jako korwety 
rakietowe, najnowsze fińskie jednostki 

typu Pohjanmaa (o wyporności normalnej 
około 4000 ts) będą w rzeczywistości 

fregatami lekkimi

się jeszcze przed 2030 rokiem, przy czym 
(ostatecznie) może się okazać, że będą to 
zupełnie inne jednostki (Visby++).

Rozwój sensorów 
i efektorów
Coraz większe rozmiary okrętów wynikają 

z konieczności instalacji rozbudowanych sys-
temów obserwacji technicznej i efektywnego 
uzbrojenia. W kadłubie należy pomieścić sensory 
i efektory zapewniające możliwość swobod-
nego wykonywania zadań postawionych danej 
jednostce. Dodatkowo, należy zaimplementować 
zintegrowany system dowodzenia i zarządzania 
walką oraz systemy łączności i walki elektronicz-
nej, które stanowią (w istocie) jeden z najważ-
niejszych systemów na morskim teatrze działań. 
Ponadto należy pamiętać, że o ile w okresie 
międzywojennym (w latach 1918-1939) czas 
aktywnej służby okrętu wynosił 20 lat i był 
(często) sztucznie wydłużony przez traktaty 
rozbrojeniowe, tak obecnie należy rozważyć 
dla nowo budowanej jednostki perspektywę 
30-40 lat służby – a co za tym idzie, przygoto-
wanie zawczasu miejsca pod modernizację 
sprzętu, która będzie niezbędna po upływie 
połowy przewidywanego czasu służby (ten 
zapas modernizacyjny jest dobrze widoczny 
na duńskich fregatach typu Iver Huitfeldt).

Obecnie odchodzi się już od sensorów 
opartych na antenach rotacyjnych. W ich miejsce 
stosuje się wielofunkcyjne stacje 3D, oparte 
na antenach ścianowych typu AESA (stałego 
elektronicznego skanowania fazowego). Tego 
typu urządzenia nie tylko stanowią większy 
ciężar, ale wymagają olbrzymich pokładów 
mocy elektrycznej do zasilania, co z kolei 
wymusza instalację coraz wydajniejszych 
elektrowni okrętowych. Nie bez znaczenia 
jest również tzw. masa wyniesiona, która przy 
tak ciężkich systemach wpływa negatywnie 
na stateczność jednostek. Z tego (m.in.) powodu 
anteny systemu AEGIS (SPY-1D lub najnow-
sze – SPY6) są montowane dużo niżej niż 
anteny rotacyjne klasycznych stacji 2D i 3D 
na starszych okrętach. Występują także 
mniejsze gabarytowo urządzenia tego typu, 
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Zasadnicze zmiany zachodzą również 
w uzbrojeniu. Oczywistym standardem stały 
się bloki wyrzutni pionowych VLS (Vertical 
Launching System) do rakiet różnego typu. 
W zachodnich marynarkach wojennych naj-
bardziej popularne (chociażby z uwagi na 
swoją uniwersalność) są amerykańskie Mk 41. 
Obecnie, wszystkie komory wyrzutni wystę-
pują w konfiguracji co najmniej Mk 158 Mod 1 
(Baseline VII Strike lub – rzadziej – Tactical). 
W wypadku odmiany Strike, bloki wyrzutni 
mają wysokość 7,7 m (dla quadpacków ESSM 
i innych „krótszych” rakiet są wykorzystywane 
specjalne adaptery), a Tactical – 6,8 m. Wyrzut-
nie występują również (na mniejszych jednost-
kach) w odmianach Self-Defence, jednak nie 
są one dostosowane do obrony przeciwbalistycz-
nej i nie mogą odpalać np. pocisków SM-3 
i SM-6. Na okrętach, będących częścią BMD 
(Balistic Missile Defense), wyrzutnie Mk 41 są 
podłączone bezpośrednio nie tylko do okrętowych 
systemów kierowania ogniem, ale również urzą-
dzeń NTDS (Naval Tactical Data System), w tym 
systemu łączności i komunikacji satelitarnej 
(m.in. nawigacji satelitarnej GPS, do przekazy-
wania koordynat rakietom SM-3), co wymaga 
dodatkowych łączy światłowodowych między spe-

Zestaw CIWS kal. 35 mm Rheinmetall-
-Oerlikon „Millennium” z pomocniczym 

stanowiskiem kierowania ogniem. 
W niedalekiej przyszłości klasyczną 
artylerię zastąpi broń energetyczna

Włoska uniwersalna armata morska 
kal. 127 mm (5") L/64 Otobreda 

„Vulcano”. Broń ta charakteryzuje się 
doskonałymi parametrami taktycznymi 

i wysoką niezawodnością

jednak o nieco bardziej ograniczonych moż-
liwościach, względem systemu AEGIS. Przy-
kładem może być europejski Thales APAR 
(Active Phased Array Radar). Stacja być może 
nie ma aż takich możliwości jak amerykański 
system AEGIS, lecz jej zaletą jest to, że ma 
o wiele mniejszą masę i zużywa mniej energii. 
Dzięki temu możliwe było np. umieszczenie 
anten szczególnie wysoko (wkomponowując 
je w najwyższy poziom nadbudówki) i odbyło 
się to bez pogorszenia stateczności i dzielności 
morskiej jednostek, w dodatku, zapewniło  
doskonałe warunki do pracy stacji. Dzięki za-
stosowaniu anten ścianowych Thales APAR 

i wymiany danych taktycznych (NTDS), 
urządzenia walki radioelektronicznej, coraz 
nowocześniejsze stacje hydroakustyczne (kadłu-
bowe i holowane), systemy przeciwtorpedowe, 

a nawet hangary do zdalnie sterowanych lub 
autonomicznych pojazdów podwodnych (UUV, 
UAV) i bezzałogowych statków powietrznych 
(AUV, AAV) – nie mówiąc już o zaokrętowaniu 
co najmniej jednego śmigłowca ZOP.

uniknięto typowej wady każdego radaru, 
polegającej na istnieniu tzw. martwych stref, 
wynikających (m.in.) z obrotu anteny. 

Pewną alternatywą dla stacji opartych na 
antenach ścianowych jest jeszcze np. euro-
pejski Sampson lub Kronos Grand Naval 
(MFRA), jednak tego rodzaju radary wkrótce 
również zostaną wyparte przez anteny ścianowe 
(wskazują na to np. zmienione plany budowy 
ostatnich dwóch fregat typu FREMM FREDA 
oraz nowych niszczycieli rakietowych Marina 
Militare). Do tej plejady sensorów dochodzą: 
zintegrowane maszty systemów łączności 

Włoska fregata rakietowa 
(wielozadaniowa) „Carlo Bergamini” 

(serii FREMM/DP) 

cjalnym modułem wyrzutni (zwanym BMJB – 
Bi-Module Junction Box), a kontenerem pocisku. 
Ponadto, Lockheed Martin prowadzi prace 
nad alternatywną wyrzutnią ExLS (Extensible 
Launching System), wykorzystującą (m.in.)
rakiety Sea Ceptor CAMM i CAMM-ER. 
O ile sam system trudno ocenić jako przeciw-
balistyczny, to znacząco poszerzy on możliwości 
komór wyrzutni Mk 41 VLS, ponieważ 
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100 km) trudno klasyfikować jako broń typu 
stand-off, a więc umożliwiającą zwalczanie 
nosicieli efektorów przed ich odpaleniem.

Pojawiło się jednak przysłowiowe „światełko 
w tunelu”. Okręty wyposażone w zestawy 
wyrzutni SYLVER A50 i A70 mogą być do-
zbrojone w najnowszą wersję rakiet przeciw-
lotniczych Aster 30 Block 1NT – Nouvelles 
Technologies. Pociski wyposażono w zmoder-

nizowaną głowicę naprowadzającą z dop-
plerowskim radarem AD4A (pracującym 
w paśmie Ka, o zakresie częstotliwości 
26-40 GHz). Według producenta, rakiety 
można wykorzystywać do zwalczania 
pocisków balistycznych w ostatniej fazie 
ich lotu, aczkolwiek „niewielki” zasięg 
maksymalny tego uzbrojenia (wciąż tylko  
100-120 km, a jest to dystans znacznie 
mniejszy niż amerykańskiej rakiety SM-2 
w podstawowej wersji) może budzić pod 
tym względem uzasadnione wątpliwości. 
Ryzyko związane z przyjętymi rozwią-
zaniami co do uzbrojenia oraz jego kry-
tykę przedstawiono (m.in.) na łamach 
Naval War College Review w 2013 roku. 
Obecnie – według najnowszych analiz 
Emila McHarsky’ego z Naval News, 
europejskie okręty z uzbrojeniem opar-
tym na modułach wyrzutni SYLVER są 
ewidentnie niedozbrojone, szczególnie 
na tle okrętów z blokami wyrzutni Mk 41 
(wraz z wprowadzaniem do uzbrojenia 
nowych efektorów, jak pociski SM-3 

i SM-6, ta przepaść będzie się jedynie pogłę-
biała) i – w razie konfliktu z porównywalnym 
przeciwnikiem – będą dysponowały niedo-
stateczną siłą defensywną i ofensywną.

B A N D E R A

rzutnie pionowego startu rodziny SYLVER 
(SYsteme de Lancement VERtical), w wersji 
A35, A50 i A70. Za podstawowy projekt 
(A35) była odpowiedzialna głównie grupa 
stoczniowa Naval Group. Włoskie i francuskie 
fregaty typu FREMM (w wersjach wielo-
zadaniowych) otrzymały bloki wyrzutni 
SYLVER w wersji A50 (które były już między-
narodowym projektem). W przeciwieństwie 
jednak do analogicznych okrętów innych 
krajów NATO (zresztą nie tylko fregat, 
ale i większych niszczycieli), niespecjal-
nie przejmowano się tutaj uniwersal-
nością. Na dodatek, na główny system 
rakietowy wybrano pionowy zestaw 
wyrzutni z programu PAAMS (Principal 
Anti-Air Modular System), opierający 
się na francuskich rakietach rodziny 
Aster, znacznie ustępujących amerykań-
skim Standard (SM-2, SM-3, SM-6) 
i ESSM, na dodatek zajmujących sporo 
miejsca w kadłubie, przez co w pojedynczej 
komorze rakietowej nie ma miejsca dla 
tzw. quadpacków dla czterech pocisków 
średniego/bliskiego zasięgu Aster-15 
(jak w wypadku amerykańskich ESSM). 
Nie ma też mowy o odpalaniu rakiet 
manewrujących z rodziny RGM-109 
Tomahawk, tudzież uniwersalnych SM-6 
lub rakietotorped ZOP VL-ASROC.

Co prawda, francuskie i włoskie nisz-
czyciele – po uprzedniej wymianie 
modułów zadaniowych (na tzw. wersję 
„długą” A70, z opcją do zwalczania celów 
lądowych) – mogą operować z rakietami 
manewrującymi własnej produkcji MBDA 
NCM/MdCN (Marina Militare na razie nimi 
nie dysponuje), broń ta wciąż pozostaje syste-
mem niesprawdzonym i mało uniwersalnym. 

Sławomir J. Lipiecki, Maciej Matuszewski
irbis@warships.com.pl

Trzy niemieckie fregaty rakietowe 
obrony powietrznej typu F-124 (Sachsen) 

są typowymi reprezentantami 
zaawansowanych jednostek swojej 

klasy tzw. pierwszej generacji

wyrzutnia ExLS będzie mogła spełniać 
funkcję adapteru (tzw. ExLS Host) zarówno 
w komorach podstawowych Mk 41, jak również 
komorach Mk 57 GMVLS/PVLS (znanych 
z okrętów typu Zumwalt).

Pewną europejską alternatywą dla systemów 
amerykańskich są opracowane we Francji wy-

Podczas interwencji w Syrii, francuska fregata 
typu FREMM miała nie odpalić pocisków 
(18 kwietnia 2018 roku) z bliżej nieokreślonych 
przyczyn technicznych, w związku z tym jej 

rolę przejęła bliźniacza jednostka „Languedoc”. 
Chociaż oficjalnie podano do wiadomości, że 
wszystkie trzy odpalone rakiety manewrujące 

osiągnęły wyznaczone cele, to jednak pewien 
niejasny obraz pozostał. Mimo relatywnie 
dużych rozmiarów, fregaty typu FREMM są 
obecnie wyraźnie niedozbrojone – standar-
dowo biorą w morze osiem pocisków Aster 30 
i 16 pocisków Aster 15, co nie jest wartością 

imponującą na tle zagranicznych jednostek tej 
klasy, z hiszpańskimi fregatami typu Álvaro 
de Bazán na czele (standardowo 96 rakiet SM-2 
i ESSM, z możliwością wzbogacenia arsenału 
o pociski SM-3, SM-6 i RGM-109 Tomahawk). 
Poza tym, rakiety serii Aster 15, czy nawet 
Aster 30 (o oficjalnym zasięgu skutecznym do 

Udana seria brytyjskich fregat rakietowych ASW 
Type 23 (Duke) stała się – obok popularnych O. H. Perry – 

protoplastą dla współczesnych, wielozadaniowych 
jednostek tej klasy
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Plany nowych lotniskowców znacznie 
przeprojektowano (w ten sposób 
powstał ostateczny wariant Delta). 
Wyporność normalną ograniczono 

do 55000 ts (w trakcie budowy wzrosła do 
60000 ts) i zrezygnowano z awangardowych 
pędników azymutalnych na rzecz klasycznej 
linii wałów i pędników w postaci śrub. Spadła 
także moc projektowana napędu głównego –
ze 150 MW do 100 MW, co z kolei wzbudziło 
wątpliwości w kontekście zastosowania sys-
temu CATOBAR w wersji z katapultami 
elektromagnetycznymi EMALS (i aerofinishe-
rami AAG), potrzebującymi do pracy bardzo 
dużej (tzw. chwilowej) mocy elektrycznej. 
Z wątpliwości tych skorzystał koncern BAE 
Systems, który robił wszystko, żeby z powodu 
cięcia kosztów nie zrezygnowano z samolo-
tów F-35 (zastępując je np. Typhoonami), 
przy których produkcji miał spore udziały. 
Powrócono więc do nierozwojowej i nielogicz-

nej (przy tej wielkości okrętów) koncepcji 
STOVL – co oznaczało, że podstawowym samo-
lotem pokładowym będzie F-35 w wersji B. 
Oficjalnie podano do wiadomości, że jest to 
związane z cięciem kosztów, na co (być może) 
nabrała się część opinii publicznej, jednak nie 
specjaliści branżowi. Pomijając ograniczenia 
F-35B (mniejszy zasięg i brak niektórych 
konfiguracji uzbrojenia), jest on najdroższym 
wariantem programu JSF (tracono więc sporo 
pieniędzy na każdej maszynie, względem 
wariantu „C”). Oczywiście, na reakcję nie 
trzeba było długo czekać i okręty zalała 
kolejna fala ostrej krytyki. Jedynym plusem 
dokonanego wyboru okazał się fakt, że F-35B 
jest wyjątkowo popularny w Stanach Zjedno-
czonych (szczególnie w US Marine Corps), 

a co za tym idzie – jest objęty intensywnym 
programem badawczo-rozwojowym, stale 
zwiększającym jego możliwości. Do samolotów 
Wielka Brytania zamówiła pokaźny arsenał 
w postaci: pocisków powietrze – powietrze 
średniego zasięgu MBDA Meteor, pocisków 
powietrze – powietrze ASRAAM Block 6, 
pocisków powietrze – ziemia SPEAR 3 oraz 
bomb Paveway IV (z penetracyjną głowicą 
bojową brytyjskiej produkcji). 

Pokonywanie trudności
Według pierwotnych planów, pierwszy 

okręt miał być ukończony w lipcu 2015 roku, 
a kolejny w 2016 roku, lecz (z uwagi na cięcia 
budżetowe) budowa opóźniła się (szukano 
krótkoterminowych oszczędności). Koszty 

Generalnie, decyzja o przejściu na napęd konwencjonalny i – co gorsza – niesprawdzony, 
zintegrowany turboelektryczny, spotkała się z pierwszą, poważną falą krytyki. W takim momencie 
wystarczyło – po prostu – zwrócić się do Amerykanów o pomoc, a na pewno by nie odmówili. Jakby mało 
było kłopotów, w 2008 roku do Wielkiej Brytanii dotarł światowy kryzys finansowy, co wpłynęło na 
zmniejszenie tempa prac oraz wymusiło kolejne, kompromisowe rozwiązania. 

Z uwagi na zastosowanie myśliwców 
wielozadaniowych F-35B, brytyjskie 

lotniskowce dysponują sporym 
potencjałem – zarówno ofensywnym,
jak i defensywnym. Przy tej wielkości 

jednostek (ok. 60000 t), powinien 
być on jednak znacznie większy

Duma Albionu

CZĘŚĆ 2
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programu także rosły i w pewnym momencie 
rozpatrywano nawet opcję anulowania budowy 
drugiej jednostki, lecz wiązałoby się to (m.in.) 
z wysokimi karami umownymi i znaczącym 
zwiększeniem kosztu prototypu. W 2010 roku, 
w kolejnym Strategicznym Przeglądzie Obron-
nym, nowy rząd ponownie stwierdził, że bardziej 
odpowiednim samolotem uderzeniowym dla 
lotniskowców byłaby wersja konwencjonalnego 
startu i lądowania (F-35C). Przy ówczesnych 
ograniczeniach finansowych, podniesienie 
kosztów budowy okrętów o kolejne 2 mld GBP 
wydawało się jednak nie do zaakceptowania. 
Projekt uczynienia z typu Queen Elizabeth 
prawdziwych lotniskowców ostatecznie 
„uziemiła” niechęć do kolejnych opóźnień 
w budowie, a te mogły doprowadzić nawet do 
tego, że prototyp zostałby ukończony dopiero 
w 2023 roku. W listopadzie 2013 roku ustalono 
więc ostateczny kształt okrętów oraz budżet, 
który zamknął się w kwocie 6,2 mld GBP. 
Proces ich budowy oceniono jako jeden z naj-
bardziej skomplikowanych i przedłużających 
się w historii Wielkiej Brytanii.

Równolegle z budową obu lotniskowców 
rozbudowano i zmodernizowano bazę morską 
w Portsmouth, pogłębiając baseny portowe 
i modernizując nabrzeża. Budowę kadłuba 
HMS „Queen Elizabeth” zakończono w listo-
padzie 2013 roku, a rok później (17 lipca) 
okręt opuścił suchy dok. Ceremonia chrztu 
odbyła się w Rosyth 4 lipca 2014 roku. Matką 
chrzestną została królowa brytyjska Elżbieta II, 
co w symboliczny sposób zamknęło ten etap 
budowy lotniskowca. Przez kolejne 3 lata 

znajdował się on w fazie montażu i integracji 
wyposażenia, a 7 grudnia 2017 roku odbyła 
się w Portsmouth uroczystość oficjalnego 
wprowadzenia go do służby w Royal Navy. 
Bliźniaczy HMS „Prince of Wales” zwodowano 
22 grudnia 2017 roku. Chrzest okrętu odbył 
się 8 września tego samego roku. Jego matką 
chrzestną została księżniczka Kamila, żona 
Karola – księcia Walii. Zaledwie dwa lata 
później (10 grudnia 2019 roku) najnowszy 
brytyjski lotniskowiec wszedł do linii.

Solidna konstrukcja
Podczas prac nad okrętami korzystano 

w pełni z doświadczeń zdobytych nie tylko pod-
czas eksploatacji stosunkowo małych jednostek 
typu Invincible, ale – przede wszystkim – 

z których największy (LB 04) miał masę aż 
11422 ton. Cztery główne, dolne moduły kadłuba 
i obie nadbudówki wykonały dwie stocznie – 
BAE Systems w Govan (LB 03 i 04) i Ports-
mouth (LB 02 i 05). Dziób wraz z gruszką 
(LB 01) wykonał Babcock Marine w Apple-
dore. Okręty dysponują dziewięcioma po-
kładami (w tym tzw. wodoszczelnym), przy 
czym pokład górny (lotniczy) rozciąga się na 
całej długości jednostek i – wzorem amerykań-
skich lotniskowców uderzeniowych – jest niemal 
dwukrotnie szerszy od szerokości kadłuba na linii 
wodnej. Jego powierzchnia wynosi 16000 m², 
a maksymalna szerokość sięga 73 m. 

Z uwagi na rezygnację z katapult, okręty 
nie dysponują skośnym pokładem startowym. 
Za to z prawej strony zamontowano 150-tonowy 

F-35B w rzucie z góry, z otwartą 
klapą ochronną dwuwirnikowego 

przeciwbieżnego wentylatora 
(napędzanego poprzez sprzęgło 
i przekładnię z silnika głównego) 

F-35B jest najdroższym wariantem serii,
objętym najbardziej zaawansowanym 

programem badawczo-rozwojowym

Amerykański myśliwiec wielozadaniowy 
klasy STOVL F-35B Lightning II w rzucie 
centralnym z przodu

z wcześniejszych typu Audacious i HMS „Ark 
Royal”, będących w istocie (w swoim czasie) 
„prawdziwymi” lotniskowcami. Budowę pro-
wadzono w systemie blokowym. Kadłub składa 
się z 52 prefabrykowanych modułów. Ma długość 
całkowitą 280 m, szerokość maksymalną (na 
owrężu) 39 m i zanurzenie (przy wyporności 
bojowej) 11 m. Dolna część kadłuba powstała 
z pięciu bloków (symbol LB – lower block), 

blok skoczni „ski jump” (o kącie nachylenia 
13 stopni). Moduł jest łatwy do demontażu. 
Wówczas na pokładzie lotniczym znajdzie się 
miejsce dla dwóch, ustawionych równolegle, 
katapult systemu CATOBAR. Ze względu 
na możliwość pionowego startu samolotów, 
pokład lotniczy został pokryty żaroodporną 
powłoką TMS, zabezpieczającą przed gazami 
wylotowymi. Można na nim stale parkować 
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24 samoloty wielozadaniowe F-35B oraz 
cztery śmigłowce AW101 Merlin, bez zakłócania 
operacji lotniczych. Pokład lotniczy dysponuje 
dwoma głównymi podnośnikami McTaggart 
Scott (o powierzchni 400 m² oraz udźwigu 
70 ts każdy) i czterema mniejszymi, przeznaczo-
nymi do transportu wyposażenia i uzbrojenia 
z magazynów. Należą one do zautomatyzo-

Tradycyjnie dla lotniskowców Royal Navy, 
jednostki typu Queen Elizabeth zostały cał-
kiem nieźle zabezpieczone przeciw skutkom 
ewentualnych uszkodzeń. Ochrona bierna składa 
się (m.in.) z 19 głównych grodzi sekcyjnych 
oraz systemu lżejszych grodzi poprzecznych, 
dzielących kadłub na szereg autonomicznych 
sekcji, zabezpieczonych także przed skutkami 

po 5 z każdej burty, przy czym ostatnie biegną 
znacznie bliżej osi symetrii kadłuba, tworząc – 
razem z podwójnym dnem – przestrzenie 
chroniące również przed wybuchami pod-
kilowymi). Dwie wewnętrzne przestrzenie 
między grodziami wzdłużnymi zajmują 
zbiorniki paliwa okrętowego F-76 (o łącznej 
pojemności 4 mln litrów) aktywnej wymiany 
cieczy – utrata paliwa na skutek spalania jest 
na bieżąco uzupełniana wodą zaburtową, 
a warstwa zmieszana (zawiesina) odpompo-
wywana do tzw. zbiorników separacyjnych. 
Dzięki temu, nigdy nie ma sytuacji, że który-
kolwiek ze zbiorników jest choćby częściowo 
opróżniony (są one bowiem niezbędne w sys-
temie ochrony przeciwtorpedowej, jak również 
umożliwiają zachowanie wyporności na stałym 
poziomie). Okręty dysponują także zbiornikami 
nafty lotniczej F-44 o całkowitej pojemności 
trzech mln litrów. Ponadto, w newralgicznych 

Największą wadą brytyjskich 
lotniskowców (obok braku katapult 
systemu CATOBAR) jest ich napęd. 
Rezygnacja z reaktorów jądrowych 

wprowadziła serię ograniczeń, czyniąc 
okręty przy tym nieekonomicznymi 

(mały zasięg plus koszt paliwa oraz 
operacji RAS) i nieekologicznymi

HMS „Queen Elizabeth” i bliźniaczy 
HMS „Prince of Wales”, mimo że są 
największymi okrętami jakie dotąd 
wybudowano w Europie, należą do 
klasy lotniskowców średnich

wanego, paletowego systemu transportu 
uzbrojenia na pokład HMWHS (Highly 
Mechanized Weapons Handling System). 
Dwie kondygnacje poniżej pokładu lotniczego 
znajduje się pokład hangarowy (pokład dolny). 
Hangar typu otwartego (wzorowany na modelu 
amerykańskim) ma wymiary 168,4 m × 29,04 m, 
wysokość boczną 6,7-10 m oraz powierzchnię 
całkowitą 4830 m². Może on pomieścić do 
20 myśliwców wielozadaniowych F-35B. Na 
okrętach może stacjonować maksymalnie do 
50 maszyn różnego rodzaju, aczkolwiek nie 
będzie to na razie praktykowane.

ataków przy użyciu broni NBCR (Nuclear 
Biological Chemical Radiological). Okręt 
dysponuje podwójnym poszyciem burty oraz 
systemem wzdłużnych grodzi przeciwtor-
pedowych – amerykańskiego systemu aktyw-
nej wymiany cieczy typu Liquid-Layer System 
LLS (w miejsce nieudanego brytyjskiego typu 
Sandwich). Według projektu Alpha, na każdej 
burcie miały być cztery grodzie wzdłużne 
(jak na lotniskowcach typu Nimitz), jednak 
później dodano jeszcze po jednej (łącznie jest 

Pomijając ograniczenia F-35B 
(mniejszy zasięg, brak niektórych 
konfiguracji uzbrojenia), samolot ten jest 
najdroższym wariantem programu JSF 
(większe wydatki niż przy klasycznym, 
morskim wariancie „C”)

miejscach (w tym w rejonie napędu, magazynów 
i hangaru) zastosowano pancerz ciężki oraz 
kompozytowy. Pozostałe ważne pomieszczenia 
zaopatrzono w osłony przeciwodłamkowe różnej 
grubości. Sumarycznie, pancerz lotniskowców 
typu Queen Elizabeth waży ponad 3000 ts. 
Dodatni wpływ na ochronę bierną ma również 
sposób, w jaki zaprojektowano lokalizację 
napędu. Siłownię rozdzielono na cztery prze-
działy, które znajdują się na fundamentach po-
kładu wodoszczelnego w osobnych zespołach (po 
dwie), na wysokości obu nadbudówek (wysp), 
dzięki czemu wyłączenie z działania napędu 
jednym niefortunnym trafieniem (np. ciężkiej 
torpedy) jest praktycznie niemożliwe. 

Dwie kilkukondygnacyjne nadbudówki 
(zwane „wyspami”) są na prawej burcie.  
Znajdą się w nich (m.in.): główne stanowisko 
dowodzenia (GSD), wieża kontroli lotów dla 
statków powietrznych (rufowa, zwana FLYCO), 

NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021 31     

B A N D E R A

31     

B A N D E R A

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

przewody kominowe, antenomaszt z radio-
latarnią TACAN i anteny radarów. Część obu 
„wysp” zajmują również kwatery mieszkalne 
i pomieszczenia sztabowe. Są one silnie prze-
szklone (np. nadbudówka FLYCO dysponuje 
szybami o wysokości aż 3 metrów. Jest to 
specjalne szkło pancerne o grubości 40 mm). 
Wybór dwóch „wysp” wygląda, na pierwszy 
rzut oka, nieekonomicznie, jednak zarówno 
Brytyjczycy jak i następnie Włosi (na typie 
Trieste), a teraz także Koreańczycy zdecydo-
wali się na taki układ – bynajmniej nie bez 

i w miarę komfortowego wykończenia 
pomieszczeń. Zespoły kabin znajdują się na 
3. i 5. pokładzie, a więc stosunkowo nisko, 
poniżej pokładu hangarowego, a co za tym 
idzie – z dala od hałasu. Załoga ma dostęp 

Przednia nadbudówka brytyjskich 
lotniskowców mieści (przede wszystkim)

główne stanowisko dowodzenia (GSD) 
z pomostem nawigacyjnym oraz 

zapasowe centrum kontroli lotów 
(FLYCO). Uwagę zwraca jeden z paneli 

wyświetlaczy kontroli ruchu lotniczego, 
a także anteny systemów SATCOM 

i NAVSAT, masywna antena głównego 
radaru SMART-L 3D (D) oraz 

elementy systemu WRE

powodu. Przede wszystkim, dwie „wyspy” są 
optymalne z punktu widzenia rozlokowania 
napędu. Nie są to bowiem okręty z napędem 
nuklearnym i potrzebują przewodów komino-
wych do odprowadzania spalin. Cztery główne 
silniki wysokoprężne i dwa zespoły turbin 
gazowych wymagają zastosowania dwóch 
kominów, które wkomponowano właśnie w obie 
nadbudówki, dając im (przy okazji) naturalną 
izolację termiczną (mniejsza emisja ciepła 
oznacza zarazem trudniejsze namierzanie 
i naprowadzanie rakiet przez przeciwnika). Co 
więcej, taka konfiguracja „wysp” umożliwiła 
szersze rozdzielenie maszynowni, co z kolei 
w znaczny sposób wpłynęło na niezatapial-
ność i ogólną odporność na uszkodzenia. 
Rozdzielenie maszynowni umożliwiło także 
umieszczenie między nimi instalacji jednego 
z głównych podnośników, dzięki czemu napęd 
i podnośnik nie przeszkadzają sobie wzajemnie. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dwie niewiel-
kie nadbudówki powodują powstawanie zdecy-
dowanie mniejszych turbulencji na pokładzie 
lotniczym, co zwiększa komfort pracy nie tylko 
obsługi samolotów, ale także wpływa pozytyw-
nie na systemy obserwacji technicznej, które 
nie zakłócają się wzajemnie. 

Brytyjskie lotniskowce zaprojektowano 
zgodnie z najnowszymi standardami socjal-
nymi. Na okrętach jest łącznie 470 kabin. Dla 
oficerów przewidziano 1-2 osobowe kabiny, 
natomiast reszta załogi jest ulokowana 
w 6-osobowych kabinach, dysponujących 
węzłem sanitarnym i prysznicami. Dla kobiet 
zaprojektowano osobne zespoły kabin (na lot-
niskowcach stan kobiecej załogi może wynosić 
maksymalnie 15% ogólnej liczby osób za-
kwaterowanych). Przywiązano przy tym – na 
ile to możliwe – dużą wagę do estetycznego 

Śmigłowce Merlin HM2 stanowią 
podstawę sił ZOP brytyjskich 

lotniskowców, jednak Royal Navy 
dysponuje zbyt małą ich liczbą, 

a w dodatku – z powodu niemożności 
użytkowania klasycznych samolotów 

AEW&C – część z nich musi wypełniać 
tego rodzaju zadania

(m.in.) do świetlic, kantyny, okrętowego kina 
i siłowni. Na pokładzie jest rozbudowany radio-
węzeł z ogólnodostępną telewizją i internetem 
(satelitarnym) oraz biblioteka z czytelnią. 

Piekarnia okrętowa dostarcza 1000 bochenków 
chleba dziennie, a magazyny prowiantowe 
mieszczą np. 12000 konserw i 64800 jaj.

Nowoczesny kompleks medyczny obejmuje 
(m.in.) dwie sale operacyjne, gabinet stomato-

logiczny, szpital z 8 łóżkami, izolatkę, am-
bulatorium i gabinet zabiegowy. Stały korpus 
medyczny liczy 11 osób. 

Załoga składa się (nominalnie) z 2282 osób, 
w tym 1600 stanowi personel obsługi statków 
powietrznych. W razie prowadzenia misji spe-
cjalnych lub operacji desantowych, na pokład 
można zaokrętować, wykorzystując do tego 
celu powierzchnię hangaru, do 200 żołnierzy 
Royal Marines (Królewskiej Piechoty Mor-
skiej) z kompletnym wyposażeniem.
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Prace komitetu organizacyjnego wspierał 
kmdr Radosław Hurbańczuk, dbając o to, by 
impreza sportowa była udana i bezpieczna dla 
uczestników, mimo pandemii COVID-19.

Z każdą edycją obowiązków przybywa. 
Podnosimy sobie poprzeczkę, żeby sprostać 
oczekiwaniom – podkreśliła st. mat Justyna 
Tomala, współorganizatorka wydarzenia. To, 
co udało się dotąd osiągnąć, jest zasługą wielu 
marynarzy, pracujących dla tego projeku. 

Sportowe Oksywie

V I I I  E D Y C J A  „ B I E G U  5  M I L ”
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Bieg jest ważnym wydarzeniem sporto-
wym w Trójmieście, propagującym 
zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną. 

Jest skierowany do pasjonatów sportu nie tylko 
w mundurach, ale także do środowiska 
cywilnego. Służy promowaniu tradycji 
i współczesności Marynarki Wojennej oraz 
miasta i regionu gdyńskiego. Zawodników 
tegorocznej edycji dopingowali (m.in.): 
zastępca dowódcy 3. Flotylli Okrętów 
kmdr Wojciech Sowa, dowódca Dywizjonu 
Okrętów Bojowych kmdr Radosław 
Hurbańczuk oraz prezes Stowarzyszenia 
Oficerów MW RP wiceadm. w st. spocz. 
Maciej Węglewski.

Trasa biegu składała się z dwóch 
okrążeń i przebiegała wzdłuż nabrzeży 
portu, w sąsiedztwie cumujących okrę-
tów. Jej długość jest związana z morskim 
charakterem biegu. Od linii startu do mety 
wynosi 9260 m, co daje – w przybliżeniu – 
5 mil morskich – podkreślił st. chor. szt. mar. 
Wojciech Szczybelski, współorganizator biegu. 
Zmiana kilometrów na mile morskie została 
wprowadzona podczas wytyczania trasy już 
w pierwszej edycji biegu. Uznano, że będzie 
to również charakterystyczna i wyjątkowa 
nazwa dla całego przedsięwzięcia.

W Porcie Wojennym Gdynia odbyła się – 28 października – 
VIII edycja „Biegu 5 Mil”, zorganizowana przez Dywizjon Okrętów 
Bojowych 3. Flotylli Okrętów. Blisko 360 biegaczy zmierzyło się 
na trasie wytyczonej na terenie oksywskiej bazy morskiej. 

Organizatorzy i obsługa biegu są przydzielani 
do sekcji, gdzie każdy ma określony zakres 
obowiązków. Jednocześnie tworzą spójną 
całość, pracując wspólnie nad tym, by impreza 
wypadła jak najlepiej. Wiedzą, że w ten sposób 
współtworzą pozytywny wizerunek zarówno 
dywizjonu, jak i całej flotylli. 

Zwycięzcą tegorocznego „Biegu 5 Mil” – 
w kategorii mężczyzn „open” – został 
szer. Patryk Stypułowski z 7. Batalionu 
Kawalerii Powietrznej, natomiast wśród kobiet 
najlepsza była szer. Ewelina Paprocka z Bata-
lionu Dowodzenia MW. Drużynowo najlepiej 
wypadł zespół 1. Warszawskiej Brygady Pan-

cernej. Oprócz tego, każdy zawodnik, 
który pokonał trasę, otrzymał pamiątkowy 
medal. Odbyło się również losowanie 
dodatkowych nagród, w którym brali 
udział wszyscy uczestnicy biegu.

Wyróżniono także najlepszych reprezen-
tantów Dywizjonu Okrętów Bojowych, 
którymi zostali: kpt. mar. Tomasz Bogusz 
oraz st. mat. Katarzyna Sołtys. Oboje 
zaznaczyli, że zwycięstwo to ukorono-
wanie przygotowań i powód do dużej 
satysfakcji, ale także zobowiązanie do 
dalszego rozwoju. Sport stanowi ważną 
część służby każdego żołnierza – pod-

kreśliła st. mat. Katarzyna Sołtys. Aktywność 
fizyczna łatwo wchodzi w krew, poprawia 
kondycję i zwiększa odporność. Jej efekty są 
szybko widoczne – dodała. 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

kondycję i zwiększa odporność. Jej efekty są 

Zwycięzcą „Biegu 5 Mil” – 
w kategorii mężczyzn „open” – został 

szer. Patryk Stypułowski z 7. Batalionu 
Kawalerii Powietrznej, drugie miejsce 

zajął szer. Krzysztof Wasiewicz 
z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, 

a trzecie – mat Adam Struk z RCI Gdynia
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W konkurencji „Hard X” zwyciężył 
bsmt Łukasz Kreft, drugie miejsce 

zdobył Krzysztof Sulewski, a trzecie – 
Jakub Łukaszewski

Marynarski triumf w Biegu 
Morskiego Komandosa

Pomysłodawcami biegu (organizowanego 
od 2010 roku) byli żołnierze gdyńskiej 
JW Formoza, którzy oparli jego formułę na 

elementach szkolenia i rekrutacji do wojskowych 
jednostek specjalnych. Jego patronem został 
były dowódca Wojsk Specjalnych gen. broni 
Włodzimierz Potasiński, który zginął w kata-
strofie smoleńskiej w 2010 roku. Tegoroczna 
edycja (28-29 sierpnia) została zorganizowana 
w Gdyni. Wymogiem udziału w najtrudniej-
szych konkurencjach był strój: mundur, 
buty z cholewką (ponad kostkę) oraz plecak 
obciążony ładunkiem o wadze 5 kg. Dodatkowe 
wyzwanie, to – od 2011 roku – treningowa 
atrapa karabinka automatycznego AK-47.

Podczas Biegu Morskiego Komandosa 
odbywają się konkurencje przeznaczone nie tylko 
dla żołnierzy, ale też dla cywilów. Największe 
wyzwanie stanowią: „Hard”, „Hard Historyczny” 
oraz „Hard X”. Ostatnia z nich jest najtrud-
niejsza – oprócz 3 km etapu wodno-plażowego 
i 20 km terenowego, doliczony jest dodatkowy, 
trzykilometrowy odcinek specjalny. 

Zwycięzcą najcięższej konkurencji XII edycji Biegu Morskiego 
Komandosa – Hard X – został bsmt Łukasz Kreft z Komendy Portu 
Wojennego Gdynia. To jedna z najstarszych i zarazem najtrudniejszych 
imprez biegowych o charakterze militarnym w Polsce.  
wałem na siłowni. Należało odpowiednio roz-
łożyć siły, aby podnosić wydolność organizmu, 
nie doprowadzając do przetrenowania – pod-
kreślił. Istotne są: systematyczność i cierpliwość 
oraz samo nastawienie. Bez dobrego nasta-
wienia, przegrywa się na starcie. Kluczowe 
było pilnowanie trasy i nieominięcie żadnej 
przeszkody. Wpadka bądź nieuwaga mogły 
przekreślić wielomiesięczne przygotowania. 
Uczyłem się na błędach. Podpatrywałem też, 
jak radzili sobie inni. W trakcie biegu kieszenie 
mogą nabrać błota i wody, tworząc dodatkowy 
balast. Dlatego odprułem je z bluzy i spodni, 
a także ponaszywałem ochraniacze. W plecaku 
zrobiłem dziury, by również tam nie groma-
dził się piasek – wyjawił bsmt Łukasz Kreft. 
Gdy biegnie się ponad 20 km, to każdy dodat-
kowy kilogram jest odczuwalny i wpływa na 
wynik oraz kondycję.  

Mimo wyzwania, jakie stanowi bieg, nie 
brakuje chętnych, by zmierzyć się na wyjątkowo 
trudnej trasie. Nie chodzi tutaj o pokonanie 
innych zawodników, ale – przede wszystkim – 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Morskiego Komandosa

do sportu. Tutaj nie ma wygranych czy prze-
granych. Warto spróbować i poznać granice 
swoich możliwości.

Uczestnikami wydarzenia byli również inni 
reprezentanci polskiej Marynarki Wojennej. 
W konkurencji „Hard” wystartowali – 
st. mar. Kamil Szymański oraz mar. Damian 
Gawin, służący w Dywizjonie Okrętów Bojo-
wych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 

Dla przedstawiciela Marynarki Wojennej 
bsmt. Łukasza Krefta, zwycięzcy „Hard X”, było 
to zwieńczenie rocznego treningu i powód 
do dużej satysfakcji. Nie ćwiczyłem w mundurze 
i z balastem, aby nie nadwyrężyć stawów oraz 
kręgosłupa. Zamiast tego, regularnie treno-
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własnych słabości – podkreślił bsmt Łukasz 
Kreft. To okazja, by nie tylko sprawdzić się, 
ale też spotkać z ludźmi współdzielącymi pasję 
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1. Słynny pomnik wojenny „Shrine of 
Remembrance” w Melbourne. 

2. Widok na piękne centrum miasta, 
w tle nowoczesna hala koncertowa

kmdr por. rez. Leszek Derlacz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Uciekając wzrokiem z centrum widać było 
pięknie wspinające się w górę uliczki. Na górę 
zwaną przez rdzenną ludność Unghbany 
Ahletta lub też krócej (może inny szczep?) 
Kunanyi, acz bardziej znaną pod nazwą Mount 
Wellington. Uliczki kręciły się jak węże, oplecione 
soczystą zielenią i domami. Niewielkie centrum 
ożywiało kilka szklanych wysokościowców, 
z wyróżniającym się nieopodal kasynem. 

Liczna grupa rodaków na kei powitała tych 
na pokładzie, ale zaskoczyła nas mała liczba 
młodzieży. Pewnie była w szkołach… Może też 
inaczej postrzegała wizytę „Iskry”? Niemniej, 
powitanie było więcej niż serdeczne, bo i flagi 
i transparenty, więc tuż po nim zaprosiliśmy 
Polonusów w rewanżu na śniadanie, z bigosem 
w roli głównej. Menu niezbyt wyszukane, nawet 
jak na polskie zwyczaje, ale czym chata...

Zbiegając z trapu, pierwsze kroki najszyb-
ciej jak mogłem skierowałem do banku, by 
wymienić dolarowe „setki” na drobne, chcąc  
uszczęśliwić załogę dietami. I tu klops, bo 
cywilizowany na wskroś świat zamyka banki 
w sobotę. Poradziłem sobie jeżdżąc z poznaną 
żoną kierownika Domu Polskiego Krystyną 
Czernecki po sklepach i rozmieniając kolejne 
„setki” USD. Niewdzięczna to – zapewniam – 
była rola, bo kiedy wyciągałem z kieszeni kolejne 
banknoty, to od razu widziałem zdziwiony wzrok 
i pytający wyraz twarzy – wariat czy oszust?  
Operacja jednak udała się, więc wróciliśmy na 
okręt, a tu kolejna niespodzianka – załoga zapa-
kowała się do autokaru i pojechała na objazd wyspy. 
Jak zwykle, beze mnie. A tak bardzo chciałem 
poznać legendarnego „diabła tasmańskiego”.

Późne popołudnie i wieczór przeznaczono 
(zgodnie z planem) na kolację w Domu Polskim 
i spotkanie z tutejszą Polonią. Opowieściom nie 
było końca, wszak różnie plotły się jej losy, 
a najstarszy odłam trafił na Tasmanię tuż po 
II wojnie światowej. Ot, Anglicy podjęli decyzję 
o jak najszybszym pozbyciu się z wysp nadmiaru 
polskich żołnierzy. Wojna zakończyła się i powstał 
problem – co z nimi? Część trafiła do dalekiej 
Kanady, część została na wyspach brytyjskich, 
zaś ponad pięciuset wsadzili na statki i posłali 
na Tasmanię. Dziś z tej grupy pozostali jedynie 
nieliczni, a ich opowieści o budowie hydroelek-
trowni przy użyciu łopat wzbudziły nasze 
niedowierzanie. Czy tak można było potraktować 
ludzi, których wkład w zwycięstwo sprzymie-
rzonych był naprawdę ogromny?

Krótkie i konkretne wystąpienie dowódcy 
„Iskry” oraz przemówienie polonijnego prezesa 
dały początek wspaniałej (nie tylko) kolacji. 
Tuż po nich przemówił melodyjnie ze sceny 
chór rewelersów, imponujący nie tylko głosem, 
ale i siódmą dekadą życia. A jak śpiewali! Po 
nich głos zabrali podchorążowie, rewanżując 
się wiązanką patriotyczno-morskich śpiewanek, 
wywołując na obliczach gospodarzy pełen 
tęsknoty uśmiech za ojczyzną.

Potem? Potem było już tylko weselej. Zajęcia 
w podgrupach dały zakładany efekt, czyli – 
upraszczając sprawę – nihil novi sub sole! 

Po północy biesiada polonijna zaczęła się 
zwolna kończyć. Pracujący pójdą rano do 
pracy, zaś my wyjdziemy w morze. Marek 
Czernecki (kierownik Domu Polskiego) nale-
gał, by jeszcze wpaść do nich na kawę. Cóż,  
takiego zaproszenia nie sposób było nie przy-
jąć. Do domowej kawy zasiadło jeszcze kilka 
osób towarzyszących i ani się obejrzeliśmy, jak 
„diabeł tasmański” rykiem ogłosił piątą rano. 
Nieźle, za trzy godziny wychodziliśmy w morze.

Podniesienie bandery z pełnym ceremoniałem, 
po nim krótka odprawa i już było słychać  
gwizdki do alarmu manewrowego. Bye, bye 
Hobart! Do zobaczenia? Oby… 

Mam świadomość, że wędrując po portach, 
tak na dobrą sprawę poznajemy może cząstkę 
miasta i społeczności, widząc przy tym to, co 
goszczący chcą lub mogą nam pokazać. My 
zaś, będąc w tzw. niedoczasie, nawet nie staramy 
się często poznać czegoś więcej. Spotkania 
z Polonią są arcymiłe i niezwykle sympatyczne, 
a przy tym pełne swoistego, prawdziwie pol-
skiego uroku. To jednak nadwątla siły, bo rodacy 
goszczą tak, jakby gościli w swoim domu 
Polskę, czyli z całym sercem. Potem zostają 
sami ze swoją brutalnie obudzoną tęsknotą, 
z wypłakiwanymi w poduszkę marzeniami 

o powrocie w ojczyste strony. My też.
We wtorek 10 października, po raz któryś 

plany poszły do wody. Wieczorem śruba okrę-
towa zaczęła dziwacznie pracować i strach nas 
zaczął trochę ogarniać, ale awaria okazała się 
na tyle niegroźna, że „siły okrętowe” poradziły 
sobie z nią doskonale. Jednak stracony czas 
skutecznie wybił z głowy marzycielom plan 
wejścia do bazy RAN (Royal Australian Navy) 
w Jarvis Bay (na południowym skrawku kon-
tynentu). Zamiast lunchu w bazie, był obiad 
w mesie; zamiast wycieczki po pięknej okolicy, 
była wycieczka na fokmaszt; zamiast meczu na 
murawie, był mecz nerwów – zdążymy do 
Sydney, czy nie? Kolejne osiem godzin spóź-
nienia oraz zmiana kierunku wiatru na zdecy-
dowanie gorszy źle wróżyły. Pech? Może? 

Jonasz na pokładzie? Nie czas jednak na jakieś 
zabobony. Na redzie portu wzięliśmy na pokład 
oficera łącznikowego oraz kapelana w mundurze 
(Polaka, bez stopnia wojskowego) i obraliśmy 
kurs na Sydney.

Niestety, znów po nocach deptałem pokład 
nie śpiąc, bo Morfeusz chyba obraził się na 
mnie kolejny raz. Żartowałem sobie, że muszę 
w dzień zobaczyć, czy nie wydeptuję ścieżki 
w korundzie, bo „panie Wiesiu” nieźle by mnie 
„obsobaczył”. Jedni, chcąc zasnąć, liczą barany 
czy owce, ja zaś liczyłem, ile czasu spędziliśmy  
do tej pory w australijskich portach: Darwin – 
dużo, bo trzy doby; Fremantle – 6 godzin; 
Melbourne – aż 10 godzin; Hobart – dobę. 
Razem 4 doby i szesnaście godzin (na dziewięć 
zaplanowanych dób). Istny Australian Tour...

Płynęliśmy 10-12 mil morskich od brzegu. 
Z rufy i z dziobu podziwialiśmy urocze wyspy 
i wysepki, skaliste wybrzeże i pustkę na lądzie – 
to chyba idealne miejsce dla lubiących samotne 
eremy. Było na czym zawiesić oko, odrywając się 
myślami od domowych i okrętowych problemów. 
Bo co tu ukrywać – takowe były. Szczególnie 
widać było to u podchorążych – coraz częściej 
byłem świadkiem słownych zwarć i nie wiem, co 
mogło się jeszcze dziać w kubrykach.  Niektórzy 

udawali się na „emigrację wewnętrzną”, więc 
dotarcie do nich werbalnie stało się rzeczą wręcz 
niemożliwą. Zajęcia i czas spędzany z nimi na 
pokładzie lub w ich mesie były dla mnie okazją 
do porozmawiania z tym czy z innym, ale przy-
znaję od razu – niezmiernie trudno było roz-
gryźć 34 podchorążackie charaktery. 

Nasza morska peregrynacja dotarła już do 
178. dnia. W czwartek 12 października 1995 roku, 
około godziny 8.30 byliśmy już (w zasadzie) 
w Sydney, ale dowódca zrobił „Iskrą” wycieczkę 
po porcie. Budynek Opera House widziany 
z bliska prezentował się piękniej niż na tele-
wizyjnym ekranie. Spokojnie zmieściliśmy się 
masztami pod Harbour Bridge, a prześliczne 
city było upstrzone gęsto zielenią, szkłem 
i metalem. Byłem – i chyba nie tylko ja, słysząc 
dochodzące do uszu damskie oraz męskie „ochy” 
i „achy” – pod ogromnym wrażeniem. Pięknie, 
wręcz zachwycająco, naprawdę…
i „achy” – pod ogromnym wrażeniem. Pięknie, 
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to zwykle w takich sytuacjach bywa – potoczyły 
się szeroko rozmowy przywołujące bliskie sercu 
najlepsze wspomnienia, polskie wspomnienia.

Cumy zostały sklarowane na pokładzie. 
O godzinie 18.00 „odkleiliśmy się” od kei 
powoli i w milczeniu. Polonia podziwiała paradę 
burtową, my zaś ich – za tkwiącą w nich, mimo 
upływu lat, ogromną tęsknotę za krajem. 
Wspominaliśmy spędzonych pospiesznie kilka 
ostatnich, gościnnych godzin. Krótkich, jakby 
zegar zmienił szybkość, ale cóż poradzić, skoro 
słowo „pośpiech” stało się prawie dogmatem.

Morze Tasmana było spokojne, w granicach 
normy, acz wieczorową porą zaczęło szarpać   
całkiem dosadnie. Szkwał dopadł nas nagle 
i harcując „jedenastką” w żaglach wypchał log 
do 12 węzłów. Ale to tylko przez pięć-dziesięć 
minut, chociaż prędkości osiągaliśmy i tak 
przyzwoite, bo w granicach 8 węzłów.

Piątek był dniem bez wyrazu, bo każdy przed 
wejściem do portu jest taki sam – klarowanie 
okrętu, więc nawet nie było na czym zawiesić 
oka. Może poza programem pobytu, w którym 
najważniejsze są dwa punkty: wycieczka gdzieś 
do interioru oraz uroczysta kolacja w Domu 
Polskim. Jak na dobowy postój i tak dużo.

Wchodzimy do portu rano, 7 października, 
o ósmej. Do tej pory znanego nam jedynie 
z przekazów telewizyjnych, pokazujących koń-
cówkę regat Sydney – Hobart. Najsłynniejszych 
i najbardziej niebezpiecznych – pokonać trzeba 
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Środa, 4 października. Pobudka w środku nocy, o czwartej rano, ale trzeba było przyjąć na 
pokład „Iskry” pilota. Z nim, w roli przewodnika, wpłynęliśmy na trudną żeglownie rzekę Yarra. 
Płynęliśmy nią ponad trzy godziny i dopiero po ósmej zacumowaliśmy w „Victoria Dock”. To prawie 
centrum miasta, zwanego przez tuziemców „Melbs”. Na kei czekała na nas liczna reprezentacja 
tutejszej, bez mała 40-tysięcznej Polonii. Trzy małe „krakowianki” z nieodłącznym chlebem i solą 
oraz – czego wielu też nie ukrywało – łzami radości i wzruszenia, dyskretnie ocieranymi z oczu.

Zaczęliśmy nasz pobyt w Melbourne 
z „bigosowym” przytupem, a załoga 
wsiadła do autokaru na zapowiadaną 
wycieczkę po mieście. Ja miałem 

swoje obowiązki, więc o ciekawej wyprawie 
dowiedziałem się z opowiadań. Zakupy dla 
okrętu były ważne, ale przynajmniej zobaczyłem 
Melbourne z innej, niż okno autokaru, per-
spektywy. Najbardziej europejskie z miast 
australijskich sprawiało wrażenie ślicznego 
i uporządkowanego. Poruszyła zwłaszcza 
wizyta w Shrine of Remembrance – lokalnej 
„piramidzie”, będącej mauzoleum upamięt-
niającym żołnierzy australijskich poległych 
w licznych wojnach od Europy po Wietnam. 
Poza tym, był stamtąd doskonały widok na 
centrum błyszczące biurowcami oraz zielone 
przestrzenie Królewskiego Ogrodu Botanicz-
nego. Potem trochę wspomnień w Parku 
Olimpijskim, gdzie na stadionie otwierano 
i zamykano Olimpiadę Letnią w 1956 roku. 
Niezwykle gościnni Polonusi mieli w planie 
pokazać nam kawałek „starego krakowskiego 
Kazimierza” na Chapel Street, z firmowym 
daniem nawiązującym do tradycji narodowych 
destylatów, ale czas nieubłaganie gonił, więc 
wróciliśmy na pokład „Iskry”. 

W tym czasie reszta załogi wizytowała polskie 
centrum sportowo-rekreacyjne „Albion”, gdzie 
oddano się obiadowemu, pierogowemu szaleń-
stwu, przygotowanemu przez rodaków. I – jak 

630 mil morskich w skrajnie trudnych warun-
kach pogodowych. Mogą w nich startować 
jachty o długości do stu stóp (mniej więcej trzy-
dziestometrowe), zaś rekord trasy to kilka 
godzin więcej niż doba.

Port, to w zasadzie – bo jakżeby inaczej? –
ścisłe centrum miasta, powstałego w 1804 roku 
jako kolonia karna dla więźniów masowo zwo-
żonych statkami z Anglii. Była drugą kolonią  
na kontynencie, po założonym kilka lat wcześ-
niej Port Jackson. Ponieważ prawo w ówczesnym 
Albionie było więcej niż surowe, bo nawet za 
kradzież jabłka ze straganu można było trafić 
do więzienia na siedem lat, to i więzienia zapeł-
niano w stopniu niezwykle maksymalnym. Ktoś 
mądry (?) wpadł więc na pomysł, by dać więzio-
nym szansę w dalekiej Australii. Ładowano 
zatem ludzi jak kartofle do statkowych ładowni, 
by w Australii pomogli nieść „cywilizacyjny 
kaganek”: karczowali lasy, budowali mosty 
i drogi, stawiali domy. Tasmanię potraktowano 
jak olbrzymi obóz karny, zaś więźniów z całą 
brutalnością, jaka zaistniała w wyobraźni straż-
ników. W Port Arthur pokazano naszej załodze 
cele więzienne wielkością przypominające 
większą zakratowaną dziurę w murze, w której 
więzień przebywał do czasu, aż zmarł albo stra-
cił zmysły. Te dwie sytuacje były (zresztą) jedno-
znaczne. Dziś wielu mieszkańców Tasmanii 
i Hobart to potomkowie więźniów, którzy prze-
trwali gehennę kolonii karnej.

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 12
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Przeniesienie służbowe do Lublina, 
pod koniec 1928 roku, przerwało 
owocną służbę duszpasterską wśród 
marynarzy. Relokacja była spowodo-

wana publiczną krytyką zamachu majowego, 
dokonanego (w 1926 roku) przez Józefa 
Piłsudskiego i jego stronnictwo polityczne. 
Nie pomogły protesty i prośby kadry oficer-
skiej. W pożegnalnym rozkazie dziennym 
komendant Portu Wojennego Gdynia 
kmdr por. Władysław Kilanowicz ciepło opisał 
postać księdza – Jako kapelan i kierownik 
oświatowy prowadzi uniwersytet żołnierski, 
zakłada czytelnie, bibliotekę i organizuje 
pożyteczne rozrywki dla marynarzy, jak 
teatry amatorskie, kina w Pucku i Gdyni. 
Wreszcie, jako oficer i kolega, przez swój 
szlachetny charakter i uczynność wywiera 
światły i dobroczynny wpływ na otoczenie.

Misja duszpasterska 
w Lublinie
Początki pracy w nowym środowisku były 

trudne. W marcu 1929 roku pisał wujowi 
ks. Antoniemu Rewerze – W Lublinie czuję 
się ciągle nieswojo, obco. Robota, poza obo-
wiązkami kościelnemi, idzie niesporo – jak 

z kamienia. Kontakt z żołnierzami trudno 
utrzymać, gdyż wszędzie daleko: obóz pół-
nocny 5 kilometrów, południowy – 4 kilometry. 
Zachodzę tam, powiem pogadankę – lecz to 
jakoś wygląda tak oficjalnie i na dystans. 
(…) Z korpusem oficerskim stosunków i zna-
jomości nie mam żadnych (…).

Na „zsyłce” rzucił się w wir pracy. Podjął 
studia na kierunku prawa kanonicznego 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
a w latach 1927-1932 zaangażował się w prace 
nad przebudową tamtejszego kościoła garni-
zonowego. Podobnie jak w poprzednich miej-
scach służby duszpasterskiej, również w Lublinie 
powołał Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”. 
Nie zerwał kontaktów z morzem. Działał 
w Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ligi Morskiej 
i Kolonialnej oraz organizował wycieczki na 
Wybrzeże. Część urlopów spędzał w Gdyni, 
gdzie odwiedzał siostrę Marię oraz znajomych 
i kolegów z floty. Uczestniczył w uroczysto-
ściach Święta Morza oraz np. w poświęceniu 
fregaty „Dar Pomorza”. 

W listopadzie 1931 roku przechodził bardzo  
ciężko przeziębienie i poszedł do uznanego 
laryngologa dr. Osowskiego. Przebieg wizyty 
lekarskiej z humorem opisał wujowi – Zbadał 
mnie. Najpierw zapytał czy pochodzę z Lublina, 
czy długo tu mieszkam i oświadczył, że klimat 
tutejszy mi nie sprzyja, że najkorzystniejszy 
dla mnie byłby klimat morski. Właśnie – po-
wiedziałem doktorowi – stamtąd – z Gdyni – 
do Lublina przyjechałem. Po co? – zapytał.
Odpowiedziałem, że musiałem. Zapisał mi 
2 lekarstwa – jedno do inhalacji, drugie 
do płukania. Po miesiącu kazał przyjść. 
Oświadczył przy tem, że napisze mi oficjalne 
pismo, stwierdzające konieczność przeniesie-
nia mnie nad morze. 

Powrót nad Bałtyk
W Lublinie przebywał do 1934 roku. Do 

jego powrotu nad morze przyczyniły się także 
liczne prośby zgłaszane przez marynarzy. 
Ordynat Polowy ponownie skierował księdza 
do Gdyni, gdzie kontynuował (rozpoczęte 
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Duszpasterz marynarzy
Szanowany i lubiany ks. Władysław Miegoń był człowiekiem-instytucją oraz filarem 
społeczności nadmorskiego garnizonu. Jednak jego niepokorna i wierna własnemu 
sumieniu postawa nierzadko przysparzała mu wielu kłopotów oraz trudności.

Ks. kpt. mar. Władysław Miegoń wśród 
marynarzy portu wojennego na Oksywiu 
(na zdjęciu, druga od lewej, jego siostra 

Maria Miegoń-Staśkiewicz).
Msza święta na pokładzie 

kanonierki ORP „Generał Haller” 
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W rodzinnej korespondencji kapłana jest 
wzmianka o przybyciu do Polski (w 1937 roku) 
niszczyciela ORP „Błyskawica” – W tych 
dniach przybyła z Anglii „Błyskawica”. Załoga 
180 ludzi, dział 7, przeciwlotniczych 4, rur 
torpedowych 6, szybkość 40 węzłów. Budzi 
respekt. Na razie stanęła w rezerwie, gdyż 
warsztaty muszą jeszcze pewne uzupełniające 
prace dokonać. Tak było zamierzone, aby co 
można zrobić, to zrobić w kraju.

Fortel kapelana 
i niesubordynacja
W katastrofie lotniczej na Zatoce Gdań-

skiej (w lipcu 1936 roku) zginął gen. dyw. 
Gustaw Orlicz-Dreszer. Ponieważ był rozwod-
nikiem i pochodził z rodziny luterańskiej, 
proboszcz oksywskiej parafii odmówił odpra-
wienia mszy świętej w jego intencji i zarze-
kał się, że nie otworzy drzwi kościoła dla 
trumny „grzesznika, rozwodnika i innowiercy”. 
Gdy mediacje prowadzone przez ks. Miegonia 
zakończyły się fiaskiem, zasugerował oficerom, 
że „gdyby proboszcz nie miał czego otwierać 
i zamykać, problemu by nie było”. W dniu 
pogrzebu pod kościół podjechała ciężarówka 
z marynarzami, którzy wymontowali drzwi,  
a następnie udekorowali świątynię. Zwrócono 
je dopiero po uroczystościach żałobnych. 
Owocem postawy proboszcza było powstanie 
Cmentarza Marynarki Wojennej. Jego upór 
skłonił kadrę do wykupienia od pobliskich 
gospodarzy ziemi, by utworzyć na Oksywiu 
cmentarz dla marynarzy.

W lipcu 1939 roku ciało generała spoczęło 
w krypcie monumentalnego mauzoleum na 
Oksywiu. Ksiądz Władysław Miegoń nie 
uczestniczył w tych uroczystościach – wyjaśnia 
ks. kmdr Zbigniew Rećko. Najpewniej czuł, 
że postąpił nielojalnie wobec drugiego księdza 
i proboszcza sąsiedniej parafii. 

W liście do wuja napisał – Wystawiono 
Dreszerowi piękne mauzoleum i miało się odbyć 
uroczyste przeniesienie zwłok połączone z na-
bożeństwem polowem i poświęceniem. Ja się 
od tego odmówiłem i napisałem do bpa polowego, 
przedstawiając całą rzecz (…). W przeddzień 
imprezy dzwoni do mnie adm. Unrug i nakazuje 
mi pod posłuszeństwem wziąć udział w po-
święceniu. Odpowiedziałem mu, że nie, gdyż to 
nie jest zgodne z przepisami kościelnemi i takiego 
mniemania jest również mój biskup. „To dziwne 
czemu inni księża mogą to uczynić, a ksiądz 
nie!”. Kwestia sumienia. „To niech ksiądz 
złoży mi meldunek, który zaraz prześlę do 
Warszawy”. Złożyłem.

Krążące nad Europą widmo wojny położyło 
kres sprawie niesubordynacji kapelana. Prze-
łożonych ks. kpt. mar. Władysława Miegonia 
bardziej martwiła rosnąca potęga nazistow-
skich Niemiec niż niepokorny duszpasterz. 

przez ks. ppłk. Jerzego Szackiego) prace nad 
budową kościoła garnizonowego. 

Radość z powrotu nad Bałtyk napełniła go 
optymizmem i zapałem do podjęcia nowych 
wyzwań – Osobiście czuję się dobrze. Wszyscy 
mi są życzliwi, przyjacielscy tak, że jest to dla 
mnie podnietą do przebywania wśród nich 
i służenia im, ile tylko sił starcza.

Do jego podstawowych zadań należała 
posługa duszpasterska, jednak najwięcej 
czasu pochłaniały mu obowiązki oficera 
oświatowego. Był odpowiedzialny (m.in.) za 
organizację akademii i uroczystości. Szczególną 
uwagą objął bibliotekę, którą osobiście zarzą-
dzał i ciągle powiększał. Gdy w lutym 1935 roku 
do garnizonu trafiło blisko 700 rekrutów –  
którzy w srogich, zimowych warunkach 
przechodzili intensywne szkolenie – w wyniku 
grypy zmarło dwóch młodych oficerów instruk-
torów, co wstrząsnęło kadrą. Aby zapobiec 
niepotrzebnej śmierci marynarzy, zabierał 
ciężej chorych na swoją kwaterę i (wspólnie 
z ordynansem) prowadził leczenie domowe. 
Z opieki kapelana skorzystało trzech mary-
narzy, którzy wkrótce wrócili do służby. Po 
pomoce naukowe jeździł do Warszawy ze 
współpracownikiem por. mar. Czesławem 
Wnorowskim, który tak wspominał jeden 
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z wyjazdów – W czasie naszych podróży do 
Warszawy poznałem go jeszcze z innej strony. 
Miał pogodne usposobienie, lubił życie i wszel-
kie rozrywki nie kolidujące z kapłaństwem. 
Wówczas, z jego inicjatywy, poszliśmy na miód 
do Fukiera, a potem, o zgrozo, na operetkę 
„Róża ze Stambułu” – o niewinnej treści, bardzo 
melodyjną, która nie mogła zgorszyć nikogo. 

Mauzoleum gen. dyw. Gustawa 
Orlicz-Dreszera w Gdyni-Oksywiu

KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W GDYNI 
Inicjatorem jego budowy był  ks. ppłk Jerzy Szacki, który już wcześniej organizował 
budowę kościoła garnizonowego w Inowrocławiu. W styczniu 1931 roku powołano 

Komitet Wykonawczy Budowy Kościoła Garnizonowego w Gdyni. Po konsultacji z byłym 
proboszczem ks. Władysławem Miegoniem, na czele kolegium stanął dowódca Floty 
kmdr Józef Unrug. Na jego zaproszenie, jako członek honorowy, do komitetu dołączył 

prezydent Gdyni Mieczysław Bilek. Prace nad modernistyczną świątynią projektu 
prof. Mariana Lalewicza rozpoczęto w 1934 roku, po powrocie ks. Władysława Miegonia 

do Gdyni. Ich koniec zaplanowano na przełom 1940-1941 roku. Niestety, wybuch II wojny 
światowej we wrześniu 1939 roku przerwał budowę marynarskiego kościoła.

Początkowo, kościół miał być poświęcony Apostołowi Słowian św. Jackowi Odrowążowi – 
tłumaczy dziekan MW ks. kmdr Zbigniew Rećko. Jednak ks. Władysław Miegoń, będąc 

gorliwym czcicielem Bożej Rodzicielki, doprowadził do zmiany pierwotnych założeń 
i – ostatecznie – dedykował świątynię Matce Boskiej Częstochowskiej, chociaż wcześniej 

rozważał tytuł Domina Maris – Pani Morza. Inspiracją była figura – „Stella Maris” 
(Gwiazda Morza), przedstawiająca Maryję z żaglowcem w dłoniach. Rzeźba, ustawiona 

przez Kaszubów dla upamiętnienia zwycięstwa w bitwie pod Oliwą w 1627 roku, 
znajdowała się na Oksywiu, za domem dowódcy Floty – tzw. willą Unruga. 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Bezcenne karty naszej historii
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W Salonie Kaprów Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”– 9 września – miała miejsce  
prezentacja najnowszego nabytku gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej – zbioru niezwykle 

cennych dokumentów z lat 1934-1947. Historyczne akta zostały przekazane marynarskiej 
placówce przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

i gospodarczym. Dokumentują ponad 400 dni 
z życia załogi „Błyskawicy” w latach 1937- 
-1938. Łącznie, jest to 285 rozkazów.

Dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz 
Olczak dodał – Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni to właściwe miejsce dla tego zbioru, 
w którym jest prawdziwa perła – dziennik roz-
kazów ORP „Błyskawica” oraz konglomerat 
różnego rodzaju dokumentów polskiej Marynarki  
Wojennej, w tym dotyczących zasłużonych okrętów 
z czasów II wojny światowej: ORP „Garland”, 
ORP „Orzeł”, ORP „Piorun” i ORP „Wilk”. 

Dokumenty zostały kupione przed laty na 
targowisku staroci w Wielkiej Brytanii. Do 
Polski dotarły w latach 80. ubiegłego wieku, 
lecz decyzja o odsprzedaży zapadła dopiero  
niedawno. Ze względu na wartość historyczną 
zbioru Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
dokonało zakupu kolekcji.

Dzięki współpracy Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Archiwum 
Akt Nowych i Muzeum MW do 
Gdyni wróciły unikatowe – dotąd 

nieznane badaczom – dokumenty związane  
z historią polskiej floty wojennej. W uroczystości 
wzięli udział: inspektor MW wiceadm. Jarosław 
Ziemiański, dowódca Centrum Operacji  
Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego 
kadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec, szef 
Gabinetu Politycznego Ministra Obrony  
Narodowej Łukasz Kudlicki, dyrektor Archiwum 
Akt Nowych Mariusz Olczak oraz wicedyrektor 
Muzeum MW Aleksander Gosk.  

Kierowniczka działu historyczno-naukowego 
Muzeum MW Wirginia Węglińska podkreśliła, 
że przekazane akta obejmują trzy okresy historii 
Polski: międzywojenny, wojenny i powojenny –  

kiedy Marynarka Wojenna działała jeszcze  
w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

Kolekcja zawiera 12 tomów dokumentów  
z różnych źródeł. Wśród nich są (m.in.): roz-
kazy dowódcy Floty oraz dowódcy Dywizjonu 
Szkolnego, akta komendanta Stacji Zbornej  
w szkockim Glasgow, a także dokumenty 
związane z okrętami (w tym pierwszy dziennik 
rozkazów niszczyciela ORP „Błyskawica”,  
a w nim historyczny „Rozkaz nr 1”, dotyczący 
podniesienia biało-czerwonej bandery w brytyj-
skim Cowes, 25 listopada 1937 roku). 

Niedługo miną 84 lata od pierwszego pod-
niesienia bandery na tym okręcie. W księdze 
rozkazów jest zamieszczony wpis, który odnosi 
się do tego wydarzenia. W „Rozkazie nr 1” 
został wymieniony np. skład pierwszej załogi 
niszczyciela – zaznaczyła Wirginia Węglińska. 
Są też rozkazy o charakterze personalnym  
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Książka ma formę pamiętnika dokumen-
tującego rzeczywistość, którą autor 
obserwował oraz na bieżąco utrwalał 

w notatkach od kwietnia do czerwca 2020 roku. 
W okresie bożonarodzeniowym dodał pod-
sumowanie i wnioski nasuwające się po kolej-
nych miesiącach i trzeciej fali pandemii. 

Dziennik zawiera komentarze do zdarzeń 
najnowszych, a także tych dawnych. Są w nim  
sylwetki znanych ludzi, z którymi autor miał 
twórcze skojarzenia w konkretnym momencie. 
Wśród postaci są np. działacze samorządowi, 
politycy, aktorzy i osoby związane blisko ze 
środowiskiem marynarskim i żołnierskim. 
Autor odwołuje się i cytuje (m.in.) Juliana 
Tuwima i Konstantego I. Gałczyńskiego. Pozy-
cja zawiera także teksty zaczerpnięte z Inter-
netu – niektóre są poważne, inne frywolne. 
Zamykając pracę nad dziennikiem, w kwietniu 

tego roku autor dodał epikryzę – tekst przero-
bionego wiersza „Kaczka Dziwaczka” Jana 
Brzechwy oraz polski tekst do ballady 
Leonarda Normana Cohena „Alleluja”.

Matką chrzestną książki została Agnieszka 
Wesołowska. Jej słowa – Płyń po morzach 
umysłów i oceanach wyobraźni czytelników. 
Przynieś sławę miastu Gdynia, autorowi oraz 
chwałę wydawcy. Niech morskie fale i głębiny 
poniosą cię w niezmierzone przestrzenie 
świata, a kiedyś wyłowi dłoń nieznanego czło-
wieka. Nadaję ci imię Zbigniewa komandora 
Jabłońskiego „Dziennik pandemiczny” – były 
punktem kulminacyjnym spotkania. 

Wydawcą pozycji jest Oficyna Verbi Causa. 
Tłem dla uroczystości były utwory grane 
przez akordeonistę Pawła Zagańczyka.

W sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej odbyło się 
wodowanie nowej książki kmdr. w st. spocz. Zbigniewa Jabłońskiego. 
Można było wysłuchać fragmentów „Dziennika pandemicznego” przy 
muzyce granej na żywo i poznać okoliczności jego powstania. 

Poetycko o pandemii
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B A N D E R AB A N D E R A

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

O zbiorze dokumentów dowiedzieliśmy się 
od osób prywatnych z Podlasia, które skon-
taktowały się z nami. Dokumenty spokojnie 
leżały do czasu, w którym je ujawniono. To sym-
boliczny moment. Bez pomocy Ministerstwa 
Obrony Narodowej oraz zaangażowania eks-
pertów i rodziny marynarza, który ten zbiór 
odnalazł, nie udałoby się tego dokonać – pod-
kreślił Mariusz Olczak.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak 
w liście do uczestników uroczystości zazna-
czył dobitnie, że akta stanowią „materialne 
świadectwo rangi naszej floty i materiał 
badawczy dla kolejnych pokoleń historyków”. 
Podziękował wszystkim, którzy sprawili, że 
ten skarb wrócił na swoje miejsce. 

Zakupione za pośrednictwem warszawskiego 
Archiwum Akt Nowych artefakty, gdy trafiły 

Panu kpt. mar. Piotrowi Zienke
wyrazy najszczerszego współczucia i żalu oraz słowa otuchy 

z powodu śmierci

MATKI

składa dowódca, kadra i pracownicy
8. Flotylli Obrony Wybrzeża

Serdeczne podziękowanie dla dowódcy, kadry i pracowników 
Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów 

za okazane wsparcie i współczucie oraz udział w uroczystości pogrzebowej

śp. st. bosm. rez. Tomasza Chmiela

składa rodzina oraz koledzy z czasów służby w MW

do Muzeum MW wymagały naprawy i uważ-
nego odświeżenia. Zakurzone, miejscami 
zabrudzone i uszkodzone, dokumenty zostały 
poddane kompleksowej, wielomiesięcznej 
konserwacji. Obecnie – jak podkreśliła Wirginia 
Węglińska – znajdują się w dobrym stanie. 

Po zakończonej konserwacji, opracowaniu 
i digitalizacji historyczne akta zostaną udo-
stępnione do wglądu badaczom i pasjonatom 
bogatych tradycji biało-czerwonej floty. 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Inauguracja roku akademickiego

W audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 
rozpoczęto – 1 października – nowy rok akademicki. Ta 

inauguracja jest wyjątkowa z dwóch powodów: rozpoczęcia 100-lecia 
naszego istnienia oraz zainicjowania działalności Federacji Akademii 
Wojskowych, którą tworzy Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 
i Akademia Marynarki Wojennej – podkreślił rektor-komendant AMW 
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Po ceremonii immatrykulacji studentów pierwszego roku oraz 
ślubowaniu doktorantów i wręczeniu symbolicznych indeksów, 
odśpiewano tradycyjną pieśń Gaudeamus Igitur.

Odczytano listy okolicznościowe od: prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz ministra 
edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Podczas uroczystości wręczono – po raz pierwszy – „Nagrodę Saab 
Kockums im. kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego”, którą otrzymali:
bsmt. pchor. inż. Paula Seweryn (w kategorii – najlepsza praca 
inżynierska) oraz ppor. mar. mgr inż. Mikołaj Antkowiak (w kategorii – 
najlepsza praca magisterska). 

Po ceremonii inauguracji roku akademickiego 2021/2022, w holu 
biblioteki otwarto wystawę „Odznaki  absolwentów naszej Alma Mater”.

Nowy rok akademicki rozpoczęło łącznie 2768 studentów. Uczelnia 
będzie kształcić 482 podchorążych, w tym 125 na pierwszym roku 
studiów, a także 45 wojskowych studentów zagranicznych. 
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W Wapnicy na wyspie Wolin 50-letni 
mężczyzna doznał – 10 paździer-
nika – zawału mięśnia sercowego 

podczas gry w piłkę. Z natychmiastową 
pomocą ruszyli dwaj marynarze, którzy na co 
dzień służą w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu – mł. chor. mar. Grzegorz 
Majtyka oraz mar. Jacek Molenda. Obaj 
wykazali się wzorową i godną naśladowania 
postawą. Natychmiast przystąpili do resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej, a następnie 
użyli defibrylatora AED, który ustabilizował 
rytm serca chorego.

Byliśmy na boisku, gdy nagle mężczyzna 
upadł na twarz. Kiedy tylko zorientowaliśmy 
się, co się stało, ruszyliśmy mu na ratunek – 
podkreślił mł. chor. Grzegorz Majtyka. To był 
impuls, nie zastanawiałem się nad tym. 

Miał już pewne doświadczenie – latem 
pomagał jako ratownik na basenie, jednak 
nigdy wcześniej nie musiał udzielać pierwszej 

Panu kmdr. por. Krzysztofowi Szumlickiemu
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy 

z powodu śmierci 

OJCA

składa dowódca, kadra i pracownicy 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża

Panu st. chor. szt. mar. Mariuszowi Boruckiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składa dowódca, kadra i pracownicy
8. Flotylli Obrony Wybrzeża

nie liczyłem liczbę ucisków? Oczywiście, że 
nie. W tak stresującej sytuacji nie mieliśmy do 
tego głowy – wciąż mam przed oczami twarz 
tego człowieka. Na szczęście, strażak z OSP 
przyniósł z pobliskiej szkoły urządzenie AED. 
Bardzo nam pomogło, gdyż nie byliśmy w stanie 
samodzielnie ustabilizować chorego. 

Do osób, które kiedykolwiek znajdą się 
w podobnej sytuacji, skierował rady –  Najważ-
niejsze, to nie bać się udzielić pomocy. Nie 
bać się konsekwencji, nie bać się komentarzy 
gapiów, nie pozostawać bezczynnym. Lekarz 
z zespołu ratowniczego powiedział nam, że 
„lepiej zrobić coś niedokładnie niż nie zrobić 
nic”. Chciałbym też podziękować wszystkim 
zaangażowanym w akcję ratunkową. Ocaliliśmy 
ludzkie życie dzięki naszemu wspólnemu 
wysiłkowi. Dodał także, że największą satys-
fakcję dała im informacja, że ratowany człowiek 
przeżył i po kilku dniach opuścił szpital.

*     *     *
Udzielając pierwszej pomocy, przede wszyst-

kim sami nie możemy ulegać panice. Jeżeli chory 
jest przytomny, należy go uspokoić i posadzić 
(lub położyć) w pozycji półsiedzącej, poluzować 
ciasną odzież (by ułatwić oddychanie). Trzeba 
wezwać pogotowie ratunkowe. Nie wolno poda-
wać jedzenia ani picia, natomiast wskazane 
jest podanie leków ograniczających postęp 
martwicy serca i łagodzących dolegliwości 
bólowe, czyli np. aspiryny. Jeżeli chory stracił 
przytomność, należy sprawdzić jego oddech 
oraz tętno. Jeśli tętno występuje, trzeba położyć 
go w pozycji bocznej ustalonej lub na boku. 
Gdy nie wyczuwamy oznak życia, należy roz-
począć resuscytację i bezzwłocznie wezwać profe-
sjonalną pomoc. Choremu, leżącemu na wznak, 
należy odgiąć głowę do tyłu, aby udrożnić drogi 
oddechowe. Następnie wykonujemy dwa od-
dechy, a po nich 30 uciśnięć klatki piersiowej. 
Resuscytację prowadzimy do przywrócenia 
tętna lub przyjazdu karetki pogotowia.

Sytuacja, w której będziemy musieli udzielić komuś pierwszej 
pomocy, może przytrafić się w każdej chwili. Zimna krew i odwaga 
marynarzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża uratowały ludzkie życie.

Pośpieszyli na ratunek

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Resuscytację prowadzimy do przywrócenia 

JAK ROZPOZNAĆ ZAWAŁ 
MIĘŚNIA SERCOWEGO? 

– Charakterystyczny jest nasilający się 
ból w klatce piersiowej, promieniujący 
do szyi, żuchwy, lewej kończyny górnej, 

na brzuch i plecy; 
– Ból nie ustępuje po odpoczynku 
czy podaniu leków nasercowych; 

– Skóra jest blada, pokryta zimnym 
i lepkim potem; 

– Mogą pojawić się zasinienia ust 
i palców, mrowienia i bezwład rąk; 
– Osoba przechodząca zawał może 
doznawać duszności, palącego bólu 

brzucha, omdleń i wymiotów; 
– Ma przyśpieszone tętno i oddech;
–  Odczuwa silny lęk przed śmiercią.

Pani Lucynie Jesion
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MATKI

składa kierownik oraz koleżanki i koledzy 
z Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego MW

Panu kmdr. por. Maciejowi Osice
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składa kadra i pracownicy Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego 
Marynarki Wojennej

pomocy w takiej sytuacji. Zaznaczył, że bardzo 
ważne jest zachowanie trzeźwości umysłu i nie 
uleganie panice – Czy przy reanimacji dokład-
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