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Szanowni Czytelnicy!

W dniu Święta Wojska Polskiego, ustanowionego na cześć jednego z największych 
zwycięstw naszego oręża – Bitwy Warszawskiej 1920 roku, oddaliśmy hołd 
bohaterom walk o niepodległą ojczyznę oraz współczesnym pokoleniom 

żołnierzy i marynarzy, którzy stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. 
Na terenie PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni minister obrony narodowej Mariusz 

Błaszczak podpisał umowę na dostawę trzech okrętów wielozadaniowych dla Marynarki 
Wojennej przez konsorcjum PGZ-Miecznik. 

O przyszłości działań przeciwminowych oraz swojej drodze zawodowej opowiada – 
w rubryce „Zawód Marynarz” – kmdr por. Robert Lisowski, dowódca 12. Wolińskiego 
Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

W ramach cyklu „Na morskim widnokręgu” publikujemy analizę programu budowy 
fregat lekkich typu Istambul dla sił morskich Republiki Turcji. 

Zachęcamy do przeczytania pierwszej części relacji z transatlantyckiego rejsu okrętu 
szkolnego ORP „Wodnik” do Miami i Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych, 
Halifaksu w Kanadzie oraz Funchal na portugalskiej Maderze, natomiast 
w „Opowieściach z kubryka” kontynuujemy historię pamiętnego rejsu załogi 
barkentyny ORP „Iskra” dookoła świata, która zawitała do dalekiej Australii. 

Polecamy również: reportaż poświęcony ćwiczeniom polskiej Marynarki Wojennej na 
Morzu Bałtyckim, początek serii o systemach nadzoru NATO, materiał o brytyjskich 
lotniskowcach typu Queen Elizabeth – największych obecnie okrętach Europy oraz 
artykuł o nowych holownikach projektu B860, a także kolejny odcinek cyklu „Morskie 
skrzydła Rzeczpospolitej”. 

                             Życzymy miłej lektury.
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak wzięli udział 
w centralnych obchodach Święta Wojska Polskiego oraz 

101. rocznicy bitwy warszawskiej. Przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczysta odprawa wart.

Oddajemy hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy w 1920 roku 
odparli nawałę bolszewickiej Rosji oraz uratowali niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także wolność Europy. Zbieramy się 
w dniu Święta Wojska Polskiego również dlatego, żeby podziękować 
dzisiejszym żołnierzom za ich codzienną służbę – podkreślił minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

W uroczystości wzięli udział (m.in.) żołnierze: Wojsk Lądowych, 
Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, 
Inspektoratu Wsparcia, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii 
Wojskowej oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa. 

Z okazji święta, w 30 miejscowościach odbyły się pikniki pod 
hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Można było zapoznać 
się ze sprzętem wojskowym i wyposażeniem specjalistycznym oraz 
uczestniczyć w koncertach orkiestr wojskowych i seansach filmowych. 

Na gdyńskim Skwerze Kościuszki, w trakcie uroczystości 
upamiętniających bitwę warszawską, awansowano pośmiertnie 
kmdr. por. Romana Kanafoyskiego, dowódcę Oddziału Wydzielonego 
„Wisła” w 1939 roku, do stopnia komandora. Ceremonia odbyła się 
na pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”.
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Dlaczego postanowił pan wstąpić do 
morskiego rodzaju sił zbrojnych?

Już w młodości planowałem związać swoją 
przyszłość ze środowiskiem wodnym, chociaż 
w rodzinie nie było tradycji marynarskich. 
Jednym z impulsów było też modelarstwo. Po 
szkole podstawowej zdecydowałem się na 
kontynuowanie nauki w Technikum Żeglugi 
Śródlądowej we Wrocławiu. Miałem kontakt 
z absolwentami placówki, którzy wstąpili do 
Marynarki Wojennej. To ukierunkowało moje 
dalsze plany. Postanowiłem związać karierę 
zawodową z tym rodzajem sił zbrojnych.

Kiedy zetknął się pan pierwszy raz 
z 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża?

Miałem z nią styczność podczas praktyki  
w 16. Dywizjonie Kutrów Zwalczania Okrętów 

minowego, a także likwidowaniem zagrożeń 
w postaci pól i zagród minowych. Dywizjon 
zapewnia też wsparcie logistyczne 8. FOW, 
zabezpiecza operacje uzupełniania paliwa  
i smarów, wykonuje zadania holownicze oraz 
ratownicze (SAR). Stąd, oprócz trałowców 
bazowych, w skład jednostki wchodzą także: 
zbiornikowiec, barki paliwowe i holowniki. 
Wykonujeny również  zadania techniczne oraz 
sondujemy akweny w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego, w tym podejścia do portów i tory 
wodne w rejonie Zatoki Pomorskiej. W skład 
dywizjonu wchodzi Grupa Nurków Minerów, 
do której zadań należy (m.in.) rozpoznawanie 
oraz likwidowanie zagrożenia minowego,  
a także neutralizowanie innych przedmiotów 
niebezpiecznych znalezionych pod wodą.  
Zadania te nurkowie minerzy wykonują na 
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bardziej spektakularnych operacji była  
neutralizacja brytyjskiej superciężkiej bomby 
lotniczej 12000 lb DP Mark 1 „Tallboy”  
w październiku ubiegłego roku. Kosztowała 
wiele wysiłku, gdyż obiekt był największym 
tego typu niewybuchem, z jakim się dotąd 
mierzyliśmy. Sprawna realizacja tej operacji 
to zasługa lat doświadczeń, które nurkowie 
minerzy zdobywali na różnych akwenach, 
podczas prowadzonych działań. Regularnie 
też szkolą się i wykonują zadania w ramach 
ćwiczeń krajowych i międzynarodowych. 
Umożliwiają one zapoznanie się z techniką 
działania podobnych pododdziałów nurków 
oraz sprzyjają dzieleniu się wiedzą. Obecnie 
Grupa Nurków Minerów realizuje, w ramach 
planowych działań dywizjonu, operację 
oczyszczania rejonu Zatoki Pomorskiej, w tym 

Z komandorem porucznikiem Robertem Lisowskim,  
dowódcą 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża  

w Świnoujściu, rozmawia Rafał Kamiński.

Przyszłość działań przeciwminowych

Podwodnych w Kołobrzegu. Następnie, po 
ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej  
w Gdyni, zostałem skierowany do Świnoujścia, 
gdzie objąłem stanowisko dowódcy działu 
broni podwodnej ORP „Drużno”. Od tamtego 
czasu, z przerwami, służę w 12. Wolińskim 
Dywizjonie Trałowców 8. FOW.

Do jakich zadań jest przeznaczona 
pańska jednostka?

Przede wszystkim, zapewnia bezpieczeń-
stwo żeglugi w rejonie polskiego wybrzeża. 
Wiąże się to (m.in.) z utrzymaniem czystości 
torów wodnych, prowadzeniem rozpoznania 

akwenach wodnych od wybrzeża Bałtyku do 
południowych granic Polski. W zależności od 
rodzaju znaleziska, zagrożenie jest neutralizo-
wane na miejscu lub przekazywane lądowym 
patrolom rozminowania. Do obowiązków grupy 
należy także cykliczny przegląd nabrzeży 
oraz utrzymanie bezpieczeństwa okrętów pod 
kątem wykrywania zagrożeń podwodnych. 

Grupa Nurków Minerów regularnie 
wykonuje zadania przeciwminowe. 

Dzięki profesjonalizmowi służących w niej 
marynarzy, wydobyto oraz zneutralizowano 
wiele niebezpiecznych obiektów. Jedną z naj-

toru podejściowego Szczecin – Świnoujście 
oraz basenu portowego w Szczecinie. Podczas 
II wojny światowej obszar ten był terenem  
intensywnych walk oraz bombardowań, stąd 
nasycenie niewybuchami jest tam duże i wciąż 
znajdywane są obiekty niebezpieczne, które 
należy bezpiecznie zneutralizować.

W tych działaniach jest często używana 
metoda tzw. deflagracji.

Polega ona na zdalnym (prowadzonym  
z bezpiecznej odległości) wypaleniu materiału 
wybuchowego zawartego w minie morskiej 
czy bombie lotniczej, które zachodzi poniżej 
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progu detonacji. Dzięki temu jest minimalizo-
wane zagrożenie dla pracujących nurków. 
Oprócz swojej skuteczności, metoda ta ma też 
inne zalety. Nie powoduje strat oraz szkód 
w środowisku wodnym. Należy pamiętać, że 
eksplozja może negatywnie oddziaływać na 
faunę i florę oraz obiekty hydrotechniczne. 
Metoda deflagracji umożliwia ograniczenie 
potencjalnego zagrożenia nie tylko dla ludzi, 
ale też dla środowiska naturalnego. 

W ostatnim czasie do służby w dywi-
zjonie weszły holowniki proj. B860.

Są to jednostki wszechstronnie wyposażone. 
Oprócz wykonywania zadań holowniczych, 
mogą realizować akcje gaśnicze, wykorzystując 
tzw. armatki wodne. Ich zaletą jest też spora 
wyporność – większa niż jednostek poprzed-
niego typu. Umożliwia to działanie w prawie 
każdych warunkach atmosferycznych oraz 
udział w działaniach ratunkowych na morzu. 
Nowy holownik jest w stanie dotrzeć do 
rozbitków i zapewnić konieczną pomoc. 
W wyposażeniu jest również zapora olejowa, 
która służy do zapobiegania wyciekom ropo-
pochodnym na wodzie i do ich zebrania. Pęd-
niki azymutalne umożliwiają poruszanie się 
w dowolnym kierunku, z tą samą prędkością. 

Jaką rolę odgrywają obecnie bezzałogowe 
pojazdy podwodne w działaniach 

przeciwminowych?
Mają tę zaletę, że operator kieruje nimi ze 

znacznej odległości. Zapewniają bezpieczeń-
stwo obsługi oraz eliminują zagrożenie. 
Wykorzystywanie pojazdów bezzałogowych 
to przyszłość sił zbrojnych, co pokazuje ich 
skuteczne użycie na lądzie, morzu i w powie-
trzu. Mogą wejść w rejon poszukiwań min 
i przesyłać dane o znalezionych obiektach do 
stanowiska operatora w celu analizy. Nie mają 
ludzkich ograniczeń, jak choćby wrażliwości 
na ilość powietrza i ciśnienie. Inną kwestią 
jest dostosowanie pojazdów do określonych 
potrzeb i warunków sprzętowych. Niemniej, 
to kwestia czysto techniczna, związana z ich 
udoskonalaniem i stałym modernizowaniem. 

Jaka jest współczesna rola sił minowych 
i przeciwminowych?

Odkąd wynaleziono minę morską, to w tej 
materii niewiele się zmieniło. Zagrożenie 
pozostaje to samo. To broń relatywnie tania 
i efektywna w stosunku do szkód, jakie może 
wyrządzić. Znalezienie choćby jednej, ogranicza 
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Komandor porucznik ROBERT LISOWSKI urodził się 21 listopada 1968 roku w Drezdenku. Po ukończeniu studiów na Wydziale 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpoczął – w 1994 roku – służbę w 12. Wolińskim Dywizjonie 
Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, obejmując stanowisko dowódcy działu broni podwodnej trałowca bazowego 
ORP „Drużno”. Rok później został zastępcą dowódcy ORP „Dąbie”, a następnie ORP „Gardno”. W latach 1997-1998 pełnił funkcję 
dowódcy ORP „Dąbie”, a w latach 1997-2002 dowódcy ORP „Sarbsko”. Następnie, do 2010 roku, dowodził grupą okrętów, jednocześnie 
będąc dowódcą ORP „Jamno”. W latach 2013-2017 pełnił obowiązki starszego oficera flagowego 8. FOW. Od października 2017 roku 
jest dowódcą 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców.

trału kontaktowego. Jest to istotne, gdy planuje 
się działania w rejonie morskim i duże zna-
czenie ma sprawność oraz skuteczność prowa-
dzonej operacji. 

W trakcie „Solidarnej Belony” okręty 
dywizjonu współpracowały ze 

Stałym Zespołem Sił Przeciwminowych 
NATO Grupa 1. 

Tego typu współdziałanie służy wymianie 
doświadczeń. Umożliwia (m.in.) sprawdzenie 
procedur łączności i zespołowego prowadzenia 
działań przeciwminowych. Istotnym elemen-
tem jest wymiana przedstawicieli załóg, którzy 
wchodzą na sojuszniczą jednostkę i poznają 
jej funkcjonowanie oraz procedury okrętowe. 
W ten sposób możemy zademonstrować nasze 
umiejętności i jednocześnie nauczyć się czegoś 
nowego od sojuszników. 

Jakie cechy powinien mieć marynarz 
służący w 12. Wolińskim Dywizjonie 

Trałowców?
Nawet najnowocześniejszy okręt nie spraw-

dzi się bez wyszkolonej załogi. Każdy mary-
narz musi posiadać szeroką wiedzę i stale ją 
rozwijać. Duże znaczenie ma też odporność 
psychiczna oraz sumienność wykonywania 
obowiązków służbowych. Jednakże to na 
dowódcy spoczywa największa odpowiedzial-
ność. Jego podstawową rolą jest wykonanie 
zadania i bezpieczny powrót do portu. Winien 
także wspomagać marynarzy przy rozwiązy-
waniu codziennych, życiowych problemów, 
co służy integrowaniu załogi.  

Plany na przyszłość?

Siły przeciwminowe ewoluują, tak jak i za-
grożenie, z którym się stykają. Pojawiają się 
nowe rodzaje min i metody ich zwalczania. 
Dno morskie stale się zmienia, ujawniając 
ukryte dotąd zagrożenia. Na wybrzeżu jest 
rozwijana infrastruktura portowa, co wpływa 
na intensyfikację wymiany towarowej. Bałtyk 
nadal będzie wymagał sporego naszego zain-
teresowania. Dlatego do służby wchodzą nowe 
okręty, a starsze są poddawane modernizacji. 
ORP „Drużno” ma za sobą np. wymianę 
układu napędowego, a w kolejce czekają kolejne 
trałowce. Okręt jest platformą, którą należy 
odpowiednio wyposażyć. To będzie determi-
nować sposób jego wykorzystywania. Rozwój 
morskiego rodzaju sił zbrojnych, to złożony 
i wymagający czasu proces.

możliwość prowadzenia działań na akwenie 
oraz wymusza użycie trałowców i niszczycieli 
min, co opóźnia inne działania morskie (lub 
w ogóle nawet eliminuje ten rejon z wykony-
wania jakichkolwiek operacji). Innym aspek-
tem jest handel międzynarodowy. Blokada 
minowa w rejonie podejściowym do portu czy 
w cieśninie może poważnie wpłynąć na 
gospodarkę wielu państw. Rola sił przeciw-
minowych nie maleje po zakończeniu kon-
fliktu, czego dowodzą obiekty niebezpieczne 
z czasów II wojny światowej. Wciąż stwarzają 
one zagrożenie, z którym musimy się mierzyć 
i je eliminować. 

Pańska jednostka regularnie bierze 
udział zarówno w ćwiczeniach krajo-

wych, jak i międzynarodowych. 
Przykładem tego był ostatni „Baltops 50”, 

w którym wzięły udział ORP „Drużno” oraz 
ORP „Wigry”. Weszły w skład wydzielonych 
sił przeciwminowych, a ich zadaniem było 
poszukiwanie i niszczenie min kotwicznych 
metodą trałowania. Należy zaznaczyć, że 
wśród okrętów całego natowskiego zespołu 
sił przeciwminowych tylko polskie jednostki 
miały zdolność trałowania, czyli fizycznego 
podcięcia minliny przez trał. Jest to o tyle 
istotne, że chociaż niszczyciele min posiadają 
nowoczesne wyposażenie, to proces poszuki-
wania i neutralizacji miny morskiej jest 
wydłużony. Trałowce charakteryzują się tym, 
że idą i wycinają miny przy użyciu trału kon-
taktowego (do wzbudzania zapalników min 
mogą używać także trału niekontaktowego). 
Ta wypływa i jest wysadzana np. z użyciem 
artylerii okrętowej. Obecnie, wśród państw 
NATO wróciło zainteresowanie trałowcami. 
Na pewnym etapie rozwoju floty, zrezygnowały 
ze zdolności trałowania kontaktowego, uznając 
je za zbyt niebezpieczne. Mogliśmy zaprezen-
tować sojusznikom, jak wygląda likwidacja 
zagrożenia minowego z użyciem klasycznego 

morskiego rodzaju sił zbrojnych, to złożony 
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Pamięć o powstańcach warszawskich

Decyzją ministra obrony nrodowej Mariusza 
Błaszczaka stanowisko dowódcy 43. Bazy 

Lotnictwa Morskiego objął kmdr pil. Waldemar 
Orliński. Uroczystość odbyła się – 13 sierpnia –  
na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach.

Zgodnie z wojskową tradycją, nowy dowódca 
bazy złożył meldunek o objęciu obowiązków 
dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW 
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Marynarka Wojenna wzięła udział – 
1 sierpnia – w uroczystościch upamięt-

niających 77. rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego. Wystawiono warty honorowe 
oraz złożono wiązanki kwiatów w miejscach 

Nowy dowódca 43. Bazy Lotnictwa Morskiego
kmdr. pil. Andrzejowi Szczotce. Od maja obo-
wiązki dowódcy bazy pełnił czasowo szef 
sztabu 43. BLM kmdr por. Waldemar Milczarek. 

*     *     *
Kmdr pil. Waldemar Orliński jest pilotem 

śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych 
W-3WARM „Anakonda”. W powietrzu spędził 
ponad 4000 godzin. Jest absolwentem dębliń-
skiej „Szkoły Orląt” i Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Posiada uprawnienia 
instruktora i pilota doświadczalnego II stopnia. 
Wyróżniony (m.in.) statuetką „Ikara”.

*     *     *
Patronem Oksywskiej 43. Bazy Lotnictwa 

Morskiego w Gdyni-Babich Dołach jest 
przedwojenny dowódca Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego w Pucku kmdr por. pil. Edward 
Stanisław Szystowski, który zginął rankiem 

Na placu apelowym Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej w Ustce odbyła się – 

3 lipca – uroczysta przysięga wojskowa 
89 elewów służby przygotowawczej. Połączono 
ją z ceremonią wręczenia Chorągwi Wojska 
Polskiego. Komendant CSMW kmdr Grzegorz 

pamięci. O godzinie 17.00 – symbolicznej 
godzinie „W” – na okrętach uruchomiono 
tyfony, oddając hołd bohaterskim żołnierzom 
powstania i cywilnej ludności miasta.

*     *     *
Powstanie warszawskie było największą 

akcją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego 
podczas II wojny światowej. Rozpoczęte 
1 sierpnia 1944 roku, trwało blisko 63 dni – 
do 3 października. W walkach uczestniczyło 
40-50 tys. żołnierzy AK i innych formacji 
podziemia, z których zginęło 18 tys., a ponad 
25 tys. zostało rannych. Ucierpiała również 
cywilna ludność miasta – w trakcie walk oraz 
pogromów zginęło 180 tys. osób. 

Okuljar dokonał uroczystego aktu prezentacji 
chorągwi, a następnie przekazał ją pocztowi 
chorągwianemu. 

Zaszczytu złożenia przysięgi wojskowej na 
sztandar jednostki dostąpili: mar. elew Weronika 
Bernat, mar. elew Katarzyna Januszkiewicz, 
mar. elew Bartosz Kaczmarek i mar. elew 
Wiktoria Manuszak.

Ponadto, sześciu elewów wyróżniono listami 
gratulacyjnymi i nagrodami uznaniowymi. 
Ceremonię uświetniła orkiestra wojskowa ze 
Świnoujścia, która zaprezentowała pokaz 
musztry paradnej.

*     *     *
Chorągiew Wojska Polskiego wprowadzono 

na podstawie rozporządzenia ministra obrony 
narodowej z 4 grudnia 2020 roku. Może być 

W powstaniu wzięli udział także członkowie 
Wydziału MW „Alfa” z Oddziału III Operacyj-
nego Komendy Głównej AK, formując oddział 
bojowy o kryptonimie „Szczupak”, dowodzony 
przez kmdr. ppor. Władysława Maciocha.

P E R Y S K O P

1 września 1939 roku podczas nalotu lot-
nictwa niemieckiego na bazę MDLot. 

Do zadań bazy należy (m.in.) zabezpieczenie 
polskiej strefy SAR na Bałtyku oraz poszuki-
wanie i zwalczanie okrętów podwodnych. Dys-
ponuje samolotami An-28TD i M28B „Bryza” 
oraz śmigłowcami – W-3WARM „Anakonda”, 
Kaman SH-2G „Super Seasprite” i Mi-2.
oraz śmigłowcami – W-3WARM „Anakonda”, 

Przysięga elewów w CSMW
używana (m.in.) podczas: obchodów świąt 
państwowych i wojskowych, pożegnania żoł-
nierzy kończących czynną służbę wojskową, 
uroczystości o charakterze patriotycznym oraz 
religijnym, a także pożegnania i powitania żoł-
nierzy wykonujących zadania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

bojowy o kryptonimie „Szczupak”, dowodzony 
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Ćwiczyli nad Morzem Czarnym

W tegorocznej edycji manewrów 
 „Sea Breeze” – od 28 czerwca do 
10 lipca – wzięło udział ok. 5 tys. 

żołnierzy, 32 okręty oraz 40 samolotów 
i śmigłowców. Celem ćwiczenia było (m.in.) 
sprawdzenie współdziałania komponen-
tów sił zbrojnych (morskiego, lądowego 
oraz powietrznego), aby zapewnić bez-
pieczeństwo w rejonie Morza Czarnego. 
Ważnym elementem manewrów było także 
ujednolicenie procesu planowania i dowo-
dzenia (zgodnie ze standardami NATO) 
oraz zwiększenie poziomu interoperacyj-
ności Sił Zbrojnych Ukrainy z siłami 
sojuszu północnoatlantyckiego. 

Polscy oficerowie zostali zaangażowani 
do tzw. projektu mentorskiego, w celu wsparcia 
gospodarzy ćwiczenia oraz do udziału w pracach 
zespołu oficerów operacyjnych sztabu Centrum 
Operacji Połączonych (ang. Joint Operation 

Centre). Specjaliści Grupy Nurków Minerów 
12. DTR pełnili rolę ekspertów w zakresie 
neutralizacji przedmiotów wybuchowych 
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sprawdzanie nabrzeży i podwodnej części kadłu-
bów, a także przeciwdziałanie improwizowanym 
urządzeniom wybuchowym. Zaprezentowano 
również doświadczenia zdobyte podczas stoso-
wania metody deflagracji, polegającej na zdal-
nym wypaleniu ładunku wybuchowego.

Po zakończeniu ćwiczenia na Ukrainie, odbyło 
się – od 11 do 19 lipca – międzynarodowe 
ćwiczenie „Breeze 21”, których gospodarzem 
była Bułgaria. Wzięło w nim udział blisko 2 tys. 
żołnierzy, a także 30 okrętów, 3 samoloty oraz 8 

śmigłowców z 14 krajów NATO. Dwóch 
oficerów 12. DTR 8. FOW znalazło się 
w składzie kierownictwa ćwiczenia. Na morzu 
ćwiczyły (m.in.) okręty Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 
(ang. Standing NATO Mine Counter-
measures Group 2) i Stałego Zespołu Okrę-
tów NATO Grupa 2 (ang. Standing NATO 
Maritime Group 2).

W trakcie ćwiczenia znaczny nacisk 
położono na budowę interoperacyjności 
sił państw NATO w zakresie prowadzenia 

regionalnych operacji bezpieczeństwa na Morzu 
Czarnym oraz doskonalenie procedur działania, 
w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej.

B A N D E R A

Wizyta dowódcy MW Litwy
Z wizytą roboczą w Centrum Operacji 

Morskich-Dowództwie Komponentu 
Morskiego przebywał – 25 sierpnia – dowódca 
MW Litwy kmdr Giedrius Premeneckas. Pod-
czas spotkania z dowódcą COM-DKM wiceadm. 
Krzysztofem Jaworskim oraz kadrą kierowniczą 
jednostki został zapoznany (m.in.) z jej strukturą 

i głównymi zadaniami. Na zakończenie wizyty 
kmdr Giedrius Premeneckas dokonał wpisu 
do księgi pamiątkowej COM-DKM. 

Delegacja litewskiej MW odwiedziła również 
Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie 
spotkała się z rektorem-komendantem AMW 
kadm. prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem. 

Goście zapoznali się ze strukturą uczelni, jej 
zadaniami oraz działalnością dydaktyczno-
-naukową. Przedstawiono także nowoczesne 
zaplecze dydaktyczne, w tym symulatory i trena-
żery, wykorzystywane zarówno w procesie 
kształcenia podchorążych, jak i doskonalenia 
zawodowego żołnierzy w służbie czynnej. 
kształcenia podchorążych, jak i doskonalenia 

B A N D E R A

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

i niebezpiecznych oraz prowadzili zajęcia szko-
leniowe dla narodowych zespołów EOD (Explo-
sive Ordnance Disposal). Wśród zagadnień 
było: poszukiwanie obiektów niebezpiecznych 
z użyciem podwodnych sonarów skanujących, 

Na przełomie czerwca i lipca odbyły się międzynarodowe ćwiczenia 
wojskowe organizowane przez Ukrainę („Sea Breeze 21”) i Bułgarię 
(„Breeze 21”). Polską Marynarkę Wojenną reprezentowali w nich 
oficerowie sztabowi i nurkowie minerzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
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Program „Miecznik” zakłada pozyskanie 
trzech nowoczesnych fregat rakietowych dla 
Marynarki Wojennej – podkreślił prezes 
zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek. Wielo-
zadaniowe jednostki tej klasy zapewnią polskim 
siłom morskim nowe zdolności operacyjne, 
niezbędne do wykonywania szerokiego spek-

trum zadań na morzu. Umożliwi to 
zabezpieczenie szlaków żeglugowych, 
zwiększy bezpieczeństwo militarne 
i potencjał odstraszania, a także 
wzmocni pozycję Polski na arenie 
międzynarodowej. Dziękuję wszystkim 
konsorcjantom za dotychczasowe zaan-
gażowanie w projekt, które doprowa-
dziło do pomyślnego podpisania tej 
umowy, a także za zaufanie zama-
wiającego. Jestem przekonany, że ten 
projekt pokaże nasze możliwości 
i wzmocni posiadane kompetencje.

Pierwszym etapem realizacji pro-
gramu „Miecznik” będzie wybór 

jednego z trzech projektów koncepcyjnych. 
Decyzję w tej sprawie podejmie Inspektorat 
Uzbrojenia MON. Zaproszone do współpracy 
firmy zagraniczne przedstawiły swoje oferty. 
Pod uwagę są brane trzy konsorcja: niemiecki 
ThyssenKrupp Marine Systems (projekt MEKO 
A-300), brytyjski Babcock International 
(projekt Type 32) oraz hiszpańska Navantia 
(zmodyfikowany projekt F-100). Dalsze prace 
obejmą przygotowanie (zaktualizowanego) 
tzw. przemysłowego studium wykonalności 

S T A R T  P R O G R A M U  B U D O W Y  F R E G A T  D L A  P O L S K I E J  M W

Minister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak podpisuje umowę na 

dostarczenie fregat wielozadaniowych 
dla polskiej Marynarki Wojennej

Przy podpisaniu umowy obecni byli: dowódca 
generalny RSZ gen. Jarosław Mika, dowódca 
3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec, 
szef Zarządu Morskiego-zastępca inspektora MW 
kadm. Krzysztof Zdonek, szef Zarządu Uzbrojenia 
Inspektoratu MW kadm. Piotr Nieć, prezes 
zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek, szef 

FO
T.

 K
AT

AR
ZY

N
A 

K
AM

IŃ
SK

A,
 M

IC
H

AŁ
 P

IE
TR

ZA
K

/3
. F

O

W skład powstałego konsorcjum 
PGZ-Miecznik wchodzą: Polska 
Grupa Zbrojeniowa S.A., PGZ 
Stocznia Wojenna Sp. z o.o. 

oraz Remontowa Shipbuilding S.A. (z grupy 
Remontowa Holding). Kontrakt zakłada opra-
cowanie, zbudowanie oraz dostarczenie trzech 
fregat wielozadaniowych wraz ze zin-
tegrowanym systemem walki (ZSW), 
wyposażonych w nowoczesne systemy 
radiolokacyjne, artyleryjskie i rakie-
towe. Docelowo, nowe okręty mają 
zastąpić dwie obecnie używane fregaty 
rakietowe – ORP „Gen. T. Kościuszko” 
i ORP „Gen. K. Pułaski” (typu Oliver 
Hazard Perry, tzw. „short hull”), pozy-
skane od US Navy w latach 2000-2002. 
Jednostki będą wykonywały szeroki 
zakres zadań na polskich obszarach 
morskich (w tym kompleksową obronę 
powietrzną AAW – Anti-Aircraft 
Warfare i przeciwbalistyczną BMD – 
Ballistic Missile Defence) oraz będą współ-
pracowały z sojusznikami podczas operacji 
bojowych i ćwiczeń w ramach NATO.  

To będą jednostki, których siłę ognia można 
porównać do zdolności rażenia dywizjonu 
ogniowego Morskiej Jednostki Rakietowej, 
a potencjał obrony przeciwlotniczej i przeciw-
rakietowej do baterii systemu Patriot. Okręty 
te będą stanowiły znaczącą siłę na Morzu 
Bałtyckim – podkreślił minister obrony naro-
dowej Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę – zawartą między Inspektoratem 
Uzbrojenia MON a konsorcjum PGZ-Miecznik – na dostarczenie trzech fregat wielozadaniowych. 
Uroczystość odbyła się 27 lipca na terenie PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni. Nowe okręty 
będą istotnym elementem procesu modernizacji technicznej Marynarki Wojennej oraz silnego 
zabezpieczenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej w rejonie Morza Bałtyckiego. 

„Miecznik” odcumował w Gdyni

Inspektoratu Uzbrojenia MON płk Artur Kuptel, 
prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. 
Paweł Lulewicz, prezes zarządu Remontowa 
Holding S.A. Adam Ruszkowski oraz prezes 
zarządu Remontowa Shipbulding S.A. Marcin 
Ryngwelski.
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(PSW) i projektu wstępnego. Dopiero po jego 
zatwierdzeniu będzie można przystąpić do 
budowy prototypu. Na tym etapie będą realizo-
wane (m.in.): transfer technologii od partnerów 
zagranicznych, przygotowanie linii produkcyj-
nej oraz ustalenie założeń budowy pierwszej 
jednostki. Cały program zamknie produkcja 
dwóch kolejnych jednostek (seryjnych) wraz 
z dostawą pełnego pakietu logistycznego, 
w tym kompletnego zestawu sensorów i efek-
torów dla wszystkich trzech jednostek.

Program rozbudowy floty
Pozyskanie trzech fregat wielozadaniowych 

(w ramach programu „Miecznik”), to jeden 
z zasadniczych projektów ambitnego planu 
rozbudowy Marynarki Wojennej w ramach 
nadrzędnego Planu Modernizacji Technicznej 
(PMT) Polskich Sił Zbrojnych, przewidzianego 
na lata 2021-2035. Do końca 2022 roku jest 
deklarowane w PMT zakończenie budowy 
okrętu ratowniczego (w istocie jednostki wielo-
zadaniowej) o nazwie roboczej „Ratownik”. 
Nie wyklucza się przy tym opcjonalnego zamó-
wienia drugiej jednostki tego typu. Okręt ma 

mieć wyporność normalną ok. 6000 ton, dłu-
gość całkowitą 95 m, szerokość maksymalną 
18,8 m i zanurzenie (średnie) 5 m. Bogate 
wyposażenie specjalistyczne umożliwi (m.in.): 
prowadzenie prac na znacznych głębokościach, 
udzielanie pomocy załogom okrętów podwod-
nych, gaszenie pożarów oraz przeciwdziałanie 
skutkom użycia broni masowego rażenia (NBCR). 
Co istotne, projekt „Ratownika” zakłada wypo-
sażenie go w stosunkowo duży pokład lotniczy, 
umożliwiający swobodne operowanie z niego 
śmigłowców średnich, takich jak np. AW101 
Merlin (zakupionych dla Gdyńskiej Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej).

Kolejne programy obejmą budowę: dwóch 
nowych okrętów hydrograficznych o nazwie 
roboczej „Hydrograf” (wejście do służby jest 
planowane w latach 2025-2027), zbiornikowca 
paliwowego „Supply” (budowa ma się zakoń-
czyć do 2026 roku), okrętu wsparcia logistycz-
nego „Bałtyk” (do 2027 roku) i dwóch mor-
skich stacji demagnetyzacyjnych „Magneto” 
(przewidzianych na lata 2024-2030). 

Katarzyna Kamińska, Sławomir Lipiecki
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

W oczekiwaniu na nowe okręty podwodne, 
które planuje się pozyskać w ramach programu 
„Orka”, podjęto decyzję o wdrożeniu rozwią-
zania pomostowego, obejmującego zakup dwóch 
używanych (przebudowanych i gruntownie 
zmodernizowanych) szwedzkich jednostek 
typu A17 (Södermanland). Negocjacje MON ze 
stroną szwedzką – dotyczące kosztów pozyska-
nia okrętów i ich modernizacji – trwają nadal. 

Część programów okrętowych została już 
zrealizowana. Prototypowy niszczyciel min nowej 
generacji (projektu 258) ORP „Kormoran” 

służy (od 2017 roku) w 13. Dywizjonie Trałow-
ców im. adm. floty Andrzeja Karwety (wcho-
dzącym w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża), 
stacjonującym w Gdyni. Bliźniaczy „Albatros” 
(zwodowany w 2019 roku) przechodzi obecnie 
cykl prób morskich, natomiast „Mewa” (zwodo-
wana pod koniec 2020 roku) znajduje się na 
etapie wyposażania. Nowe okręty zastąpią 
wycofywane z linii jednostki projektu 206 FM.

W listopadzie 2019 roku do służby w Dywi-
zjonie Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów 
weszła korweta patrolowa ORP „Ślązak” 
(projektu 621M), natomiast w latach 2020-2021 
Marynarka Wojenna pozyskała sześć dużych, 
nowoczesnych holowników projektu B860.

Modernizacje okrętów
Równolegle z projektami budowy nowych 

jednostek są realizowane plany modernizacyjne 
okrętów znajdujących się w linii. W 2020 roku 
zakończono remont okrętu rozpoznania radio-
elektronicznego ORP „Hydrograf”. Głęboka 
modernizacja obejmie również bliźniaczy 

ORP „Nawigator”. Trwają prace zmierzające 
do odtworzenia gotowości bojowej okrętu 
podwodnego ORP „Orzeł”, który ma być eks-
ploatowany przez Dywizjon Okrętów Pod-
wodnych 3. Flotylli Okrętów do 2031 roku. 

*     *     *
Pozyskanie nowych okrętów jest niezbędne 

nie tylko w celu utrzymania gotowości bojowej 
polskiej Marynarki Wojennej, ale – przede 
wszystkim – do ochrony interesów ekonomicz-
nych i zachowania pełnego bezpieczeństwa 
Rzeczpospolitej Polskiej zarówno w regionie 

Morza Bałtyckiego, jak i poza nim. Błędem 
jest postrzeganie morskiego rodzaju sił zbroj-
nych wyłącznie pod kątem wykorzystania do 
działań u progu wojny. Siły MW odgrywają 
obecnie kluczową rolę w systemie bezpieczeń-
stwa energetycznego i gospodarczego kraju, 
zapewniając stałą ochronę (m.in.) gazociągów 
oraz morskich szlaków handlowych. 

Okręty uderzeniowe, dysponujące kom-
pleksowym systemem obrony powietrznej (wraz 
z BMD) oraz ciężkimi rakietami manewrują-
cymi, są zdolne stworzyć tzw. bańki anty-
dostępowe o promieniu setek kilometrów, 
chroniąc tym samym nie tylko newralgiczne 
obszary morskie, ale także znaczny obszar kraju 
(udzielając jednocześnie wsparcia lotnictwu 
oraz siłom lądowym). Mogą one przy tym 
działać w charakterze tzw. komponentu wysu-
niętego. Polskie Siły Zbrojne potrzebują takiej 
floty – nowoczesnej i wielozadaniowej, zdolnej 
do obrony kraju i współpracy z NATO.
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naszej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. 
Złożył także kadrze i pracownikom wojska 
jednostek i instytucji Garnizonu Gdynia podzię-
kowania za trud, wysiłek i wyrzeczenia, jakie 
towarzyszą im w codziennej służbie i pracy.

Z kolei szef Zarządu Morskiego-zastępca 
inspektora MW kadm. Krzysztof Zdonek 
podkreślił, że do odzyskania niepodległości 
przyczyniła się wielka determinacja ludzi, 
którzy pragnęli żyć w wolnym kraju – Nasze 
pokolenie ma szczęście, że żyje bez trudu, nie 
zdając sobie czasami sprawy, jak wiele krwi 
i cierpień zniosły poprzednie pokolenia. Gwa-
rantem takiej stabilności i bezpieczeństwa są 
silne i nowoczesne siły zbrojne.

Salwy na ORP „Błyskawica”

Ś W I Ę T O  W O J S K A  P O L S K I E G O
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W południe, 15 sierpnia, na 
Skwerze Kościuszki w Gdyni 
złożono wiązanki kwiatów 
przed Pomnikiem Polski Mor-

skiej. Następnie, na pokładzie Okrętu-Muzeum 
ORP „Błyskawica” odbyła się uroczystość 
upamiętniająca nasz narodowy tryumf w wojnie 
polsko-rosyjskiej w 1920 roku.

Święto Wojska Polskiego zostało ustano-
wione na pamiątkę zwycięstwa w bitwie war-
szawskiej ponad 100 lat temu. Dziś, w jego 
rocznicę, pokażmy publicznie, że pamiętamy 
o naszych bohaterskich przodkach i doceniamy 
wartość służby wojskowej – podkreślił w liście 
okolicznościowym minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak. Podczas uroczystości 
i spotkań okażmy sympatię i wdzięczność tym, 
którzy stoją na straży naszego bezpieczeń-
stwa. Żołnierze Wojska Polskiego, w dniu wa-
szego święta, przyjmijcie wyrazy uznania. 
Wasza służba jest ważna i potrzebna. 

Dowódca Garnizonu Gdynia kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, w rozkazie okolicznościowym za-
apelował – W dniu Wojska Polskiego pochylmy 
czoła  nad dorobkiem naszych poprzedników, 
przywołajmy pamięć o wszystkich znanych i bez-
imiennych żołnierzach różnych formacji. 
Uczcijmy Polaków, którzy tocząc śmiertelny 
bój z Armią Czerwoną dali świadectwo umiło-
wania ojczyzny, wolności i godności ludzkiej. 
Ich postawa i oddanie Polsce na trwale zapi-
sane zostały w naszej historii. Ideały wolności 
i niepodległości tamtego okresu potwierdzają 
oraz moralnie umacniają współczesny sens 

Z okazji Święta Wojska Polskiego na okrętach podniesiono wielką galę banderową. Oddano hołd 
poległym w walkach o niepodległość ojczyzny, składając kwiaty i zapalając znicze w Kwaterze Pamięci 
Cmentarza MW w Gdyni-Oksywiu oraz w innych miejscach pamięci na polskim Wybrzeżu. W oksywskim 
kościele garnizonowym MW została odprawiona msza święta w intencji marynarzy i ich rodzin. 

Odczytano Apel Pamięci i oddano z pokładu 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” narodowy 
salut armatni, składający się z 21 strzałów.

W obchodach żołnierskiego święta wziął 
udział (m.in.) wicewojewoda pomorski Mariusz 
Łuczyk, a także szef Zarządu Uzbrojenia 
Inspektoratu MW kadm. Piotr Nieć oraz 
zastępca dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni 
kmdr Wojciech Sowa. 

Podczas uroczystości, na „Błyskawicy” od-
była się ceremonia pośmiertnego awansowa-
nia dowódcy Oddziału Wydzielonego „Wisła” 
w 1939 roku kmdr. por. Romana Kanafoyskiego 
na stopień komandora. Akt mianowania ode-
brał, z rąk kadm. Krzysztofa Zdonka, jego 

komandor Roman Kanafoyski (1901-1948)
W wieku 18 lat wstąpił do Wojska Polskiego i wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej.

Ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii w Poznaniu. W 1927 roku został przydzielony do 
Flotylli Pińskiej, gdzie zajmował (m.in.) stanowiska: zastępca dowódcy i dowódca monitora 
rzecznego oraz zastępca dowódcy dywizjonu monitorów. W 1931 roku został przeniesiony 

do korpusu oficerów MW, służąc dalej we Flotylli Pińskiej. Dowodził I i III dywizjonem 
bojowym. W kwietniu 1939 roku został dowódcą Oddziału Wydzielonego „Wisła”, z bazą 

w Bydgoszczy. W czasie kampanii wrześniowej prowadził działania w ramach Armii 
„Pomorze”. Odznaczony (m.in.) Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
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wnuk Roman Kanafoyski, który podkreślił –  
Jestem szczęśliwy, że dokonania wojenne 
dziadka zostały docenione w Ministerstwie 
Obrony Narodowej i w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

W Muzeum Marynarki Wojennej przygoto-
wano mini wystawę modeli jednostek Flotylli 
Rzecznej MW i sprzętu pancernego z okresu 
II RP (dioramy), a także wyeksponowano: 
kopię umundurowania kmdr. por. Romana 
Kanafoyskiego (dostarczoną przez rodzinę), 
dwa znaki tożsamości (tzw. nieśmiertelniki), 
jego fotografię w mundurze letnim oraz czapkę 
oficerską (wypożyczone z Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą). Na 
spotkaniu był obecny Roman Kanafoyski, który 
działa społecznie na rzecz upamiętnienia mary-
narzy przedwojennych flotyll rzecznych MW. 

Na kościerskim rynku, w ramach pikniku 
pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczy-
pospolitej” – współorganizowanego przez 
3. Flotyllę Okrętów w Gdyni, odbył się (m.in.) 
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej MW oraz  
Zespołu Wokalnego Klubu MW „Riwiera”.

Z okazji Święta Wojska Polskiego wejście 
do gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej 
było bezpłatne i odwiedziło je ok. 3000 osób. 
Zaproszone grupy rekonstrukcyjne zaprezen-
towały (m.in.) historyczne umundurowanie 
oraz uzbrojenie, można było skosztować woj-
skowej grochówki przygotowanej w kuchni 

okolicznościowe, wręczono odznaczenia i akty 
mianowania na wyższe stopnie wojskowe. 
W sobotę (14 sierpnia) odprawiono mszę świętą 
w intencji ojczyzny i Wojska Polskiego. Po 
mszy rozpoczął się przemarsz ulicami miasta 
do pomnika „Bohaterom Walki o Niepodległość 
Rzeczypospolitej” na Placu Słowiańskim. 
Tam odbył się uroczysty apel z udziałem 
kompanii honorowej Komendy Portu Wojen-
nego Świnoujście i orkiestry wojskowej, która 
zagrała pieśni patriotyczne. Utwory paradne 
i rozrywkowe można było usłyszeć chwilę 
później na Wybrzeżu Władysława IV, w trakcie 

browana z ołtarza usytuowanego na pokładzie 
trałowca bazowego ORP „Hańcza”. Po jej 
zakończeniu, przed pomnikiem „Ludziom 
Morza” rozpoczął się uroczysty wojskowy 
apel z udziałem asysty honorowej Centrum 
Szkolenia MW i Szkoły Podoficerskiej MW 
oraz pododdziałów Garnizonu Ustka. Pamięć 
o tych wszystkich, którzy walczyli o niepodleg-
łość Polski, uczczono odczytując Apel Pamięci. 
Żołnierze kompanii honorowej CSMW oddali 
salwę honorową. 

polowej. Odbywały się również pokazy pół-
godzinnego filmu fabularnego „Wiktoria 1920” 
(w technologii VR 360 stopni 3D), użyczonego 
(od 10 do 15 sierpnia) przez biuro Programu 
Niepodległa i Narodowe Centrum Kultury, które 
są jego producentami. W tym dniu odbył się 
także finał Międzypokoleniowego Festiwalu 
Literatury Dziecięcej – Ojce i Dziatki. Dodajmy, 
że stoisko promocyjne Muzeum MW zaprezen-
towało się także w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, podczas centralnych obchodów 
Święta Wojska Polskiego. 

W 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świno-
ujściu obchody święta rozpoczęto w piątek 
13 sierpnia uroczystymi zbiórkami kadry 
i pracowników wojska. Odczytano rozkazy 

pokazu musztry paradnej. Udostępniono do 
zwiedzania wybrane okręty 8. FOW oraz 
sprzęt i uzbrojenie 12. Szczecińskiej Dywizji 
Zmechanizowanej. Po południu kucharze 
z KPW Świnoujście serwowali marynarską 
grochówkę. Można też było obejrzeć wystawę 
fotogramów poświęconych flotylli. Wieczorną 
atrakcją był pokaz sztucznych ogni. W niedzielę, 
zgodnie z marynarską tradycją, na okrętach 
podniesiono wielką galę banderową, a po 
zachodzie słońca zapalono galę świetlną.

W Ustce uroczystości rozpoczęto od prze-
marszu pododdziałów deptakiem Marynarki 
Polskiej do głównego miejsca obchodów – 
portu i pomnika „Ludziom Morza”. Msza 
święta w intencji Wojska Polskiego była cele-

oprac. E. Górska, K. Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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3 .  F L O T Y L L A  O K R Ę T Ó W  N A  Z A T O C E  B O T N I C K I E J

Moment startu rakiety przeciwokrętowej 
typu RBS-15 Mk3 z małego okrętu 

rakietowego projektu 660M.

ORP „Orkan” przed wejściem do portu 
wojennego w Gdyni. W tle fregata 
rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski”

Zasadniczym celem ćwiczenia było 
praktyczne sprawdzenie możliwości 
rażenia małych okrętów rakieto-
wych typu Orkan. W ten sposób 

zademonstrowano (m.in.) ich zdolność do 
uczestnictwa w operacjach bojowych oraz 
w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych. 
Przed realizacją przedsięwzięcia miał miejsce 
cykl intensywnych przygotowań, obejmujących 
szkolenia specjalistyczne załóg okrętów oraz 
ustalenia organizacyjne (w tym podpisanie 
stosownego porozumienia ze stroną szwedzką). 
Ich zwieńczeniem było formalne tzw. dopusz-
czenie załóg jednostek do wykonania zadania, 
przez komisje wyznaczone ze składu 3. FO.

Zabezpieczenie całości działań wiązało się 
z przeprowadzeniem dużej operacji logistycz-
nej. W związku z tym, w ćwiczeniu wzięły 
udział także: fregata rakietowa ORP „Gen. K. 
Pułaski” (272) – pełniąca funkcję okrętu dowo-
dzenia, na którym swój proporzec podniósł 
dowódca 3. FO kadm. Mirosław Jurkowlaniec; 

oddzielnego scenariusza. Za pierwszym razem 
celem był pojedynczy okręt, natomiast drugiego 
dnia (1 września) rakieta została zaprogramowana 
do wyboru konkretnego celu spośród trzech 
rozstawionych w rejonie strzelania. W obu 
scenariuszach wystrzelone rakiety wykonywały 
manewry zarówno kursem jak i zmieniały 
wysokość lotu. Łączna trasa do przejścia dla 
każdej z nich wynosiła ponad sto kilometrów. 
Na trasie przelotu parametry pracy podzespołów 
rakiety były monitorowane przez system tele-
metryczny, który zapewniał także możliwość jej 
zniszczenia w razie wyjścia poza rejon strzelania. 

Obie rakiety osiągnęły (dokładnie po czasie 
wynikającym z kalkulacji taktycznych) wy-
znaczone cele. W każdej z rakiet zapalniki 
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okręt ratowniczy ORP „Lech” (282) oraz 
zbiornikowiec ORP „Bałtyk” (Z-1). Jednostki 
zespołu opuściły Gdynię 26 sierpnia i – mimo 
niekorzystnych warunków pogodowych – 
przybyły do portu Härnösand zgodnie z zało-
żonym harmonogramem. W trakcie ćwiczenia 
przygotowawczego (zrealizowanego 30 sierpnia), 
a także podczas wykonywania zadania głów-
nego, pogoda uległa poprawie, sprzyjając 
osiągnięciu zamierzonych celów.

Z pokładu ORP „Orkan” (dowodzonego 
przez kmdr. ppor. Marcina Wolskiego) oraz 
ORP „Piorun” (dowodzonego przez kpt. mar. 
Mateusza Gerasimiuka) wystrzelono po jednej 
rakiecie przeciwokrętowej typu RBS-15 Mk3. 
Każde ze strzelań zostało zrealizowane według 

Na morskim poligonie rakietowym koło Härnösand (Królestwo Szwecji), znajdującym się na 
zachodnim wybrzeżu Zatoki Botnickiej, załogi małych okrętów rakietowych ORP „Orkan” (421) 
i ORP „Piorun” (422), wchodzących w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni, wykonały z sukcesem – w dniach 31 sierpnia i 1 września – strzelania rakietami 
przeciwokrętowymi typu RBS-15 Mk3. Dla załóg obu okrętów był to ważny sprawdzian 
umiejętności, do którego przygotowywano się przez cały rok szkoleniowy.

Podwójne uderzenie 
RBS-15 Mk3
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ORP „Orkan” (421)
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: 

wyporność standardowa – 333 t; wyporność bojowa – 369 t; długość – 48,9 m; 
szerokość – 8,65 m; zanurzenie (przy wyporności standardowej) – 2,15 m; napęd – 
3 silniki wysokoprężne M520 o łącznej mocy nominalnej 11910 kW, 3 linie wałów 

śrubowych, 3 śruby trójłopatowe, 3 stery; prędkość maksymalna – 36 węzłów; 
autonomiczność – 5 dób; zasięg operacyjny (maksymalny) – 1600 mil morskich; 

uzbrojenie – armata kal. 76,2 mm AK-176M L/60, armata kal. 6 x 30 mm 
(w układzie Gatlinga) AK-630M L/54, 4-8 wyrzutni rakiet RBS-15 Mk3, przeciwlotnicze 
zestawy rakietowe „Grom”, 2 wielkokalibrowe karabiny maszynowe Bm kal. 12,7 mm; 

wyposażenie radioelektroniczne – zintegrowany system TACTICOS, radar 
wielofunkcyjny Sea Giraffe AMB 3D, mikrofalowy radar kierowania ogniem Sting-E0, 
2 radary nawigacyjne SM Bridgemaster-E, systemy WRE Bren-R; załoga – 37 osób.

głowicy bojowej zdetonowały ładunki dokładnie 
nad celami, niszcząc tarcze. Przebieg ćwiczenia 
obserwowali (m.in.): szef Zarządu Morskiego-
-zastępca inspektora MW kadm. Krzysztof 
Zdonek, dowódca Dywizjonu Okrętów Bojo-
wych kmdr Radosław Hurbańczuk oraz dele-
gacja oficerów Dowództwa Generalnego RSZ.

Strzelanie rakietowe na szwedzkim poligonie 
morskim to najważniejsze przedsięwzięcie 
szkoleniowe 3. Flotylli Okrętów w 2021 roku – 
podkreślił dowódca 3. FO kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec. Gratuluję załogom okrętów, 
ponieważ to wasze wyszkolenie i przygotowanie, 
które niejednokrotnie decydują o sile okrętu, 

Maciej Matuszewski, Anna Sech
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

przyczyniło się do pełnego sukcesu, jakim 
było przeprowadzone strzelanie rakietowe. 
Bravo Zulu! Tak trzymać!

Tegoroczne strzelanie na Zatoce Botnickiej 
było pierwszym faktycznym użyciem uzbrojenia 
rakietowego przez okręty polskiej Marynarki 
Wojennej od czasu wycofania z linii jednostek 
projektu 1241RE (NATO: Tarantul 1). W zało-
żeniu, ma stanowić początek nowego cyklu 

szkoleń z praktycznym użyciem uzbrojenia 
rakietowego, realizowanego na przemian 
z analogicznymi zadaniami wykonywanymi 
przez Morską Jednostkę Rakietową, dysponu-
jącą rakietami przeciwokrętowymi typu NSM. 
Zgromadzone obecnie dane, po poddaniu ich 
analizie, posłużą do udoskonalenia procedur 
taktycznego użycia rakiet typu RBS-15 Mk3.

RBS-15 są zaawansowanymi technicznie rakietami przeciwokrętowymi 
średniego zasięgu. Opracował je Saab Bofors Dynamics w kooperacji z Diehl BGT 

Defence. Już w wypadku konstrukcji pocisku w wersji Mk2 wprowadzono rozwiązania 
mające ograniczyć skuteczną powierzchnię odbicia radarowego, jak również umożliwić 
atakowanie celów naziemnych. Wersja Mk3 została od razu do tego przystosowana. Jest 

to system uzbrojenia działający według zasady „wystrzel i zapomnij” (ang. „fire and 
forget”). Rakieta dolatuje samodzielnie w rejon celu, wykorzystując system nawigacji 

inercyjnej wspomagany GPS, a w końcowej fazie lotu jest włączana aktywna radarowa 
głowica naprowadzająca. RBS-15 Mk3 ma masę całkowitą 630 kg (800 kg z pędnikami, 
które są odrzucane po starcie), długość 4,35 m, średnicę 0,5 m i rozpiętość skrzydeł 

1,4 m. Masa głowicy bojowej z ładunkiem kruszącym HBX-3 (High Brisance Explosives) 
wynosi ok. 200 kg. Rakiety tego modelu mają zasięg maksymalny (deklarowany) 

ponad 200 km. Namiary na jednostkę nieprzyjaciela mogą zostać przekazane 
(m.in.) z: satelity geostacyjnego, wyspecjalizowanej maszyny bezpilotowej, samolotu 

rozpoznawczego, innego okrętu lub stacji naziemnych. Rakieta dostaje dane 
o wysokości lotu i punktach zwrotu. Potem sama koryguje lot i namierza okręt 

nieprzyjaciela. W wypadku modelu Mk3 można zaprogramować całą trasę 
lotu rakiety. RBS-15 są stosunkowo odporne na zakłócenie.  (S. Lipiecki)
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Wyprawa była przygotowywana 
z myślą o powtórzeniu rejsu do 
Hawany sprzed 45 lat. Niestety, 
z powodów epidemicznych oraz 

sytuacji na Kubie, wybrano inny port – Miami 
w Stanach Zjednoczonych. Była to okazja do 
zaakcentowania bliskiej współpracy między 
naszymi państwami, w tym w ramach sojuszu 
północnoatlantyckiego. Trasa rejsu okrętu jest 
opracowywana na podstawie dokumentów 
normatywnych, zazwyczaj z dużym, nieraz 
około rocznym wyprzedzeniem. Podstawą są 
wytyczne ministra obrony narodowej, okre-
ślające priorytety i cele sił zbrojnych oraz 
państwa – podkreślił dowódca ORP „Wodnik” 
kmdr por. Paweł Ogórek. Wynikają one (m.in.) 
z prowadzonej polityki i współpracy między-

narodowej. Uwzględniamy to wszystko, planu-
jąc rejsy zagraniczne okrętu. 

Podczas tegorocznego rejsu „Wodnik” 
zawinął do czterech portów: Funchal na por-
tugalskiej Maderze (21-23 czerwca), Miami 
(6-10 lipca) i Nowego Jorku (13-17 lipca) w USA 
oraz Halifaksu (19-22 lipca) w Kanadzie.

Pokonać Atlantyk
Wizyty w portach miały charakter roboczy. 

Służyły głównie uzupełnieniu zapasów wody 
i żywności oraz zapewnieniu niezbędnego 
odpoczynku załodze. Po zaprowiantowaniu 
na portugalskiej Maderze, ORP „Wodnik” 
czekała najdłuższa część rejsu. Przejście na 
Florydę było bardzo spokojne. Dopiero 
pod koniec trasy, kiedy znaleźliśmy się na 

Podchorążowie II roku studiów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyli praktyki 
specjalistyczne nawigacyjno-astronomiczne i mechaniczne na okręcie szkolnym ORP „Wodnik”, 
wchodzącym w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów. Podczas rejsu do trzech 
portów Ameryki Północnej i Funchal na Maderze – od 12 czerwca do7 sierpnia – zademonstrowano 
biało-czerwoną banderę oraz uczestniczono (m.in.) w przedsięwzięciach dedykowanych Polonii. 

skraju oddziaływania słabnącego huraganu 
tropikalnego, zaczęło lekko wiać i padać – 
podkreślił kmdr por. Dariusz Żołnieruk z AMW, 
kierownik praktyki astronawigacyjnej. Z punktu 
widzenia szkolenia, przejście przez Atlantyk 
wyklucza nawigację terrestryczną (wymagającą 
widoczności lądu) oraz nawigację radarową 
(gdyż jedynymi echami na radarach są wówczas 
tylko inne jednostki pływające). Żegluga 
oceaniczna polega na obserwacji wskazań odbior-
nika GPS i na astronawigacji. Niesprzyjające 
warunki pogodowe – mgliste i pochmurne dni – 
tę ostatnią mocno ograniczały. 

Pewną uciążliwością dla podchorążych 
podczas długiego przejścia przez ocean był 
brak postojów w porcie i kontaktu telefonicz-
nego z bliskimi. Na Morzu Śródziemnym 

Transatlantycki rejs „Wodnika”

1. ORP „Wodnik” przepływa pod 
Manhattan Bridge, którego jednym 

z konstruktorów był Rudolf Modrzejewski, 
syn słynnej aktorki Heleny Modrzejewskiej. 

2. Załoga „Wodnika” na tle Statuy 
Wolności i panoramy Nowego Jorku. 

3. Dowódca 3. FO Mirosław Jurkowlaniec 
oraz rektor-komendant AMW prof. dr hab. 

Tomasz Szubrycht podczas pożegnania 
załogi ORP „Wodnik” i podchorążych 

przed wyjściem w atlantycki rejs
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Dowódca DOW kmdr Robert Szymaniuk 
i dowódca ORP „Wodnik” kmdr por. Paweł 
Ogórek składają wiązankę kwiatów przed 

Pomnikiem Katyńskim w Jersey City. 
Pomnik odsłonięto 19 maja 1991 roku. 
Znajduje się przy ujściu rzeki Hudson do 

Atlantyku. Jego autorem jest polski 
rzeźbiarz Andrzej Pityński 

okręt zawija do portu zwykle co 5-8 dni. W tym 
rejsie tzw. przeloty były długie: dziewięć dni 
na Maderę, trzynaście dni na Florydę, trochę 
krótsze do Nowego Yorku i Halifaksu i znowu 
dwutygodniowy powrót do Gdyni. Wyzwaniem 
było także dostosowywanie się do zmieniają-
cej się strefy czasowej, która powodowała 
trudności w funkcjonowaniu organizmu, co 
przekładało się na zmęczenie i bezsenność – 
przyznała mat pchor. Emilia Tokarska.

W portach Nowego Świata
Pierwszym amerykańskim portem było 

Miami. Na pokład „Wodnika” weszli (m.in.) 
przedstawiciele Straży Granicznej (US Coast 
Guard), zainteresowanej nawiązaniem współ-
pracy z gdyńską AMW. Podchorążowie mieli 
możliwość swobodnego wykorzystania czasu 
wolnego. W czasie postoju w Miami udali się 
(m.in.) do słynnego Key West oraz interesują-
cego Parku Narodowego Everglades.

W Nowym Jorku ORP „Wodnik” zacumo-
wał na Manhattanie, przy nabrzeżu Pier 36. 
Polską załogę i podchorążych AMW powitał 

byli studenci wojskowi z Kataru i Kuwejtu – 
jest wyzwaniem, umożliwia lepiej sprawdzić 
swoje umiejętności, w tym językowe, przygo-
tować się do przyszłej służby zawodowej – 
podkreślił dowódca DOW. Warto wspomnieć, 
że do tej pory na „Wodniku” (w ramach 
współpracy międzyuczelnianej) praktyki 
okrętowe odbywali także podchorążowie 
z Bułgarii, Rumunii i Ukrainy.

Polskie okręty rzadko wizytują północno-
amerykański kontynent (poprzednio była tam 
barkentyna ORP „Iskra”, uczestnicząc w trans-
atlantyckich regatach „Columbus ’92”, zor-
ganizowanych z okazji 500. rocznicy odkrycia 
Ameryki przez Krzysztofa Kolumba). Dla 
licznej Polonii, są one często jedyną namiastką 
Polski, z którą zetknęli się w swoim życiu – 
wielu z nich nie stać na sentymentalną 
wycieczkę do ojczystego kraju.

Obecność okrętu polskiej Marynarki 
Wojennej w amerykańskich portach odnoto-
wały polonijne portale internetowe (m.in.): 
bialyorzel24.com i dziennik.com (który przepro-
wadził także wywiad z dowódcą okrętu) oraz 
telewizja Polvision, która przygotowała krótką 
relację filmową z pobytu „Wodnika” w Miami. 

Opuszczając Nowy Jork, ORP „Wodnik” 
obrał kurs na kanadyjski Halifaks – port, który 
był początkiem nowego życia dla tysięcy pol-
skich emigrantów, w tym żołnierzy i marynarzy. 
Pełnił istotną rolę w operacjach morskich pod-
czas II wojny światowej. W1940 roku dotarły tu 
drogą morską nasze „skarby wawelskie”.

nowojorski konsul generalny RP Adrian 
Kubicki. Dzięki jego zaangażowaniu oraz 
wsparciu Ambasady RP w Waszyngtonie, na 
„Wodniku” odbyły się spotkania z przed-
stawicielami polonijnych organizacji i środo-
wisk dziennikarskich oraz z przedstawicielami 
nowojorskiej policji, mającymi polskie korzenie. 
Na pokładzie okrętu gościł także attaché obrony 
Ambasady RP w Waszyngtonie gen. dyw. Cezary 
Wiśniewski, który podkreślił, że dla niego, jako 
szefa wojskowej placówki dyplomatycznej, 
wizyta ORP „Wodnik” za oceanem to świetne 
narzędzie do promocji dobrych relacji między 
Polską a Stanami Zjednoczonymi. 

W Nowym Jorku nastąpiła planowana 
wymiana kilku członków załogi okrętu, a także 
wizyta dowódcy Dywizjonu Okrętów Wsparcia 
kmdr. Roberta Szymaniuka. Dalekie rejsy 
pełnomorskie są swoistą kuźnią charakterów – 
uczą cierpliwości, organizacji własnego czasu 
na ograniczonej przestrzeni oraz radzenia sobie 
z monotonią służby na morzu. Praktyka na 
okręcie w międzynarodowym gronie – tak jak 
w tym rejsie, gdzie obok polskich podchorążych 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Rozwój morskiego rodzaju sił zbroj-
nych wymaga dbania o każdy jego 
element, w tym wymianę pokole-
niową floty pomocniczych jednostek 

pływających. Wykonywane przez nie zadania, 
chociaż niebojowe, są również istotne. Dlatego 
Inspektorat Uzbrojenia MON rozpoczął już  
w 2013 roku fazę analityczno-koncepcyjną, 
a rok później zorganizowano przetarg na 
budowę nowych holowników dla Marynarki 
Wojennej (w ramach programu „Zabezpieczenie 
techniczne i prowadzenie działań ratowni-
czych na morzu pk. HOLOWNIK”, zawartego 
w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbroj-
nych RP). Miały one zastąpić w przyszłości 
dotychczas używane trzy typy jednostek tej klasy 
(H-900/II, H-960 i B820). Wybrana została 
oferta stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. 
w Gdańsku, z którą 19 kwietnia 2017 roku 
podpisano umowę na budowę sześciu holow-
ników proj. B860. Głównym projektantem był 
prof. Andrzej Lerch. 

N O W A  J A K O Ś Ć  J E D N O S T E K  P O M O C N I C Z Y C H  M W
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1. Holowniki H-2 „Mieszko” i H-3 
„Leszko” w Porcie Wojennym Gdynia.
2. Dowódca H-3 „Leszko” oraz grupy 

holowników Dywizjonu Okrętów 
Wsparcia 3. FO por. mar. Michał Klekot  

na głównym stanowisku dowodzenia

Nowoczesne holowniki proj. B860 umożliwiły prowadzenie nowych działań przez jednostki 
pomocnicze polskiej Marynarki Wojennej. W latach 2017-2021 zbudowano i wprowadzono do służby 
łącznie sześć jednostek, będących obecnie w wyposażeniu Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni oraz 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 

Budowę pierwszej, prototypowej jednostki, 
oznaczonej numerem B860/1, rozpoczęto 
16 listopada 2017 roku. Symboliczne położenie 
stępki miało miejsce 23 stycznia 2018 roku. 
Proces budowy jednostek był nadzorowany 
przez inspektorów Polskiego Rejestru Statków 
w Gdańsku. W trakcie budowy holowników, 
przyszłe załogi zaznajamiały się i przygoto-
wywały do obsługi specjalistycznego wyposa-
żenia pokładowego.

Wejście do służby
Pierwszy z holowników, H-11 „Bolko”, 

został zwodowany 8 października 2018 roku, 
a uroczyste podniesienie bandery MW 
nastąpiło 26 lutego 2020 roku. W tym czasie 
były wodowane kolejne holowniki z serii, 
które sukcesywnie wprowadzano do służby. 
Ostatnia z sześciu zamówionych jednostek 

pomocniczych, H-13 „Przemko”, dołączyła 
(26 czerwca tego roku) do H-11 „Bolko” 
i H-12 „Semko”, służących w 12. Dywizjonie 
Trałowców 8. FOW. Dowódca dywizjonu 
kmdr por. Robert Lisowski podkreślił, że nowe 
holowniki będą wspierać (m.in.) działania sił 
przeciwminowych oraz nurków minerów, 
a nowoczesne wyposażenie umożliwi im dzia-
łanie w różnorodnych warunkach, zwiększając 
możliwości operacyjne jednostki.

Pozostałe trzy holowniki (H-1 „Gniewko”, 
H-2 „Mieszko” i H-3 „Leszko” – jako ostatni 
z nich, 10 marca 2021 roku) weszły do służby 
w Dywizjonie Okrętów Wsparcia 3. FO. Dowo-
dzący jednostką kmdr Robert Szymaniuk 
zaznaczył, że zostały one szybko wdrożone do 
wykonywania swoich głównych zadań – Dywi-
zjon jest strukturalnie podzielony na trzy grupy: 
ratownictwa, zabezpieczenia i holowników. 

Holowniki projektu B860
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Nowe jednostki pomocnicze doskonale wpisały 
się w spektrum naszych zadań, zabezpieczając 
bieżącą działalność jednostek flotylli.

Pierwsze załogi holowników wzięły udział 
w szkoleniach organizowanych jeszcze w trakcie 
ich budowy, natomiast w przyszłości pojawi się 
kwestia szkolenia ich następców. Kursy, które 
prowadzimy w Centrum Szkolenia MW w Ustce, 
umożliwiają załogom podnoszenie swoich 
kwalifikacji oraz szkolenie się na najnowszym 
sprzęcie. Pomocna będzie tutaj infrastruktura 
szkoleniowa ośrodka, w tym symulatory mostka 
nawigacyjnego – podkreślił komendant CSMW 
kmdr Grzegorz Okuljar, który w czerwcu był 
z wizytą zapoznawczą na H-11 „Bolko”, cumu-
jącym w porcie w Ustce. Do naszych zadań 
należy również przygotowywanie przyszłej kadry 
dowódczej, gotowej do objęcia stanowisk na 
małych jednostkach pomocniczych. 

Nowe możliwości
Holowniki proj. B860 są dwukrotnie większe 

od poprzedniej generacji jednostek tej klasy 
służących w MW. Ich długość całkowita wy-
nosi 29,20 m, szerokość 10,40 m, a wysokość 

(na śródokręciu) 4,95 m. Z kolei wyporność 
całkowita to 490 t. Przy tym, posiadają mniej-
szą załogę, liczącą (z dowódcą) dziesięć osób. 
Te jednostki są przeznaczone (m.in.) do szeregu 
działań poza portem. Chociaż nie są to okręty 
bojowe, to zaczynają i kończą większość 
przedsięwzięć morskiego rodzaju sił zbroj-
nych. Uczestniczą np. w przygotowaniu oraz 
zabezpieczeniu strzelań na poligonach 
morskich. Zadań, które mogą wypełniać, jest 
wiele – zaznaczył kmdr Robert Szymaniuk. 
Zwrócił również uwagę, że ich możliwości będą 
rosły wraz ze zdobywaniem doświadczenia w ich 
eksploatacji przez załogi i kadrę dywizjonu. 

Do zadań jednostek holowniczych należy 
wsparcie logistyczne okrętów MW na morzu 
i w portach oraz wykonywanie zadań zwią-
zanych z ewakuacją techniczną, a także zabez-
pieczenie bojowe (m.in. wyławianie torped 
ćwiczebnych i oznaczanie celów). 

Ich możliwości wiążą się również z istotną 
kwestią ochrony środowiska wodnego, w tym 
likwidowaniem zanieczyszczeń ropopochod-
nych i wyławianiem przedmiotów niebez-
piecznych. Mogą też być użyte do wspierania 
oraz realizowania akcji niesienia pomocy na 
morzu, współpracując z jednostkami przeciw-
pożarowymi i ratowniczymi, a także wykony-
wania zadań transportowych (mogą przyjąć 
na pokład 50 pasażerów oraz zaopatrzenie). 
Znajdujący się w wyposażeniu holownika 
dźwig jest zdolny podnieść np. tratwę ratun-
kową, co jest istotne podczas akcji SAR. 

Duma i nowoczesność
Znaczna liczba zadań, które mogą wykony-

wać holowniki proj. B860, wiąże się z ich 
bogatym wyposażeniem. Kadłub posiada 
wzmocnienia lodowe, co umożliwia żeglugę 
w rozrzedzonych i pokruszonych lodach oraz 
na zamarzających morzach niearktycznych 
(w lekkich warunkach lodowych) przez cały 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

rok, a także (pozostając wtedy w asyście lodoła-
maczy) umożliwia eksploatację holownika 
nawet w ciężkich warunkach lodowych. System 
napędowy stanowią dwa silniki główne o mocy 
1200 kW każdy. Posiadają one dłuższą normę 
międzyremontową, co oznacza możliwość ich 
dłuższej, wydajnej eksploatacji. Istotne są 
również dwa pędniki azymutalne, umieszczone 
w obrotowych, podwieszonych gondolach, 
niemalże w centralnej, zanurzonej części 
kadłuba. Przy ich pomocy można poruszać 
się holownikiem w każdym kierunku – nie 
tylko w przód i tył, ale również na boki. 
Umożliwia to jego utrzymanie w odpowiedniej 
pozycji względem holowanego okrętu, zacho-
wując ją mimo trudnych warunków, np. bocz-
nego wiatru czy prądu. Dzięki takiemu napędowi 
holownik ma dużą manewrowość, zapewnia-
jącą większe bezpieczeństwo pływania. Wypo-
sażenie jednostki dopełniają: żuraw dźwigowy, 
łódź robocza typu RIB, a także dwie windy 
holownicze (o uciągu 35 t) oraz tzw. armatki 
wodne do prowadzenia akcji gaśniczych.

Ważna, z punktu widzenia ochrony środo-
wiska, jest również tzw. zapora olejowa. Załoga 
holownika może postawić ją zarówno w miejscu 
wycieku jak i na akwenie morskim. Dodatkowo, 
w skład zapory olejowej wchodzi urządzenie do 
zbierania zanieczyszczeń na wodzie – podkreślił 
kmdr por. Robert Lisowski. 

Holownik jest wyposażony w nowoczesny 
sprzęt do nawigacji i łączności. Dowodzenie 
jednostką zmieniło się z wydawania komend 
sternikowi i mechanikowi na samodzielne kie-
rowanie ustawieniami pędników. Siłownia 
holownika jest w pełni zautomatyzowana oraz 
monitorowana – z dumą zaznaczył dowódca 
H-3 „Leszko” por. mar. Marcin Klekot. 

Obsługę urządzeń pokładowych ułatwia 
wyposażenie głównego stanowiska dowodzenia 
(GSD) w tzw. zintegrowany mostek nawigacyjny. 
Warto dodać, że załoga ma do dyspozycji 
w pełni klimatyzowane pomieszczenia. 

Wejście do służby sześciu holowników 
proj. B860 to nie tylko otwarcie nowego roz-
działu w wykorzystywaniu jednostek pomoc-
niczych przez Marynarkę Wojenną. Oznacza 
to, przede wszystkim, większą skuteczność 
wykonywania zadań, także w kontekście 
partnerskiej współpracy w ramach NATO.
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Air Force (RAF) Waddington w Wielkiej 
Brytanii, który obsługuje trzy samoloty 
Boeing E-3D (komponent jest obsługiwany 
wyłącznie przez personel brytyjski). RAF jest 
obecnie w trakcie wycofywania ze swojej floty 
samolotów E-3D i wprowadzania nowocześniej-
szych samolotów E-7 AEW&C. 

Dla systemu AWACS wybrano samolot typu 
E-3 Sentry, który był zmilitaryzowaną wersją 
pasażerskiego Boeinga 707-320. Został wybrany, 
gdyż siły powietrzne użytkowały już wcześ-
niej ten typ samolotu jako latające cysterny, 
samoloty transportowe oraz samolot dowo-
dzenia strategicznego dla prezydenta Stanów 
Zjednoczonych (tzw. Air Force One). 

Kadłub samolotu jest całkowicie metalowy 
i hermetyczny, a jego klimatyzowane wnętrze 
podzielono na trzy sekcje: kabinę pilotów, 
pomieszczenie wyposażenia i operatorów 
oraz pomieszczenie wypoczynkowe. Począt-
kowo w programie budowy systemu brało 
udział 12 państw (Belgia, Kanada, Dania, 
RFN, Grecja, Włochy, Luksemburg, Norwegia, 
Holandia, Portugalia, Turcja i USA), które 
wspierały program finansowo oraz odpowied-
nio przygotowanym personelem. W 1998 roku 
do programu dołączyła Hiszpania. Dalsze 
rozszerzenie programu nastąpiło po przyjęciu 
nowych członków do NATO. 

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

Połączony wywiad, nadzór i rozpoznanie (Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – JISR) 
ma kluczowe znaczenie dla wszystkich operacji wojskowych. JISR jest istotnym elementem operacji i misji 

NATO oraz swoistym kamieniem węgielnym w prowadzonej polityce odstraszania i obrony sojuszu. 
Głównym celem ustanowienia stałego systemu JISR było dostarczanie informacji i danych wywiadowczych 

kluczowym decydentom, będących wsparciem w podejmowaniu świadomych, terminowych i trafnych 
decyzji. Oznacza to, że sojusznicy współpracują ze sobą, aby zbierać, analizować i udostępniać informacje 

z maksymalnym efektem. To sprawia, że wspólny system JISR jest wyjątkowym przykładem współpracy 
i podziału obciążeń w ramach sojuszu. 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.
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– lokalizacja celów powietrznych w obszarach 
znacznie przewyższających zasięg stacji oraz 
środków radiolokacyjnych systemu NADGE;

– naprowadzanie samolotów myśliwskich 
na dużych odległościach i na małych wyso-
kościach, zwłaszcza samolotów F-15 i samo-
lotów nowej generacji.

Ponadto, samoloty systemu AWACS mogły 
być wykorzystywane jako ruchome, powietrzne 
stanowiska dowodzenia sił obrony powietrz-
nej, przeznaczone do operacyjno-taktycznego 
kierowania siłami lotnictwa myśliwsko-bom-
bowego i lotnictwa rozpoznawczego, aż do 
głębokości operacyjnej państw ówczesnego 
Układu Warszawskiego.

Wspólne Dowództwo Sił Powietrznych NATO 
Wczesnego Ostrzegania NAEW&CFC (NATO 
Airborne Early Warning & Control Force 
Command) zostało utworzone w 1980 roku. Jest 
ono jednym z nielicznych zasobów wojskowych, 
które faktycznie jest w posiadaniu sojuszu i jest 
przez niego obsługiwane. Siedziba dowództwa 
znajduje się w Geilenkirchen (Niemcy). Spra-
wuje kontrolę operacyjną nad siłami składa-
jącymi się z dwóch jednostek operacyjnych: 
Komponentu E-3A – z siedzibą w bazie lot-
niczej Geilenkirchen, który obsługuje 14 samo-
lotów Boeing E-3A należących do NATO 
oraz Komponentu E-3D – z siedzibą w Royal 

System AWACS (Airborne Warning 
And Control System) został opraco-
wany w latach 70. ubiegłego wieku, 
na potrzeby systemów obrony 

powietrznej NADGE (NATO Air Defence 
Ground Environment – w którego skład 
wchodził zintegrowany europejski radio-
lokacyjny system wykrywania, naprowadzania 
i powiadamiania, który miał zapewnić obronę 
Europy przed radzieckimi samolotami dale-
kiego zasięgu i innymi środkami napadu 
powietrznego) oraz NORAD (North American 
Aerospace Defense Command, którego zasad-
niczymi zadaniami były: obrona powietrzna 
Ameryki Północnej, zapewnienie kontroli 
oraz obrony w przestrzeni powietrznej USA 
i Kanady, wykrywanie oraz ostrzeganie przed 
atakiem rakietowym i lotniczym na Amerykę 
Północną, a także wykrywanie, obserwacja 
i szacowanie stopnia zagrożenia obiektów 
w przestrzeni kosmicznej). 

Podstawowe zadania powietrznego systemu 
wczesnego ostrzegania i naprowadzania sojuszu 
północnoatlantyckiego (NATO AWACS) to: 

– wczesne ostrzeganie systemu obrony 
powietrznej NATO przed nadlatującymi celami 
powietrznymi (rakiety, samoloty) oraz ich 
identyfikowanie na wszystkich wysokościach, 
szczególnie na małych i bardzo małych;
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Produkcję samolotów Boeing E-3 Sentry (na 
bazie kadłuba pasażerskiego Boeinga 707) roz-
poczęto w 1977 roku i zakończono w 1992 roku. 
Łącznie zostało wybudowanych 68 maszyn: 
34 samoloty weszły w skład amerykańskiego 
552. Skrzydła Powietrznego Wykrywania 
i Naprowadzania, stacjonującego w bazie lot-
niczej w Tinker (stan Oklahoma), 18 samolotów 
przeznaczono dla NATO (weszły w skład 
skrzydła lotniczego stacjonującego w Geilen-
kirchen); Wielka Brytania zakupiła 7 samo-
lotów (w 1992 roku), Francja 4 samoloty 
(w latach 1991-1992), a Arabia Saudyjska 
5 samolotów (w latach 1986-1987). 

W latach 1993-1994 Japonia zamówiła 
4 samoloty systemu AWACS, zamontowane 
już na nowej platformie – Boeing 767. 
Maszyny dostarczono w latach 1998-1999.

Samoloty E-3 mogą działać we wszystkich 
warunkach meteorologicznych i nad każdym 
rodzajem terenu. W latach 80. samoloty E-3A 
zostały zmodernizowane do nowszych wersji 
E-3B i E-3C. Modernizacja objęła (m.in.): 
montaż urządzeń połączonego systemu rozdziału 
informacji, ulepszenia pokładowej stacji radio-
lokacyjnej APY-1 (w tym przystosowanie jej 
do wykrywania celów nawodnych w wersji 
APY-2), montaż urządzeń przeciwzakłócenio-
wych, naprowadzania, łączności oraz wielo-
funkcyjnych wskaźników zobrazowania sytuacji 
powietrznej. Samoloty NATO, oprócz bazy 
w Geilenkirchen, mogły wykorzystywać 
wysunięte bazy operacyjne (Forward Operating 
Base) w Aktion (Grecja), Trapani (Włochy) 
i Konya (Turcja) oraz wysunięte miejsca dys-
lokacji (Forward Operating Location) – 
w Ørland (Norwegia) i na innych sojuszni-
czych lotniskach. Obecnie, siły te utrzymują 
wspomniane trzy wysunięte bazy operacyjne 
(FOB) – w Konya, Aktioni i Trapani oraz 
wysunięte miejsce dyslokacji (FOL) w Ørland.

Najbardziej charakterystycznym elementem 
samolotu jest zamontowana na grzbiecie 
kadłuba duża obrotowa konsola o średnicy 
9 metrów, wewnątrz której zamontowano radar 
panoramiczny AN/APY-1 i radiowy system 
identyfikacji „swój-obcy” INF/TADIL-C. 
Stacja radiolokacyjna AN/APY-1 pracuje 
w jednym z trzech podstawowych zakresów: 
impulsowym, impulsowo-dopplerowskim 
i tzw. morskim. Podstawowym sposobem pracy, 
podczas przebywania w strefie patrolowania, 
jest zakres impulsowo-dopplerowski, który 

nej i wsparcia nadzoru podczas szczytu 
szefów państw sojuszu północnoatlantyckiego 
w Strasburgu (Francja) i Kahl (Niemcy). 

W ostatnich latach samoloty systemu 
AWACS wykorzystywano w coraz bardziej 
złożonych i wymagających misjach taktycz-
nych, w tym: wsparcia operacji morskich; 
bliskiego wsparcia lotniczego CAS (Close Air 
Support); zarządzania przestrzenią powietrz-
ną; poszukiwania i ratownictwa bojowego 
CSAR (Combat Search and Rescue); pomocy 
w wypadku katastrof i zwalczania piractwa.

Po atakach terrorystycznych na USA 
z 11 września 2001 roku, NATO dostarczyła 
za ocean siedem samolotów AWACS, w celu 
pomocy w obronie przestrzeni powietrznej 
i zapobieganiu kolejnym atakom. Tę inicjatywę 
antyterrorystyczną (pk. Operation Eagle 
Assist) rozpoczęto 9 października i zakoń-
czono 16 maja 2002 roku. W ciągu siedmiu 
miesięcy 830 członków załóg z 13 krajów 
NATO patrolowało amerykańskie niebo przez 
4300 godzin, w ponad 360 lotach operacyj-
nych. Było to pierwsze rozmieszczenie zasobów 
wojskowych NATO, w celu wsparcia operacji, 
zgodnie z artykułem 5. Traktatu Północno-
-atlantyckiego. 

Innym przykładem wsparcia NATO przez 
system AWACS było zaangażowanie w prze-
chwytywanie rosyjskich samolotów uderzenio-
wych, prowadzone przez alianckie myśliwce nad 
Północnym Atlantykiem 12 marca 2020 roku. 
Wykorzystano natowski samolot AWACS, 
operujący z FOL w Ørland.

Przewiduje się, że samoloty systemu 
AWACS będą wykorzystywane do 2035 roku. 
Na szczycie w Warszawie w 2016 roku człon-
kowie sojuszu zadeklarowali, że do 2035 roku 
NATO musi posiadać zdolność kontynuacji 
zadań samolotów E-3 AWACS i postanowili 
rozpocząć proces definiowania opcji przy-
szłych zdolności NATO w zakresie obserwacji 
i kontroli (inicjatywa Alliance Future Surveil-
lance and Control – AFSC).

W lutym 2017 roku ministrowie obrony NATO 
zgodzili się rozpocząć etap koncepcyjny AFSC, 
na który składa się szereg badań mających na 
celu ocenę nowych technologii i weryfikację 
podejścia opartego na tzw. systemie systemów, 
w tym potencjalnych kombinacji systemów 
powietrznych, naziemnych, kosmicznych lub bez-
załogowych, połączonych w sieć do zbierania 
i udostępniania informacji. W grudniu 2018 roku 
Rada Północnoatlantycka ogłosiła zakończenie 
pierwszego i przejście do drugiego etapu koncep-
cyjnego AFSC. W 2020 roku NATO otrzymało 
sześć propozycji koncepcyjnych, opracowanych 
przez sześć transatlantyckich firm i konsorcjów. 
Przedstawione rozwiązania obejmowały (m.in.) 
innowacyjne pomysły na wypełnienie dalszej 
misji AWACS. 

umożliwia wykrycie i śledzenie (zarówno 
własnych jak i nieprzyjaciela) samolotów 
i obiektów powietrznych na obszarze ponad 
300 tys. km2. Dzięki dopplerowskiej stacji 
radiolokacyjnej AN/APY-1/2 może wykrywać: 
samoloty dalekiego zasięgu do 650 km, lot-
nictwo frontowe do 400 km, rakiety skrzydlate 
do 250 km, cele lecące na bardzo małych 
wysokościach do 400 km, kutry rakietowe 
z odległości 110 km i niszczyciele z odległości 
do 400 km. Może wykrywać jednocześnie 
1500 celów, śledzić (automatycznie) do 400 i na-
prowadzać własne samoloty do 250. Czas lotu 
samolotu (bez uzupełniania paliwa) wynosi 
8 godzin, przy prędkości 820 km/h. Pułap 
operacyjny wynosi 8800 m, maksymalny zasięg 
do 9000 km, zaś promień działania 1600 km. 
Załoga E-3A liczy 17 osób (4 członków załogi – 
w tym 2 pilotów, nawigator i technik oraz 
13 specjalistów do obsługi sprzętu), natomiast 
w wersji E-3B/C – 21 osób (4 członków załogi 
i 17 specjalistów do obsługi sprzętu). Pod-
stawowe wymiary samolotu: rozpiętość skrzydeł 
44,42 m, długość 46,61 m i wysokość 12,6 m.

Dowództwo NAEW&CFC prowadzi szeroki 
zakres misji – od pokojowej operacji powietrz-
nej, wsparcia walki z terroryzmem, operacji 
ewakuacyjnej, embarga i wstępnego reagowa-
nia kryzysowego, po misję wojenną.

Samoloty E-3 Sentry wzięły udział (m.in.) 
w operacjach „Desert Shield” oraz „Desert 
Storm” w Iraku, w 1991 roku. Oprócz typowego 
patrolowania przestrzeni powietrznej, opera-
torzy samolotów koordynowali naloty eskadr 
samolotów szturmowych na wojska irackie, 
zarządzali tankowaniem w powietrzu oraz 
ochraniali samoloty zwiadowcze i ekipy ratow-
nicze, ratujące zestrzelonych pilotów koalicji. 
Łącznie, samoloty E-3 wykonały 845 lotów, 
które trwały ponad 10 tys. godzin.

Samoloty typu E-3A systemu AWACS są 
wykorzystywane także do zapewnienia bez-
pieczeństwa imprez masowych. W 2004 roku 
zapewniały bezpieczeństwo letnich igrzysk 
olimpijskich w Grecji, w 2006 roku turnieju 
piłki nożnej w Niemczech, w 2008 roku 
tzw. szczytu NATO w Rumunii, a w 2012 roku 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Polsce. 
W 2010 roku, na wniosek niemieckich władz 
krajowych, były wykorzystywane do zapew-
nienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrz-
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Owięc, jako drugi pilot, w załodze por. Syma, 

na miejsce st. sierż. Żołnowskiego, który znowuż 
nie ma jeszcze warunków na drugiego pilota. 
Celem naszym są zbiorniki paliwa na płd. od 
Rotterdamu, cel dla tak zwanych świeżych załóg, 
łatwiejszy o tyle, że bliżej położony i nie tak 
silnie broniony. Startowaliśmy o zmierzchu 
i przekraczamy brzeg angielski w przewidzianym 
miejscu. Przelatujemy kanał i osiągamy brzeg 
holenderski. Nie możemy odnaleźć celu. Tak 
czasem bywa. Bombardier wyrzuca po kolei 
obie „flary”. Latamy półtorej godziny nad 
miejscem, gdzie powinien być cel – bez skutku. 
Sprawdzamy ilość benzyny i z żalem stwier-
dzamy, że za mało jej by dolecieć nad Bremę 
i tam zrzucić swój ładunek bomb. Przyjmując, 
że mniej zaszkodzimy opinii lotnictwa aliantów 
zrzucając bomby do morzą, niż na oślep 
(względnie na jakieś urządzenia fikcyjne), wy-
rzucamy wszystkie bomby nieodbezpieczone 
do morza. Lot ten właściwie nie powiódł się. 
Tak pod względem nawiązania łączności, jak 
i nawigacyjnym. Mimo to jednak dał nam wiele 
doświadczenia. Gdy polecimy nad Niemcy, to 
na pewno nie będzie kłopotów z odnalezieniem 
celu, bo niszczenie wszystkiego, co niemieckie, 
jest naszym celem. 

Obie załogi szczęśliwie wróciły do Syerston. 
Data pierwszego lotu bojowego została przy-

Na pierwszy, historyczny lot bojowy – w nocy z 25/26 kwietnia 1941 roku – wyznaczono 
dwie załogi z 304. Dywizjonu Bombowego (w akcji wzięły udział także trzy załogi 305. Dywizjonu 
Bombowego). Załogę Wellingtona IC (R1230 NZ-E) tworzyli: por. pil. Antoni Sym, ppłk pil. Piotr 
Dudziński, mjr obs. Julian Wojda, strzelcy pokładowi sierż. Leon Hampel i sierż. Stanisław Białek 
oraz ppor. obs. Stanisław Duchnicki (w roli tylnego strzelca); natomiast Wellingtona IC (N2852 NZ-D): 
por. pil. Kazimierz Czetowicz, por. pil. Jerzy Iszkowski, por. obs. Bronisław Lewkowicz, sierż. strz. rtg. Józef 
Apanasewicz, sierż. strz. Alojzy Sankowski oraz sierż. strz. Władysław Thier. Celem były zbiorniki 
paliwa w Rotterdamie. W razie niemożności zidentyfikowania celu, planowano zaatakować 
żeglugę przybrzeżną. O godzinie 20.20 samoloty wykołowały na start.

Nad celem w Holandii zalegała 
mgła i tylko załoga Wellingtona 
por. pil. Kazimierza Czetowicza 
zbombardowała zbiorniki paliwa. 

Lot nad Rotterdam tak wspominał II pilot 
por. Jerzy Iszkowski – Pierwszy lot bojowy 
odbyłem 25 kwietnia 1941 roku, w składzie 
obcej załogi por. pil. Kazimierza Czetowicza. 
Samolot Wellington-Pegaz nr 2852. Bomby: 
zapalające i burzące. Zadanie: zbombardować 
zbiorniki benzyny w Rotterdamie – Holandia. 
Była to pierwsza próba operacyjna dywizjonu. 
Z najlepszych pilotów skompletowano 2 załogi. 
Start odbył się o zmierzchu. W ciemnościach 
nocy minęliśmy brzeg angielski i po przelece-
niu Morza Północnego przekroczyliśmy brzeg 
holenderski na południe od Emden. Dochodząc 
do rejonu bombardowania, utrzymywaliśmy 
wysokość od 12000 do 14000 stóp. W okolicy 
Emden krążyliśmy w poszukiwaniu nakazanego 
obiektu zniszczenia. Zupełnie ciemna noc 
uniemożliwiła identyfikację obiektu, stosun-
kowo małego i trudnego do trafienia. Wyrzu-
ciliśmy pierwszą bombę magnezyjną. Przez 
kilka minut wyraźnie widać było ziemię. 
Poprawiłem nieco kurs i ukazały się przed 
nami zbiorniki. Szybko wykonałem nalot, lecz 
nagle stożek kilkunastu połączonych reflekto-
rów pochwycił nas w samym środku wiązki. 

Potężne światła oślepiły i zapełniły czarną ot-
chłań. Gwałtownym manewrem wyzwoliłem 
się z pułapki i ponowiłem tym razem skuteczny 
atak. Salwa bomb wypadła z wnętrza kadłuba. 
Szybko oddalając się znad Rotterdamu, ob-
serwowaliśmy wyniki bombardowania. Sześć 
potężnych błysków eksplozji bomb burzących 
i kilkaset mniejszych iskier zapalających 
wznieciły cztery pożary, z których dwa gwał-
townie się rozszerzały. Widać było później, 
jak w ognie te uderzały bomby zrzucane z innych 
samolotów wyprawy. Ledwo odwróciliśmy się 
ogonem w stronę Emden, uchwyciły nas 3 stożki 
reflektorów i jednocześnie wzmógł się ogień 
artylerii. Dopiero nad morzem uspokoiło się 
pod nami.

Druga z polskich załóg, dowodzona przez 
por. pil. Antoniego Syma, nie odnalazła celu. 
W Kronice 304. Dywizjonu Bombowego lot 
opisał ppłk Piotr Dudziński, który leciał jako 
II pilot – Początek akcji bojowej dyonu – 
pierwsza wyprawa, na którą czekamy od kilku 
miesięcy. Po pewnych trudnościach ze strony 
Anglików, ażebym wziął udział w pierwszym 
locie dyonu, przekonałem ich, że nie jest to 
tylko kwestia mej ambicji, a w pojęciu polskiego 
dowódcy obowiązkiem – uzyskałem zgodę. 
Nie mam jeszcze warunków na pierwszego pilota, 
to jest 10 godzin nocnych na Wellingtonie, lecę 

Lotnictwo morskie w latach 1940-1947

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej
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jęta jako święto dywizjonu. Przez następne 
dni warunki atmosferyczne nie pozwoliły na 
wykonywanie lotów. 

Na kolejną akcję, w nocy z 2 na 3 maja 
1941 roku, wystartowały cztery załogi. Ich 
celem było holenderskie Gronningen oraz 
niemiecki port i miasto Emden. Poleciały 
załogi: kpt. pil. Jana Błażejewskiego (R1230), 
por. pil. Jerzego Iszkowskiego (N2840), 
por. pil. Kazimierza Czetowicza (R1232) oraz 
por. pil. Antoniego Syma (R1443). Zadanie 
wykonano bez strat własnych.

Następne loty bojowe wykonano w nocy, 
z 6 na 7 maja. Celem był francuski port Hawr. 
Tym razem nie obyło się bez strat. Do morza 
spadł zestrzelony Wellington IC (R1443). 
Zginęła załoga w składzie: por. pil. Antoni 
Sym, sierż. pil. Władysław Żołnowski, 
ppor. pil. Feliks Sobieralski, strzelcy pokładowi 
sierż. Leon Hampel i sierż. Stanisław Białek 
oraz ppor. obs. Stanisław Duchnicki (który 
latał jako strzelec pokładowy). Samolot został 
zestrzelony przez niemiecki okręt przeciwlot-
niczy około 40 km na zachód od Texel. Morze 
wyrzuciło ciała: ppor. pil. Sobieralskiego, 
sierż. Żołnowskiego oraz sierż. Hampla. Losy 
pozostałych członków załogi nie są znane. 
Była to pierwsza operacyjna strata dywizjonu. 

W nocy z 8 na 9 maja na bombardowanie 
Bremy wystartowały dwie załogi 304. Dywi-
zjonu Bombowego. Wellington (R1761) 
por. pil. Jana Błażejewskiego wrócił bezpiecznie 
do bazy. Z akcji nad Niemcami nie wrócił 
Wellington IC (R1473), z brytyjską załogą 
w składzie: F/O Gavin Lynes, W/Cdr Wiliam 
Graham, st. sierż. T. Wady, F/Sgt Stanley Gear, 
Sgt Wiliam Hamilton i F/O Frank Webb. Ich 
samolot został zestrzelony przez artylerię 
przeciwlotniczą. Z płonącej maszyny zdołał 
wyskoczyć tylko F/O F. Webb i został wzięty 
do niewoli. W/Cdr W.Graham był brytyjskim 
doradcą polskiego dowódcy dywizjonu.  

Dwie kolejne noce oraz w noc z 16 na 17 maja 
1941 roku trzy załogi dywizjonu wzięły 
udział w bombardowaniu Kolonii, a jedna 
(z załogami 305. Dywizjonu Bombowego) – 
portu w Boulogne. Bez strat własnych. Nie-
sprzyjająca pogoda spowodowała zawieszenie 
lotów do 27 maja. 

Nocą z 27 na 28 maja w bombardowaniu 
portu w Boulogne wzięły udział 2 samoloty 
dywizjonu – W5720 (z załogą mjr. pil. Roberta 
Bella) oraz R1392 (z załogą por. pil. Jana 
Waroczewskiego). Lot zakończył się tragicz-
nie dla załogi por. pil. Jana Waroczewskiego. 

Nadszedł długo oczekiwany czas rozpoczęcia 
lotów operacyjnych naszej załogi – napisał 
w swojej relacji Stanisław Józefiak, strzelec 
radiooperator. Stało się to w nocy z 27 na 28 maja 
1941 roku, o godzinie 22.45. Celem naszego 
nalotu był port w Boulogne we Francji, gdzie 
hitlerowcy zgromadzili flotyllę przygotowaną 
do inwazji na Wielką Brytanię. Port i miasto 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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których zadaniem było dokonanie ostatniego 
przeglądu, zatankowanie paliwa i podwieszenie 
bomb. Na odprawie załóg zostaliśmy dokładnie 
zapoznani z celem nalotu, możliwościami 
nawigacyjnymi, dotarcia do niego i powrotu. 
Po regulaminowym odpoczynku, ogłoszono 
gotowość do lotu. (...) Nasz Wellington NZ-N był 
gotowy do lotu na dyspersalu i oczekiwał tylko 
przybycia załogi w składzie: F/Lt Bronisław 
Kuszczyński – pilot, P/O Jan Stanisław 
Waroczewski – drugi pilot, F/O Cezary 
Wieczorek – nawigator, Sgt Józef Nilski 
radiooperator/strzelec, Sgt Stanisław Józefiak 
radiooperator/strzelec, Sgt Józef Dróżdż – 

strzelec. Uruchomienie silników, w celu 
sprawdzenia siły i reakcji, nastąpiło dziesięć 
minut przed startem. Następnie wykonaliśmy 
kołowanie na miejsce startu. Zielone światło, 
pełna moc silników i do przodu. (...) Nasz cel 
mieliśmy osiągnąć o godzinie 0.25 i każda 
minuta lotu przybliżała nas do niego. Niebo 
tego dnia było bezchmurne i dlatego francuski 
brzeg był dobrze widoczny. Na stanowisku 
przedniego strzelca mogłem pomagać nawi-
gatorowi w naprowadzeniu samolotu na cel 
i zrzuceniu całego zapasu bomb. Nagłe rzucenie 
samolotu do góry i jego bezwładne opadanie 
uzmysłowiło mi, że dostaliśmy. Pilot wydał 
rozkaz opuszczenia samolotu. Wiedziałem, że 
z mojego miejsca nie mam szans bez pomocy 
kolegów uratowania się. W tym beznadziej-
nym położeniu oddałem się opiece Marii 
Skalmierzyckiej, przed której ołtarzem kiedyś 
zanosiłem swoje młodzieńcze modlitwy. Moja 
modlitwa została wysłuchana i po znacznej 
utracie wysokości pilot odzyskał kontrolę nad 
samolotem. O jednym silniku próbowaliśmy 
dotrzeć do bazy. Strzelec Józef Dróżdż wykonał 
pierwszy rozkaz pilota i wyskoczył z samolotu 

Pogrzeb członków załogi Wellingtona 
por. pil. Jana Warczewskiego 
(Newark, 28 maja 1941 r.).

Samolot Vickers Wellington IC (NZ-Q) 
304. Dywizjonu Bombowego

były bardzo mocno bronione przez artylerię 
i nocne myśliwce, a niebo nieustannie prze-
czesywały reflektory. (...) Przed obiadem od-
byliśmy półgodzinny lot sprawdzający silniki 
i instrumenty pokładowe, by potem oddać 
naszego Wellingtona w ręce mechaników, 

w ciemności. Najprawdopodobniej utonął 
w Kanale La Manche, lecz jego ciała nigdy 
nie odnaleziono. Zapalenie się drugiego silnika 
przesądziło o losie samolotu i naszej załogi. 
Pilot wydał ponowny rozkaz ratowania się na 
spadochronach. W czasie wykonywania tego 
rozkazu byłem blisko kopuły nawigatora, lecz 
lecący ku ziemi samolot uniemożliwiał mi 
wydostanie się z niej. Zdecydowałem się na 
desperacki krok, wyciągając się do połowy 
pociągnąłem za rączkę spadochronu, który 
otwierając się wyrwał mnie z wnętrza samo-
lotu. Szczęśliwie ominąłem statecznik, który 
mógł mnie przeciąć na połowę.

Ranny sierż. Stanisław Józefiak znalazł się 
w szpitalu. Po 9 miesiącach rekonwalescencji 
wrócił do dywizjonu. Poza nim, z załogi 
ocalał jeszcze tylko sierż. Józef Nilski. 

Mechanicy podczas pracy 
przy lewym silniku Wellingtona IC
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W trakcie ćwiczeń wydzielone 
siły 3. Flotylli Okrętów, 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
oraz Gdyńskiej Brygady Lot-

nictwa MW zrealizowały zaplanowane scena-
riusze i epizody taktyczne. Manewry trzech 
związków taktycznych MW odbyły się w tym 
samym czasie – od 4 do 13 sierpnia – uzysku-
jąc efekt wzmocnionego współdziałania.

„Ostrobok-21”
Gdyńska 3. Flotylla Okrętów – największy 

związek taktyczny MW, skupiający w swym 
składzie główne siły uderzeniowe – skierowała 
do udziału w ćwiczeniu (m.in.): fregatę rakietową 
ORP „Gen. K. Pułaski”, małe okręty rakietowe 
ORP „Orkan” i ORP „Piorun”, korwetę ZOP 
ORP „Kaszub”, okręt podwodny ORP „Orzeł” 
oraz jednostki ratownicze i pomocnicze. Na 
lądzie ćwiczyły również jednostki brzegowe: 
Komenda Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalion 
Saperów w Rozewiu, 9. Dywizjon Przeciw-
lotniczy w Ustce oraz Morska Jednostka Rakie-
towa w Siemirowicach – wyposażona w rakiety 
przeciwokrętowe NSM (Naval Strike Missile). 

Podczas manewrów siły okrętowe trenowały 
(m.in.) poszukiwanie, śledzenie i zwalczanie 
okrętów podwodnych oraz wykonały artyleryj-
skie zadania ogniowe. Ćwiczono także osłonę 
szlaków komunikacyjnych przed atakami 

Siły polskiej Marynarki Wojennej wzięły udział w ćwiczeniach pod kryptonimami: „Ostrobok-21”, 
„Wargacz-21” i „Kormoran-21”. Sprawdzono stopień praktycznego wyszkolenia załóg okrętów i statków 
powietrznych lotnictwa morskiego oraz żołnierzy jednostek brzegowych. Wykorzystano ćwiczenia do 
podsumowania efektów dotychczasowego szkolenia i potwierdzenia zdolności do podjęcia działań 
zabezpieczających interesy państwa polskiego na morzu i współdziałania w ramach NATO.

Bałtyckie manewry

z powietrza oraz zwalczanie środków napadu 
powietrznego przeciwnika. W trakcie wybranych 
epizodów ćwiczenia współpracowano z 8. FOW 
i BLMW. Śmigłowce W-3WARM wzięły udział 
w akcjach ratunkowych (SAR), natomiast we 
współdziałaniu z siłami przeciwminowymi 
wykonano zadania przejścia zespołów okrę-
tów przez akwen zagrożony minami. Fregata 
rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” wykonała 
zadania eskortowe i zapewniła osłonę prowa-
dzonych operacji, zwłaszcza w zakresie zwal-
czania zagrożenia powietrznego i podwodnego. 
Załogi małych okrętów rakietowych ćwiczyły 
załadunek rakiet RBS-15 Mk3, współdziałając ze 
specjalistami Zespołu Technicznego Komendy 
Portu Wojennego Gdynia.

Wykonano także zadania związane z rozpo-
znaniem, identyfikowaniem i monitorowaniem 
skażeń. Chemicy z 43. Batalionu Saperów 
rozwinęli Okrętowy Punkt Likwidacji Skażeń 
(OPLS). Po zidentyfikowaniu niebezpiecznych 
substancji i zneutralizowaniu zagrożenia, siły 
okrętowe mogły szybko wrócić do wykony-
wania zadań na morzu.

Ustecki 9. Dywizjon Przeciwlotniczy, we 
współdziałaniu z 15. Gołdapskim Pułkiem 
Przeciwlotniczym, osłaniał Punkt Bazowania 
Hel. Z kolei Morska Jednostka Rakietowa 
wykonała tzw. ćwiczenia polowe, pozostając 
w gotowości do prowadzenia działań przeciw-

okrętowych, zabezpieczając działania sił mor-
skich 3. FO oraz 8. FOW. Rakietowcy 
z Siemirowic wzięli także udział 7 sierpnia 
(z wydzielonym komponentem 43. Batalionu 
Saperów) w pikniku wojskowym w Jastarni.

„Wargacz-21”
Na wodach Zatoki Pomorskiej, Bałtyku 

południowego oraz Zatoki Gdańskiej prowa-
dzono (m.in.) działania minowe, przeciw-
minowe oraz transportowe. Siły okrętowe 
i jednostki brzegowe 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża zrealizowały zaplanowane epizody 
szkoleniowe, związane z przygotowaniem do 
tzw. operacji obronnej. Szczególny nacisk 
położono na współdziałanie wszystkich kom-
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ponentów, rozwijając ich interoperacyjność. 
Przeprowadzono strzelania artyleryjskie oraz 
wykonano zadania w zakresie szeroko pojętej 
wojny minowej. Wśród epizodów ćwiczenia 
była także np. operacja załadunku i transportu 
żołnierzy oraz sprzętu 14. Zachodniopomorskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej drogą morską 
kutrem transportowym.

Zadania w ramach wsparcia bojowego oraz 
zabezpieczenia logistycznego ćwiczących sił 
wykonywały: Komenda Portu Wojennego 
Świnoujście, 8. Dywizjon Przeciwlotniczy 
i 8. Batalion Saperów w Dziwnowie. W jednym 
z epizodów zniszczeniu uległy nabrzeża portu 
w Dziwnowie, wówczas saperzy zbudowali tym-
czasowe nabrzeże na bazie pomostów pływają-
cych i umożliwili załadunek środków bojowych 
na okręt transportowo-minowy ORP „Poznań”. 
Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” 
z Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. FO wyko-
nała operację osłony załadunku sił 8. Dywi-
zjonu Przeciwlotniczego, a następnie ich 
przerzutu do portu wojennego w Gdyni. 

B A N D E R A

Załogi śmigłowców ZOP Mi-14PŁ oraz 
śmigłowca pokładowego SH-2G Super Seasprite 
(podczas treningu wykonano starty i lądowania 
z pokładu ORP „Gen. K. Pułaski”) ćwiczyły 
prowadzenie operacji poszukiwania i zwal-
czania okrętów podwodnych. 

We współdziałaniu z okrętami przećwiczono 
także epizod z zakresu działań asymetrycznych. 
Zadanie zneutralizowania wrogiej jednostki, 
kierującej się w stronę zespołu okrętów, wykonała 
załoga SH-2G, wykorzystując pokładowy 
karabin maszynowy kal. 7,62 mm PK. Z kolei 
załogi W-3WARM i AS365 Dolphin ćwiczyły 
współpracę ze służbami odpowiedzialnymi za 
ratowanie zdrowia i życia na morzu. Przeprowa-
dzono (m.in.) tzw. masową ewakuację z pokładu 
okrętu. Zrealizowano też scenariusz ewakuacji 
członka załogi statku powietrznego, który znalazł 
się w zalesionym terenie przy granicy styczności 
bojowej wojsk, w wyniku awarii maszyny.

Samoloty M28B 1R Bryza zajmowały się 
(m.in.) rozpoznaniem obszarów morskich 
oraz wskazywaniem celów Morskiej Jednostce 
Rakietowej. Działania BLMW osłaniały samo-
loty Su-22 i MiG-29 z 1. Skrzydła Lotnictwa 
Taktycznego w Świdwinie.

Uczestniczące w ćwiczeniu załogi statków 
powietrznych lotnictwa morskiego operowały 
z lotniska w Gdyni-Babich Dołach. Poszczególne 
scenariusze ćwiczono głównie na poligonach 
morskich od Kołobrzegu po Półwysep Helski 
i Zatokę Gdańską. W trakcie dziesięciu dni 
samoloty i śmigłowce spędziły w powietrzu 
ponad 160 godzin. Ich załogi wykonały około 
czterdziestu różnych zadań lotniczych. 

KPW Świnoujście zorganizowała punkt 
załadunku ćwiczebnych min morskich (pod 
osłoną nocy i z zachowaniem tzw. ciszy radio-
wej), które zostały postawione przez okręty 
na jednym z poligonów morskich.

Podczas ćwiczenia zrealizowano także 
elementy obrony przeciwawaryjnej okrętu 
(OPA) oraz trenowano rozwijanie zapory 
przeciwolejowej i zbieranie plam ropopochod-
nych w warunkach morskich, a także walkę 
z pożarem na pokładzie jednostki pływającej.

„Kormoran-21”
Gdyńska Brygada Lotnictwa MW wydzieliła 

do ćwiczenia (m.in.) śmigłowce Mi-14PŁ, 
W-3WARM i Mi-2 z Grupy Lotniczej 44. Bazy 
Lotnictwa Morskiego w Darłowie oraz samolot 
patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R Bryza 
z Grupy Lotniczej 44. Bazy Lotnictwa Mor-
skiego w Siemirowicach. Międzynarodowym 
akcentem manewrów była obecność śmigłowca 
typu AS365 Dolphin z Sił Powietrznych Litwy. 

Zrealizowano niemal wszystkie zaplanowane 
epizody lotnicze, współdziałając z: 3. Flotyllą 
Okrętów i 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża oraz 
7. Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej 
i Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Największe tegoroczne manewry 
trzech związków taktycznych polskiej 

Marynarki Wojennej – 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni, 8. Flotylli Obrony 

Wybrzeża w Świnoujściu oraz Gdyńskiej 
Brygady lotnictwa MW – były pokazem 
zdolności bojowych oraz sprawdzianem 

wyszkolenia jednostek wchodzących 
w ich skład. Podczas wykonywania 

zadań istotną rolę odegrała wzajemna 
współpraca ćwiczących sił, operujących 
na morzu, lądzie i w powietrzu. Oprócz 

zrealizowania celów szkoleniowych, 
zademonstrowano gotowość morskiego 

rodzaju sił zbrojnych do obrony 
polskiego wybrzeża i utrzymania 
pełnego bezpieczeństwa szlaków 

komunikacyjnych na Bałtyku.
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Najbardziej pochlebne dziś opinie 
o chińskich fregatach rakietowych 
Typu 04A (Jiangkai II), porównują 
je do „pięknie opakowanego cukier-

ka, zawierającego pod warstwą folii pospolitego 
kartoflaka”. Nie są to też specjalnie duże jednost-
ki – w kontekście zmieniających się trendów 
światowych. Ich pełna wyporność wynosi 4053 t, 
uzbrojenie zasadnicze składa się z czterech 
8-komorowych bloków wyrzutni pionowych 
HQ-16, a systemy obserwacji technicznej bazują 
nadal na antenach rotacyjnych (opracowanych 
głównie na bazie urządzeń rosyjskich lub 
skopiowanych urządzeń zachodnich). Inna 
sprawa, że Chińczycy wybudowali całkiem 
pokaźną liczbę tych okrętów (2 jednostki serii 

prototypowej Jiangkai I i aż 18 jednostek serii 
Jiangkai II jest w służbie, a 5 kolejnych zostało 
zamówionych). Poza tym, patrząc na ewolucję 
chińskich niszczycieli, których zwieńczeniem 
są budowane obecnie jednostki Typu 055 
o wyporności ponad 12000 t (w NATO są 
klasyfikowane jako krążowniki rakietowe 
typu Renhai), należy założyć, że w przyszłości 
również w tym kraju górę wezmą tendencje 
wzrostowe także w wypadku jednostek klasy 
fregata rakietowa.

Pierwsza generacja 
fregat rakietowych z Rosji
W zupełnie innej sytuacji – względem 

Chin – znajduje się Federacja Rosyjska. Kraj 

ten rozpoczął, co prawda, budowę okrętów 
Proj. 22350 (Admirał Gorszkow) w 2006 roku, 
jednak kłopoty finansowe państwa oraz coraz 
większe zapóźnienie technologiczne wobec 
krajów zachodnich spowodowały, że jednostka 
prototypowa została wcielona w skład floty 
dopiero w lipcu 2018 roku, a kolejna („Admirał 
Kasatonow”) w połowie 2020 roku. Pozostałe 
6 okrętów znajduje się w różnych (na ogół 
bardzo odległych) stadiach budowy, z czego 
(jak dotąd) zwodowano tylko jeden kadłub 
(przyszłego „Admirała Gołowko”). Rosyjskie 
jednostki dysponują wielofunkcyjną stacją 
Poliment 5P-20K z 4-ścianowymi antenami 
AESA (której integracja do dziś nie jest zakoń-
czona) i pionowymi wyrzutniami systemów 

Kontynuując wątek rozwoju pierwszej generacji fregat wielozadaniowych, należy zwrócić 
szczególną uwagę na obserwowane już wówczas tendencje wzrostowe ich wymiarów liniowych. 
Było to dostrzegalne szczególnie w Europie, gdy tymczasem zarówno rosnąca w siłę Chińska 
Republika Ludowa, jak i pozostająca coraz bardziej w tyle (w morskim wyścigu zbrojeń)  
Federacja Rosyjska zdawały się (początkowo) tego procesu nie zauważać.

1. Fregata rakietowa HMS „Montrose” 
Type 23 (Duke) – „koń roboczy” Royal 

Navy i przedstawiciel zimnowojennej 
szkoły budowy okrętów. Jeden 
z protoplastów współczesnych 
jednostek wielozadaniowych.

2. Dzięki rozbudowanym sensorom 
oraz integracji systemów bojowych, 
włoskie niszczyciele rakietowe typu 

Orizzonte są cennym wsparciem dla 
lotniskowcowych grup uderzeniowych

Czekając na „Miecznika”

CZĘŚĆ 3
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Doskonałym przykładem tzw. „kompaktowej” konstrukcji wielozadaniowych fregat rakietowych 
są udane jednostki typu FREMM oraz ich odpowiednio powiększona wersja – niszczyciele typu Horizon/Orizzonte 

(we Francji klasyfikowane również jako fregaty wielozadaniowe, tyle że obrony powietrznej)

 NISZCZYCIEL RAKIETOWY „ANDREA DORIA” (D553)
1 – antena AESA (aktywnego skanowania fazowego) wielofunkcyjnego radaru Selex SPY-790 (EMPAR) 3D; 2 – antena 

trójwspółrzędnego radaru obserwacji powietrznej i nawodnej Selex/Thales S1850M (Typu 1046) SMART-L 3D, D; 3 – anteny systemu 
wymiany danych taktycznych NTDS (Link-11, Link-16, Link-22); 4 – anteny systemu WRE; 5 – anteny SHF systemu łączności i nawigacji 
satelitarnej (NAVSAT); 6 – stanowisko kierowania ogniem Selex NA-25X; 7 – antena radaru nawigacyjnego Selex GEM SPN 753G(v)10; 

8 – anteny systemu komunikacji satelitarnej (SATCOM); 9 – anteny systemu WRE NETTUNO 4100; 10 – anteny łączności TBS; 
11 – lądowisko dla śmigłowców ZOP (NH90 lub AW101) ze wspomaganiem lądowania TC-ASIST; 12 – chronione stanowisko dla 
hybrydowych łodzi motorowych; 13 – holowany emiter szumów Euroslat systemu przeciwtorpedowego SLAT (Systeme de Lutte 

Anti-Torpilles); 14 – dwa wały śrubowe zwieńczone pięciołopatowymi śrubami o zmiennym skoku; 15 – Aktywne stabilizatory boczne; 
16 – stępka obłowa (przeciwprzechyłowa); 17 – wielofunkcyjna stacja hydroakustyczna Thales UMS 4110 CL; 18 – uniwersalna armata 

morska kal. 76,2 mm (3”) L/62 OTO Melara „Super Rapid”; 19 – 48-komorowy (6 x 8) zestaw wyrzutni pionowych Sylver A50 VLS; 
20 – rakiety przeciwlotnicze MBDA Aster-30 (16 sztuk) i Aster-15 (32 sztuki); 21 – rakiety przeciwokrętowe (8 sztuk) Teseo Mk-2/A; 

22 – czteroprowadnicowe wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych Teseo Mk-2/A; 23 – wyrzutnie celów pozornych CANTO-V systemu 
przeciwtorpedowego SLAT; 24 – pomost nawigacyjny i główne stanowisko dowodzenia (GSD); 25 – zestaw artyleryjski kal. 25 mm L/80 

OTO Melara / Oerlikon KBA; 26 – radar obserwacji nawodnej Selex RAN-30X/I; 27 – dwie niezależne płetwy sterowe; 28 – wyrzutnie 
OTO Melara SCLAR-H dla celów pozornych kal. 105-118 mm; 29 – wyrzutnie B515/1 dla torped MU-90 Impact; 30 – anteny 

systemu SIGEN (R-ESM); 31 – antena systemu satelitarnego (INMARSAT); 32 – system obserwacji czołowej 
w podczerwieni Sagem IRST Vampir MB (IRAS).
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długość 122 m, szerokość 18 m i będą rozwijały 
prędkość maksymalną (stałą) ok. 27 węzłów 
(napęd w układzie CODAD będą stanowić 
m.in. 4 silniki wysokoprężne Rolls-Royce 
Power Systems MTU 16V8000 M91L o łącznej 
mocy nominalnej 32000 kW). Zasięg operacyjny 
ma wynosić co najmniej 5000 mil morskich 
(przy prędkości 15 węzłów), a autonomicz-
ność ok. 45 dób. Wysoki stopień automatyzacji 
umożliwi ograniczenie załogi do 110-115 osób, 
aczkolwiek (jak pokazał przykład amerykań-
skich okrętów klasy LCS), tak drastyczne 
zmniejszanie wykwalifikowanego personelu 
(na sporych bądź co bądź jednostkach) przynosi, 
w praktyce, fatalne rezultaty (np. w postaci 
skrajnego przemęczenia kadry). 

Ze względu na wymiary, będą to zatem 
jednostki (co najwyżej) średniej wielkości 
w swojej klasie. Takie podejście do zagadnienia 
może dziwić, bowiem to właśnie Francuzi jako 
jedni z pierwszych dostrzegli wady zbyt małych 
kadłubów na swoich – w gruncie rzeczy – 
udanych jednostkach typu La Fayette. Spo-
wodowane jest to (m.in.) faktem, że nowe 
okręty nie będą głównymi fregatami Marine 
Nationale, a jedynie okrętami pomocniczymi 
w tej klasie jednostek (tzw. okrętami II rangi). 
Ich rolą ma być jedynie uzupełnienie więk-
szych, wielozadaniowych fregat rakietowych 
typu FREMM, a nie ich zastąpienie. Można 
zatem pokusić się o stwierdzenie, że obecnie 
Francja nie planuje budowy wielozadaniowych 
okrętów kolejnej generacji. Fregaty lekkie 
serii FDI zapewne wpasują się idealnie w rynek 
eksportowy i znajdą „zatrudnienie” w mniej 
zamożnych marynarkach wojennych (wstępne 
zainteresowanie francuską konstrukcją wyra-
ziła Grecja, jednak dość szybko zrewidowała 
swoje zapotrzebowanie, kierując się w stronę 
dużych amerykańskich fregat programu FFGX).

Francusko-włoska recepta
na „fregatę kompaktową”
Wielozadaniowe fregaty rakietowe typu 

FREMM, stanowiące obecnie kościec Marine 
Nationale, należy traktować jako jednostki 
przejściowe w swojej klasie, ze względu na  
obecny trend budowy coraz większych okrętów. 
Ambitny plan skonstruowania serii liczącej 
11 fregat rakietowych(o wyporności normal-
nej ok. 6000 t), w tym dziewięciu zoptymalizo-

Holenderski typ Karel Doorman stanowi 
doskonały przykład jednostek będących 

punktem wyjścia do projektów fregat 
wielozadaniowych pierwszej generacji

 Jedną z cech wyróżniających fregaty 
wielozadaniowe pierwszej (i kolejnej) 
generacji jest zintegrowany system 

dowodzenia i zarządzania walką

Riedut VLS i UKSK VLS. Biorąc pod uwagę 
sporą liczbę komór rakietowych (łącznie 16 + 32) 
obsługujących dość ciężkie rosyjskie rakiety 
Kalibr, Oniks lub Cirkon oraz plot. 9M96, 
9M96M, 9M96D/9M96DM(M2) lub 9M100, 
a także niemodułową konstrukcję i wypor-
ność bojową ograniczoną do 5400 t należy 
przypuszczać, że jednostki te są poważnie 
przeciążone i ich rzeczywiste możliwości 

(Frégates Européennes Multi-Missions), ale 
wprowadzono też nowe rozwiązania, jak 
choćby pochylona dodatnio stewa dziobowa, 
czy też jeszcze większe ograniczenie skutecznej 

 Włoskie fregaty wielozadaniowe 
typu Bergamini (FREMM) z ich większymi 

„kuzynami”, niszczycielami typu 
Orizzonte (na zdjęciu podczas RAS), są 
doskonale przystosowane do działania 

w zespołach międzynarodowych

powierzchni odbicia radiolokacyjnego (SPO). 
Według projektu wstępnego, fregaty FDI 

będą miały wyporność normalną ok. 4900 t, 

mogą być znacznie mniejsze, niż podają 
propagandowe opracowania rosyjskie. Tym 
niemniej, są to największe okręty nawodne 
zbudowane w Rosji od czasu rozpadu ZSRR 
i także tutaj widać wyraźnie tendencje wzro-
stowe, dotyczące wielkości okrętów tej klasy.

Jak na razie jedynym odstępstwem od tej 
reguły jest Francja, która rozpoczęła właśnie 
budowę serii nowoczesnych fregat lekkich FDI 
(Frégate de Défense et d’Intervention) – 
pierwszy okręt będzie nosił nazwę „Amiral 
Ronarc’h”. Program budowy fregat tego typu 
dla francuskiej MW rozpoczął się w kwietniu 
2017 roku, kiedy to Dyrekcja Generalna 
ds. Uzbrojenia (DGA) zamówiła pięć jednostek. 
Konstrukcja fregat FDI czerpie z doświad-
czeń poprzednich projektów, przede wszyst-
kim większych jednostek typu FREMM 
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potencjał drzemiący w większych jednost-
kach nawodnych. Do tego doszły niezbyt udane 
doświadczenia z małymi okrętami rakietowymi 
(kutrami rakietowymi), na które państwa te 
wydały sporo pieniędzy, nie otrzymując w za-
mian wartościowych produktów, spełniają-
cych wymagania współczesnego pola walki. 
Ostatecznie, doszło do tego, że pod koniec 
drugiej dekady XXI wieku siły morskie 
Szwecji nie prezentują się już tak okazale, jak 
mogłoby się wydawać (niektórzy eksperci 
sugerowali wręcz, aby polska MW brała 
z nich bezpośredni przykład). 

Svenska Marinen w dalszym ciągu posiada 
stosunkowo silną, nowoczesną flotę pod-
wodną, chociaż ma (obecnie) jedynie cztery 
jednostki operacyjne, zamiast deklarowanych 
pięciu – z czego połowa nie przeszła kom-
pleksowej przebudowy pod kątem dostoso-
wania ich do poziomu budowanych teraz 
nowych jednostek typu A26 (HMS „Halland” 
typu A19 Gotland oraz HMS „Södermanland” 
typu A17 Västergötland).  

B A N D E R A

w wypadku Marine Nationale są to bowiem 
podstawowe modele tych udanych (szczegól-
nie od strony konstrukcji kadłuba), aczkolwiek 
wyraźnie niedozbrojonych okrętów. Tym nie-
mniej, to właśnie te jednostki (ze swoimi 
ponad 6000-tonowymi kadłubami) niejako 
zamknęły generację fregat rakietowych projek-
towanych w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Włoska odmiana fregat typu FREMM jest 
klasyfikowana jako typ Bergamini. Prace nad 
tymi okrętami prowadziły wspólnie Francja 
i Włochy. Przystosowano je do zwalczania 
celów powietrznych, nawodnych i lądowych 
oraz okrętów podwodnych. Marina Militare 
złożyła zapotrzebowanie na 10 fregat, w tym 
4 wyspecjalizowane w ZOP (posiadają 
m.in. sonar holowany o zmiennej głębokości 
zanurzania VDS CAPTAS, dodatkowe torpedy 
oraz przeciwokrętowe pociski MILAS) oraz 
6 wielozadaniowych. FREMM dla Francji 
(i Maroka) buduje koncern Naval Group 
(dawny DCNS), a dla Włoch (i Egiptu) Oriz-
zonte Sistemi Navali – joint venture (należące 
do Fincantieri i Leonardo). Pierwsza jednostka 
(„Carlo Bergamini” F590) rozpoczęła służbę 

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

Holenderska fregata rakietowa 
typu Karel Doorman HNLMS „Van Speijk”  

(F828) w konfiguracji oryginalnej 
i po modernizacji

wanych do zadań z dziedziny ZOP (FREMM 
ASM, czyli Anti Sous Marine) i dwóch w wersji 
przeciwlotniczej FREDA (Frégates de Défense 
Aériennes), zakończył się (ostatecznie) na 
ośmiu jednostkach, stąd (notabene) wynikła 
jeszcze pilniejsza konieczność uzupełnienia 
tych okrętów nieco mniejszymi (i tańszymi) 
fregatami serii FDI. O konstrukcji FREMM 
wspomnimy nieco dalej, przy okazji omawiania 
bardziej kompleksowej wersji włoskiej – 

w Marine Militare 29 maja 2013 roku. Do tej 
pory powstało osiem fregat tego typu (3 wielo-
zadaniowe i 5 ZOP), a kolejne dwie (wielo-
zadaniowe) znajdują się w zaawansowanym 
stadium budowy. 

Są to już stosunkowo duże, bo niemal 
7000-tonowe jednostki, uzbrojone (w zależ-

ności od wersji) w wielokomorowe bloki 
wyrzutni SYLVER A50 do pocisków przeciw-
lotniczych Aster 15/30, do tego dochodzi: 
4-8 rakiet przeciwokrętowych MBDA Teseo/
Otomat Mk-2/A, uniwersalna armata morska 
kal. 127 mm (5”) OTO Melara i/lub armata 
kal. 76,2 mm (3”), 2 armaty KBA kal. 25 mm 
OTO Melara/Oerlikon, 2 zestawy SITEP 
MASS CS-424 i wyrzutnie torped kal. 324 mm. 
Ponadto, na pokładzie mogą stacjonować dwa 
śmigłowce SH90A w wersji ZOP. Włoskie 
FREMM’y zastępują starzejące się małe fregaty 
typu Maestrale (połowę już wycofano ze 
służby) oraz dwa zmodernizowane niszczy-
ciele typu Durand de la Penne. Ostatnia para 
fregat typu FREMM będzie dysponowała roz-
szerzonymi możliwościami – mają otrzymać 
pionowe bloki wyrzutni SYLVER w wersji A70, 
przeznaczone do pocisków manewrujących NCM 
(Naval Cruise Missile) produkcji MBDA 

oraz rakiet Aster 15 Block 2 (lub, co bardziej 
prawdopodobne, CAMM-ER), a także nowe 
wyposażenie radioelektroniczne (oparte na 
ścianowych antenach AESA). 

„Niewidzialne” fregaty
Warto jeszcze wspomnieć o krajach skan-

dynawskich, zwłaszcza Szwecji i Finlandii, 
w których również dostrzeżono zmieniające 
się trendy w budownictwie okrętowym oraz 
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Na chwilę obecną, brytyjskie okręty 
dysponują stosunkowo niewielkimi 
możliwościami, a to za sprawą 
ograniczeń w grupie lotniczej, nie 

wyposażonej np. w wyspecjalizowane samo-
loty wczesnego ostrzegania i do tankowania 
w powietrzu. Ponadto, z powodu zastosowa-
nia szeregu kontrowersyjnych rozwiązań 
technicznych, jednostki szybko stały się 
obiektami masowej krytyki medialnej (nie 
zawsze słusznej). Faktem jest, że lotniskowce 
typu Queen Elizabeth znacznie odstają w wielu 
parametrach od analogicznych jednostek 
amerykańskich. Tym niemniej, na tle pozo-
stałych okrętów lotniczych innych państw 
sprawa nie prezentuje się już tak niekorzystnie. 
Poza tym, należy pamiętać, że lotniskowce 
nie tworzą już trzonu sił nawodnych żadnej 
liczącej się floty (za wyjątkiem US Navy, 

która swój system nadal buduje wokół lot-
niskowcowych grup uderzeniowych). Ich 
budowa nie stanowiła więc dla Royal Navy 
priorytetu. W rezultacie, oba okręty powstały 
bardziej na skutek (całkiem uzasadnionego) 
strachu przed utratą kwalifikacji w konstru-
owaniu jednostek tej klasy (oraz szkolenia 
pilotów morskich), niż z realnej potrzeby. 

Luka w systemie
Do końca lat 70. ubiegłego wieku, Royal 

Navy posiadała lotniskowce, których budowę 
lub projekt rozpoczęto jeszcze podczas 
II wojny światowej. Ich następcami miały być 

jednostki CVA-01 (dla których – nomen 
omen – przewidziano nazwy „Queen Elizabeth” 
i „Prince of Wales”), lecz – z uwagi na wysokie 
koszty (w tym drastyczne cięcia budżetowe) 
oraz brak odpowiedniego komponentu lot-
niczego – zamówienie anulowano w 1966 roku. 
W konsekwencji, ostatnim lotniskowcem 
uderzeniowym, z którego mogły operować 
klasyczne myśliwce był HMS „Ark Royal” 
(R09). Wycofano go z eksploatacji w 1978 roku 
i od tamtego czasu Royal Navy używała już 
tylko lotniskowców lekkich, o ograniczonych 
rozmiarach i potencjale. Dysponowały one 
śmigłowcami ZOP oraz niewielką liczbą 

Dwa brytyjskie lotniskowce typu Queen Elizabeth są największymi okrętami jakie kiedykolwiek 
zbudowano w Europie. Są przy tym absolutnymi liderami pośród jednostek tej klasy, dysponujących 
napędem konwencjonalnym. Projektowanie i budowa tych okrętów trwały dość długo, co było 
spowodowane (m.in.) kryzysem ekonomicznym w 2008 roku, który dotknął także Wielką Brytanię. 
Kwestie finansowe w zasadniczy sposób odcisnęły zresztą piętno na charakterystyce obu 
lotniskowców, których możliwości są (w praktyce) dużo mniejsze, niż wskazywałyby na to 
ich imponujące wymiary liniowe czy też duża wyporność pełna, przekraczająca 70 tys. ton.

Przygotowania do ceremonii chrztu 
prototypowego HMS „Queen Elizabeth”

w stoczni w Rosyth. Z tyłu widoczna 
wielka suwnica bramowa „Goliath”, 

wypożyczona od chińskiej firmy 
na czas budowy lotniskowców

Duma Albionu

CZĘŚĆ 1
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samolotów wielozadaniowych klasy V/STOL 
typu Sea Harrier. Ich nadrzędnym zadaniem 
miało być zwalczanie radzieckich okrętów 
podwodnych, a więc pełniły (de facto) rolę 
lotniskowców eskortowych. Oprócz przebu-
dowanego HMS „Hermes”, były to trzy nowe 
wówczas okręty typu Invincible. Służyły one 
jeszcze na początku XXI wieku, jednak było 
jasne, że ich dni są policzone, zwłaszcza że 
do 2010 roku wycofano z eksploatacji ostatnie 
Sea Harriery. Cztery lata później opuszczono 
banderę na HMS „Illustrious” – ostatnim 
z brytyjskich lotniskowców lekkich. 

Tym samym, po raz pierwszy od zakończenia 
I wojny światowej, Royal Navy została bez wy-
specjalizowanych okrętów lotniczych. Powstała 
więc swego rodzaju luka w systemie. Jakkolwiek 
bowiem lotniskowce straciły na znaczeniu jako 
główne jednostki grup bojowych, to dołączenie 
takiego okrętu do zespołu uderzeniowych 
jednostek morskich podnosi w sposób zasad-
niczy możliwości całej grupy – zarówno 
ofensywne jak i defensywne (nie mówiąc już 
o lepszym rozpoznaniu). Korzyści te wydawały 

się jednak Royal Navy (szczególnie w kon-
tekście rozpadu ZSRR i ogólnoświatowych 
trendów rozbrojeniowych) zbyt małe w stosunku 
do kosztów i zaczęto nawet powątpiewać w zasad-
ność projektowania następców dla jednostek 
typu Invincible. W sumie niewiele brakowało, 
a Wielka Brytania pozostałaby na długie lata 
(albo i definitywnie) bez jakichkolwiek okrę-
tów lotniczych.

Nieoczekiwanie sytuację uratował pro-
gram myśliwca piątej generacji JSF (Joint 
Strike Fighter), który później przerodził się 
w dobrze znany F-35. W jego powstaniu spory 
udział miał brytyjski BAE Systems (wspólnie 
z głównym wykonawcą Lockheed Martin 
i współpracującym Northrop Grumman). 
Można było więc liczyć na atrakcyjne ceny 
przy pozyskaniu tych maszyn, szczególnie że 
zaprojektowano je w 3 wariantach, z których 
dwa (B i C) idealnie nadawały się na samoloty 
morskie. Poza tym, samoloty te oferowały skryte 
działanie (stealth), nowoczesne sensory i dzia-
łanie w środowisku sieciocentrycznym. Mając 
trudny do wykrycia, dobrze uzbrojony samo-
lot wielozadaniowy, cechujący się w dodatku 
krótkim startem i lądowaniem, zaczęto na 
poważnie rozpatrywać opcję budowy nowych 
lotniskowców dla Royal Navy.

Pierwsze projekty koncepcyjne powstały 
już w 1997 roku. Przedstawiały one okręt o na-
pędzie konwencjonalnym i wyporności normal-
nej ok. 35 tys. ts. Wskazywano przy tym na 
potrzebę budowy co najmniej dwóch jednostek. 
Z uwagi na ograniczoną wielkość, od samego 
początku przewidziano dla nich maszyny 
klasy STOVL (Short Take Off and Vertical 
Landing), a więc w grę wchodził F-35 wyłącz-
nie w wariancie B. Zrezygnowano więc z kata-
pult, w to miejsce projektując klasyczną dla 
Royal Navy tzw. skocznię typu „ski-jump”. 
Tym niemniej, w projekt wpisano potencjalną 
możliwość późniejszej modernizacji do stan-
dardu CATOBAR, a więc amerykańskiego 
systemu katapult parowych i klasycznych areo-

finisherów. Ostatecznie, w układ ten miał być 
wyposażony już drugi okręt serii, a to oznaczało, 
że można było zastanowić się nad zmianą 
podstawowego samolotu na dysponujący 
większym zasięgiem i bardziej uniwersalnym 
zestawem uzbrojenia F-35C. Jednostka proto-
typowa miałaby wówczas być skierowana do 
rezerwy, a w wypadku wystąpienia konieczności 
jej zmobilizowania, zakładano jej moderniza-
cję. Co ciekawe, pojawiły się również projekty 
większej wersji lotniskowca (powyżej 40 tys. ts), 
tzw. wariantu CTOL, od razu zakładające 
budowę dwóch jednostek z systemem CATO-
BAR, a więc dostosowanych do klasycznych 
samolotów. Nie musiałby to być wówczas nawet 
F-35C, a np. tańszy Eurofighter Typhoon.

Pracujące nad projektami BAE Systems 
i Thales UK (wcześniej Thomson-CSF) już 
na tak wczesnym etapie uznały, że żadna z firm 
samodzielnie nie podoła budowie tak dużych 
i skomplikowanych okrętów. W związku z tym 
postanowiono połączyć siły i z Ministerstwem 
Obrony Wielkiej Brytanii (MoD) powołano 
konsorcjum na rzecz budowy lotniskowca 
„Aircraft Carrier Alliance” (ACA), przy czym 
na głównego kontrahenta wybrano BAE Sys-
tems. Wkrótce do tego grona dołączyli 
inni podwykonawcy – Babcock, Kellog, 
Brown & Root UK i VT Shipbuilding. ACA 
otrzymał finansowanie na rozpoczęcie fazy 
demonstracyjnej projektu 4 grudnia 2005 roku, 
a dwa lata później (25 lipca) MoD potwier-
dziło zamiar zamówienia dwóch lotniskow-
ców, po czym (3 lipca 2008 roku) zawarło 
oficjalną umowę opiewającą (pierwotnie) na 
kwotę 3,9 mld GBP. Zdecydowano się na zamó-
wienie dwóch okrętów, aby zapewnić dostęp-
ność przynajmniej jednego lotniskowca, gdy 
drugi będzie w rezerwie, remoncie lub w trakcie 
szkolenia załogi. Podjęto także ostateczną 
decyzję, że F-35 będzie podstawowym myśliw-
cem morskim Royal Navy. Wraz z wyborem 
głównego samolotu sporządzono oficjalną 
specyfikację zadań, jakie przyszłe lotniskowce 
miały wykonywać:

– wsparcie dla systemów obrony 
   powietrznej zespołów floty oraz 
   bezpośrednie wsparcie sił desantowych;
– globalna projekcja siły;
– prowadzenie misji o charakterze 
   oddziaływania politycznego
– zwalczanie sił nawodnych 
   i podwodnych (ASuW i ASW);
– prowadzenie operacji desantowych 
   w ograniczonym zakresie;
– zapewnienie możliwości ewakuacji 
   obywatelom Wielkiej Brytanii 
   w wypadku kryzysu oraz udzielanie
   pomocy w razie klęsk żywiołowych;
– misje reprezentacyjne („Showing the Flag”).
Sporządzono trzy zasadnicze projekty (Alpha, 

Bravo i Charlie), z których najbardziej ambitny 
(Alpha) zakładał budowę jednostki o wypor-

Udane lotniskowce lekkie 
typu Invincible przez pewien czas 

stanowiły rdzeń sił nawodnych Royal 
Navy, jednak z biegiem lat ich rola 

wyraźnie malała i gdyby nie program 
myśliwca JSF, byłyby to (prawdopodobnie) 

ostatnie wyspecjalizowane okręty 
lotnicze w brytyjskiej flocie
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ności normalnej 73 tys. ts i długości 295 m oraz 
wyposażonej ( jednocześnie) w system 
CATOBAR i skocznię „ski-jump”, a także 
specjalne pędniki azymutalne (w miejsce 
śrub i klasycznej linii wałów). Po długich deba-
tach zdecydowano się właśnie na ten najbar-
dziej awangardowy projekt. W tym miejscu 

rzeczywistości. Prawdziwą przyczyną okazały 
się trudności technologiczne, uwarunkowane 
faktem, że lotniskowce były budowane syste-
mem modułowym przez 7 stoczni (BAE Sys-
tems w Govan /Glasgow, Scotstoun /Glasgow, 
Portsmouth, Babcock Marine w Rosyth, 
Appledore, Cammell Laird w Birkenhead 

PWR2 lub PWR3) byłoby poważnym przed-
sięwzięciem. O czym też warto wspomnieć to 
fakt, że Rosyth jest raczej średnio zaawan-
sowaną stocznią, jeśli chodzi o nowoczesne 
technologie (nawet bramownica „Goliath” nad 
dokiem, z napisem „Aircraft Carrier Alliance”, 
została wypożyczona od chińskiej firmy na 
czas trwania budowy lotniskowców). Z tego 
względu potrzebowałaby poważnego zasilenia 
finansowego, aby przestawić się na obsługę 
konstrukcji napędu nuklearnego, co rzeczy-
wiście mogłoby także znacznie podnieść 
koszty budowy, aczkolwiek z uwagi na ekono-
mię pracy reaktora (mniej konserwacji i brak 
spalania paliwa płynnego) taka inwestycja 
szybko by się zwróciła. Poza tym, rezygnacja 
z napędu nuklearnego, niemal z automatu, 
pozbawiła okręty szansy na „tańszy” system 

Początkowo na pokładzie prototypowego 
HMS „Queen Elizabeth” stacjonowały 

zarówno brytyjskie, jak i amerykańskie 
samoloty F-35. Związane było to 

z obranym przez Royal Navy systemem 
szkolenia. Obecnie grupa lotnicza 

„Królowej” jest już kompletna

Rezygnacja z katapult i postawienie 
wyłącznie na skocznię typu ski-jump 
wymusiło powrót do koncepcji STOVL, 
a co za tym idzie – wielozadaniowych 
myśliwców F-35B, przy jednoczesnej 
rezygnacji z samolotów klasy AEW&C 
oraz powietrznych tankowców

popełniono jednak najpoważniejszy błąd, 
który zaważył później na całej konstrukcji 
nowych lotniskowców. Wszystkie projekty 
zakładały bowiem budowę okrętów z napędem 
konwencjonalnym. Rezygnacja z napędu 
nuklearnego miała – przynajmniej oficjalnie – 
znacznie obniżyć koszty oraz przyspieszyć 
proces budowy, a poza tym uznano napęd tego 
rodzaju za nieekonomiczny i nieekologiczny, 
co już samo z siebie było czystą hipokryzją 
(choćby w odniesieniu do posiadanych przez 
Wielką Brytanię strategicznych i uderzenio-
wych okrętów podwodnych) oraz zaklinaniem 

oraz A&P Group nad Tyne), a następnie skła-
dane w całość w największym w doku w Rosyth 
(Szkocja). Przy tylu podwykonawcach i technice 
budowania blokowego, skonstruowanie okrętu 
z zaawansowanym napędem nuklearnym (opar-
tym na reaktorach wodnych-ciśnieniowych 

Wnętrze Combat Engagement Center 
na pokładzie HMS „Queen Elizabeth”. 
Brytyjskie lotniskowce dysponują 
głównym systemem dowodzenia 
i zarządzania walką CMS Mark 1 
oraz zmodyfikowanym systemem 
zarządzania platformą IPMS

katapult systemu CATOBAR (oparty na 
urządzeniach parowych) oraz w poważny 
sposób obniżyła rangę strategiczną jednostek, 
ograniczając ich zasięg operacyjny i wymu-
szając przy tym konieczność uzupełniania 
paliwa w morzu (tzw. operacje RAS – Reple-
nishment at Sea) lub w bazach. Jakby tego było 
mało, konieczne było zwiększenie liczby 
zbiorników paliwa dla okrętów, co odbyło się 
(oczywiście) kosztem zbiorników paliwa lot-
niczego (oraz przestrzeni użytkowej) dla 
samolotów, a to ograniczyło ich liczbę do 
maksymalnie 50 maszyn. 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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LOTNISKOWIEC
HMS „PRINCE OF WALES” 
(TYPU QUEEN ELIZABETH) 

W 2021 ROKU
Podstawowe dane 

taktyczno-techniczne: 
wyporność normalna – 60000 ts ; 

wyporność bojowa – 64000 ts ; 
wyporność maksymalna – 72000 ts ; 

długość całkowita – 280 m; szerokość 
maksymalna – 39 m; szerokość 

pokładu lotniczego – 73 m; zanurzenie 
(wyporność bojowa) – 11 m; napęd 

zintegrowany turboelektryczny IFEP – 
2 zespoły turbin gazowych Rolls-Royce 
MT30 o mocy nominalnej 36000 kW 

każdy; 4 zespoły silników 
wysokoprężnych Wärtsilä 38 (dwa 

12-cylindrowe o mocy 8700 kW i dwa 
16-cylindrowe o mocy 11600 kW) plus 

2 awaryjne zespoły wysokoprężne 
Wärtsilä o mocy po 2000 kW każdy; 
4 (zblokowane parami) indukcyjne 

silniki elektryczne General Electric AIM 
o mocy nominalnej po 20000 kW 

każdy; dwie linie wałów; dwie 
33-tonowe, pięciołopatowe śruby 

KaMeWa o średnicy 6,57 m i stałym 
skoku; 2 niezależne stery z płytowymi 

płetwami i 4 aktywne (płetwowe) 
stabilizatory o powierzchni 11,5 m2 

każdy; pełna moc napędu – + 100 MW; 
prędkość maksymalna – + 32 węzły; 
zapas paliwa (nominalny) – 9450 ts;

zasięg operacyjny (nominalny) – 
10000 mil morskich/18 węzłów; 
systemy obserwacji technicznej – 
zintegrowany system dowodzenia 

i zarządzania walką CMS-1, 
zintegrowany system zarządzania 

platformą IPMS L-3 oraz zintegrowany 
system kontroli statków powietrznych 
AGMA; uzbrojenie – 3 zestawy CIWS 

kal. 6 x 20 mm Mk 15 Phalanx Block 1B, 
4 zestawy artyleryjskie kal. 30 mm 

DS30M Seahawk Mk 2 i 6 stanowisk 
kal. 6 x 7,62 mm Mk 44 Minigun; 

wyposażenie lotnicze – pokład lotniczy 
o powierzchni całkowitej 16000 m2; 

rampa startowa typu „ski-jump”; hangar 
o wymiarach 168,4 × 29,04 m 

i powierzchni 4830 m2; dwa główne 
podnośniki o powierzchni 400 m2 każdy 

i cztery podnośniki do transportu 
wyposażenia i uzbrojenia; grupa 

powietrzna – 40 statków powietrznych 
(24-36 myśliwców wielozadaniowych 
F-35B Lightning II, 9 śmigłowców ZOP 

Merlin HM2 i/lub Wildcat AH1 
i 5 śmigłowców AEW&C Merlin HMA2 

Crownest oraz BSP; zapas paliwa 
lotniczego – 8600 ts; załoga – 

2282 osoby (w tym 1600 personelu 
do obsługi statków powietrznych). 
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Dobitnym przykładem budowanych 
zdolności jest program MILGEM 
(„Milli Gemi”, czyli okręt naro-
dowy), zakładający pełną wymianę 

pokoleniową wszystkich podstawowych okrę-
tów nawodnych do końca 2030 roku. Dotych-
czasowym owocem tego ambitnego programu 
jest wprowadzenie do służby czterech udanych, 
wielozadaniowych korwet typu Ada (zwanych 
też – od nazwy pierwszej jednostki serii – 
typem Heybeliada) oraz trwający obecnie 
końcowy proces budowy pierwszej serii fregat 
lekkich ASW (Anti-Submarine Warfare) 
typu Istambul, które mają zastąpić w tej roli 
jednostki typu Yavuz i typu Barbaros 
(MEKO A200 TN I i TN II), uznawane – 
mimo relatywnie młodego wieku i przepro-
wadzonej kompleksowej modernizacji – za zbyt 
małe i (w pewnych aspektach) przestarzałe. 

W swojej bazowej formie, program wy-
startował w styczniu 1996 roku. Zakładał on 
wówczas budowę, w lokalnej stoczni, korwet 

licencyjnych, zaprojektowanych przez stocz-
nię Blohm+Voss w Hamburgu – specjalizującą 
się w budowie okrętów nawodnych według 
modułowej koncepcji MEKO (MEhrzweck 
KOmbinationschiff). Firma ta zadomowiła się 
na dobre na tamtejszym rynku dzięki zaprojek-
towaniu i budowie w Niemczech oraz w stoczni 
Gölcük w Izmit (Kocaeli) ośmiu fregat ASW 
typu MEKO 200, zgrupowanych w dwóch 
czterookrętowych grupach (TN I i TN II). 
Okręty te, jakkolwiek pod wieloma względami 
bardzo udane, nie spełniły jednak oczekiwań 
tureckiej MW. W związku z tym, na początku 
2000 roku, dowództwo TDK podjęło decyzję 
o zakończeniu współpracy z niemiecką firmą 
i zaprojektowaniu nowych jednostek w opar-
ciu o krajową myśl techniczną i przemysł. 

Program MILGEM
W 2004 roku utworzono w İstanbul Tersane 

Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard Com-
mand – INSC) biuro projektowe zmodyfiko-

wanego programu narodowego MILGEM, 
w celu wykonywania i koordynowania przy-
szłych projektów okrętowych. Turcja postawiła 
sobie za cel budowanie jednostek morskich 
w oparciu o możliwie jak największe wyko-
rzystanie zasobów krajowych, co (przy okazji) 
wpłynęłoby pozytywnie na koniunkturę 
gospodarczą w kraju oraz umożliwiłoby 
zyskanie bezcennego doświadczenia. Jego 
głównym założeniem (realizowanym bardzo 
konsekwentnie) jest obecnie budowa dwunastu 
okrętów trzech klas (korweta rakietowa, fregata 
rakietowa oraz niszczyciel rakietowy – lub 
duża fregata rakietowa obrony powietrznej), 
po cztery jednostki danej klasy – wszystkie 
oparte na tym samym, bazowym projekcie 
korwety wielozadaniowej ASW typu Ada.

Od początku przedsięwzięcie okazało się 
bardzo ambitne. Stało się więc jasne, że wy-
miana pokoleniowa okrętów w stosunku 1:1 
może okazać się (ostatecznie) niemożliwa, 
choćby z uwagi na stopień skomplikowania 

Marynarka Wojenna Turcji (Türk Deniz Kuvvetleri – TDK) jest jedną z nasilniejszych spośród 
krajów paktu północnoatlantyckiego. Odgrywa kluczową rolę w zabezpieczeniu tzw. wschodniej 
flanki NATO. Jej trzon stanowią wielozadaniowe fregaty rakietowe obrony powietrznej typu Gabya (G), 
wspierane przez tej samej klasy jednostki ASW typu Barbaros i typu Yavuz oraz względnie nowoczesne 
okręty podwodne (typu: Atilay 209/1200, Preveze 209T1/1400 i Gür 209T2/1400 – budowane 
w Turcji na niemieckiej licencji). Co najistotniejsze, kraj ten dysponuje rozbudowanym zapleczem 
technologicznym i stoczniowym, które umożliwia mu stopniowe zwiększanie możliwości w zakresie
samodzielnego projektowania i konstruowania nowoczesnych jednostek morskich.

CZĘŚĆ 1

Fregaty lekkie 
znad Bosforu

1. Seria udanych korwet 
wielozadaniowych typu Ada 

stała się punktem wyjścia do 
zaprojektowania nieco większych 

fregat lekkich ASW typu Istambul.

2. Przygotowanie do wodowania 
prototypowej fregaty TCG „Istambul” 

(F 515) w stoczni Pendik Donanm 
Tersanesi w Stambule
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Ada – udany prototyp
Kolejne tureckie okręty, budowane w ramach 

programu MILGEM, miały być w istocie 
rozwojową, powiększoną (czasem znacznie) 
wersją jednostek bazowych – wielozadanio-
wych korwet ASW. Jednocześnie, dla wszyst-
kich tych okrętów miał zostać opracowany 
wspólny, zintegrowany system dowodzenia 
i zarządzania walką, umożliwiający swobodne 
działanie w środowisku sieciocentrycznym 
(w ramach operacji połączonych). Głównym 
podmiotem odpowiedzialnym za budowę 
i wyposażenie korwet ASW została Stocznia 

B A N D E R A

nowych jednostek i rosnące wymagania doty-
czące ich możliwości, a co za tym idzie – 
koszty (trzeba by łącznie wprowadzić do linii 
np. osiem nowych fregat lekkich ASW 
TF-100/Istambul w miejsce takiej samej liczby 
MEKO 200, a tymczasem autoryzowano 
budowę tylko czterech). Pewną szansą na pozy-
skanie dodatkowych środków może okazać 
się rynek eksportowy. Udane korwety wielo-
zadaniowe typu Ada już znalazły odbiorców 
w Pakistanie (jest to nieco powiększona ich 
wersja, klasyfikowana jako typ Jinnah). Co 
więcej, zarówno korwetami typu Ada, jak 

statków powietrznych) na potrzeby Sił Zbroj-
nych Ukrainy. Tu jednak doszło do poważnego 
„zgrzytu”. Ponieważ jednostki wykorzystują 
dużo rozwiązań i podzespołów amerykańskich, 
program budowy tych okrętów dla Ukrainy 
spotkał się z ostrym protestem ze strony USA. 

Konflikt interesów osiągnął apogeum, gdy 
Turcja – niespecjalnie przejmując się moż-
liwymi konsekwencjami – wyraziła wstępną 
zgodę na dostarczenie Ukrainie także nowych 
fregat lekkich ASW typu Istambul. Fakt ten, 
w połączeniu (m.in.) z zakupem przez Turcję 
rosyjskiego rakietowego systemu obrony 

powietrznej S-400, spowodował, że USA nało-
żyły na ten kraj embargo na eksport amerykań-
skich technologii. W konsekwencji, Turcja 
została zmuszona do zmodyfikowania (w oparciu 
o rodzime rozwiązania) części wyposażenia 
przyszłych fregat, przy czym niemal całkowitej 
wymianie uległo ich zasadnicze uzbrojenie.

Marynarki Wojennej w Stambule (Istanbul 
Naval Shipyard – INSY). Równocześnie, nastą-
piły zmiany w zakładanej koncepcji wykorzy-
stania oraz w konstrukcji okrętów. Ewoluowały 
one (stopniowo) od okrętu obrony wyłącznej 
strefy ekonomicznej (OPV – Offshore Patrol 
Vessel) w kierunku nowoczesnej korwety 

FREGATA LEKKA TCG „ISTAMBUL” (F 515) W KONFIGURACJI DOMYŚLNEJ
1 – uniwersalna armata morska Leonardo kal. 76,2 mm L/62 OTO Melara „Super Rapid”; 2 – wyrzutnie (2 x 8) MDAS VLS 

do 64 rakiet HISAR-O (w quadpackach); 3 – system ostrzegający o opromieniowaniu (w tym laserem) i klasyfikacji zagrożeń LIS; 
4 – stanowiska kierowania ogniem Thales STING-EO Mk2 (lub AKREP AKR-D Block B-1/2 FCR); 5 – anteny systemu nawigacji 

satelitarnej Aselsan NAVSAT i kontroli statków powietrznych; 6 – zintegrowany pomost nawigacyjny; 7 – aktywny system WRE/ECM 
Aselsan AREAS-2NC; 8 – anteny systemu łączności i komunikacji satelitarnej Aselsan SATCOM; 9 – głowica elektrooptyczna Aselsan 
SeaAeye-AHTAPOT EO lub Mirador; 10 – radar obserwacji nawodnej Aselsan ALPER LPI; 11 – radary nawigacyjne i kontroli statków 

powietrznych Alselsan VisionMaster FT; 12 – anteny łączności radiowej HF, VHF i UHF; 13 – urządzenia pomiarowe  i radionamiernik RDF; 
14 – pasywny system WRE / ESM Aselsan ARES 2N; 15 – radar wielofunkcyjny Thales SMART-S Mk2 3D; 6 – lotnicza radiolatarnia AN/URN 

TACAN; 17 – anteny systemu NTDS (Link 11/22, Link 16); 18 – wyrzutnie (4 x 4) rakiet przeciwokrętowych ATMACA; 19 – wyrzutnie celów 
pozornych „Sea Sentor” systemu przeciwtorpedowego BAE Systems SSTD (TDA); 20 – wyrzutnie powietrznych celów pozornych BAE Systems 

Mk 36 SRBOC; 21 – zestaw artyleryjski kal. 25 mm Aselsan STOP RWS; 22 – zestaw CIWS kal. 35 mm GÖKDENİZ ATOM; 23 – brama 
hangaru i stanowisko kontroli lotów; 24 – Środki ratunkowe (tratwy); 25 – pokład lotniczy (1-2 śmigłowce S70 Seahawk i/lub BSP); 
26 – wyrzutnie torped (2 x 2) kal. 324 mm do torped ORKA LWT; 27 – hangary dla hybrydowych łodzi motorowych RHIB i pojazdów 

podwodnych UUV/UAV; 28 – miejsce na holowaną stację hydroakustyczną VDS; 29 – holowany przetwornik szumów Aselsan HIZIR systemu 
przeciwtorpedowego SSTD (TDA); 30 – hangar (z rampą) dla hybrydowych łodzi motorowych RHIB i pojazdów podwodnych UUV/UAV; 

31 – prawoburtowa płetwa sterowa; 32 – Prawoburtowa pięciołopatowa śruba o zmiennym skoku; 33 – prawoburtowy wał napędowy; 
34 – płetwa stabilizatora; 35 – stępka obłowa (przeciwprzechyłowa); 36 – podkilowa stacja hydroakustyczna Aselsan FERSAH HMS.

i nowymi, budowanymi obecnie fregatami 
lekkimi ASW typu Istambul zainteresowała 
się również Ukraina. W połowie grudnia 
2020 roku minister obrony Ukrainy Andrij 
Taran podpisał umowy z firmami tureckimi 
o transferze technologii i budowie korwet 
oraz uderzeniowych BSP (bezzałogowych 
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szerokość 14,4 m i zanurzenie 3,9 m. Napęd 
składa się z pojedynczej turbiny gazowej 
i dwóch silników wysokoprężnych (podają-
cych moc na dwie linie wałów, zwieńczone 
pędnikami w postaci pięciołopatowych śrub 
o zmiennym skoku). W sprzyjających okolicz-
nościach, jednostki te są w stanie utrzymać 
prędkość nawet powyżej 30 węzłów. Zasięg 
operacyjny wynosi jednak tylko 3500 mil 
morskich (przy prędkości 14 węzłów), co 
uznano za zupełnie wystarczające w kontekście 
zadań, jakie te jednostki mają wykonywać.

 Okręty dysponują także rozbudowanymi 
systemami radioelektronicznymi (w tym – 
opracowanym dla całej serii okrętów związa-
nych z programem MILGEM – zintegrowanym 
systemem dowodzenia i zarządzania walką 
GENESIS ADVENT i stacją wielofunkcyjną 
Thales SMART-S Mk2 3D) oraz relatywnie 
dobrym uzbrojeniem w postaci: uniwersalnej 
armaty morskiej kal. 76 mm OTO Melara 
„Super Rapid”; dwóch poczwórnych wyrzutni 
Mk 141 do rakiet przeciwokrętowych RGM-84 
Harpoon Block II; zestawu rakietowego RAM 
(HAS – Helicopter, Aircraft, Surface targets) 
z 21 pociskami przeciwlotniczymi RIM-116 
RAM; dwóch dwururowych wyrzutni torped 
kal. 324 mm do torped Mk 46 Mod. 5 i/lub 
Mk 54 MAKO, a także dwóch stabilizo-
wanych, zdalnie naprowadzanych na cel 
(RPC) stanowisk wielkokalibrowych karabi-
nów maszynowych kal. 12,7 mm Aselsan 
STAMP. Dodatkowe wyposażenie okrętów 
stanowią: dwie hybrydowe łodzie motorowe 
RHIB (z czego jedna może wodować ze spe-
cjalnego, wyposażonego w rampę hangaru na 
rufie), śmigłowiec zwalczania okrętów pod-
wodnych S-70B Seahawk oraz BSP. 

Generalnie, okręty okazały się tak udane, 
że bardzo szybko zainteresowały się nimi 
(m.in.) Pakistan i Ukraina (swego czasu nawet 
Bangladesz), a poza tym – zgodnie z progra-
mem MILGEM – stały się bezpośrednim 
punktem wyjścia do zaprojektowania kolej-
nych, nieco większych fregat lekkich ASW – 
typu Istambul, których budowa nie miała jed-
nak przebiegać już aż tak sprawnie.  

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

wielozadaniowej – skonstruowanej według 
koncepcji zmniejszonej powierzchni odbicia 
radiolokacyjnego (SPO), przeznaczonej rów-
nież do działań w strefie przybrzeżnej. Nowa 
koncepcja przypomina (do złudzenia) znane 
amerykańskie okręty klasy LCS – Littoral 
Combat Ship, jednak projekt tureckich okrę-
tów okazał się (w praktyce) o niebo lepszy.

W związku ze złożonością prac, podzielono 
je na trzy etapy (kontrakt dotyczący pierw-
szego etapu podpisano 13 kwietnia 2006 roku, 
a dwóch pozostałych 9 kwietnia 2007 roku). 
Dążenie do jak największego udziału rodzi-
mego przemysłu w tym projekcie oraz szeroki 
zakres prac spowodowały, że bierze w nim 
udział 30 firm tureckich. Nawet układ napę-

Tureckie jednostki bazują na 
niemieckim projekcie MEKO A200, 

jednak korzystają również z rozwiązań 
technicznych innych krajów 
(np. GSD jest wzorowane na 

amerykańskich LCS-1)

Türk Deniz Kuvvetleri nadal 
eksploatuje osiem fregat ASW 

typu Yavuz (na zdjęciu) i Barbados, 
opartych bezpośrednio na modułowej 

konstrukcji MEKO 200. Z uwagi na 
amerykańskie embargo, pojawiły się 
poważne kłopoty z ich modernizacją 

w ramach MLU (Mid-Life Upgrade)

Wymóg budowy tych okrętów w oparciu 
o projekt opracowany w Turcji (w znacznym 
stopniu na bazie odpowiednio powięk-
szonych jednostek serii MEKO 200) spowo-
dował konieczność zaangażowania w jego 
realizację ponad 50 lokalnych i zagranicznych 
przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych. 
Rola firm zagranicznych (w tym – w znacz-
nym stopniu – amerykańskich, brytyjskich 
oraz holenderskich) została ograniczona do 
tego stopnia, że byli oni jedynie dostawcami 
uzbrojenia i wyposażenia (pełnili również 
rolę tzw. ciała doradczego). 

Za realizację i koordynację całości projektu 
jest odpowiedzialny Podsekretariat Przemysłu 
Obronnego Ministerstwa Obrony Turcji – 
Savunma Sanayii Müsteşarligi (SSM). Nato-
miast za prace badawczo-rozwojowe – mające 
na celu (m.in.) zoptymalizowanie kształtu 
kadłuba oraz próby modelowe – odpowiada 
Politechnika Stambulska (kontrakt zawarto 
4 lipca 2005 roku). Nadzór nad całym proce-
sem projektowania i budowy jednostek spra-
wuje tureckie towarzystwo klasyfikacyjne 
Türk Lloydu (od 26 sierpnia 2005 roku). Z kolei 
podmiotem odpowiedzialnym za projekt 
okrętów i ich wyposażenia jest Savunma 
Teknolojileri Mühendislik Tic. A.Ş. (STM). 

dowy dostarcza turecki oddział niemieckiej 
firmy MTU – MTU Motor Türbin Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (na mocy kontraktu z 23 marca 
2007 roku). Natomiast zintegrowany system 
dowodzenia i zarządzania walką jest wspól-
nym dziełem firm Aselsan Elektronik San. 
Tic. A.Ş. i HAVELSAN A.Ş., które podpisały 
(23 maja 2007 roku) kontrakt na jego dostawę 
z Podsekretariatem Przemysłu Obronnego 
Ministerstwa Obrony Turcji. W rezultacie 
tych zabiegów, przy raczej dość ograniczonej 
wyporności normalnej (około 2400 ts), udało 
się Turcji zbudować dobrze zbalansowane, 
nowoczesne jednostki. 

Tureckie korwety ASW typu Ada mają (przy 
wyporności normalnej): długość 99,56 m, 
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Przepychanki na linii USA-Kanada, to 
osobliwa sprawa, bowiem (w istocie) 
oba kraje ściśle ze sobą współpracują 

(zarówno ekonomicznie jak i militarnie). 
Dowodem tego jest wspólny system siecio-
centryczny oraz system obrony powietrznej 
NORAD (ang. North American Air Defense 
Command) utworzony w 1958 roku – działa-
jący pod wspólnym dowództwem, a także 
umowa (Defense Production Sharing Agre-
ement) zawarta 1959 roku, umożliwiająca 
firmom kanadyjskim udział w przetargach 
wojskowych w USA.

Znajduje to bezpośrednie odzwierciedlenie 
w doktrynie obrony Kanady, która zakłada, 
że potencjalne ryzyko wojny ze Stanami 
Zjednoczonymi praktycznie nie istnieje, a co 
istotniejsze – kraj ten skutecznie odstrasza 
ewentualne zagrożenia z zewnątrz. Warto 
także podkreślić, że samo terytorium Kanady 
ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
jej południowego sąsiada. Między Kanadą 
a USA istnieje (od 1988 roku) porozumienie, 
na podstawie którego Stany Zjednoczone 
określają tzw. przejście północno-zachodnie 
(ang. Northwest Passage) jako wody między-
narodowe, ale Kanada potwierdza swoje 

suwerenne prawa do tych obszarów. Przed 
tym porozumieniem, aż do połowy lat 80. 
ubiegłego wieku, USA nie kwestionowały 
kanadyjskości Arktyki.

Royal Canadian Navy – 
kierunek północ
Sytuację w Arktyce pogarszają jednak 

zagrywki polityczne poszczególnych krajów. 
Na początku maja 2019 roku USA postano-
wiły bowiem zakwestionować tytuł Kanady 
do obszaru przejścia północno-zachodniego. 
Przebiega ono przez drogi wodne Archipelagu 
Arktycznego, a ponieważ (w związku z ocie-
pleniem klimatu) żegluga tą trasą zaczęła być 
możliwa, wzrosła atrakcyjność tego akwenu 

pod kątem utworzenia potencjalnego szlaku 
handlowego, skracającego czas przejścia 
z Europy do Azji. Kanada traktuje przejście 
północno-zachodnie jako krajowe wody 
wewnętrzne, co Stany Zjednoczone kwestio-
nują. Prawdziwą polityczną burzę wzbudziła 
w Kanadzie informacja, że najnowsze 
myśliwce wielozadaniowe F-35, oferowane 
przez Stany Zjednoczone w ramach przetargu, 
nie będą wyposażone w sprzęt umożliwiający 
łączność satelitarną nad obszarami arktycz-
nymi (jedyną możliwą w tym regionie). 

Z kolei w 2008 roku Rosja przyjęła własną 
strategię dotyczącą Arktyki, która zakłada, 
że Arktyka stanie się dla Rosji strategicznym 
terenem eksploracji złóż mineralnych. Dodajmy, 
że Chiny rozbudowują flotę lodołamaczy 
oraz statków pełniących rolę stacji polarnych, 
które mogą wykorzystywać do zaznaczania 
swojej obecności na terenach arktycznych. 

W konsekwencji Kanada zwróciła się do 
komisji prawa morskiego ONZ w sprawie 
rozszerzenia swojego szelfu kontynentalnego 
w Arktyce – kanadyjskie roszczenia dotyczą 
Grzbietu Łomonosowa (podmorskiego 
grzbietu na dnie Oceanu Arktycznego), który 
Kanada identyfikuje jako związany z forma-
cjami geologicznymi kraju. 

Penetracja Arktyki przez jednostki innych 
krajów, w tym zwłaszcza okręty podwodne, 
oznacza również dla Kanady konieczność 
rozbudowy własnych sił zbrojnych, w tym 
przede wszystkim marynarki wojennej (Royal 
Canadian Navy). 

Na podstawie „The National Shipbuilding 
Strategy” – NSS (oficjalnie – The National 
Shipbuilding Procurement Strategy – NSPS) 
uchwalono liczne programy zbrojeniowe 
i programy rozwoju sił morskich Kanady, na 
niespotykaną dotąd skalę, co (w konsekwencji) 
może w najbliższej dekadzie wywindować 
ten kraj na pozycję jednej z czołowych potęg 
militarnych naszego globu.

W Kanadzie panuje przekonanie, że jej obszary morskie (szczególnie 
północne) zbyt długo były wystawione na penetrację przez okręty 
podwodne innych państw, zwłaszcza b. ZSRR (obecnie Federacji 
Rosyjskiej). Jednocześnie jest „tajemnicą poliszynela”, że USA mogą 
korzystać z tych akwenów w sposób niekoniecznie z góry uzgodniony. 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Flota spod znaku
klonowego liścia
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CE Udane fregaty patrolowe typu Halifax 

i nowoczesne – aczkolwiek borykające 
się z poważnymi problemami 

technicznymi – okręty podwodne 
typu Victoria (Upholder) stanowią 

obecnie fundament RCN. 

Kanadyjskie fregaty patrolowe 
typu Halifax (na zdjęciu – HMCS „Ottawa”) 

regularnie uczestniczą w ćwiczeniach 
z okrętami US Navy
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bez przepustów, sięgające od pierwszego dna 
aż po pokład górny). Jednak system wzdłużny, 
oparty na tradycyjnej grodzi mocnej (tutaj 
o grubości 45 mm) i pojedynczej warstwie kofer-
damów paliwowych (bez systemu aktywnej 
wymiany cieczy), był niewystarczający. Burtowy 
układ przeciwtorpedowy miał (według projektu) 
absorbować eksplozję głowic torpedowych 
zawierających 250 kg czystego TNT (w praktyce, 
system ten działał jednak dużo skuteczniej). 
W tym miejscu można napisać, że „Bismarck” 
miał trochę wojennego szczęścia, gdyż lwia 
większość torped, jakie zainkasował, miała 
bardzo lekkie głowice, zawierające jedynie 
po 176 kg TNT. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że 2-3 trafienia torped ciężkich (336 kg TNT) 
z HMS „Dorsetshire” były w stanie w pełni spe-
netrować układ grodzi wzdłużnych „Bismarcka” 
i wszystko wskazuje na to, że stały się bezpo-
średnią przyczyną jego zatonięcia.

B A N D E R A

ich nie projektowano), musiano liczyć się 
z faktem, że takie działania wymagają długo-
trwałego przebywania w morzu, z dala od baz, 
a to oznaczało (na przykład) konieczność usu-
wania ewentualnych uszkodzeń we własnym 
zakresie. Tymczasem, przy zastosowanym sys-
temie ochrony biernej, każde trafienie ciężkim 
pociskiem APC oznaczało (w praktyce) poważne 
szkody wewnątrz kadłuba, połączone ze stratami 
wśród załogi i zdemolowaniem pomieszczeń, 
nie mówiąc już o ryzyku znacznej utraty paliwa. 
W konsekwencji, musiałoby to skutkować 
przerwaniem misji bojowej i powrotem do bazy, 
w celu dokonania napraw. Tak było w wypadku 
„Bismarcka”, po otrzymaniu zaledwie trzech 
(z czego tylko dwóch bezpośrednio w kadłub) 

 Podczas akcji przeciwko „Bismarckowi”, 
kotka Żaba omal nie została zmyta 

z pokładu niszczyciela ORP „Piorun”, 
przez fale burzliwego Atlantyku

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Powojenna fotografia 
ORP „Piorun” jeszcze pod polską 

banderą. Na burcie widoczny oryginalny 
numer taktyczny „G65” (HMS „Nerissa”). 

Okręt już bez kamuflażu

nie) do ochrony nawodnych partii kadłuba (pod 
wodą sięgał maksymalnie głębokości 2,4 m) 
co powodowało istotne zagrożenie ze strony 
tzw. pocisków nurkujących (a nawet zwykłych 
„niedolotów”). Paradoksalnie, taki właśnie 
pocisk (kal. 356 mm) trafił w „Bismarcka” 
i – omijając niewysoki pancerz burtowy – 
uszkodził jedną z kotłowni, redukując prędkość 
okrętu. Co więcej, z uwagi na przypisanie 
niemieckim pancernikom zadań związanych ze 
zwalczaniem żeglugi (a więc misji, do których 

zaważyła na późniejszym tragicznym losie 
„Bismarcka”. Przede wszystkim, był bardzo 
ciężki (nieekonomiczny) i zajmował dużo 
miejsca w kadłubie, przez co nie starczyło już 
wyporności na odpowiednie zabezpieczenie 
wież artylerii głównej, maszyny sterowej i GSD 
(nie mówiąc już o ochronie podwodnej). 
Unieruchomienie obu sterów oraz wyłączenie 
z działania wszystkich wież było bezpośrednią 
przyczyną sparaliżowania (27 maja 1941 roku) 
„Bismarcka” przez ogień brytyjskich pancer-
ników. Z kolei rozbicie opancerzenia poziomego 
na dwa pokłady ochronne o zbliżonej grubości 
spowodowało spadek ogólnego ekwiwalentu 
odporności wobec ciężkich bomb lotniczych 
oraz pocisków APC nowej generacji (lub tych 
wystrzelonych z dalszej odległości). Dla przy-
kładu, dwie ułożone na siebie płyty o grubo-
ściach 76,2 mm i 25,4 mm (razem 101,6 mm) 
odpowiadają (pod względem skuteczności) 
jednolitej płycie o grubości 94 mm, natomiast 
w wypadku pewnej odległości między obiema 
warstwami (jak na „Bismarcku”), ekwiwalent 
wynosi już tylko 89 mm (o ponad 12% mniej 
niż wskazywałaby na to łączna grubość płyt). 
Lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie 
jednolitego pokładu o grubości 130-150 mm 
i dopiero pod nim lekkiego „łapacza odłam-

pocisków APC kal. 356 mm z HMS „Prince of 
Wales”, 24 maja 1941 roku. 

Należy przy tym pamiętać, że eksplozja 
ładunku wybuchowego (choćby stosunkowo 
niewielkiego, jak w wypadku pocisku przeciw-
pancernego) wewnątrz kadłuba, nawet jeśli 
nie dotrze do siłowni czy komór amunicyjnych, 
zawsze jest groźna dla okrętu i załogi (nie 
mówiąc już o działających siłach udarowych 
od tak ciężkiego trafienia oraz zagrożeniu 
odłamkowym). Wybuch może spowodować 
(m.in.) przebicia w grodziach (przecieki) oraz 
pożary, które (z czasem) mogą doprowadzić 
do stopienia lub wypaczenia struktur nośnych 
(płyty wręgów, pokładniki, teowniki i ceow-
niki itd.), pęknięć przewodów parowych, 
przerwania komunikacji wewnętrznej i spięć 
w instalacji elektrycznej. Szalejące wewnątrz 
pożary stały się zresztą prawdopodobną przy-
czyną niemal całkowitego sparaliżowania na 
„Bismarcku” łączności wewnętrznej oraz 
systemu kierowania ogniem, podczas jego 
finałowej walki.

Pod względem ochrony podwodnej, układ 
przeciwtorpedowy niemieckich pancerników 
nie budzi większych kontrowersji – była to 
solidna konstrukcja, oparta na dobrze prze-
myślanym podziale sekcyjnym (grodzie stałe, 

ków” o grubości 25-32 mm, tym bardziej, że 
50 mm „pokład inicjujący” okazał się zbyt 
cienki, by skutecznie spełniać swoją rolę 
w czasach, gdy wprowadzano coraz nowocześ-
niejsze pociski APC, zaopatrzone w twarde 
czepce ochronne i balistyczne. Należy też 
pamiętać, że dystans walki między pancerni-
kami stale się zwiększał, przez co kąty padania 
pocisków były coraz ostrzejsze. Inną przykrą 
konsekwencją zastosowania dość grubego (mimo 
wszystko) pokładu górnego było obniżenie 
metacentrum (GM) niemieckich okrętów, a co 
za tym idzie – ich dzielności morskiej. Musiano 
jej szukać (m.in.) w większej szerokości kadłuba 
(a przynajmniej śródokręcia, bo tylko tam, na 
niewielkim odcinku, niemieckie okręty liniowe 
osiągały swoją maksymalną szerokość), co 
z kolei wymagało większej ilości materiałów 
konstrukcyjnych (i pancerza), a to zaś spowo-
dowało przyrost wyporności.

Główny pas burtowy (320 mm) był niezbyt 
wysoki (4,7 m) i przeznaczony (niemal wyłącz-
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Niemcy zostały całkowicie 
pozbawione floty liniowej 
(w dawnym rozumieniu) oraz 

prawa do jej posiadania w przyszłości. Kryzys 
pogłębiały kłopoty natury ekonomicznej. 

Ponadto, cały ówczesny świat wszedł w epokę 
licznych programów rozbrojeniowych, co 
oznaczało, że potencjalni konkurenci także nie 
będą budowali nowych pancerników. Spowodo-
wało to „uśpienie” wojennego przemysłu 
stoczniowego Niemiec na dobre 15 lat i tym 

samym przekreśliło szansę na znaczne po-
prawienie konstrukcji okrętów, które miały 
być budowane w przyszłości.

Okręt z poprzedniej epoki
Podczas gdy inne kraje prowadziły zakrojone 

na szeroką skalę programy modernizacyjne 
swoich okrętów liniowych, a także badania 
nad wytrzymałością kadłubów na uderzenia 
nowych pocisków APC i podwodne eksplozje 
(przy użyciu coraz cięższych i lepszych jako-
ściowo ładunków wybuchowych), niemieccy 
konstruktorzy musieli zadowolić się utajnio-
nymi badaniami, prowadzonymi w ograni-
czonym zakresie. W rezultacie, pancerniki 
i krążowniki Kriegsmarine bazowały na kon-
strukcji jednostek pochodzących z poprzed-
niej epoki, z niewieloma usprawnieniami. 
Dotyczyło to również systemu ochrony biernej 
tych okrętów, w tym zastosowanego na 
„Bismarcku” i bliźniaczym „Tirpitzu”.

Opisany poprzednio (co do idei) system 
opancerzenia dekapująco-inicjujący był na 
tych okrętach (oczywiście) znacznie bardziej 
rozbudowany względem starszych pancerników. 
Pokład górny (inicjujący) miał grubość 50 mm 
stali ulepszanej cieplnie Wh n/A (na bliźniaczym 
„Tirpitzu” nawet do 80 mm, w rejonie wież 
artylerii głównej), a główny pokład pancerny – 
80 mm w części środkowej (wzdłuż linii syme-
trii kadłuba) i 110-120 mm w części bocznej 
(na skosach). Z boku cytadelę chroniła gródź 
wzdłużna (mocna) ze stali ciągliwej typu Ww, 
o grubości 45 mm, ekranowana przez główny 
(pancerny) pas burtowy o grubości 320-170 mm 
w części dolnej i 145 mm w części górnej. Oba 
te pasy tworzyły płyty pancerza utwardzanego 
powierzchniowo (nawęglanego) typu KC n/A. 
Teoretycznie, tzw. żywotne partie kadłuba 
„Bismarcka” (takie jak: maszynownia, kotłow-
nia i agregaty) były skutecznie zabezpieczone 
przed pociskami do kalibru 406 mm włącznie. 
Obliczenia wykonano w oparciu o amerykań-
skie pociski APC Mark 5 o masie 1016,04 kg, 
wystrzelone z dystansu 10,04-19,24 km (dla 
komór amunicyjnych, odpowiednio z dystansu 
0-21,32 km), z armaty 16” L/45 Mark 8. 

Z pozoru imponujące, jednak jak było z tym 
w praktyce? W istocie, system dysponował 
szeregiem istotnych wad, z których większość 

Rozprawiając się z mitami otaczającymi operację przeciwko 
„Bismarckowi”, skoncentrujemy się na genezie słabości 
konstrukcji niemieckiego okrętu, które w kluczowy sposób 
wpłynęły na jego zagładę. W tym celu cofniemy się do sytuacji 
pokonanych Niemiec po zakończeniu I wojny światowej.

1. Amerykańskie pancerniki 
typu Colorado były uważane (obok 

typu Pennsylvania i nowego – North 
Carolina) za najpotężniejsze okręty 

świata. Miały znacznie większą siłę ognia 
od „Bismarcka” i grubsze opancerzenie. 

W trakcie alianckiej operacji prototypowy 
USS „Colorado” (BB-45) był na Atlantyku

2. Żaba i Tygrys – koty okrętowe 
z „Pioruna”. Imię trzeciego jest nieznane. 

To uratowany przez polskich marynarzy 
pasażer „na gapę” z zatopionego 

brytyjskiego zbiornikowca

ORP „Piorun” 
kontra 
„Bismarck”

CZĘŚĆ 13
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tylko po paliwo, wodę i prowiant. Zaledwie  
kilka godzin z lądem, oglądanym z wysokości 
pokładu. A miało być tak pięknie.

Środa była sztormowa. Eskalując pokaz 
potęgi, Posejdon zaordynował 9-10 stopni 
w skali Beauforta, wypiętrzając ocean do  
„ósemki”. Chcąc popatrzeć na grzywy fal, 
należało wspiąć się po wantach na dolny marsel. 
I to wszystko działo się raptem 10 mil morskich 
od australijskich brzegów. Fale tłukły w burtę 
jak potężne młoty, polewając (od czasu do 
czasu) pokład tonami wody. Momentami było  
najzwyczajniej ciemno i to chyba była zapo-
wiedź tego, co mogło nas czekać, idąc na Horn.  
Przy tej sile wiatru były godziny, kiedy zliczony, 
a pokonany dystans zamykał się w kablach. 
W kablach! A przed nami było wciąż prawie 
400 mil morskich żeglugi.

Kolejne dni z gorszą pogodą. Wiatr stężał 
do 35-40 węzłów, więc czasami (względem 
dna) stoimy wręcz w miejscu. Prędkość rzędu 
1-1,5 węzła nie gwarantowała nawet planowa-
nego (w dalszej perspektywie) wejścia do 
Melbourne. Szok i niedowierzanie – bo tego 
jeszcze nie grano na Oceanie Indyjskim. Zalegamy 
w kojach, w ramach kolejnych „niedziel”, zarzą-
dzanych przez „wodza” na porannej odprawie.

Niedziela, 24 września. Ta prawdziwa. 
Późnym wieczorem pokazały się nareszcie 

O P O W I E Ś C I  Z  K U B R Y K A
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Sytuację „spacyfikował” sam ocean, wkraczając do akcji. Zaczął się biesić w stopniu wysoce 
nieprzyjemnym. Płynęliśmy na zachód i zaczęło wiać z zachodu! Przypominało to sytuację sprzed 
miesiąca, kiedy idąc „Iskrą” z Mauritiusu na wschód, zawiało solidnie właśnie z tego kierunku. Przekora? 
Złośliwość? Prędzej to drugie, gdyż Posejdon słynie z tego typu podejścia do żeglarzy.  Potrzebowaliśmy 
8-9 węzłów prędkości, by zdążyć w terminie do portu w Fremantle, a tu log pokazywał raptem 5-6, 
szarpiących nerwy „knocików”. Jedyny pozytyw zmiany pogody, to radykalna obniżka temperatury 
pod pokładem, więc nie dało się już udawać snu pod ręcznikiem i trzeba było wrócić do koca. 

Wejście do Fremantle w czwartek 
stało się zagrożone. Dowódca 
straszył marsową miną, z.d.o 
też, więc nawet rondy wieczorne 

stały się mało sympatyczne dla podchorążych. 
Moja obecność w tym towarzystwie też nie 
łagodziła dosadności określeń, a momentami  
popatrywaliśmy na siebie z Mariuszem lekko 
spode łba. Przy fatalnej pogodzie milczenie 
załogi staje się złotem, więc – określając jej 
nastroje – nie było dobrze. Długoterminowe 
prognozy były fatalne, najnowsze zaś więcej  
niż złe – wręcz straszyły. Misternie przygoto-
wany przez Polonię plan „pozbawienia” okrętu 
załogi, rozparcelowanej między rodziny, legł 
w gruzach. Do kosza poszły nasze wszystkie 
marzenia – o posiłkach przy normalnych stołach 
oraz zwiedzaniu miasta i okolic w towarzystwie 
młodszej wiekowo Polonii... Nadal było zimno 
i już nie zaskakiwał widok wacht ubranych 
w mundury ćwiczebne „wzmocnione” wełnia-
nymi golfami. Pożegnaliśmy koszulki i spodenki, 
które musiały poczekać na lepsze czasy.

Wtorek, 19 września. Prognozy nadal złe, 
wiało stabilnie w dziób 25-30 węzłów, szliśmy 
4-5 „knotów”, trawiąc w duszy gorycz porażki. 
W niepamięć poszedł nawet bankiet w Domu 
Polskim… Jeśli mieliśmy wejść, bo priorytetem 
było październikowe wejście do Sydney, to 

jakieś światła. To chyba Fremantle. Wejdziemy 
doń zapewne rano, by uzupełnić zapasy, ale 
Przemek z Arkiem zaczęli przygotowywać już 
tradycyjne „bigos party”. Nawet tych kilka 
godzin wystarczy, by podjąć Polonię firmowym 
polskim daniem, ale dla mnie oznaczało to 
konieczność poszukania źródła świeżej dostawy 
białej kapusty, bo przecież potem będą kolejne 
porty australijskie. Jak to zrobić w kilka godzin? 
Może jakiś Polonus da się uprosić i udostępni 
auto oraz siebie, jako kierowcę i przewodnika? 

161. dzień rejsu. Wreszcie, po dwóch tygo-
dniach „zwiedzania” oceanu, weszliśmy do portu. 
Fremantle jest zrośnięty z Perth w jedną aglo-
merację i z mapy wynikało, że (tak na dobrą 
sprawę) nie wiadomo, gdzie kończy się jedno, 
a zaczyna drugie miasto. Widziane z oddali  
szpikulce wieżowców „kłuły” czyste australij-
skie niebo, zaś u ich podnóży były przycupnięte 
przedmieścia obudowane domkami. Na kei 
czekał tradycyjny komitet powitalny – Polonia 
i przedstawiciele Royal Australian Navy. Więc 
do roboty. Krótka rozmowa z shipchandlerem, 
transport zorganizowali poznani Polonusi i poje-
chaliśmy z Arturem szukać czegoś umożliwia-
jącego spojrzeć na miasto z innej perspektywy 
niż zza mesowego stołu. Rozmowy, w których ich 
tęsknota mieszała się z naszą, opowieści o ich 
życiu tu i naszym życiu w kraju… 

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 11
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„Dzień Chłopaka” na Oceanie Indyjskim

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

Party, z bigosem w roli głównej, zgromadziło 
liczne grono. Na pokładzie tłok – wszak dla 
nich, Polaków mieszkających po drugiej stronie 
globu, okręt pod biało-czerwoną banderą jawił 
się kawałkiem ojczyzny. Bliskiej, na wyciąg-
nięcie ręki. 

Poznałem ciekawą osobę – panią Barbarę 
Nawratowicz. Byłą dziennikarkę Radia Wolna 
Europa, spędzającą emerytalne lata w Australii,  
właśnie w Perth. Rozmawialiśmy o radiu i jego 
roli przed 1989 rokiem, a – w zasadzie – o Polsce 
dziś. Zastanawiający był ten najazd emerytów 
wszelkiej maści na kontynent australijski, by 
właśnie tu konsumować efekty życiowej pracy. 
Genius loci (łac. „duch opiekuńczy danego 
miejsca”)? Może. Wybito dwie i pół szklanki – 
koniec spotkania. Trzeba przygotować okręt do 
wyjścia. Szklane oczy wielu (części załogi 
także) mówiły wszystko o emocjach, ale czas 
gonił, więc „tniemy” cumy i w morze A ono 
powitało „Iskrę” pogodą, która postawiła od 
razu pod znakiem zapytania nie tyle termin 
wejścia do Melbourne, ale w ogóle wejście, 
chociażby na kilka godzin. Wiało, rzucało 
okrętem jak zabawką – więc co robimy? 
Zarządzamy kolejną „niedzielę”. Dalej koja, 
koja i jeszcze raz koja...

Po południu, gdzieś po godzinie16.00, 
byliśmy na trawersie Przylądka Leuwin. To 
drugi z czterech – Dobrej Nadziei, Leuwin, 
Południowo-Wschodni na Tasmanii oraz słynny 
Horn – przylądków, jakie należy opłynąć, idąc 
tradycyjną trasą wokółziemską. Położyliśmy 
się na kurs S-E, ale złośliwy nad wyraz 
Posejdon zorientował się w podstępie „wodza” 
i natychmiast kazał Eolowi (władcy wiatrów 
i wyspy Eolii w mitologii greckiej) wykonać  
podobny manewr. Więc dalej w „dziób”, dalej 
łomot walących o burty fal, dalej koja i fartuch. 
Jeśli taka aura miała się utrzymać jeszcze kilka 
dni, to port mógł pojawić się dopiero za dwa 
tygodnie. W dodatku „kąsało” zimnem. W dzień 
raptem 18 stopni Celsjusza na plusie, noce raziły 
chłodem. Bolało na myśl, że kilkanaście dni 
temu narzekaliśmy na plus 36 stopni Celsjusza.

Wieczorem położyliśmy się na kurs 110°. 
Pozycja? Nieciekawa. Do portu kawał wody do 
pokonania i jeszcze cholernie zimno. Na poranną 
zaprawę włożyłem na siebie dwa dresy, zaś 
Darek (zalegając w koi) grzał się w cieple elek-
trycznego grzejnika. Ciekaw byłem temperatury 
w kubrykach naszych podchorążych.  

Pięć i pół miesiąca za nami. Pogoda straszyła 
na tyle, że zapadła wstępna decyzja odwołująca 
wejście do Melbourne. Brzmiała bardzo stanow-
czo – idziemy bezpośrednio do Hobart. Dlaczego? 
To proste – najpierw priorytetem był udział 
w indonezyjskiej ARUNG SAMUDERA 95’, 
teraz zaś wejście do Sydney. Tamże czekała nas 
szeroka gama wizyt, rewizyt, spotkań na szczeblu 
najwyższym, bankiety z udziałem korpusu 
dyplomatycznego i dowództwa Royal Australian 
Navy. Stąd, wręcz obowiązek zdążyć na czas.  

Trochę żal było Melbourne, bo serdeczni 
Polonusi rozszerzyli – co wiedzieliśmy od 

„wodza” – gamę przyjemności o udział załogi 
w konkursie miss Polonii australijskiej. I ciekawa 
„rozbiórka” załogi przez rodziny polskie, chociaż 
przy konkursie na „miskę” jawiła się trochę 
blado. Zobaczymy, może los okaże się jednak 
w miarę łaskawy?

Wieczorową porą Posejdon, po obfitej kolacji, 
doszedł do wniosku, że popełnił błąd, każąc 
„Iskrze” borykać się z jego złośliwościami. 
Wiatr odkręcił i zaczęliśmy gnać z zapomnianą 
już prędkością 10-11 węzłów w półwietrze. 
Hobart mieliśmy w planie na 7 października. 
Tam będziemy dwie doby i 11 października 
powinniśmy wejść do Jarvis Bay, na zaproszenie 
tamtejszego Naval College. Na galaretowatych 
(znów!) nogach zagramy mecz piłki nożnej 
i piłki siatkowej. Jak znam życie, „kangury” nie 
będą mieć litości dla gości.

W żaglach „żarło”. Białe skrzydła pracowały 
wyśmienicie, log szalał, pokazując – co rusz – 
11 węzłów i byłaby to pełnia szczęścia, gdyby 
nie cholerne zimno. Ranki to tylko 13 stopni 
Celsjusza, a przecież szliśmy w szerokości sięga-
jącej 33 stopni – i miało być jeszcze zimniej, 

kiedy zejdziemy w tzw. „czterdziestki” i „pięć-
dziesiątki”. Oby tylko zimniej...

Nela i Krysia wypatrzyły w kalendarzu, że 
mamy (30 września) Dzień Chłopaka. Poważne 
święto. Tych, chłopaków, na pokładzie i pod 
nim nie brakowało. Jeden z chłopaków upiekł 
ciasto (Przemek), drugi dodał do tego kawę 
i w mesie odbyło się popołudniowe, małe przy-
jęcie. Dziewczyny „ozdobiły” spotkanie woka-
lem, wykonując na melodię weselnej piosenki 
„Baby, ach te baby!” a capella swoją wersję 
w warstwie słownej. Trąciła nieco discopolo-
wym trendem, ale skoro tekst stawiał chłopa-
ków na piedestale – wybaczyliśmy.

Wkroczyliśmy w październik. Z lekkim 
przytupem w pierwszą jego niedzielę, bowiem 
po południu tradycyjna kawa z ciastem w mesie 
zwieńczyła uroczyste otwarcie wernisażu 
malarskiego w kabinie zajmowanej przez 
Waldka. Wprawdzie, z racji szczupłości miej-

sca, zobaczyliśmy jeden tylko obraz nieznanego 
autora, ale czemu nie? Obraz dostaliśmy w darze 
od Polonii we Fremantle. Subtelnie malowany 
olejem, przedstawiał czarnego łabędzia jako 
symbol zachodniej Australii. Nieczujący sztuki 
przez duże „S” nie byli zachwyceni, ale należało 
go zawiesić. Wypadło na kabinę kierownika 
praktyki, położoną tuż przy wejściu do mesy, 
zaś pochodną tego wydarzenia było przyznanie 
szefowi galerii tytułu „Mecenas Sztuki”. 

Powrócił problem ze snem. Wcześniej miałem 
kilkudniowe (raczej nocne) problemy, nie mogąc 
zasnąć, kiedy wszyscy porządni ludzie powinni 
odpoczywać. Za to w dzień chodziłem przymu-
lony, szukając możliwości jak najszybszego 
„walnięcia się” na koję. Piotr odradzał chemię 
mówiąc, że po prostu trzeba poczekać, aż 
zegar biologiczny wróci znów z czasu 
polskiego na miejscowy. A to około 10 godzin 
różnicy. Niemniej, bezsenność miała też swoje 
dobre strony, gdyż (snując się nocą po okręto-
wych zakamarkach) miałem okazję pogawę-
dzić z dowódcą „Iskry”. O trzeciej nad ranem 
czekał – od kilku dni – na telefon od szefa sztabu 

naszej MW i wiadomość, co dalej. Mieliśmy 
kilka dni opóźnienia w stosunku do obowiązu-
jącego harmonogramu i ważne były decyzje 
z Polski, bo – jakby nie było – byliśmy nadal 
w wojsku.

Z nocnych oczekiwań nic nie wyszło, więc 
Czesław podjął decyzję – w środę wchodzimy 
do Melbourne na kilka lub kilkanaście godzin, 
zaś w sobotę na dobę do Hobart. Lepsze to niż 
nic. Kilka czy kilkanaście godzin w porcie nie 
robiło różnicy, ale zawsze lepiej było postać przy-
klejonym do kei – popatrując w miarę radośnie 
na inne twarze, niż szwendać się po oceanie, 
„wytapiając” czas.

Zimnica kąsała coraz mocniej, bo nocą tem-
peratura spadła do 9 stopni, zaś woda w oceanie 
to raptem 14 stopni Celsjusza. Ubiór nocnych 
wacht deformował sylwetki podchorążych do 
tego stopnia, że nie można było ich rozpoznać 
nawet z bliska, dopóki nie odkryli twarzy. 
tego stopnia, że nie można było ich rozpoznać 
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K L U B  3 .  F L O T Y L L I  O K R Ę T Ó W

Prowadząc różnorodną działalność 
edukacyjną i artystyczną, klub stale 
podlega rozwojowi i modernizacji. 
Realizując cele statutowe, służy nie 

tylko marynarzom i ich rodzinom, ale też  
lokalnym mieszkańcom, stając się ważnym 
punktem na kulturalnej mapie Gdyni.

Do stałych elementów corocznego kalen-
darza przedsięwzięć kulturalnych Klubu 3. FO 
należy (m.in.) organizacja: konkursów, wystaw, 
spotkań naukowych i literackich, koncertów 
muzycznych, a także happeningów i plenerów 
malarskich. W ramach amatorskiego ruchu 
artystycznego klub prowadzi sekcje tematyczne 
dla dzieci i młodzieży. Odbywające się tutaj  
imprezy kulturalne mają charakter otwarty,  
a uczestniczy w nich kadra, pracownicy wojska, 
ich rodziny oraz miłośnicy kultury z lokal-
nych społeczności. W organizowanych przez 
klub festiwalach i konkursach biorą udział  
artyści-amatorzy ze środowiska wojskowego, 
młodzież szkolna, a także dzieci w wieku 
przedszkolnym.

Dużym wyzwaniem dla Klubu 3. FO był 
wprowadzony w kraju (20 marca 2020 roku) 
stan epidemiczny. Dotychczasowa działal-
ność została ograniczona, jednakże prowa-
dzono nadal (m.in.) przeglądy muzyczne oraz 
plastyczne w tzw. formie zdalnej. Skupiono 
się także na wojskowej działalności szkole-
niowej, organizując w salach placówki kursy 
oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry  
i pracowników wojska. 

Ten stan utrzymywał się do 22 czerwca tego 
roku, kiedy (przy okazji Dnia Działacza Kul-
tury) odbył się pierwszy koncert z udziałem 
publiczności. Dowódca 3. FO kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec podkreślił wówczas znaczenie 
działalności kulturalnej w wojsku oraz pracy 
osób w nią zaangażowanych – Placówka od-
grywa ważną rolę w środowisku marynar-
skim, pokazując ten inny aspekt aktywności 
realizowanych w jednostce. Umożliwia nam 
wspólne przeżywanie świąt i jubileuszy, a także 
uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych. 
Pełni też istotną rolę oświatową, kierując 

swoją ofertę nie tylko do kadry oficerskiej  
i marynarzy, ale też lokalnej społeczności. 
To wszystko jest efektem pracy wielu osób, 
ich stałego zaangażowania oraz chęci do 
działania w ramach promocji kultury. 

Tego dnia miało miejsce również uroczyste 
otwarcie (po remoncie) klubowej biblioteki, 
wręczenie wyróżnień dla kadry i pracowników 
wojska, a także uczczenie jubileuszu 45-lecia 
pracy artystycznej Adama Zittermanna – 
starszego instruktora prowadzącego koło  
muzyczne oraz zespoły w Klubie 3. FO. Jego 
zawodowy związek z polską Marynarką  
Wojenną rozpoczął się w 1967 roku, gdy 
wstąpił do Orkiestry Reprezentacyjnej MW,  
a następnie kontynuował karierę muzyczną  
w gdyńskiej flotylli.

Kierownik Klubu 3. FO Joanna Janicka- 
-Drzeżdżon, pełniąca tę funkcję od 2018 roku, 
zaznaczyła, że szczególnie istotne jest utrzymy-
wanie dobrej atmosfery w zespole – Kluczem 
jest tutaj współpraca. Poprzedni kierownicy 
klubu zawsze dążyli do tego, byśmy w zespole 
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Kulturalna wizytówka floty
Oksywski Klub 3. Flotylli Okrętów jest jedną z trzech – obok Klubu MW „Riwiera”  
i Klubu 43. Batalionu Saperów – instytucji kultury największego związku taktycznego MW.  
Jego działalność przyczynia się (m.in.) do lepszej integracji środowiska wojskowego. 
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czuli się jak rodzina. Stawiamy na dobre 
relacje i dobrą atmosferę pracy. Jest to o tyle 
istotne, że codziennych zadań i nowych 
wyzwań nigdy nam nie brakuje. Często musimy 
być wręcz „człowiekiem-instytucją”. Dlatego 
tak ważne jest zgranie całego zespołu. Dzięki 
temu pracownicy klubu są zaangażowani 
i kreatywni w pracy, dając z siebie jak naj-
więcej. Nie bez znaczenia jest także współ-
działanie z jednostkami wojskowymi, samo-
rządami lokalnymi, placówkami oświatowymi 
oraz organizacjami pozarządowymi.

Starszy bibliotekarz Klubu 3. FO Katarzyna 
Oleśkiewicz zaznaczyła, że otwarcie wyremon-
towanej biblioteki miało duże znaczenie 
dla jej czytelników, których jest obecnie 
ponad 450 – przy czym kadra stanowi 1/3 tej 
liczby, natomiast pozostali to członkowie 
rodzin wojskowych oraz okoliczni mieszkańcy. 
Żeby biblioteka lepiej służyła ich potrzebom, 
przeprowadzono (m.in.) kompleksowy remont 
pomieszczeń bibliotecznych. Marynarze 
z Dywizjonu Okrętów Bojowych (z korwety 
ZOP ORP „Kaszub” i fregaty rakietowej 
ORP „Gen. Tadeusz Kościuszko”) pomogli 
w przenoszeniu i zabezpieczaniu księgozbioru, 
w okresie prac remontowych. Do większych 
zmian należało wyburzenie ściany oddzielają-
cej dawną czytelnię od reszty pomieszczenia. 
Było to istotne ze względu na planowane 

B A N D E R A

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Uroczyste otwarcie biblioteki 
w Klubie 3. FO z udziałem dowódcy 

flotylli kadm. Mirosława Jurkowlańca

stworzenie większej przestrzeni. W wyposa-
żeniu biblioteki Klubu 3. FO znalazły się 
nowe gabloty wystawowe i regały na książki. 
Zmieniono rozstawienie działów tematycz-
nych. Dzięki temu lepiej wyeksponowano 
zbiór liczący blisko 28 tysięcy woluminów. 
W jego skład wchodzą zarówno pozycje 
fachowe jak i literatura piękna, kryminały oraz 
powieści obyczajowe. Dużym zainteresowaniem 
czytelników oksywskiej placówki cieszą się repor-
taże społeczne, biografie znanych osób oraz 
książki na przykład z dziedziny psychologii. 

W wypadku młodszych osób, najczęściej są 
wypożyczane lektury szkolne i tzw. literatura 
młodzieżowa. Do zadań starszego biblio-
tekarza należy pozyskiwanie nowych książek, 
stąd co roku zbiór powiększa się o kolejne 
kilkaset pozycji.

Biblioteka bierze udział także w organizacji 
i prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży 
z rodzin wojskowych, których część odbywa 
się w placówce (m.in. podczas półkolonii 

zimowych). W ramach działalności eduka-
cyjnej są przygotowywane również wystawy 
i zajęcia tematyczne, połączone z prezenta-
cjami multimedialnymi. 

W funkcjonowanie oksywskiej biblioteki 
są silnie zaangażowani także jej czytelnicy, 
choćby w postaci udziału w akcji tzw. book-
crossingu – czyli zostawiania przeczytanych 
książek w miejscach publicznych po to, by 
inna osoba mogła ją wziąć, przeczytać i znów 
puścić w obieg. Oprócz tego, przedstawiciele 
kadry gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów regular-
nie biorą udział w najważniejszych wyda-
rzeniach kulturalnych, w tym konkursach 
pisarskich i poetyckich, zajmując w nich 
wysokie miejsca. 

*     *     *
Klub 3. Flotylli Okrętów oraz Klub MW 

„Riwiera”, to główne instytucje kultury 
i oświaty morskiego rodzaju sił zbrojnych. 
Podejmują przedsięwzięcia instruktorsko-
-metodyczne na rzecz wszystkich jednostek MW. 
Upowszechniają bogatą historię i tradycje 

polskiego oręża na morzu, organizują działal-
ność środowiskową, artystyczną i turystyczno-
-krajoznawczą oraz rekreacyjną. Przygotowując 
przedsięwzięcia kulturalne dla środowiska 
wojskowego oraz mieszkańców Trójmiasta, 
umacniają więzi Marynarki Wojennej ze 
społeczeństwem regionu nadmorskiego. 

Starszy instruktor Klubu 3. FO Adam 
Zittermann odbiera nagrodę z okazji 

45-lecia pracy artystycznej



FO
T.

 K
R

ZY
SZ

TO
F 

M
IŁ

O
SZ

/A
M

W

Promocja oficerska absolwentów AMW

Na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” – 
21 sierpnia – odbyła się uroczysta promocja na pierwszy 
stopień oficerski 43 absolwentów Akademii Marynarki 

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 
Aktu mianowania dokonał szef Zarządu Morskiego-zastępca 

inspektora MW kadm. Krzysztof Zdonek. Pamiętajcie, że każdy 
żołnierz ma przełożonego i podwładnych. Szanujcie jednych 
i drugich, słuchajcie ich rad – życzył młodym oficerom. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech 
Skurkiewicz podziękował nowo promowanym podporucznikom 
marynarki za ofiarną służbę i zaangażowanie w trudnych warunkach 
zagrożenia epidemicznego – Wykazaliście się hartem ducha i wielką 
kreatywnością. Jesteście godnym wzorem do naśladowania.

Z kolei rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. Tomasz 
Szubrycht podkreślił, że słowo „podporucznik” oznacza „powierzyć”. 
Wam również zostaną powierzone załogi okrętów, a waszym głównym 
zadaniem będzie obrona Rzeczypospolitej Polskiej – zaznaczył.

Prymus ppor. mar. Jakub Pagórski otrzymał nagrodę Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy – Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej, który  
wręczył dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi BBN gen. dyw. Dariusz Łukowski. Drugą lokatę zajął 
ppor. mar. Grzegorz Sidor, a trzecią ppor. mar. Bartosz Stankiewicz.

W uroczystości na Skwerze Kościuszki wzięła udział Kompania 
Reprezentacyjna MW i Orkiestra Reprezentacyjna MW.
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Jest jedną z chorób cywilizacyjnych, która 
dotyka zarówno kobiety jak i mężczyzn. 
Mężczyznom jest jednak dużo trudniej 

przyznać się do własnych trudności i sięgnąć po 
pomoc. Często wynika to z tak zwanego kon-
tekstu kulturowo-społecznego.

Mężczyźni postrzegają depresję jako atak 
na ich męskość, niezależność i poczucie kon-
troli nad własnym życiem. Innymi słowy, 
w społeczeństwie dominuje pewien model 
męskości, zespół oczekiwań wobec mężczyzn 
i wyobrażeń o tym, kim jest i powinien być 
„prawdziwy” mężczyzna, do którego próbują 
siebie dopasować. Taki model kładzie się nie-
stety dużym cieniem na to, jak mężczyźni 
przeżywają depresję oraz postrzegają ją w kon-
tekście (przede wszystkim) zagroże-
nia swojej męskości.

Od dziecka chłopcom są narzu-
cane konkretne normy i zasady. 
Główny nacisk jest położony na 
rozwój sfery racjonalnej. Sfera 
emocjonalna i cielesna jest bloko-
wana, pomijana. Chłopcom nie 
wypada przecież płakać, czy się 
smucić. Tym bardziej przeżywać 
różne popędy cielesne, ponieważ 
wykraczają wtedy poza granice 
ustalonych norm. W konsekwencji, 
rozwija się u nich mechaniczny 
sposób obchodzenia się ze sobą, 
który (w późniejszym czasie) jest 
kontrolowany przez racjonalność.

W życiu dorosłym „prawdziwy” mężczyzna 
jest definiowany przez pryzmat głowy rodziny. 
Ma dawać sobie radę na każdym polu. Przy 
tym jest ważne, żeby osiągał znaczące sukcesy 
i wyznaczał sobie coraz ambitniejsze cele na 
przyszłość. Rezultat? Jakakolwiek słabość lub 
niewydolność mogą świadczyć o jego nieporad-
ności życiowej. 

Mężczyzna chory na depresję cierpi podwój-
nie. Pierwotnym źródłem cierpienia jest sama 
depresja (owa niemoc), a drugim – lęk przed 
nią i społecznym ostracyzmem. W naszej kul-
turze mężczyzna ma zadania do wykonania, 
ma działać. Jeśli nie może – przestaje być 
mężczyzną. Mężczyzna w depresji nie staje 
się chorym mężczyzną. On przestaje być 
mężczyzną. Dlatego wielu z nich nie tylko 
zaprzecza depresji, ale również nakłada roz-
maite maski. Poszukują wówczas różnych 
sposobów poradzenia sobie z trudną sytuacją 
lub jej odreagowania. W tym celu sięgają po: 

Z ogromnym smutkiem i żalem i przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

kpt. mar. w st. spocz. Jacka Erbela

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia składa

komendant, kadra i pracownicy Centrum Szkolenia MW

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

kmdr. por. rez. Romana Jadanowskiego

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składa

dowódca, kadra i pracownicy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

alkohol, leki przeciwbólowe i nasenne, hazard, 
narkotyki, Internet, gry komputerowe, sporty 
ekstremalne. W rezultacie, pogłębiają swój 
stan i dochodzą do tak zwanej „ściany”. 

Szacuje się, że nawet 65% przypadków 
depresji u mężczyzn nie zostaje wykryte. 
Depresja jest przyczyną połowy samobójstw, 
a przecież wszędzie na świecie to mężczyźni 
popełniają ich więcej niż kobiety. Statystyki, 
które mówią, że na depresję choruje dwa razy 
więcej kobiet niż mężczyzn, nie do końca są 
miarodajne dlatego, że mężczyźni rzadziej 
szukają pomocy lekarskiej. Tymczasem, nie-
leczona depresja poważnie odbija się nie tylko 
na życiu rodzinnym, ale i zawodowym.  

Świadomość społeczna dotycząca depresji 
i możliwości jej leczenia nadal 
jest niewielka. Zwykle ludzie 
szukają informacji lub pomocy 
dopiero w momencie, kiedy oni 
sami lub ich bliscy zaczynają 
cierpieć z powodu depresji. 

Wydaje się, że choroba jest 
w dalszym ciągu bagatelizowana 
społecznie. Często jest mylona 
ze zwykłym zmęczeniem lub przy-
gnębieniem, będącym reakcją na 
przejściowe trudności. W zasadzie 
nie bardzo wiadomo, co robić – 
udać się do lekarza rodzinnego, 
czy może do psychiatry, albo do 
psychologa. To dlatego wiele 
osób, które uważają, że cierpią 

na depresję, nie szuka pomocy. Przyznanie 
się, że mamy problem i potrzebujemy pomocy 
nie jest oznaką słabości – to pierwszy krok na 
drodze do zdrowia. Gdzie jej szukać? Możemy 
skorzystać np. z dostępnych baz danych publi-
kowanych w Internecie. 

Wojskowe pracownie psychologiczne oraz 
placówki szpitalne udzielające pomocy 
psychologicznej znajdziemy pod adresem:

https://www.wojsko-polskie.pl/weterani/
pomoc_psychologiczna

https://www.stowarzyszenierannych.pl/
uprawnienia/pomoc-psychologiczna

Należy podkreślić, że weteran-żołnierz lub 
weteran-poszkodowany żołnierz ma prawo do 
bezpłatnej pomocy psychologicznej (poza 
kolejnością), udzielanej przez psychologów 
w jednostkach wojskowych oraz przez woj-
skowe pracownie psychologiczne. 

Ze względu na specyfikę wykonywanej pracy, 
żołnierze są narażeni na doświadczanie różnych 

sytuacji stresowych. Według amerykańskich 
szacunków, co trzeci żołnierz walczący w Wietnamie 
oraz co piąty biorący udział w operacji antyirackiej 
w regionie Zatoki Perskiej cierpiał na PTSD (zespół 

stresu pourazowego). Wojskowi psychiatrzy oceniają, 
że w Polsce cierpi na niego co dziesiąty uczestnik 

misji zagranicznych, jednak niewielu szuka pomocy. 
Podobnie jest z depresją. 

Depresja supermana

Aneta Uszkiewicz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

CZY MAM DEPRESJĘ?
Poszukaj pomocy, gdy otrzymujesz 

sygnały od życzliwych osób, które widzą 
cię stale przygnębionego, a ty sam 

obserwujesz u siebie:
– długotrwale obniżony nastrój, bez 

wyraźnej przyczyny;
– problemy o charakterze 

wegetatywnym (np. zaburzenia snu 
i jedzenia);

– permanentne poczucie 
beznadziejności i braku sensu;
– objawy psychosomatyczne 

(dolegliwości fizyczne, które nie mają 
uzasadnienia w stanie zdrowia – mogą 

to być np. bóle głowy, brzucha 
i dolegliwości ze strony układu 

pokarmowego);
– myśli rezygnacyjne i samobójcze.
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