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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce:  
Śmigłowiec pokładowy ZOP typu Kaman SH-2G  
Super Seasprite – zdj. por. mar. Kamil Grzyb 

Szanowni Czytelnicy!

W sierpniu obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, mające szczególne 
znaczenie nie tylko dla naszych sił zbrojnych. Obchodziliśmy je  
w 97. rocznicę Bitwy Warszawskiej, która zmieniła bieg historii i dała –

odrodzonej po zaborach – Ojczyźnie zwycięstwo w wojnie polsko-rosyjskiej.
Oddając hołd bohaterom powstania warszawskiego z 1944 roku, przypominamy  

o udziale w nim marynarzy z konspiracyjnej „Alfy”. 
Prezentujemy relację z udziału fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”  

w niezwykle trudnych międzynarodowych manewrach „Dynamic Mongoose 17”, na 
wodach północnego Atlantyku. 

Z okazji zbliżającego się dwudziestopięciolecia służby ORP „Orkan” pod polską 
banderą, polecamy wywiad z kmdr. ppor. Mariuszem Ollerem – dowódcą okrętu 
oraz uczestnikiem międzynarodowej operacji „Atalanta” w Zatoce Adeńskiej.

Wspominamy o tragicznym wydarzeniu sprzed pół wieku – pożarze w kotłowni 
ORP „Błyskawica” oraz bohaterskiej postawie st. mar. rez. Edwarda Gawendy, 
który jako jeden z pierwszych ruszył na pomoc kolegom. 

W ramach cyklu „Polskie tradycje podwodne”, przedstawiamy kolejną odsłonę 
wojennej odysei ORP „Wilk”, a także przybliżamy wyjątkową postać jego dowódcy – 
kmdr. ppor. Bogusława Krawczyka.

Przez kraj przetoczyły się potężne, letnie burze, pozostawiając po sobie ofiary  
i ogrom zniszczeń. O niesieniu pomocy i walce ze skutkami nawałnicy opowiada  
st. mar. Grzegorz Stach z ORP „Hydrograf”. 

W rubryce „Na morskim widnokręgu” kontynuujemy temat sił morskich Szwecji, 
w kontekście dążeń naszego bałtyckiego sąsiada do zbliżenia z NATO.

Ostatni artykuł analityczny o ataku Japonii na bazę w Pearl Harbor, w grudniu 
1941 roku, opisuje jego konsekwencje i podkreśla, że był to punkt zwrotny II wojny 
światowej i początek końca państw Osi. 

Zapraszamy do przeczytania pierwszej części artykułu poświęconego historii 
Flotylli Pińskiej, w którym przedstawiamy początki tej niezwykłej marynarskiej 
formacji na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

                                                                                          Życzymy miłej lektury.
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Bandera

We wszystkich garnizonach Marynarki Wojennej, 15 sierpnia 
odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. 
Marynarze wzięli udział w uroczystościach patriotyczno- 

-religijnych, zaprezentowali sprzęt wojskowy i wyposażenie okrętów 
oraz innych jednostek bojowych.

Przy Płycie Pomnika Marynarza Polskiego w Gdyni odczytano 
rozkazy okolicznościowe i wręczono wyróżnienia. Odbył się również 
apel pamięci wraz z salwą honorową, a z pokładu historycznego 
niszczyciela ORP „Błyskawica” oddano narodowy salut armatni  
(21 strzałów). Była też defilada Kompani Honorowej MW i Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW, pokaz musztry paradnej w wykonaniu 
Orkiestry Reprezentacyjnej MW oraz pokaz dynamiczny działań sił 
Brzegowej Grupy Ratowniczej.

Z okazji żołnierskiego święta można było zwiedzić okręt podwodny 
ORP „Sęp” oraz okręt ratowniczy ORP „Lech”, które zacumowały 
przy Nabrzeżu Prezydenta w Gdyni. Tego dnia bezpłatnie można było 
również wejść na pokład Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”.

W Świnoujściu, na Nabrzeżu Pasażerskim, 8. Flotylla Obrony 
Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego zorganizowała pokaz 
sprzętu i uzbrojenia. Między innymi, można było się zapoznać ze: 
sprzętem, który na co dzień używają nurkowie Grupy Nurków 
Minerów 12. Dywizjonu Trałowców; zdalnie sterowanym robotem  
z 8. Batalionu Saperów w Dziwnowie oraz sprzętem 8. Dywizjonu 
Przeciwlotniczego. Chętni mogli też wejść na na pokład trałowca 
bazowego ORP „Jamno”.
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Święto Wojska Polskiego w MW
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Kształtowanie charakteru
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Co sprawiło, że postanowił Pan 
związać swoje życie z Marynar-

ką Wojenną?
Przyznam, że moja motywacja była 

praktyczna, nie sentymentalna. Wiążąc 
się z Marynarką Wojenną, nie kultywu-
ję też żadnych tradycji rodzinnych. Nie 
jestem nawet z Wybrzeża – pochodzę  
z małego miasteczka, z Chojnic. Jako 
młody człowiek, szukałem swojego 
sposobu na życie. Zawód marynarza, 
mimo że jest ciężki i bywa niebezpiecz-
ny, jest atrakcyjny. Tym się kierowałem, 
podejmując decyzję o nauce w Akade-
mii Marynarki Wojennej.

Jak Pan wspomina lata nauki?

W Akademii Marynarki Wojennej 
studiowałem 6 lat – od 1997 do 2003 roku. 
W 2014 roku ukończyłem zaoczne studia 
podyplomowe. Zawsze uważałem, że 
uczę się dla siebie – nie chodzi o to, by 
zaliczyć przedmiot, tylko o to, by po-
siąść wiedzę i umiejętności, które będę 
wykorzystywał w trakcie służby. Nigdy 
nie stanowiło dla mnie problemu życie 
w dyscyplinie – według regulaminu, czy 
ścisłego planu dnia – jednak dopiero  
w akademii naprawdę doświadczyłem 
tego, co to jest dyscyplina. Mimo wszystko, 
wcześniej postrzegałem to trochę inaczej.

Od lat służy Pan na okrętach rakieto-
wych. Czy mógłby Pan opowiedzieć, 

jakie są ich główne zadania? 
Ze względu na uzbrojenie, naszymi głów-

nymi zadaniami są: ataki rakietowe na jednostki 
przeciwnika lub na obiekty lądowe, zwalcza-
nie środków napadu powietrznego, a także 
osłona przeciwokrętowa oraz przeciwlotnicza 
własnych jednostek. Do tego dochodzą takie 
zadania, jak – patrolowanie i ochrona szlaków 
komunikacyjnych.  

Na czym polega specyfika służby na 
jednostkach tego typu?

Służba na okrętach rakietowych nie należy 
do najlżejszych. Jednostki nie są duże, więc 
dysponujemy ograniczoną przestrzenią. Chyba 
tylko marynarze z jednostek podwodnych mają 
mniej miejsca na okręcie. Wiele trudności 
wynika z wyporności okrętów rakietowych. 

Z kmdr. ppor. Mariuszem Ollerem, dowódcą ORP „Orkan”,  
rozmawia Katarzyna Kamińska.

Niewielka wyporność – czyli mniej niż 400 ton – 
powoduje, że warunki pogodowe często nam 
nie sprzyjają. Mam za sobą wieloletnią służbę 
na trochę większym okręcie niż ORP „Orkan”. 
ORP „Rolnik” posiadał wyporność większą  
o około 100 ton. Ta niewielka różnica pozwa-
lała nam na skuteczne działanie na morzu  
w trudnych warunkach atmosferycznych. Rów-
nież charakter zadań okrętów rakietowych nie 
jest prosty. Musimy działać bardzo szybko, co 
nie jest łatwe w takich warunkach.

Pana pierwszym okrętem był wspomnia-
ny ORP „Rolnik”. Na jego pokładzie 

spędził Pan dziesięć lat, awansując aż na 
stanowisko dowódcy tej jednostki. Jakie 
wspomnienia się z nim wiążą?

Spotkałem się z opinią starszego kolegi, że 
pierwszy okręt pamięta się najlepiej i jest naj-
bliższy sercu. Teraz – z własnego doświad-
czenia – wiem, że to prawda. Tym bardziej, że 
podwójnie związałem się z ORP „Rolnik” – 
jako członek załogi i jako dowódca okrętu. 
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Objęcie dowodzenia okrętem 
zmieniło Pana postrzeganie 

służby?
Dowództwo objąłem dosyć szybko, 

bo po pięciu latach służby. Przyznam, 
że czułem dumę z tego, że przełożeni 
obdarzyli mnie tak dużym zaufaniem. 
ORP „Rolnik” nie stał przecież w porcie, 
tylko wykonywał zadania bojowe, 
łącznie ze strzelaniem rakietowym. 

To była wielka odpowiedzialność. 

Siedząc w fotelu dowódcy, miałem 
tylko jedno życzenie – by wrócić do 
portu w takim samym składzie, w jakim 
wyszliśmy w morze. 

Trudno było Panu się rozstać 
z „Rolnikiem”? 

Bardzo. Zżyłem się z załogą. Oni ze 
mną chyba również. Bardzo miło mnie 
pożegnali podczas ostatniego opuszcze-
nia bandery. To było naprawdę budujące. 
Przypomniała mi się sytuacja, gdy 
wiele lat wcześniej żegnałem – podczas 
uroczystej zbiórki załogi – mojego 
pierwszego dowódcę. W jego oczach 
zobaczyłem łzy i zdziwiłem się, że  
dorosły mężczyzna płacze. Zrozumia-

łem go dopiero wtedy, gdy sam schodziłem  
z pokładu swojego okrętu. 

Od 2014 roku jest Pan związany, przede 
wszystkim, z ORP „Orkan”. W tym 

roku mija dwudziestopięciolecie jego służby 
w polskiej Marynarce Wojennej, a jednostkę 
czeka obecnie wiele zmian. 

Zostałem dowódcą ORP „Orkan” krótko 
przed rozpoczęciem procesu modernizacji. 
„Orkan” nie należy do jednostek najnowszej 
generacji, jednak nowe uzbrojenie – które  
testowaliśmy pod koniec 2014 roku – znacznie 
poprawiło potencjał bojowy okrętu. Jest to 
wyjątkowa jednostka.

Z równie wyjątkową załogą?

Kiedy schodziłem z pokładu ORP „Rolnik”, 
myślałem że tak wspaniałej załogi – jak tam – 
już nigdy nie będę miał. Po trzech latach na 
ORP „Orkan”, jestem mile zaskoczony –  
ta załoga jest równie wspaniała. Po paru 

b a n d e r a

łącznikowego ds. operacji „Atalanta” przy UE, 
zajmującej się zwalczaniem piractwa w Zatoce 
Adeńskiej. To było niesamowite doświadczenie, 
z którego jestem bardzo dumny. Podczas realiza-
cji zadań operacji miałem okazję – jako oficer 
MW – poznać aspekty służby na morzu, których 
wcześniej nie znałem. Były to – głównie – sprawy 
organizacyjne, administracyjne i logistyczne.

Jak to doświadczenie wpłynęło na Pana 
pracę?

Przekonałem się, że kiedy okręt bierze 
udział w jakichkolwiek działaniach na morzu, 
większość pracy jest wykonywana zanim wyjdzie 
z portu. My, marynarze, często tego nie wi-
dzimy i nie doceniamy. Od dobrego przygoto-
wania zależy nie tylko powodzenie zadania, 
ale także bezpieczny powrót. 
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Kmdr ppor. Mariusz Oller urodził się 1 stycznia 1978 roku w Chojnicach. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. W 2003 roku objął stanowisko dowódcy działu łączności i obserwacji technicznej ORP „Rolnik”, 
w byłym 32. Dywizjonie Okrętów Rakietowych. Tam przechodził kolejne szczeble kariery, począwszy od dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego 
(w 2004 roku), przez stanowisko zastępcy dowódcy okrętu (w 2006 roku), zostając dowódcą ORP „Rolnik” (w 2007 roku). Na przełomie 
2012 i 2013 roku odbył szkolenie International Principal Warfare Officer w Maritime Warfare School w Wielkiej Brytanii. Po wycofaniu  
ORP „Rolnik” ze służby, w kwietniu 2014 roku,  na kilka miesięcy objął dowodzenie ORP „Grom”. We wrześniu 2014 roku otrzymał awans na 
stopień komandora podporucznika i został dowódcą ORP „Orkan”. W lipcu 2016 roku oddelegowano go do służby na stanowisku zastępcy 
oficera łącznikowego, w ramach unijnej operacji „Atalanta” – pełnił tę funkcję do końca marca 2017 roku.

wspólnych latach na okręcie, rozumiemy się 
bez słów. Czasami nie trzeba wydawać nawet 
poleceń, gdyż sami wiedzą, jakie zadanie wy-
konać. Dobra załoga nie czeka na rozkazy.

Powiedział Pan, czym wyróżnia się dobra 
załoga. A co cechuje dobrego dowódcę?

Dla dowódcy, członkowie załogi nie powin-
ni być anonimowi. Nie jest to tylko kwestia 
znajomości ich nazwisk oraz stopni, ale po-
znania ich jako ludzi. Dowódca powinien 
wiedzieć, jaka jest ich sytuacja i czy dręczy 
ich jakiś problem. Moja załoga nie jest wielka – 
to tylko 36 osób. W trakcie apelu wystarczy 
spojrzeć na ich twarze, by dostrzec, czy kogoś 
coś trapi. Dobry dowódca powinien oferować 
im wsparcie i pomoc – takie jest moje zdanie. 
Nasze życie na okręcie, to nie tylko mundur  

i wydawanie rozkazów. To, przede wszystkim, 
praca z konkretnymi ludźmi. 

Ale dyscyplina jest jednak ważna.

Załoga musi wiedzieć, kiedy powinna wy-
kazać się pokorą i słuchać przełożonego, ale 
jeszcze większą pokorą powinien się wykazy-
wać dowódca. On także musi się nauczyć słu-
chać. Członkowie załogi często są bardziej 
świadomi tego, co dzieje się na okręcie niż  
jego dowódca.

Na przełomie 2016 i 2017 roku brał Pan 
udział w międzynarodowej operacji 

EUNavFor „Atalanta” u wybrzeży Somalii.
Zgadza się. Przez dziewięć miesięcy byłem 

oddelegowany na stanowisko zastępcy oficera 

b a n d e r a

ORP „ORkan” (421) należy do trzech małych okrętów rakietowych projektu 660M. Zbudowano je w Niemczech, w stoczni Peenewerft 
w Wolgast (b. NRD). Po zjednoczeniu tego kraju, kadłuby trzech jednostek typu 660 (w kodzie NATO: Sassnitz) zostały odkupione przez 
Polskę. Dokończenie budowy miało miejsce w Stoczni Północnej w Gdańsku. Uroczyste podniesienie biało-czerwonej bandery na  
ORP „Orkan” odbyło się 18 września 1992 r. Pierwszym dowódcą okrętu został kmdr ppor. Mirosław Sołtysiak. Obecnie jednostką dowodzi 
kmdr ppor. Mariusz Oller. Do głównych zadań okrętów typu Orkan należy wykonywanie uderzeń rakietowych na siły nawodne i lądowe 
przeciwnika, zwalczanie środków napadu powietrznego na bliskim dystansie, osłona okrętowa własnych sił, patrolowanie i obrona linii 
komunikacyjnych. W latach 2008 i 2009 okręty projektu 660M poddano – za pośrednictwem szwedzkiego koncernu SAAB – gruntownej 
modernizacji. Obecnie są one jednymi z najnowocześniejszych jednostek w swojej klasie na Bałtyku. Na zdjęciu – okręt sprzed trwającej 
aktualnie modernizacji w stoczni „Nauta”, z kontenerami rakiet RBS-15 Mk II (obecnie jest uzbrojony w najnowszy model rakiet  
przeciwokrętowych RBS-15 Mk III).
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Święto Lotnictwa w BL MW

Z okazji Święta Wojska Polskiego, na tere-
nie Muzeum Marynarki Wojennej zorga-

nizowano festyn historyczny. Dodatkowo,  
goście – w ramach dnia otwartego – mogli zapo-
znać się ze zbiorami oraz zwiedzić Okręt- 
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W dniu lotniczego święta odbyły się uro-
czyste zbiórki w jednostkach Brygady 

Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz złożono 
wieńce przed obeliskiem poświęconym  
„Pamięci lotników, którzy polegli służąc  
w lotnictwie Marynarki Wojennej”, na Cmen-
tarzu MW w Gdyni. Lotnicy morscy zapalili 

Festyn historyczny w Muzeum MW
-Muzeum ORP „Błyskawica”. W wydarzeniu 
wzięły udział delegacje: Muzeum Saperskiego 
z Dąbrówki, Gdyńskich Oddziałów Operacyjno- 
-Desantowych oraz przedstawiciele Stowarzy-
szenia „Gdyński Szwadron Krakusów”.  
Zaprezentowały się także grupy rekonstrukcji 
historycznej – „Sojusz” oraz „Sewier”. 

Delegacja Muzeum MW była obecna także 
na obchodach święta w Warszawie. W Parku 
Agrykola rozstawiła stoisko z częścią eks- 
ponatów. Wielkim zainteresowaniem cieszyły 
się elementy stroju nurka klasycznego.  
Można było wziąć udział w quizach i wygrać 
pamiątkowe gadżety związane z MW. 

Gdyńskie Muzeum MW pełni ważną rolę 
edukacyjną, pielęgnując i popularyzując bo-

Marynarskie pożegnanie z mundurem

Na Okręcie-Muzeum ORP „Błyskawica” 
pożegnano, 28 lipca, odchodzącego do 

rezerwy kmdr. por. Adama Chrostowskiego. 
W Salonie Kaprów dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kontradmirał Krzysztof Jaworski podziękował 
oficerowi za wzorową służbę dla morskiego 
rodzaju sił zbrojnych. 

Kmdr por. Adam Chrostowski urodził się 
26 lipca 1958 roku w Szczytnie. W 1978 roku 

znicze i położyli kwiaty na grobach swych 
poprzedników. 

Z okazji Święta Lotnictwa, podczas uro-
czystości w Warszawie – z udziałem dowódcy 
Brygady Lotnictwa MW kmdr. pil. Tadeusza 
Drybczewskiego oraz pocztów sztandarowych 
baz lotnictwa morskiego – wyróżniono  
kmdr. pil. Cezarego Wiatraka, dowódcę  
43. Bazy Lotnictwa Morskiego – Odznaką 
Honorową Sił Powietrznych. Ponadto, wyróż-
nieni zostali: kmdr por. pil. Roman Tański – 
Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych  
Rzeczypospolitej Polskiej z orłem Sił  
Powietrznych; kpt. pil. Janusz Żytko – tytułem 
Zasłużony Pilot Wojskowy, po raz pierwszy; 
st. chor. szt. mar. Krzysztof Rudek – Odznaką 
Honorową Sił Powietrznych. 

rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji  
i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły  
Marynarki Wojennej. Po jej ukończeniu,  
w 1983 roku, został skierowany na stanowisko 
dowódcy grupy bojowej Wydziału Działań Spe-
cjalnych 3. FO. W 1987 roku został oficerem działu 
nawigacyjnego ORP „Nawigator”. W latach  
1989-2004 pełnił służbę na stanowisku dyżur-
nego operacyjnego na SD MW i w COM MW. 

1 lipca 2004 roku został skierowany do 
służby w Dowództwie 3. Flotylli Okrętów  
i wyznaczony na stanowisko szefa Wydziału 
Rozpoznania i Walki Elektronicznej. W tym 
czasie, uzyskując uznanie oficerów, został 
wybrany Mężem Zaufania Korpusu Oficerów 
Dowództwa 3. Flotylli Okrętów. 

W kwietniu 2011 roku, w związku z wybo-
rem na Dziekana Korpusu Oficerów Marynarki 
Wojennej, został przeniesiony do Dowództwa 

Wiązanka kwiatów spoczęła na mogile 
Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, na 
Starym Cmentarzu Powązkowskim. Lotnicy 
zginęli w katastrofie RWD-6 w Cierlicku koło 
Cieszyna, kilkanaście dni po zwycięstwie  
w III Międzynarodowych Zawodach Samolo-
tów Turystycznych, 28 sierpnia 1932 roku. 

p e r y s k o p

gate tradycje polskiego oręża na morzu. 
Pierwszą jego siedzibą była stara willa przy 
plaży. Później eksponaty przenoszono wielo-
krotnie. W 2012 roku otwarto nowoczesną 
siedzibę Muzeum MW przy Bulwarze Nad-
morskim im. Feliksa Nowowiejskiego.

Marynarki Wojennej. Stanowisko to zajmował 
do 31 grudnia 2013 roku. Z chwilą rozformo-
wania Dowództwa Marynarki Wojennej, zo-
stał wyznaczony na stanowisko Dziekana 
Korpusu Oficerów Marynarki Wojennej, w ra-
mach etatów Dowództwa Generalnego RSZ. 

Odznaczony między innymi brązowym  
i srebrnym „Krzyżem Zasługi” oraz medalami 
resortowymi.
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Przed 73 laty, 1 sierpnia 1944 roku, wybuchło powstanie 
warszawskie. W obchodach rocznicy tego ważnego dla historii Polski  
wydarzenia wzięli udział przedstawiciele Marynarki Wojennej. 

Pod pomnikiem Armii Krajowej, na 
Skwerze Kościuszki w Gdyni, złożono 
wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystoś-

ci wzięła udział, między innymi, Kompa-
nia Reprezentacyjna MW oraz orkiestra 
Morskiego Oddziału SG.

Uroczystości w Sopocie, przy pomniku 
Armii Krajowej w Parku Sanitariuszki  
Inki, odbyły się także z udziałem wojsko-
wej asysty honorowej. Przy pomniku  
wystawiono posterunek honorowy. 

*    *    *
Marynarze, którzy wzięli czynny udział 

w powstaniu warszawskim, podlegali Wy-
działowi Marynarki Wojennej Komendy 
Głównej Armii Krajowej, który miał krypto-
nim „Alfa” (powstał na początku okupacji – 
w 1940 roku). Dowodził nim kmdr ppor. Anto-
ni Gniewecki ps. „Witold”. Wydział liczył 

230 osób (51 oficerów, 153 podoficerów  
i marynarzy oraz 26 pracowników służby  
cywilnej i pomocniczej), które miały tworzyć 

zalążek Marynarki Wojennej, w razie pomyśl-
nego dla Polski zakończenia wojny.

Wydział prowadził wywiad w okupowanej 
Polsce i na terytorium III Rzeszy. „Alfa”  
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dysponowała podchorążówką, w szpitalu  
św. Ducha w Warszawie, która szkoliła mary-
narzy z zakresu medycyny morskiej. Funkcjo-
nował też Tajny Instytut Morski, w którym 
były prowadzone, między innymi, kursy  
z zakresu budowy okrętu.

W przeddzień powstania warszawskiego, 
„Alfa” wystawiła do walki oddział o krypto-
nimie „Szczupak”, którego dowódcą został 
kmdr ppor. Władysław Macioch ps. „Mizia”. 

Oddział liczył około 50 marynarzy. Jego 
głównym zadaniem było opanowanie  
niemieckiego kutra patrolowego „Puma”, 
cumującego w Porcie Czerniakowskim. Przed 
wojną jednostka służyła w polskiej MW, 
jako ORP „Nieuchwytny”. Załoga zatopiła 
go w 1939 roku. Okręt został wydobyty z dna 
i przywrócony do służby przez Niemców. 

Członkowie oddziału „Szczupak” mieli 
także zdobyć nabrzeże wiślane oraz  
zabezpieczyć przeprawę przez rzekę.  
Niemieckiego kutra patrolowego nie udało 

się opanować, ale w nocy z 1 na 2 sierpnia 
marynarze zajęli Port Czerniakowski. 

b a n d e r a

W hołdzie powstańcom

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Strongman z KPW Gdynia
W dniu Święta Wojska Polskiego, 

w Gniewinie odbyła się piąta edycja 
Pucharu Polski Strongman. Dziesięciu 
utalentowanych zawodników, pięć trudnych 
konkurencji, trzech siłaczy w roli sędziów 
oraz jeden zwycięzca. Najwyższe miejsce na 

podium zajął mar. Bartłomiej Grubba  
z Komendy Portu Wojennego Gdynia. 

Na zawody Strongman w Gniewinie stawiła 
się czołówka polskich siłaczy. To jedna z naj-
większych imprez tego typu w ostatnim czasie. 
Starannie przygotowywałem się do tych  

zawodów, tym bardziej, że od dłuższego czasu 
zmagałem się z poważną kontuzją – podkreślił 
mar. Bartłomiej Grubba. Bardzo zależało mi 
na wygranej, data nie była przypadkowa.  
Moim marzeniem było, aby w dniu Święta 
Wojska Polskiego stanąć na najwyższym stop-
niu podium. Cieszę się, że się udało – dodał.

Każdy z dziesięciu zawodników musiał  
zaliczyć pięć konkurencji: ciągnięcie siedem-
nastotonowego tira, martwy ciąg (300 kg  
na liczbę powtórzeń), przysiad ze sztangą 
(260 kg na liczbę powtórzeń), yok (360 kg  
2 x 20 m), platformę na barki (160 kg na  
liczbę powtórzeń). 

Drugie miejsce w zawodach zajął Tomasz 
Lademann, a na trzeciej pozycji uplasował się 
Marcin Sendwicki.

b a n d e r a
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W nocy z 11 na 12 sierpnia przebywał 
Pan w Kłodnie. Spędzał Pan tam 

urlop?
Razem z żoną pojechaliśmy do Kłodna, aby 

spędzić tam wolny weekend. To malowniczo 
położona miejscowość wypoczynkowa, nad 
jeziorem Mausz, wśród pięknych kaszubskich 
lasów. Stanowi idealne miejsce do odpoczynku 
od codzienności oraz trudów służby. Pozwala 
na wyciszenie się, ale również daje wiele 
możliwości aktywnego spędzania wolnych, 
letnich dni. Od wielu lat jeździmy w to miejsce, 
przebywamy tam podczas urlopu oraz w czasie 
wolnym od pracy. Tego lata również gościliśmy 
tam wielokrotnie, zarówno w słoneczne jak  
i burzowe dni.  

Tym razem siła wiatru była potężna.

Tak. Po uspokojeniu się nawałnicy, kiedy 
zdałem sobie sprawę z tego, że nie była to tylko 
zwykła burza, że zniszczenia są ogromne –  
a co więcej, mogli ucierpieć ludzie – postano-
wiłem wyjść z domu. Chciałem sprawdzić, 

W jaki sposób udzielił mu Pan 
pomocy?

Po dotarciu do poszkodowanego upewni-
łem się, że nie zagraża mu już żadne niebez-
pieczeństwo, sprawdziłem jego reakcję – czy 
jest przytomny i świadomy, czy oddycha pra-
widłowo. Przeprowadziłem z nim wstępny 
wywiad na temat doznanych obrażeń, ogólne-
go samopoczucia oraz stanu zdrowia. Ułoży-
łem go w pozycji bezpiecznej. Chwilę później 
na miejsce dotarła moja żona. Przekazałem jej 
opiekę nad mężczyzną. Wiedziałem, że mogę 
jej zaufać i że udzieli poszkodowanemu odpo-
wiedniej pomocy, gdyż jest funkcjonariuszką 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Nie była to jednak jedyna ofiara 
nawałnicy, której Pan pomógł?

Okazało się, że pomocy potrzebuje również 
kilkunastoletnia dziewczyna. Miejsce – w którym 

Ze starszym marynarzem Grzegorzem Stachem z ORP „Hydrograf”, 
który udzielał pomocy osobom poszkodowanym przez sierpniową 

nawałnicę, rozmawia Tomasz Gos.

Ratunek po kataklizmie

jak wygląda sytuacja u innych osób i czy nikt 
nie ucierpiał. Wiedziałem, że w okolicy jest 
wiele przyczep campingowych i domków  
letniskowych o słabej konstrukcji, że przeby-
wają tam ludzie starsi i ktoś z nich może po-
trzebować pomocy. Po pokonaniu leżących na 
drodze potężnych, połamanych drzew i obej-
ściu pobliskich domostw, doszedłem do głównej 
drogi przechodzącej przez całą miejscowość. 
Na skrzyżowaniu dróg zobaczyłem zdenerwo-
waną kobietę, która zaprowadziła mnie do 
rannego mężczyzny. Jak później się okazało, 
była jego żoną. Krzyczała, że jej mąż został 
zraniony i leży na ziemi. Mężczyzna najprawdo-
podobniej został uderzony przez łamiącą  
się dużą gałąź lub drzewo. Nie pamiętał, co 
dokładnie się stało i w jaki sposób doznał  
obrażeń. Miał rozległą, głęboką ranę na gło-
wie, odczuwał silny ból w klatce piersiowej 
oraz ból lewego barku i całej ręki.

ORP „Hydrograf” – okręt  
rozpoznania radioelektronicznego, 
wchodzący w skład Grupy Okrętów 

Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów 
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
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 WOJSKO W WALCE Z ŻYWIOŁEM
Około 50 marynarzy i żołnierzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 12. Dywizji 

Zmechanizowanej walczyło z powodzią na terenie gminy Darłowo. Zostali wysłani do akcji 
23 sierpnia – w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Darłowo. Okazało się, że 
w wale przeciwpowodziowym – na rzece Grabowa, poniżej mostu w Porzeczu (gmina 
Darłowo) – nastąpiła około 15-metrowa wyrwa. 

Po przybyciu w zalewany rejon, natychmiast przystąpili do działań, w których użyto 
pływających transporterów samobieżnych i samochodów ciężarowo-terenowych.  
Z powietrza operację wspierał śmigłowiec wojskowy. Zadanie wojska polegało na szybkim 
uszczelnieniu oraz naprawie wału przeciwpowodziowego. Akcją Wojskowego Zgrupowania 
Zadaniowego Darłowo dowodził kpt. mar. Arkadiusz Drzewiecki.

W Wojskowym Zgrupowaniu Zadaniowym Darłowo wykorzystano sprzęt z 8. Batalionu 
Saperów w Dziwnowie (8. Flotylla Obrony Wybrzeża), 8. Pułku Przeciwlotniczego  
w Koszalinie (12. Dywizja Zmechanizowana) oraz śmigłowiec Mi-17 z 25. Brygady 
Kawalerii Powietrznej w Mińsku Mazowieckim. 

leżało przygniecione dziecko – wskazała mi 
jej matka, która pojawiła się, gdy udzielałem 
pierwszej pomocy poszkodowanemu. Była 
zrozpaczona i roztrzęsiona. Po przekazaniu 
opieki nad rannym mojej żonie, udałem się 
we wskazane miejsce. Przy dziewczynce znaj-
dował się jej ojciec oraz dwóch innych męż-
czyzn. Starali się wydostać poszkodowaną. 
Dziecko miało przygniecione nogi, ale było 
przytomne. Na przyczepę campingową,  
w której się znajdowało, spadły dwa ogromne – 
ciężkie drzewa. Stwierdziłem, że siły i środki, 
które posiadamy, nie są wystarczające do tego, 
aby dziewczynę uwolnić – dlatego przywołałem 
do pomocy dwóch kolejnych mężczyzn  
z sąsiedztwa. Wspólnymi siłami, przy wykorzy-
staniu własnych rąk i innych dostępnych przed-
miotów, po około dwóch godzinach tytanicznej 
pracy udało się wyciągnąć dziewczynę. Na 
szczęście, nie odniosła większych obrażeń.

Pana żona w tym czasie zajmowała się 
zranionym mężczyzną?

Tak. Kluczowe było to, aby zatamować  
ranę na jego głowie oraz nie dopuścić do utraty 
przytomności. Po jakimś czasie przyszła inna 
kobieta, która włączyła się w pomoc rannemu. 
Kiedy wróciłem – aby sprawdzić, jaki jest 
stan poszkodowanego – zobaczyłem, jak moja 
żona klęczy przy mężczyźnie, trzymając go 
za rękę i stara się prowadzić z nim rozmowę. 
Przez cały czas kontrolowała również jego 
funkcje życiowe. W takich sytuacjach ogromne 
znaczenie dla osób poszkodowanych ma to, 
aby udzielać im wsparcia psychicznego i pod-
trzymywać je na duchu. Zarówno dla rannego 
jak i osób bliskich oraz postronnych –  
w tej całej trudnej sytuacji, powodującej ogólną 
panikę i zamieszanie – ważne był to, aby 
wprowadzić pewien względny spokój, dać  
ludziom poczucie, że sytuacja została opano-
wana, że najgorsze już za nami, że jest wśród 
nich ktoś, kto wie, co robić i ma sprawy pod 
kontrolą. 

Na pomoc trzeba było jednak długo 
czekać.

Ktoś (nie pamiętam już kto) zadzwonił po 
straż pożarną i pogotowie ratunkowe, ale uzy-
skał informację, że żadna pomoc nie jest  
w stanie dotrzeć na miejsce. Dopóki był za-
sięg telefonii komórkowej, utrzymywaliśmy 
kontakt ze strażą pożarną i mieliśmy informa-
cję, że strażacy zmierzają pieszo w naszą stro-
nę. Ponadto – po tym jak trudne było pokona-
nie odcinka drogi, którą wcześniej przesze-
dłem, po widoku tego, co działo się dookoła, 
kiedy problem stanowiło przemieszczenie się 
kilka metrów dalej – wiedziałem, że z pewno-
ścią droga główna nie będzie przejezdna. Po 
uwolnieniu dziecka oraz upewnieniu się, że 
ranny mężczyzna ma zapewnioną fachową 
opiekę, postanowiliśmy z ojcem dziewczyny 

wyjść naprzeciw strażakom, aby ułatwić  
i przyspieszyć ich dotarcie na miejsce. Mieliśmy 
ze sobą siekiery. Przedzieraliśmy się przez 
powalone drzewa, starając się tworzyć wśród 
nich korytarz, który pozwoli strażakom 
sprawniej pokonać ten najgorszy odcinek  
drogi. Po około 1,5 km napotkaliśmy pierw-
szego z nich.

A przetransportowanie mężczyzny 
drogą lądową nie wchodziło w grę.

Pierwszy strażak, który dotarł na miejsce  
i kierował całą akcją, po zorientowaniu się  
w sytuacji podjął decyzję, że wyłączną możli-
wą drogą transportu rannego będzie droga 
wodna. Jako jedyna osoba, która znała teren 
oraz najkrótszą drogę do jeziora, udałem się 
wraz z innym strażakiem z OSP nad jego 
brzeg w celu podjęcia łodzi. Jezioro znajdo-
wało się dosyć blisko, jednakże tamtej nocy 
pokonanie tego krótkiego odcinka wydawało 
się wręcz niemożliwe. Dotarcie na miejsce 
zajęło nam sporo czasu i kosztowało wiele 
wysiłku. Ostatecznie sam pozostałem nad 
brzegiem jeziora i oczekiwałem na przypły-
nięcie łodzi, gdyż chłopak, który był ze mną, 
został wezwany z powrotem. Uczestniczyłem 
w jej zacumowaniu, a następnie poprowadzi-
łem strażaków na miejsce zdarzenia, pomaga-
jąc im w transporcie deski ratowniczej. Kie-
rownik akcji ratunkowej – po uzyskaniu od nas 

informacji na temat stanu tej drogi oraz braku 
możliwości przetransportowania nią rannego – 
postanowił, że trzeba poszukać innego przejścia. 
Któraś z osób uczestniczących w akcji zapro-
ponowała inne miejsce do podjęcia poszkodo-
wanych. Była to dłuższa droga, ale wydawało 
się, że możliwe będzie jej w miarę szybkie 
udrożnienie i przejście. 

Jak długo trwała akcja związana 
z udzieleniem pomocy i ewakuacją  

poszkodowanego mężczyzny oraz z udzie-
leniem pomocy dziewczynce?

Trudno dokładnie określić ten czas, gdyż 
nikt wówczas nie myślał o tym, aby patrzeć na 
zegarek. Czas szybko uciekał. Nawałnica  
ucichła około godziny 23.00. Wówczas wy-
szedłem z domu. Do miejsca zdarzenia dotar-
łem pewnie około godziny 23.30. Myślę, że 
wydobywanie dziewczynki mogło trwać około 
dwóch godzin. Pierwszy strażak dotarł do nas 
około godziny 3.30-4.00, więc opieka nad 
rannym trwała około 3-4 godzin.  Kiedy udało 
się przetransportować mężczyznę do jeziora, 
mogło być około godziny 4.30-5.00, gdyż  
robiło się już dosyć jasno. Po tym wszystkim, 
rozpoczęła się praca związana z udrożnianiem 
drogi przejazdu. Najważniejsze jest jednak to, 
że z powodzeniem udało nam się przeprowa-
dzić akcję ratującą zdrowie, a może nawet  
życie.
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Pięćdziesiąt lat temu miał miejsce tragiczny wypadek. Awaria  
w kotłowni spowodowała śmierć siedmiu marynarzy. Z tej okazji 
odbyły się uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie. 

Załoga historycznego niszczyciela 
stanęła na uroczystej zbiórce. Na-
stępnie, w Salonie Kaprów, odbyła się 
prelekcja – przedstawiająca okolicz-

ności wypadku, jego następstwa i skutki. Były 
także wspólne wspomnienia członków rodzin 
osób, które zginęły w wyniku wypadku oraz 
ówczesnej załogi – biorącej udział w akcji  
ratowniczej. 

Około południa, na Zatoce Gdańskiej,  
w miejscu tragedii sprzed 50 lat, uczestnicy 
obchodów złożyli – z pokładu ORP „Wodnik” – 
wieńce ku czci zmarłych marynarzy. 

Stanęliśmy dzisiaj – w tak licznym gronie –
na pokładzie ORP „Wodnik”, aby uczcić pa-
mięć siedmiu członków załogi niszczyciela  

ORP „Błyskawica”, którzy w tym miejscu Zatoki 
Gdańskiej ponieśli tragiczną i okrutną w swo-
jej wymowie, nawet jak na żołnierza, śmierć – 
mówił kmdr por. Walter Jarosz, dowódca 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”. Pomimo 
upływu 50 lat, pamięć o tamtych wydarzeniach 
nie została zatarta i trwać będzie dalej, bo ma-
rynarze nigdy nie zapominają o marynarzach, 
bo naszą pamięć konserwuje morska sól i jed-
ność ludzi morza – dodał. Uroczystości zakoń-
czyła Msza Święta w intencji członków załogi 
ORP „Błyskawica”, którzy zginęli na jego  
pokładzie 9 sierpnia 1967 roku. 

Tego dnia rano, podczas wykonywania zadań 
na morzu, doszło do pęknięcia rurociągu paro-
wego w kotłowni okrętu. Na zewnątrz wydo-
stała się para pod wysokim ciśnieniem. Zaalar-
mowana załoga szybko odcięła dopływ paliwa 
i rozpoczęła akcję ratowniczą. Otwarto włazy 
kotłowni i zaczęto ją polewać wodą. 

Niestety, wskutek wypadku śmierć poniosło 
czterech marynarzy, a trzech kolejnych zostało 
ciężko poparzonych. Na pokładzie okrętu 
udzielono poszkodowanym pierwszej pomocy 
i rozpoczęto ewakuację. Mimo szybko przepro-
wadzonej akcji ratunkowej, jeden z ewakuowa-
nych zmarł w drodze do szpitala, a dwóch  
pozostałych – już w 7. Szpitalu Marynarki  
Wojennej w Gdańsku-Oliwie. 

Pośmiertnie ppor. mar. Jerzy Malinowski  
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,  
a bsmt Ignacy Kondrat, bsmt Kazimierz 
Marulewski, st. mar. Roman Jurczyga, st. mar. 
Stefan Kowalczyk, st. mar. Stefan Lepczyński 
i st. mar. Edward Stachniuk Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Wszyscy zostali 
także awansowani na kolejny stopień wojskowy. 
Ich nazwiska widnieją na śródokręciu niszczy-
ciela, wyryte na mosiężnej tabliczce. 

Powstałe zniszczenia wykluczały dalszą 
eksploatację niszczyciela, który nie nadawał 
się już do remontu. Został przeholowany do 
świnoujskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, 
gdzie załodze powierzono zadanie wsparcia 
obrony przeciwlotniczej. 

Ostatecznie, wycofany ze służby niszczy-
ciel ORP „Błyskawica” w 1976 roku zastąpił 
ORP „Burza” i od tamtego czasu – jako okręt-
-muzeum – stanowi wizytówkę Gdyni.

Oddali młode życie  
na ORP „Błyskawica”

5 0  l a t  o d  t r a g e d i i
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kmdr ppor. Radosław Pioch 
rzecznik3fo@ron.mil.pl
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W 1967 roku nie był Pan żołnierzem 
zawodowym?

Odbywałem wówczas zasadniczą służbę 
wojskową. W Marynarce Wojennej trwała ona 
trzy lata. W sierpniu 1967 roku został mi 
jeszcze jeden rok i dwa miesiące służby na 
okręcie. 

Służył Pan wówczas na ORP „Błyskawica”, 
ale nie trafił Pan na ten okręt od razu 

po założeniu munduru marynarskiego?
Początkowo odbywałem służbę wojskową 

w Ustce. Tam przeszedłem ogólne przeszko-
lenie, między innymi związane z obsługą broni 
palnej i musztrą. Kilka miesięcy później, po 
złożeniu przysięgi wojsko-
wej, zostałem – wraz z kole-
gami z mojego rocznika – 
przeniesiony do Gdyni. 
Rozpocząłem służbę na 
ORP „Gryf”, gdzie szkoli-
łem się na maszynistę tur 
binowego. Koledzy, którzy 
dostali się na ten okręt, 
przechodzili kurs palaczy- 
-kotlarzy, drenarzystów  
i elektryków. Półtora miesiąca później, otrzyma-
łem świadectwo ukończenia kursu młodszego 
maszynisty turbinowego i zostałem przydzie-
lony do służby na ORP „Błyskawica”. Pamię-
tam swoje przerażenie, kiedy po raz pierwszy 
wszedłem do maszynowni. Nigdy wcześniej 
na okręcie nie widziałem takiej ilości pomp, 
przewodów i zaworów. Oczywiście, w krótkim 
czasie musiałem się nauczyć działania wszyst-
kich urządzeń w maszynowni. System szkole-
nia był bardzo prosty: jeśli przełożony zadał 
pytanie, dotyczące jakiegoś urządzenia w ma-
szynowni, a zapytany nie znał odpowiedzi – 
robił dwadzieścia „pompek”. Dodatkowo,  
żeby wyjść na przepustkę, trzeba było znać 
budowę całego okrętu. Motywacja do nauki 
była więc duża. Dzięki temu – w krótkim cza-
sie – w małym palcu miałem budowę całego 
okrętu, a maszynownię mógłbym obsługiwać 
z zamkniętymi oczami. 

W tamtym czasie ORP „Błyskawica” 
był sprawny pod względem tech-

nicznym?
Trzy tygodnie przed tragicznymi wydarze-

niami na „Błyskawicy”, wyruszyliśmy w rejs 
do Bałtyjska. Była tam narada państw ówczes-
nego Układu Warszawskiego i na pokładzie 
naszego okrętu przetransportowaliśmy na nią 
oficerów z Dowództwa Marynarki Wojennej. 
W niektórych momentach, płynęliśmy z pręd-
kością 30 węzłów. „Błyskawica”, mimo że nie 
była najnowszą jednostką, była bardzo sprawna 
pod względem technicznym i w tamtym czasie 
niewiele ustępowała nowszym okrętom tej 
klasy na Bałtyku. 

Pamięta Pan 9 sierpnia 1967 roku?

Pamiętam bardzo dobrze. Wychodziliśmy 
tego dnia w morze. Od godziny 4.00 palacze 
rozpalali kocioł pomocniczy, z którego para 
równomiernie nagrzewała turbinę. Nagrzewa-
nie trwało cztery godziny. Długość wału tur-
biny, po nagrzaniu, zwiększała się o trzynaście 
milimetrów. Tego dnia, o godz. 8.00, skoń-
czyłem służbę w maszynowni. „Błyskawica”, 
z „Wichrem” i „Gromem”, wyszła w morze 
na ćwiczenia. Na pokładzie okrętu byli też 
studenci z łódzkiej akademii medycznej. Już 
dokładnie nie pamiętam, dlaczego płynęli  
z nami – pewnie odbywali praktyki. W każdym 
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razie, ja po służbie poszedłem do pomiesz-
czenia „G” – gdzie byłem zakwaterowany –  
i zasnąłem. Obudził mnie wybuch. Spojrza-
łem na zegar – była godzina 9.07. 

Wybiegł Pan na otwarty pokład?

Tak. Byliśmy podzieleni na dwie grupy, 
które miały przydzielone zadania w razie 
awarii na okręcie – „grupa awaryjna rufa”  
i „grupa awaryjna dziób”. Od razu zameldo-
wałem się u bosmana Franciszka Szeligi,  
szefa drenarzystów, który był dowódcą „grupy 
awaryjnej dziób”. W tym czasie, na lewej bur-
cie, zgromadziło się dowództwo Dywizjonu 
Niszczycieli z dowódcą okrętu. Dowiedzia-
łem się, że w drugiej kotłowni nastąpił wy-
buch. Nie było jednak wiadomo, który ze 

znajdujących się tam dwóch kotłów uległ 
awarii. Z kolegą mar. Mirosławem Jankowskim, 
który odbywał ze mną zasadniczą służbę woj-
skową, otworzyliśmy więc zawory bezpieczeń-
stwa obydwu kotłów – po to, żeby para  
z nich wydostała się przez komin. Potem  
zamknęliśmy zawory, przez które dostarczany 
był olej opałowy (mazut – przyp. red.) do  
kotłów. Zablokowaliśmy również pompy  
zasilające kotły w wodę. 

Dowódca działu szóstego komandor pod-
porucznik Bronisław Przybyła otworzył właz 
do kotłowni – warto tutaj zaznaczyć, że para  
w kotłach miała temperaturę 330 stopni Celsjusza 
i ciśnienie 26 atmosfer. Para momentalnie go 

wypchnęła. Gdyby nie re-
lingi, wypadłby za burtę. 
Para poparzyła mu również 
twarz. 

Pan wszedł pierwszy 
do kotłowni?

Drenażysta podłączył 
wąż przeciwpożarowy do 
prądownicy, ale bał się 
wejść do kotłowni. Posta-

nowiłem więc, że to ja wejdę. Zacząłem po-
woli schodzić po trapie i wodą z węża przeciw-
pożarowego oblewałem kanały wentylacyjne, 
które dostarczały powietrze do kotłowni, oraz 
kotły. Zobaczyłem ciało pierwszego kolegi. 
Po chwili zauważyłem też ciała trzech pozo-
stałych marynarzy. Wszystkie były czerwone 
i bardzo spuchnięte. Krzyknąłem: koledzy, 
koledzy! Myślałem, że może w kotłowni jest 
jeszcze ktoś, kto da oznaki życia, ale nie  
usłyszałem żadnego odgłosu. Wyszedłem  
z kotłowni cały mokry. Byłem w szoku. Dowód-
ca okrętu spytał mnie: co jest? A ja odpowie-
działem tylko: koniec. Rzuciłem beretem  
o pokład okrętu i zemdlałem. 

Nie brał Pan udziału w dalszej akcji?

Nie. Opowiadano mi później, że jeszcze 
kilku kolegów zostało poparzonych. Studenci 
z łódzkiej akademii medycznej brali udział  
w akcji ratunkowej, ale oprócz czterech  
marynarzy z kotłowni, życie straciło również 
kilku innych członków załogi. Podporucznik 
marynarki Jerzy Malinowski zmarł na pokła-
dzie kutra torpedowego – w drodze do szpitala, 
a bosmanmat Ignacy Kondrat i starszy mary-
narz Roman Jurczyga zmarli w nocy w oliw-
skim szpitalu Marynarki Wojennej. 

W 2008 roku odsłaniał Pan, na 
„Błyskawicy”, tablicę upamiętniają-

cą to tragiczne wydarzenie? 
Tak. Są na niej wygrawerowane nazwiska 

marynarzy, którzy wówczas ponieśli śmierć  
na niszczycielu.

Zabójcza para
Ze st. mar. rez. Edwardem Gawendą,  

byłym członkiem załogi ORP „Błyskawica”,  
rozmawia Tomasz Gos.
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W tegorocznych manewrach 
wzięło udział około dwa ty-
siące marynarzy i żołnierzy, 
pięć okrętów podwodnych, 

jedenaście okrętów nawodnych oraz osiem samo-
lotów rozpoznawczych i zwalczania okrętów pod-
wodnych (ZOP) – reprezentujących siły: Francji, 
Niemiec, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Polski, Kanady i Holandii. 
Dowodzona przez kmdr. por. Macieja Matuszew-
skiego, polska fregata uczestniczyła w tym 
ćwiczeniu po raz trzeci.

Zagrożenie spod wody
Manewry rozpoczęto 26 czerwca. Przez 

pierwsze dwa dni polska fregata – z innymi 
jednostkami NATO – ćwiczyła manewrowa-
nie w szyku oraz prowadziła trening oficerów 
wachtowych (doskonalący podejście do tan-
kowania w ruchu). Przeprowadzono również 
ćwiczenie z zakresu OTHT (amer. Over-The-
-Horizon Targeting), polegające na zwalcza-
niu celów znajdujących się poza zakresem 
obserwacji technicznej okrętu, przy współ-
pracy ze śmigłowcem – m.in. za pośrednic-
twem systemu NTDS (ang. Naval Tactical 
Data System) Link-11.

Zasadniczym zadaniem międzynarodowe-
go zespołu było ZOP. W tym roku nabrało to 
szczególnego znaczenia, gdyż zaledwie kilka 
dni wcześniej Finowie wykryli niezidentyfi-
kowany okręt podwodny u swoich wybrzeży. 
Dlatego, już drugiego dnia rozpoczęto ma-

newry związane z zaznajomieniem się obser-
watorów oraz obsady BCI (Bojowego Cen-
trum Informacji) z jednostkami tej klasy. 

Wśród nich znalazły się nawet tak potężne 
okręty, jak amerykański USS „Toledo”  
(SSN-769). Ten wielozadaniowy, uderzenio-
wy okręt podwodny z napędem nuklearnym 
należy do zmodyfikowanego typu 688i (Los 
Angeles). Jednostki te są niezwykle ciche  
i uzbrojone – dosłownie – „po zęby”. Obok 
wyposażenia w dwanaście pionowych wy-
rzutni systemu VLS (amer. Vertical Laun-
ching System) do rakiet manewrujących 
UGM-109 Tomahawk SLCM (amer. Subma-
rine Launched Cruise Missile), dysponują 
najnowszą wersją ciężkich torped akustycz-
nych Mk-48 ADCAP (o zasięgu skutecznym – 
oficjalnie – ok. 40 km i prędkości przebiegu 
powyżej 55 węzłów).

W ćwiczeniach uczestniczyła szeroka  
gama okrętów podwodnych. Był amerykań-

ski i francuski uderzeniowy okręt podwodny 
z napędem nuklearnym (typu Los Angeles  
i Rubis), niemiecki (typu 212A) z napędem 
niezależnym od powietrza i norweski (typu 
Ula) z napędem klasycznym. Operowały one 
na sporym obszarze, na bardzo dużych głę-
bokościach. Rejon operacyjny był podzielony 
na 6 tzw. podobszarów, na których jednostki 
nawodne ćwiczyły poszczególne elementy za-
dań z zakresu ZOP. Klasyczne okręty pod-
wodne – w tym te z napędem niezależnym od 
powietrza – by zachować skrytość działania,  
operują ze stosunkowo niewielką prędkością 
operacyjną (ok. 3-5 węzłów – przyp. S.L.). 
Trzeba na nie niemal wejść, by zostać zaata-
kowanym. Zupełnie inaczej ma się sprawa 
z uderzeniowymi okrętami podwodnymi z napę-
dem nuklearnym. Amerykański USS „Toledo” 
już na starcie miał olbrzymią przewagę, gdyż 
jest jednostką nie tylko cichą, ale również 
bardzo szybką (prędkość operacyjna wynosi FO
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Mangusta po islandzku
Fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273) uczestniczyła, od 19 czerwca do  
11 lipca, w międzynarodowych manewrach „Dynamic Mongoose 2017” na północnym Atlantyku. 
Ćwiczono – przede wszystkim – poszukiwanie, wykrywanie i zwalczanie okrętów podwodnych. 
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Powrót
Pod koniec manewrów, załoga fregaty 

przez dwa dni ćwiczyła 14-godzinne, zaawan-
sowane procedury ZOP oraz obsad radio. 
Ostatniego dnia – 5 lipca – po raz kolejny odbyło 
się tankowanie w ruchu, po czym oficjalnie 
zakończono ćwiczenia. 

ORP „Gen. T. Kościuszko” wrócił z wód 
islandzkich do Gdyni 11 lipca, witany przy 
nabrzeżu przez dowódcę 3. Flotylli Okrętów 
kontradmirała Krzysztofa Jaworskiego.

Okręt – mimo swego wieku – nadal spisuje 
się doskonale. Podczas rejsów nie odnotowu-
jemy żadnych istotnych problemów natury 
technicznej. Fregaty typu O. H. Perry projek-
towano bowiem od samego początku  
w sposób przemyślany. Sami Amerykanie 
rozpatrują obecnie reaktywację kilku  
jednostek tego typu. Nasza załoga stanęła na 
wysokości zadania – podczas tych ćwiczeń 
nawet mnie mile zaskoczyła swoim profe- 
sjonalizmem – mimo iż zawsze radzi sobie 
bardzo dobrze, o czym wielokrotnie wspomi-
nałem. Trzeba pamiętać, że na północnym 
Atlantyku karty rozdaje pogoda. Mieliśmy 
ciężki sztorm na dojściu i podobne warunki 
podczas powrotu. Całe szczęście, podczas 
dwóch tygodni ćwiczeń warunki hydrometeoro-
logiczne były niemal idealne, dlatego udało 
się nam zrealizować wszystkie zadania  
z powodzeniem. Były to dni ciężkiej pracy, 
ale wysiłek się opłacił. Odnotowaliśmy  
szereg sukcesów podczas realizacji zadań  
z zakresu ZOP. Zostało to zauważone i doce-
nione przez dowództwo manewrów – pod-
sumowuje kmdr por. Maciej Matuszewski.

11     

ok. 15 węzłów). W razie kłopotów, może sko-
rzystać ze swojej maksymalnej prędkości 
podwodnej (ponad 30 węzłów – przyp. S.L.) 
i oddalić się z niebezpiecznego regionu. Poza 
tym, jednostki tego typu mogą razić cele  
z bardzo dużej odległości (np. rakietami  
manewrującymi), korzystając z danych pozy-
skanych z zewnętrznych środków wsparcia – 
podkreśla kmdr por. Maciej Matuszewski.

Po zakończeniu podstawowych ćwiczeń  
z zakresu ZOP, rozpoczęto zasadnicze – za-
awansowane manewry, związane z konwojo-
waniem jednostki (HVU). Ze względu na 
specyficzne warunki hydrologiczne, które  
o tej porze roku zwykle panują na północnym 
Atlantyku, ćwiczenia te okazały się bardzo 
trudne. Mimo to, polscy marynarze – po raz 
kolejny – pokazali się z dobrej strony. Kilka-
krotnie udało się wykryć i namierzyć okręty 
podwodne pełniące rolę tzw. „agresora”. 
ORP „Gen. T. Kościuszko”, zaraz po wykry-
ciu „wrogiego” okrętu podwodnego, został 
wydelegowany do grupy aktywnie zwalczają-
cej podwodnego napastnika. Polską fregatę 
wyznaczono również do pełnienia roli okrętu 
dowodzenia ćwiczeniem związanym z ochro-
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ną jednostki konwojowanej przed atakami 
spod wody.

Po raz kolejny klasę pokazali nasi hydro-
akustycy, obsługujący stację holowaną z sys-
temem cyfrowej obróbki dźwięku SQR-19PG 
(TACTAS). Ze wszystkimi okrętami podwod-
nymi, biorącymi udział w tegorocznych ma-
newrach, udawało nam się uzyskać kontakt 
(czasem na bardzo dużych odległościach)  
i wykonać na nie symulowany atak torpedo-
wy (zwieńczony „suchym” odpaleniem tor-
pedy). Na początku – jak zwykle w tego typu 
ćwiczeniach – szlifowaliśmy podstawy na-
wiązywania kontaktu z okrętem podwodnym 
(jednostka wynurza się wówczas przy burcie, 
dzięki czemu można dokonać ogólnego roz-
poznania sylwetki, masztów itp.). Później 
przeszliśmy na bardziej zaawansowany po-
ziom, w tym działania osłonowe z udziałem 
lotnictwa. Odnieśliśmy sporo sukcesów, przy 
czym szczególnie ułatwiła nam pracę wspo-
mniana stacja holowana. Stacja podkilowa, 
szczególnie w fazie poszukiwania okrętów 
podwodnych, jest raczej mało przydatna – 
jest to bowiem urządzenie opracowane bar-
dziej z myślą o ataku, a więc do fazy aktyw-
nego zwalczania okrętów podwodnych – 
tajniki działań ZOP zdradza dowódca fregaty 
kmdr por. Maciej Matuszewski.

Praktyczne szkolenia
Podczas „Dynamic Mongoose 17” polska 

fregata brała również udział w ćwiczeniach 
związanych z realizacją innych zadań. Obej-
mowały one m.in. zwalczanie okrętów na-
wodnych, odpieranie ataków z powietrza, 
działania asymetryczne z wykorzystaniem 
szybkich łodzi motorowych, czy też tankowa-
nie okrętu w ruchu. Uzupełnianie zapasów 
metodą trawersową – tzw. RAS (ang. Reple-
nishment At Sea), to jeden z najbardziej nie-
bezpiecznych i skomplikowanych manewrów, 
jakie okręty wykonują w morzu. Jednostki 
muszą poruszać się stałym kursem i pręd- 
kością, w bardzo niewielkiej odległości od 
siebie. Zadanie to jest szczególnie niebez-
pieczne podczas nawigowania w złych wa-
runkach hydrometeorologicznych. Ponadto, 
w tej fazie RAS, okręty są niemal całkowicie 
bezbronne – a więc podatne na atak.

W ostatnich dniach manewrów, fregata 
ORP „Gen. T. Kościuszko” przeprowadziła 
tankowanie w ruchu z brytyjską jednostką 
RFA „Wave Ruler” (A390), a następnie  
wykonała serię ćwiczeń związanych z zagad-
nieniami asymetrycznymi. W trakcie manew-
rowania okrętów w szykach, załoga prowadziła 
szkolenia programowe, obejmujące m.in.  
ćwiczenia grup OPA (Obrony Przeciwawaryj-
nej) w walce z wodą i pożarem. Obsada BCI 
stale doskonaliła swoje umiejętności w łącz-
ności taktycznej oraz walce radioelektronicz-
nej (WRE). 

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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 Kiedy tylko dostrzeżono niebezpie-

czeństwo, kpt. mar. Bogusław 
Krawczyk rozkazał zejść awaryj-
nie na większą głębokość. W od-

ległości około 5 mil morskich od tzw. Góry 
Szwedów (na wschodnim krańcu Mierzei 
Helskiej) – niestety – nie było zbyt głęboko,  
w związku z tym jednostki niemieckie miały 
ułatwione zadanie. Co więcej, po raz kolejny 
„Wilk” okazał się – jak na swoją klasę –  
okrętem nazbyt hałaśliwym.

ORP „Wilk” pod bombami
Znając namiar na polski okręt podwodny, 

niemieckie trałowce cyklicznie obrzucały go 
seriami bomb głębinowych. W ciągu 12 godzin 
aż 32 z nich rozerwały się w bezpośredniej 
bliskości kadłuba „Wilka”. Eksplozje spowo-
dowały, między innymi, uszkodzenia rufo-
wych sterów głębokości, rozszczelnienia 
zbiorników paliwa i kilku zaworów dennych 
oraz tłumika na lewej burcie. Ponadto, od 
wstrząsów, awarii uległ kompas magnetyczny. 
W wyniku odniesionych uszkodzeń okręt 
osiadł na dnie, na głębokości 87 metrów. 
Wnętrze jednostki wypełnił dym. W miarę 
upływu czasu, powietrze stawało się coraz 
mniej zdatne do oddychania. Załodze wydano 
maski oraz puszki z solą regeneracyjną.

W tej krytycznej sytuacji, okręt podwodny 
ocaliło przysłowiowe wojenne szczęście.  

Po raz kolejny Niemcy, zbyt pochopnie, uznali  
gęstą plamę oleju na powierzchni (który  
wyciekł z uszkodzonych zbiorników „Wilka”) 
za dowód zatopienia polskiej jednostki i –  
w związku z tym – odeszli z akwenu. Jeszcze 
przez jakiś czas uszkodzony „Wilk” przebywał 
w zanurzeniu. Dokonano wówczas niezbęd-
nych napraw, uszczelniono zbiorniki i odpom-
powano wodę, po czym okręt podniósł się na 
głębokość peryskopową. Około północy  
(6 września) wykryto nieprzyjacielski konwój 
statków zaopatrzeniowych, jednak z uwagi na 
zbyt dużą odległość oraz uszkodzenia polskiemu 
okrętowi nie udało się wyjść na dogodną  
pozycję do ataku.

Decyzja kapitana Krawczyka
Krążąc bezproduktywnie w wyznaczonym 

sektorze i borykając się z pogarszającym się 
stanem technicznym okrętu, dowódca  
ORP „Wilk” kpt. mar. Bogusław Krawczyk 

usiłował nawiązać kontakt z Dowództwem 
Floty. Udało się to dopiero 8 września po  
północy. „Wilk” otrzymał wówczas rozkaz 
zmiany sektora patrolowego i przejścia na 
północ od latarni morskiej Stilo w miejsco-
wości Osetnik (dawniej Stilo), niedaleko  
Sasina. Fatalny stan techniczny okrętu  
spowodował, że dotarł on na wyznaczony 
akwen dopiero następnego dnia.  
W tych okolicznościach, próbowano wykonać 
atak torpedowy na niewielki niemiecki kon-
wój, jednak nieskutecznie – w ostatniej chwili 
nieprzyjacielskie jednostki wykonały zwrot  
o 60 stopni i odeszły na wschód. 

Niesprawność okrętu wyczerpała w końcu 
cierpliwość dowódcy i załogi. W związku  
z tym, kpt. mar. Bogusław Krawczyk  
skontaktował się (drogą radiową),  
w nocy z 10 na 11 września, z dowódcą Floty 
kadm. Józefem Unrugiem. Zamysłem dowód-
cy „Wilka” było szybkie dokowanie jednostki 

Usiłując dotrzeć do swojego sektora patrolowego, 5 września ORP „Wilk” został wykryty przez 
cztery niemieckie trałowce typu M i samolot. Rozpoczęła się obława, która trwała – nieustannie – 
przez ponad dwanaście godzin i kosztowała polski okręt utratę gotowości bojowej. 

Dywizjon Okrętów Podwodnych w 1939 roku

Wojenna odyseja „Wilka”

Ćwiczebny alarm powietrzny  
na pokładzie ORP „Wilk”, w 1940 roku

CZęść 2
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Kmdr ppor. Bogusław KrawczyK 
urodził się 15 maja 1906 r. w Dubience. Po 
ukończeniu gimnazjum, wstąpił do 
Oficerskiej Szkoły MW w Toruniu. Promocję 
oficerską uzyskał w 1928 r., jako prymus 
rocznika. Skierowany na dalszą naukę do 
francuskiej École d'Application des 
Enseignes de Vaisseau, odbył rejs 
szkoleniowy na krążowniku pancernym 
„Edgar Quinet”. Po zakończeniu nauki, 
w 1929 r. wrócił do kraju i otrzymał 
przydział do Flotylli Pińskiej. Od 1930 r. był 
oficerem Dowództwa Floty, później 
Kierownictwa MW. W latach 1931–1932 
ukończył École de Navigation Sous-Marine 
w Tulonie, a w 1934 roku – Kurs Oficerów 
Broni Podwodnej. Służył na OORP „Wilk”  
i „Żbik”. W 1938 roku – jako kpt. mar. – 
objął dowództwo ORP „Wilk”. Podczas 
wojny obronnej w 1939 r., przejście przez 
Cieśniny Duńskie ORP „Wilk” zostało 
uznane za spory wyczyn bojowy oraz 

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

reflektor, którego snop światła omiótł rufę 
polskiego okrętu. Jednak po raz kolejny,  
szczęście uśmiechnęło się do Polaków. Co prawda, 
Niemcy wypatrzyli „Wilka” w mrokach nocy, 
jednak błędnie sklasyfikowali go jako okręt 
szwedzki i spokojnie odeszli z akwenu.

Po pokonaniu Sundu, kpt. mar. Bogusław 
Krawczyk poinformował o tym Dowództwo 
Floty. Dalsza część rejsu przebiegła bez więk-
szych trudności. Po czterech dniach marszu 
przez Kattegat, Skagerrak i Morze Północne, 

oraz uzupełnienie zapasów (to, co zostało,  
zabezpieczało potrzeby maksymalnie na 10 dni 
rejsu). W odpowiedzi otrzymał rozkaz przej-
ścia do Wielkiej Brytanii lub – jeśli to niemoż-
liwe – patrolowania wyznaczonego sektora, aż 
do wyczerpania zapasów, a następnie interno-
wania okrętu w Szwecji.

Większość załogi „Wilka” – z dowódcą na 
czele – była za przejściem do Wielkiej Brytanii 
i kontynuowaniem walki. Kapitan Krawczyk 
powiadomił więc Dowództwo Floty o swojej de-
cyzji (otrzymał zgodę), jednak od razu nie 
skierował okrętu w kierunku Sundu. Mimo 
uszkodzeń, postanowił pozostać jeszcze jeden 
dzień w sektorze patrolowym, z nadzieją na za-
topienie jakiejkolwiek jednostki nieprzyjaciela. 
Nie złapano jednak żadnego kontaktu z niemiec-
kimi jednostkami i (12 września) ORP „Wilk” 
skierował się w stronę Cieśnin Duńskich.

Co ciekawe, starsze opracowania wspomi-
nają, że 11 września polski okręt podwodny 
patrolował wody Zatoki Meklemburskiej  
i próbował wykonać atak na niemiecki ciężki 
krążownik „Admiral Hipper”. Okazało się to 
kolejnym mitem. ORP „Wilk” był wówczas  
w drodze na Sund i – nawet gdyby od chwili 

trinne. Podczas przejścia cieśninami, na okrę-
cie stale obowiązywał alarm bojowy. Obsa-
dzone były wszystkie stanowiska, w tym arty-
leria. Spodziewano się bowiem, że w razie 
wykrycia, nieprzyjaciel może chcieć zająć 
„Wilka”. Oficer działu broni podwodnej  
por. mar. Bogusław Romanowski – na wszelki 
wypadek – otrzymał od kapitana Krawczyka 
rozkaz przygotowania specjalnych ładunków  
wybuchowych, które miałyby – w razie po-
trzeby – posłużyć do autodestrukcji okrętu.

otrzymania zgody na przejście do Wielkiej 
Brytanii szedł na powierzchni z maksymalną 
prędkością (14,5 węzłów) – w żaden sposób 
nie zdołałby dotrzeć o świcie w rejon Zatoki 
Meklemburskiej. Zresztą, w swoim sprawoz-
daniu dla kadm. Jerzego Świrskiego (szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej) dowódca  
„Wilka” ani słowem nie wspomniał o napotka-
niu niemieckiego krążownika.

Kurs – Anglia
ORP „Wilk” osiągnął Sund 14 września  

o godzinie 21.40, wchodząc do kanału Flin-

Utrzymanie stałej gotowości bojowej oka-
zało się zasadne. Wkrótce dostrzeżono dwa 
zaciemnione okręty, idące z przeciwnego kie-
runku. Był to niemiecki niszczyciel Z4  
„Richard Beitzen” (typu Leberecht Maass)  
i torpedowiec „T107” (typu Wolf). Kapitan 
Krawczyk kazał wówczas nieco zmienić kurs 
w lewo, tak że jego okręt znalazł się po 
mrocznej stronie wyspy Saltholm, natomiast 
niemieckie jednostki wyraźnie odznaczały się 
na tle oświetlonego Malmö. Niemieckie okręty 
minęły „Wilka” w odległości zaledwie 60 me-
trów. Wówczas, na jednym z nich, włączono 

załoga polskiego okrętu podwodnego nawią-
zała łączność z Admiralicją Royal Navy. Na 
spotkanie wyszedł w morze mały niszczyciel 
HMS „Sturdy” (H28), który (20 września)
spotkał się z „Wilkiem” na zatoce Firth of 
Forth (w Szkocji). Jeszcze tego samego dnia, 
polski okręt – w towarzystwie brytyjskiego 
niszczyciela – wpłynął do Rosyth, będąc 
pierwszym (i zarazem przedostatnim) okrę-
tem podwodnym II Rzeczypospolitej, któremu 
udało się przedrzeć z Bałtyku do Anglii.

nawigacyjny. Został za to odznaczony 
Distinguished Service Order, a następnie 
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari 
(był odznaczony również Krzyżem 
Walecznych oraz Medalem Morskim).  
W połowie 1940 roku został awansowany 
do stopnia kmdr. ppor. i wysłany do Szwecji 
z tajną, zakończoną fiaskiem, misją 
przygotowania przejścia do Anglii 
internowanych tam trzech polskich OP.  
Po powrocie na stanowisko dowódcy  
ORP „Wilk”, stanął przed problemem 
upadku dyscypliny i morale załogi – 
spowodowanego m.in. złym stanem 
technicznym okrętu – oraz konfliktu 
personalnego z przełożonymi. 19 lipca 
1941 roku popełnił samobójstwo w Dundee. 
Miał opinię jednego z najlepszych oficerów 
okrętów podwodnych w MW – o dużej 
wiedzy, kulturze i zdolnościach dowódczych. 
Znał biegle cztery języki, grał na fortepianie, 
malował, pisał wiersze i żeglował.
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Złudna wizja wiecznego pokoju, który 
miały zapewnić wyłącznie zabiegi 
dyplomatyczne, prysła wraz z kolejny-
mi posunięciami Władimira Putina  

i jego agresywną polityką. W związku z tym, 
w kwietniu 2015 roku, Riksdag opowiedział 
się za znacznym zwiększeniem budżetu 
obronnego na lata 2016-2020.

Siły morskie
Siły morskie Szwecji posiadają tę samą 

strukturę organizacyjną zarówno na czas po-

koju jak i wojny. Na czele stoi, wyznaczony 
przez króla na sześć lat, dowódca sił mor-
skich. Dowództwo mieści się w Sztokholmie. 
Operacyjnie są mu podporządkowane: flota 
wojenna, dowództwo Ochotniczego Korpusu 
Morskiego, szkoły i ośrodki szkolenia oraz 
cztery regionalne dowództwa morskie. Tym 
ostatnim podlegają:  bazy morskie, pododdziały 
rozpoznawcze, brygady artylerii nadbrzeżnej, 
dywizjony śmigłowców morskich i przybrzeż-
nych jednostek pływających oraz wsparcia 
technicznego, a także służba zdrowia – leżące 
na ich obszarze.

Siły nawodne składają się z: dwóch flotylli 
uderzeniowych (3. Sjöstridsflj i 4. Sjöstridsflj), 
flotylli okrętów podwodnych (1. Ubåtsflottiljen) 
oraz regimentu piechoty morskiej (Amf 1). 
Okręty Svenska Marinen stacjonują głównie 
w Karlskronie i Berga (w bazie Muskö), jed-
nak operują również z baz w Göteborgu  
i Skredsvik. Całością sił morskich Szwecji 
dowodzi kadm. Jens Gunnar Peter Nykvist.

Podstawą sił uderzeniowych są okręty pod-
wodne z napędem niezależnym od powietrza, 

opartym na silniku Stirlinga. Szwecja dyspo-
nuje pięcioma jednostkami tej klasy – trzema 
najnowszymi typu Gotland (A19) oraz dwoma, 
całkowicie przebudowanymi, typu Södermanland 
(mod. Västergötland, A17). Jednostki typu 
Gotland okazały się niezwykle udane.  
Niedawno spółka Saab otrzymała kontrakt na 
budowę dwóch nowych okrętów podwodnych 
typu A26 oraz kolejną fazę modernizacji  
i remont generalny typu A19. 

Pod koniec XX wieku Szwecja rozpoczęła 
prawdziwą rewolucję, projektując i wprowa-
dzając do linii pięć „kompleksowo niewi-
dzialnych” korwet rakietowych typu Visby 
(projektu YS 2000). Jedną z najważniejszych 
spraw, przed którą stanęli projektanci i kon-
struktorzy, było rozstrzygnięcie, z czego zbu-
dować kadłub niewiele ponad 600-tonowych 
jednostek. Zrezygnowano z tradycyjnej stali, 
na rzecz kompozytowego materiału – ze 
wzmocnionych włókien węglowych (lamino-
wanych żywicą winyloestrów oraz polichlorku 
winylu, który zawiera włókna węglowe) oraz 
ceramicznych – kładzionego wielowarstwowo. 

Svenska Marinen w ostatnich latach wyrosła na znaczną siłę morską. Nasi północni sąsiedzi 
zmieniają przy tym organizację obrony. Wiedzą, że – jako stosunkowo mały kraj – prawdopodobnie 
nie będą w stanie rozwinąć systemu mogącego w czasie rzeczywistym kontrolować  
i neutralizować potencjalnego przeciwnika. 

Część 2

Siły morskie Szwecji – 
kurs w stronę NATO
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Przyjęte rozwiązania technologii „stealth” 
sprawdziły się w praktyce. Korwety typu Visby 
są swoistą wizytówką Svenska Marinen. Jak 
na swoją wielkość, są silnie uzbrojone i wypo-
sażone w najnowocześniejsze systemy obser-
wacji technicznej. W ostatnim czasie to one 
wzięły na siebie główny ciężar manewrów 
międzynarodowych. Poddano je również licz-
nym modernizacjom, czyniąc z nich jednostki 
bardziej uniwersalne. W najbliższym czasie 
planowane jest doposażenie ich w ośmio- 
komorową wyrzutnię VLS dla 32 rakiet plot. 
RIM-162 ESSM Block II.

Uzupełnieniem futurystycznych jednostek 
typu Visby są cztery (z czego dwie w rezer-
wie) małe korwety rakietowe typu Göteborg 
oraz dwie starsze typu Stockholm. Te niewiel-
kie okręty, o wyporności około 400 ton,  
doskonale nadają się do działań na płytkich – 
nawigacyjnie trudnych wodach bałtyckich 
szkierów. Są nosicielami ośmiu rakiet przeciw-
okrętowych RBS-15 Mk II o zasięgu ponad 
110 km. Uzbrojono je także w automatyczne 
armaty Bofors kal. 57 mm i 40 mm. Ponadto, 
mogą stawiać miny oraz zwalczać okręty pod-
wodne za pomocą torped akustycznych i ra-
kietowych bomb głębinowych. Obecnie, obie 
pozostające w linii korwety typu Göteborg 
będą przechodziły gruntowną modernizację. 

bilne brygady obrony wybrzeża. System obro-
ny dysponuje armatami o kalibrze: 120 mm, 
105 mm oraz 75 mm. W rezerwie znajdują się 
dwie baterie armat kalibru 283 mm i kilka 
stanowisk armat kalibru 152,4 mm – zdjętych 
z pancerników typu Sverige. Obrona wybrzeża 
dysponuje również podwodnym systemem 
kontroli wód przybrzeżnych, zdalnie detono-
wanymi minami i rakietami klasy ziemia-woda 

dawna bardzo poważnym problemem szwedz-
kiej floty. W 2001 roku zawarto kontrakt na 
dostawę osiemnastu śmigłowców NH90 TTH 
(znanych w Szwecji jako Hkp 14) – trzynastu 
w wersji transportowo-ratowniczej (TTT/SAR) 
i pięciu w wersji ZOP (ASW). Ostatecznie, 
cztery z zamówionych maszyn ratowniczych 
zamieniono na śmigłowce ZOP. 

*    *    *
W dużej mierze Szwecja jest uzależniona 

od międzynarodowej wymiany gospodarczej.  
Gdyby jej morskie szlaki komunikacyjne  
zostały zablokowane, mogłaby szybko ulec 
potencjalnemu agresorowi. W związku z tym, 
utworzono skuteczny system obronny – oparty 
na siłach konwencjonalnego odstraszania, 
przy użyciu osiągnięć rodzimej techniki.

W planach pojawiły się nowe, większe kor-
wety rakietowe (Visby++), również cechujące 
się kompleksową niewidzialnością, a liczbę 
budowanych okrętów podwodnych typu A26 
zwiększono z dwóch do pięciu jednostek.

Przy tym Szwecja jest bardzo otwarta na 
współpracę międzynarodową. We wrześniu 
odbędą się największe od 20 lat ćwiczenia 
wojskowe. Weźmie w nich udział około 19 tys. 
przedstawicieli szwedzkich i amerykańskich 
sił zbrojnych. Ich celem jest budowa silniejszej 
obrony i zwiększenie ogólnych zdolności do 
stawienia czoła ewentualnemu atakowi na 
Szwecję. Zarazem jest to kolejny, silny sygnał 
o marszu tego kraju w stronę NATO.

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

b a n d e r a

Kośćcem sił minowych i przeciwminowych 
są nowoczesne niszczyciele min: typu Landsort 
(jedna jednostka) oraz – nieco mniejsze –  
typu Koster (pięć jednostek) i typu Styrsö 
(dwie jednostki). 

Wśród jednostek pomocniczych, najbar-
dziej rozpoznawalny jest HMS „Belos” – 
okręt ratowniczy i wsparcia dla okrętów pod-
wodnych. Będący w linii od 1985 roku okręt 
rozpoznania radioelektronicznego HMS „Orion” 
(A201) zostanie zastąpiony nową jednostką, 
wybudowaną w Polsce. 

Twierdza północy
Artyleria nadbrzeżna jest podzielona na: 

cztery terytorialne regimenty, sześć batalionów, 
cztery jednostki stawiania min oraz dwie mo-

1. Okręt podwodny z napędem Stirling-AIP 
typu A19 (Gotland). Podstawowe dane: 
wyporność podwodna – 1640 ton; długość – 
60,4 m; szerokość – 6,2 m; zanurzenie  
(na powierzchni) – 5,6 m; prędkość 
maksymalna (podwodna) – 20 węzłów; 
prędkość operacyjna (podwodna) –  
do 6 węzłów; autonomiczność – 45 dób; 
operacyjna głębokość zanurzenia –  
200-350 m; uzbrojenie – 6 wyrzutni torped 
(4 x 533 mm oraz 2 x 400 mm) z zapasem 
16 torped lub 22-48 min; załoga – 25-27 osób

2. Najnowszy szwedzki śmigłowiec ZOP 
typu NH90 (HKP 14F)

RBS-17 „Hellfire”. W jej skład wchodzą także 
jednostki piechoty i logistyczne. Mobilne brygady 
składają się z: trzech batalionów artyleryj-
skich, jednego batalionu z rakietami przeciw-
okrętowymi RBS-15 Mk II i sześciu batalionów 
desantowych (800 żołnierzy). Piechota morska 
może przemieszczać się wśród skjerowych 
wysp, między innymi, na 147 kutrach desantowo-
-szturmowych typu Stridsbåt 90H. 

Zgodnie z doktryną działania w systemie, 
wsparcie flocie zapewnia lotnictwo (Svenska 
Flygvapnet). Jego trzon stanowi niemal setka 
wielozadaniowych myśliwców JAS 39C/D 
Gripen oraz śmigłowce: Agusta A109 (wersję 
ZOP A109B wycofano z linii), UH-60M 
Black Hawk i najnowsze NH90. Brak wyspe-
cjalizowanych śmigłowców ZOP był do nie-
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Musiano ewakuować obsadę 
wieży i czekać, aż się wypali. 
Kiedy tylko uporano się z naj-
poważniejszymi uszkodzeniami, 

załoga pancernika uznała okręt za całkowicie 
bezpieczny. Dużą część marynarzy przekiero-
wano do pomocy na inne, poważniej uszko-
dzone okręty. Na „Nevadzie” pozostała jedynie 
załoga szkieletowa.

Zwycięstwo żywiołu
Niestety, sytuacja na pancerniku nie przed-

stawiała się tak dobrze, jak zakładano. Ude-
rzenie torpedy (w połączeniu z wybuchem 
bomby o masie 250 kg) spowodowało powsta-
nie dużego przegłębienia, przez co woda prze-
dostała się – ponad wypaczonymi od pożaru 
grodziami poprzecznymi (oraz przez zrębnice 
głównych kanałów wentylacyjnych) – na  
niczym niechronione pokłady górne (ponad 
tzw. „strefę trzeciego pokładu”). Co więcej, 
okazało się, że poszczególne warstwy płyt 
głównego pokładu pancernego nie trzymały 
norm wodoszczelności. Należy też nadmienić, 
że okręt był przeciążony (do granic możliwości) 
wodą gaśniczą, szczególnie w sekcji dziobo-
wej, a jej odpompowywanie było zbyt powolne. 
Kiedy w końcu zdano sobie sprawę z powagi 
sytuacji, było już za późno. 

Dwa dni po ataku na Pearl Harbor, zalany 
tysiącami ton wody USS „Nevada” całkowicie 
osiadł na dnie. Podczas ataku na pancerniku 
zginęło 54 marynarzy i żołnierzy US Marine 
Corps. Rannych zostało 109 oficerów i mary-
narzy. W rewanżu, załoga „Nevady” mogła 
poszczycić się pewnym zestrzeleniem pięciu 
samolotów wroga i prawdopodobnym trzech 
następnych. 

Gdyby pancernik pozostał na swoim kotwi-
cowisku – niezależnie od tego jak dobrze spra-
wowałaby się jego obrona przeciwlotnicza – 
najprawdopodobniej podzieliłby los storpedo-
wanych USS „Oklahoma” i USS „West Virginia”.  
W pozytywnej ocenie losu „Nevady” nie 
można pominąć także faktu, że sam widok wal-
czącego okrętu podniósł na duchu zarówno 
marynarzy jak i ludzi na brzegu. Z całą  
pewnością, gdyby USS „Nevada” był w pełni 
przygotowany do walki i posiadał pełen zapas 
amunicji przeciwlotniczej, jego uszkodzenia 
byłyby dużo mniejsze, a straty japońskie 
znacznie większe. Niemniej jednak, szkody 

poczynione na pancerniku były i tak na tyle 
małe, że już 12 lutego 1942 r. okręt wprowa-
dzono do doku i prowizorycznie naprawiono. 
Po pomyślnie zakończonych próbach zdawczo-
-odbiorczych, 19 kwietnia 1942 roku pancer-
nik USS „Nevada” przeszedł do stoczni Puget 
Sound Navy Yard na kolejną, ostatnią w swo-
jej karierze modernizację.

Lekkie uszkodzenie 
USS „Tennessee” 
i USS „Maryland”
Na stojącym w Pearl Harbor, przy kei F-6, 

pancerniku USS „Tennessee” bardzo wcześnie 
ogłoszono alarm powietrzny. Efektem celnego 
ognia przeciwlotniczego było zestrzelenie  
pięciu samolotów wroga. Pierwszą fazę  
ataku (uderzenie samolotów torpedowych) 
okręt przetrwał nietknięty, ponieważ był za-
słonięty kadłubem stojącego obok pancernika 
USS „West Virginia”. Dopiero o godzinie 8.30 
okręt dosięgnęły dwie bomby o masie 800 kg. 
Pierwsza uderzyła w dach wieży nr 3.  
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Poprzednio opisane uszkodzenia pancernika USS „Nevada” (BB-36), teoretycznie, nie  
były duże. Najwięcej zniszczeń powstało na skutek pożaru miedzianej instalacji elektrycznej  
w rejonie wieży nr 1. Wkrótce ogień wymknął się spod kontroli i przedostał do wnętrza wieży, 
zapalając instalację elektryczną i farbę. 

75 lat po Pearl Harbor

Część 6

Mauzoleum „USS Arizona Memorial”. 
W zbiórce funduszy na budowę 

muzeum uczestniczył Elvis Presley, 
który dał specjalny koncert  

w Pearl Harbor
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Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

Trafienia w pancernik USS „nevada” (BB-36)
Uwzględniono miejsca bezpośrednich trafień bomb i torpedy, jednak  

pominięto uszkodzenia odniesione od odłamków, bliskich detonacji bomb, płonącej ropy  
z USS „Arizona” i USS „West Virginia” oraz skutki osadzenia na mieliźnie  

(uszkodzenia linii wałów i steru)

b a n d e r a

Pancerne płyty nie poddały się, ale odłamki 
oderwanego pancerza uszkodziły jedną z armat 
kal. 356 mm. Druga bomba zniszczyła środko-
wą armatę kal. 356 mm wieży nr 2. Odłamki 
zasypały przednią nadbudówkę USS „Tennessee” 
oraz pomost nawigacyjny sąsiedniego pancer-
nika USS „West Virginia”, na prawym skrzydle 
którego śmiertelnie raniły kmdr. M. Bennion’a, 
dowódcę tego okrętu. 

Uszkodzenia – odniesione na skutek bom-
bardowania – były niewielkie, jednak sporo 
dodatkowych zniszczeń poczyniła płonąca ropa 
z rozbitego eksplozją magazynu ładunków 
miotających USS „Arizona”. Płomienie  
objęły rufową część „Tennessee”, niszcząc 
zwoje demagnetyzacyjne, wypaczając poszycie 
i wywołując pożary w kabinach oficerskich 
(znajdujących się poniżej pokładu głównego). 
Jednak najgorsze było to, że pancernik został 
przygwożdżony do pirsów cumowniczych – 
przez kadłub zatopionego USS „West Virginia” – 
i nie przyniosło rezultatów nawet zwiększenie 
obrotów do „całej naprzód”. Jedynym  
korzystnym efektem pracy śrub było  
zepchnięcie na bok płonącego paliwa. Zloka-
lizowano i ugaszono również pożary. 

Operacja uwolnienia pancernika z pułapki 
była bardzo skomplikowana. Nastąpiło to  
dopiero 16 grudnia 1941 r. Nie obyło się bez  
odstrzelenia dynamitem obu żelbetowych  
pirsów. Następnie, okręt udał się do stoczni  
w Bremerton, w celu dokonania modernizacji. 

Na okręcie poległo dwóch oficerów i dwóch 
marynarzy. Założenie prowizorycznych łat na 
dziury w kadłubie i wypompowanie wody  
z zalanych pomieszczeń zajęło cztery dni.  
Następnie, USS „Maryland” udał się do stoczni 
w Bremerton, na uzupełnienie wyposażenia.

Konsekwencje ataku 
na Pearl Harbor
Atak, przeprowadzony 7 grudnia 1941 roku, 

był taktycznym sukcesem Japończyków, jed-
nak – ze strategicznego punktu widzenia –  
zakończył się fiaskiem. Nalot skoncentrowano 
na odpornych na ciosy pancernikach, przez co 
nie zniszczono wielu urządzeń portowych  
i innych ważnych obiektów (m.in. zbiorników 
z ropą). Zignorowano także bazę okrętów 

W bazie, podczas ataku, nie było lotniskowców. 
Dzięki temu uniknęły zniszczenia i później 
posłużyły Amerykanom jako główne narzędzie 
w wojnie na Pacyfiku – z powodu uszkodzenia 
większości pancerników, „Battle Line” prze-
stała się liczyć jako realna siła. Lotnictwo także 
utraciło swój potencjał (prawie 200 zniszczo-
nych maszyn). Równie dotkliwe były straty  
w ludziach – zginęło lub zaginęło 2001 marynarzy 
i oficerów US Navy, a 710 zostało rannych. 
Amerykańska piechota morska straciła 107 ludzi, 
US Air Force i US Army miały 238 zabitych 
oraz 364 rannych. Ofiary były też wśród lud-
ności cywilnej (58 zabitych i 35 rannych).

Straty japońskie były nieporównywalnie 
mniejsze. Obejmowały: 29 zestrzelonych  
samolotów, zatopiony duży okręt podwodny I-70 
(wysłany z Japonii w celu patrolowania wód 
wokół Oahu, zatopiony 10 grudnia 1941 r. – 
przez bombowce nurkujące SBD „Dountless” 
z lotniskowca USS „Enterprise”) i 5 miniaturo-
wych okrętów podwodnych. Ponadto, 74 japoń-
skie samoloty pokładowe odniosły mniejsze 
lub większe uszkodzenia. Straty w ludziach 
wynosiły ok. 134 osoby (z czego, podczas  
samego ataku, zabitych zostało 55 lotników  
i 9 marynarzy, a tylko jeden marynarz dostał 
się do niewoli). 

Dzień po ataku, prezydent Franklin Delano 
Roosevelt wygłosił orędzie do narodu amerykań-
skiego o treści: „Wczoraj, 7 grudnia 1941 roku – 
w dniu hańby – Stany Zjednoczone Ameryki 
zostały, w niesprowokowanym i tchórzliwym 
ataku, z premedytacją zaatakowane przez 
morskie i lotnicze siły Cesarstwa Japonii.  
Z żalem zawiadamiam was, że wielu Ameryka-
nów straciło życie. Wobec tego, zwracam się 
do Kongresu, aby ogłosił stan wojny pomię-
dzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią”.

8 grudnia 1941 r. Kongres Stanów Zjedno-
czonych jednogłośnie przyjął żądaną uchwałę, 
a 11 grudnia Stany Zjednoczone oficjalnie 
wypowiedziały też wojnę sojusznikom Japonii 
(III Rzeszy i Włochom). Praktycznie, był to  
długo oczekiwany – przez aliantów – początek 
końca państw Osi.

Tu, gdzie wszystko się 
zaczęło i zakończyło – 
mauzoleum USS „Arizona” 
sfotografowane 
współcześnie z GSD 
pancernika USS „Missouri” 
BB-63 (typu Iowa),  
na pokładzie którego,  
2 września 1945 roku,  
na Zatoce Tokijskiej 
podpisano bezwarunkową 
kapitulację Japonii

Wskutek nalotu, na USS „Tennessee” zginęło  
5 marynarzy i 37 było rannych.

USS „Maryland” (BB-46) stał przy kei F-5, 
przycumowany lewą burtą do USS „Oklahoma”. 
Okręt ten odniósł najmniejsze uszkodzenia, 
ze wszystkich amerykańskich pancerników 
znajdujących się tego dnia w porcie – został 
trafiony dwiema bombami o masie 800 kg. 
Pierwsza uderzyła w pokład dziobowy, odbiła 
się od głównego pokładu pancernego i spowo-
dowała tylko niewielki pożar. Druga przebiła 
burtę na dziobie i wybuchła pod dnem, powo-
dując zalanie kilku przedziałów. Pancernik 
przegłębił się na dziób, na ok. 0,5 m. Odłamki 
spowodowały kilkanaście małych przebić  
w poszyciu, na wysokości wręgi głównej  
nr 13. Straty były jednak bardzo niewielkie. 

podwodnych, co wkrótce miało się odbić  
Japończykom przysłowiową „czkawką” –  
do końca wojny amerykańska „Silent Service” 
całkowicie pozbawiła Japonię jednostek trans-
portowych, w tym – przede wszystkim – tan-
kowców (czyniąc bezużytecznymi wielkie 
masy wojsk oraz resztki Cesarskiej Marynarki 
Wojennej Japonii). Stało się tak dlatego, iż 
atak na infrastrukturę i zapasy paliwa miał 
być przeprowadzony w trzeciej fazie operacji. 
Do tego jednak nie doszło, gdyż adm. Nagumo 
stwierdził, że główny cel – neutralizacja  
„Battle Line” – został osiągnięty.

Spośród ośmiu uszkodzonych pancerników, 
wszystkie (z wyjątkiem USS „Arizona”) 
nadawały się do remontu (ostatecznie zrezy-
gnowano też z odbudowy USS „Oklahoma”). 
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Prócz zdjęć okrętów oraz scen z życia 
codziennego marynarzy, zwiedzają-
cy wystawę mogą obejrzeć modele 
monitorów oraz innych jednostek 

polskich flotylli rzecznych. Ciekawe dopełnie-
nie wystawy stanowią liczne eksponaty, doty-
czące początków naszych sił morskich. 

Naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał 
rozkaz o utworzeniu Marynarki Wojennej  
28 listopada 1918 roku, tuż po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, kiedy nie posia-
daliśmy jeszcze dostępu do morza. W pierw-
szych latach istnienia, Marynarka Wojenna 
opierała się przede wszystkim na flocie śród-
lądowej. Utworzono Flotyllę Pińską i Flotyllę 
Wiślaną.

Nad Piną
Flotylla Pińska powstała 19 kwietnia 1919 r. 

Z rozkazu generała Antoniego Lisowskiego – 
z czterech poniemieckich motorówek: 
„Lech”, „Lisowczyk”, „Lizdejko” i „Lauda” – 
utworzono w Pińsku patrol rozpoznawczy. 
Pińska flota rzeczna działała, przede wszystkim, 
na terenie Polesia – na akwenach tzw. morza 
pińskiego, czyli w dorzeczu Prypeci z jej 
głównymi rzekami: Prypecią, Piną oraz  
Strumieniem. W okresie roztopów transport 
oraz łączność na lądzie, w dorzeczu, były po-
ważnie utrudnione, miejscami praktycznie 
niemożliwe, co uzasadniało wykorzystanie 
floty śródlądowej w rejonie Polesia. Od mo-
mentu powstania, flotylla rozwijała się pręż-

nie – w ciągu roku w jej skład włączono około 
20 jednostek pływających, w tym parowiec 
„Bug” oraz statek „Warta”.

Chrzest ogniowy
Kiedy doszło do wojny z sowiecką Rosją, 

formacje flotylli rzecznej nie zdążyły jeszcze 
okrzepnąć. Do pierwszych starć pińskich  
marynarzy z flotą radziecką doszło już w maju 
1919 roku pod Mostami Wolańskimi. Polskie 
oddziały były wyposażone skromnie, jednak 
działały intensywnie i skutecznie. Latem – 

Wystawa „Polskie Flotylle Rzeczne 1918-1939” w gdyńskim Muzeum Marynarki Wojennej,  
to znakomita okazja, by zapoznać się z bogatą – trochę już zapomnianą – historią flotylli 
śródlądowych, które w II Rzeczpospolitej były ważnym filarem sił zbrojnych. 

Marynarze z Kresów

CZęść 1
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dysponowała dużym potencjałem bojowym. 
Większość okrętów i jednostek pomocni-
czych powstało w latach dwudziestych, a nie-
które z nich służyły jeszcze w trakcie I wojny 
światowej lub wcześniej. Dodatkowo,  
w kwietniu 1939 r., z części jednostek flotylli 
utworzono Oddział Wydzielony Rzeki Wisły, 
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3 lipca – trzy uzbrojone kutry przeprowadziły 
desant o sile plutonu, zajmując Horodyszcze 
nad Jeziorem Horodyskim, a następnie most 
kolejowy na rzece Jesiołdzie. Na odsiecz bro-
niącym się oddziałom, Sowieci wysłali kano-
nierkę, jednak i ona została zmuszona do  
odwrotu. Na pamiątkę zwycięstwa pod Horo-
dyszczami, dzień ten ustanowiono Świętem 
Flotylli Rzecznej. 

Desant pod Horodyszczami nie był jedy-
nym wielkim zwycięstwem flotylli w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Marynarze z Pińska 
jeszcze wielokrotnie wykazali się męstwem. 
Flotylla uczestniczyła w zdobyciu Mozyrza, 
gdzie przyłączono do niej – przejęte podczas 
walk – okręty sowieckiej Flotylli Dnieprzań-
skiej. Jednak za jej największe zwycięstwo 
uznaje się bitwę pod Czarnobylem. Mimo iż 
wojska radzieckie dysponowały znacznie 
większymi siłami, polska flota zepchnęła je 
na Dniepr. Krótka potyczka przemieniła się  
w pościg za Sowietami, w trakcie którego 
uszkodzono dwa okręty i zatopiono jeden. 
Przejęto też kilka jednostek różnej wielkości. 

Szczęście odwróciło się od pińskich mary-
narzy późną wiosną 1920 r. Podczas sowiec-
kiej kontrofensywy, część okrętów flotylli  
została odcięta od głównych sił. Wobec tego, 
załogi zatopiły – 13 czerwca 1920 r. – odsepa-
rowane jednostki. Pozostałe okręty kontynu-
owały walkę, jednak – z powodu niskiego  
poziomu wód Prypeci – stały się nieskuteczne 
w boju. Kolejne jednostki zostały zatopione 
przez załogi w Pińsku oraz pod Kochanowi-
czami. Niedługo później, 2 sierpnia 1920 r., 
Flotylla Pińska została rozwiązana. Z powodu 
utraty okrętów oraz zajęcia dorzecza Prypeci przez 
Sowietów, dalsza walka była niemożliwa. 

b a n d e r a

M A Ł A  F L O T A  W I E L K A  D U C H E M
W wyniku udanej ofensywy na Mozyrz, w marcu 1920 roku, polskie wojsko przejęło  

jednostki należące do sowieckiej Flotylli Dnieprzańskiej. Zdobyto 22 statki parowe (w tym  
3 opancerzone) oraz 10 łodzi motorowych. Pod polską kontrolą znalazło się 19 przystani  
i 61 berlinek, a wraz z nimi: warsztaty, magazyny i składy techniczne. Dowódcy Flotylli  
Pińskiej polecono wyremontować i uzbroić przejęte jednostki, jednak tak wielki łup  
nadwyrężył skromne możliwości kadrowe pińskiej flotylli. 

By obsadzić zdobyczne okręty i statki, naczelne dowództwo skierowało do Pińska:  
4 oficerów i  80 marynarzy z batalionu morskiego; 36 marynarzy z oddziału zapasowego  
w Modlinie; 2 oficerów, 22 podoficerów oraz 162 marynarzy z Kadry Marynarki Wojennej 
w Toruniu. W połowie marca 1920 roku, personel Flotylli Pińskiej liczył 24 oficerów oraz 
350 podoficerów i marynarzy (na podst.: J. Przybylski, „Flotylla Pińska i jej udział w wojnie 
polsko-rosyjskiej 1919-1920”, Słupskie Studia Historyczne nr 5/1997).

Trzem monitorom flotylli – OORP „Horodyszcze”, „Pińsk” oraz „Toruń” (pierwotnie  
ORP „Mozyrz”) – nadano imiona upamiętniające wojenne zwycięstwa pińskiej flotylli.  
Bliźniacze jednostki zbudowano w Stoczni Gdańskiej (Danziger Werft) w 1920 roku. Na 
przełomie lat 20. i 30. były uzbrojone w dwie armaty 75 mm (w wieży dziobowej) oraz hau-
bicę 100 mm (w wieży rufowej), a także dysponowały czterema ciężkimi karabinami  
maszynowymi. Miały wyporność 110-112,5 ton. Ich długość wynosiła 34,5 m, szerokość 
5,05 m, a zanurzenie 0,75 m. Załogę stanowiły 44 osoby.

Monitory nie wzięły udziału w walkach kampanii wrześniowej. Po agresji radzieckiej na 
Polskę, 17 września, wycofały się na zachód, gdzie zostały zatopione przez załogi  
niedaleko Mostów Wolańskich. W październiku 1939 roku Sowieci wydobyli je z dna.  
Po remoncie w Kijowie, zostały wcielone do marynarki wojennej ówczesnego ZSRR.

Jak Feniks z popiołów
Flotylla została odtworzona krótko po woj-

nie polsko-bolszewickiej. W 1920 roku utwo-
rzono Oddział Detaszowany Flotylli Wiślanej 
na Prypeci, który dwa lata później przemiano-
wano na Flotyllę Pińską. W głównej bazie,  
w Pińsku, znajdowała się Komenda Portu 

Wojennego, a także: schrony, koszary, hale 
konstrukcyjne i dokowe oraz hangary dla samo-
lotów. W porcie cumowały jednostki bojowe  
i transportowe.

Po likwidacji flotylli na Wiśle (w 1926 r.), 
siły rzeczne zostały zgrupowane przy ówcze-
snej wschodniej granicy w dorzeczu Prypeci. 
W 1931 r. powstał plan rozbudowy sił rzecz-
nych, jednak nigdy nie podjęto się jego po-
ważnej realizacji. Mimo pokaźnego stanu  
liczebnego, w 1939 roku Flotylla Pińska nie 

co w dalszym stopniu osłabiło jej możliwości 
w boju.

Sytuacja polityczna w Europie była napięta. 
W Polsce od miesięcy trwały przygotowania 
na wypadek niemieckiej agresji. Latem przy-
brały one na intensywności, jednak nie przy-
puszczano, iż konflikt wybuchnie już wkrótce. 
Flotylla Pińska rozpoczęła mobilizację  
31 sierpnia 1939 r., w przededniu wojny. 

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl



Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w przeddzień 
obchodów Święta Wojska Polskiego, wręczył rodzinie 
komandora Stanisława Mieszkowskiego pośmiertny akt 

mianowania na stopień kontradmirała. Uroczystość odbyła się na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych oraz Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz uczestniczył w uroczystym Apelu Pamięci, który odbył 
się przed Pomnikiem Poległych w 1920 roku. „Kiedy patrzy się na 
groby poległych polskich żołnierzy, to mam pewność – tutaj unosi się 
ten specyficzny, niezwykły duch, duch wolnej Polski, duch siły 
naszego narodu, duch Polski niezniszczalnej” – podkreślił prezydent RP 
Andrzej Duda. „Musimy zastanowić się nad niezbędnymi warunkami, 
by nic nie zagrażało Polsce i Europie. Jednym z najważniejszych 
warunków jest to, by żołnierz polski miał wszystkie możliwości 
skutecznego rozwoju, m.in. broń i dowództwo” – powiedział Minister 
Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. 

Decyzją Prezydenta RP pośmiertnie awansowani zostali również: 
Władysław Jędrzejewski – na stopień generała broni, Władysław 
Liniarski ps. „Mścisław” i Marian Orlik – na stopień generała brygady. 

Komandor Stanisław Artur Mieszkowski urodził się 17 czerwca 
1903 r. w Piotrkowie Trybunalskim. We wrześniu 1939 r. dowodził 
kanonierką ORP „Generał Haller”. Od 1947 r. był szefem Sztabu 
Głównego Marynarki Wojennej, a 15 listopada 1949 r. został dowódcą 
Floty. Aresztowano go 20 października 1950 r., pod nieprawdziwym 
zarzutem szpiegostwa. Został stracony 16 grudnia 1952 r. w Więzieniu 
Mokotowskim w Warszawie.

FO
T.

 R
O

BE
RT

 S
UC

H
Y 

(C
O

 M
O

N
)

Apel Pamięci na Powązkach

20     NR 8 | SIERPIEŃ 2017

S P O R T

FO
T.

 A
R

IE
L 

SZ
CZ

EP
AŃ

SK
I

Reprezentacja niszczyciela min ORP „Czajka”, z 13. Dywizjonu 
Trałowców, zajęła I miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów 
sportowych w łotewskim Mersrags – rozegranych 20 sierpnia,  
podczas międzynarodowych ćwiczeń „Open Spirit 2017”.

Puchar dla „Czajki”

W trakcie zawodów zacięcie rywali-
zowano w przeciąganiu liny oraz 
w turnieju piłki nożnej. 

Mecze piłki nożnej rozgrywało dwa-
naście zespołów – jedenaście drużyn  
z okrętów biorących udział w ćwicze-
niu i drużyna reprezentująca miasto 
Mersrags. Zespoły podzielono na dwie 
grupy po sześć drużyn. Grano syste-
mem każdy z każdym – mecze rozgry-
wano w czasie 2 x 5 minut, po siedmiu 
zawodników w drużynie. Po fazie gru-
powej, do strefy medalowej wchodziły 
dwa zespoły. 

Drużyna ORP „Czajka”, nie tracąc 
żadnej bramki, wyszła z fazy grupowej 
na pierwszym miejscu i w półfinale 
trafiła na reprezentację miejscowego 
zespołu. Mecz był trudny i zacięty. 

Nikomu nie udało się strzelić bramki 
w regulaminowym czasie i do wyło-
nienia zwycięzcy potrzebne były rzuty 
karne. Reprezentanci „Czajki” wyko-
nali pewnie tzw. jedenastki, a w bramce 
świetnie bronił st. mar. Patryk Melka – 
dzięki czemu zostali pierwszą drużyną, 
która zakwalifikowała się do finału. 

Tam, po raz kolejny, przyszło im się zmierzyć 
z gospodarzami – reprezentacją łotewskiego 
niszczyciela min LVNS „Imanta”.

Finał zawodów rozgrywano w limicie cza-
sowym 2 x 7 minut. Ten mecz był również 
bardzo zacięty, lecz – mimo kilku dogodnych 
sytuacji dla gospodarzy – nasza bramka nie 
została zdobyta. Wszystko wskazywało na to, 
że i tym razem będą potrzebne rzuty karne.  
Jednak, na minutę przed końcem meczu, Pola-
cy wykonali świetnie rzut rożny i padł długo 
oczekiwany gol – 1 : 0 dla ORP „Czajka”. Po 
wznowieniu gry, sędzia zagwizdał koniec 
spotkania. 

Podczas turnieju głównymi strzel- 
cami bramek byli: mat Wojciech Sikor-
ski i mł. chor. mar. Paweł Dębowski 
(kapitan drużyny), a najważniejszą  
bramkę w meczu finałowym – po cen-
trze kapitana – zdobył st. mar. Łukasz 
Rybak. 

Należy podkreślić również naprawdę 
znakomitą i pełną poświęcenia grę 
obrońców: por. mar. Marcina Zbiczaka, 
mata Krzysztofa Kwidzińskiego,  
st. mar. Cezarego Mielewczyka oraz  
st. mar. Jarosława Drzeżdzona. 

Chociaż w konkurencji przeciągania 
liny rywale byli bardzo mocni, to – 
walcząc do końca – marynarze z załogi 
„Czajki” zajęli dobre, czwarte miejsce. 

Nieustępliwa postawa i wola zwy-
cięstwa drużyny przyczyniła się do  
zajęcia pierwszego miejsca w klasyfika-
cji generalnej całych zawodów. 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

kmdr. por. rez. Jerzego Lojtka

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu 

składa dowódca COM-DKM  
wraz z podległą kadrą i pracownikami RON

Pani Magdalenie Koj oraz Panu st. bsm. Rafałowi Koj 
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

OJCA

składa komendant, kadra i pracownicy wojska
Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW

mł. chor. mar. Paweł Dębowski 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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