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Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Mały okręt rakietowy ORP „Grom” podczas 
ćwiczeń na morzu – zdj. Sławomir Lipiecki 

Szanowni Czytelnicy!

Polska Marynarka Wojenna oddała, w dniu swojego święta, cześć bohaterskim 
pokoleniom marynarzy – służących ofiarnie i z honorem pod biało-czerwoną 
banderą. Zapisane przez nich, najpiękniejsze karty historii naszego oręża na 

morzu nadal są niedoścignionym wzorem do podążania ich kursem. Wartości te 
umacniają dziś pozycję i rolę naszego kraju w NATO.

O kulisach służby na okrętach obrony przeciwminowej i w strukturach sojuszu 
północnoatlantyckiego, a także o modernizacji jednostki opowiada – w rubryce „Zawód 
marynarz” – dowódca 13. Dywizjonu Trałowców kmdr por. Jarosław Iwańczuk. 

Artykuł „Nowe oblicze gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej” przybliża zmiany, 
które nastąpiły w skarbnicy historii naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych.

Polecamy również: interesującą analizę „Struktury militarne NATO. Początki 
powstania sojuszu”, reportaż z największych manewrów polskich sił zbrojnych 
„Dragon-19”, artykuł o udziale niszczyciela min ORP „Czajka” w operacji „Open 
Spirit-19” oraz pierwszą część analizy udziału niszczyciela ORP „Piorun” w pościgu 
za pancernikiem „Bismarck”, a także kolejny odcinek cyklu „Morskie skrzydła 
Rzeczpospolitej” oraz rejsu ORP „Iskra” na krańce świata. 
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Bandera
Tegoroczne główne uroczystości z okazji Święta Marynarki 

Wojennej, wieńczące obchody Dni Morza, odbyły się – 
w niedzielę 30 czerwca – na gdyńskim Skwerze Kościuszki. 

Zgodnie z ceremoniałem morskim, na okrętach podniesiono wielką 
galę banderową. W celu podkreślenia rangi marynarskiego święta, 
z Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” oddano świąteczny salut 
armatni, składający się z 21 strzałów.

Reprezentujący Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka 
wiceminister Wojciech Skurkiewicz odczytał list okolicznościowy. 
Marynarka Wojenna od ponad 100 lat strzeże polskiego wybrzeża 
oraz wspiera sojuszników podczas misji – nie tylko na Bałtyku, ale 
wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Dzisiejsze święto jest 
uhonorowaniem tej wymagającej i odpowiedzialnej służby oraz 
podkreśleniem więzi, jaka łączy Polskę z morzem.

Wśród uczestników święta byli: I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP 
gen. broni Michał Sikora, inspektor MW wiceadm. Jarosław 
Ziemiański oraz dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski.  

Wyjątkowym elementem programu uroczystości było nadanie 
sztandaru Morskiej Jednostce Rakietowej im. kmdr. Zbigniewa 
Przybyszewskiego, dowodzonej przez kmdr. Artura Kołaczyńskiego.

Obchody Dni Morza i Święta MW uatrakcyjnił piknik, podczas 
którego jednostki wojskowe zaprezentowały swój sprzęt. Można było 
również zwiedzić: okręt podwodny ORP „Orzeł”, okręt transportowo-
-minowy ORP „Kraków” oraz okręt ratowniczy ORP „Zbyszko”. 
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Co sprawiło, że związał pan swoje życie 
z morzem i Marynarką Wojenną? 

Trudno tutaj mówić o wyborze z góry za-
planowanej ścieżki, bo przyznaję, że tego nie 
planowałem. Urodziłem się w Gdyni, ale 
dzieciństwo spędziłem w Gdańsku. W mojej 
rodzinie przewijały się historie związane  
z morzem i wojskowością – wuj wal-
czył w bitwie pod Monte Casino,  
a brat mamy służył w marynarce 
handlowej. Sądzę, że on oraz jego 
opowieści o dalekich podróżach  
i egzotycznych portach „zaraziły” 
mnie morskością. Mimo tego, nadal 
nie marzyłem o życiu marynarza. 
Moim pierwszym pomysłem na życie 
była kariera sportowca. Do Akade-
mii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku nie dostałem się z własnej 
winy – pracowałem i nie dostarczyłem 
wszystkich dokumentów w terminie. 
Znajoma podpowiedziała, żebym 
spróbował złożyć dokumenty do 
Akademii Marynarki Wojennej. 
Udało się. Po promocji zostałem 
skierowany na Półwysep Helski – do 
13. Dywizjonu Trałowców. Począt-
kowo nie byłem zachwycony, jednak 
z perspektywy czasu uważam, że  
lepiej trafić nie mogłem. Służba na 
trałowcach jest bardziej regularna 
niż na innych okrętach. Trałowce to 
niezbyt duże jednostki, na których 
służba nie należy do łatwych – ich 
autonomiczność (zdolność przebywania 
na morzu bez uzupełniania zapasów) 
to 5-10 dób (w zależności od typu okrętu). Ze 
względu na swój rozmiar są podatne na działanie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych – 
szczególnie falowania – i wymagają naprawdę 
sporej odporności załogi na trudy służby – 
zwłaszcza kiedy choroba morska daje się we 
znaki i trzeba regularnie składać „hołd” Neptu-
nowi. To kształtuje charakter, uczy pokory  
i szacunku do morza. Wśród marynarzy, służą-
cych w ówczesnej 9. FOW, popularne było  
stwierdzenie, że „nie zna życia, kto nie służył na 
Helu”. Myślę, że wiele w tym prawdy.

ORP „Mewa” nie był pana pierwszym 
okrętem, jednak to z nim związał się 

pan najdłużej i najmocniej. 

To prawda. Pierwszą jednostką, na której 
przyszło mi służyć, był trałowiec bazowy 
ORP „Rybitwa” – trafiłem tam zaraz po ukoń-
czeniu szkoły. Następny był trałowiec redowy 
ORP „Wdzydze”. Pełniłem służbę także na 
ORP „Mamry”. Niemniej, to ORP „Mewa” 
jest dla mnie i wielu innych wyjątkową jed-

nostką. Ten okręt ma duszę. Sądzę, że jest  
w nim coś wyjątkowego – nieraz wyszedł bez 
szwanku z bardzo trudnych sytuacji na morzu 
oraz przyciąga do siebie nadzwyczajne i ważne 
wydarzenia – był to pierwszy polski okręt 
działający w strukturach sojuszu północno-
atlantyckiego, a wcześniej na jego pokładzie 
był papież Jan Paweł II. Wiem, że czas nisz-
czyciela min ORP „Mewa” powoli dobiega 
końca, jednak chciałbym – chociażby z powo-
dów osobistych – aby w jakiś sposób uchowano 
tę jednostkę od zapomnienia. Pojawiła się pro-
pozycja uczynienia z niej okrętu-muzeum. 
Jest dużo dobrej woli, by ten projekt zrealizo-
wać, jednak – ostatecznie – o wszystkim zde-
cyduje logistyka. 
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Pańska kariera jest mocno związana 
z NATO. Nie tylko był pan na pokła-

dzie ORP „Mewa”, kiedy załopotała na 
nim flaga sojuszu, ale kilka lat służył pan 
w kluczowych instytucjach NATO. 

Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO Grupa 1 wszedł wtedy do Świnoujścia – 

liczył blisko dziesięć jednostek.  
Ceremonia wcielenia  niszczyciela 
min ORP „Mewa” była uroczysta –  
z okolicznościową zbiórką załogi na 
molo i przemówieniami. Po oficjalnych 
uroczystościach, na niemieckim niszczy-
cielu min odbył się bankiet okolicz- 
nościowy dla członków załóg, podczas 
którego mogliśmy zapoznać się z kole-
gami z flot zachodnich. To był nasz 
pierwszy kontakt z innym – od sztyw-
nej i zhierarchizowanej struktury, 
którą dotąd znaliśmy – sposobem  
dowodzenia i zarządzania ludźmi.  
W Centrum Eksperckim ds. Operacji 
na Wodach Zamkniętych i Płytkich 
(COE CSW – Centre of Excellence 
for Operations in Confined and Shal-
low Waters) w Kilonii służyłem  
w latach 2015-2018. Tam, jako oficer 
specjalista w Oddziale Treningów  
i Analiz (TA branch) zaangażowa-
łem się w proces Lessons Learned, 
mający na celu gromadzenie i wdra-
żanie doświadczeń z poprzednich 
ćwiczeń oraz operacji – tak, aby  
w przyszłych działaniach móc wzo-
rować się na najlepszych doświad-
czeniach poprzedników oraz sprawnie 

eliminować wszelkie ich błędy i niedociąg-
nięcia. Ponadto, będąc menedżerem projektu 
„Support for Evaluations”, jako jedyny oficer 
w COE CSW wspierałem HQ MARCOM  
w procesie ewaluacji i oceny sztabów oraz ćwiczeń 
(na różnych szczeblach). W ramach tej działal-
ności, brałem udział (m.in.) w ewaluacjach 
sztabów stałych zespołów sił obrony przeciw-
minowej NATO (SNMCMG-1 i SNMCMG-2). 
Ewaluacje te miały na celu sprawdzenie oraz 
ocenę poziomu przygotowania sztabów do wy-
konywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. 
Wcześniej, odbyłem kursy przygotowawcze  
i poszerzające wiedzę specjalistyczną. Zdobyte 
wtedy doświadczenie jest bezcenne, dlatego  
zachęcam kadrę, by ubiegała się o objęcie  

Z komandorem porucznikiem Jarosławem Iwańczukiem, 
dowódcą 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety, 

rozmawia Katarzyna Kamińska.

Kurs na nowoczesność 
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człowieka. Sprzęt ten jest owocem wspólnej 
pracy Marynarki Wojennej, gdyńskiego Cen-
trum Techniki Morskiej OBR oraz Politechniki 
Gdańskiej. Jakość i efekty tej współpracy oce-
niam bardzo wysoko. Trałowanie oraz wydo-
bywanie i unieszkodliwianie niewybuchów to 
bardzo niebezpieczne zajęcie, tym bardziej że 
natrafiamy na różnorakie obiekty. Czasem 
znajdujemy rozlatujące się, stuletnie miny 
z okresu I wojny światowej, ale równie dobrze 
możemy się natknąć na – świetnie zachowane – 
torpedy oraz bomby lotnicze, które wyglądają 
tak, jakby znalazły się w morzu zaledwie kilka 
dni wcześniej. Innym razem, okazuje się, że 
pod jednym niebezpiecznym obiektem znaj-
duje się ich więcej, czego wcześniej nie można 
było stwierdzić. Bardzo często dostajemy 
zgłoszenia – od rybaków lub jakiejś morskiej 
instytucji realizującej różnorakie prace pod-
wodne – o wyłowieniu przedmiotów wybu-
chowych i niebezpiecznych. Są to bardzo 
groźne pozostałości po walkach prowadzonych 
na Bałtyku. Każdy wypadek wymaga od nas 
indywidualnego podejścia.

Jakie zmiany czekają 13. Dywizjon 
Trałowców w najbliższych latach? 

Cieszę się, że będę miał okazję nadzorować 
proces modernizacji naszej jednostki. Około 
dwa lata temu, na nowoczesnym niszczycielu 
min projektu 258 – ORP „Kormoran” – pod-
niesiono polską banderę. W ciągu kolejnych 
dwóch lat do służby wejdą następne niszczyciele 
min tego typu – ORP „Albatros”, a po nim 
ORP „Mewa”. Odchodzące, po długiej i inten-
sywnej służbie, jednostki projektu 206FM 
OORP: „Mewa”, „Czajka” i „Flaming” zasłu-
żyły na godnych następców. Co prawda, czuję 
pewien żal z powodu końca służby tych okrę-
tów, jednak mam świadomość, że stare musi 
odejść, aby mogło nastać nowe.
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podobnych funkcji i stanowisk w strukturach 
sojuszu. Dla oficerów polskiej Marynarki Wojen-
nej drzwi instytucji NATO są szeroko otwarte. 

Polska Marynarka Wojenna już 20 lat 
działa w strukturach NATO – to dużo 

czasu. Jak zmieniała się w tym czasie – 
według pana – jej rola i pozycja? 

Zmieniło się naprawdę wiele. Uważam, że 
nie mamy dziś powodów do kompleksów 
w stosunku do innych członków sojuszu. Bariera 
językowa od dawna nie stanowi problemu, 
a czas – kiedy uczyliśmy się od naszych 
zachodnich kolegów – też dawno przeminął. 
Obecnie jesteśmy pełnoprawnymi partnerami 
NATO i sami dzielimy się wiedzą oraz do-
świadczeniem z innymi członkami sojuszu. 
Niemniej, początki były specyficzne. Byliśmy 
różnie traktowani przez „starych” członków 
NATO. Trzeba jednak przyznać, że w więk-
szości od początku byli bardzo otwarci i sami 
wychodzili z propozycją pomocy oraz współ-
pracy. Polscy oficerowie i marynarze udowod-
nili, że są cenionymi specjalistami. Nasze jed-
nostki regularnie wchodzą w skład stałych 
zespołów sił obrony przeciwminowej NATO 
oraz biorą udział w licznych ćwiczeniach 
i manewrach międzynarodowych – chociażby 
w operacji „Open Spirit”, której zadaniem jest 
oczyszczenie z pozostałości wojennych wybrzeży 
Litwy, Łotwy i Estonii. Sprawdziliśmy się.

Po latach, ponownie służy pan w gdyń-
skim 13. Dywizjonie Trałowców. Teraz, 

jako dowódca jednostki, trzyma pan pieczę 
nad jej sprawnym działaniem. 

Zadaniem naszego dywizjonu jest dbanie 
o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 
morza. Akweny morskie są użytkowane na 
wiele sposobów: transport i komunikacja, 
rybołówstwo, handel i rekreacja. To dla nas 

wielka odpowiedzialność. Może niszczyciele 
min nie wyglądają jak okręty rakietowe lub 
podwodne i działają mniej widowiskowo, jednak 
to jednostki trałowe są w stanie bezpiecznie 
przejść nad minami i je unieszkodliwić. Musimy 
być stale czujni i przygotowani do działania. 
Na pierwszy „rzut oka” nasza praca wydaje 
się mało widoczna czy widowiskowa – nie ma 
serii strzałów armatnich i huku rakiet. Niemniej 
spektakularne eksplozje, kilkudziesięcio-
metrowe słupy wody i deszcz mułu to częsty 
element służby w dywizjonie trałowców. 

Brak doniesień medialnych o wypad-
kach czy większych tragediach na 

morzu, to chyba dowód wyjątkowej 
skuteczności działania dywizjonu.

Specyfika Morza Bałtyckiego sprawia, że 
nie brakuje nam okazji do doskonalenia 
naszego fachu – muliste dno nieustannie 
zmienia się pod wpływem prądów wodnych, 
odsłaniając i przykrywając różne przedmioty – 
pozostałości po konfliktach zbrojnych lub 
katastrofach morskich. Dostajemy zgłoszenia 
o potencjalnie niebezpiecznych obiektach, 
które zostają odkryte przy wejściu do portu, 
ujściu rzeki, czy na często uczęszczanych 
szlakach wodnych – a przecież wiele lat prze-
leżały na dnie, nie stanowiąc większego 
zagrożenia. Wystarczyła lekka zmiana nurtu 
lub poruszenie dna przez przechodzącą obok 
jednostkę, by ujawnić dawno zapomniany nie-
wybuch, który należy szybko unieszkodliwić 
dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników 
danego akwenu. Rozwój technologii uspraw-
nił służbę na okrętach – zwłaszcza nurków 
minerów. Przede wszystkim, uczynił ją bez-
pieczniejszą. Obecnie posiadamy, do naszej 
dyspozycji, pojazdy autonomiczne wyposażo-
ne w kamery, ładunki wybuchowe i inne 
narzędzia, dzięki którym możemy odciążyć 
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tów, jednak mam świadomość, że stare musi 

Komandor porucznik JAROSŁAW IWAŃCZUK urodził się w 1972 roku w Gdyni. Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte. Po ukończeniu studiów, w 1997 roku, rozpoczął służbę w 13. Dywizjonie Trałowców w Helu. W 2006 roku 
objął dowodzenie niszczycielem min ORP „Mewa”. Wcześniej służył (m.in.) na stanowiskach: dowódca działu nawigacyjnego, dowódca 
działu obserwacji technicznej oraz zastępca dowódcy okrętu. Posiada bogate doświadczenie, zarówno w służbie na morzu jak i pracy 
sztabowej – również na szczeblu międzynarodowym. Latem 2010 roku został skierowany do ówczesnego Dowództwa Marynarki 
Wojennej, a następnie do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W latach 2015-2018 służył w natowskim Centrum 
Eksperckim ds. Operacji na Wodach Zamkniętych i Płytkich (Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters – COE 
CSW NATO) w niemieckiej Kilonii. Trzykrotnie (w latach 2000, 2002 i 2005), w składzie załóg okrętowych, brał udział w stałych zespołach 
sił obrony przeciwminowej NATO – MCM FORNORTH oraz SNMCMG-1. Ukończył liczne kursy z zakresu ewaluacji operacji morskich 
i zwalczania zagrożeń asymetrycznych. W sierpniu 2018 roku został skierowany ponownie do 13. Dywizjonu Trałowców (stacjonującego 
obecnie w Gdyni), gdzie objął stanowisko jego dowódcy. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Interesuje się informatyką, sportem i żeglarstwem. 
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Sojusznicze manewry „Baltops-19” 

Z międzynarodowych ćwiczeń w Estonii 
„Spring Storm-19” wrócił – 13 maja – 

wydzielony komponent Morskiej Jednostki 
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Prawie 50 okrętów z kilkunastu państw 
sojuszu północnoatlantyckiego operowało 

w czerwcu na poligonach morskich krajów 
bałtyckich i Szwecji – podczas największych 
w tym roku ćwiczeń międzynarodowych na 
Morzu Bałtyckim „Baltops-19”, zorganizo-
wanych pod egidą 2. Floty USA.

Po wyjściu z niemieckiej Kilonii, 9 czerwca, 
gdzie przeprowadzono tzw. fazę portową ćwi-
czenia, załogi okrętów NATO trenowały – 

Morska Jednostka Rakietowa w Estonii
Rakietowej. Było to pierwsze sojusznicze 
ćwiczenie najmłodszego oddziału Marynarki 
Wojennej poza granicami kraju.

Oprócz Morskiej Jednostki Rakietowej 
z 3. Flotylli Okrętów, w ćwiczeniu wziął udział 
okręt transportowo-minowy ORP „Gniezno”  
ze świnoujskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
Doskonalono, między innymi, umiejętności 
w zakresie załadunku i wyładunku oraz prze-
rzutu sprzętu wojskowego. Istotne było także 
pozyskanie nowych doświadczeń w zakresie 
możliwości wykorzystania posiadanych sił 
i środków ogniowych, we współdziałaniu 
z siłami naszych sojuszników w NATO.

W miasteczku Hermanville-sur-Mer we 
francuskiej Normandii – 8 czerwca – 

odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą 
załodze krążownika lekkiego ORP „Dragon”. 
Polski okręt, pod dowództwem kmdr. Euge-
niusza Pławskiego, uczestniczył w operacji 

przez dwa tygodnie – prowadzenie między-
narodowej operacji morskiej. W manewrach 
wzięły udział (m.in.) polskie trałowce bazowe – 
ORP „Gardno” (z 12. DTR) i ORP „Wdzydze” 
(z 13. DTR) oraz okręt transportowo-minowy 
ORP „Gniezno” (z 2. DOTrM) – na którym 
zaokrętowano żołnierzy i sprzęt (w tym 
transportery pływające PTS-M) 8. Batalionu 
Saperów w Dziwnowie z 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża oraz 43. Batalionu Saperów 
w Rozewiu i Brzegowej Grupy Ratowniczej 
z 3. Flotylli Okrętów.

Dowodzący manewrami wiceadm. Andrew 
Lewis, dowódca 2. Floty USA, zwrócił uwagę na 
znaczenie wspólnych działań na rzecz umacniania 
interoperacyjności i kolektywnego zaangażo-
wania w bezpieczeństwo morskie w regionie. 
Podziękował też stronie polskiej, jako jednemu 
z gospodarzy ćwiczenia. Marynarka Wojenna 
USA wysoko ceni regularne uczestnictwo 
Polski w ćwiczeniach „Baltops” i współpracę 

desantu wojsk alianckich u wybrzeży Francji, 
kiedy – 8 lipca 1944 roku – został trafiony 
niemiecką torpedą załogową typu Neger, w rejonie 
miasta Caen. W wyniku eksplozji śmierć poniosła 
obsada maszynowni i jednej z komór amunicyj-
nych oraz część obsługi artylerii. Zginęło 37 mary-
narzy, a 14 zostało rannych. Uszkodzony okręt 
osadzono – 20 lipca – na dnie, jako część falo-
chronu sztucznego portu inwazyjnego „Mulberry”.

Ceremonia odsłonięcia tablicy odbyła się  
na nadmorskim placu, przy plaży oznaczonej 
(w 1944 roku) kryptonimem „Sword” – w punkcie 
lądowania desantu wojsk brytyjskich. 

W uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz i mieszkańcy miasteczka. 
Polską Marynarkę Wojenną reprezentowali: 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 

z polską Marynarką Wojenną. Zaokrętowanie 
oddziałów desantowych z innych krajów na 
ORP „Gniezno” było pokazem prawdziwej 
integracji – podkreślił wiceadm. Andrew Lewis.

Ćwiczenia z cyklu „Baltops” są organizo-
wane od 1972 roku. Początkowo brały w nich 
udział wyłącznie siły NATO. Polskę zapro-
szono do uczestniczenia w nich w 1993 roku. 
Obecnie, mają one charakter ćwiczenia między-
narodowego, realizowanego w ramach progra-
mu „Partnerstwo dla Pokoju”. 

P E R Y S K O P

Oprócz komponentu morskiego, w ćwicze-
niu „Spring Storm-19” wzięły udział wydzie-
lone pododdziały Sił Zbrojnych RP, reprezen-
tujące siły powietrzne i wojska lądowe.
lone pododdziały Sił Zbrojnych RP, reprezen-

Pamiętają o marynarzach z ORP „Dragon”
Jurkowlaniec, dowódca Dywizjonu Okrętów 
Bojowych kmdr Grzegorz Mucha, dowódca 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” kmdr por. 
Walter Jarosz i poczet sztandarowy KPW Gdynia.

Inicjatorem upamiętnienia ORP „Dragon” 
był przewodniczący „Stowarzyszenia Pamięci 
Marynarki Wojennej RP” Thierry Bertin. 

narodowego, realizowanego w ramach progra-
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Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” wróciła – 26 czerwca – do 
portu wojennego w Gdyni, po pięciomiesięcznej misji na północnym 
Atlantyku i Morzu Bałtyckim – w ramach Stałego Zespołu Okrętów 
NATO Grupa 1 (Standing NATO Maritime Group 1 – SNMG-1).

ORP „Gen. K. Pułaski” 
zakończył misję w SNMG-1

Powracających do bazy macierzystej 
marynarzy powitał inspektor MW 
wiceadm. Jarosław Ziemiański, który 

przyjął meldunek od dowódcy ORP „Gen. K. 
Pułaski” kmdr. por. Pawła Wernera 
o pomyślnym zakończeniu misji. 
Uroczyste powitanie załogi okrętu 
odbyło się w asyście Kompanii 
Reprezentacyjnej MW i Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW.  W trakcie    
misji fregata operowała pod flagą 
sojuszu północnoatlantyckiego, 
tworząc Polski Kontyngent Woj-
skowy „Pułaski 2019”.

W czasie pięciu miesięcy wyko-
nywania zadań w składzie SNMG-1, 
ORP „Gen. K. Pułaski” pokonał 
23650 mil morskich. Po opuszcze-
niu Gdyni 29 stycznia, okręt opero-
wał, między innymi, na: Morzu Północnym, 
Morzu Irlandzkim i Bałtyku, wykazując swoją 
wysoką wartość bojową. 

Biało-czerwona bandera oraz polska lotnicza 
szachownica pojawiły się w dziewięciu portach 
zagranicznych – podkreślił inspektor MW 

wiceadm. Jarosław Ziemiański, serdecznie 
dziękując dowódcy okrętu i całemu składowi 
osobowemu Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego „Pułaski 2019” za ofiarną służbę 
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Wielkiej Brytanii oraz „Baltops” – na Morzu 
Bałtyckim. Polski okręt realizował misję, 
współdziałając w ramach elitarnego zespołu 
SNMG-1 (będącego częścią Sił Odpowiedzi 
NATO), w składzie: amerykański niszczyciel 
USS „Gravely” (okręt flagowy zespołu), hiszpań-
ska fregata rakietowa ESPS „Almirante Juan de 
Borbón”, brytyjska fregata rakietowa HMS „West-
minster”, turecka fregata rakietowa TCG „Gökova” 
i niemiecki zaopatrzeniowiec floty FGS „Rhön”. 

Warto dodać, że podczas przygotowań do 
misji ORP „Gen. K. Pułaski” wykonał – 
29 sierpnia ub. roku – ostre strzelanie rakietami 
SM-1 Standard MR do imitatorów celów powietrz-
nych na poligonie morskim na Hebrydach, 

nieopodal Szkocji. 
Wśród portów zagranicznych, 

do których zawinął polski okręt, 
była stolica Łotwy – Ryga. Załoga 
fregaty gościła tam trzy dni, 
uczestnicząc w uroczystościach 
polskiego Święta Konstytucji 
3 Maja oraz Święta Ogłoszenia 
Niepodległości Łotwy. 

ORP „Gen. K. Pułaski” wchodzi 
w skład 3. Flotylli Okrętów, dowo-
dzonej przez kadm. Mirosława 
Jurkowlańca. Wcześniej, fregata 
już dwukrotnie operowała w ra-
mach stałych zespołów okrętów 

NATO – w 2006 roku i 2008 roku. Sojusz 
północnoatlantycki utrzymuje w stałej służbie 
cztery zespoły okrętów – dwa zespoły fregat 
i niszczycieli oraz dwa zespoły okrętów obrony 
przeciwminowej. Ich zadaniem jest demon-
strowanie solidarności członków NATO oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa strategicznych 
morskich szlaków komunikacyjnych.

Na fregacie rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski” 
pełni służbę ponad 200 marynarzy. W skład 
komponentu lotniczego wchodzi śmigłowiec 
ZOP Kaman SH-2G „Super Seasprite”, wyposa-
żony (m.in.) w nowoczesne torpedy przeciw 
okrętom podwodnym typu Eurotorp MU-90. 

B A N D E R AB A N D E R A

w trudnych warunkach. Kolejny raz zdaliście 
egzamin z samodzielności – dodał. 

Podczas misji ORP „Gen. K. Pułaski” 
uczestniczył (m.in.) w manewrach: „Dynamic 
Guard” – u wybrzeży Norwegii, „Joint War-
rior” – na poligonach morskich w rejonie 

Edyta Górska, Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W przededniu Święta Marynarki 
Wojennej, 29 czerwca, w cen-
trum Gdyni odbył się uroczysty 
capstrzyk – wieczorny prze-

marsz pododdziałów ulicami miasta. Zapalono 
znicze – pod tablicą pamiątkową poświęconą 
oficerom polskiej Marynarki Wojennej i przy 
Pomniku Ofiar Terroru Komunistycznego 
oraz pod tablicą 100-lecia Marynarki Wojen-
nej. Capstrzyk zakończyły uroczystości na 
Skwerze Kościuszki. Złożono wiązanki 
kwiatów przy pomniku Polski Morskiej. 
Inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański – 
w okolicznościowym wystąpieniu – podziękował 
marynarzom za profesjonalną i przykładną 
służbę oraz docenił poświęcenie, które się z nią 
wiąże. Szczególne słowa podziękowania skie-
rował do rodzin i bliskich marynarzy. Zgro-
madzenie zwieńczyła salwa honorowa Kom-
panii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej 
oraz defilada pododdziałów. 

Wiceminister obrony narodowej Wojciech 
Skurkiewicz – w wystąpieniu  podczas central-
nych obchodów święta w Gdyni – podkreślił, 
że marynarze, ramię w ramię z przedstawicie-
lami pozostałych rodzajów sił zbrojnych, stoją 
na straży bezpieczeństwa Polski. 

W tym roku obchody marynarskiego święta 
wpisały się w rocznicę 20-lecia wstąpienia 
naszego kraju do NATO. To właśnie Marynar-
ka Wojenna, jako pierwszy rodzaj sił 
zbrojnych, inicjowała wówczas współpracę 
z krajami sojuszu północnoatlantyckiego. Ćwi-
czenia „Baltops” – organizowane jeszcze 
podczas „Partnerstwa dla pokoju” – pokazały, 
że jesteśmy rodzajem sił zbrojnych gotowym 
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Po raz pierwszy obchodzono je 10 lutego 1928 roku. Wybuch II wojny światowej nie przerwał 
tej pięknej tradycji. Tegoroczne Święto Marynarki Wojennej – 30 czerwca – wieńcząc Dni Morza, 
podkreśliło nierozerwalny związek Polski z Bałtykiem. Oddano hołd pokoleniom marynarzy, którzy 
walczyli pod biało-czerwoną banderą w obronie niepodlegości i honoru Rzeczypospolitej Polskiej. 
Podczas głównych uroczystości na gdyńskim Skwerze Kościuszki, Morska Jednostka Rakietowa 
im. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego otrzymała sztandar wojskowy.

do podjęcia działań z okrętami innych krajów, 
jako ich pełnowartościowy partner. Tak jak 
101 i 20 lat temu, tak i teraz Marynarka Wojenna 
utrzymuje gotowość do wypełnienia zobowią-
zań sojuszniczych oraz umacniania bez-
pieczeństwa międzynarodowego – powiedział 
inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański. 

Ważnym elementem niedzielnej uroczystości 
była ceremonia wręczenia sztandaru Morskiej 
Jednostce Rakietowej im. kmdr. Zbigniewa 
Przybyszewskiego w Siemirowicach. 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy, wiceminister obrony 
narodowej Wojciech Skurkiewicz odczytał 
akt nadania jednostce sztandaru, a następnie 

Na straży polskiego morza

Wiceminister obrony narodowej 
Wojciech Skurkiewicz wręcza sztandar 

Morskiej Jednostki Rakietowej im. kmdr. 
Zbigniewa Przybyszewskiego jej dowódcy, 

kmdr. Arturowi Kołaczyńskiemu, który –
symbolicznie – całuje jego płat
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SZTANDAR DLA MORSKIEJ 
JEDNOSTKI RAKIETOWEJ
Powstała 1 stycznia 2015 roku. 

Została utworzona z rozformowanych 
pododdziałów Nadbrzeżnego Dywizjonu 

Rakietowego Marynarki Wojennej. 
Patronem jednostki jest kmdr Zbigniew 

Przybyszewski – dowódca baterii 
cyplowej im. kmdr. por. Heliodora 
Laskowskiego w Helu, w trakcie 

kampanii wrześniowej w 1939 roku – 
zamordowany po wojnie, w wyniku 
stalinowskiego mordu sądowego, 
w 1952 roku. Jednostka kultywuje 
tradycje Pułku Artylerii Nadbrzeżnej 

w Pucku (lata 1920-1922), Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej (lata 1935-1939) 

oraz Nadbrzeżnego Dywizjonu 
Rakietowego Marynarki Wojennej 

(lata 2011-2014). Jej głównym 
zadaniem jest zwalczanie z lądu wrogich 
nawodnych sił okrętowych. Jest ważnym 

elementem systemu obrony granicy 
morskiej państwa. Uzbrojenie Morskiej 

Jednostki Rakietowej stanowią 
nowoczesne pociski przeciwokrętowe 

Naval Strike Missile (NSM). 

Edyta Górska, Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

wręczył go dowódcy MJR kmdr. Arturowi 
Kołaczyńskiemu. 

Otrzymanie sztandaru jest zawsze wyróż-
nieniem, ale i zobowiązaniem do jeszcze 
lepszej służby, rozwijania umiejętności, do 
pracy nad sobą i na rzecz jednostki – zwrócił 
się do żołnierzy MJR w liście minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak. 

Matką chrzestną sztandaru została Janina 
Bogusławska-Narloch – wnuczka patrona 
MJR, a jego ojcem chrzestnym kmdr dypl. rez. 
Stanisław Koryzma – orędownik idei powsta-
nia jednostki. W drzewce sztandaru zostały 
wbite gwoździe honorowe i pamiątkowe. 

Sztandar dla jednostki wojskowej, to symbol 
sławy wojennej i męstwa, a także wierności 
i honoru. W naszej tradycji narodowej, sztan-
dary darzono zawsze należnym szacunkiem, 
oddawano im honory i składano na nie przy-
sięgę. Sztandary zagrzewały do nadludzkich 
wysiłków, to za nie żołnierze oddawali życie. 
W przeddzień wybuchu  II wojny światowej, 
polskie oddziały i szkoły wojskowe posiadały 
ogółem 245 sztandarów. W ręce wroga dostało 

*    *    *
Świętowano nie tylko w Gdyni. W Świno-

ujściu świętowano podwójnie. Marynarze 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża z mieszkańcami 
miasta obchodzili Święto MW oraz dwudziesto-
lecie obecności w strukturach NATO. Mor-
skie festyny w obu miastach urozmaiciły wy-
stępy artystyczne. Rozpoczęcie gdyńskiego 
pikniku odbyło się w oprawie muzycznej 
Orkiestry Reprezentacyjnej MW. W dalszej 
części wystąpił Zespół Wokalny Klubu MW 
„Riwiera”, zespół taneczny BE4ART oraz 
artyści kół wokalnych Klubu 3. Flotylli Okrętów. 
Nie zabrakło tradycyjnej, wojskowej grochówki. 
Uczestnicy pikniku mogli zwiedzić: okręt 
transportowo-minowy ORP „Kraków”, okręt 
ratowniczy „ORP „Zbyszko” i – cieszący się naj-
większym zainteresowaniem – okręt podwodny 
ORP „Orzeł”. Z kolei w Świnoujściu, dla gości 
udostępniono: trałowiec bazowy ORP „Hańcza”, 
okręt podwodny ORP „Sęp”, mały okręt rakieto-
wy ORP „Orkan”, niszczyciel min ORP „Czajka” 
i okręt transportowo-minowy ORP „Poznań”.

Święto MW i Dni Morza obchodzono także 
w mniejszych miejscowościach. W Dziwnowie 
zorganizowano – na cześć polskiej floty – biesiadę 
rybacką, pokaz ratownictwa morskiego, kon-
certy i spektakularny pokaz ogni sztucznych. 
Goście mieli okazję wejść na pokład trałowca 
bazowego ORP „Drużno” oraz kutra trans-
portowego. Ponadto, w trakcie uroczystości, 
odsłonięto tablicę upamiętniającą mały okręt 
rakietowy ORP „Puck”. 

się zaledwie 10 z nich, a żaden nie został zdo-
byty w wyniku bezpośredniej walki. Niegdyś 
sztandary wskazywały kierunek uderzenia lub 
miejsce zbiórki. Dzisiaj naszym kierunkiem 
uderzenia jest doskonalenie umiejętności, 
podnoszenie kwalifikacji i szkolenie – powie-
dział dowódca MJR kmdr Artur Kołaczyński.

Sztandar dla jednostki został ufundowany 
dzięki hojności licznych instytucji, firm i stowa-
rzyszeń regionalnych oraz osób prywatnych.

W trakcie uroczystego apelu wręczono także 
odznaczenia. Medalem „Pro Patria”, za zasługi 
w kultywowaniu pamięci o walce o niepod-
ległość Polski, wyróżniono inspektora MW 
wiceadm. Jarosława Ziemiańskiego oraz 
dowódcę 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosława 
Jurkowlańca. Medalem „Pro Bono Poloniae”,  
za upowszechnianie wiedzy o historii walk 
niepodległościowych oraz krzewienie postaw 
patriotycznych w społeczeństwie, odznaczono 
(między innymi): rektora-komendanta AMW 
kadm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta oraz 
komendanta 7. Szpitala MW kmdr. dr. n. med. 
Dariusza Juszczaka.
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wtedy poszczególne systemy i urządzenia, ale 
także szkoli się na morzu. 

Jak ocenia pan wartość bojową naszych 
fregat typu Oliver Hazard Perry, na tle  

innych jednostek tej klasy w NATO?
Fregaty – mimo swojego wieku – pozostają 

najbardziej wszechstronnymi okrętami w naszej 
Marynarce Wojennej. Spektrum zadań, które 
mogą realizować, jest zbliżone do możliwości 
podobnych jednostek tej klasy. ORP „Gen. K. 
Pułaski” – po naprawie modernizacyjnej części 
systemów – z sukcesem przeszedł intensywne 
szkolenie w ośrodku FOST w Wielkiej Brytanii, 
zakończone egzaminem. Fregata rakietowa 
ORP „Gen. T. Kościuszko” wielokrotnie udowad-
niała w poprzednich latach, że – na tle innych 
okrętów tej klasy – realizuje postawione jej 
zadania na wysokim poziomie. Polskie fregaty 
rakietowe regularnie realizują zadania ogniowe 
z wykorzystaniem artylerii okrętowej i od- 
bywają strzelania torpedowe. W zeszłym  
roku ORP „Gen. K. Pułaski” wykonał strzelanie 
rakietami przeciwlotniczymi SM-1 na poligo-
nie morskim na Hebrydach. To jednoznacznie 
dowodzi, że nasze fregaty typu Oliver Hazard 
Perry nadal posiadają dużą wartość bojową. 
Oczywiście, jak w wypadku każdego złożonego 
i nie najnowszego systemu, czasami urządzenia 
zawodzą, ale każdy – kto uczestniczył w ćwicze-
niach morskich – wie, że „złośliwość rzeczy 
martwych” doskwiera każdej marynarce wojen-
nej, bez względu na wiek okrętów.  

Szerokie spektrum zadań

D Y W I Z J O N  O K R Ę T Ó W  B O J O W Y C H
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Które zadania realizowane w tym roku 
przez Dywizjon Okrętów Bojowych 

zaliczyłby pan do najważniejszych?
Na pewno bardzo ważnym zadaniem, które 

wymagało dużego zaangażowania, było przy-
gotowanie fregaty rakietowej ORP „Gen. K. 
Pułaski” do udziału w Polskim Kontyngencie 
Wojskowym „Pułaski 2019”. Działając w ra-
mach Stałego Zespołu Sił Morskich NATO 
Grupa 1 (SNMG-1), potwierdziła nasze zaan-
gażowanie w proces utrzymania bezpieczeń-
stwa na akwenach morskich oraz zaakcentowała 
zdolność polskiej Marynarki Wojennej do 
wykonania zadań stawianych przed sojuszem. 
Kolejnym, istotnym przedsięwzięciem, w które 
były zaangażowane siły okrętowe oraz kadra 
sztabu dywizjonu, był udział w ćwiczeniu 
„Dragon 2019”. Bardzo ważne jest również 
przygotowanie fregaty rakietowej ORP „Gen. T. 
Kościuszko” do naprawy głównej oraz dokowej. 
Przewidziana jest także modyfikacja części  
elementów jej systemu bojowego. Po rozpo-
częciu naprawy, załoga okrętu oraz sztab będą 
sprawować nadzór nad przebiegiem prac na 
jednostce. Ponadto, cyklicznie, w ciągu roku 
dywizjon przygotowuje i wydziela okręty do 
pełnienia dyżurów bojowych. Wymaga to 
praktycznego sprawdzenia poziomu wyszko-
lenia załóg oraz zapewnienia utrzymania  
nakazanych sił i środków. Kadra sztabu oraz 
załoga okrętu patrolowego „Ślązak” uczestniczy 
w próbach morskich oraz zdawczo-odbiorczych 
jednostki. Część jego załogi nie tylko sprawdza 

Z komandorem Grzegorzem Muchą, dowódcą Dywizjonu 
Okrętów Bojowych, rozmawia Tomasz Gos.

Czy doświadczenia zdobyte podczas do-
wodzenia ORP „Gen. T. Kościuszko” 

przydają się na stanowisku dowódcy  
Dywizjonu Okrętów Bojowych? 

Dowodzenie ORP „Gen. T. Kościuszko” 
oraz wcześniejsza służba – jako zastępca  
dowódcy ORP „Gen. K. Pułaski” – pozwoliły 
mi zdobyć doświadczenie w zakresie dowo-
dzenia oraz kierowania dużymi zespołami ludzi – 
około 200-osobowymi załogami. Organizacja 
służby na fregatach wyrabia u dowódcy okrętu 
umiejętność delegowania – stawiania zadań 
oraz późniejszego rozliczania z ich wykona-
nia. W wypadku dowodzenia dywizjonem,  
jestem wspomagany przez sztab jednostki, 
który wspiera mnie w procesie planowania, 
kontrolowania oraz motywowania podległych 
mi dowódców okrętów. Dowodzenie fregatą 
umożliwiło mi również obserwowanie pracy 
sztabów międzynarodowych, powoływanych 
na ćwiczenia morskie. Dzięki temu nabyłem 
wiedzę, jak działają i jak trudne do utrzymania 
są standardowe procedury, które mają ułatwiać 
mi dowodzenie dywizjonem.

Jakiej klasy okręty w przyszłości będą 
odgrywały największą rolę na morskim 

teatrze działań wojennych?
Wielowymiarowość morskiego teatru działań 

wymusza posiadanie okrętów o różnorodnych 
zdolnościach bojowych. Oczywiście, nie każ-
dego stać na posiadanie zespołów lotniskow-
ców z siłami ochrony. Niemniej jednak, należy 
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ORP „Lech” w akcji

Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu na 
morzu, ratownicze centra koordynacyjne 
państw – na trasie przejścia zagrożonych 

jednostek – przeprowadziły postępowanie mające 
na celu uściślenie domniemanej pozycji koli-
zji. Następnie, wybrano centrum koordynacyj-
ne, które miało pełnić rolę koordynatora akcji 
poszukiwawczo-ratunkowej. 

Fikcyjny scenariusz ćwiczenia „Dynamic 
Mercy 2019” zakładał kolizję dwóch jed-
nostek – duńskiej „Sleipner” (z 27 osobami na 
pokładzie) ze szwedzką „Makrellen” (z 6 ryba-
kami). Warto dodać, że został on oparty na 
doświadczeniach z przebiegu prawdziwych 
akcji ratunkowych, prowadzonych na Bałtyku 
w ostatnich latach. 

Rolę koordynatora działań sprawowało 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwo 
Komponentu Morskiego (COM-DKM). W rejon 
operacji Centrum Ratownictwa Morskiego 
i Lotniczego COM-DKM skierowało, nie-
zwłocznie, zaalarmowany okręt ratowniczy 
ORP „Lech”. Zadaniem jego załogi była ewaku-
acja poszkodowanych z jednostki „Sleipner”, 
udzielenie im pomocy medycznej, a następnie 
poszukiwanie rozbitków na wskazanym obszarze 
morza. Nasz okręt realizował zadania we 
współpracy z wojskowymi i cywilnymi jed-
nostkami nawodnymi, samolotami oraz śmigłow-
cami z: Danii, Francji, Niemiec i Szwecji. 

W manewrach uczestniczyła także jednostka 
polskiej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratow-
nictwa SAR 3000 „Orkan” oraz obsady Mor-
skiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego 
Gdynia. Ćwiczenia odbyły się w połowie maja.

Na Bałtyku doszło do kolizji dwóch jednostek, których załogi 
znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Do akcji ratunkowej 
przystąpiły wydzielone okręty, samoloty i śmigłowce z pięciu państw 
nadbałtyckich. Na szczęście, to był tylko scenariusz ćwiczeń SAR.

Uczestniczący w manewrach ORP „Lech” jest 
wyposażony w zaawansowany system poszuki-
wania obiektów na dnie morza HOMAR-P – 
w tym sonary boczne (ACSON-100) i sonary 
holowane (KATRAN-100). Posiada urządze-
nia i systemy umożliwiające prowadzenie prac 
podwodnych – do głębokości 60 m w sprzęcie 
powietrznym oraz do głębokości 100-120 m – 
w sprzęcie mieszankowym. 

Międzynarodowe ćwiczenia SAR, z cyklu 
„Dynamic Mercy”, odbywają się pod auspicjami 
Dowództwa Komponentu Morskiego NATO 
(MARCOM), ale są otwarte także dla krajów 
spoza sojuszu północnoatlantyckiego.
(MARCOM), ale są otwarte także dla krajów 
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Kmdr Grzegorz Mucha przejął 
dowodzenie Dywizjonem Okrętów 

Bojowych od kmdr. por. Radosława 
Hurbańczuka. W uroczystości – 7 maja – 
wziął udział dowódca 3. Flotylli Okrętów 

kadm. Mirosław Jurkowlaniec. 
Zgodnie z marynarskim ceremoniałem, 
w gdyńskim porcie wojennym odbyła się 

uroczysta zbiórka pododdziałów. Na 
okrętach dywizjonu podniesiono wielką 

galę banderową. Dowódca flotylli 
podziękował kmdr. por. Radosławowi 

Hurbańczykowi za wzorowe dowodzenie 
jednostką oraz wręczył – w imieniu 

dowódcy generalnego RSZ gen. broni 
Jarosława Miki – „Kordzik Honorowy Sił 

Zbrojnych RP”. Obejmującemu obowiązki
 kmdr. Grzegorzowi Musze złożył życzenia 

marynarskiego szczęścia i sukcesów 
w dowodzeniu jednostką oraz satysfakcji 

ze służby w 3. Flotylli Okrętów.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

dążyć do posiadania okrętów, które zapewnią 
obronę interesów narodowych w naszej strefie 
obrony oraz bezpieczeństwo dostaw towarów 
drogą morską, a także będą miały wymierny 
wkład w obronę kolektywną NATO. Potrzebne 
są jednostki, które posiadają zdolność realizo-
wania szerokiego spektrum zadań na morzu, ale 
jednocześnie nie nadwyrężają budżetów państw.  
Obserwując tendencje panujące w innych 
marynarkach wojennych, takimi jednostkami 
są fregaty rakietowe lub niszczyciele rakietowe.

Jak bardzo okręt patrolowy „Ślązak” 
wzmocni siłę uderzeniową Marynarki 

Wojennej i jakie jego cechy wpłyną na to 
w największym stopniu? 

Przyszły ORP „Ślązak”, dzięki swojemu 
uzbrojeniu artyleryjskiemu i systemom obser-
wacji technicznej, wzmocni nasze zdolności 
w zakresie patrolowania obszaru operacyjnego 
zainteresowania Marynarki Wojennej. Wzmocni 
także naszą siłę w zakresie zdolności zwal-
czania jednostek nawodnych oraz środków 
napadu powietrznego. Nowoczesne systemy 
łączności oraz transmisji danych zwiększą 
nasze możliwości w tym zakresie. Ponadto, 
pozyskamy kolejną platformę do śmigłow-
ców pokładowych Kaman SH-2G „Super 
Seasprite”, wykorzystywanych przez nasze 
fregaty rakietowe.

Jak ocenia pan przygotowanie załóg 
okrętów dywizjonu do wykonywania 

zadań sojuszniczych w ramach NATO?
Okręty dywizjonu uczestniczą w licznych 

ćwiczeniach w ramach sojuszu. Ponadto, załogi 
szkolą się w ramach tzw. okrętowej grupy 
zadaniowej. Na co dzień ćwiczymy według 
procedur NATO, zarówno podczas dni szkole-
niowych w porcie jak i tzw. dni morskich. Nie 
obawiam się o przygotowanie naszych załóg 
do współpracy z sojusznikami na morzu.
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Dwa lata po II wojnie światowej, 
w 1947 roku, ZSRR nadal utrzy-
mywał swoje siły w krajach Europy 
Południowo-Wschodniej, uzysku-

jąc przewagę wojskową w stosunku do sił 
utrzymywanych w strefach okupacyjnych 
Niemiec Zachodnich przez siły sojusznicze. 
USA zmniejszyły liczebność swoich wojsk 
z 12,3 mln w szczytowym okresie wojny do 
670 tys., a ZSRR zmniejszył liczbę wojsk 
z 11,4 mln żołnierzy (w maju 1945 roku) do 
około 3,5 mln w 1947 roku.

Demobilizacja sił sojuszniczych po zakoń-
czeniu działań wojennych, brak zintegrowanego, 
wspólnego systemu obrony w Europie, a także 

w Waszyngtonie odbyło się pierwsze posie-
dzenie Rady Północnoatlantyckiej, która roz-
poczęła prace nad przyszłą strukturą sojuszu 
i utworzyła: Komitet Obrony NATO (Defence 
Committee), Komitet Wojskowy NATO (Military 
Committee) oraz Stałą Grupę NATO (Standing 
Group) – podległą Komitetowi Obrony NATO i re-

prezentowaną przez trzy pań-
stwa (Stany Zjednoczone, 
Wielką Brytanię i Francję). 

Rada Północnoatlan-
tycka (North Atlantic Co-
uncil – NAC) była i jest naj-
wyższym cywilnym or-
ganem przedstawicielskim 
w sojuszu i wywodzi swe 
uprawnienia bezpośrednio 
z „Traktatu Północno-
atlantyckiego” (artykuł 9.).

Komitet Obrony NATO 
był reprezentowany przez 
ministrów obrony państw 
członkowskich. Jego za-
daniem było sporządzenie 
i opracowanie wspólnego 
planu obrony dla sojuszu, 
natomiast Komitet Woj-
skowy NATO (KW) stał 

się najwyższym organem wojskowym reprezen-
towanym przez szefów sztabów państw człon-
kowskich, który podlega politycznemu 
zwierzchnictwu Rady Północnoatlantyckiej. 
Zadaniem KW jest doradzanie Radzie NATO 
w sprawach wojskowych i przedstawianie 
wytycznych naczelnym dowódcom 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

Po zakończeniu II wojny światowej, współpracę międzynarodową zakłóciły sprzeczności między 
koalicjantami, a narastająca wrogość między sojusznikami doprowadziła do rozpadu tzw. Wielkiej 

Koalicji. Głównym źródłem konfliktu było naruszenie równowagi sił w Europie po zakończeniu działań 
wojennych, sprawa przyszłości Niemiec i Berlina, a także radziecki ekspansjonizm, czego dowodem była 
aneksja: Litwy, Łotwy i  Estonii oraz części Polski, Rumunii, Prus Wschodnich, Czechosłowacji i Finlandii.
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nie wspólnej polityki obronnej, a sygnatariusze 
porozumienia zobowiązali się (w artykule 4.)
do udzielenia wzajemnej, natychmiastowej 
pomocy militarnej w wypadku jakiejkolwiek 
agresji ze strony państw trzecich. „Traktat Bruksel-
ski” stał się prekursorem „Traktatu Północno-
atlantyckiego”. Tak więc, proces integracji 

w dziedzinie wspólnej europejskiej polityki 
obronnej został zapoczątkowany w niedługim 
czasie od zakończenia II wojny światowej. 

4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie 
został podpisany „Traktat Północnoatlantycki”, 
ustanawiający Organizację Traktatu Północno-
atlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty 

Struktury militarne NATO
(początki powstania sojuszu)

strach przed radziecką ekspansją i wybuchem 
następnego konfliktu, zmotywowała państwa 
zachodnie do zadania sobie pytania – jak 
utworzyć wspólną obronę Europy Zachodniej 
i jak w nią zaangażować Stany Zjednoczone.

12 marca 1947 roku ogłoszono tak zwaną 
„Doktrynę Trumana” (w literaturze określaną 
mianem doktryny powstrzy-
mywania), która ustanawiała 
pomoc USA dla narodów 
przeciwstawiających się 
presji zewnętrznej lub 
próbom przejęcia siłą 
władzy nad nimi przez siły 
zewnętrzne. Doktryna ta 
miała zasięg globalny oraz 
stała się trwałą zasadą 
polityki zagranicznej USA 
i państw zagrożonych ko-
munizmem, a także prze-
widywała zaangażowanie 
się Stanów Zjednoczonych 
wszędzie tam, gdzie moż-
na było zahamować wpły-
wy komunizmu. Równole-
gle z ogłoszoną „Doktryną 
Trumana”, kraje europejskie 
zaczęły zawierać bilateralne 
i multilateralne pakty o bezpieczeństwie. 

Pierwszym po wojnie paktem o bezpieczeń-
stwie było porozumienie podpisane 4 marca 
1947 roku między Francją i Wielką Brytanią 
w Dunkierce, znane jako Traktat z Dunkierki 
i noszące nazwę „Traktat o sojuszu i wzajem-
nej pomocy” – dotyczyło wspólnej obrony obu 

państw i przeciwstawienia się przyszłym 
ambicjom Niemiec. Rozszerzeniem tego paktu 
było podpisanie, 17 marca 1948 roku, między 
tymi krajami i krajami Beneluxu (Belgią, 
Holandią i Luksemburgiem) „Traktatu o eko-
nomicznej, społecznej i kulturalnej współpra-
cy oraz wspólnej obronie”, nazywanego także 
(od miejsca podpisania) „Traktatem Bruksel-
skim”. Głównym impulsem do zawarcia pak-
tu było rosnące zagrożenie ze strony Związku 
Radzieckiego. Był to pierwszy w powojennej 
Europie układ dotyczący szerokiej współpracy 
w dziedzinie gospodarczej i społecznej, a także 
bezpieczeństwa państw zachodnioeuropejskich. 
Traktat zapoczątkował współpracę w dziedzi-

Organization – NATO), który wszedł w życie 
24 sierpnia – po ratyfikowaniu go przez 
wszystkich sygnatariuszy. Znaczenie „Traktatu 
Północnoatlantyckiego” było i jest nieocenione 
dla jego członków. Przede wszystkim, traktat 
wprowadził zasadę kolektywnej obrony – jako 
ważnego czynnika odstraszania, a także przy-
czynił się do: zacieśnienia więzi transatlantyc-
kich, zwiększenia zaangażowania amerykań-
skiego na rzecz bezpieczeństwa europejskiego, 
wzmocnienia solidarności i współpracy między 
jego członkami oraz stał się platformą do wza-
jemnej konsultacji i stabilizacji. 

W NATO utworzono dwa rodzaje struktur – 
cywilną i wojskową. 17 września 1949 roku 

Strategiczne strefy działań wojennych poszczególnych dowództw w 1952 roku
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W 1949 roku utworzono także pięć regio-
nalnych grup planowania, których zadaniem 
było sporządzenie całościowej strategii mili-
tarnej dla przydzielonych rejonów. 

25 czerwca 1950 roku wybuchła wojna 
koreańska. Wojska północnokoreańskie prze-
kroczyły 38 równoleżnik i rozpoczęły zmaso-
waną ofensywę w celu podbicia Korei Południo-
wej. Stany Zjednoczone stanęły w jej obronie, 
aby utrzymać status quo w rejonie. 

Wybuch wojny koreańskiej i inwazja wojsk 
komunistycznych na Koreę Południową była 
ostrzeżeniem dla polityków zachodnich przed 
podobnym zaskoczeniem, w przyszłości, w Euro-
pie i przyczyniła się do wzrostu determinacji 
Zachodu w obronie swoich granic i obywateli. 
Wojna na Półwyspie Koreańskim stała się im-
pulsem do przyspieszenia budowy kolektyw-
nej obrony, a sprzeczności i różnice poglądów 
na użycie broni atomowej podczas działań 
wojennych uzmysłowiły sojusznikom niewy-
starczalność tego środka do odstraszania 
Związku Radzieckiego. 

Pod wpływem wojny koreańskiej, a także 
przejęcia władzy przez komunistów w Chinach, 
Rada Północnoatlantycka przyspieszyła decy-
zję o utworzeniu zintegrowanej wojskowej 
struktury dowodzenia pod jednym, scentrali-
zowanym dowództwem oraz przyjęła koncep-
cję tzw. wysuniętej strategii (forward strategy). 
We wrześniu 1950 roku prezydent Truman 
podjął decyzję o wysłaniu wojsk amerykań-
skich do Europy i o stałym ich pobycie na tery-
toriach europejskich sojuszników. 

Pierwszym, bardzo istotnym krokiem w kie-
runku opracowania nowej struktury wojskowej 
paktu północnoatlantyckiego było wyznacze-
nie (19 grudnia 1950 roku) gen. Dwighta 
Eisenhowera na pierwszego Naczelnego 
Dowódcę Połączonych Sił Zbrojnych w Euro-
pie (Supreme Allied Commander Europe – 
SACEUR). Powołał on swój sztab i utworzył 
Kwaterę Główną Sojuszniczych Sił Zbrojnych 
NATO w Rocquencourt we Francji. Utworzone 
sztaby rozpoczęły intensywną pracę nad po-
działem terytorialnym dla przyszłych dowództw 
oraz nad ich nową strukturą.

W początkowym okresie, rejon traktatowy 
podzielono na dwie strategiczne strefy działań 
wojennych (określając je jako teatry wojny): 
Strategiczną Strefę Atlantycką (Atlantycki 
Teatr Wojny) oraz Strategiczną Strefę Euro-
pejską (Europejski Teatr Wojny). 

Obszar Atlantyku podzielono na dwa teatry 
działań wojennych (TDW): Zachodni Teatr 
Działań Wojennych (WESTLANT) oraz 
Wschodni Teatr Działań Wojennych 
(EASTLANT), natomiast obszar Europy po-
dzielono na trzy teatry działań wojennych 
(TDW): Północnoeuropejski Teatr Działań 
Wojennych; Środkowoeuropejski Teatr Dzia-
łań Wojennych (centralny) oraz Południowo-
europejski Teatr Działań Wojennych. 

W kwietniu 1951 roku gen. Eisenhower 
podpisał rozkaz aktywujący Naczelne 
Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych 
NATO w Europie (Allied Command Europe – 
ACE) i Kwaterę Główną Naczelnego Dowódz-
twa Połączonych Sił Sojuszniczych NATO         
w Europie (Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe – SHAPE). 

Pierwszy naczelny dowódca Połączonych 
Sił Sojuszniczych NATO w Europie (SE-
CEUR) gen. armii Dwight D. Eisenhower 
pełnił tę funkcję do 1952 roku. Zastąpił go 
gen. Matthew B. Ridgway, a jego 
zastępcą został brytyjski marszałek polny 
Bernard Law Montgomery. 

W sumie, w latach 1951-1952 utworzono 
trzy naczelne dowództwa strategiczne pod-
ległe Komitetowi Wojskowemu NATO oraz 

Północnoatlantyckiego”, został podzielony 
(ostatecznie) na trzy strefy działań wojen-
nych: Europejską Strefę Strategiczną; Atlan-
tycką Strefę Strategiczną oraz Strefę Kanału 
La Manche.

Każda strategiczna strefa działań była jed-
nocześnie teatrem wojny, który z kolei był po-
dzielony na teatry działań wojennych. Z kolei 
każdy teatr wojny i każdy teatr działań wojen-
nych miał swoje dowództwo, odpowiedzialne 
za strefę działań wojennych. 

Struktura dowodzenia NATO stanowiła 
mechanizm, który umożliwiał władzom woj-
skowym sojuszu dowodzenie i kierowanie 
siłami. Zintegrowana struktura wojskowa 
(Integrated Military Structure) składała się 
z systemu dowództw, sztabów oraz kontyn-
gentów wojskowych – wydzielonych przez 

Organizacja dowództw NATO w 1952 roku

RADA PÓŁNOCNOATLANTYCKA
Paryż

PRZEWODNICZĄCY (wybierany co roku)
WICEPRZEWODNICZĄCY (sekretarz generalny)

KOMITET WOJSKOWY
Waszyngton

Przedstawiciele 
Wojskowi Komitetu

STAŁA GRUPA

SEKRETARZ GENERALNY
Paryż

Międzynarodowy
Sztab/Sekretariat

STAŁA GRUPA OFICERÓW 
ŁĄCZNIKOWYCH

Paryż

RADA 
KOMITETÓW

Paryż

Naczelne 
Dowództwo 

Połączonych Sił 
Sojuszniczych 

NATO w Europie
(ACE)

Regionalna 
Grupa 

Planowania
Kanada – USA

(CUSRPG)

Naczelne 
Dowództwo 

Połączonych Sił 
Sojuszniczych 

NATO Atlantyku 
(ACLANT)

Dowództwo 
Połączonych Sił 
Sojuszniczych 

Kanału La Manche 
(Komitet Kanału)

(ACCHAN)

pozostawiono istniejącą już Regionalną Grupę 
Planowania Kanady i Stanów Zjednoczonych. 
Były to: Naczelne Dowództwo Połączonych 
Sił Sojuszniczych NATO w Europie (Allied 
Command Europe – ACE); Naczelne 
Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych 
NATO Atlantyku (Allied Command Atlantic – 
ACLANT); Dowództwo Połączonych Sił So-
juszniczych Kanału La Manche (Allied Com-
mand Channel – ACCHAN) oraz Regionalna 
Grupa Planowania Kanady i Stanów Zjedno-
czonych (Canada – US Regional Planning 
Group – CUSRPG). 

Struktura dowodzenia NATO, w momencie 
jej wprowadzenia, opierała się przede wszyst-
kim na geograficznym podziale zadań. Obszar 
traktatowy, określony w artykule 6. „Traktatu 

poszczególne państwa członkowskie do struk-
tur NATO. Struktura miała charakter hierar-
chiczny, a w systemie dowodzenia siłami 
zbrojnymi NATO najważniejszą rolę spełniały 
naczelne dowództwa trzech stref strategicznych. 

Struktura dowodzenia NATO składała się 
z trzech szczebli dowodzenia. Na samym 
szczycie hierarchii dowodzenia były naczelne 
dowództwa (Major NATO Commands – 
MNCs), szczebel niżej znajdowały się pośrednie 
wyższe podporządkowane dowództwa (Major 
Subordinate Commands – MSCs), najniżej 
w hierarchii były główne podporządkowane do-
wództwa (Principal Subordinate Commands – 
PSCs i sub – PSCs).

wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Celem przerzutu jest kontynent 
europejski. Stąd, 18 maja 2015 roku, 
rozpoczęła się wojskowa operacja 
Unii Europejskiej EUNAVFOR 

MED, będąca odpowiedzią na niekontrolowany 
przypływ migracyjny. Zadaniem operacji jest: 
rozbicie przemytniczo-biznesowego modelu 
handlu ludźmi (głównie z rejonu Libii), zatrzy-
manie nielegalnego przemytu uzbrojenia i ropy 
naftowej oraz szkolenie sił morskich Libii. 
Współpracując z elementami operacji UE, 
działania prowadzą także międzynarodowe 
organizacje FRONTEX, EUROPOL i UNODC – 
zajmujące się ochroną europejskich granic, 
egzekwowaniem prawa i walką z handlem 
narkotykami. Przyjęto, że ramą prawną operacji 
będą trzy międzynarodowe konwencje: SOLAS – 
o bezpieczeństwie życia na morzu, UNCLOS – 
o prawie morza i Międzynarodowa Konwencja 
Praw Człowieka (IHRL). 

We wrześniu 2015 roku, dwa miesiące po 
oficjalnym rozpoczęciu, operacja otrzymała 
nazwę „Sophia”– od imienia dziewczynki, 
urodzonej w trakcie nielegalnej migracji przez 
Morze Śródziemne. Rolę państwa ramowego – 
dla sił i środków biorących udział w operacji – 

pełnią Włochy, a główne dowództwo operacji 
(OHQ) znajduje się w Rzymie. Do początku 
tego roku dowództwo sił wydzielonych do ope-
racji (FHQ), znajdowało się na jednym z okrę-
tów państw uczestników misji. Obecnie i to 
dowództwo znajduje się w Rzymie.

W 2017 roku także Polska wyraziła wolę 
dołączenia do międzynarodowej społeczności, 
prowadzącej morskie działania bezpieczeństwa 
w tym rejonie, w ramach operacji EUNAVFOR 
MED. Naturalnym wyborem sił do udziału 
w operacji, ze względu na środowisko i charak-
terystykę prowadzonych działań, okazała się 
Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Protesty społeczne, które  przetoczyły się przez region Afryki Północnej w latach 2010-2012, 
trwale zmieniły geografię bezpieczeństwa nie tylko tej części świata. W 2011 roku upadł reżim 
Mu’ammar’a al-Kaddafi’ego, co – w konsekwencji – doprowadziło do krwawej wojny domowej, 
międzynarodowej interwencji zbrojnej i długotrwałego kryzysu polityczno-gospodarczego. 
Wydarzenia w Libii i innych krajach regionu, które przeszły do historii pod nazwą „Arabska 
wiosna”, wygenerowały całą gamę negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, których 
najpoważniejszym przejawem jest – rozwinięty na dużą skalę – ruch migracyjny, w tym 
przemyt i handel ludźmi, wykorzystujący szlaki komunikacyjne Morza Śródziemnego. 

W drugiej połowie 2017 roku, dowódca 
BLMW otrzymał zadanie sformowania pol-
skiego kontyngentu wojskowego, któremu 
nadano nazwę „EU Sophia”. Trzonem formo-
wanego kontyngentu stał się zespół lotniczy, 
złożony z żołnierzy i samolotu 44. Bazy Lot-
nictwa Morskiego w Siemirowicach, której 
głównym zadaniem jest prowadzenie rozpo-
znania obszarów morskich. W październiku 
2017 roku i w styczniu 2018 roku przeprowa-
dzono rekonesans bazy NATO Sigonella, 
położonej na Sycylii (współużytkowanej przez 
lotnictwo amerykańskie i włoskie). Baza ta, 
położona 15 km na zachód od Katanii, w cieniu 

FO
T.

 A
R

CH
IW

U
M

 P
K

W
 „

EU
 S

O
PH

IA
”

„Biała dama” w Sigonelli
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wulkanu Wezuwiusz, miała wkrótce stać się 
domem polskiego kontyngentu, który sformo-
wano pod koniec stycznia 2018 roku. Jego 
pierwszym dowódcą został szef sztabu 
BLMW kmdr por. Cezary Kurkowski. Prócz 
zespołu lotniczego, PKW „EU Sophia” składał 
się z: grupy dowódcy, zespołu abordażowego 
(tworzonego przez żołnierzy Wojsk Specjal-
nych) i narodowego elementu zabez-
pieczenia logistycznego (tutaj pierwsze 
skrzypce grała 10. Brygada Logistyczna 
w Opolu, wydzielająca do PKW „EU Sophia” 
żołnierzy i środki transportu kołowego).

Jednocześnie, żołnierze mający wziąć 
udział w misji przygotowywali się do ćwiczenia 
certyfikującego, przeprowadzonego – przez 
Dowództwo Operacyjne RSZ – w końcu 
stycznia 2018 roku. W tym samym czasie,  
Prezydent RP Andrzej Duda wydał postano-
wienie o użyciu PKW „EU Sophia” w operacji 
wojskowej Unii Europejskiej, w południowym 
rejonie środkowej części Morza Śródziemnego – 
stanowiące „zielone światło” do dalszych 
działań. 12 lutego 2018 roku, minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak uroczyście poże-
gnał – na lotnisku 44. Bazy Lotnictwa Morskiego 

w Siemirowicach – I zmianę PKW „EU Sophia”, 
która dwa dni później (dwoma samolotami Sił 
Powietrznych C-295M CASA) została prze-
mieszczona na teren działań. Część żołnierzy 
wyruszyła do Sigonelli wcześniej – specjal-
nym konwojem, transportującym 
środki zabezpieczenia materia-
łowego niezbędne do rozpo-
częcia misji zagranicznej. 

Na początku działalności 
PKW „EU Sophia”, na 
pierwszy plan wysunęły się 
działania logistyczne. Dużą 
pomoc w tym zakresie wyka-
zała Ambasada RP w Rzymie. 
Dotyczyło to takich prozaicznych 
rzeczy, jak początkowe „przełamy-
wanie lodów” w kontaktach z Włochami 
i zrozumienie ich mentalności, czy nieco 
„poważniejszych” – takich jak uruchomienie 
konta bankowego, finansowo obsługującego 
polski kontyngent. Do zadań logistyki należało: 
zakontraktowanie usług na rynku cywilnym 
(tłumacze, przeglądy techniczne sprzętu), zabez-
pieczenie potrzeb bytowych kontyngentu 
(kontenery biurowe postawione w miejscu 
wyznaczonym przez stronę włoską, żywienie, 
zakwaterowanie), zabezpieczenie odbioru 
i utrzymania transportowanych zapasów środ-
ków materiałowych i technicznych oraz bieżąca 
obsługa sprzętu (w tym podstawowego środka 

kontyngentu – samolotu M28B 1R „Bryza”). 
Jako pierwszą do tego zadania wytypowano 
„Bryzę” o numerze 1017, nieoficjalnie zwaną 
„Biała dama”. W 2003 roku, z okazji 60. rocznicy 

bitwy o Atlantyk i udziału w między-
narodowych pokazach „Royal 

Air Tatoo”, samolot zyskał 
okolicznościowe malowa-
nie – nawiązujące do 
historycznych barw Wel-
lingtona z 304. Dywi-
zjonu Bombowego „Ziemi 
Śląskiej”. Tradycje właś-
nie tej jednostki kulty-

wuje 44. Baza Lotnictwa 
Morskiego w Siemirowicach. 

15 lutego 2018 roku „Biała 
dama” wylądowała na Sycylii, po-

konując (w czterech etapach) drogę Siemiro-
wice – Kraków – Zagrzeb – Gioia del Colle 
(płd. część Włoch) – Sigonella. 1 marca oficjal-
nie powitano PKW „EU Sophia” w bazie 
Sigonella. 15 marca w godzinach porannych, 
po kilku wstępnych lotach zapoznawczych, 
załoga samolotu M28B 1R wykonała pierwszy 
lot operacyjny – trwający 3 godziny i 10 minut. 
Zgodnie z przyjętymi procedurami i relacjami 
dowodzenia, załoga przyjęła zadanie z dowódz-
twa FHQ, znajdującego się na jednym z okrę-
tów tworzących trzon sił nawodnych misji. 
Realizowane w kolejnych dniach zadania po-
legały na identyfikowaniu jednostek nawodnych, 
z wykorzystaniem systemu radarowego i obser-
wacji wzrokowej, a następnie ich identyfikowaniu 
wzrokowym. Utrzymywano przy tym 60-minutową 
gotowość do wykonania lotu patrolowo-
-rozpoznawczego. Prócz polskiej „Bryzy”, 
podobne zadania lotnicze (w ramach operacji 
EUNAVFOR MED) realizowali także Portugal-
czycy – samolotem P-3C Orion. Już w trakcie 
pierwszych misji dostrzeżono potrzebę doposa-
żenia samolotu M28B 1R. 26 marca 2018 roku 
w Sigonelli wylądował samolot M28B 1R 

wyruszyła do Sigonelli wcześniej – specjal-
nym konwojem, transportującym 
środki zabezpieczenia materia-
łowego niezbędne do rozpo-

zała Ambasada RP w Rzymie. 
Dotyczyło to takich prozaicznych 
rzeczy, jak początkowe „przełamy-
wanie lodów” w kontaktach z Włochami 

bitwy o Atlantyk i udziału w między-
narodowych pokazach „Royal 

Air Tatoo”, samolot zyskał 
okolicznościowe malowa-
nie – nawiązujące do 

nie tej jednostki kulty-
wuje 44. Baza Lotnictwa 

Morskiego w Siemirowicach. 
15 lutego 2018 roku „Biała 

dama” wylądowała na Sycylii, po-



14     NR 5/6 | MAJ/CZERWIEC 2019

(o numerze bocznym 1008), który w działa-
niach zastąpił „Białą damę”. Trzy dni później, 
pełniąca dotąd służbę „Bryza” wróciła do 
Polski i natychmiast trafiła do producenta 
(PZL Mielec), gdzie została zmodernizowana 
przez dodanie: systemu łączności satelitarnej 
SATCOM, dodatkowych radiostacji dla nawiga-
torów i systemu automatycznej identyfikacji 
jednostek pływających AIS. Samolot, już do-

wymagające pomocy podjęto na ich pokład. 
W drodze powrotnej, przelatując przez pozycję 
numer dwa, zaobserwowano, że wcześniej 
rozpoznany ponton jest uszkodzony, a w wodzie 
znajdują się ludzie. Po przekazaniu tej infor-
macji, załoga otrzymała polecenie – od koordy-
natora misji – zrzucenia środków ratowniczych 
w rejonie samotnie dryfującej łodzi. Po upew-
nieniu się, że wszystkie osoby wymagające 
pomocy są bezpieczne, załoga otrzymała zgodę 
na powrót na lotnisko bazowania. W tym dniu 
załoga polskiej „Bryzy” spędziła w powietrzu 
8 godzin i 17 minut. Zdołano uratować ponad 
300 osób. W tak długich misjach, załogi wy-
korzystują także lotnisko na jednej z wysp 
śródziemnomorskich, aby dotankować samolot. 

7 grudnia 2018 roku zespół lotniczy PKW 
„EU Sophia” osiągnął nalot 500 godzin spę-
dzonych nad Morzem Śródziemnym. W poło-
wie stycznia tego roku, po raz trzeci, w rejo-
nie działań znalazł się samolot M28B 1R 
„Bryza” z numerem 1017 – „Biała dama”. 
Na początku kwietnia 2019 roku wróciła do kraju 
II zmiana PKW „EU Sophia”, a w Sigonelli 
działania mandatowe podjęła kolejna, trzecia 
zmiana polskiego kontyngentu wojskowego.

P K W  E U  S O P H I A

na których mogły się znajdować łodzie 
z ludźmi na pokładzie. Po osiągnięciu pierw-
szego rejonu poszukiwań, załoga samolotu 
zlokalizowała ponton z ludźmi oraz przekazała 
informację, że w bliskiej odległości od łodzi 
znajduje się kuter rybacki, który jest w stanie 
podjąć osoby wymagające pomocy. Po reali-
zacji tego zadania „Bryza” wylądowała, w celu 
odtworzenia gotowości, po czym ponownie 

posażony, ponownie został przebazowany do 
Sigonelli i (od 26 czerwca 2018 roku) roz-
począł wykonywanie zadań w ramach PKW 
„EU Sophia”. Dwa dni później, do kraju wrócił 
samolot 1008, w celu modernizacji analogicz-
nej do przeprowadzonej w samolocie 1017. 
Zastosowane systemy znacznie polepszyły 
świadomość sytuacyjną załóg w obszarze 
działań oraz umożliwiły wymianę informacji 
w czasie rzeczywistym z dowództwem sił, 
podczas patrolowania wskazanych rejonów.

 Pierwsza rotacja stuosobowego kontyngen-
tu odbyła się na przełomie sierpnia i września 
2018 roku, a miesiąc później – ponownie 
wymieniono samoloty. 17 października załoga 
lotnicza PKW „EU Sophia” wykonała – samo-
lotem M28B 1R o numerze bocznym 1008 – 
setny lot, a 6 listopada zrealizowano najdłuż-
szą misję. „Bryza” – w ramach rutynowego 
lotu patrolowego w południowym rejonie 
środkowej części Morza Śródziemnego – 
otrzymała od dowództwa sił (FHQ) zadanie 
zlokalizowania i potwierdzenia kilku pozycji, 

wystartowała – tym razem do drugiego wskaza-
nego rejonu. Po kilku chwilach lotu, załoga 
zlokalizowała ponton i wykonała dokumentację 
fotograficzną, natychmiast przekazując nie-
zbędne informacje do FHQ, a następnie obrała 
kurs na trzecią wskazaną pozycję. Tam się 
okazało, że rejon jest zabezpieczony przez 
jednostki libijskiej straży przybrzeżnej, a osoby 

Załogi samolotu patrolowo-rozpoznawczego 
M28B 1R „Bryza” spędziły nad wodami 
Morza Śródziemnego już niemal 900 godzin, 
wypełniając zadania mandatowe operacji EU-
NAVFOR MED i wydatnie przyczyniając się 
do osiągania założonych w niej celów. 

kmdr ppor. Marcin Braszak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Jako samodzielna jednostka, został utworzony 1 lipca 1994 roku, w wyniku 
połączenia Wydziału Wydawniczego i Drukarni Sztabu MW oraz ówczesnych redakcji 

czasopism MW – „Przeglądu Morskiego” i „Bandery”. Od 1 listopada 2013 roku 
Zespół Redakcyjno-Wydawniczy Marynarki Wojennej jest podporządkowany 

dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Srebrny jubileusz ZRW MW

Do głównych zadań zespołu należy: 
opracowywanie, redagowanie, skład 
elektroniczny oraz druk wydawnictw 

i materiałów dotyczących Marynarki Wojen-
nej, o szerokim wachlarzu tematycznym. 
ZRW MW zabezpiecza najważniejsze potrzeby 
poligraficzne i wydawnicze morskiego rodzaju 
sił zbrojnych oraz przyczynia się do utrwala-
nia i popularyzowania jego bogatej historii. 

Wśród dotąd wydanych 50 woluminów, 
o tematyce marynistycznej i historycznej, 
znajdują się: Ochrona zabytków architektury 
obronnej. Ogólnopolski zjazd społecznych 
opiekunów zabytków Bronisława Grzegorczyka 
(wydana jako pierwsza, w 1998 roku), Żagle 
staw – banderę spuść Romualda Nałęcza-
-Tymińskiego, Polska wojskowa polityka morska 
od X do końca XX wieku i Marynarka Wojen-

Podwodnik Bractwa Okrętów Podwodnych, 
Rocznik służby zdrowia 7. Szpitala MW, 
Komodor Stowarzyszenia Oficerów MW RP 
Wiadomości Żeglarskie (dla BHMW) oraz 
Przegląd Morski i Bandera. 

Ukazały się również reprinty takich pozycji 
jak: Polski Kodeks Honorowy (1919 r.), Jak 
należy traktować w Polsce sprawę marynarki 
wojennej (1929 r.), Zarys historii wojennej 
flotyll rzecznych (1931 r.), Oficer (1931 r.), Co 
to jest marynarka wojenna (1935 r.), Książecz-
ka marynarza (1944 r.) oraz Flota polska (pod 
protektoratem Szefa Departamentu Morskiego 
adm. K. Porębskiego, z 1921 r.) – wydana 
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę i 100. rocznicy powstania MW.

Pracownicy zespołu udzielają pomocy jed-
nostkom i instytucjom MW, w zakresie opraco-

do realizacji zadań wydawniczych i poli-
graficznych – około siedem ton papieru. 

W uroczystości jubileuszowej – 1 lipca – 
wziął udział dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec, który podzię-
kował pracownikom zespołu za ofiarną i profe-
sjonalną pracę na rzecz Marynarki Wojennej.  

Podczas jubileuszu byli obecni, między 
innymi, poprzedni kierownicy ZRW MW – 
kmdr rez. Kazimierz Chmielewski, kmdr por. rez. 
Walter Pater (były redaktor naczelny Przeglądu 
Morskiego) oraz kmdr por. rez. Piotr Kowara. 
W trakcie uroczystości, jubileusz 25-lecia pracy 
w ZRW MW świętowali: Krzysztof Kwitowski, 
Józef Treppa i Ryszard Rybski – związani 
z jednostką od piewszego dnia jej istnienia. 

Zespół Redakcyjno-Wydawniczy Marynarki 
Wojennej może się pochwalić własną odznaką 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec (w środku)

wśród pracowników ZRW MW

wywania wydawnictw okolicznościowych 
oraz druku niezbędnych formularzy i materia-
łów szkoleniowych. Wspomagają także organi-
zacyjnie konferencje i ćwiczenia między-
narodowe, uroczystości wojskowe oraz jubile-
usze – przygotowując foldery, dyplomy oraz 
spersonalizowane zaproszenia. Od wielu lat są 
wydawane kalendarze oraz terminarze MW. 
Rocznie drukarnia ZRW MW wykorzystuje – 

na w dziejach Polski. Studium historyczno-
-polityczne Grzegorza Piwnickiego i Bogdana 
Zalewskiego, Polska Marynarka Wojenna 
1945-2007. Kronika wydarzeń Mieczysława 
Serafina oraz Poczet dowódców polskich sił 
podwodnych  Sławomira Sutowskiego. Ostatnią 
pozycją jest Ewolucyjny rozwój sił okrętowych 
Marynarki Wojennej w latach 2010-2030 
(suplement), pod redakcją Henryka Sołkiewicza. 

Dorobek 25-lecia zespołu stanowią także 
wydawnictwa specjalistyczne i wewnętrzne: 
Biuletyn Historyczny Muzeum MW, Przegląd 
Hydrograficzny Biura Hydrograficznego MW, 

pamiątkową – zaprojektowaną przez redaktora 
Bronisława Grzegorczyka i zatwierdzoną 
przez Ministra Obrony Narodowej Decyzją 
nr 162/MON, z dnia 6 września 2000 r. 

W trakcie ćwierćwiecza działalności, 
w ZRW MW pracowało łącznie 15 żołnierzy 
zawodowych i 89 pracowników wojska.

Od 1 stycznia 2007 r., ZRW MW stał się 
jednostką w pełni „cywilną” – bez żołnierzy 
zawodowych – zatrudniającą wyłącznie 
pracowników wojska. 



16     NR 5/6 | MAJ/CZERWIEC 2019

D A C H  D L A  N A S Z E J  H I S T O R I I

Dziś Muzeum Marynarki Wojennej 
cieszy się wciąż rosnącym zain-
teresowaniem. W 2017 roku, 
przed remontem placówki, od-

wiedziło ją około 180 tysięcy osób. Jest jeszcze 
za wcześnie, by szacować ilu zwiedzających 
przekroczy jej próg w 2019 roku – niemniej, 
już odnotowano wzrost liczby odwiedzających. 

Nowoczesność i tradycja
Obecnie placówka oferuje znacznie więcej 

niż poprzednio. Przebudowane zostało całe 
wnętrze muzeum. Posiadamy multimedia, 
symulator i stanowiska interaktywne – wyli-
cza dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej  
Tomasz Miegoń. To było dla nas olbrzymie 
wyzwanie logistyczne – przyznaje.

Nowa wystawa stała „Mamy rozkaz Cię 
utrzymać...” jest poświęcona stuleciu polskiej 
Marynarki Wojennej. Jej nazwa nawiązuje do 

słów popularnej, przedwojennej pieśni 
patriotycznej „Morze, nasze morze”. Eks-
pozycja prezentuje historię polskiej floty 
wojennej – od trudnych, pozaborowych 
początków, po nowe możliwości rozwoju, 
które przyniósł XXI wiek. 

Gości muzeum, jako pierwsza na parterze, 
wita ekspozycja o nazwie „Zbrojownia”. 
Na wystawie można zapoznać się z uzbroje-
niem morskim i wyposażeniem pochodzącym 

z przełomu XIX i XX wieku oraz używanym 
jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku – opo-
wiada Jacek Ostapkowicz, dokumentalista 
gdyńskiej placówki. W „Zbrojowni” prezen-
towane są wyjątkowe eksponaty. Posiadamy 
dwudziałowe stanowisko armat plot. kal. 40 mm 
Bofors z okrętu podwodnego ORP „Sęp”, 
brytyjski miotacz bomb głębinowych Thorny-
croft i armatę przeciwlotniczą kal. 20 mm 
Oerlikon – dawniej będącą w wyposażeniu 

FO
T.

 H
EN

RY
K

 N
AG

RO
D

ZK
I/

M
U

ZE
U

M
 M

W

Nowe oblicze gdyńskiego 
Muzeum Marynarki Wojennej
Po zakończeniu głębokiej modernizacji, budynek Muzeum Marynarki Wojennej oferuje 
gościom niezwykle nowoczesną i interaktywną przestrzeń, w której wykorzystano różne rodzaje 
multimediów. Niemniej, nadal rdzeniem ekspozycji oraz zbiorów placówki jest uzbrojenie, sprzęt 
i przedmioty codziennego użytku – wykorzystywane na okrętach. Mimo że nie jest duże, gdyńskie 
muzeum osiągnęło światowy standard. Nowa ekspozycja powstała w oparciu o projekt Anny Bocek, 
polskiej artystki o międzynarodowej renomie. Ponowne, uroczyste otwarcie placówki odbyło się 
28 listopada 2018 roku, w 100. rocznicę utworzenia polskiej Marynarki Wojennej.

1. Mozaika fotografii, przedstawiających 
służbę i życie codzienne w Marynarce 

Wojennej na przestrzeni lat.
2. Dwudziałowe stanowisko armat 

przeciwlotniczych kal. 40 mm Bofors 
z okrętu podwodnego ORP „Sęp” – 

bliźniaka legendarnego ORP „Orzeł”
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obrazy marynisty Mariana Mokwy oraz ory-
ginał mapy Eilhardusa Lubinusa, czyli karto-
graficzny obraz Pomorza Zachodniego na 
początku XVII wieku.

Popularyzatorzy 
i konserwatorzy
Gdyńskie muzeum dysponuje własnym, 

specjalistycznym księgozbiorem. Przede 
ORP „Błyskawica”. Unikatem – na skalę 
światową – jest niemiecka bombotorpeda 
serii BT (Bomben-Torpedo) 1000 RS. 
Ta prototypowa broń miała łączyć zalety 
bomb i torped lotniczych – dodaje.

Wystawę dopełnia interaktywne stanowisko 
multimedialne. Zwiedzający ma możliwość 
wcielenia się w rolę strzelca karabinu maszy-
nowego Lewis na pokładzie niszczyciela 
ORP „Błyskawica” – w trakcie misji na Morzu 
Śródziemnym, jesienią 1942 roku. Dzięki 
symulatorowi, goście mogą – na moment – po-
czuć namiastkę wojennej zawieruchy i lepiej 
zrozumieć codzienne wyzwania oraz niebez-
pieczeństwa, z którymi mierzyli się marynarze 
polskiego okrętu podczas II wojny światowej. 

Swoiste przedłużenie wystawy stanowi 
ekspozycja plenerowa uzbrojenia morskiego. 
Można na niej obejrzeć: broń artyleryjską 
i rakietową, broń podwodną, samoloty oraz 

B A N D E R A

wiecza po drugą połowę XIX wieku – schył-
kowy okres epoki żagla. W prezentowanej 
kolekcji drewnianych modeli znajdują się, 
między innymi, jednostki: „Santa Maria” 
Krzysztofa Kolumba, HMS „Victory” – flago-
wy okręt liniowy Royal Navy podczas bitwy pod 
Trafalgarem w 1805 roku oraz bogato zdobiony 
brytyjski galeon wojenny HMS „Sovereign of 
the Seas” z XVII wieku. Wystawę uzupełniają 

zabytkowe armaty (bez lawet) z XVII wieku. 
Szczególnie cenne są militaria związane 
z obroną Wybrzeża we wrześniu 1939 roku. 
Dumą wystawy plenerowej jest pieczołowicie 
odrestaurowany kuter pościgowy przed-
wojennej Straży Granicznej „Batory”. 

Ekspozycja „W świecie dawnych żaglow-
ców” jest poświęcona ewolucji konstrukcji 
dawnych władców mórz – od późnego średnio-

wszystkim znajdują się w nim: pozycje bio-
graficzne, encyklopedie i leksykony morskie 
oraz książki o tematyce regionalnej – po-
święcone Gdyni i Wybrzeżu. Muzealna biblio-
teka posiada także: przedwojenne numery 
„Przeglądu Morskiego” i „Morza”, komplet 
zbiorów londyńskich „Naszych Sygnałów”, 
archiwalne egzemplarze czasopism i wydaw-
nictw Marynarki Wojennej oraz wybranych 
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W „Zbrojowni” można obejrzeć 
uzbrojenie okrętowe z XX wieku

wydawnictw krajowych i zagranicznych. 
W zbiorach biblioteki są rzadkie starodruki – 
chlubą kolekcji jest dwutomowa „Histoire 
Generale De La Marine” (wydana w Paryżu 
w 1744 roku) oraz „Tractatus De Eo Quod 
Justum Circa Excursiones Maritimas” (pocho-
dzący z 1728 roku) – podkreśla starszy biblio-
tekarz Jan Tymiński. Białym krukiem jest 
„Regulamin służby obozowej” dla wojsk 
francuskich, wydany w 1810 roku i opatrzony 
wstępem ówczesnego ministra wojny ks. Józefa 
Poniatowskiego – dodaje. 

Magazynowanie i przechowywanie archi-
waliów oraz konserwacja eksponatów stano-
wią spore wyzwanie. Nadgryzione przez ząb 
czasu i nierzadko zniszczone, bezcenne przed-
mioty wymagają szczególnej uwagi i wyjąt-
kowej delikatności. Posiadamy, przede wszyst-
kim, muzealia wielkogabarytowe, takie jak: 
pojazdy, uzbrojenie i wyposażenie okrętowe, 
a także szeroki zbiór archiwaliów, map i foto-
grafii. Z powodu ograniczonych możliwości, 
na miejscu zajmujemy się głównie konserwacją 
metalu. Inne eksponaty, na przykład: modele, 
dokumenty, mundury i proporce – wysyłamy 
na konserwację zewnętrzną – mówi Monika 
Mucha, kierownik działu konserwacji. 
Zadaniem konserwatora jest zatrzymanie 
upływu czasu, a nawet cofnięcie go. Część 
eksponatów, starych i zniszczonych, jesteśmy 
w stanie przywrócić do stanu z lat świetności. 
W planach jest otwarcie własnej, profesjonal-
nej pracowni konserwatorskiej.

Misją muzeum jest nie tylko gromadzenie 
i konserwacja zabytków. Historycy placówki 
zajmują się popularyzacją wiedzy o dziejach 
polskiego oręża morskiego i opracowują publika-
cje specjalistyczne. Sztandarowym wydaw-
nictwem własnym jest kwartalnik „Biuletyn 
Historyczny”, redagowany przez kadrę muzeum. 
Dodatkowo, organizowane są lekcje historii 
oraz gry i konkursy muzealne. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszą się spotkania 
i wykłady poświęcone zagadnieniom związa-
nym z morską historią Polski. Nazwa cyklu – 
„Nasze Sygnały” – nawiązuje do tytułu nie-
istniejącego już, powojennego periodyku 
wydawanego przez marynarzy na emigracji. 

ważnych świąt oraz wojskowych i morskich 
festynów na Wybrzeżu i w głębi kraju – mówi  
kierownik działu edukacji i promocji 
Małgorzata Derlacz-Chmielowiec. Promocja 
Marynarki Wojennej odbywa się również przez 
nasze tematyczne kalendarze i pocztówki.

Nową inicjatywą muzeum są spacery te-
matyczne z przewodnikiem – zainteresowani 

Pismo to integrowało polskich marynarzy 
na całym świecie. Chcieliśmy też podkreślić, 
że są to „nasze sygnały”, że chcemy opowiedzieć 
o czymś interesującym i ważnym – tłumaczy 
wicedyrektor muzeum Aleksander Gosk, ini-
cjator i prowadzący spotkania. Warto jest popu-
laryzować wiedzę morską, ponieważ jeszcze 
wiele zostało do opowiedzenia. 

Muzeum Marynarki Wojennej prowadzi 
działalność edukacyjną również poza swoimi 
murami. W szkołach organizowane są specjal-
ne lekcje historii, a stoiska prezentujące mor-
skie eksponaty są obecne podczas obchodów 

odwiedzają w Gdyni miejsca o szczególnym 
znaczeniu dla historii polskiej Marynarki 
Wojennej oraz miasta „z morza i marzeń”.  

Popularyzujemy wiedzę o dziejach polskiej 
Marynarki Wojennej za granicą i na terenie 
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Bezcenne wspomnienia 
Można powiedzieć, że Gdynia jest przy-

wiązana do marynarskiego munduru. Miasto 
wyrosło z morza, było miejscowością marynar-
ską od samego początku – to element legendy 
Gdyni. Mieszkańcy interesują się jej dzieja-
mi, tym bardziej że historie o marynarzach 
są tutaj często historiami rodzinnymi – mówi 

wicedyrektor muzeum Aleksander Gosk. To 
sprawia, że istnieje wierny krąg odbiorców, 
pasjonatów, którzy z nami współpracują. Ludzie 
w pewnym wieku odkrywają wartość domo-

materialne pamiątki o ludziach morza – chce 
również zbierać i archiwizować ich słowa. 

Pewien czas temu wystosowaliśmy apel 
w sprawie rodzinnych pamiątek. Nie tylko za-
chęcamy ludzi do dzielenia się z nami material-
nymi rzeczami związanymi z morzem i Marynar-
ką Wojenną. Pragniemy, by zaczęli dzielić się 
z nami swoimi wspomnieniami – wyjaśnia 
nową inicjatywę dyrektor placówki Tomasz 
Miegoń. Zapraszamy do spisywania i przesy-
łania nam swoich doświadczeń, kontaktowa-
nia się z nami. W piśmie nie zawsze da się 
oddać to, co w swobodnej rozmowie. 

Łącząc tradycję z nowoczesnością, obecne 
muzeum jest instytucją żywą i otwartą dla 
wszystkich, zachowującą cenne ślady naszej 
historii na morzu dla przyszłych pokoleń.  

budowę podziemnych pomieszczeń, przezna-
czonych na przestrzeń magazynową oraz 
pracownię konserwatorską. Jesteśmy też na 
dobrej drodze, jeżeli chodzi o pozyskanie 
okrętu podwodnego ORP „Sokół”, który 
w ubiegłym roku zakończył służbę. Czeka 
nas jeszcze kilka intensywnych lat zmian – 
podkreśla dyrektor placówki.

całego kraju. Im dalej od morza, tym zain-
teresowanie nim jest większe – w końcu to, co 
dla gdynian jest oczywistym elementem codzien-
ności, dla innych będzie czymś nowym i fascy-
nującym. Sądzę, że już staliśmy się częścią 
gdyńskiego krajobrazu – bierzemy udział 
w wielu inicjatywach i organizujemy własne – 
na przykład „Błyskawiczną Majówkę”, 
z Okrętem-Muzeum ORP „Błyskawica” w cen-
trum imprezy. Chcemy wyjść także do ludzi 
spoza Pomorza. Częste i dalekie wyjazdy by-
wają męczące dla zespołu, ale przecież po to 
jesteśmy – z uśmiechem mówi dyrektor 
Muzeum Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń. 
Będziemy obecni na obchodach Święta 
Wojska Polskiego, które odbędą się w Kato-
wicach. We wrześniu planowane jest otwarcie 
międzynarodowej wystawy, przygotowanej 
wspólnie z Marinmuseum w szwedzkiej 
Karlskronie – dodaje. 

Proces modernizacji Muzeum Marynarki 
Wojennej jeszcze się nie skończył. We współ-
pracy z Muzeum Miasta Gdyni planujemy 

Zespół Muzeum Marynarki Wojennej 
cechuje nie tylko profesjonalizm, 

ale i szczera pasja

wego archiwum, a także potrzebę, by podzie-
lić się nim i je upublicznić. Muzeum jest miej-
scem, gdzie będzie ono bezpieczne i szanowane. 
Fotografie i przedmioty związane ze służbą 
na morzu, to elementy, z których potem jesteśmy 
w stanie odtworzyć większą historię.

Gdyńskie Muzeum Marynarki Wojennej 
chce, pod swoim dachem, chronić nie tylko 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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D E M O N S T R A C J A  S I Ł Y  S O J U S Z U

Manewry z cyklu „Dragon” są 
realizowane przy wsparciu sił 
sojuszniczych NATO i łączą się 
z szeregiem innych ćwiczeń, 

takich jak: „Noble Jump”, „Baltops”, „Capable 
Logistician”, „Tobruq Legacy”, a także z certy-
fikacją Dowództwa Brygady VJTF-20 (Very 
High Readiness Joint Task Force) oraz Połączo-
nych Sił Zadaniowych OPBMR – CJ CBRND TF 
(Combat Joint CBRN Defence Task Force). 
Odbywają się cyklicznie, co dwa lata, naprzemien-
nie z manewrami o kryptonimie „Anakonda” 
i mają charakter stricte obronny. 

W trakcie manewrów „Dragon-19”, można 
było zaobserwować całe spektrum działań 
prowadzonych na współczesnym polu walki. 
Zaangażowanie różnych komponentów – za-
równo lądowych, morskich i powietrznych jak 
i wojsk specjalnych – przyczyni się do spraw-
dzenia, ale również do udoskonalenia procedur, 
które mają zapewnić bezpieczeństwo na wschod-
niej flance NATO – podkreślił, podczas inau-
guracji manewrów, dowódca generalny RSZ 
gen. broni Jarosław Mika.

Na poligonach morskich
Marynarka Wojenna skierowała na ćwiczenia 

16 okrętów i pomocniczych jednostek pływa-
jących, wydzielonych z 3. Flotylli Okrętów 
oraz z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Wsparcie 

W największych manewrach Sił Zbrojnych RP w 2019 roku, pod kryptonimem „Dragon-19” – 
trwających od 15 do 25 czerwca – uczestniczyły wydzielone siły Marynarki Wojennej. Łącznie 
ćwiczyło około 18 tysięcy żołnierzy (w tym 3 tysiące z zagranicy) oraz 2500 jednostek sprzętu 
i uzbrojenia wojskowego. W poligonowym sprawdzianie wyszkolenia wzięli udział nasi 
partnerzy z jedenastu państw – członków sojuszu północnoatlantyckiego.

„Dragon-19” na Bałtyku

z powietrza zapewniły samoloty i śmigłowce 
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Od 
strony lądu, działania sił okrętowych zabez-
pieczały jednostki brzegowe, w tym Morska 
Jednostka Rakietowa (MJR) z Siemirowic. 
Bezpośrednie wsparcie pododdziałom lądo-
wym zapewniły wielozadaniowe myśliwce 
F-16 i samoloty uderzeniowe Su-22M4 oraz 
śmigłowce Mi-8/17 i Mi-24.

Komponent morski operował na Bałtyku 
przez ponad tydzień. We współdziałaniu 
z MJR prowadzono kompleksową osłonę 
szlaków żeglugowych przed atakami z powietrza 
i działaniami okrętów podwodnych. Epizody 
manewrów realizowano w bazach morskich 
oraz na wydzielonych poligonach morskich. 
Załogi okrętów ćwiczyły (m.in.) scenariusze 
epizodów: obrony przeciwawaryjnej, obrony 
przed bronią masowego rażenia, zwalczania 
okrętów podwodnych, obrony przed okrętami 
nawodnymi, obrony przeciwlotniczej, wyty-
czania bezpiecznych torów wodnych oraz 
akcji ratowniczych. Przeprowadzono także 
strzelania artyleryjskie do celów powietrz-
nych i nawodnych. 

Każdy scenariusz musi być inny. Powinien 
uwzględniać nowe sytuacje i zagrożenia, aby 
przygotować załogę okrętu na wszelką ewen-
tualność – wyjaśnił kpt. mar. Tomasz Chyła 
z małego okrętu rakietowego ORP „Orkan”.

Marynarze szkolili się, prowadząc złożone 
operacje z zakresu: poszukiwania i niszczenia 
min, obrony przed bronią masowego rażenia 
ABC (nuklearną, biologiczną i chemiczną), 
rozpoznania radioelektronicznego, a także zała-
dunku oraz rozładunku uzbrojenia i techniki woj-
skowej na pokłady i z pokładów jednostek – w tym 
uzupełniania zapasów na morzu. Jednym z głów-
nych zadań okrętów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
był transport techniki wojskowej. W tym celu 
ORP „Kraków” zrealizował operację załadunku 
i przerzutu pododdziału wojsk sojuszniczych 
drogą morską. Okręty 12. i 13. Dywizjonu 
Trałowców przeprowadziły – na wydzielonych 
poligonach morskich – operacje stawiania 
min oraz poszukiwania materiałów niebez-
piecznych i trałowania.  Z kolei, załoga trałowca 
bazowego ORP „Bukowo” ćwiczyła, ze śmi-
głowcem ratowniczym W-3WARM Anakonda, 
procedury akcji ratunkowej na morzu (SAR). 
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Działania 3. Flotylli Okrętów koncentrowały 
się wokół sił uderzeniowych. W ich skład weszła 
fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” 
(FFG-273), pod dowództwem kmdr. por. Macieja 
Matuszewskiego, oraz dwa małe okręty rakie-
towe – OORP: „Orkan” (421) i „Grom” (423) – 
uzbrojone w rakiety przeciwokrętowe RBS-15 
Mk3. W roli środków wsparcia wystąpiły samo-
loty rozpoznawcze M28 Bryza 1R.

Rozpoczęliśmy manewry od ćwiczebnych 
ataków rakietowych. Trenowaliśmy, między 
innymi, obronę przeciwawaryjną – czyli walkę 
z pożarem i przebiciem kadłuba. Wykonaliśmy 
też strzelania artyleryjskie do celów powietrz-
nych i nawodnych, wspólnie z bliźniaczym 
ORP „Grom” i fregatą rakietową ORP „Gen. T. 
Kościuszko” – powiedział ppor. mar. Patryk 
Rybak z ORP „Orkan”.

Z pokładu
fregaty rakietowej
Podczas manewrów, ORP „Gen. T. Kościuszko” 

realizował – z dwoma małymi okrętami rakieto-
wymi – zadania z zakresu ZOP (w rolę przeciw-
nika wcielił się okręt podwodny ORP „Sęp”) 
oraz zwalczania zagrożeń asymetrycznych. 
Towarzyszył im zbiornikowiec ORP „Bałtyk” 
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wano ją do portu w Gdyni, gdzie podejrzanych 
członków załogi przekazano Żandarmerii 
Wojskowej, a samą jednostkę poddano zabie-
gom odkażającym. Okręty eskorty również  
przeszły pełne procedury dekontaminacyjne 
w okrętowym punkcie likwidacji skażeń.

ORP „Gen. T. Kościuszko” należy obecnie 
do najmniejszych jednostek w swojej klasie. 
Mimo to, nadal skutecznie spełnia swoją rolę. 
Po raz kolejny udowodniliśmy naszą uniwersal-
ność, wielozadaniowość i wielofunkcyjność. 
Co więcej, możemy realizować zadania niemal 
niezależnie od panujących w morzu warunków 
atmosferycznych i doskonale integrujemy się 
z każdego rodzaju zespołem operacyjnym – 
stwierdził kmdr. ppor. Maciej Pałacha.

Sojusznicza gotowość
Manewry z cyklu „Dragon” i „Anakonda” 

stanowią odpowiedź na współczesne wyzwania 
w sferze bezpieczeństwa. Są dobitną demon-
stracją: jedności i solidarności sojuszniczej, 
posiadanych przez NATO zdolności i gotowości 
do kolektywnej obrony terytorium państw 
członkowskich, a także zdolności do szybkiej 
odpowiedzi sojuszu na pojawiające się nowe 
zagrożenia. Jednak, przede wszystkim, manew-
ry są sprawdzianem zdolności wojsk NATO do 
działania w ramach tzw. operacji połączonych. 

Siły polskiej Marynarki Wojennej, realizu-
jąc z powodzeniem stawiane zadania (na 
morzu, na lądzie i w powietrzu) – w ścisłym 
współdziałaniu z siłami innych rodzajów 
wojsk oraz siłami sojuszniczymi – są ważnym 
komponentem systemu obrony kraju.

i okręt ratowniczy ORP „Lech”. Jednostki 
wykonały ostre strzelania (zespołowe i indy-
widualne) do celów nawodnych (imitowanych 
przez odpowiednie tarcze) z: armat kal. 76,2 mm, 
zestawów obrony bezpośredniej CIWS (Close-In 
Weapon System) oraz wielkokalibrowych kara-
binów maszynowych kal. 12,7 mm. Przepro-
wadzono również ćwiczenia z obsługi broni 
osobistej, w tym nowych karabinów szturmo-
wych kal. 7,62 mm Beryl.

Podobnie jak w niedawnych ćwiczeniach, 
prowadzonych w ramach okrętowej grupy zada-
niowej (OGZ) wspólnie z jednostkami Stałego 
Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 (w ramach 
ćwiczenia „Passex”), także w wypadku ma-
newrów „Dragon-19” nasz okręt odegrał klu-
czową rolę. Fregata rakietowa jest obecnie 
podstawową klasą okrętu użytkowaną przez 
czołowe floty na świecie. Jako platforma, 
stanowi niezbędne minimum do skutecznego 
realizowania szerszego zakresu działań, 
w tym (przede wszystkim): obrony przeciwlot-
niczej i obrony przeciw okrętom nawodnym 
oraz zwalczania okrętów podwodnych – pod-
kreślił zastępca dowódcy ORP „Gen. T. 
Kościuszko” kmdr ppor. Maciej Pałacha.

W trakcie działań z zakresu ochrony żeglugi, 
przy bezpośredniej współpracy z Morskim 
Oddziałem Straży Granicznej, ORP „Gen. T. 
Kościuszko” monitorował transport morski, 
zatrzymując statki do rutynowej kontroli. 
W charakterze podejrzanej jednostki wystąpił 
zbiornikowiec ORP „Bałtyk”, na który wysłano 
z fregaty rakietowej odpowiednio przygoto-
waną i wyekwipowaną grupę abordażową. 
Okazało się, że jednostka ma na pokładzie 
niebezpieczne materiały chemicznie. Skiero-

Katarzyna Kamińska, Sławomir J. Lipiecki
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Manewry z cyklu „Open Spirit” 
są organizowane, naprzemiennie, 
na wodach trzech państw bał-
tyckich – Estonii, Litwy i Łotwy. 

W tym roku, w operacji uczestniczyło ponad 
15 okrętów z dziewięciu krajów: Belgii, Danii, 
Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, 
Polski i Wielkiej Brytanii. 

Początkowy etap operacji (czyli faza portowa – 
tzw. „Pre-Sail Conference” – zajęcia i odpra-
wy poprzedzające manewry na morzu) został 
zrealizowany w trakcie postoju w litewskim 
porcie Kłajpeda. Podczas odpraw omówiono 
szczegóły operacji, a dowódcom okrętów 
przydzielono zadania ćwiczebne. Polski okręt 
operował na wysokości łotewskich miast Lie-
paja oraz Ventspils. Przez prawie dwa tygodnie 
załogi okrętów zajmowały się poszukiwaniem 
i likwidowaniem niebezpiecznych pozostałości 
po obu wojnach światowych, wciąż zalegają-
cych na dnie Bałtyku – min morskich, bomb 
głębinowych, amunicji i chemii bojowej. 

W składzie SNMCMG-1, z którym współ-
działał ORP „Czajka”, znalazł się duński duży 
okręt patrolowy HDMS „Thetis” (okręt flagowy 
zespołu) oraz pięć niszczycieli min: belgijski 
BNS „Bellis”, niemiecki FGS „Dillingen”, 
holenderski HNLMS „Zierikzee”, norweski 
HNoMS „Hinnøy” i brytyjski HMS „Ramsey”. 
Dodatkowo, oprócz standardowego wyposaże-
nia niszczycieli min i podwodnych pojazdów 
autonomicznych, w trakcie operacji załogi 
okrętów NATO mogły wykorzystywać bez-
załogowe statki powietrzne, należące do 
Marynarki Wojennej Królestwa Danii.

Polscy marynarze nie po raz pierwszy działali 
w kooperacji z zespołami sojuszniczymi. 
Od momentu podniesienia flagi NATO na 
ORP „Mewa”, 13. Dywizjon Trałowców ściśle 
współpracuje z siłami sojuszu – powiedział 
dowódca ORP „Czajka” kpt. mar. Piotr Gorycki. 
Zakres działań oraz konkretne zadania są różne, 
w zależności od operacji. Czasem zaangażo-
wanie polskich sił jest większe, czasem mniejsze. 
Niemniej jesteśmy równoprawnym i docenia-
nym partnerem w zespole. 

Zespół operacyjny, w ramach którego działał 
polski niszczyciel min ORP „Czajka”, odnalazł 
tylko jedną minę. Podczas manewrów nasza 
załoga nie natrafiła na niewybuchy. W rejonie, 
który nam przydzielono, miały miejsce działania 
wojenne, jednak dotyczyły one lat I wojny 
światowej. Sukcesem ORP „Czajka” było 
znalezienie i zidentyfikowanie 13 wózków od 
niemieckich min kontaktowych EMA oraz ich 
kotwic – pozostałości po polach minowych 
tamtego okresu. Obiekty te, z racji podeszłego 
wieku, były już mocno skorodowane, więc ich 
identyfikacja była dla nas pewnym wyzwaniem. 
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Bardzo wysoko sobie cenię współpracę 
z polskimi jednostkami. Mamy tu przyjaciół. 
Myślę, że tworzenie sieci kontaktów oraz 
budowanie oddolnej współpracy jest jednym 
z filarów działania NATO – podkreślił dowód-
ca SNMCMG-1 kmdr por. Peter Krogh. 

Podczas pobytu w Gdyni, dowódca 
SNMCMG-1 miał okazję obejrzeć nowy 
nabytek polskiej Marynarki Wojennej – nisz-
czyciel min ORP „Kormoran”. To wspaniały, 
nowoczesny okręt i mam nadzieję, że już nie-
długo wesprze swoim potencjałem działania 
SNMCMG-1 – powiedział kmdr por. Peter 
Krogh. Operacja „Open Spirit” daje załogom 
szansę sprawdzenia się w surowszych warun-
kach i w międzynarodowym zespole. Co prawda, 
tym razem nie znaleźliśmy wielu obiektów, ale 
należy pamiętać, że operowaliśmy w rejonie, 
który był już wielokrotnie sprawdzany. Sądzę 
jednak, że wykonaliśmy dużo potrzebnej pracy 
i coraz bardziej zbliżamy się do wytyczonego 
celu – bezpiecznych akwenów, wolnych od groź-
nych obiektów. To dla nas ważne, że skrawek 
morza możemy uczynić bezpieczniejszym.

Międzynarodowa operacja likwidacji powojennych niebezpieczeństw u wybrzeży państw bałtyckich – 
pod kryptonimem „Open Spirit” – jest realizowana cyklicznie, w ramach współpracy sił morskich NATO. 
W tegorocznej operacji – od 3 do 16 maja – polską Marynarkę Wojenną reprezentował niszczyciel min 
ORP „Czajka” z 13. Dywizjonu Trałowców oraz nurkowie-minerzy z 12. i 13. Dywizjonu Trałowców. 
Wzięły w niej udział także okręty elitarnego Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 – SNMCMG-1). 

Sojusznicza solidarność
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Nie zostały podjęte z dna, ale ich lokalizacja 
została oznaczona na mapie i przekazana do od-
powiednich służb – wyjaśniła por. mar. Patrycja 
Rudzińska, zastępca dowódcy ORP „Czajka”.

Gdyby załoga okrętu natrafiła na niebez-
pieczny obiekt, to (zgodnie z procedurami) 
musiałaby powiadomić dowództwo operacyjne 
i poprosić o zgodę na jego zniszczenie. Decyzja, 
którą podejmą specjaliści ze sztabu, zależy od 
kilku czynników – np. czy na miejscu nie znaj-
duje się infrastruktura podwodna, która mogłaby 
ulec uszkodzeniu lub czy obiekt może zostać 
bezpiecznie przetransportowany w inne miejsce. 
Holowanie niewybuchów jest skomplikowaną 
i potencjalnie bardzo niebezpieczną operacją. 

W czasie operacji „Open Spirit 2019” prze-
badano ponad 40 kwadratowych mil morskich 
dna Bałtyku. W porównaniu do lat poprzed-
nich – kiedy niszczyciele min neutralizowały 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt wiekowych 
niewybuchów – w tym roku liczba obiektów 
znalezionych i unieszkodliwionych była nie-
wielka – zaledwie 6 min oraz 3 inne niewybuchy, 
które unieszkodliwiono pod powierzchnią wody. 
Znalezienie garści niebezpiecznych obiektów 
na konkretnym obszarze nie oznacza, że praca 
marynarzy i niszczycieli min niedługo prze-
stanie być tam potrzebna.

Morskie dno ciągle „pracuje”. Możliwe, że 
inna załoga znajdzie kiedyś coś więcej w tym 
rejonie. Niewybuchy mogą leżeć zagrzebane 
w mule latami, a potem (nagle) zostają odsłonięte – 
chociażby po silnym sztormie – podkreślił 
kpt. mar. Piotr Gorycki. Dlatego, podczas tego 
typu operacji, wielokrotnie jest badany ten 
sam akwen, tym bardziej że przeszukiwanie 
dna morskiego wymaga zarówno mnóstwa 
uwagi jak i odrobiny szczęścia. 

W Bałtyku nadal może się znajdować nawet 
80 tys. min morskich i innych niewybuchów – 
pozostałości po konfliktach XX wieku. 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Wrócili z tarczą

Po zajęciu drugiego miejsca w grupie 
eliminacyjnej „B”, zespół MW awan-
sował do półfinału, w którym zmierzył 

się ze zwycięzcą grupy „A” – 12. Szczecińską 
Dywizją Zmechanizowaną. Ten mecz był poka-
zem woli walki i siły charakteru oraz spraw-
dzianem dla drużyny, która – przegrywając 
0:2 – zdołała się odbudować i zwycięsko 
wyjść ze spotkania, pokonując rywala 3:2.

Jak każdy mecz finałowy, tak i ten – z gospo-
darzem turnieju 16. Dywizją Zmechanizowaną 
(trzon drużyny stanowili żołnierze 15. GBZ) – 
dostarczył kibicom i zawodnikom wiele emocji. 
W końcowej fazie meczu, pewne kontrowersje 
wzbudziło nieuznanie przez sędziego bramki 
wyrównującej wynik. W rezultacie, zespół MW 
przegrał 1:2, zdobywając srebrny medal. 

Nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, przede 
wszystkim rzutu karnego w 3. minucie – pod-
sumował mecz finałowy trener i kierownik 
drużyny bsm. Michał Maszota. Jednak drużyna 
może być zadowolona z osiągniętego wyniku, 
zwłaszcza że od początku turnieju każdy kolejny 
mecz cementował zespół, z każdym kolejnym 
spotkaniem graliśmy bardziej dojrzale i popeł-
nialiśmy mniej błędów, a także wspieraliśmy 
się nawzajem, co dobrze rokuje na przyszłość. 

Zdobywcą prestiżowego wyróżnienia dla naj-
lepszego i najbardziej wszechstronnego zawod-
nika turnieju został mat Mateusz Wachowiak 
z 6. Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego 
Marynarki Wojennej. W czasie zmagań piłkar-
skich, swoją postawą i grą wyróżnili się doświad-
czeni gracze: kapitan drużyny mat Marek Nie-
wiada, podpora defensywy ppor. mar. Przemysław 
Kostuch (obok którego równie dobrze spisywał 
się mar. Michał Fudala) oraz pomocnicy, którzy 
zostawili serce i zdrowie na boisku – mat Maciej 

Reprezentacja Marynarki Wojennej zdobyła srebrny medal w Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej 
oraz Burmistrza Miasta Giżycko, uznawanym za nieoficjalne mistrzostwa 
Wojska Polskiego w tej dyscyplinie sportu. Zawody piłkarskie odbyły się 
w ramach uroczystych obchodów 25-lecia jednostki – 24-28 czerwca – 
w obiektach sportowych MOSiR w Giżycku oraz OSiR w Węgorzewie. 

Szyszkowski, mar. Radosław Styn i mar. Adrian 
Bukowski. Na sukces zapracował cały zespół, 
również rezerwowi, którzy w każdej chwili byli 
do dyspozycji (gotowi do walki) – podkreślił 
bsm. Michał Maszota. 

Zwycięzcom turnieju puchary i medale wręczył 
dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizo-
wanej gen. bryg. Norbert Iwanowski.

Udany występ reprezentacji piłkarskiej 
morskiego rodzaju sił zbrojnych jest jednym 
z naszych największych ostatnich sukcesów 
w zespołowych grach sportowych, po zdobyciu 
mistrzostwa Wojska Polskiego w futsalu – na 
spartakiadzie jesiennej w 2017 roku. 
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Uroczyste otwarcie Akademickiego 
Centrum Sportowego odbyło 
się 7 stycznia 2016 roku. 
Jego dyrektorem jest Dariusz 

Sapiejka, który od początku pracy zawodo-
wej w uczelni związał się z pionem zajmują-
cym się sportem. 

Kadrę dydaktyczną centrum tworzy zespół 
jedenastu wykwalifikowanych pracowników 
wojskowych i cywilnych, o specjalnościach 
dydaktycznych i administracyjnych. Ze 
względu na duże, tzw. obłożenie obiektu, stałą 
kadrę wspierają (prowadząc zajęcia fakultatyw-
ne) instruktorzy i trenerzy spoza centrum. 
W skład ACS wchodzą: Ośrodek Wychowania 
Fizycznego i Sportu – kierowany przez 
kmdr. por. Arkadiusza Sobieraja oraz Ośrodek 
Szkolenia Pływackiego, którego kierownikiem 
jest Olek Steciuk. 

Obiekty sportowe
Rozbudowę i modernizację hali sportowej 

rozpoczęto w lipcu 2014 roku. Na jej bazie 
powstał obiekt, na który składają się: arena 
główna – boisko sportowe o wymiarach 
22 m × 44 m (ze składaną trybuną na około 

200 osób); sala wielofunkcyjna o wymiarach 
18 m × 31 m; sala do walki w bliskim kontak-
cie; siłownia; ścianka wspinaczkowa; hol 
główny (z: szatniami, recepcją, toaletami, za-
pleczem socjalnym dla personelu i pomiesz-
czeniami technicznymi); zespół saun oraz sala 
wykładowa. W strefie aerobowej i siłowni 
znajduje się wiele specjalistycznych urządzeń 
sportowych (np.: bieżnie, rowery stacjonarne, 
orbitreki i atlasy). Powierzchnia całkowita 
kompleksu wynosi ponad 4100 m2, a kubatu-
ra – 28213,2 m2. 

W październiku 2017 roku rozpoczęto 
realizację drugiej części rozbudowy obiektów 
sportowych – budowę pływalni krytej, której 
oddanie jest planowane na wrzesień tego roku. 
Kolejnym etapem powiększenia zaplecza 
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Akademickie Centrum Sportowe jest jednostką organizacyjną Akademii Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Funkcjonuje od trzech lat i obejmuje nowoczesne obiekty 
sportowe, w których jest realizowany program wychowania fizycznego dla podchorążych, studentów 
cywilnych oraz kadry dydaktyczno-naukowej. W jego działalność jest wpisane również organizowanie 
zawodów i imprez sportowych, skierowanych nie tylko do społeczności akademickiej. 

sportowego AMW będzie budowa boiska 
wielofunkcyjnego i stadionu lekkoatletycznego.

 
Działalność ACS
Każdy nowy rok akademicki to szeroki 

wachlarz przedsięwzięć, często wymagają-
cych wsparcia zewnętrznego. Akademickie 
Centrum Sportowe, organizując i współor-
ganizując imprezy sportowe, ściśle współ-
pracuje z wieloma organizacjami i klubami, 
zarówno wojskowymi jak i cywilnymi – pod-
kreśla Dariusz Sapiejka. Pielęgnujemy tę 
współpracę dla dobra studentów, zawodników 
i tych, którzy sport uprawiają amatorsko.

Najważniejsze wydarzenia sportowe w tym 
roku akademickim – z udziałem ACS – to: 
Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego 

Dumą Akademickiego Centrum 
Sportowego jest pływalnia kryta, która 

wkrótce zostanie oddana do użytku

Akademickie
Centrum 
Sportowe 
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Po oddaniu do użytku pływalni 
i – w przyszłości – planowanego 

stadionu lekkoatletycznego, będzie to 
najlepszy kompleks w województwie 

pomorskim – ocenia dyrektor 

Akademickiego Centrum Sportowego 
Dariusz Sapiejka. Ruch stał się 
popularny, każdy chce dobrze 

wyglądać, dobrze się czuć i takie 
obiekty powinny powstawać, aby 

wyjść naprzeciw potrzebom 
nowoczesnego społeczeństwa.

w Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Wyższego 
Szkolnictwa Wojskowego w Futsalu, Otwarte 
Mistrzostwa Gdyni w Badmintonie, półfinał 
Mistrzostw Polski Juniorek U-18 w Koszykówce 
Kobiet, VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Bobola 
Cup – w zawodach biorą udział dzieci szkolące 
się w trójmiejskich klubach i szkółkach piłkar-
skich, XXVI Mistrzostwa Pomorza w Judo 
Dzieci im. Wiesława Sawickiego i kmdr. Stani-
sława Filipiaka (organizowane przez WKS „Flota” 
Gdynia, w oparciu o obiekty sportowe ACS). 

Na parkiecie areny ACS są rozgrywane, 
w ciągu roku, także mecze futsalu – 
w ramach Trójmiejskiej Ligi Futsalu. W czasie 
ferii zimowych są organizowane, dla dzieci 
pracowników AMW, zajęcia sportowo-
-rekreacyjne. W lipcu ubiegłego roku ACS było 
gospodarzem III edycji „Projektu Wojownik”, 
którego celem jest integracja środowiska żoł-
nierzy weteranów (uczestników misji poza 
granicami kraju) przez wspólne treningi 
samoobrony oraz walki wręcz.

Najważniejszym i największym wydarzeniem, 
jakie ACS współorganizowało w zeszłym roku, 
była „Bałtycka Sztafeta 2018” – podkreśla 
dyrektor ACS. Był to bieg wzdłuż linii brze-
gowej Bałtyku, szlakiem latarni morskich 
polskiego wybrzeża – od Krynicy Morskiej do 
Świnoujścia. Łącznie trasa liczyła ponad 500 km, 
pokonanych w ciągu 62,5 godziny. W ten sposób, 
na sportowo, organizatorzy – AMW i Inspek-
torat MW DGRSZ – włączyli się w obchody 
100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę oraz 100-lecia utworzenia Marynarki 
Wojennej. Aktywny udział w tym przedsię-
wzięciu wzięli podchorążowie, studenci cywilni 
oraz kadra AMW – dodaje. 

Wojciechowska, mat Katarzyna Tylińska, 
st. mar. pchor. Joanna Nita, kmdr por. Prze-
mysław Rodwald, kpt. mar. Wojciech Ligór, 
kpt. mar. Nazar Steciuk, mar. pchor. Bartosz 
Ogórek, bsm. pchor. Karol Kukulski, mat pchor. 
Marcin Kaźmierczak, mar. pchor. Mikołaj 
Janczak oraz chor. mar. Szymon Konkel.

Nasza Alma Mater może być dumna ze 
swojej drużyny koszykówki męskiej, która 
w Akademickich Mistrzostwach Polski zajęła: 
w 2017 roku – pierwsze, w 2018 roku – trzecie, 
a w tym roku – drugie miejsce.

Niebanalnym sukcesem żeglarskim może 
się pochwalić mar. pchor. Paula Kamińska, 
która zdobyła srebrny medal w klasie Laser 
Radial podczas Admiral’s Cup Regatta 2018, 
organizowanych przez AMW Indii. W tych 
największych na świecie wojskowych zawo-
dach żeglarskich zajęliśmy VIII miejsce 
w klasyfikacji generalnej (na 31 zespołów) 
oraz III miejsce w kategorii „mixed”.

Akademiccy sportowcy odnoszą sukcesy 
również w tenisie stołowym. Mar. pchor. Robert 
Wołowiecki zdobył III miejsce w Otwartych 
Mistrzostwach Urzędu MON w Tenisie Stoło-
wym. Ponadto, zespół 29 zawodników – repre-
zentujący AMW – w klasyfikacji drużynowej 
zajął III miejsce w Mistrzostwach Wyższego 
Szkolnictwa Wojskowego w Półmaratonie. 
Dodatkowo, srebrne medale (w swoich katego-
riach wiekowych) zdobyli: st. chor. sztab. 
Mariusz Tołtyżewski i mat Katarzyna Tylińska.

Centrum współpracuje ze Studium Szkolenia 
Ogólnowojskowego AMW, w ramach Mistrzostw 
Wyższego Szkolnictwa Wojskowego. Uczelnia 
może się pochwalić uzyskaniem wysokich 
trzecich miejsc w konkurencjach zespołowych: 

Sukcesy akademickie
Spektakularnym sukcesem uczelni zakoń-

czyły się Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa 
Wojskowego w Pływaniu. Zawodnicy ACS 
wywalczyli pierwsze miejsce wśród uczelni 
wojskowych. Reprezentacja AMW zdobyła: 
8 złotych, 3 srebrne i 4 brązowe medale. 
W tych zawodach AMW reprezentowali: mat 
pchor. Weronika Prentka, mat pchor. Agata 
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strzelanie z broni etatowej kadry i podchorą-
żych, ośrodek sprawności fizycznej oraz bieg 
patrolowy. W tegorocznej edycji mistrzostw, 
kmdr por. dr Piotr Górski zdobył brązowy 
medal w klasyfikacji indywidualnej w strze-
laniu z pistoletu wojskowego (wynik – 172 pkt). 
W ramach Mistrzostw Polski Uczelni Mundu-
rowych – VIII Puchar Rektorów, reprezentanci 
AMW zajęli II miejsce w konkurencji „strzelec-
two sportowe”. 

W ACS działa 13 sekcji sportowych, skupia-
jących około 250 studentów wojskowych i cywil-
nych. Ich sukcesy są wypadkową zarówno 

pełni dyżury w tygodniu, w godz. 6.00-22.00, 
umożliwiając pełne wykorzystanie zaplecza 
sportowego ACS i czuwając nad bezpieczeń-
stwem ćwiczących.

Podchorążowie i studenci cywilni (w ramach 
zajęć wychowania fizycznego oraz w sek-
cjach sportowych ACS), kadra AMW oraz 
żołnierze uczestniczący w kursach organizo-
wanych w AMW na rzecz MON, mogą 
korzystać z obiektów centrum bez ograniczeń. 
Dla osób nieuprawnionych, obiekt jest do-
stępny na zasadach komercyjnych, ale ceny 
karnetów dla osób indywidualnych są przy-
stępne. Na parkiecie sal sportowych trenują 
także kluby cywilne: Arka Asseco Gdynia, 
koszykarki Basket 90 Gdynia oraz piłkarki 
ręczne Vistal Gdynia, które tu realizują swój 
cykl treningowy. Według szacunkowych obli-
czeń st. chor. mar. Daniela Kowalskiego – 
technika podoficera w ACS i trenera prowa-
dzącego sekcję „rugby 7” – każdego dnia 
z obiektów sportowych korzysta około 500 osób. 

Nasza kadra dydaktyczna to uznani spe-
cjaliści w swoich dziedzinach, pracujący 
z pasją, czego potwierdzeniem jest duża liczba 

W  Z D R O W Y M  C I E L E ,  Z D R O W Y  D U C H

narodowej, w 2017 roku AMW pierwszy raz 
zorganizowała Międzynarodowe Zawody 
Morskie. W zawodach uczestniczyli: studenci 
z Rumunii, Bułgarii i Ukrainy; zagraniczni 
podchorążowie AMW (z Kataru i Kuwejtu) 
oraz – oczywiście – polscy podchorążowie. 
W pierwszej edycji tych zmagań wygrał 
zespół polskich podchorążych AMW.

Centrum współpracuje z podmiotami 
związanymi nie tylko ze sportem. Misję zapo-
znania, zachęcenia i umożliwienia uprawiania 
sportu realizuje także lokalnie – współdziałając 
z Placówką Wsparcia Rodziny i Dziecka 

Reprezentacja gdyńskiej Akademii 
Marynarki Wojennej podczas zawodów 
żeglarskich we włoskim Livorno 

talentu i pracowitości samych zawodników jak 
i zaangażowania oraz profesjonalizmu trenerów. 

Współpraca
Uczelnia utrzymuje bardzo dobre relacje 

z Akademią Marynarki Wojennej Włoch 
oraz Akademią Marynarki Wojennej Indii. 
Owocem tej współpracy jest, między innymi, 
udział w międzynarodowych regatach żeglar-
skich. Wychodząc do społeczności między-

studentów należących do sekcji sportowych 
naszego centrum. Jeżeli ktoś chce zacząć lub 
kontynuować swoją przygodę ze sportem, 
znajdzie tu idealne do tego warunki – zachęca 
st. chor. mar. Daniel Kowalski. 

Akademickie Centrum Sportowe AMW jest 
placówką na wskroś nowoczesną i podejmującą 
wciąż nowe wyzwania. Tak trzymać!

Prestiżowym zadaniem Akademickiego Centrum Sportowego jest współorganizacja XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych 
(27 lipca-2 sierpnia), których gospodarzem będzie miasto Gdynia, a partnerem strategicznym Akademia Marynarki Wojennej, w której 

obiektach zostanie rozegranych 8 z 22 dyscyplin sportowych. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji tego przedsięwzięcia było 
podpisanie – 14 maja – porozumienia między AMW i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, które te igrzyska organizuje. Dokumenty 

podpisali: rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz prezes Zarządu Krajowego 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski. Stowarzyszenie reprezentował również Tomasz Różniak – skarbnik Zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia.Tradycyjnie, Igrzyska Polonijne cieszą się dużym uznaniem wśród Polonii –  organizatorzy spodziewają się 
około 1500 sportowców-amatorów z 40 krajów. Organizację Igrzysk wspiera Polski Komitet Olimpijski, z którego ramienia, podczas 

podpisania porozumienia, był obecny Witold Rybczyński – przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOL. 

„Światłowcy” oraz Placówką Wsparcia 
Dziennego na Oksywiu „Kreatywni”. Dzieci 
poznają ofertę edukacyjną AMW oraz uczest-
niczą w zajęciach sportowych, pozwalających 
na odkrycie ich potencjału i talentu sportowego.

Dostępność obiektu
Jak bardzo takie obiekty sportowe są pożą-

dane, świadczy ich tzw. obłożenie. Kadra wy-
kładowców (oraz personel administracyjny) 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Darczyńca, kpt. ż.w. Mirosław Jakubek – 
kolekcjonując sekstanty przez ponad 
40 lat – stworzył największą na świecie 

prywatną kolekcję tego typu. Część swoich 
zbiorów przekazał gdyńskiej Akademii 
Marynarki Wojennej, aby – jak pod-
kreślił – pokazać i przybliżyć studen-
tom tę ważną część historii żeglugi. 
Podarowany zbiór stanowią sekstanty 
z XIX oraz XX wieku. Najliczniejszą 
i wyjątkową – jak zaznaczył – grupą 
są te z okresu II wojny światowej. 

Dzięki tej wystawie możemy po-
równać sekstanty pochodzące z róż-
nych krajów, wykorzystywane w tym 
samym okresie. Wśród nich są 
standardowe urządzenia angielskie 
oraz amerykańskie (ciekawostką jest 
sekstant z 1940 r., z instrukcją – samouczkiem, 
będący w wyposażeniu szalupy ratunkowej). 
Jest też sekstant C. Plath (z hitlerowską gapą 
na certyfikacie) oraz egzemplarz japoński, po-
chodzący z okrętu przewożącego jeńców wojen-
nych. Wzrok przykuwają sekstanty lotnicze ze 
sztucznym horyzontem – z charakterystyczną 
torbą, wykorzystywane w lotnictwie dalekiego 
zasięgu. Między eksponatami, niejako uzupeł-
niając kolekcję, znalazł się powojenny polski 

Ceremonia otwarcia wystawy 
sekstantów z udziałem rektora-
-komendanta AMW kadm. prof. 
dr. hab. Tomasza Szubrychta
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Wystawa sekstantów

sekstant szkoleniowy z 1977 r., radziecki 
sekstant z 1970 r. oraz dwa sekstanty niemiec-
kie – z 1958 r. i z 1960 r. Białym krukiem tej 
kolekcji – podkreślił kpt. ż.w. Mirosław 

Pod skrzydła Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej trafiła 
unikatowa kolekcja 30 sekstantów. Otwarcie wystawy odbyło się 8 maja
w holu głównym, oficjalnie inicjując Tydzień Bibliotek i uświetniając – 
obchodzony tego dnia – Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza.

stwa i żeglugi. Studenci szkół morskich reali-
zują przedmiot astronawigacja, w czasie którego 
(najpierw w pracowni-planetarium, później 
podczas praktyk na jednostkach pływających) 
uczą się określania pozycji na morzu z użyciem 
tego urządzenia, które jest jedynym zabez-
pieczeniem na wypadek awarii systemów 
satelitarnych oraz elektronicznych, na których 
bazuje dzisiejsza żegluga. 

Podczas otwarcia wystawy, dyrektor Biblio-
teki Głównej AMW dr Mirosław Nitychoruk 
podkreślił dobrą współpracę całego zespołu 
oraz złożył podziękowania Krzysztofowi 

Sekstant – kątomierz 
lusterkowy, optyczny przyrząd 

nawigacyjny stosowany głównie 
w astronawigacji. Służy do pomiaru 

wysokości ciał niebieskich nad 
horyzontem lub rzadziej –
w nawigacji terrestrycznej 
(z widocznością lądu) – do 

pomiaru kąta pionowego znaku 
nawigacyjnego lub kąta poziomego 

między znakami nawigacyjnymi. 
Tym samym umożliwia określenie 

pozycji jednostki na morzu 
lub samolotu w powietrzu 

(sekstanty lotnicze). 

Dawidowskiemu i Aleksandrowi Sujkowskiemu, 
którzy byli szczególnie zaangażowani w przy-
gotowanie i montaż ekspozycji. 

Pomysłodawcą i dobrym duchem przed-
sięwzięcia – przekazania zbioru sekstantów  
kpt. ż.w. Mirosława Jakubka do Akademii 
Marynarki Wojennej – był kpt. ż.w. Leszek 
Soroka, pierwszy dowódca barkentyny szkol-
nej ORP „Iskra”. 

W dowód wdzięczności za tę niezwykłą 
kolekcję, nazwisko Mirosława Jakubka zostało 
zapisane na specjalnej tablicy honorowej 
„Donatorzy Biblioteki Głównej Akademii 
Marynarki Wojennej”, znajdującej się na terenie 
wypożyczalni zbiorów. Wystawę sekstantów, 
mającą charakter stały, można zwiedzać 
w godzinach pracy placówki. 

Jakubek – jest oktant, będący protoplastą 
nowoczesnych sekstantów. 

Sekstant – wynalazek pochodzący z I poło-
wy XVIII wieku – jest wykorzystywany do 
dnia dzisiejszego w szkoleniu adeptów żeglar-

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl



28     NR 5/6 | MAJ/CZERWIEC 2019

L O T N I C Y  Z N A D  B A Ł T Y K U

FO
T.

 A
R

CH
IW

U
M

 A
U

TO
R

A

Załoga innego R-XIII – na przełomie 
czerwca i lipca 1939 roku – wykryła 
na Bałtyku konwój o niespotykanej 
do tej pory liczbie frachtowców, 

płynący w osłonie okrętów do Królewca. Na-
stępnie, 7 sierpnia 1939 roku załoga R-XIII 
ter/hydro nr 712 (w składzie – mat pil. Maksy-
milian Banasiak i por. mar. obs. Tadeusz 
Jeżewski) rozpoznała na pełnym morzu dwa 
statki pasażerskie z wojskiem oraz 15 statków 
handlowych na redzie Piławy. 

U progu wojny
Na Zatoce Gdańskiej – na wysokości Sopotu – 

lotnicy dostrzegli wielki statek pasażerski 
„Hansestadt Danzig”. Na jego pokładzie za-
obserwowali podejrzany ładunek. Pilot, chcąc 
by obserwator przyjrzał się jednostce z moż-
liwie jak najbliższej odległości, obniżył lot do 
samej wody i przeleciał obok statku płyną-
cego z dużą prędkością. Nagle, w czasie 
ostrego skrętu przecinającego kurs statku, 
R-XIII wykonał ślizg na skrzydło i zderzył się 

towano poprawnie. Tymczasem w Pucku za-
panował niepokój, gdyż obsługa lotniskowej 
radiostacji przechwyciła meldunek w języku 
niemieckim o katastrofie lotniczej na wysokości 
latarni morskiej w Rozewiu. Na poszukiwania 
poleciał R-XIII, sterowany przez bosmata pil. 
Zygmunta Gliszczyńskiego. Zauważył on dużą, 
tłustą plamę na morzu, po czym wrócił do bazy. 
Niebawem rozbitków szukała już II Eskadra 
Liniowa oraz wysłany z Gdyni okręt ratowniczy. 
Odnaleziono jeden pływak, ale kiedy okręt 
wysondował położenie zatopionego R-XIII 

Latem 1939 roku nasiliły się loty wywiadowcze niemieckich sterowców. Oficjalnie, były to przeloty 
propagandowe, ale – wykorzystując okazję – prowadzono rozpoznanie polskiego Wybrzeża. Podczas 
jednego z przelotów sterowca LZ-130 doszło do spotkania z R-XIII G/hydro nr 714, pilotowanym 
przez mata pil. Edmunda Piotrzkowskiego i por. mar. obs. Tadeusza Jeżewskiego. Polski pilot, 
widząc intruza, postanowił wejść w rolę myśliwca i zaczął wykonywać gwałtowne ewolucje – z lotem 
nurkowym i wyrwaniem przy kadłubie sterowca włącznie. Musiało to wywrzeć zamierzony efekt, 
gdyż LZ-130 natychmiast zmienił kurs na północny, oddalając się od polskich wód terytorialnych. 

Lotnictwo morskie w latach 1933-1939

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

z powierzchnią wody. Samolot uległ rozbiciu 
i zaczął tonąć. Por. mar. obs. Tadeusz Jeżewski 
zdążył jeszcze zatopić w wodzie aparat foto-
graficzny. Niemiecki statek zastopował ma-
szyny i na wodę spuszczono łódź motorową, 
która wyłowiła rozbitków. Kiedy statek dopły-
nął do sopockiego molo, lotników do Gdań-
ska przewiozła miejscowa policja. Po spisaniu 
protokołu, w towarzystwie przedstawiciela 
Generalnego Komisariatu RP w Gdańsku, lot-
ników przewieziono do Gdyni, a potem do 
Pucka. Przez cały czas załogę R-XIII trak-

CZĘŚĆ 8

1. Testowana w Pucku amfibia Nikol 
A-2, konstrukcji inż. Jerzego Nikola.

2. Dowódca Floty kadm. Józef Unrug 
z małżonką oraz dowódca MDLot 

kmdr ppor. pil. Edward Szystowski na 
lotnisku w Rumi – z okazji święta 

Aeroklubu Gdańskiego 
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okazało się, że jego wydobycie jest nieopłacal-
ne. Poszukiwania odwołano, gdy obaj lotnicy 
przybyli do Pucka. 

1 maja 1939 roku z II Eskadry Liniowej 
wydzielono, jak co roku, Pluton Samolotów 
Towarzyszących, składający się z trzech 
samolotów R-XIII G/hydro – postawionych na 
koła i skierowanych na lotnisko Rumia-Zagórze. 
Jego dowódcą został por. mar. pil. Józef 
Rudzki. Zadaniem plutonu była współpraca 
z: oddziałami Obrony Narodowej, artylerią 
przeciwlotniczą w rejonie Gdyni i Morską 
Kompanią Reflektorów. R-XIII ciągnęły „rę-
kawy” na długim holu, do których artylerzyści 
(w dzień i w nocy) strzelali ostrą amunicją. 
Ćwiczono również współpracę z artylerią 
przeciwlotniczą okrętów bazujących na Oksy-
wiu. Załogi plutonu ćwiczyły także pobieranie 
meldunków z tzw. bramki, ustawionej z kilku-
metrowych tyk przez pododdział piechoty – 
w bramce wisiał meldunek, który obserwator 
chwytał specjalną linką z kotwiczką.

19 maja 1939 roku, około godz. 23.00, 
w Rumii-Zagórzu wydarzył się wypadek lotniczy 
R-XIII ter/hydro z załogą w składzie – bosmat 
pil. Aleksander Ostrowski i bosmat mech. 
strz. sam. Jan Karny. Z okolicznych, pod-
mokłych łąk, nad lotnisko nadciągnęła gęsta 
mgła i lotnicy nie widzieli lądowiska. Nie po-
mogły lampy wystawione na lotnisku, ani sygna-
ły dźwiękowe. Pilot zabłądził we mgle. W tej 
sytuacji, bosmat pil. A. Ostrowski postanowił 
lądować na „wyczucie” i posadził samolot na 
lesie. Płatowiec uległ rozbiciu, a mocno potur-
bowani lotnicy zeszli na ziemię po linkach 
spadochronów. W ten sposób, w obliczu wojny, 
MDLot stracił kolejny R-XIII. Na wiadomość 
o wypadku w Rumi, z Pucka wyjechali – na 
motocyklu – por. pil. obs. Jerzy Strzałkowski, 
por. pil. Edward Kwieciński i por. mar. Tade-
usz Kociuba, którzy w Chyloni wpadli na 
drzewo – ponosząc śmierć na miejscu. Był to 
prawdziwy „czarny dzień” morskich lotników. 
Miesiąc wcześniej, w czasie lotu treningowego 
klucza R-XIII (podczas wykonywaniu skrętu 
w lewo, na wysokości około 300 m), samolot 
lecący po prawej stronie prowadzącego wpadł 
w korkociąg. Mat pil. Marian Tomsia oraz 
obserwator mat pil. Leon Babul wyskoczyli na 
spadochronach. R-XIII spadł na ziemię koło 
Swarzewa. U progu wojny MDLot stracił 
w wypadkach trzy samoloty R-XIII. 

Loty zwiadowcze
W lipcu i sierpniu 1939 roku samoloty 

plutonu wykonywały loty patrolowe wzdłuż 
granicy z Niemcami, prowadząc rozpoznanie 
fotograficzne rejonu: Jeziora Żarnowieckiego, 
Lęborka, Kartuz, Kościerzyny i Chojnic. Ob-
serwatorzy wykonywali (m.in.) zdjęcia rowów 
strzeleckich kopanych przez Organizację Todta. 
W ostatnich tygodniach pokoju, Dowódca Lą-
dowej Obrony Wybrzeża (LOWyb) nakazał 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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lotnisko. Por. mar. pil. Józef Rudzki oddał 
w jego kierunku serię strzałów z przeciwlot-
niczego karabinu maszynowego „Vickers”, co 
odstraszyło Niemców, którzy odlecieli w stronę 
granicy państwa. 

Po ogłoszeniu mobilizacji alarmowej – 
24 sierpnia 1939 roku – przygotowano się do 
likwidacji plutonu. Następnego dnia, około 
godz. 6.00, por. mar. pil. Józef Rudzki otrzy-
mał rozkaz powrotu samolotów plutonu do 
Pucka. Tego też dnia, dwa R-XIII ter/G/hydro 
przeleciały do puckiej bazy. Pluton rozformo-

wano, a personel i wodnopłatowce na powrót 
wcielono do II Eskadry Liniowej. 

Od 24 sierpnia wprowadzono pogotowie 
w Aeroklubie Gdańskim. Jego samoloty prze-
transportowano do Torunia, pozostawiając 
dwa turystyczne RWD-13. Szefa technicznego 
Aeroklubu Gdańskiego ppor. rez. pil. Edmunda 
Jereczka zmobilizowano, z przydziałem do 
MDLot. Wyznaczono go dowódcą Plutonu 
Łącznikowego Dowódcy LOWyb. Z chwilą 
wybuchu wojny, w Rumi stacjonowały dwa 
aeroklubowe RWD-13 o znakach rejestracyj-
nych SP-ATB i SP-BML, do których dołączył 
R-XIII G/hydro nr 718 z MDLot.

Spóźnione próby 
wzmocnienia MDLot 
W sierpniu 1939 roku, po blisko dwóch 

miesiącach opóźnienia ze strony włoskiej, sfina-
lizowano dostawy do Polski zakupionych 
wodnosamolotów torpedowo-bombowych 
CANT Z-506B „Airone” (czapla). W Monfal-
cone znajdowała się polska Komisja Odbiorcza, 
w składzie – kpt. pil. obs. Ludwik Feliks Baczyń-
ski i por. pil. Bronisław Stolarczyk. 5 lipca 
z lotniska Okęcie do Włoch odleciała załoga 
pierwszego samolotu – kpt. mar. pil. Roman 
Borowiec, por. mar. obs. Kazimierz Wilkano-
wicz, st. bosman pil. Stanisław Witas, bosmat 
radio-mech. Florian Grzesiak i bosman radio 
Władysław Wzorek. Od połowy lipca, lotnicy 
zaczęli loty w pierwszej maszynie, oddanej 
stronie polskiej. Samolot miał otrzymać polskie 
wyrzutniki torpedowo-bombowe, lecz firma 
inż. W. Świąteckiego z Lublina nie ukończyła 
jeszcze produkcji pierwszego egzemplarza. 
W czasie lotu próbnego doszło do awarii pra-
wego silnika i przymusowego wodowania. 
Wymiana silnika trwała blisko trzy tygodnie, 
gdyż Włosi wysłali go na przegląd do wytwórni. 
Po ponownym zamontowaniu silnika i oblocie 
samolotu, Włosi znowu znaleźli jakieś nie-
prawidłowości w pracy silnika i zaczęli go 
przeglądać. Dopiero gdy do pomocy przystąpił 
mechanik pokładowy, awarię usunięto 27 sierpnia 
rano. Na ten dzień uzyskano pozwolenie na 
przelot (najpóźniej o godz. 11.00) nad włoskim 
punktem granicznym koło  Triestu. W tej sytu-
acji kpt. mar. pil. Roman Borowiec zrezygnował 
z oblotu maszyny i (o godz. 10.45) pierwszy 
CANT Z-506B z biało-czerwonymi szachow-
nicami wystartował z wód zatoki koło Mon-
falcone i wziął kurs na Polskę. Mimo incydentu 
radiowego nad Słowacją, kiedy to niemiecka 
radiostacja podała lotnikom niewłaściwy 
kurs, CANT bezpiecznie wleciał nad teryto-
rium Polski, a lotnicy zobaczyli ziemię dopiero 
na wysokości Torunia. Około godz. 15.30, 
srebrny CANT Z-506B wodował na Zatoce 
Puckiej, entuzjastycznie witany przez cały per-
sonel Morskiego Dywizjonu Lotniczego.

Ubiór lotnika morskiego 
w połowie lat 30. ubiegłego wieku

pilotom Plutonu Samolotów Towarzyszących 
przekroczyć granicę niemiecką, w celu pro-
wadzenia głębszego rozpoznania. Por. mar. 
pil. Józef Rudzki z por. mar. obs. Kazimie-
rzem Szczęsnym kilkakrotnie przekroczyli 
granicę Niemiec, fotografując linie okopów 
i stanowiska dla artylerii. Lotnicy naruszali 
niemiecką przestrzeń do 50 km w głąb, lata-
jąc na pułapie 1200-1800 m. Loty te prowa-
dzono z dużą dozą ryzyka, gdyż w starciu 
powietrznym z samolotami niemieckimi, słabo 
uzbrojone R-XIII byłyby bez szans. 

Ze względu na nasilające się akty naruszania 
polskiej przestrzeni powietrznej przez samo-
loty niemieckie, na lotnisku w Rumi-Zagórzu 
obowiązywało stałe pogotowie przeciwlotnicze. 
Dysponowano tylko jednym karabinem maszy-
nowym „Vickers”, zamontowanym na trójnogu 
do strzelań przeciwlotniczych. 

21 lipca 1939 roku, około godz. 11.00, nad 
lotniskiem w Rumi pojawił się niemiecki samo-
lot Heinkiel He-111, który kilkakrotnie okrążył 
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Podstawą sił morskich Królestwa 
Niderlandów są cztery nowoczesne, 
przeciwlotnicze fregaty rakietowe 
typu De Zeven Provinciën. Koncep-

cyjne prace projektowe nad tymi jednostkami 
rozpoczęto w 1991 roku, gdy Holendrzy 
zaczęli planować wycofanie ze służby i zastą-
pienie innymi okrętami fregat typu Kortenaer 
i Tromp. W tamtym czasie Holandia, Francja, 
Niemcy i Włochy (do których wkrótce dołą-
czyły Kanada, Hiszpania i Stany Zjednoczone) 
miały zamiar wspólnie zaprojektować i kon-
struować fregaty przeciwlotnicze nowej gene-
racji. Ostatecznie, skończyło się na dobrych 
chęciach – nieudane próby znalezienia kom-
promisu spowodowały, że po kolei z projektu 
wycofywały się kolejne państwa. 

Mobilny parasol powietrzny
Prace nad europejską fregatą upadły, gdy 

Hiszpanie podjęli decyzję o zainstalowaniu na 
jednostkach amerykańskiego systemu AEGIS, 
w miejsce ich europejskiego „odpowiednika”, 
opartego na antenach stałego aktywnego skano-
wania fazowego Thales APAR (Active Phased 
Array Radar). Dostosowanie hiszpańskich 
okrętów do systemu AEGIS wydłużyło fazę 

prac projektowych nad fregatami rakietowymi 
LCF (Luchtverdedigings en Commando Fregat) 
do lipca 1996 roku. 

Holenderskie okręty projektowano częściowo 
w technologii „stealth”, stanowiąc wówczas 
wyraźną konkurencję dla francuskich fregat 
typu La Fayette. W porównaniu z okrętami 
Marine Nationale, jednostki typu De Zeven 
Provinciën mają bardziej pochylone burty (co 
jeszcze bardziej obniża ich skuteczną powierzch-
nię odbicia – SPO) i są od nich dwukrotnie 
większe. Różnica w tonażu jest głównym po-
wodem, dla którego jednostki holenderskie, 
niemieckie i hiszpańskie są wszechstronniejsze 
i mają o wiele lepsze możliwości od analogicz-
nych okrętów francuskich. 

Budowa pierwszej fregaty typu De Zeven 
Provinciën ruszyła 1 września 1998 roku. 
Wykonawcą tej jednostki – podobnie jak 
trzech pozostałych – była Damen Schelde 
Naval Shipbuilding (DSNS), która otrzymała 
zamówienie od Koninklijke Marine na dwie 
jednostki 30 czerwca 1995 roku, a na kolejne 
dwie – 5 lutego 1997 roku.

Pełna wyporność okrętów wynosi 6050 ts. 
Ich kadłub ma długość maksymalną 144,2 m 
(130,7 m między pionami), szerokość maksy-

malną 18,8 m, a zanurzenie (przy wyporności 
bojowej) wynosi 5,2 m. Fregaty dysponują 
gruszką dziobową (wewnątrz której ukryte są 
elementy wielofunkcyjnej stacji hydroakustycz-
nej STN Atlas DSQS-24C) oraz parą stępek 
obłowych (przeciwprzechyłowych). Cechują 
się dużym, pojemnym kadłubem oraz charak-
terystycznym kształtem burt, które składają 
się z kilku płaszczyzn połączonych pod dużymi 
kątami i przechodzących płynnie w nadbudówkę. 
Dzięki temu uzyskano nie tylko zmniejszenie 
skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyj-
nego (SPO) jednostki, ale także zwiększenie 
jej dzielności morskiej oraz ograniczenie za-
lewania pokładu przez bryzgi wody.

Holendrzy początkowo zakładali, że ich 
okręty będą napędzane nowymi turbinami 
gazowymi Rolls Royce WR-21, jednak ich do-
starczenie na czas (przed 2007 rokiem) okazało 
się niemożliwe. Mając wybór między turbinami 
General Electric LM-2500 i Rolls-Royce 
w wersji Spey SM1C, z powodów ekonomicz-
nych zdecydowali się na te drugie. Zespół na-
pędowy został zaprojektowany w układzie 
CODOG (combined diesel or gas turbine).  
Składa się z dwóch silników wysokoprężnych 
o zapłonie samoczynnym do prędkości eko-

Flota króla Willema-Alexandra Clausa George’a Ferdinanda Amsberga jest przykładem 
racjonalnego zaangażowania w sprawy obronności i wysokiej kultury technicznej Holendrów – 
narodu o wspaniałej historii i tradycjach morskich. Wyraźnym tego odzwierciedleniem są cztery 
najnowsze fregaty rakietowe  typu De Zeven Provinciën (nie mówiąc już o jednostkach obecnie 
projektowanych) i dwie zmodernizowane – typu Karel Doorman. W przeciwieństwie do jednostek 
duńskich i norweskich tej klasy – są w pełni wyposażone i uzbrojone, dosłownie „po zęby”.

CZĘŚĆ 2

Koninklijke Marine
w szyku najlepszych flot świata 
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Pierwotnie, podstawą powietrznych 
sił ZOP holenderskich fregat były 

śmigłowce Westland Lynx. Obecnie rolę 
tę przejęły nowsze i większe NHI NH-90

pracy w pionie wynosi do 70°). Jest w stanie 
śledzić: do 1000 statków powietrznych oraz 
100 obiektów morskich, 32 cele generujące 
zakłócenia, a nawet pociski balistyczne na 
dużych wysokościach. 

Wykryte przez stacje radarowe cele powietrz-
ne można zwalczać dzięki 40-komorowej, piono-
wej wyrzutni rakiet Mk 41 VLS, standardowo 
mieszczącej 32 pociski średniego zasięgu 
SM-2 Block IIIA i 32 pociski bliskiego zasięgu 
RIM-162A Evolved Sea Sparrow (ESSM) – te 
ostatnie, po cztery w jednej komorze. Obawy 
Hiszpanów i Norwegów o skuteczność działania 
i kompatybilność z amerykańskimi rakietami 
typu SM-2 okazały się bezzasadne – stacja 
APAR współpracuje z nimi bez zarzutów. 

Uzupełnieniem głównego uzbrojenia jest 
dziobowa, pojedyncza, automatyczna armata 
morska kal. 127 mm (5”) L/54 OTO Melara 
Compact. Broń ta – w przeciwieństwie do 
amerykańskiego odpowiednika – służy przede 
wszystkim do walki z celami powietrznymi, 
a dopiero w następnej kolejności do niszczenia 
obiektów nawodnych i zapewniania wsparcia 
ogniowego wojskom lądowym. Z kolei obronę 
bezpośrednią przed nadlatującymi pociskami 
przeciwokrętowymi zapewniają 1-2 zestawy 
kal. 6 x 30 mm SGE-30 L/77 Goalkeeper 
(„Bramkarz”). Zestaw składa się z: sześciu 
szybkostrzelnych (do 4200 pocisków na minutę) 
armat kal. 30 mm, sprzężonych w układzie 
Gatlinga GAU-8/A Avenger; dwóch radarów 
(obserwacyjnego i kierowania ogniem) i urządze-
nia do obserwacji czołowej w podczerwieni.

Fregaty rakietowe typu De Zeven Provinciën 
są równie efektywne w zwalczaniu celów 
morskich. Do tego celu mogą używać zarówno 
rakiet przeciwokrętowych RGM-84F Harpoon 
jak i rakiet przeciwlotniczych SM-2MR oraz – 
na mniejszym dystansie – solidnej artylerii. 
Jednak główną bronią do tego celu są pociski 
przeciwokrętowe RGM-84 Harpoon Block 1F. 
Okręty otrzymały po dwie czteroprowadnicowe 
wyrzutnie Mk 141 na śródokręciu, co oznacza 
pełną jednostkę ognia w liczbie 8 rakiet.

Podstawę uzbrojenia ZOP stanowią (obsługi-
wane zdalnie, z pozycji BCI) dwie 2-prowadni-
cowe wyrzutnie torped kal. 324 mm do lekkich 
torped akustycznych Mk 46 Mod. 5. Okręty 
wyposażono w podkilową (umieszczoną w grusz-
ce dziobowej) bardzo nowoczesną stację hydro-
akustyczną STN Atlas DSQS-24C. Może ona 
pracować w trzech różnych trybach, jednak 
głównie aktywnie. Wykrywa, klasyfikuje oraz 
śledzi: okręty podwodne, torpedy, miny 
mobilne lub stacjonarne, pojazdy podwodne, 
przeszkody itp. Mankamentem jest brak 
wyspecjalizowanej stacji holowanej o zmien-
nej głębokości zanurzania.

Głównym orężem do zwalczania okrętów 
podwodnych są śmigłowce dedykowane do tego 
celu. Holenderskie fregaty dysponują 
dużym lądowiskiem na rufie (o wymiarach 
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nomicznych Stork-Wärtsilä 16V26ST, o łącznej 
mocy 10003 kW (13600 SHP) oraz dwóch ze-
społów turbin gazowych dużych prędkości 
Rolls-Royce Spey – o łącznej mocy nominal-
nej 38467 kW (52300 SHP). 

System CODOG oznacza, że do osiągnięcia 
prędkości maksymalnej są wykorzystywane 
wyłącznie turbiny gazowe, a prędkości ekono-
miczne są uzyskiwane przy pomocy silników 
wysokoprężnych o zapłonie samoczynnym – 
oba rodzaje urządzeń nie mogą pracować jedno-
cześnie. Przy prędkości ekonomicznej (wy-
noszącej 18 węzłów) i pracy wyłącznie silni-
ków wysokoprężnych, fregaty mogą pokonać 
ok. 5000 mil morskich. Turbiny gazowe pozwa-
lają rozpędzić te jednostki do stałej prędkości 
maksymalnej powyżej 28 węzłów, a chwilo-
wej – nawet w granicach 30 węzłów.

Fregaty mają dwie linie wałów śrubowych. 
Każda jest sprzężona z nienawrotną, dwu-
stopniową przekładnią redukcyjną. Obie linie 
wałów są zwieńczone pięciołopatową śrubą 
nastawną (o zmiennym skoku). Za nadzór nad 
napędem odpowiada wysoce zautomatyzowane 
Centrum Sterowania Siłownią (CSS). Jego 

serce stanowi nowoczesny system zarządza-
nia pracą wszelkich urządzeń mechanicznych 
IMPS (Integrated Platform Managment Sys-
tem). Dzięki niemu jest możliwa zdalna ob-
sługa wszystkich urządzeń mechanicznych 
oraz manewrowych. IMPS zapewnia całkowitą 
kontrolę nad wszelkimi systemami okrętowymi, 
w tym: maszynownią, elektrownią, obroną 
przeciwawaryjną oraz urządzeniami pomoc-
niczymi. Współpracuje przy tym z ok. 7 tys. 
czujników i serwomechanizmów.

Wysoki stopień automatyzacji wpłynął 
m.in. na znaczną redukcję liczebności załogi. 
W normalnym toku eksploatacji okrętu, liczy 
ona 202 osoby – oficerów, podoficerów i ma-
rynarzy. Ponadto, jest możliwe zakwaterowa-
nie sztabu admiralskiego (w wypadku pełnie-
nia roli okrętu flagowego) lub 30-osobowego 
pododdziału sił specjalnych.

Podstawowym zadaniem fregat rakieto-
wych typu De Zeven Provinciën jest obrona 
przeciwlotnicza. Właśnie pod tym kątem za-
projektowano systemy bojowe, oparte (m.in.) na 
wielofunkcyjnym, trójwspółrzędnym radarze 
zaopatrzonym w cztery anteny stałego skano-
wania fazowego Thales APAR. Stacja nie ma 
aż takich możliwości jak amerykańska SPY-1 
(o SPY-6 nawet nie wspominając) systemu 
AEGIS, lecz jej zaletą jest to, że ma o wiele 
mniejszą masę i zużywa mniej energii. Dzięki 
temu możliwe było umieszczenie anten szczegól-
nie wysoko, wkomponowując ją w najwyższy 
poziom nadbudówki i odbyło się to bez pogor-
szenia stateczności i dzielności morskiej jed-
nostki. W dodatku, zapewniło doskonałe warun-
ki do pracy stacji. Dzięki zastosowaniu anten 
ścianowych, APAR jest pozbawiony typowej 
wady każdego klasycznego radaru, polegają-
cej na istnieniu tzw. martwych stref, wynika-
jących m.in. z obrotu anteny.

Bezpośrednim wsparciem dla stacji APAR 
jest zainstalowany na dachu hangaru trójwspół-
rzędny radar obserwacji powietrznej i nawodnej 
dalekiego zasięgu SMART-L (3D, D), pierwot-
nie pracujący w paśmie L (stąd oryginalna 
nazwa), a obecnie w paśmie D. Jest to wielo-
wiązkowy radar impulsowo-dopplerowski, 
o maksymalnym zasięgu ok. 400 km (zakres 
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Okręty podwodne typu Walrus/Zeeleeuw 
rzadko można zaobserwować na 

powierzchni. Są zaliczane do grupy 
sprawdzonych i efektywnych jednostek 

w swojej klasie

Ostatnia modernizacja jednostek 
typu Walrus uwzględniła nowe systemy 

łączności satelitarnej (superwysokiej 
częstotliwości) oraz wymianę peryskopu 

na maszt elektrooptyczny

27 m x 18,8 m) i obszernym hangarem, zamy-
kanym bramą segmentową. Personel lotniczy 
jest złożony z 10 osób, w tym: pilotów, operatora 
czujników maszyny, mechaników i kontrolera 
lotów. Fregaty typu De Zeven Provinciën mogą 
(teoretycznie) operować z dwoma śmigłowcami 
(jedna maszyna może być transportowana na 
pokładzie śmigłowcowym), jednak w toku 
normalnej eksploatacji dysponują pojedynczą 
maszyną. Grupę powietrzną fregat tworzą 
nowoczesne śmigłowce NHI NH-90. Opraco-
wano je w dwóch wersjach – transportowej TTH 
(Tactical Transport Helicopter) oraz morskiej 
NFH (NATO Frigate Helicopter). Koninklijke 
Marine zamówiła 18 maszyn tego typu – z czego 
osiem w wersji poszukiwawczo-ratowniczej 
SAR oraz dziesięć śmigłowców pokładowych 
w wersji ZOP NH-90 NFH, z przeznaczeniem 
dla fregat rakietowych.

Siły podwodne
W latach 60. XX wieku rozpoczęto długo-

letnie prace badawczo-projektowe nad okrętami 
podwodnymi nowej generacji. Powstałe w ten 
sposób dwie jednostki typu Zwaardvis stały 
się protoplastami obecnie użytkowanych 
jednostek typu Walrus (zwanych też typem 
Zeeleeuw). Prototypowy HNMLS „Walrus” 
zwodowano we wrześniu 1989 roku, jako drugi 
okręt z serii. W związku z tym, oficjalna 
nazwa typoszeregu wzięła się od drugiej 
z kolei, a pierwszej zwodowanej jednostki – 
HNMLS „Zeeleeuw” (S803).

Kadłuby okrętów typu Walrus/Zeeleeuw 
mają dość osobliwą konstrukcję. W części 
dziobowej i rufowej są podwójne, natomiast 
w sekcji śródokręcia – pojedyncze. Długość 
całkowita wynosi 67,7 m, natomiast szerokość 
na owrężu sięga 8,4 m. Na powierzchni okręty 
wypierają po 2350 ts (wyporność normalna), 
a w położeniu podwodnym niemal 2800 ts 
(wyporność bojowa). Ważną cechą tych okrę-
tów jest ich spory, bo 12% zapas wyporności, 
który jest przeznaczony na modernizacje. W celu 
zwiększenia maksymalnej głębokości zanurze-
nia, kadłub wykonano ze stali o podwyższonej 

wytrzymałości HY (ang. High Yield) typu Marel. 
Głębokość operacyjna holenderskich okrętów 
sięga 300 m, jednak maksymalna (bezpieczna) 
jest oceniana na – co najmniej – 400 m (głębo-
kość zniszczeniowa jest nieznana).

Podstawą napędu jednostek są trzy dwunasto-
cylindrowe, czterosuwowe silniki wysokoprężne 
typu 12PA4 200 VG firmy SEMPT-Pielstick. 
Ich łączna moc nominalna wynosi 4630 kW. 
Na dwóch kolejnych jednostkach, w ich miejsce, 
zastosowano silniki Brons-Werkspoor 0-RUB 
215X121, o bardzo zbliżonych parametrach. 
Silniki wysokoprężne napędzają trzy agregaty 
spalinowo-elektryczne Holec Type 304 o mocy 
po 980 kW każdy. Agregaty służą do ładowa-
nia baterii akumulatorów firmy Varta (łącznie 
420 ogniw), zasilających silnik elektryczny Holec 
o mocy nominalnej 5100 kW. Dzięki zastoso-
waniu chrap, jest możliwe również korzystanie 
z silników wysokoprężnych na głębokości 
peryskopowej. Prędkość maksymalna (nawod-
na) wynosi 12 węzłów, a podwodna (przy mocy 
nominalnej) – 21 węzłów. Zasięg operacyjny 
wynosi 10 tys. mil morskich, przy prędkości 
9 węzłów, a autonomiczność (standardowa) – 
60 dób.

Zasadnicze uzbrojenie okrętów podwodnych 
typu Walrus/Zeeleeuw składa się z czterech 
dziobowych, wypływowych (ang. swim-out) 
wyrzutni torped kal. 533 mm Mk 67 NL. 
Przystosowano je do odpalania potężnych 
torped Mk 48 ADCAP i/lub rakiet przeciw-
okrętowych UGM-84 Harpoon (zapas środków 
ogniowych wynosi 20 sztuk torped lub rakiet). 
Ponadto, jednostki mogą stawiać miny (w tym 
te mobilne). Rezygnacja z jednej torpedy 

umożliwia zaokrętowanie dwóch min, nato-
miast łącznie holenderskie jednostki mogą 
zabrać na pokład do 40 min morskich.

Okręty weszły do służby w Koninklijke 
Marine w latach 1990-1994. Przydzielono je 
do bazy w porcie Den Helder, na północ od 
Amsterdamu, jednak dość często jednostki te 
operują także z portów brytyjskich, gdyż ściśle 
współpracują z okrętami Royal Navy. Ich 
głównymi rejonami działania są: wschodni 
Atlantyk, Morze Północne, Morze Norweskie, 
Ocean Indyjski i niekiedy Morze Śródziemne. 
Holenderskie okręty podwodne przebywają 
w morzu średnio cztery miesiące w roku.

Rozbudowa potęgi morskiej
Obecna koncepcja rozwoju Koninklijke 

Marine zakłada budowę dużych jednostek, 
dysponujących kadłubem o długości 145 m 
i załogą 120 osób. Uzbrojenie miałoby obejmo-
wać: automatyczną armatę morską kal. 127 mm 
lub kal. 76,2 mm, cztery zdalnie naprowadzane 
na cel stanowiska armat kal. 30 mm oraz 
wkm kal. 12,7 mm (po dwa z każdego rodzaju), 
jeden lub dwa artyleryjskie (lub laserowe) zesta-
wy obrony bezpośredniej, pionowe zespoły 
wyrzutni pocisków rakietowych VLS oraz 
montowane oddzielnie wyrzutnie rakiet przeciw-
okrętowych. Dodatkowo, na fregatach znajdzie 
się hangar oraz pokład lotniczy dla śmigłowca, 
a także specjalny slip do wodowania motorówek 
i pojazdów bezzałogowych. 

Jakby tego było mało, Holandia planuje 
uzupełnienie (a ostatecznie zastąpienie) swojej 
floty podwodnej nowymi okrętami z napędem 
niezależnym od powietrza (AIP – Air Indepen-
dent Propulsion System). Po długich rozważa-
niach, wyrażono zainteresowanie szwedzkimi – 
aktualnie budowanymi – jednostkami typu A26. 
Są to okręty niemal całkowicie bazujące na 
bardzo udanych Gotlandach (A19). Ich napęd 
stanowi opatentowany przez Saab-Kockums 
bezgłośny silnik tłokowy Stirlinga, najnowszej 
generacji. To, w połączeniu z szeregiem innych 
nowatorskich rozwiązań, czyni ze szwedzkich 
jednostek okręty „kompleksowo niewidzial-
ne” (GHOST). Istnieje możliwość ich prze-
dłużenia o 10-metrową sekcję, wyposażoną 
w pionowe zestawy wyrzutni rakiet manew-
rujących, jednak Koninklijke Marine nie jest 
obecnie zainteresowana tym rozwiązaniem.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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FREGATA RAKIETOWA
HNMLS „DE ZEVEN PROVINCIËN” 

(F 802)
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: 

wyporność pełna – 6050 ts; długość na linii wodnicy – 
130,7 m; długość całkowita – 144,2 m; szerokość 

maksymalna – 18,8 m; zanurzenie – 5,2 m; wymiary 
pokładu lotniczego – 27 m x 18,8 m; 

napęd – CODOG (combined diesel or gas turbine), 
w tym: dwie turbiny gazowe Rolls-Royce Spey 

(z dwustopniową przekładnią redukcyjną); dwie linie 
wałów śrubowych; dwie pięciołopatowe, kompozytowe śruby 

nastawne; pełna moc napędu głównego – 38467 kW 
(52300 SHP); dwa pomocnicze silniki wysokoprężne 

o zapłonie samoczynnym Stork-Wärtsilä 16V26ST; pełna 
moc napędu pomocniczego  – ok. 10003 kW (13600 SHP); 

prędkość maksymalna – 28 węzłów (krótkotrwała – 
30 węzłów); zasięg operacyjny – 5000 mil morskich 

(przy prędkości 18 węzłów); systemy radioelektroniczne – 
zintegrowany system Thales SEWACO FD (w składzie: 

radar wielofunkcyjny Thales APAR 3D z czterema antenami 
AESA; radar obserwacji powietrznej i nawodnej Thales 

SMART-L – 3D, D; radar obserwacji nawodnej Thales Scout – 
I-band, LPI; system kierowania ogniem i czołowej 

obserwacji w podczerwieni Thales Mirador oraz Sirius IRST 
optronic; system identyfikacji swój-obcy – IFF – Mk-XII; 

urządzenia kodowanej łączności radiowej TBS – HF; 
systemy łączności i komunikacji satelitarnej OE-82 SATCOM 

i NAVSAT; system wymiany danych taktycznych NTDS 
Thales SEWACO X – Link 11/22 i Link 16; radar 

nawigacyjny Decca 1226; sonar wielofunkcyjny STN Atlas 
DSQS-24C – MF; systemy WRE Thales Sabre intercept/jam; 
cztery sześciorurowe wyrzutnie – moździerze – pozornych 

celów powietrznych – radiolokacyjnych i termicznych –
systemów Mk-36 SRBOC oraz system holowany 

AN/SLQ-25A Nixie); uzbrojenie – pojedyncza 40-komorowa, 
uniwersalna wyrzutnia Mk 41 VLS do 32 rakiet średniego 

zasięgu SM-2 MR Block III i 32 rakiet bliskiego zasięgu 
RIM-162A ESSM; dwie czteroprowadnicowe wyrzutnie 

Mk 141 do pocisków klasy woda – woda RGM-84 
Block 1F Harpoon; dwie dwuprowadnicowe wyrzutnie 
torped Mk 32 Mod. 9 do lekkich torped akustycznych 
Mk-46 Mod. 5 (zapas 24 torped); uniwersalna armata 
morska kal. 127 mm (5”) L/54 Oto Melara Compact; 

dwa artyleryjskie zestawy obrony bezpośredniej kal. 30 mm 
(6 x 30 mm) L/77 Goalkeeper; dwa stanowiska 

armat kal. 20 mm (0,79”) L/85 GAM-BO1, 2-4 stanowiska 
wielkokalibrowych karabinów maszynowych kal. 12,7 mm 

M2 Browning; lotnictwo pokładowe – do dwóch śmigłowców 
NHI NH-90 w wersji ZOP (dawniej Westland Lynx); 

załoga – 202 osoby (w tym 32 oficerów) 
plus dodatkowe miejsce dla pododdziału 

sił specjalnych (do 30 żołnierzy).
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szej wytrzymałości wypełniony zaślepionymi 
rurami. Jednak potęga wielkiego krążownika 
liniowego na tym się kończyła.

HMS „Hood” został opancerzony w przesta-
rzały sposób. Burtowy pas – wykonany z prze-
ciętnej jakości pancerza nawęglanego typu CA1 
(starego Cemented Armor) – składał się z kilku 
warstw pancernych płyt różnej grubości. Taki 
system, w przeciwieństwie do rewolucyjnego 
amerykańskiego schematu „all or nothing” 
(„wszystko albo nic”), był dla okrętu wręcz 
niebezpieczny – cieńsze warstwy pancerza 
nie chroniły przed penetracją, a w dodatku 
uruchamiały zapalniki pocisków przeciw-
pancernych. Poza tym, to rozwiązanie było 
marnotrawstwem wyporności.

Najsłabszym elementem „Hooda” było 
opancerzenie poziome, które zostało rozbite 
na kilka pokładów ochronnych, wykonanych 
(na ogół) jedynie ze stali konstrukcyjnej 
o podwyższonej wytrzymałości. Tylko nad 
komorami amunicyjnymi główny pokład 
pancerny oraz pokład dolny miały po 76,2 mm 
grubości (również one były wykonane z kilku 
warstw stali, z czego wartościowa była jedynie 
ta ze stali specjalnej). Jako że opancerzenie 

barbet kończyło się właśnie na wysokości tego 
pokładu, te „składankowe” 76,2 mm było jedyną 
zaporą przeciw nieprzyjacielskim pociskom 
w rejonie magazynów ładunków miotających. 
Było to zdecydowanie za mało, nawet jak na 
krążownik ciężki, a co dopiero okręt liniowy.

Jednak o ile obecność „Hooda” w zespole 
okrętów wyruszającym przeciw „Bismarckowi” 
można było jeszcze jakoś wytłumaczyć, to 
zupełnie niezrozumiałym ruchem adm. Toveya 
było włączenie do tej eskadry pancernika 
HMS „Prince of Wales” (typ King George V). 
Nie dość że dopiero 31 marca 1941 roku został 
wcielony do służby, to nadal miał na pokładzie 
ekipę stoczniowców i liczną grupę cywilnych 
fachowców, którzy dniami i nocami pracowali 
nad usunięciem usterek w funkcjonowaniu 
nowych armat kalibru 356 mm. Załoga nie 
była zgrana i nie potrafiła prawidłowo obsłu-
giwać urządzeń pokładowych. Innymi słowy, 
ten nowoczesny okręt liniowy był daleki od 
osiągnięcia zakładanej gotowości bojowej.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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Budowę HMS „Hood” rozpoczęto 31 maja 
1916 roku. Tego samego dnia rozegrała się 
bitwa jutlandzka, w trakcie której wyleciały 
w powietrze 3 brytyjskie krążowniki liniowe, 
kładąc kres legendzie o ich nadzwyczajnych 
możliwościach. W efekcie, projekt nowych 
jednostek tej klasy został niemal całkowicie 
zmieniony i po raz drugi stępkę pod „Hooda” 
położono 1 września 1916 roku. W odróżnie-
niu od poprzednich angielskich krążowników 
liniowych, HMS „Hood” miał pewne cechy 
pancernika. Mimo zainstalowania potężnej 
(a więc i ciężkiej) siłowni – o mocy nominal-
nej 144 tys. SHP – okręt dysponował całkiem 
niezłym opancerzeniem pionowym (pancerz 
burtowy w najgrubszym miejscu miał 305 mm, 
wieże artylerii głównej 381 mm przód i 305 mm 
boki). Dobra była też bierna ochrona pod-
wodnej części kadłuba. Oprócz wzdłużnej 
grodzi o grubości 44 mm, wzdłuż głównego 
burtowego pasa pancernego ciągnął się „bąbel” 
(ang. „blister”) przeciwtorpedowy – dla więk-

wód norweskich, 22 maja 1941 roku, niszczy-
ciele eskorty odesłano do bazy w Trondheim. 
Następnego dnia wieczorem, Niemcy zbliżyli 
się od północy do Cieśniny Duńskiej – między 
Islandią a Grenladią. Na „Bismarcku” wy-
kryto (o godz. 18.11) niezidentyfikowany 
okręt i ogłoszono alarm bojowy. Wkrótce na 
horyzoncie ukazała się charakterystyczna 
sylwetka dużego okrętu z czterema wieżami 
armat artylerii głównej i trzema kominami. 
Był to krążownik ciężki HMS „Suffolk”. 
Wieże artyleryjskie okrętów niemieckich obró-
ciły się w stronę wroga, gdy nagle radar pancer-
nika uzyskał nowy kontakt.

Pierwsze spotkanie
Idący z dużą prędkością krążownik ciężki 

HMS „Norfolk” (był tym drugim, nieziden-
tyfikowanym echem), wynurzył się nagle z mgły – 
wprost pod lufy armat niemieckiego okrętu 
liniowego. Nim jego załoga zorientowała się 
o grożącym niebezpieczeństwie, „Bismarck” 
otworzył ogień. Wszystkie wystrzelone salwy, 
a było ich aż 5, były chaotyczne i za krótkie, 
co nie najlepiej świadczyło o jakości systemu 
kierowania ogniem pod względem szybkości 

Krążownik liniowy HMS „Hood”

skich. Przyszłość operacji „Rheinübung” 
stanęła pod znakiem zapytania.

Niejasności i kontrowersje
Na wieść o opuszczeniu przez jednostki 

niemieckie portu w Bergen, adm. Tovey 
przystąpił do zdecydowanego działania, 
jednak towarzyszący temu pośpiech miał 
doprowadzić do licznych – tragicznych w skut-
kach – błędów. Z do dziś niewiadomych przy-
czyn, pancernik HMS „King George V” – 
flagowy okręt Toveya – miał pozostać jeszcze 
przez jakiś czas w bazie. Na spotkanie Niemców 
wyruszył zespół, w składzie którego był 
krążownik liniowy HMS „Hood” – wówczas 
największy okręt świata, pod względem wypor-
ności standardowej. Wypierający 42670 ton 
metrycznych i uzbrojony w 8 armat kalibru 
381 mm, krążownik wydawał się być idealną 
jednostką do wykonania powierzonego mu 
trudnego zadania – odszukania i zniszczenia 
„Bismarcka”. Nic bardziej mylnego.

reakcji, jako że odległość na której prowadzono 
walkę była minimalna i naprawdę trudno było 
nie trafić. Wstrząsy (wywołane podmuchem salw 
artylerii głównej) spowodowały uszkodzenie 
prymitywnego radaru obserwacji nawodnej 
na „Bismarcku”. By zapewnić niemieckiemu 
zespołowi jakąkolwiek czołową obserwację 
radiolokacyjną, „Prinz Eugen” zajął miejsce 
na czele szyku torowego.

Tymczasem, brytyjski krążownik ciężki 
HMS „Norfolk” nie miał zamiaru szukać 
laurów w nierównym boju i – korzystając z ob-
łoków mgły – oddalił się na bezpieczną odleg-
łość. Następnie, z HMS „Suffolk” rozpoczął 
śledzenie niemieckich jednostek, utrzymując 
stały kontakt radarowy. Okręty brytyjskie 
na bieżąco informowały o przebiegu akcji 
adm. J. C. Toveya. Niestety, meldunki krążow-
ników były natychmiast rozszyfrowywane 
także na pokładzie „Bismarcka” i po kilku 
minutach od nadania leżały już na biurku 
adm. Lütjensa. Niemiecki admirał wiedział, 
czemu one służą. W najbliższym czasie nale-
żało się spodziewać koncentracji sił brytyj-
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Starcie „Bismarcka” z brytyjskim 
krążownikiem liniowym HMS „Hood” 
i pancernikiem HMS „Prince of Wales” 
było jednym z najdramatyczniejszych 

i zarazem najbardziej spektakularnych wyda-
rzeń w historii bitew morskich. W maju minęła 
78. rocznica zatopienia niemieckiego pancer-
nika, będącego symbolem ówczesnej III Rzeszy. 

Przed operacją 
„Rheinübung”
Podobnie jak niemal wszystkie okręty 

Kriegsmarine, od chwili wejścia do służby 
„Bismarck” miał poważne kłopoty z napę-
dem. Nadmierne wibracje przy dużych pręd-
kościach powodowały uszkodzenia turbin 
i wałów. Podczas pierwszych prób morskich 
wyszły na jaw także inne niedociągnięcia, takie 
jak: zawodność urządzeń systemu kierowania 
ogniem, zalewanie wodą szybów wentylacyj-
nych umieszczonych na barbecie wieży „B” 
(„Bruno”) oraz dużych szybów wentylacyj-
nych siłowni. Kiedy strzelała artyleria główna, 
uszkodzeniom ulegały elementy nadbudówek, 
system klimatyzacji i brama hangaru. Znisz-
czenia były tak duże, że remont pancernika 
w Gdyni (ówczesne Gotenhafen) był niemoż-
liwy. W związku z tym, „Bismarck” został 
skierowany do stoczni w Hamburgu. Walka 

stoczniowców i grup awaryjnych z ciągłymi 
usterkami trwała do 19 marca 1941 roku. 
Wówczas dowódca pancernika kmdr Ernst 
Lindeman otrzymał depeszę, w której poinfor-
mowano go o planach pierwszej misji okrętu. 
Zaskoczony tą wiadomością, skrócił program 
szkolenia załogi.

„Bismarck” rusza na łowy
Podczas inspekcji nowego okrętu liniowego, 

dokonanej przez Adolfa Hitlera 5 maja 1941 roku, 
admirał Günther Lütjens zdołał przekonać go 
o konieczności wysyłania pancerników na 
Atlantyk, w celu zwalczania nieprzyjaciel-
skiej żeglugi. Kilka dni później, sztab Lütjensa 
został zaokrętowany na „Bismarcku”. Warto 
jednak wspomnieć, że plan operacji został 
przez niemieckich sztabowców zmieniony, 
względem pierwotnego pomysłu admirała, 
który od tamtego czasu jakby przeczuwał 
nadchodzącą klęskę. 

Podczas rozmowy ze swoim przyjacielem, 
kmdr. Vossem powiedział – Chciałbym się 
pożegnać, nigdy już nie wrócę. Jeśli się 
weźmie pod uwagę przewagę Brytyjczyków, 
nie jest prawdopodobne, abyśmy to przeżyli.

Operacja „Rheinübung” („Nad Renem”) 
rozpoczęła się 18 maja, o godz. 2.00, kiedy to 
pancernik opuścił Gdynię – w towarzystwie 
krążownika ciężkiego „Prinz Eugen” – obiera-
jąc kurs na cieśniny duńskie, a następnie kieru-
jąc się w stronę Norwegii. Okręty zakotwiczyły 
w Grimstadfiord – na południe od Bergen – 
21 maja 1941 roku. Podczas postoju uzupeł-
niono paliwo i zmieniono kamuflaż. 

Niemców prześladował pech. Zwiad 
lotniczy wysłany z Anglii wykrył ich okręty 
o godz. 13.15. Piloci RAF (Royal Air Force) 
wykonali serię zdjęć, na podstawie których 
dowództwo brytyjskie zorientowało się, że ma 
do czynienia z pancernikiem typu Bismarck, 
który – najwyraźniej – kieruje się na Atlantyk. 
W Royal Navy zareagowano błyskawicznie. 
Premier Winston Churchill osobiście poinfor-
mował Izbę Gmin o niebezpieczeństwie, jakie 
grozi im ze strony niemieckich okrętów. Jeszcze 
tego samego dnia przekazano rozkazy dowódcy 
Home Fleet adm. Sir Johnowi Cronyn Toveyowi,  
by przygotował pancerniki do walki.

Tymczasem, adm. Lütjens – po odkryciu 
przez Anglików jego zespołu – zarządził natych-
miastowe wyjście w morze. Po opuszczeniu 

„Bismarck” jest chyba najbardziej znanym okrętem liniowym II wojny światowej. Niestety, starsze 
polskie materiały przedstawiają go w sposób fragmentaryczny, często niezgodny z prawdą. Dotyczy to 
nie tylko opisu operacji „Rheinübung” (w tym zupełnie niepoprawnie przedstawionego „pojedynku” 
z polskim niszczycielem ORP „Piorun”) i przyczyn jego zatopienia, ale również opisu technicznego 
konstrukcji okrętu, który w tamtym czasie wcale nie był najpotężniejszym okrętem liniowym świata – 
ten tytuł należał wówczas do amerykańskiego pancernika USS „North Carolina”.

Pancernik „Bismarck” z widocznymi 
wieżami artylerii głównej kal. 380 mm 

CZĘŚĆ 1

ORP „Piorun” 
kontra „Bismarck”
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zwiedzenia przyportowej dzielnicy. Snute później 
opowieści „eksploratorów”, trącą ciekawym 
wnioskiem, że koniec takich wizyt jest równo-
znaczny z pustką – nie tylko w kieszeniach. No, 
ale być w porcie i odrobinę nie zaszaleć?

Kolejny dzień to trudny czas dla ekipy zaopa-
trującej okręt. Trzeba uzupełnić prowiant i wodę 
oraz paliwo, więc trwają słowne boje z ship-
chandlerami (oj, cwani ludzie!). Wybieramy 
jednego, wyłonionego w konkursie ofert. Piotr 
ma polskie korzenie, po ojcu walczącym pod 
Monte Cassino, więc jak takiego nie wybrać? 
Wprawdzie towar, który dostarczono na okręt 
i na który czekałem prawie cały dzień, mógłby 
być lepszy, ale kto wie, co dostarczyliby inni?

Po południu pojeździliśmy za to z nim po Rio. 
Słynny sambodrom, gdzie odbywają się corocz-
ne konkursy grup tanecznych, nie wywiera aż 
takiego wrażenia. Ot, dłuższy kawałek ulicy, ze 
stojącymi z jednej strony trybunami. Gdyby ciąg-
nęły nim znane szkoły samby, wyglądałoby to 
zapewne barwniej, ale ta fiesta będzie dopiero 
w lutym. Jednak dlaczego nie puścić wodzy fan-
tazji – przymknąwszy oczy, widzę tancerki 
i tancerzy falujących w rytmie samby. To musi 
robić  niesamowite wrażenie. Potem Corcovado, 
z górującym nad miastem Chrystusem, most 
nad zatoką i kończymy przejażdżkę krótkim 
„rzutem oka” na favele. Podobno ciekawe, acz 
niebezpiecznie tam nie tylko bywać, ale nawet 
przejeżdżać obok. Wieczór kończymy w towa-
rzystwie wykręcającej nos kaszasy, ciągnącej 
uparcie powieki w dół, więc czas do koi.

O P O W I E Ś C I  Z  K U B R Y K A
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W pogodzie totalna „psina” – wieje w dziób i „drepczemy” prawie w miejscu, bo jak nazwać 
cztery węzły na liczniku? Jesteśmy „pod kreską”, a na domiar złego z oceanu wyłaniają się dodatkowe 
przeszkody – wieże naftowe, które spod dna brazylijskiego szelfu ciągną ropę i gaz. Reguły sztuki 
nawigacyjnej nakazują omijanie wież w dużej odległości, ale „wódz” decyduje się na – dostarczający 
nieco emocji narciarskich – slalom gigant między nimi. Chyba nikt z wież tego nie zauważył, 
a jeśli nawet – nie strzelano pociskami z ropy. Tuż po minięciu ostatniej „tyczki slalomowej” 
wpłynęliśmy – nieco „zdyszani” – do Zatoki Guanabara. 

Rio de Janeiro – 45. dzień rejsu.  
Stajemy w porcie handlowym. 
Orkiestra powitalna ochoczo korzy-
sta z trąb wszelkiej maści, ale sambą 

to nie brzmi. Na kei nieliczni polonusi, radca 
handlowy naszej ambasady oraz dwaj oficero-
wie łącznikowi i kilku smagłolicych cumow-
ników – z nieodłącznym papierosem w kąciku 
ust. Dusze i ciała wszystkich rwą się na ląd, ale 
ceremoniał to rzecz święta.

Punkt pierwszy i najważniejszy – słynna 
Copacabana! Być tu i nie zobaczyć kultowego 
kawałka plaży, to jak być w Rzymie i…  
Wrażenia? Zdecydowanie większe wywiera nie 
tyle bijąca w oczy biel piasku, co biegnąca 
wzdłuż niej avenida. Pełna ekskluzywnych 
wystaw sklepowych, hoteli i pięknych fasad 
klasycznych domów – szokuje wystawnością. 
No i „tuziemki”. Niezwykle urocze i przy tym 
przepięknie... rozebrane. Plaża jest pełna dzieci 
i nastolatków obojga płci, kopiących piłkę, czy 
też w nią grających (subtelna różnica). Pełen 
podziwu dla ich maestrii w operowaniu piłką, 
mam nieodparte wrażenie, że obojętnie którą 
nogą mogliby sobie wiązać krawaty. Krótką 
wizytę potwierdzamy solidną szklaneczką  
caipirinhi – miejscowego specjału z trzciny 
cukrowej o smaku „ducha puszczy” z Podlasia – 
i pędzimy na okręt. Na dwudziestą nasz wódz 
zarządził mały raut na rufie, z okazji 32. urodzin 
Bruna. Początkowo sztywna atmosfera – efekt 
pamiętnego „porannego tupotu mew” w Santa  
Cruz – znika po chwili, wyzwalając odwagę 

Sobota, 3 czerwca. Podchorążowie jadą na 
wycieczkę z kolegami kadetami z tutejszej 
Naval Academy, część załogi poleguje na 
Copacabanie, inni zwiedzają na własną rękę 
miasto. Ja? Czekam znów, cały bez mała dzień, 
na zamówiony towar. Omija mnie wątpliwa 
przyjemność oglądania, jak policja plażowa 
dogania i (za pomocą kilku szybkich ciosów 
ręką oraz nóg) skutecznie pozbawia świadomości 
złodzieja chcącego okraść „Panie Wiesiu”, 
Mirka i Mariusza. Idzie sobie taki „pacjent” plażą 
popatrując, co by tu chwycić i poćwiczyć sprint. 
Widzi torbę chłopaków zajętych gaszeniem 
pragnienia, więc chwyta ją i gna przed siebie, 
a tu nagle podrywa się dwóch osiłków i powala 
go w piasek. Tak działa tutejsza, słynna policja 
plażowa. Resztę dnia „panie Wiesiu” i koledzy 
„w nagrodę” spędzają na komisariacie, wypeł-
niając papiery. Przygoda, jak to w Rio.

Nadchodzi niedziela. Niezbyt dobry dzień 
(według Posejdona) na wyjście w morze, ale jak 
trzeba? Po podniesieniu bandery, stoję przy 
relingu, sumując w głębi duszy portowe wraże-
nia. Naprzeciwko, na kei, w niedalekim – tan-
detnym barakowozie miejscowi (zapewne 
robotnicy portowi) popijają poranną kawę. 
Myślę sobie, że warto skorzystać z okazji, by 
zasilić organizm większą niż okrętowa dawką 
kofeiny. Wódz trochę się waha, słysząc moją 
prośbę, ale uspokajam go argumentem, że pasz-
port (tudzież kartę otwierającą bankowe sejfy) 
zostawiłem w kabinie. Walę śmiało do portowej 
kafeterii – nie wiedząc, na co narażam organizm.   

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 4
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Proszę o espresso – takie, jakie piją tutejsi.  
„Barista” wrzuca do filiżanki ze trzy łyżeczki 
brązowego cukru, a następnie – z lekko zanied-
banego ekspresu – leci ciurkiem, smolista jak 
asfalt, ciecz. Pierwszy łyk? Jakby normalna 
kawa. Drugi – wrażenie obejmującego całe 
ciało gorąca. Trzeci i ostatni – serce szaleje jak 
po sprincie po wantach! Dobrze że do trapu jest 
blisko, raptem dwadzieścia metrów, które poko-
nuję z duszą na ramieniu i wypiekami na twarzy, 
szukając wzrokiem (na wszelki wypadek) 
Piotra, naszego lekarza okrętowego.

Potem tylko orkiestra, dłonie machających 
radośnie oficerów łącznikowych, kilku polonusów 
ukradkiem ocierających szczere łzy. Najpierw 
mijamy jakiś stary angielski lotniskowiec 
(chyba na stałe przyspawany do kei), potem prze-
piękny – w kolonialnym stylu – urząd morski 
(stojący na wysepce dzielącej tor wodny) i kadłub 
„Iskry” wpada w czułe „atlantyckie dłonie” – 
miękkie, jeszcze ciepłe i dużo obiecujące. Stojąc 
w zadumie na pokładzie, mamy świadomość, że 
dopiero stąd zaczynamy wokółziemską pętlę. Po 
dniach morskiej włóczęgi wrócimy na atlantycki 
akwen pod Rio, by cieszyć się z jej zamknięcia. 

6 czerwiec – mały jubileusz, wszak to 50. dzień 
rejsu. Oceaniczne łapy nieco grabieją, a siedmio-
metrowa „martwica” telepie okrętem jak kuk 

bardziej energicznych działań i zarządza general-
ny przegląd okrętu. Wszystko ma błyszczeć i cześć. 
Przy tym, nikt nie jest zwolniony z obowiązku 
„dopieszczenia” swojego miejsca pracy i bytu. 
Straszą restrykcje w postaci dodatkowych 
wacht portowych (czytaj: zakaz zejścia na ląd), 
a w Kapsztadzie – jak wynika z relacji telefonicz-
nych – naszej wizycie nadano już dużą rangę. 

Niedziela, 11 czerwca – kolejna z wielu i taka 
sama, jak wiele przed nią. Ubiór (nie można 
mówić, że strój, bo strój nosi – jak mawia 
Czesław – baletnica) nieformalny – dresy, 
koszulki, spodenki, czapeczki. Jedynie wachty 
prezentują się normalnie i jednolicie. Dużo 
leżenia, jeszcze więcej rozmyślania (podczas 
samotnych pokładowych spacerów), roztrząsa-
nia problemów na rufie i „nieśmiertelny” kurczak 
na obiad, którego dwie – trzy porcje potrafi 
wtrząchnąć w kambuzie Janusz. Jego waga? 
Podobno, co najmniej 45 kg, ale w porywach 
(kiedy ubierze mundur z nielicznymi – jeszcze – 
medalami) sięgnie nawet 50 kg. Sylwetka – jak 
sam o sobie mówi – nienaganna, ale apetyt na 
wszelkie mięsiwo niespożyty. Przy tym sym-
patyczny i wesoły człowiek, od którego zależy 
sprawność urządzeń okrętowych. 

Pewnego wieczoru, po rondzie, stoimy na 
pomoście w milczeniu, bo o czym rozmawiać 

delfinów czy nawet latających ryb. Nie ma na 
czym „oka zawiesić” i zająć czymś głowy. 
Atrakcje okrętowe? Może – wyznaczające porę 
dnia – posiłki w mesie, kipiącej wówczas 
żartami i kpinami. Bywają też dni, kiedy mesa 
epatuje absolutną ciszą.

Piątek, 16 czerwca – bodajże 60. doba rejsu. 
Schodzimy z szerokością do 30 stopni, więc 
coraz niżej i niżej. Do łask wracają swetry 
i moleskiny, a niby idziemy do gorącej Afryki? 
No, bez przesady, do Kapsztadu jeszcze dobre 
1000 mil morskich (blisko 1850 km po prostej). 
Trzymać się prostej na oceanie czy morzu? 
Rzecz absolutnie nie do ugryzienia, chociaż 
atlantycka końcówka sprzyja wybitnie – jest 
gładko i z wiatrem, nie przesadzającym w sile. 

Wśród podchorążych zauważalna lekka panika. 
Rejs rejsem, ale są jeszcze studia – zbliżają się 
zaliczenia u Neli i Darka. Praktyka akademicka 
pozwala mi powiedzieć, że nie będzie mowy 
o żadnej – nawet najmniejszej – taryfie ulgowej. 
Zresztą, cytując Darka – dlaczego miałaby być? 
Sztorm nie sztorm, wiatr nie wiatr, buja nie buja, 
a Nela (przyklejona całym ciałem do tablicy 
w kabinie szkolnej) maluje na niej przepiękne 
wzory matematyczne, usiłując pobudzić do myślenia 
umysły podchorążych, zamulone wachtami. Jak 
i Darek, tłumaczący (nie raz, nie dwa) zawiłości 

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

1. Dowódca „Iskry” i z.d.o. Mariusz 
oraz Nela i Krysia na tle Głowy Cukru;

2. Puste „oczodoły” faveli straszą 
z daleka

(w tym samym gronie) w 56. dniu rejsu? 
Przepiękna pełnia sprawia, że idziemy w ślicz-
nie ułożonej z poświaty księżyca – patrzącego 
od dziobu – mieniącej się srebrem drodze.  
Jasność staje się tak urzekająco piękna, że tradycyj-
na wieczorna herbata na pomoście przeciąga się 
do jedenastej. Naprawdę, wspaniałe i bardzo 
długie chwile morskiego piękna. Wokół cisza 
i pustka, przed dziobem światło układające 
się na oceanicznej fali – nic, tylko milczeć 
i podziwiać.

Końcówka Atlantyku spokojna. Za Przylądkiem 
Dobrej Nadziei czeka już Ocean Indyjski. Zero 
jednostek idących w zasięgu wzroku, zero 

nawigacyjne – stojąc na jednej nodze, a drugą 
opierając na stole – bo przechył sięga 45 stopni. 

Wspominałem o lekcjach śpiewu? Nie? No, 
to był kilkudniowy przebój pomostu nawigacyj-
nego. Otóż, Mariusz wpada któregoś wieczoru  
na pomysł, by nauczyć kadrę śpiewania szanty  
„Noce na Agulhas Bank”. Szanta jak szanta, 
znam ładniejsze, śpiewane przez Artura i Bruna, 
ale ta była jedną z ulubionych „wodza”. Przez 
kilka dni wieczorna herbata na pomoście zamie-
nia się w trening śpiewaczy. Ot, chór rewelersów 
w średnim wieku – bez podkładu muzycznego – 
ćwiczy szantę, by uczcić wejście „Iskry” na 
Ocean Indyjski przez Przylądek Dobrej Nadziei 
i – wspomnianą – Agulhas Bank. Największą 
radość mają podchorążowie z wacht, słuchając 
nas z lekkim zdumieniem w oczach. 
radość mają podchorążowie z wacht, słuchając 

Arek kotłem z ziemniakami. Jedząc, muszę 
bacznie uważać, by zawartość talerza nie wylą-
dowała na siedzącej naprzeciwko Neli. Robi się 
przy tym coraz zimniej, bo zwrotnik Koziorożca 
już za rufą. Nuda rozrywa kąciki ust. No, poza 
rutynowymi zajęciami i wypełnianiem porządku 
dnia. Jesteśmy na tyle nisko (w szerokościach 
geograficznych), że przepiękny i niepokojący 
Krzyż Południa staje się obiektem podziwia-
nym wieczornymi godzinami. 

Przyplątało się do mnie jakieś choróbsko. 
Syndrom portowego przesilenia? Nie, raczej 
zmienne warunki na i pod pokładem. Niebo 
straszy ciemnymi barwami, leje systematycz-
nie, ale na tej szerokości kąpiel pod żaglami nie 
wchodzi w rachubę – to nie równik. Do Cape 
Town jeszcze ponad 2000 mil morskich. Kawał 
drogi, w dodatku w deszczu i zimnie. Na górze 
ktoś wpada na pomysł, by poderwać załogę do 
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dobrobyt, który (niezwykle często) ewoluuje 
w stronę patologii. Realne wartości, które de-
cydowały o jedności społeczeństwa i odwadze 
ludzi, stopniowo są zastępowane wartościami 
złudnymi, które jednak łatwiej dotknąć, wziąć 
do ręki i – chciwym wzrokiem – upajać się  
nimi. Wielcy wodzowie są odsuwani na dalszy 

Marynarska duma i honor

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

a przecież wojsko to przede 
wszystkim instytucja i społecz-
ność, której zasadniczym celem 
jest działanie w warunkach 
wojennych. W realnych działa-
niach bojowych, kiedy spadają 
bomby, toną okręty i giną ludzie, 
na dalszy plan schodzi jakiś 
tam kolejny podpis na papierze. 
Przestaje się liczyć następna 
nowoczesna drukarka na biurku 
oraz traci na znaczeniu bliżej 
nieokreślony i nieformalny 
układ. W działaniach bojowych 
wraca do gry wzajemne zaufa-
nie i oddanie żołnierzy – bez 
względu na stopień wojskowy, 
zaczyna decydować: męstwo, 
odwaga, braterstwo i godność. 

Cóż to w ogóle jest za 
wiersz, skąd się wziął? Otóż, 
ten nietuzinkowy wiersz został 
napisany na życzenie pewnego 
oficera starszego, a traktuje  
o wartościach, w których ist-
nienie chcielibyśmy wierzyć  – 
ba, wręcz że kwitną w naszej 
żołnierskiej społeczności. 

Wiersz „Admirał 405” uka-
zuje umowne „narodziny” ofi-
cera wysokiej rangi – dowódcy 
na umownych zgliszczach. No 
właśnie, na jakich zgliszczach? 
Na zgliszczach czego? Może 
na zgliszczach infrastruktury – 
będących skutkiem wojny –  
a może na zgliszczach pewnych 
wartości, które powoli (lecz  

Specjalny odcinek cyklu, nawiązujący do Święta Marynarki Wojennej, rozpoczniemy  
nieco donioślej i poważniej niż zwykle. Uczynimy to wierszem o wyglądzie stopnia wojskowego,  
w układzie naramiennika. O dziwo, chociaż nosi on tytuł „Admirał 405”, wygląda jak stopień 

komandora, ale to złudzenie. Wiersz jest skonstruowany dwupłaszczyznowo, czego – ze względów 
technicznych – na łamach „Bandery” nie zademonstrujemy. W pełnej, oryginalnej wersji, utwór 

należy prezentować na dwóch zadrukowanych foliach, nałożonych na siebie. Razem dają one 
stopień komandora, lecz po usunięciu górnej folii, odsłania się obraz stopnia admirała (ściśle 

rzecz ujmując – admirała floty) – czyli dochodzi do sytuacji, jakby komandor awansował na 
stopień admiralski, co (w ostatnim wersie wiersza) ma odzwierciedlenie w treści. 

W warunkach pokoju, środowisko 
wojskowe czasami ewoluuje  
w stronę biurowo-komputerowo-
-papierową – zatracając wiele, 

z tego co żołnierskie – a wtedy odwaga prze-
radza się w rozwagę, a koleżeństwo w kole-
siostwo. Można by tak dalej wymieniać,  

nieubłaganie) zanikają w warunkach  
długotrwałego pokoju? Uważny czytelnik 
sam znajdzie odpowiedzi na te pytania. Fakty 
historyczne dowodzą, że każde imperium  
zawsze ma swój koniec. Kiedy kończą się 
wojny, podboje oraz skromne i surowe życie 
w warunkach stałego zagrożenia, zaczyna się 

plan, a do głosu dochodzą po-
litycy – i nie tylko. W wierszu 
pojawia się dowódca, który  
reprezentuje właśnie te naj- 
cenniejsze postawy oficerskie  
i swoją charyzmą porywa  
tłumy – tworząc nową, nie-
zwyciężoną armię: braterstwa, 
dumy, honoru i poświęcenia. 
Wiersz „Admirał 405”, gdyby 
rozpisać go w tradycyjny 
układ strofowo-wersowy, 
utworzy 27 dwuwersowych 
strof o wersach (na zmianę)
siedmiozgłoskowych i ośmio-
zgłoskowych, zakończonych 
rymami (odpowiednio) męskimi 
i żeńskimi. Oprócz sztuczki 
dwupłaszczyznowej ze zmianą 
stopnia, zawiera on jeszcze jedną 
ciekawostkę techniczną – po-
siada rym przesunięty. Oznacza 
to, że rymy nie zawierają się 
ani strofowo, ani w sąsiednich 
czterech wersach. W tym 
wierszu, rymy z pierwszego 
wersu danej strofy uzupełniają 
się z rymami pierwszego wersu 
strofy poprzedniej, a rymy 
drugiego wersu tej samej strofy 
pasują do rymów drugiego 
wersu strofy kolejnej. Oznacza 
to, że całość rymów przeplata 
się w sekcjach trzystrofowych, 
zazębiając naprawdę nietypowo, 
chociaż technicznie bardzo  
ciekawie. Dlatego należy do-
łożyć czujności, aby – czytając 
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Biegali na Oksywiu

Patronat honorowy nad zawodami objął 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. 
Długość trasy biegu to 5 mil morskich, 

czyli 9260 m. Linia startu oraz meta były przy 
fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”. 
W zmaganiach wzięło udział około 600 zawod-
ników, którzy rywalizowali w kategoriach: 
generalna – kobiet i mężczyzn, wojskowa – 
kobiet i mężczyzn, drużynowa – OPEN, indy-
widualna – kobiet i mężczyzn Dywizjonu 
Okrętów Bojowych. 

Jako pierwszy na metę – zarówno w katego-
rii generalnej jak i wojskowej mężczyzn – 
przybiegł szer. Tomasz Grycko, który pokonał 
dystans 5 mil morskich w czasie 28 minut 
i 56 sekund. Drugie miejsce zajął st. szer. Dawid 
Klaybor, a na trzecim miejscu uplasował się 
szer. Adam Marysiak. W kategorii wojskowej 
kobiet (również w kategorii generalnej kobiet) 
zwyciężyła szer. Ewelina Paprocka (z czasem 
34 minuty i 20 sekund), a kolejne miejsca zaję-
ły – st. szer. Marzena Raniszewska oraz bsm. 
pchor. Patrycja Angel. W kategorii drużyno-
wej OPEN bieg wygrał 33. Dywizjon Rakietowy 
Obrony Powietrznej w Gdyni (wspólny czas 

Po raz siódmy odbył się „Bieg 5 mil”, na terenie portu wojennego 
w Gdyni. Organizatorem wydarzenia – 23 maja – był Dywizjon Okrętów 
Bojowych 3. Flotylli Okrętów oraz Stowarzyszenie Oficerów Marynarki 
Wojennej RP, przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu.

Panu kmdr. por. Konradowi Nowakowi oraz Jego Najbliższym
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia z powodu śmierci 

MATKI

składają koleżanki i koledzy z Inspektoratu Marynarki Wojennej

drużyny to – 2 godziny i 46 minut). Kolejne 
miejsce na podium wywalczyła 34. Brygada 
Kawalerii Pancernej w Żaganiu, a trzecie 
miejsce przypadło 6. Brygadzie Powietrzno-
desantowej w Krakowie. Najlepszymi biega-
czami w Dywizjonie Okrętów Bojowych 
okazali się – kpt. mar. Tomasz Bogusz oraz 
mar. Elżbieta Lembicz.

„Bieg 5 mil” odgrywa znaczącą rolę w po-
pularyzowaniu aktywności ruchowej wśród 
żołnierzy zawodowych i społeczności cywilnej 
regionu. Jest ważnym elementem promocji 
największego związku taktycznego Marynarki 
Wojennej – 3. Flotylli Okrętów, a także Stowa-
rzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP 
i miasta Gdynia. Oksywskie zawody cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem biegaczy. 
W pierwszej edycji biegu wzięło udział 
126 biegaczy, w obecnej – na starcie stanęło 
prawie 600 osób. 

Tegoroczny „Bieg 5 mil” promował mate-
riał filmowy autorstwa st. chor. szt. mar. Piotra 
Leoniaka z 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

ten nieco dziwny wiersz – prawidłowo 
wychwycić jego oryginalną charakterystykę 
rytmiczno-rymową.  

Poniżej czeka na czytelnika skromny 
wiersz „Horyzont 154”. Wiersz ten, podobnie 
jak poprzedni, został napisany na życzenie 
pewnego oficera. Jest to jedyny utwór w moich 
zbiorach, po który tzw. inicjator nigdy się 
nie zgłosił. Wiersz – widoczny tu w strofach 
dwuwersowych – jest napisany jedenasto-
zgłoskowcem, z bardzo mocną, rymowaną 

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl

riał filmowy autorstwa st. chor. szt. mar. Piotra 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.plFO
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średniówką po piątej sylabie. Oznacza to, że 
można by go rozpisać w strofach czterowerso-
wych, w układzie 5, 5, 6, 6 sylab w wersach 
każdej strofy i wtedy też prezentowałby się 
w pełni regularnie i prawidłowo, a może na-
wet ciekawiej niż w prezentowanej odsłonie. 
Wiersz ten uzmysławia nam, jak bardzo pokład 
umownej jednostki – zmierzającej gdzieś 
w stronę mistycznego „horyzontu” – może nas 
zdystansować od wszechogarniającego przecią-
żenia bodźcami (zarówno negatywnymi jak 
i pozytywnymi) w naszym krótkim, przemija-
jącym żywocie. Wiersz poddaje pod dyskusję 
(zwyczajowo dominujący) system wartości, 
oparty o elementy mierzalne i namacalne – ale 
do tego, jakże ważnego tematu, wkrótce 
wrócimy jeszcze szerzej. 

Podsumowując nasze rozważania, w ramach 
świątecznego odcinka „Liryki na fali”, ważne 
jest ciągłe przypominanie i popularyzowanie 
sylwetek dowódców z charyzmą, prawych 
i oddanych biało-czerwonej banderze – którzy 
zawsze byli, są i – mam nadzieję – będą w szere-
gach Marynarki Wojennej. Są oni – niczym 
światło latarni morskiej – drogowskazem moral-
nym oraz wzorcem do naśladowania dla 
obecnych i przyszłych pokoleń marynarzy.

Horyzont 154
6 X 2018.

Płynę w nicości spokojnej, szerokiej
Płynę w radości bawiony amokiem

Płynę w ramionach prawideł lawiny
Płynę, gdyż konam, dość świata mam kpiny

Płynę w snów tłoku bogactwem szarugi
Płynę u boku mej jednej i drugiej

Płynę w oparach ognistych strumieni
Płynę, nie staram się Ziemi odmienić

Płynę, gdy inni głaz życia ciągają
Płynę niewinny w objęciach kajdanów

Płynę na skrzyni diamentów chwilowych
Płynę w padlinie wartości zmysłowych

Płynę, niech oni ścigają się z bryzą
Płynę niesiony w mój szczęścia horyzont
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Muzeum Marynarki Wojennej uroczyście zainaugurowało 
nowy, letni sezon wystawienniczy. Tradycyjnie, rodzinny 
piknik – zwany „Błyskawiczną Majówką” – odbył się 

1 maja przed Okrętem-Muzeum ORP „Błyskawica”, który – po 
przerwie zimowej – ponownie został udostępniony do zwiedzania. 

Przygotowano moc atrakcji. Podczas „Błyskawicznej Majówki” 
mieszkańcy Gdyni i turyści mieli możliwość obejrzenia występu 
Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, Chóru Akademii 
Marynarki Wojennej oraz zespołu wokalnego Klubu Marynarki 
Wojennej „Riwiera”. 

Zaprezentowały się grupy rekonstrukcji historycznej, związane 
(m.in.) z Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu oraz Stowarzyszeniem 
Historycznym Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, a także 
gdańska grupa rekonstrukcyjna „Tobie Polsko” – która skupia się na 
przedstawianiu historii oręża polskiego, zwłaszcza wojsk 
spadochronowych. Zademonstrowano historyczną broń i wyposażenie 
oraz dokumenty i odznaki – głównie z okresu międzywojennego. 
Podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej przemaszerowali 
Nabrzeżem Pomorskim w mundurach z okresu powstania 
listopadowego, a uczniowie klas mundurowych XII Liceum 
Ogólnokształcącego dali pokaz musztry paradnej. 

Po zakończonych występach, ORP „Błyskawica” udostępniono do 
zwiedzania gościom. W trakcie festynu nie zabrakło smacznej, 
wojskowej grochówki – serwowanej ze starej kuchni polowej.

„Błyskawiczna Majówka”
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i nawodnych. Rywalizacja zespołów trwała od 
czerwca 2016 r. do grudnia 2018 r., kiedy 
przeprowadzono badania finałowe. Wyniki 
ogłoszono 31 maja tego roku w Monako.

Zespół GEBCO-NF ALUMNI (General 
Bathymetric Chart of the Oceans – Nippon 
Foundation) składał się z absolwentów rocz-
nych studiów podyplomowych z zakresu 

hydrografii i mapowania oceanów na Uniwer-
sytecie New Hampshire w USA, organizowa-
nych przez Fundację Nippon i GEBCO od 
2004 roku. Wśród 90 absolwentów, reprezen-
tujących 40 krajów, jest kpt. mar. Karolina 
Zwolak. Grupa beneficjentów tego programu, 
po oficjalnym ogłoszeniu tematu kolejnej edycji 
konkursu, zdecydowała się wziąć w nim udział. 
Ostatecznie, w stworzonej przez nich drużynie 
współpracowali przedstawiciele 15 krajów – 
specjaliści w dziedzinie: hydrografii, inżynierii, 

Fundacja XPRIZE organizuje – od 
1994 r. – projekty-konkursy stymulu-
jące współzawodnictwo publiczne oraz 
przyczyniające się do rozwoju nowych 

technologii, a także przełomowych odkryć 
w różnych dziedzinach nauki i techniki.

Celem ostatniej edycji konkursu było stwo-
rzenie łatwo dostępnej technologii do poznania 
dna oceanicznego na znacznych głębo-
kościach. Nasza drużyna zbudowała 
system, który bez obecności człowieka 
wykonuje na morzu pomiary hydro-
graficzne – w dużej odległości od 
lądu – umożliwiając badania glo-
balne. Mamy nadzieję, że będzie on 
wykorzystywany w dalszych pracach 
badawczych – na przykład w progra-
mie „Seabed 2030”, którego celem 
jest pokrycie (w pewnej, założonej roz-
dzielczości) całego dna oceanicznego 
pomiarami batymetrycznymi – wyja-
śnia kpt. mar. Karolina Zwolak, wy-
kładowca nawigacji morskiej i hydro-
grafii oraz kierownik Zakładu 
Nawigacji AMW, która karierę zawodową roz-
poczęła w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydro-
graficznego MW. Tytuł doktora w dziedzinie 
geodezji i kartografii uzyskała w 2016 roku.

Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu 
mapy dna morskiego dla określonego obszaru 
o głębokości od 1000 do 4000 m. W operację 
zbierania danych z dna morskiego nie mogli 
być bezpośrednio zaangażowani ludzie. Koniecz-
ne stało się zbudowanie autonomicznych lub 
zdalnie sterowanych jednostek podwodnych 

Prestiżowy konkurs „Shell Ocean Discovery XPRIZE” zakończył 
się zwycięstwem zespołu GEBCO-NF ALUMNI, którego członkiem 
była kpt. mar. Karolina Zwolak – jedyna Polka uczestnicząca 
w tym projekcie – pracownik Instytutu Nawigacji i Hydrografii 
Morskiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Zbadać dno oceanu
informatyki, programowania oraz konstruowania 
jednostek pływających – reprezentujący uczel-
nie, biura hydrograficzne i przemysł. Wśród 
partnerów była firma Kongsberg, która dostar-
czyła jeden z komponentów systemu – pojazd 
podwodny „Hugin”, wyposażony w echosondę 
wielowiązkową oraz sonar interferometryczny. 
Drużyna zbudowała pojazd nawodny „Sea-Kit 
Maxlimer”, który miał dostarczyć pojazd 
„Hugin” w miejsce wykonywania pomiarów, 
pozycjonować go w trakcie pracy pod wodą 
oraz podjąć na pokład po zakończeniu działań 
na morzu. 

We wrześniu 2017 roku rozpoczęto pierw-
sze testy jednostki „Sea-Kit Maxlimer”. Nowo 
zbudowany system testowano do listopada 
2018 roku, a w grudniu – u wybrzeży Grecji, 
ok. 28 km od portu Kalamata – odbył się test 
finałowy. Ze startujących 25 drużyn, do tego 

etapu zakwalifikowało się 11 zespo-
łów, a przystąpiło tylko 5.

Zespół GEBCO-NF zbadał 278 km² 
dna morskiego (minimum konkur-
sowe wynosiło 250 km²), obrazując 
ponad 10 obiektów geologicznych. 
Zbieranie danych (do czego zespół 
przygotowywał się dwa lata) trwało 
24 godziny, a ich przetwarzanie – 
48 godzin. Pracami zespołu prze-
twarzania danych kierowała Polka – 
kpt. mar. Karolina Zwolak. Zespół, 
w porównaniu z innymi, był niety-
powy – nie tylko ze względu na wielo-
narodowość i rozproszenie po świecie, 
ale również to, że współpraca odby-

wała się zdalnie. Niektórzy jego członkowie 
mieli okazję spotkać się po raz pierwszy 
w Norwegii, przy pracy i testach budowanej łodzi 
lub w czasie badań finałowych w Grecji. 

Główną nagrodę konkursu – 4 mln USD – 
zwycięski zespół GEBCO-NF ALUMNI prze-
kazał Fundacji Nippon, która zobowiązała się 
przeznaczyć tę sumę na projekty związane 
z badaniem dna mórz i oceanów.  

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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