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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Kaman SH-2G Super Seasprite na lądowisku 
ORP „Gen. T. Kościuszko” – zdj. Michał Pietrzak

Szanowni Czytelnicy!

W dniu Święta Wojska Polskiego oddaliśmy hołd bohaterom walk o niepodległą 
Ojczyznę, upamiętniając jedno z największych zwycięstw polskiego oręża 
w historii, odniesione w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

Na pokładzie fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273) prezydent RP 
Andrzej Duda podpisał ustawy o ratyfikacji protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego 
w sprawie akcesji Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji. 

O nowych wyzwaniach logistyków 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz perspektywach 
rozwoju i bogatych tradycjach Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu opowiada, 
w rubryce „Zawód marynarz”, kmdr Tomasz Popiołek. 

W sierpniu korweta patrolowa ORP „Ślązak” wzięła udział w uroczystościach 
upamiętniających alianckie lądowanie pod Dieppe w 1942 roku. Z kolei w kanadyjskim 
Halifaksie odsłonięto tablicę poświęconą uczestnikowi operacji „Jubilee” – polskiemu 
niszczycielowi eskortowemu ORP „Ślązak” (typu Hunt II).

Polecamy także: reportaż z obchodów 20-lecia gdyńskiego Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwa Komponentu Morskiego; część pierwszą analizy szczytu NATO w Madrycie; 
artykuły – „Szwecja dołącza do szyku” i „Morskie aspekty wojny na Ukrainie”, a także 
„Morskie domino” oraz „Czarnomorski GAME CHANGER”; pierwszy odcinek nowego 
cyklu o polskich tradycjach podwodnych oraz kolejne odsłony „Symbolu amerykańskiej 
niezłomności” i „Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej”. 

                             Życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 R. KAMIŃSKI | Logistycy znad Świny
 5 K. KAMIŃSKA | Finlandia i Szwecja bliżej NATO 
 6 K. KAMIŃSKA, R. KAMIŃSKI | Dwie dekady COM-DKM.

                                                                           U progu nowych wyzwań 
 8 S. ZARYCHTA | Szczyt NATO w Madrycie, cz. 1
 10 Ł. WYSZYŃSKI | Morskie aspekty 

                                                   wojny na Ukrainie, cz. 2
 12 S. LIPIECKI | Szwecja dołącza do szyku, cz. 1
 16 M. TOMASZEWSKI | ORP „Błyskawica” w obronie Cowes.

                                                               Polski niszczyciel ocalił miasto
 19 E. GÓRSKA | Kanada oddała hołd ORP „Ślązak”
 20 E. GÓRSKA | 80. rocznica operacji „Jubilee”. 

                                           Aliancka pamięć o bohaterach
 22 P. MICKIEWICZ | Morskie domino
 23 K. KAMIŃSKA | Dyplomy dla wytrwałych
 24 E. GÓRSKA | NATO w doktrynach
 25 E. GÓRSKA | Wojna i morze
 26 M. KONARSKI | Morskie skrzydła Rzeczpospolitej, cz. 21
 28 N. KULPA, S. LIPIECKI | Pierwszy okręt podwodny

                                                                II Rzeczpospolitej, cz. 1
 30 P. KĘDZIERSKI, S. LIPIECKI | Czarnomorski 

                                                                         „game changer”, cz. 1
 34 S. LIPIECKI | 80 lat po Pearl Harbor. 

                                             Symbol amerykańskiej niezłomności, cz. 4
 38 R. KAMIŃSKI | Podnosząc poprzeczkę
 40 A. USZKIEWICZ | Psychologia bez retuszu. 

                                                     Trudna sztuka relaksu 

BanderaŚwięto polskiego żołnierza
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W centralnych obchodach Święta Wojska Polskiego oraz 
102. rocznicy bitwy warszawskiej na Placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie – 15 sierpnia – wziął 

udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz 
minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Dzisiaj polski żołnierz ma swoje wielkie święto. (…) Patrzymy 
z dumą na polską historię, na to wielkie zwycięstwo – powiedział 
prezydent RP Andrzej Duda. W przemówieniu podkreślił potrzebę 
posiadania silnej i nowoczesnej armii, niezbędnej do obrony granic 
oraz interesów Polski – Naszą odpowiedzialnością jest, nie szczędząc 
sił i środków, zapewnić jak najlepsze i jak najnowocześniejsze 
wyposażenie polskiej armii. Tak, byśmy byli w stanie nie tylko obronić 
się sami, ale byśmy nie musieli się bronić. 

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza prezydent RP Andrzej Duda 
wręczył nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe. 
W uroczystościach uczestniczył inspektor MW wiceadm. Jarosław 
Ziemiański oraz dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski. 

Na okrętach Marynarki Wojennej obchody Święta Wojska 
Polskiego rozpoczęto podniesieniem wielkiej gali banderowej. 
Oddano hołd bohaterom walk o niepodległość ojczyzny, zapalając 
znicze i składając kwiaty w miejscach pamięci. Przed pomnikiem 
Polski Morskiej na gdyńskim Skwerze Kościuszki odbył się 
okolicznościowy apel. Z pokładu Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” 
oddano salut narodowy złożony z 21 strzałów armatnich. 
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Jak ważne są współcześnie wojskowe 
jednostki logistyczne?

Ich znaczenie dobitnie ukazuje obecna  
sytuacja na Ukrainie, gdzie skuteczność woj-
skowego zaplecza wpływa na przebieg  
działań wojennych. Istotne jest tutaj zwłaszcza: 
utrzymanie łańcuchów dostaw, zabezpieczenie 
transportów wyposażenia i dbałość o właściwy 
stan techniczny używanego sprzętu bojowego. 
Te wszystkie czynniki decydują o powodzeniu 
prowadzonych operacji.

Czym zajmuje się Komenda Portu 
Wojennego Świnoujście?

Zabezpiecza funkcjonowanie jednostek  
będących na tzw. przydziałach gospodar-

Od kwietnia tego roku jest pan jej 
komendantem.

To dla mnie szczególne wyróżnienie, które 
odbieram jako swoiste docenienie mojej dotych-
czasowej służby zawodowej. Zdaję sobie 
sprawę, że to także zasługa wzorowej pracy 
moich podwładnych na różnych etapach życia 
wojskowego, za co jestem im wdzięczny. Do-
wodzenie tak dużą i zarazem różnorodną  
jednostką jest sporym wyzwaniem – wymaga 
zaangażowania, zdyscyplinowania i wiedzy. 

Jak wykorzystuje pan na tym stanowisku 
swoje poprzednie doświadczenie?

Od początku moja zawodowa służba woj-
skowa była związana z logistyką i sprawami 
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Struktura KPW Świnoujście jest dość 
rozbudowana.

Podlega jej np. Wojskowa Straż Pożarna, 
która wypełnia zadania nie tylko w zakresie 
zabezpieczenia pożarowego sił 8. FOW, ale 
współpracuje też z Państwową Strażą Pożarną. 
Mamy lądowisko, z którego korzysta (m.in.) 
lotnicze pogotowie ratunkowe, funkcjonuje 
także pododdział medyczny, który zabezpiecza 
siły okrętowe i brzegowe w Świnoujściu. 

Jednostce podlega również punkt bazo-
wania w Kołobrzegu. 

Jest to pododdział logistyczny, wykonujący 
zadania zabezpieczenia bazujących tam  
jednostek, pozostających w tzw. systemie  

Z komandorem Tomaszem Popiołkiem,  
komendantem Portu Wojennego Świnoujście,  

rozmawia Rafał Kamiński.

Logistycy znad Świny

technicznymi, dlatego aspekty zabezpieczenia 
logistycznego wojsk są mi dobrze znane. 
Ukończone w Szczecinie studia ekonomiczne 
dały dodatkową wiedzę, która pozwoliła mi 
spojrzeć na Komendę Portu Wojennego Świ-
noujście jak na instytucję budżetową. Mam 
też doświadczenie ze służby w jednostkach 
wojskowych będących na tzw. zaopatrzeniu 
Komendy Portu Wojennego Świnoujście oraz 
służby w dowództwie 8. FOW, któremu ona 
podlega. Poznałem spectrum działalności tej 
unikatowej jednostki – jej zadania, strukturę 
oraz kadrę, dlatego jest mi teraz łatwiej wypeł-
niać obowiązki na nowym stanowisku. 

czych, należących zarówno do 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża, jak i czasowo bazujących 
w Porcie Wojennym Świnoujście. W wypadku 
tych drugich, dotyczy to także pełnienia funkcji 
w ramach wsparcia państwa-gospodarza (Host 
Nation Support – HNS) dla wydzielonych sił 
morskich państw NATO. Wykonujemy zadania 
związane z utrzymaniem sprawności sprzętu 
wojskowego, a także finansowe – w tym reali-
zowanie zamówień na konkretne zapotrzebo-
wanie. Zabezpieczamy i dostarczamy MPS 
(materiały pędne i smary), żywność oraz 
umundurowanie. Ponadto, bierzemy udział  
w szkoleniu rezerw osobowych.

zaopatrywania KPW Świnoujście. Oprócz tego, 
podlegają nam, pod względem logistycznym, 
jednostki w Garnizonie Dziwnów. Terytorialnie 
jest to rozległy obszar, jeśli chodzi o wykony-
wane zadania, co zwiększa wymagania pod-
czas ich realizacji.

Oprócz zadań związanych stricte ze 
służbą wojskową, KPW Świnoujście 

organizuje działalność sportową.
Nasza komórka do spraw sportu wykonuje 

zadania w tym zakresie oraz prowadzi nad-
zór nad infrastrukturą sportową. W zasobach 
mamy np. dobrze wyposażoną halę sportową  

B A N D E R A
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z boiskiem, siłownią oraz sauną. Planujemy 
też kolejne inwestycje w tym obszarze. Ponadto, 
podpisaliśmy umowę z władzami Świnoujścia 
w kwestii korzystania z pływalni miejskiej. 
Sport jest niezbędny do utrzymania dobrej 
kondycji żołnierzy – dla wielu jest też źród-
łem pasji i możliwości samorealizacji – dlatego 
tak ważne jest zapewnienie warunków do jego 
uprawiania, zarówno dla stanu osobowego 
flotylli jak i sił NATO, których postój zabez-
pieczamy w Porcie Wojennym Świnoujście.

Dla komendy jest ważne również pod-
trzymywanie marynarskich tradycji.

Jest to istotne zadanie. Jako że jednostka 
przejęła funkcje Komendy Garnizonu Świno-
ujście, odpowiada za współpracę ze środowi-
skiem cywilnym i organizowanie uroczystości 
na terenie garnizonu. To bardzo ważna rola, 
związana z utrzymywaniem bliskiej współpracy 
z władzami miejskimi. Oprócz tego, z naszego 
oddziału jest wydzielana kompania honorowa, 
która zabezpiecza realizację lokalnych wydarzeń 
z udziałem MW. Współpracujemy też z or-
kiestrą wojskową w Świnoujściu, która zabez-
piecza, na nasz wniosek, ważne uroczystości 
państwowe i wojskowe. Szczególną rolę pełni 
Sala Tradycji, w której odbywają się uroczy-
stości związane z działalnością jednostki. 

W ostatnim czasie komendzie na pewno 
nie brakuje zadań.

Wynika to zwłaszcza z naszych narodowych 
zobowiązań na rzecz Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego. Do Portu Wojennego 

B A N D E R A

Komandor TOMASZ POPIOŁEK jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (obecnie Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki). Po jej ukończeniu został skierowany do 8. Rejonu Obserwacji i Łączności, gdzie objął swoje pierwsze stanowisko 
służbowe – Pomocnik Szefa Służb Technicznych. Następnie, objął stanowisko Szefa Logistyki w tej samej jednostce. Od 2007 roku jest 
związany z Dowództwem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, gdzie pełnił służbę na kolejnych stanowiskach związanych 
z logistyką i zaopatrzeniem jednostek wojskowych. W trakcie kariery zawodowej w dowództwie flotylli przeszedł drogę od specjalisty 
w Wydziale Planowania Logistycznego do szefa tego wydziału. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 25 kwietnia 2022 roku został 
wyznaczony na stanowisko komendanta Portu Wojennego Świnoujście.

sprawdzać swoje umiejętności w praktycz-
nym działaniu. Ze względu na różnorodność, 
złożoność oraz nieprzewidywalność zdarzeń 
i sytuacji, niezbędne jest ciągłe pogłębianie 
wiedzy i doskonalenie warsztatu w posiadanej 
specjalności. Pożądane cechy to: zaangażo-
wanie, zdyscyplinowanie i pracowitość. Aby 
odnieść sukces w służbie, żołnierz powinien 
dążyć do realizacji wspólnego celu. Jeśli będzie 
zdeterminowany, łatwiej go osiągnie.

Jak postrzega pan przyszłość i rozwój 
dowodzonej przez siebie jednostki?

Nasze nowe obowiązki, wynikające (m.in.) 
z zabezpieczania sił własnych oraz sojusz-
niczych wskazują, że KPW Świnoujście będzie 
się dalej rozwijać i podlegać modernizacji. 
W ostatnim okresie 8. Flotylla Obrony 
Wybrzeża wzbogaciła się o nowe jednostki, 
a w przyszłości możemy spodziewać się kolej-
nych. Obecna sytuacja geopolityczna pokazuje, 
jak ważna jest rozbudowa własnych baz mor-
skich oraz zaplecza logistycznego.

Co chciałby pan przekazać swoim pod-
władnym?

Przede wszystkim, chcę im podziękować 
za zaangażowanie i sumienne wykonywanie 
obowiązków. Czas, w którym przyszło mi do-
wodzić jednostką, obfituje w różne zadania, 
w tym te całkiem nowe, jak szkolenie żołnierzy 
odbywających dobrowolną zasadniczą służbę 
wojskową. Życzę podwładnym, by służba 
w KPW Świnoujście była dla nich powodem 
do dumy i przynosiła im satysfakcję. 

Świnoujście regularnie wchodzą okręty 
państw NATO, w tym służące w elitarnych, 
stałych zespołach okrętów sojuszu. Zabez-
pieczanie obecności często dużych jednostek 
oraz ich załóg jest ważnym sprawdzianem zdol-
ności, gdyż wymaga użycia określonych sił 
i środków materiałowych, a także zastosowania 

w KPW Świnoujście była dla nich powodem 

Wywodzi się z rodziny 
o wojskowych tradycjach. Ojciec 

był oficerem wojsk lądowych, stąd 
wiedział, na co się decyduje. 

Ponieważ interesował się 
krótkofalarstwem, podjął studia 

w WSO Wojsk Łączności w Zegrzu. 
Półroczną praktykę odbył w 11. Pułku 

Łączności MW w Wejherowie. Jako 
jedyny z rocznika przywdział 

marynarski mundur. Pierwsze kroki 
w służbie postawił w 8. Rejonie 
Obserwacji i Łączności. Była to 
jednostka typowo techniczna, 

utrzymująca ciągły reżim operacyjny. 
Postanowił wtedy związać dalszą 

karierę z logistyką.

odpowiednich procedur. To również istotne 
doświadczenie, jeśli patrzymy na nie pod kątem 
rozwoju polskiej floty wojennej.

Jednym słowem, służba ta wymaga 
szczególnych umiejętności.

Każdy żołnież służący w Komendzie Portu 
Wojennego Świnoujście, bez względu na 
funkcję i stopień, musi się stale szkolić oraz 
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Święto polskich lotników morskich

Trzy dekady historii 2. Dywizjonu Okrętów 
Transportowo-Minowych 8. Flotylli 

Obrony Wybrzeża uczczono – 14 lipca – 
w Porcie Wojennym Świnoujście. Na okrętach 
dywizjonu podniesiono wielką galę banderową.

W uroczystej zbiórce z okazji jubileuszu wziął 
udział dowódca 8. FOW kmdr Włodzimierz 
Kułagin. Przywołano bogate tradycje i osiąg-
nięcia jednostki, a także wręczono nagrody oraz 
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W 43. Bazie Lotnictwa Morskiego odbył 
się okolicznościowy apel kadry i pracow-

ników Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW, 
świętujących 102. rocznicę utworzenia pol-
skiego lotnictwa morskiego. Dowódca BLMW 

Jubileusz 30-lecia świnoujskiego 2. DOTr-M
wyróżnienia kadrze i pracownikom wojska. 
Dowódca dywizjonu kmdr por. Piotr Mazurek 
podziękował podwładnym za ich wzorową, 
ofiarną służbę – Od początku istnienia dywi-
zjonu tworzyli go wyjątkowi ludzie, pełni za-
angażowania i gotowi do wyrzeczeń, ale mimo 
trudów służby na morzu potrafiący zadbać 
o unikatowe, cechujące ten dywizjon poczucie 
wspólnoty, przywiązania do marynarskich 
tradycji, szacunku do służby, przełożonych 
i podwładnych. (...) Dowodzenie Wami to powód 
do dumy i największy zaszczyt. 

*     *     *
W 1951 roku utworzono w Świnoujściu 

Flotyllę Środków Desantowych, którą prze-
kształcono (w 1965 roku) w 2. Brygadę Okrętów 
Desantowych. 14 lipca 1992 roku przeformowano 
ją, tworząc 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-
-Minowych. W jego skład wchodzą: okręt dowo-
dzenia siłami OPM ORP „Kontradmirał Xawery 

Do portu wojennego w Gdyni wszedł – 
17 sierpnia – przyszły niszczyciel min 

ORP „Albatros” (602) typu Kormoran II. 
Został przekazany Marynarce Wojennej przez 

kmdr pil. Andrzej Szczotka wręczył odzna-
czenia i wyróżnienia zasłużonym w służbie 
żołnierzom oraz pracownikom wojska. 

Uroczysty apel na płycie lotniska w Gdyni-
-Babich Dołach poprzedziła polowa msza 
święta, którą celebrował dziekan MW 
ks. kmdr Zbigniew Rećko. Złożono wiązanki 
kwiatów na Cmentarzu MW w Gdyni-Oksywiu, 
przed obeliskiem upamiętniającym lotników, 
którzy zginęli służąc w lotnictwie MW.

Pierwszą w historii jednostkę polskiego lot-
nictwa morskiego – Bazę Lotnictwa Morskiego 
w Pucku – sformowano 1 lipca 1920 roku. 
Dwa tygodnie później, 15 lipca 1920 roku, 
wykonano tam pierwszy lot nad Morzem Bał-

budujące go konsorcjum pod przewodnictwem 
Stoczni Remontowa Shipbuildng S.A. w Gdań-
sku. Po podniesieniu bandery wojennej MW 
rozpocznie służbę w 13. Dywizjonie Trałowców 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 

Okręt przeszedł wcześniej kilkumiesięczne 
próby zdawczo-odbiorcze, w trakcie których 
sprawdzono systemy i urządzenia pokładowe. Testy 
potwierdziły jego zdolność do wykonywania 
głównych zadań, do których należą: poszukiwanie, 
klasyfikowanie, identyfikowanie i zwalczanie min 
morskich; rozpoznanie torów wodnych; przepro-
wadzanie jednostek przez akweny zagrożenia 
minowego; stawianie min i zdalne sterowanie 
samobieżnymi platformami przeciwminowymi. 

tyckim. Na pamiątkę tego wydarzenia, dzień 
ten stał się świętem lotnictwa morskiego.

Nową erę lotnictwa śmigłowcowego w MW 
rozpoczną cztery śmigłowce typu AW-101, które 
wejdą do służby w BLMW w 2023 roku.

P E R Y S K O P

Czernicki”, pięć okrętów transportowo-minowych 
(ORP „Gniezno”, ORP „Kraków”, ORP „Lublin”, 
ORP „Poznań” i ORP „Toruń”) oraz trzy 
kutry transportowe projektu 716.
ORP „Poznań” i ORP „Toruń”) oraz trzy 

„Albatros” wkrótce podniesie banderę
„Albatros” jest drugim (oddanym) z sześciu 

nowoczesnych niszczycieli min projektu 258. 
Będzie dysponować nowym zestawem artyleryj-
skim z armatą morską kal. 35 mm OSU-35K, do 
zwalczania celów powietrznych i morskich.

rozpoczną cztery śmigłowce typu AW-101, które 
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Finlandia i Szwecja bliżej NATO

Dysponują nie tylko znaczącym poten-
cjałem militarnym, ale mają też długą 
tradycję wojskowości. Chcą dołączyć 

do Organizacji Traktatu Północnoatlantyc-
kiego, która zdaje obecnie, po agresji Rosji 
na Ukrainę, jeden z najważniejszych egza-
minów w swojej historii.

To ważny dzień – nie tylko dla NATO, 
naszej części Europy oraz państw basenu 
Morza Bałtyckiego – ale także dla przy-
szłych pokoleń Polaków i wszystkich, którzy 
w tej części świata będą budowali swoje 
szczęście – podkreślił prezydent RP Andrzej 
Duda. (…) Liczę, że współpraca z Finlandią 
oraz ze Szwecją, która jest bałtycką potęgą 
morską, będzie motywacją do wzmocnienia 
naszego potencjału bezpieczeństwa. 

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
Paweł Soloch zaznaczył, że miejsce podpisania 
ustaw ratyfikacyjnych jest symboliczne – To 
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W maju prezydent RP Andrzej Duda 
uczestniczył w szczycie NATO w Madrycie, 
podczas którego debatowano o rozszerzeniu 
sojuszu. Zaproszenie Szwecji i Finlandii stało 
się możliwe po wycofaniu sprzeciwu Turcji. 
Warunkiem było podpisanie przez Finlandię, 
Szwecję i Turcję memorandum dotyczącego 
(m.in.) eksportu broni i zacieśniania współ-
pracy w zwalczaniu terroryzmu. 

Mimo wszystkich dyskusji i zastrzeżeń udało 
się zachować jedność i solidarność sojuszu. 
Jest zielone światło dla Finlandii i Szwecji. To 

fundamentalna decyzja dla Polski i wschod-
niej flanki NATO – podsumował decyzję 
madryckiego szczytu prezydent RP. 

W ceremonii podpisania ustaw ratyfikacyj-
nych uczestniczył (m.in.) dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec 
i załoga ORP „Gen. T. Kościuszko”.

*     *     *
Organizacja Traktatu Północnoatlantyc-

kiego liczy obecnie 30 państw. Rozszerzenie 
sojuszu o nowych członków wymaga zgody 
wszystkich krajów członkowskich. 

B A N D E R A

Chcą wiernie służyć Polsce
Ruszyła Dobrowolna Zasadnicza Służba 

Wojskowa. W czerwcu i w lipcu pierwsi 
ochotnicy trafili do Marynarki Wojennej. 
Podczas 28-dniowego turnusu poznawali 
zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz 
podstawy posługiwania się bronią. Odbyli też 
ćwiczenia w terenie oraz odwiedzili wybrane 
jednostki wojskowe, gdzie zaznajomili się 
z realiami marynarskiej służby. 

W trakcie szkolenia wizytował ich dowódca 
3. Flotylli Okrętów w Gdyni kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec oraz dowódca 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu kmdr Włodzimierz 
Kułagin. Po miesiącu przygotowań do służby, 
kandydaci na żołnierzy Wojska Polskiego zło-
żyli uroczystą przysięgę wojskową.

Pierwszym krokiem dla chcących podjąć 
służbę jest złożenie wniosku o powołanie 

w wybranym Wojskowym Centrum Rekruta-
cji. Możliwy jest kontakt z rekruterem za pośred-
nictwem portalu zostanzolnierzem.pl lub przez 
specjalną infolinię +48800180110. Rekrutacja 
w systemie on-line odbywa się na stronach – 
www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/ oraz 
www.zostanzolnierzem.pl.

Kandydat przechodzi przez dwa etapy: 
28-dniowe szkolenie podstawowe oraz 
11-miesięczne szkolenie specjalistyczne.
28-dniowe szkolenie podstawowe oraz 

B A N D E R A

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

sygnał do naszych sojuszników, że Polska też 
partycypuje w bezpieczeństwie regionu Morza 
Bałtyckiego. Ma podkreślić znaczenie, jakie 
przywiązujemy do rozbudowy floty wojennej. 

W Porcie Wojennym Gdynia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda złożył – 22 lipca – podpisy pod ustawami o ratyfikacji protokołu do 
Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii oraz 
Królestwa Szwecji. Uroczystość odbyła się na pokładzie fregaty rakietowej 
typu Oliver Hazard Perry ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273).
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Główne obchody jubileuszu odbyły 
się na Skwerze Kościuszki, przed 
Okrętem-Muzeum ORP „Błyska-
wica”. W uroczystości uczestniczył 

dowódca operacyjny RSZ gen. broni Tomasz 
Piotrowski oraz kadra kierownicza Marynarki 
Wojennej i zaproszeni przedstawiciele pozo-
stałych rodzajów wojsk, a także reprezentanci 
władz lokalnych oraz delegacje sojuszniczych 
flot wojennych – Danii (Kongelige Danske 
Marine), Estonii (Eesti Merevägi), Litwy 
(Lietuvos Karinės jūrų pajėgos), Łotwy 
(Latvijas Jūras spēki) oraz Niemiec (Deut-
sche Marine).

Dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski przywitał gości oraz podsumował 
dwie dekady służby tej wyjątkowej jednostki – 
Przez ostatnie 20 lat tworzyliśmy naszą 
wspólną historię. Dziś stoimy w obliczu nowej 
rzeczywistości oraz nowych uwarunkowań 
i wyzwań. Musimy dążyć do budowy zdol-
ności do pełnej ochrony i obrony interesów 
morskich państwa polskiego. 

W liście okolicznościowym, odczytanym 
przez inspektora MW wiceadm. Jarosława 
Ziemiańskiego, dowódca generalny RSZ 
gen. Jarosław Mika złożył serdeczne gratulacje 
kadrze COM-DKM z okazji jubileuszu. 

Kiedy myślimy o bezpieczeństwie szlaków 
komunikacyjnych, przestrzeni powietrznej, 
a także energetycznym i przeciwminowym, 
patrzymy na Marynarkę Wojenną – stwierdził 
dowódca operacyjny RSZ gen. broni Tomasz 
Piotrowski, podkreślając znaczenie morskiego 
rodzaju sił zbrojnych w obronie polskich granic 
i narodowych interesów ekonomicznych. Zdaję 
sobie sprawę, jakie to brzemię i odpowiedzial-
ność, gdy trzeba sprostać związanym z tym 
wymaganiom. (…) Życzę wielu kolejnych 
dokonań w aspekcie dowodzenia różnego 
rodzaju operacjami w domenie morskiej. Do-
mena morska to jednak nie tylko okręty i morze, 
ale i to wszystko, co składa się na szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo morskie.

Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego Dowództwa Operacyjnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych w Gdyni świętowało – 7 lipca – dwudziestolecie istnienia. Z tej okazji 
odbyły się uroczyste obchody jubileuszu, połączone z atrakcyjnym piknikiem wojskowym na 
Skwerze Kościuszki. Podczas okolicznościowego apelu podsumowano minione dwie dekady 
działalności jednostki oraz rozwoju współpracy międzynarodowej w ramach NATO.

U progu nowych wyzwańU progu nowych wyzwań
Dwie dekady Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego

Dowódcy COM-DKM
wiceadm. Marian Prudzienica 

(2002-2004)

adm. floty Jędrzej Czajkowski 
(2004-2005)

adm. floty Marek Brągoszewski 
(2005-2007)

kadm. Ryszard Demczuk 
(2007-2008)

wiceadm. Jerzy Patz 
(2008–2010)

wiceadm. Stanisław Zarychta 
(2010-2018)

wiceadm. Krzysztof Jaworski 
(2018-obecnie)
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W trakcie okolicznościowego apelu zostały 
wręczone kadrze COM-DKM (m.in.) od-
znaczenia resortowe. Wyróżnienia otrzymali 
także zaproszeni goście, w tym dowódca 
Marynarki Wojennej Estonii komodor Jüri Saska, 
który odebrał Srebrny Medal Wojska Polskiego. 

Zwieńczeniem oficjalnych uroczystości było 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz 
COM-DKM na frontonie budynku przy 
ul. Waszyngtona 44.

Do wspólnego świętowania zaproszono 
mieszkańców Gdyni oraz turystów. Na Nabrzeżu 
Pomorskim zorganizowano piknik wojskowy 
z udziałem służb mundurowych. Dodatkowo, 
do zwiedzania udostępniono mały okręt rakie-
towy ORP „Piorun” oraz niszczyciel min 
ORP „Kormoran”. Uczestnicy pikniku mieli 
możliwość zapoznania się z wykorzystywanym 
uzbrojeniem oraz sprzętem specjalistycznym. 
Własne stoiska przygotowały (m.in.): Akade-
mia Marynarki Wojennej w Gdyni, Morski 
Oddział Straży Granicznej, Policja oraz Pań-
stwowa Straż Pożarna. Przy stoisku gdańskiego 

Piknik uatrakcyjnili artyści Zespołu Wokal-
nego Klubu MW „Riwiera”, którzy dali koncert 
z pokładu Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”.

W trakcie popołudniowego spotkania okolicz-
nościowego w sali audytoryjnej Muzeum MW 
w Gdyni wiceadm. Krzysztof Jaworski pod-
kreślił, że jubileusz COM-DKM przypadł 
w czasie stanowiącym szczególne wyzwanie 
dla państw NATO – Ostatnie wydarzenia, 
pandemia COVID-19 oraz konflikt za naszą 
wschodnią granicą, uświadomiły nam, jak 
łatwo może zostać wyrwane to, co do tej pory 
wydawało się nienaruszalne – nasze życie, 
zdrowie i wolność.

Wykład poświęcony początkom polskiej MW, 
naszym historycznym związkom z Bałtykiem 
oraz staraniom o uzyskanie dostępu do morza 
po 1918 roku wygłosił dr Przemysław Wójtowicz 
z bydgoskiej delegatury IPN. Zostały również 
omówione (m.in.) plany rozwoju COM-DKM, 
kwestie pogłębienia integracji z państwami 
basenu Morza Bałtyckiego oraz pozyskania 
zdolności do dowodzenia międzynarodowymi 
siłami okrętowymi, czyli projektu „POLMAR-
FOR”. Spotkanie zwieńczył występ kwartetu 
smyczkowego „Cappella Gedanensis”.

Dzień wcześniej – 6 lipca – przed Pomni-
kiem Polski Morskiej na gdyńskim Skwerze 
Kościuszki złożono, w wojskowej asyście 
honorowej, wiązanki kwiatów. W bazylice 
p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski została odprawiona msza święta w intencji 
kadry i pracowników COM-DKM.

oddziału IPN zapraszano do udziału w grze 
edukacyjnej „Dywizjon 303” oraz rozdawano 
broszury informacyjne poświęcone posta-
ciom historycznym szczególnie zasłużonym 
dla polskiego Pomorza, takim jak Eugeniusz 
Kwiatkowski czy gen. Józef Haller. Zaintere-
sowani Dobrowolną Zasadniczą Służbą Woj-
skową mogli uzyskać informacje bezpośrednio 
w punktach rekrutacji. Na koniec odbyły się 
pokazy dynamiczne w wykonaniu (m.in.)  służb 
mundurowych współpracujących z COM-DKM. 
Nie zabrakło też sycącej, wojskowej grochówki 
serwowanej z kuchni polowej. 

Centrum Operacji Morskich (COM)
powstało 1 lipca 2002 roku w ramach 
reorganizacji systemu dowodzenia Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
i dostosowania ich do standardów 

sojuszu północnoatlantyckiego. 
Od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje jako 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwo 
Komponentu Morskiego (COM-DKM). 

Podlega bezpośrednio (od 1 lipca 
2014 roku) Dowódcy Operacyjnemu 

Rodzajów Sił Zbrojnych. Jest jednostką 
szczebla taktycznego przeznaczoną 
do dowodzenia wydzielonymi siłami 

Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych 
oraz Sił Powietrznych przewidzianymi 
do prowadzenia działań na kierunku 

morskim w czasie pokoju, 
kryzysu oraz wojny. 

Katarzyna Kamińska, Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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przesiedlenia, nieproporcjonalnie dotykające 
kobiety i dzieci. Rosja celowo zaostrzyła rów-
nież kryzys żywnościowy i energetyczny, do-
tykający miliardy ludzi na całym świecie. 
Prowadzi także kłamliwą wojenną retorykę. 
Sojusznicy zapowiedzieli pełną współpracę 
w celu pociągnięcia do odpowiedzialności 
wszystkich sprawców zbrodni wojennych, w tym 
przemocy seksualnej związanej z konfliktami, 

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

To był trzydziesty piąty szczyt NATO, a trzeci po rozpoczęciu 24 lutego działań wojennych przez 
Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie. W odpowiedzi na tę agresję NATO podjęło przewidziane prawem 

międzynarodowym działania w celu jej powstrzymania. Już następnego dnia w Kwaterze Głównej NATO 
w Brukseli odbył się nadzwyczajny, wirtualny szczyt szefów państw i rządów NATO, kolejny odbył się 

24 marca 2022 roku w Brukseli. Szczyty te były wyrazem silnego, sojuszniczego poparcia dla 
narodu ukraińskiego i sojuszniczego zaangażowania w konflikt.

FO
T.

 B
IB

LI
OT

EK
A 

M
UL

TI
M

ED
IA

LN
A 

N
AT

O

oraz nową Koncepcję Strategiczną NATO 2022 
(NATO 2022 Strategic Concept Adopted by 
Heads of State and Government at the NATO 
Summit in Madrid). 

Deklaracja szczytu w Madrycie została 
zawarta w dwudziestu dwóch punktach. Na 
wstępie szefowie państw i rządów 30 państw 
członkowskich sojuszu północnoatlantyckiego 
oświadczyli, że spotkali się na szycie w Madrycie 

Madrycki szczyt NATO odbył się 
29-30 czerwca 2022 roku, 
z udziałem szefów państw 
i rządów 30 państw członkow-

skich. Radzie przewodniczył Jens Stoltenberg, 
sekretarz generalny NATO. Po raz pierwszy 
w szczycie NATO wzięli udział szefowie 
państw i rządów: Australii, Japonii, Republiki 
Korei, Nowej Zelandii, Finlandii, Szwecji, 

To był trzydziesty piąty szczyt NATO, a trzeci po rozpoczęciu 24 lutego działań wojennych przez 

Szczyt NATO w Madrycie

Gruzji i Ukrainy. Uczestnikami szczytu byli 
także przedstawiciele władz Unii Europej-
skiej. Z zadowoleniem przyjęto współpracę 
z ministrami spraw zagranicznych Jordanii 
i Mauretanii, a także ministrem obrony Bośni 
i Hercegowiny.

Przywódcy NATO podjęli w Madrycie 
ważne i transformujące sojusz decyzje, które 
wyznaczyły strategiczny kierunek jego dzia-
łań w bliskiej i długoterminowej przyszłości. 
Mają one zagwarantować, że będzie się on nadal 
dostosowywał do zmieniającego się środowiska 
bezpieczeństwa i zapewni bezpieczeństwo 
społeczeństwom państw NATO.

W trakcie szczytu szefowie państw i rządów 
państw członkowskich NATO przyjęli kilka 
kluczowych dokumentów, w tym: Deklarację 
Szczytu NATO w Madrycie (Madrid Summit 
Declaration, Issued by the Heads of State and 
Government participating in the meeting of the 
North Atlantic Council in Madrid 29 June 2022) 

z powodu wojny, która wróciła na kontynent 
europejski. NATO stanęło przed radykalnie 
zmienionym środowiskiem bezpieczeństwa, 
które zagraża bezpieczeństwu sojuszu, między-
narodowemu pokojowi i stabilności. Przypo-
mniano, że NATO jest sojuszem obronnym 
i nie stanowi zagrożenia dla żadnego państwa, 
pozostaje fundamentem obrony zbiorowej 
oraz podstawowym forum konsultacji i podej-
mowania decyzji dotyczących bezpieczeństwa 
państw sojuszu. W swojej działalności sojusz 
przestrzega zasad prawa międzynarodowego 
oraz Karty Narodów Zjednoczonych. 

W najostrzejszych słowach potępiono agresję 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rażąco 
naruszyła prawo międzynarodowe oraz bez-
pieczeństwo i stabilność międzynarodową. 
Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za kata-
strofę humanitarną wywołaną wojną. Potępiono 
przerażające okrucieństwo Rosji, które spowo-
dowało ogromne ludzkie cierpienie i masowe 

jak również wsparcie międzynarodowych wy-
siłków na rzecz umożliwienia eksportu ukraiń-
skiego zboża i złagodzenia w ten sposób świato-
wego kryzysu żywnościowego. 

NATO wyraziło pełną solidarność z rządem 
i narodem Ukrainy w obronie jej niepodległości, 
suwerenności i integralności terytorialnej, w gra-
nicach uznanych na arenie międzynarodowej, 
sięgających do jej wód terytorialnych. W pełni 
poparto nieodłączne prawo Ukrainy do samo-
obrony i wyboru własnych rozwiązań w za-
kresie bezpieczeństwa. 

Zaakcentowano, że Federacja Rosyjska jest 
najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju 
i stabilności w obszarze euroatlantyckim. Potę-
piono terroryzm, który stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństw 
oraz międzynarodowej stabilności i dobrobytu. 
Dlatego sojusznicy solidarnie i z determinacją 
będą nadal przeciwstawiać się rosyjskim 
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zagrożeniom i reagować na wrogie działania 
oraz zwalczać terroryzm, w sposób zgodny 
z prawem międzynarodowym. Wspomniano, 
że obecnie sojusz mierzy się także z zagroże-
niami: cybernetycznymi, kosmicznymi, hybry-
dowymi (asymetrycznymi) oraz złośliwym 
wykorzystywaniem pojawiających się nowych 
technologii. Ma również do czynienia z syste-
mową konkurencją ze strony Chińskiej Repu-
bliki Ludowej, która rzuca wyzwanie interesom, 
bezpieczeństwu i wartościom NATO.

Na tle tych zagrożeń zatwierdzono nową 
Koncepcję Strategiczną NATO, która opisuje 
obecne środowisko bezpieczeństwa, potwierdza 
sojusznicze wartości oraz odpowiedzialność 
za zapewnienie zbiorowej obrony w oparciu 
o tzw. podejście 360 stopni. Określono trzy pod-
stawowe zadania NATO: odstraszanie i obronę, 
zapobieganie kryzysom i zarządzanie kryzy-
sowe oraz kooperacyjne bezpieczeństwo.

Sojusz będzie kontynuował oraz zwiększał 
polityczne i praktyczne wsparcie dla Ukrainy 
przez wzbogacony pakiet pomocy, który 
przyspieszy dostawy nieśmiercionośnego 
sprzętu obronnego, poprawi cyberobronę 
oraz wesprze modernizację sektora obronnego 
Ukrainy w okresie transformacji, w celu wzmoc-
nienia długoterminowej interoperacyjności.

Postanowiono także wzmocnić odstraszanie 
i obronę w perspektywie długoterminowej, 
aby zapewnić bezpieczeństwo i obronę wszyst-
kich sojuszników. NATO będzie nadal chronić 
ludność i bronić każdego centymetra teryto-
rium sojuszu (z podejściem 360 stopni), 
w domenach: lądowych, powietrznych, 
morskich, cybernetycznych i kosmicz-
nych, a także w obliczu wszystkich za-
grożeń i wyzwań. Integralną częścią tego 
podejścia jest walka z terroryzmem. 
Sojusznicy zobowiązali się do roz-
mieszczenia dodatkowych, solidnych, 
gotowych do walki sił na wschodniej 
flance, które w razie potrzeby zostaną 
przeskalowane z istniejących grup bojo-
wych do jednostek wielkości brygady, wsparte 
wiarygodnymi, szybko dostępnymi siłami 
wzmocnienia oraz wstępnie rozmieszczonym 
wyposażeniem. Z zadowoleniem przyjęto 
współpracę między tzw. państwami ramowymi 
i państwami-gospodarzami we wzmacnianiu 
sił oraz dowodzeniu i kontroli, w tym w two-
rzeniu struktur na szczeblu dywizji, a także 
wstępne oferty sojuszników dotyczące nowego 
modelu sił NATO, który wzmocni i zmoder-
nizuje strukturę sił NATO oraz planowanie 
wojskowe. Zapowiedziano wzmocnienie ćwi-
czeń obrony kolektywnej, aby przygotować 
się na intensywne i wielodomenowe operacje 
oraz zapewnić wzmocnienie każdego sojusz-
nika w krótkim czasie. 

Przypomniano, że odporność (ang. resilien-
ce) jest obowiązkiem narodowym i wspólnym 
zobowiązaniem. Wzmocnienie odporności 

zachowaniu efektywności operacyjnej i woj-
skowej. Zapowiedziano uwzględnianie we 
wszystkich podstawowych zadaniach NATO 
kwestii zmian klimatycznych.

Wyeksponowano znaczenie bezpieczeństwa 
ludzi i zapewniono, że zasady utrzymania bez-
pieczeństwa społeczeństw są zintegrowane 
z trzema podstawowymi zadaniami sojuszu. 

Przypomniano o bezprecedensowym pozio-
mie współpracy z Unią Europejską. Postanowiono, 
zgodnie z ustaleniami obu organizacji, nadal 
wzmacniać obustronne strategiczne partner-
stwo w duchu pełnej wzajemnej otwartości, 
przejrzystości, komplementarności i poszano-
wania autonomii decyzyjnej i integralności 
instytucjonalnej. Podobnie, udział globalnych 
partnerów z regionu Azji i Pacyfiku, obok innych 
partnerów, pokazał wartość współpracy w roz-
wiązywaniu wspólnych wyzwań bezpieczeń-
stwa. NATO podkreśliło, że nadal będzie 
wzmacniało te partnerstwa, aby spełniały one 
interesy zarówno sojuszników, jak i partnerów. 
Zapowiedziano wspólne podejścia do global-
nych wyzwań bezpieczeństwa i dzielenie się 
perspektywami przez głębsze zaangażowanie 
polityczne oraz szukanie konkretnych obszarów 
współpracy. W świetle zmienionego środowiska 
bezpieczeństwa w Europie zdecydowano się 
na nowe środki, aby wzmocnić wsparcie politycz-
ne i praktyczne dla partnerów, w tym Bośni 
i Hercegowiny, Gruzji oraz Republiki Mołdowy. 
Zapowiedziano pełną współpracę w budowie 
ich integralności, odporności i utrzymaniu poli-

tycznej niezależności.
Bardzo istotnym elementem było 

potwierdzenie zaangażowania sojuszu 
w politykę otwartych drzwi. W tym 
kontekście zaproszono Finlandię oraz 
Szwecję do członkostwa w NATO i zgo-
dzono się na podpisanie Protokołów 
Akcesyjnych. Z zadowoleniem przyjęto 
zawarcie w tym celu trójstronnego 
memorandum między Turcją, Finlandią 
i Szwecją. Podkreślono, że przystąpie-

nie Finlandii i Szwecji sprawi, że będą one 
bezpieczniejsze, a NATO silniejsze. 

Z zadowoleniem przyjęto znaczny postęp 
w wydatkach sojuszniczych na obronę od 
2014 roku. Zgodnie z zobowiązaniem zawartym 
w artykule 3. Traktatu Północnoatlantyckiego, 
członkowie sojuszu nadal będą wzmacniać 
indywidualną i zbiorową zdolność do przeciw-
stawiania się wszelkim formom ataku. Po-
twierdzono sojusznicze zobowiązanie do 
całościowego wsparcia inwestycji w obronę 
oraz wzmacnianie kluczowych zdolności.

Zaakcentowano, że NATO pozostaje najsil-
niejszym sojuszem w historii, chroni wolność i bez-
pieczeństwo sojuszników oraz wspólne wartości 
demokratyczne. Ogłoszono również, że następny 
szczyt NATO będzie w Wilnie w 2023 roku.

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

następuje przez cele opracowane na szczeblu 
krajowym i plany wdrożeniowe opracowane 
wspólnie przez sojuszników. Zaznaczono 
wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego 
przez zapewnianie sojuszniczym siłom zbroj-
nym niezawodnych dostaw energii, zwiększenie 
odporności na zagrożenia cybernetyczne i hybry-
dowe oraz wzmocnienie interoperacyjności. 
Zatwierdzono nową politykę obrony przed 
bronią chemiczną, biologiczną, radiologiczną 
oraz jądrową. 

Zapowiedziano wzmocnienie sojuszniczej 
cyberobrony przez zwiększenie współpracy 
cywilno-wojskowej. Sojusznicy postanowili, na 
zasadzie dobrowolności i przy wykorzystaniu 
zasobów krajowych, zbudować i wykorzystać 
wirtualną zdolność do szybkiego reagowania 
w cyberprzestrzeni, aby móc przeciwstawić 
się złośliwym działaniom cybernetycznym. 

Utworzenie Akceleratora Innowacji Obron-
nych (Defence Innovation Accelerator) oraz 
uruchomienie międzynarodowego Funduszu 
Innowacji ma na celu połączenie rządów, sek-
tora prywatnego i środowiska akademickiego 
w celu wzmocnieniu przewagi technologicz-
nej. Przyjęto strategię, która ma zapewnić 
bezproblemowe dostarczanie nowej generacji 
urządzeń do Powietrznego Systemu Ostrzegania 
i Kontroli (AWACS).

Położono nacisk na zmiany klimatyczne, 
które są jednymi z najważniejszych wyzwań 
naszych czasów i mają znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo sojuszu. Zdecydowano się na 
znaczne ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych przez struktury i obiekty polityczne 
oraz wojskowe NATO, przy jednoczesnym 

Sala obrad szczytu NATO w Madrycie
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dla ukraińskiego społeczeństwa. Trzecim elemen-
tem było pozbawienie Floty Czarnomorskiej części 
zdolności do obserwacji przestrzeni powietrz-
nej, co, przy zamknięciu cieśnin Bosfor i Darda-
nele przez Ankarę (zgodnie z postanowieniami 
konwencji z Montreux), uniemożliwiło uzupeł-
nienie ich przez np. ściągnięcie innej jednostki 
projektu 1164 np. z Floty Oceanu Spokojnego. 
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nej przestrzeni powietrznej w okolicach Odessy 
oraz monitorowania ukraińskiego wybrzeża 
(jego południowo-zachodniej części). Jest to 
hipoteza, ale poparta widocznymi problemami 
Rosjan z rozpoznaniem lotniczym (i najpewniej 
satelitarnym). Może to oznaczać, że część zadań 
rozpoznawczych i dotyczących obrony przeciw-
lotniczej miała wykonywać Flota Czarnomorska.

W okresie od kwietnia do sierpnia 
2022 roku większość działań 
było prowadzonych na lądzie. 
Niezniszczenie ukraińskiego 

lotnictwa w pierwszych dniach wojny oraz 
funkcjonowanie obrony przeciwlotniczej po 
oby stronach spowodowało, że zarówno Rosja 
jak i Ukraina starały się rozważnie wykorzysty-
wać lotnictwo do wsparcia działań lądowych 
i morskich. Nie uchroniło ich to przed stratami 
w każdej kategorii statków powietrznych. To 
co jednak jest najistotniejsze dla próby analizy 
prowadzonych na Morzu Czarnym i innych 
akwenach działań, które bezpośrednio lub 
pośrednio wpłynęły na przebieg wojny, to wielo-
aspektowość obserwowanych działań militar-
nych, politycznych i ekonomicznych.

Spektakularne trafienie pociskami przeciw-
okrętowymi 14 kwietnia 2022 roku krążownika 
rakietowego „Moskwa” na kilka dni przykuło 

uwagę społeczności międzynarodowej wokół 
samego zatopienia okrętu, jak i morskiego wy-
miaru wojny na Ukrainie. Analizując kazus 
„Moskwy”, w pierwszej kolejności można po-
stawić pytanie – jakie zadania okręt wykony-
wał w tej części Morza Czarnego? Okręty 
projektu 1164 Atłant (NATO: Slava) zapro-
jektowano w Związku Radzieckim jako krą-

żowniki rakietowe przeznaczone do zwalcza-
nia amerykańskich lotniskowców oraz obrony 
przeciwlotniczej zespołów floty. Mając to na 
uwadze należy wskazać, że okręt prawdopodob-
nie realizował zadania kontroli radiolokacyj-

Zatopienie „Moskwy” będzie niewątpliwe 
analizowane przez wielu ekspertów od taktyki 
działań sił morskich oraz uzbrojenia. Należy 
podkreślić, że dla przebiegu wojny pójście na 
dno okrętu flagowego Floty Czarnomorskiej 
miało co najmniej trzy znaczenia. Po pierwsze, 
wyraźnie podkopało wiarygodność Sił Zbrojnych 
Federacji Rosyjskiej, które „dobrej prasy” nie 
miały od początku wojny. Załoga okrętu dała 
się zaskoczyć systemom przeciwokrętowym 
(o których musiano wiedzieć) i nie udało się jej 
opanować pożaru. Drugim elementem było 
zwycięstwo propagandowe i wzmocnienie morale 
po stronie ukraińskiej. Mimo że Kijów nie ma 
zdolności do przełamania blokady morskiej, 
to od rozpoczęcia wojny skutecznie odwodzi 
Rosjan od desantu i „odpycha” ich okręty od 
wybrzeża. Zatopienie „Moskwy”, która wzięła 
udział w pierwszych dniach agresji w zajęciu 
Wyspy Węży, miało znaczenie symboliczne 

Rozpoczęta przez Rosję 24 lutego 2022 roku wojna na Ukrainie nadal trwa. Nic nie wskazuje, żeby miała 
się ona szybko zakończyć. I to pomimo politycznych deklaracji nieodległego zwycięstwa ze strony zarówno 
Moskwy jak i Kijowa. Wojskowe i polityczne niepowodzenia Rosji  przekładają się na presję wewnętrzną na 
prezydenta Rosji Władimira Putina, który ma coraz mniej możliwości udowodnienia, że „specjalna operacja 
wojskowa” osiągnęła stawiane jej cele. Wsparcie dla Moskwy na arenie międzynarodowej w dużym stopniu 
uzależnione jest od sytuacji na froncie. Widać to chociażby w zachowawczym stanowisku Chin. Istotne są 
tutaj działania wojskowe i polityczne Ukrainy, zwłaszcza skuteczne odparcie ataku na kierunku kijowskim 

i zatrzymanie wojsk agresora nacierających z Chersonia na Mikołajów. Obserwujemy zaangażowanie 
państw zachodnich po stronie Ukrainy, które częściowo niweluje asymetrię potencjałów. 

Morskie aspekty wojny na Ukrainie
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To właśnie wspomniana chęć utrzymania 
blokady morskiej, a co za tym idzie koniecz-
ność monitorowania przestrzeni powietrznej 
w północno-zachodniej części Morza Czarnego, 
stały za staraniami obu stron zmierzającymi 
do opanowania Wyspy Węży. Kontrola nad 
nią dawała Federacji Rosyjskiej możliwość 
rozlokowania tam systemów antydostępowych 
oraz przeciwokrętowych. Co więcej, jej bliskość 
do ujścia Dunaju stanowiłaby także długofalowy 
problem dla NATO. Ostatecznie, gdyby została 
ona pod kontrolą Rosji po wojnie, to przy za-
łożeniu utrzymania również Krymu dawałaby 
dobrą pozycje do ewentualnego eskalowania 
napięcia wokół transportu morskiego z i do 
portów w Odessie i Mikołajowie. W omawianym 
okresie strona ukraińska podejmowała działania, 
żeby odzyskać wyspę, co ostatecznie udało 
się na początku lipca. Do tego momentu Siły 
Zbrojne Ukrainy przeprowadziły liczne ataki 

Rosyjskiej. Co więcej, dokonało się lądowe 
połączenie Rosji z okupowanym Krymem. To 
z kolei, przy utrzymaniu odpowiednio szero-
kiego pasa wybrzeża i przywróceniu zaopa-
trywania półwyspu w wodę przez Kanał 
Północnokrymski, zmniejszyło znaczenie 
mostu kerczeńskiego oraz ułatwiło Rosjanom 
logistykę. Mimo ataków rakietowych i domnie-
manych działań sił specjalnych Ukrainy na 
Krymie (co wymusiło częściowo dyslokację 
okrętów Floty Czarnomorskiej oraz lotnictwa 
do baz oddalonych od terenów kontrolowanych 
przez Ukrainę), to Rosja nadal sprawuje jurys-
dykcję nad wyżej opisanym obszarem. 

Obie strony konfliktu wykorzystują miny 
morskie – Kijów jako element antydostępowy, 
mający uniemożliwić potencjalny desant od 
strony Morza Czarnego, natomiast Moskwa 
jako element blokady, który znacząco podnosi 
ryzyko prób zignorowania blokady, głównie 
przez jednostki cywilne. 

W lipcu wynegocjowano, przy zaangażo-
waniu Organizacji Narodów Zjednoczonych 
oraz Turcji, tzw. korytarz zbożowy, który umoż-
liwił eksport z ukraińskich portów ziarna 
i innych towarów rolno-spożywczych. Należy 
w tym miejscu podkreślić, że w zamian Rosja 
uzyskała możliwość eksportu części swoich 
produktów rolnych. Co więcej, porozumienie 
ma charakter czasowy – na razie do października 
tego roku. Oznacza to, że nadal Rosja rozdaje 
karty przy blokadzie morskiej Ukrainy, i że 
jest to obszar, w którym Moskwa, w każdej 
chwili, może eskalować napięcie. 

W rozumieniu celów operacyjnych należy 
wskazać, że Ukraina nie wyeliminowała groźby 
desantu. Dalej trzeba podkreślić, że Rosja po-
siadała i nadal posiada zdolności projekcji siły 
z morza na ląd, wykorzystując przenoszone przez 
okręty podwodne i nawodne pociski manewru-
jące „Kalibr”. Ponadto, ataki rakietowe doko-
nywane są także przez rosyjskie lotnictwo 
znad Morza Czarnego, Morza Kaspijskiego 
oraz terytorium okupowanego Krymu. 

Podsumowując, rosyjska MW nie ma obecnie 
zdolności do trwałej kontroli północnej części 
Morza Czarnego i nie jest wstanie skutecznie 
osłonić swoich sił. Czy zatem Ukraina ma szansę 
przełamać i zerwać blokadę morską? Niestety, 
nie. Sytuacja wyglądałaby pewnie inaczej, 
gdyby Ukraina miała do dyspozycji np. okręty 
podwodne i fregaty rakietowe („Hetman Sahaj-
daczny” był w stoczni w Mikołajowie). Skutecz-
nym narzędziem antydostępowym okazały się 
nadbrzeżne systemy rakietowe, ale mają swoje 
ograniczenia. Przedłużająca się blokada – mimo 
wprowadzenia tzw. korytarza zbożowego – 
trwale pozbawia Kijów możliwości utrzymania 
ekonomicznego potencjału państwa. 

przeciwokrętową przekazaną przez Zachód. 
Rosjanie zostali zmuszeni do oddalenia się od 
wybrzeża ukraińskiego i prawdopodobień-
stwo desantu w okolicy lub w samej Odessie 
zmniejszyło się. Było to nie tylko konsekwen-
cją braku zdolności do przełamania obrony 
Ukrainy, ale także braku postępów działań na 
lądzie (wyjścia z Chersonia na Mikołajów).    

Analizując sytuację na Morzu Czarnym 
można odnieść wrażenie, że Rosja przegrywa – 
tracąc okręty, ponosząc straty w lotnictwie 
morskim oraz nie utrzymując Wyspy Węży. 
Co więcej, wspomniane zamknięcie cieśnin 
Bosfor i Dardanele przez Turcję stawia Moskwę 
w niekorzystnej sytuacji – nie może wprowadzać 
na Morze Czarne okrętów oraz techniki woj-
skowej. O ile można zgodzić się z opiniami, 
że dotychczasowe działania uwidoczniły liczne 
słabości nie tylko Floty Czarnomorskiej, ale 
także szerzej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, 
o tyle należy zauważyć, że wiele zadań nadal 
jest ona w stanie realizować z powodzeniem. 
Co więcej, zadania te mają wymiar strategiczny 
i mogą oddziaływać na przebieg wojny na 
Ukrainie w długiej perspektywie czasu. 

Na tym polu należy wskazać, po pierwsze, 
utrzymanie blokady morskiej Ukrainy. Przed 
24 lutego 2022 roku Kijów znaczącą część 
swoich przychodów czerpał z eksportu zbóż 
oraz produktów metalurgicznych. W wyniku 
wojny został zamknięty podstawowy kanał trans-
portu obu kategorii produktów – ukraińskie 
porty odpowiadały za ok. 75% obrotu towaro-
wego. W portach kontrolowanych przez Kijów 
oraz wcześniej w portach nad Morzem Azowskim 
zostało uwięzionych kilkadziesiąt jednostek. 
Należy także podkreślić, że Rosjanie wielo-
krotnie w opisywanym okresie ostrzeliwali 
statki pod banderą państw niezaangażowanych 
w wojnę, potwierdzając własną determinację 
do utrzymania blokady. 

Przy ocenie skuteczności blokady morskiej 
Ukrainy należy zwrócić uwagę na co najmniej 
dwa elementy. Po pierwsze Rosjanie zajęli 
Mariupol, co (de facto) uczyniło z Morza 
Azowskiego wewnętrzny akwen Federacji (autor jest pracownikiem Katedry Stosunków 

Międzynarodowych Akademii MW w Gdyni)

Flaga Ukrainy na Wyspie Węży

Krążownik rakietowy „Moskwa” (121)
został trafiony (wg oficjalnych danych)
pociskami przeciwokrętowymi R-360 
„Neptun”. Wiele uwagi w mediach 
poświęcono analizie przyczyn, które 
doprowadziły do takiego finału ataku na 
okręt. Pierwsza z hipotez zakłada, że 
okręt nie miał w chwili ataku aktywnych 
systemów obserwacji przestrzeni 
powietrznej oraz nie użył systemów 
obrony przeciwlotniczej. Druga z teorii – 
wskazywana przez stronę rosyjską – 
zakłada, że krążownik nie zatonął od 
ukraińskich, ale wyprodukowanych 
zagranicą rakiet RGM-84C „Harpoon”. 
Doniesienia medialne o wydatnej 
pomocy USA w ustaleniu pozycji okrętu 
oraz przeprowadzeniu ataku zostały 
szybko zdementowane przez rzecznika 
prasowego Pentagonu. Hipotez oraz 
pytań dotyczących tego zaskakująco 
skutecznego ataku jest nadal wiele.

dr Łukasz Wyszyński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

powietrzne – przy użyciu samolotów oraz bez-
załogowych statków powietrznych (BSP) – na 
jednostki wokół wyspy oraz atakując pozycje 
rosyjskie na samej wyspie. W ich wyniku 
udało się zatopić (m.in.) kuter desantowy typu 
Sierna oraz dwa kutry typu Raptor. Odzyskanie 
Wyspy Węży, podobnie jak zatopienie krążow-
nika rakietowego „Moskwa”, było ważne w wy-
miarze politycznym i propagandowym, a także 
wojskowym. W pierwszym wypadku pokazało, 
że Ukraina posiada potencjał i zdolności do 
przeprowadzenia operacji ofensywnej i odbicia 
obszaru, który był symbolem pierwszych dni 
oporu. Z kolei w tym drugim wypadku, utrata 
kontroli nad Wyspą Węży utrudniła Rosji 
utrzymywanie blokady morskiej Ukrainy. 

Do sukcesów strony ukraińskiej zaliczyć 
można również zatopienie holownika przy 
użyciu pocisków „Harpoon”. Był to pierwszy 
przypadek uderzenia na rosyjską jednostkę bronią 
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Polityka neutralności, tradycją sięga-

jąca 1815 roku, od lat cieszy się 
poparciem szwedzkiego społeczeń-
stwa. Pierwszym odstępstwem od jej 

zasad było złożenie wniosku o przyłączenie 
do Unii Europejskiej, gdzie nie było zastrzeżeń 
dotyczących neutralności państwa. Należy 
jednak podkreślić, że Szwecja – wstępując do 
Zjednoczonej Europy w 1995 roku – uczyniła 
to całkowicie na własnych warunkach, bez 
większych kompromisów natury politycznej. 

Obrona totalna
W 1992 roku Rikstag zdefiniował nowe 

pojęcie szwedzkiej neutralności, pozwalające 
na jej zachowanie przez niewiązanie się żad-
nymi paktami militarnymi z innymi krajami, 
w tym w ramach UE. Królestwo ograniczyło 
swoją rolę do „aktywnego obserwatora” oraz 
udziału w Partnerstwie dla Pokoju. Obecnie 
NATO prowadzi ze Szwecją najbardziej zaawan-
sowaną współpracę wśród wszystkich państw 
partnerskich. Znaczenie tej współpracy dla 

Szwecji rośnie wraz z coraz większą niepew-
nością w regionie. Dalsze jej zacieśnianie jest 
jednak ograniczane brakiem członkostwa 
w NATO. Mimo pozytywnego wpływu na 
bezpieczeństwo regionu, kooperacja ma też 
swoje negatywne implikacje. Nie eliminuje 
niepewności, co do zakresu samej współpracy 
z NATO w razie ewentualnego konfliktu 
militarnego. W praktyce, daje to jedynie złudne 
poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie hamu-
jąc wzrost wydatków na obronność.

Marynarka Wojenna Królestwa Szwecji (Svenska Marinen) jest jedną z trzech największych na 
Bałtyku. Chociaż Szwecja z natury jest krajem neutralnym, od zakończenia tzw. „zimnej wojny” coraz 
częściej angażowała się w operacje międzynarodowe. Efektem tego jest m.in. wysoka kompatybilność 
jej sił morskich z flotami krajów zaprzyjaźnionych, wchodzących w skład paktu północnoatlantyckiego. 
Mimo to nordycki kraj długo nie decydował się zostać częścią NATO. Dopiero agresja Rosji na Ukrainę, 
dokonana 24 lutego, spowodowała przełamanie swoistej „bariery psychologicznej” szwedzkiego 
rządu (Sveriges riksdag) w tej sprawie. Dla Svenska Marinen będzie to oznaczało poważne 
zmiany, choć nie tak wielkie, jak się mogłoby – z pozoru – wydawać, bowiem Szwecja już 
kilka lat wcześniej zrewidowała swoją organizację obrony narodowej i – w konsekwencji – 
jej okręty i tak, prędzej czy później, musiałyby „wyjść poza szkiery”.

1. „Niewidzialne” korwety typu Visby 
mają możliwość ograniczonej współpracy 
ze śmigłowcami lekkimi. Po modernizacji, 

będą mogły przyjąć na pokład średnie 
maszyny ASW pokroju NH90. 

2. W służbie nadal pozostają dwie 
z czterech małych korwet rakietowych 

typu Göteborg (pozostałe odstawiono do 
rezerwy). Na zdjęciu HMS „Gävle” (K 22) 

po ostatniej modernizacji

Szwecja dołącza do szyku

CZĘŚĆ 1
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Decyzję o uchwaleniu tzw. obrony totalnej 
(Totalförsvaret) podjęto już w 2015 roku, 
w ramach znowelizowanej ustawy o obron-
ności. Koncepcyjnie jest to praktyczny powrót 
do czasów tzw. „zimnej wojny”, gdy Szwecja 
była jednym z najbardziej zmilitaryzowanych 
krajów Europy. Realizację rozpoczęto 
w lutym 2021 roku, przy czym program jest 
rozpisany na lata 2021-2025. Choć większość 

w linii okrętów podwodnych i budowa nowych 
jednostek nawodnych, w tym tych stricte ude-
rzeniowych, zdolnych także (albo raczej – 
przede wszystkim) do obrony przeciwlotniczej. 
Ponadto, istotnym modernizacjom zostaną 
poddane będące obecnie w służbie okręty, 
w tym pięć najnowszych „niewidzialnych” 
korwet typu Visby, zbudowanych w ramach 
programu „Ytstridsfartyg 2000”.

Do niedawna jeszcze Svenska Marinen 
swój potencjał skupiała na ochronie własnych 
wód terytorialnych na Bałtyku, wykorzystując 
do tego celu (przede wszystkim) korwety rakie-
towe i okręty podwodne. Większość szwedz-
kich jednostek zaprojektowano i zbudowano 
lokalnie, głównie w stoczni Kockums (obec-
nie Saab Kockums) w Malmö. Obecnie nasi  
północni sąsiedzi zmieniają organizację obrony 
z projektowanej dotychczas głównie do walki 
z inwazją – na rzecz bardziej elastycznej i otwartej 
na szersze spectrum zagrożeń. Od 1993 roku, 
kiedy to szwedzkie okręty po raz pierwszy 
wzięły udział w ćwiczeniu „US Baltops”, roz-
począł się proces dostosowania floty do opera-
cji międzynarodowych, takich jak chociażby 
poszukiwanie i niszczenie min na akwenach  
przyległych do republik nadbałtyckich. Aktual-
nie Szwecja realizuje pierwszą fazę programu 

Nowa ustawa ma umożliwić wzmocnienie 
sił morskich, powietrznych i lądowych (w tym 
także obrony terytorialnej). W dobie zagrożeń 
związanych z nowymi technologiami, nieustan-
nym wyzwaniem jest budowanie obronności 
przy postępującej cyfryzacji życia codziennego. 
Aby zminimalizować szkody dla systemu 
ekonomicznego i sieci społecznych, kluczowe 
jest stworzenie awaryjnych rozwiązań w celu do-
stępu do alternatywnego systemu kredytowania 
lub gotówki, a także zapewnienie niezależnych, 
alternatywnych rozwiązań energetycznych. 
Niezbędnym elementem w zrewitalizowanym 
szwedzkim koncepcie jest silne uwzględ-
nienie nowych zagrożeń związanych z cyber-
przestrzenią i cyfryzacją życia społecznego. 
Z kolei do aktywnej obrony zachodniego 
wybrzeża będzie formowany dodatkowy bata-
lion desantowy. Jeśli chodzi o rozwój Svenska 
Marinen, to, w pierwszej kolejności, ma zostać 
zwiększona stała liczba okrętów podwodnych 
w linii z 4 do 5 (bez deklaracji o jedynie 
„takiej możliwości”). Oznacza to koniecz-
ność przeprowadzenia kompleksowej prze-
budowy trzeciego z okrętów podwodnych 
typu A19 (HMS „Halland”) oraz pełnej reak-
tywacji i modernizacji drugiego szwedzkiego 
A17 (HMS „Östergötland”). Kontrakt na 

Okręt podwodny HMS „GOTLAND” (typu A19) po pierwszej modernizacji 
oraz po niedawnej przebudowie w ramach MLU (Mild-Life Upgrade). 

Jego zasadnicze systemy oraz urządzenia napędowe zbliżyły się 
standardem (lub są wręcz identyczne) do zastosowanych na 

budowanych obecnie jednostkach typu A26 (Blekinge).

zagadnień jest na obecnym etapie utaj-
niona, to z kluczowych elementów wiadomo, 
że ustawa w znacznym stopniu dotyczy roz-
woju szwedzkich sił morskich. Planowane 
jest (m.in.) zwiększenie liczby pozostających 

obrony totalnej (przeznaczając na to kwotę 
510,5 mln USD) oraz przygotowuje się do 
wstąpienia do struktur NATO. Ostatecznie, 
rząd w Sztokholmie chce sfinalizować budowę 
pełnego konceptu Totalförsvaret po 2025 roku.

przebudowę „Hallanda” zawarto w marcu 
bieżącego roku, między Saab Kockums 
a Szwedzką Administracją Materiałów 
Obronnych (FMV). Całkowita wartość zamó-
wienia wynosi 1,1 mld SEK.
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Stan sił morskich Szwecji
Svenska Marinen powstała w XVI wieku 

(7 czerwca 1522 roku), po oddzieleniu się 
Szwecji od tzw. unii kalmarskiej (tworzyły 
ją: Szwecja, Norwegia i Dania). W 1790 roku 

Szwedzi odnieśli swój największy triumf, 
podczas wojny rosyjsko-szwedzkiej, dokonu-
jąc pogromu floty rosyjskiej w drugiej bitwie 

pod Svenskund. W tamtym czasie w Szwecji 
miał miejsce znaczny postęp technologiczny. 
Za sprawą wybitnych konstruktorów, takich 
jak inżynier-konstruktor i teoretyk okrętowy 
adm. Fredric Henric Chapman, Svenska 

SZWEDZKA KORWETA RAKIETOWA HMS „VISBY”:
1 – uniwersalna, automatyczna armata morska kal. 57 mm (2,25”) L/70 Mk-3 Bofors / BAE Systems; 2 – stanowisko kierowania 

ogniem CEROS 200; 3 – anteny łączności MDD ISC 2000; 4 – wyrzutnie Rheinmetall TKWA/MASS; 5 – zintegrowane główne stanowisko 
dowodzenia (GSD) i czujnik systemu ESM Saab NLWS (Naval Laser Warning System); 6 – antena radaru Ericsson Sea Giraffe AMB 3D; 7 – anteny 
systemu WRE – ITT Exelis ES-3701; 8 – antena radaru nawigacyjnego Sperry Marine VisionMaster FT; 9 – wkm kal. 12,7 mm i km kal. 7,62 mm; 

10 – anteny systemu łączności i komunikacji satelitarnej SATCOM; 11 – czujnik systemu ESM Saab NLWS (Naval Laser Warning System); 
12 – odbijacze kątowe; 13 – pokład lotniczy dla lekkich śmigłowców i maszyn bezpilotowych (bsp); 15 – cztery jednorurowe wyrzutnie torped 

kal. 400 mm do torped Tp 451; 16 – osłona wlotów powietrza do siłowni; 17 – luk modułu wielozadaniowego (do pocisków RBS-15 Mk 2 
i hybrydowych łodzi motorowych RHIB); 18 – luk modułu wielozadaniowego (do obsługi pojazdów podwodnych Saab Double-Eagle Mk III i AE 

Seafox); 19 – kanały wylotowe gazów startowych rakiet RBS 15 Mk 2; 20 – pomocniczy ster strumieniowy HRP 200-65; 21 – stacja holowana 
Marport C-Tech VDS-26; 22 – pędniki strugowodne Rolls Royce KaMeWa 125SII; 23 – stacja holowana Hydroscience Technologies (TAS); 

24 – napęd (układ CODOG), w tym 4 turbiny gazowe Honeywell TF-50A VPS i 2 zespoły wysokoprężne z zapłonem samoczynnym MTU 
16V2000 N90; 25 – stacja podkilowa Marport C-Tech HMS-90; 26 – system Kongsberg HiPAP; 27 – armata kal. 57 mm ze zmodyfikowanym 

systemem kierowania ogniem oraz nową amunicją DARPA MAD-FIRES; 28 – zmodyfikowane stanowiska kierowania ogniem CEROS 200; 
29 – antena radaru Sea Giraffe 4A; 30 – antena radaru Sea Giraffe 1X; 31 – systemy WRE CRS 8000 i SME 150; 32 – wyrzutnie rakiet 

przeciwokrętowych RBS 15 Gungnir; 33 – moduł wyrzutni VLS (ośmiokomorowa Mk 41 do rakiet RIM-162 ESSM Block II / CAMM / CAMM-ER 
lub trzykomorowe ExLS do rakiet CAMM i CAMM-ER); 34 – zwiększona i przebudowana przestrzeń hangarowa do zdalnie sterowanych 

i autonomicznych pojazdów podwodnych oraz bezpilotowych statków powietrznych; 35 – zmodernizowany napęd, oparty wyłącznie na zespołach 
wysokoprężnych; 36 – zbiorniki paliwa; 37 – tory minowe dla min i bomb głębinowych; 38 – opancerzenie Carbon fibre sandwich & titan 

(grubość nieznana); 39 – cztery jednorurowe wyrzutnie torped kal. 400 mm do torped Saab Tp 457 SLWT; 40 – wzmocniony 
pokład lotniczy dla średnich śmigłowców ZOP oraz bezpilotowych statków powietrznych (BSP).

HMS „Visby” w 2020 roku
Wyporność bojowa – 700 ton
Wymiary – 72,7 m x 10,4 m x 2,4 m
Prędkość maksymalna (stała) – 
37 węzłów

HMS „Visby” po przebudowie
Wyporność bojowa – 830 ton
Wymiary – 82,8 m x 10,4 m x 2,455 m
Prędkość maksymalna (stała) – 
35 węzłów
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Marinen stała się potęgą morską. Kośćcem 
floty były wówczas drewniane okręty liniowe 
(na ogół tzw. III rangi), specjalnie zaprojek-
towane przez Szwedów do działań na Bałtyku. 
W 1914 roku w Szwecji zbudowano (pierwszą 
w tym kraju) korwetę parową „Thor”. Dwa-
dzieścia lat później, rządowi decydenci uznali, 
że drewniane okręty nie nadają się już do 
prowadzenia nowoczesnych działań na morzu. 
Mimo polityki neutralności, Svenska Marinen 
przestawiła się na budowę jednostek opan-
cerzonych, skonstruowanych ze stali i napę-
dzanych mechanicznie. W latach 1865-1880 
wybudowano w Szwecji serię pancernych 
monitorów typu John Ericsson, a w 1886 roku 
do służby wszedł pierwszy szwedzki pancer-
nik obrony wybrzeża – HMS „Svea”. Przez 
kolejne 50 lat podstawą Svenska Marinen były 
pancerniki obrony wybrzeża, działające wspól-
nie z okrętami podwodnymi (a później także 
lotnictwem). Obecnie rolę okrętów liniowych 
przejęły korwety rakietowe klasy stealth typu 
Visby, natomiast nowoczesne okręty podwod-
ne znacznie poszerzyły zakres swoich zadań. 

Siły morskie Szwecji mają tę samą strukturę 
organizacyjną zarówno w czasie pokoju jak 
i wojny. Na ich czele stoi, wyznaczony przez 
króla (na sześć lat), dowódca Svenska Marinen. 
Dowództwo mieści się w Sztokholmie. Operacyj-
nie są mu podporządkowane: flota wojenna, 
dowództwo Ochotniczego Korpusu Morskiego, 
szkoły i ośrodki szkolenia oraz 
cztery regionalne dowództwa 
morskie. Tym ostatnim podlegają: 
bazy morskie, pododdziały roz-
poznawcze, brygady artylerii nad-
brzeżnej, dywizjony śmigłowców 
morskich i przybrzeżnych jednostek 
pływających oraz wsparcia tech-
nicznego, a także służba zdrowia. 
Siły nawodne składają się z: dwóch 
flotylli uderzeniowych (3. Sjöstridsflj 
i 4. Sjöstridsflj), flotylli okrętów 
podwodnych (1. Ubåtsflottiljen) 
oraz regimentu piechoty morskiej  
(Amf 1). Okręty Svenska Marinen 
stacjonują głównie w Karlskronie 
i Berga (w bazie Muskö), jednak 
operują również z baz w Göteborgu 
i Skredsvik. Całością sił morskich 
Szwecji dowodzi kadm. Ewa Skoog 
Haslum. Okrętem flagowym jest gruntownie 
zmodernizowany HMS „Carlskrona”, najwięk-
sza jednostka Svenska Marinen (3740 ton).

Podstawą sił uderzeniowych są okręty pod-
wodne z napędem niezależnym od powietrza 
(AIP – Air Independent Propulsion System), 
opartym na silniku Stirlinga. Szwecja dyspo-
nuje (teoretycznie) pięcioma jednostkami tej 
klasy – trzema najnowszymi typu Gotland 
(A19) i dwoma, całkowicie przebudowanymi, 
typu Södermanland (mod. Västergötland, 
A17), aczkolwiek jeden z nich (HMS „Öster-

götland”) znajduje się w rezerwie. Ponadto, 
Saab otrzymał kontrakt na budowę dwóch 
nowych okrętów podwodnych typu A26 (Ble-

Dwa z trzech nowoczesnych okrętów 
podwodnych z napędem Stirling/AIP 

typu A19 (Gotland) już przeszły 
kompleksowe modernizacje do 

standardu A26. Wkrótce do stoczni Saab 
Kockums w Karlskronie trafi ostatnia 

z tych jednostek – HMS „Halland”

kinge) oraz kolejną fazę modernizacji i remont 
generalny typu A19, z czego dwie jednostki 
już są ponownie operacyjne (HMS „Gotland” 
i HMS „Uppland”). Nowe okręty podwodne 
(HMS „Blekinge” i HMS „Skåne”) mają zastą-
pić obie 17-tki, jednak ich budowa przypomina 

istną „drogę przez mękę”, trwającą już od 
2015 roku. Praktycznie dopiero 30 czerwca 
bieżącego roku w stoczni Saab Kockums 
w Karlskronie odbyła się oficjalna uroczy-
stość scalenia pierwszych sekcji (rufowych) 
prototypu. Koszty projektu i budowy wzrosły 
już łącznie do 13,2 mld SEK (o 8 mld SEK 
ponad pierwotną wartość kontraktu). Co jed-
nak najistotniejsze, jednostki zasilą Svenska 
Marinen dopiero w latach 2027-2028 (chociaż 
w obecnej sytuacji terminy te mogą ulec 
istotnemu skróceniu).

Ostatecznie, doszło więc do tego, że pod 
koniec drugiej dekady XXI wieku siły mor-
skie Szwecji wcale nie prezentują się już tak 
okazale, jakby mogło się wydawać. Svenska 
Marinen w dalszym ciągu posiada stosunkowo 
silną, nowoczesną flotę podwodną, choć 
obecnie ma do dyspozycji operacyjne jedynie 
cztery jednostki zamiast deklarowanych pięciu, 
z czego połowa nie przeszła kompleksowej 
przebudowy pod kątem dostosowania ich do 
poziomu budowanych A26 (HMS „Halland” 
typu A19 Gotland i HMS „Södermanland” 
typu A17 Västergötland). Zatwierdzenie 
przebudowy tego pierwszego jest już jednak 
niemal pewne. Rozważa się również znaczące 
poszerzenie zamówienia na jednostki typu 
A26 (Blekinge), tak by w przyszłości Svenska 
Marinen mogła dysponować nawet 6-7 operacyj-
nymi okrętami podwodnymi.

Sytuacja wśród uderzeniowych 
okrętów nawodnych jest dalece 
poważniejsza. Ich trzon stanowi 
obecnie pięć „niewidzialnych” 
korwet rakietowych typu Visby. 
Jednostki te są wynikiem swego 
rodzaju rewolucji w branży okrę-
towej, gdyż w bezkompromisowy 
sposób zbudowano je z szerokim 
uwzględnieniem technologii stealth 
(czy też, bardziej „marketingowo”, 
GHOST, czyli „Duch”, mający 
swoje pochodzenie od Genuine 
HOlistic STealth – „Prawdziwie 
Kompleksowo Niewidzialny”), to 
jest ze znacznie obniżoną skuteczną 
powierzchnią odbicia radio-
lokacyjnego – SPO (ang. RCS – 
Radar Cross Section). Przyjęte 
rozwiązania technologii „stealth” 

sprawdziły się w praktyce. Korwety rakietowe 
typu Visby są swoistą wizytówką Svenska 
Marinen. Jak na swoją ograniczoną wielkość, 
są stosunkowo silnie uzbrojone i wyposażone 
w nowoczesne systemy obserwacji technicz-
nej. W ostatnim czasie to one wzięły na siebie 
główny ciężar reprezentowania sił morskich 
Królestwa Szwecji podczas morskich ćwi-
czeń i operacji międzynarodowych, w tym 
zwłaszcza pod egidą NATO. 

Zmodernizowany (i nieco wyższy) 
antenomaszt korwet typu Visby otrzyma 

elementy nowego systemu WRE oraz 
dwie anteny rotacyjne klasy AESA 

radarów serii Sea Giraffe 

Antena AESA
radaru Sea Giraffe 1X

Antena AESA 
radaru Sea Giraffe 4A

System WRE 
CRS 8000

System WRE 
SME 150

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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ORP „Błyskawica” i dokonywano tam naj-
ważniejszych napraw i przebudów. Miesiące, 
które okręt spędzał w stoczni, zaowocowały 
też zacieśnianiem więzi marynarzy z tamtej-
szą ludnością i już podczas wojny doszło do 
pierwszych małżeństw z pannami z wyspy. 
Twierdzi się, że jako pierwszy z okrętowej 
załogi, już 10 lipca 1940 roku, bsm. Franciszek 
Skalski poślubił Brytyjkę Olive May Rove. 

Polski niszczyciel 
ocalił miasto
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1. ORP „Błyskawica” w kamuflażu, 
jaki nosił w czasie obrony Cowes 

w nocy z 4 na 5 maja 1942 roku. 
2. Uszkodzenia na niszczycielu 

spowodowane niemieckim atakiem 
lotniczym 28 kwietnia 1942 roku.
3. Zwisający u burty „Błyskawicy” 
pomost przerzucony nad okrętem 

w wyniku wybuchu bomby 
lotniczej 28 kwietnia 1942 roku

Stocznia John Samuel White z Cowes, 
była bardzo dumna z tego, że polskie 
kontrtorpedowce – uważane za bardzo 
udane – były jej dziełem. Ta opinia  

później długo była wykorzystywana w rekla-
mach stoczni. Tu warto też wspomnieć, że 
wobec braku zleceń brytyjskich, zdobycie 
polskiego zamówienia uchroniło przed bez-
robociem 750 angielskich robotników, którzy 
pracowali przy nich przez dwa lata. Z pracy 
w stoczni korzystały nie tylko rodziny pracow-
ników, ale i mieszkańcy wyspy zajmujący się 
np. handlem czy rolnictwem. Ta mała społecz-
ność żyła wówczas własnym życiem. 

Już przed wojną polscy marynarze, nad-
zorujący tam budowę okrętów (także ścigaczy) 
nawiązali dobre stosunki z Brytyjczykami. 
W naturalny sposób podczas wojny stocznia 
w Cowes była też podstawowym serwisantem 

O brytyjskim Cowes na wyspie Wight bardzo często mówi się jako 
o miejscu powstania polskich przedwojennych kontrtorpedowców 
typu Grom, czy miejscu stoczonej w obronie miasta i stoczni walki, 
która miała miejsce w nocy z 4 na 5 maja 1942 roku. Jednak więź, 
jaka połączyła ORP „Błyskawica” oraz jego załogę z tą 
miejscowością była dużo szersza i głębsza. 

W efekcie, gdy skończyła się wojna, wielu 
marynarzy, którzy postanowili nie wracać do 
Polski, pozostało w tych okolicach. Fakt, że 
ORP „Błyskawica” często przebywał w tej 
stoczni, przyczynił się do tego, że uczest-
niczył tam w wielu epizodach wojennych, 
a dla załogi okrętu Cowes było niejako ich 
drugą Małą Ojczyzną. 

Dzienny nalot zwiadowczy
niemieckiej Luftwaffe
28 kwietnia 1942 roku
Bardzo ważnym epizodem dla późniejszej 

obrony Cowes w nocy z 4 na 5 maja 1942 roku 
były wcześniejsze wydarzenia z 28 kwietnia. 
Tego dnia nadal miały trwać prace remontowe 
na okręcie, ale dopiero rozpoczynał się piękny, 
słoneczny dzień. O godzinie 6.57 zauważono 
6 samolotów myśliwskich zbliżających się od 
południa, od strony Newport na wyspie Wight, 
lecących parami na bardzo małej wysokości 
(ok. 15 m) wzdłuż rzeki Medina. Obserwatorzy 
widzieli je dokładnie od przodu i z dużej odleg-
łości, dlatego nie było możliwości rozpoznania 
ich przynależności państwowej czy typu. Mylący 
i usypiający czujność był też brak reakcji na 
wyspie. Na naszym okręcie także zachowano 
spokój. Brytyjczycy nie podnieśli alarmu 
i wszystko wyglądało bardzo przyjaźnie. Jedna 
para samolotów leciała nad rzeką, a pozostałe 
dwie po jej bokach. Dopiero ok. 200 m od 
okrętu myśliwce zdradziły się, rozpoczynając 
jego ostrzał z broni pokładowej. 

Zdzisław Dudkiewicz był pirotechnikiem 
i był zajęty innymi czynnościami, ale na odgłos 
wystrzałów wybiegł na pomost, obsadził sta-
nowisko zdwojonych nkm kal. 13,2 mm 
i otworzył ogień do nadlatujących samolotów, 
po czym jego czynności wsparł Józef Klamt, 
strzelając z nim do samolotu, który uszkodził 
okręt (trzeba było wprowadzać poprawki i łado-
wać broń). Tu warto sobie uświadomić, że nawet 
jeżeli samoloty niemieckie – dla większej 
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celności ognia i bombardowania – 
leciały nie z maksymalną prędkością, 
a np. jedynie 400 km/h, to owe 200 m 
przebyły w 1,5-2 sekundy. Jak więc 
oceniać wyczyn st. mar. Zdzisława 
Dudkiewicza, który otworzył ogień 
jeszcze do „nadlatujących samolotów” 
(tak stwierdził dowódca okrętu we 
wniosku o Krzyż Walecznych), gdy 
w chwili rozpoczęcia ognia przez samo-
loty był zajęty poniżej pomostu bojo-
wego innymi czynnościami? Biorąc 
pod uwagę niezbyt podatne na szybkie 
reakcje ówczesne stanowiska francuskich 
zdwojonych najcięższych karabinów 
maszynowych kal. 13,2 mm Hotchkiss, 
był to niebywały wyczyn. W czasie 
pokojowego szkolenia marynarze na-
rzekają czasami na monotonię ćwiczeń 
i wpajanie automatyzmu działania przez 
powtarzanie czynności. Tymczasem, 
wyczyn Dudkiewicza nie byłby moż-
liwy, gdyby nie to, że był to trzeci rok 
wojny, a takich alarmów były już dzie-
siątki, jeśli nie setki. Każdy podświadomie 
i automatycznie wiedział, co ma robić. 
Skoro spotkało się to z dużym uznaniem 
ówczesnego dowódcy okrętu, oznacza 
to, że był to wyczyn ponadprzeciętny 
i przekraczający oczekiwania codzien-
nych ćwiczeń. 

Polski okręt został zaatakowany 
przez środkową parę myśliwców. Prawa 
para zrzuciła bomby na fabrykę lotniczą San-
dersa, a lewa na stocznię Samuel White (w 
stoczni zginęło 6 osób, a w fabryce samolo-
tów kolejne dwie osoby cywilne). Zapewne 
brak reakcji brytyjskiego OPL utwierdził 
Niemców w przekonaniu, że miasto jest bez-
bronne, a obiekty będą łatwym łupem dla 
zmasowanego ataku bombowców Luftwaffe. 

Dowódca „Błyskawicy” kmdr ppor. Wojciech 
Francki ocenił, że cały atak na okręt, razem 

z nawrotem niemieckich samolotów w celu 
ponowienia ataku, trwał około minuty. Tu wyróż-
nił się zwłaszcza Łucjan Wyrwantowicz, który 
wtedy przechadzał się po pokładzie, ale po 
pierwszych strzałach obsadził zdwojone sta-
nowisko armat przeciwlotniczych kal. 40 mm 
Bofors, przygotowując je do walki i skierował 
w stronę samolotów tak, że gdy przybyła reszta 
obsługi, natychmiast otwarto ogień. Sukcesem 
mogli pochwalić się też st. mar. Andrzej 
Buszka i st. mar. Paweł Wasilewski, którzy 
błyskawicznie obsadzili nkm kal. 13,2 mm na 
rufie, po czym otworzyli bardzo celny i inten-
sywny ogień do samolotu, który nawrócił, by 
ponownie zaatakować. Ostrzelany samolot 
zrobił zwrot i wycofał się, ciągnąc za sobą 
smugę czarnego dymu.

Przebieg nalotu przedstawił dowódca okrętu 
kmdr ppor. Wojciech Francki w meldunku 
(l.dz.101/tj/42) i we wnioskach o nadanie Krzyży 
Walecznych. Wniosek o odznaczenia dotyczył: 
kpt. mar. Pawła Żelaznego (za dobre dowodzenie 
obroną), matów Łucjana Wyrwantowicza oraz 
Józefa Klamta, st. mar. Zdzisława Dudkiewicza, 
st. mar. Andrzeja Buszka, st. mar. Stanisława 
Bernata i st. mar. Pawła Wasilewskiego.

Niestety, jedna z bomb (z zapalnikiem 
o opóźnionym zapłonie) spadła na lewo od 
okrętu, zaledwie ok. 5-10 m od niego i trafiła 
w pomost techniczny łączący „Błyskawicę” 

z nabrzeżem. Była to solidna konstruk-
cja, przypominająca wąskie przęsło 
mostu, ponieważ przenoszono po nim 
materiały i urządzenia potrzebne do 
prac na okręcie. Wyrzucony wybuchem 
pomost przeleciał nad okrętem, łamiąc 
jego maszt jak zapałkę, a po zaplątaniu 
się w olinowanie wpadł do wody (po 
prawej burcie okrętu) i zawisł pionowo 
w dół. Uszkodzony został dalocelow-
nik oraz anteny radarów, a odłamki znisz-
czyły stanowisko zdalnego kierowania 
strzelaniem torpedowym na lewym 
skrzydle pomostu nawigacyjnego. Ciężko 
ranny został dalmierzysta mar. Julian 
Kubicki, a trzej marynarze odnieśli 
lżejsze obrażenia. Przestrzeń między 
nadbudówką dowodzenia a kominem 
była rumowiskiem, ale (co ważne) 
ocalał ustawiony tam wówczas reflek-
tor okrętowy, dzięki czemu można było 
użyć go podczas nocnej walki w maju. 
Mimo własnych strat, dowódca okrętu 
wysłał marynarzy na brzeg, by pomogli 
gasić pożary okrętowymi hydrantami 
w stoczni, czym załoga zyskała 
wdzięczność dyrekcji stoczni oraz 
miejscowych strażaków. 

Opisane wydarzenia były brzemienne 
w skutkach dla obrony Cowes w nocy 
z 4 na 5 maja. ORP „Błyskawica” dys-
ponował doskonałą uniwersalną artylerią 
główną złożoną z 8 armat kal. 102 mm, 

nowoczesnym dalmierzem i systemem kiero-
wania ogniem oraz radarami (stacje A.D.F. 285 
i 286). Tymczasem w walce nocnej nie użył 
ich. Uszkodzenia z 28 kwietnia zostały szybko 
naprawione, ale najwyraźniej 4 maja ani radary, 
ani dalocelownik nie były jeszcze sprawne lub 
sprawdzone. Jak stwierdził później w raporcie 
dowódca okrętu, stanowiska armat kal. 102 mm 
musiałyby strzelać kierując się indywidualnie 
własnymi, tradycyjnymi przyrządami celow-
niczymi. W obawie, by w nocnej walce nie 
wyrządziły więcej szkód niż pożytku stoczni 
i miastu, postanowił ich nie używać. 

Nocny bój ORP „Błyskawica”
w obronie miasta Cowes
z 4 na 5 maja 1942 roku
Zacznijmy od tego, czego nie ma w polskich 

meldunkach, a opisują to Brytyjczycy. Ich 
zdaniem, dowódca okrętu kmdr por. Wojciech 
Francki (mianowany komandorem porucznikiem 
5 czerwca 1942 roku, ale ze starszeństwem od 
3 maja) dopuścił się pewnej niesubordynacji. 
Po nalocie z 28 kwietnia Francki miał dojść 
do wniosku, że był to lot zwiadowczy i wkrótce 
dojdzie do dużego nalotu. Ponieważ z okrętów 
przebywających w stoczni na czas remontu 
wyładowywano pociski do ich armat, zwrócił 
się więc do Admiralicji Brytyjskiej o zgodę 
na pobranie amunicji. Nie otrzymał jej, ale 

Raport dowódcy ORP „Błyskawica” kmdr. ppor. Wojciecha 
Franckiego o wydarzeniach z 28 kwietnia 1942 roku 
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Odrestaurowane w Muzeum Polskiej 
Techniki Wojskowej – oddziale Muzeum 

Wojska Polskiego mieszczącym się 
w Forcie IX Czerniaków w Warszawie –  

dwudziałowe stanowisko armat 
przeciwlotniczych kal. 40 mm L/60 

Bofors wz. 36, które broniły brytyjskie 
miasto Cowes na wyspie Wight 
w kwietniu i w maju 1942 roku

i tak wysłał łódź po amunicję, a zaraz po roz-
poczęciu kolejnego nalotu wysłał ją ponownie. 
W raportach strony polskiej takich informacji 
nie znajdujemy, ale skoro to miała być „nie-
subordynacja”, to może nic w tym dziwnego. 
Przejdźmy jednak do potwierdzonych faktów, 
opisanych przez dowódcę okrętu w raporcie 
l.dz.116/tj/42 z 7 maja 1942 roku. Zaznaczmy, 
że w raporcie podano, że walka miała miejsce 
w nocy z 5 na 6 maja, lecz we wniosku 

jako 2030) i 10500 pocisków kal. 13,2 mm. 
Samoloty atakowały lecąc nisko, a wiele z nich 
gwałtownie zniżało lot przed zrzuceniem bomb, 
co powodowało charakterystyczny, intensywny 
dźwięk pomagający namierzyć je „na słuch”. 
Ostrzał z okrętu przybierał na sile, gdy było 
słychać świst spadających bomb. Wspomagano 
się też obserwowaniem świateł reflektorów 
przeciwlotniczych z wyspy, namierzających 
samoloty. Ogień był zawsze poszerzany, tak 
w kierunku jak i w kącie podniesienia, gdyż 
w większości wypadków nie widziano sylwetki 
samolotu, a chciano zwiększyć prawdopodobień-
stwo trafienia. Zdaniem dowódcy okrętu, wyniki 
takiego strzelania były dobre, gdyż wielokrot-
nie słyszano, jak samoloty zwiększają obroty 
silników i skręcają gwałtownie. O godzinie 24.00 
widziano niemiecki samolot w bardzo gęstej 
smudze pocisków z nkm kal. 13,2 mm, zaś 
o godzinie 05.00 w zaporze pocisków z armat 
kal. 40 mm dostrzeżono większy, jaśniejszy 
wybuch, po czym na ziemię spadła duża ilość 
płonących iskier. W raporcie dowódca „Błyska-
wicy” wyróżnił ppor. mar. Kosika i Krzywca, 
st. bsm. Webera i st. mar. Dudkiewicza. 

Dla całego polskiego wysiłku ważne jest 
jednak to, jak odebrali go zamieszkujący wyspę 
Brytyjczycy. Ich zdaniem w nalocie uczest-
niczyło 160 bombowców, które zrzuciły 200 ton 
bomb, ale mimo straty 70 cywilów w obu 
częściach Cowes (a ogółem 83 osób na wyspie), 
mieszkańcy dziękowali załodze słowami: 
„Gdyby nie wy, byśmy tu poginęli”. Rzeczy-
wiście, biorąc pod uwagę liczbę najwyraźniej 
niecelnie zrzucanych bomb, można przyznać 
mieszkańcom rację. Zaraz po nalocie podzięko-
wania składała dyrekcja stoczni, policja i wiele 
innych osób. Pamięć tych wydarzeń trwa po 
dziś dzień. Co roku, w rocznicę ataku, w Cowes 
są organizowane obchody upamiętniające jego 
obronę w czasie II wojny światowej. 

Wróciły one na okręt między godziną 02.30, 
a godziną 03.20. W tym czasie na „Błyskawicy” 
zorganizowano punkt sanitarny dla lżej ran-
nych z brzegu, a o godzinie 03.25 wysłano 
lekarza okrętowego z patrolem sanitarnym do 
pomocy w punkcie medycznym OPL na lądzie 
(wrócili o godzinie 08.20). O godzinie 04.45 
ponownie wysłano na ląd grupę 17 ludzi do uga-
szenia pożaru ropy w stoczni. O godzinie 04.15 
rozpoczął się drugi gwałtowny nalot, który 
zakończył się o godzinie 05.20. W czasie jego 
trwania utrzymywano zasłony dymne. 

Maciej Tomaszewski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Komendanta Morskiego „Północ” kmdr. por. 
Włodzimierza Kodrębskiego o wyróżnienie 
w rozkazie Kierownictwa Marynarki Wojen-
nej okrętu i załogi, data ta została odręcznie 
poprawiona na 4-5 maja. Kodrębski zwrócił 
się także wówczas o potwierdzenie u władz 
brytyjskich, że jeden z samolotów został 
wówczas strącony przez ORP „Błyskawica”. 

W nocy 4 maja, o godzinie 22.55, Brytyj-
czycy ogłosili alarm przeciwlotniczy i rozpoczął 
się ogień artylerii przeciwlotniczej zainstalo-
wanej na wyspie. Jednak sama stocznia i miasto 
Cowes nie miały własnej obrony przeciwlot-
niczej. W stoczni znajdowały się tylko francuskie 
ścigacze z lekką bronią oraz dwa niszczyciele 
brytyjskie, które były w budowie i to polski 
okręt starał się chronić je stawiając zasłonę 
dymną. ORP „Błyskawica” był w alarmie od 
godziny 23.00. Kilka minut później nadleciały 
pierwsze samoloty, które zrzuciły bomby 
oświetlające, a zaraz po nich samoloty z bom-
bami zapalającymi, które miały wyznaczyć 
łunami pożarów miejsca bombardowania dla 
następnych bombowców niemieckich, wypo-
sażonych w bomby burzące. O godzinie 23.15 
okręt był już otoczony łunami pożarów, które 
oświetliły także teren stoczni oraz budowane 
jednostki. Dowódca okrętu wysłał więc na 
brzeg trzech marynarzy z pławami dymnymi, 
by odpalali je kolejno, tak by zasłonić budo-
wane okręty i zagrożoną część stoczni, co – 
jego zdaniem – powiodło się. 

Fakt, że „Błyskawica” nie używała swojej 
artylerii głównej spowodował, że na okręcie 
było wielu marynarzy nie mających aktualnie 
obowiązków. Umożliwiło to dowódcy okrętu 
wysłanie na brzeg grup ratowniczych, które – 
jak stwierdzono w raporcie – docierały w od-
powiednie miejsca (nawet po drugiej stronie 
rzeki) wcześniej niż lokalne organa. 
O godzinie 23.25 wysłano grupę 20 ludzi, kolej-
ną o godzinie 24.00 (liczyła 30 ludzi), a trzy 
następne grupy po 11 ludzi o godzinie 01.30. 

ORP „Błyskawica” przez cały czas prowa-
dził bardzo intensywny ogień przeciwlotniczy. 
Jak twierdzą Brytyjczycy, załoga czerpała 
wiadrami wodę zza burty, by polewać nią 
przegrzane lufy, mimo że były one chłodzone 
płaszczem wodnym. Według raportu wystrzelono 
8030 pocisków kal. 40 mm (czcionka w rapor-
cie, jest nieco zamazana i można ją odczytać 

Tablica pamiątkowa poświęcona obronie 
Cowes w maju 1942 roku, na placu 
miejskim im. kmdr. por. Wojciecha 
Franckiego (ang. Francki Place), 

ufundowana w 2007 roku 
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Podczas spotkania z Polonią w prowincji 
Nowy Brunszwik wiceprezes IPN dr hab. Karol 
Polejowski i dyrektor Biura Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN Adam Siwek otrzymali z rąk 
attaché obrony kmdr. Krzysztofa Książka 
medale pamiątkowe Marynarki Wojennej RP 
w uznaniu za pracę na rzecz upamięt-
niania czynu zbrojnego polskich marynarzy.

W trakcie wizyty w Kanadzie inspektor MW 
wiceadm. Jarosław Ziemiański odbył szereg 
spotkań, m.in. w siedzibie Maritime Forces 
Atlantic i bazie Królewskiej Kanadyjskiej MW 
w Halifax (Nowa Szkocja), gdzie rozmawiał 
o współpracy między polskimi i kanadyjskimi 
siłami morskimi. Towarzyszył mu ambasador RP 
Witold Dzielski, a także attaché obrony 
kmdr Krzysztof Książek, konsul Natalia Kubik 
oraz konsul honorowy w Halifaksie Jan Skóra. 
Złożył również kwiaty przed pomnikiem po-
święconym polskiej emigracji do Kanady. 

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku 
(w lipcu) załoga ORP „Wodnik” i odbywający 
praktykę podchorążowie AMW odwiedzili Hali-
fax w trakcie rejsu szkoleniowego. Spotkali się 
z Polonią i zwiedzili Muzeum Emigracji „Pier 21”. 

W prowincji Nowy Brunszwik, w miejscowości Dieppe, 
upamiętniono udział polskich marynarzy w operacji „Jubilee”, 
przeprowadzonej przez aliantów na północnym wybrzeżu Francji 
19 sierpnia 1942 roku. Załoga niszczyciela eskortowego 
ORP „Ślązak” uratowała wtedy 85 żołnierzy kanadyjskich.

W uroczystości w kanadyjskim 
Dieppe wzięli udział (m.in.): 
inspektor Marynarki Wojennej 
wiceadm. Jarosław Ziemiański, 

ambasador RP w Kanadzie Witold Dzielski, 
attaché obrony kmdr Krzysztof Książek oraz 
wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej 
dr hab. Karol Polejowski. Głównym punktem 
programu obchodów 80. rocznicy alianckiego 
rajdu na północne wybrzeże okupowanej 
Francji było odsłonięcie tablicy upamięt-
niającej bohaterską załogę polskiego niszczy-
ciela eskortowego ORP „Ślązak”.

W prowincji Nowa Szkocja od 2018 roku jest 
organizowany Miesiąc Polskiego Dziedzictwa. 
We wrześniu szkoły, biblioteki i stowarzyszenia 
polonijne promują polską tradycję oraz kulturę, 
organizując różnorodne wydarzenia. 

Kanada oddała hołd ORP „Ślązak”

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Dowódca „Ślązaka” kmdr ppor. Romuald 
Nałęcz-Tymiński, przyjmując na pokład żoł-
nierzy kanadyjskich w trakcie nieudanego 
desantu pod Dieppe, narażał swój okręt i życie 
swojej załogi. Ale honor polskiego oficera na-
kazywał podjęcie próby ratowania towarzyszy 
broni, jeżeli tylko istniała na to szansa – pod-
kreślił dr hab. Karol Polejowski podczas uro-
czystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej. 
(...) Niech zatem ta tablica będzie drogo-
wskazem i zobowiązaniem dla przyszłych 
pokoleń Polaków i Kanadyjczyków. Niech 
będzie symbolem naszej przyjaźni dziś, kiedy 
jesteśmy sojusznikami w NATO, a żołnierze 
kanadyjscy w Polsce wspierają nas w niesie-
niu pomocy ukraińskim uchodźcom.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Dieppe
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Walka, którą stoczył ORP „Ślązak” 
podczas wspierania rajdu sił 
alianckich na francuskie Dieppe, 
była jedną z bardziej spektakular-

nych akcji polskich okrętów w II wojnie światowej. 
Załoga „Ślązaka” zabrała na pokład 85 kanadyj-
skich żołnierzy, ewakuując ich z pola walki. Za ten 
(m.in.) czyn dowódca okrętu kmdr ppor. Romuald 
Nałęcz-Tymiński otrzymał brytyjski Krzyż 
Wybitnej Służby (Distinguished Service Cross). 
Jednostka była w akcji 22 godziny, z czego 
15 godzin w alarmie bojowym, zestrzeliwując 
cztery samoloty Luftwaffe. 

Podczas uroczystości w Dieppe, 18 kwietnia 
o godz. 10.00, przy tablicy upamiętniającej 
50. rocznicę desantu sił sprzymierzonych, 
wśród których – oprócz ORP „Ślązak” – znaj-
dowały się także polskie dywizjony myśliw-
skie (302, 303, 306, 308 i 317), złożono hołd 
poległym dwóm marynarzom i brytyjskiemu 
oficerowi łącznikowemu. Wśród uczestników 
ceremonii byli (m.in.): dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec, 
dowódca Dywizjonu Okrętów Bojowych 
kmdr Radosław Hurbańczuk, attaché wojskowy 
płk. Marek Kurkowicz, załoga korwety patro-
lowej ORP „Ślązak” (kontynuującej tradycje 
swojego bohaterskiego poprzednika)), władze 
miasta Dieppe i regionu oraz przedstawiciele 
regionalnych władz wojskowych. 

Poszliśmy do Dieppe by oddać cześć 
marynarzom historycznego „Ślązaka” oraz 
wszystkim bohaterskim żołnierzom, którzy po-
święcili swoje życie w imię zwycięstwa nad 

Na francuskim wybrzeżu upamiętniono wydarzenia z 19 sierpnia 1942 roku. Delegacje państw 
sojuszniczych oddały hołd żołnierzom poległym podczas operacji „Jubilee”. W działaniach na 
morzu pod Dieppe uczestniczyła załoga polskiego niszczyciela eskortowego ORP „Ślązak”. 

Aliancka pamięć o bohaterach
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80. ROCZNICA OPERACJI „JUBILEE”

hitlerowską III Rzeszą. Staramy się kultywować 
tradycje wojennego „Ślązaka”, który był 
„szczęśliwym” okrętem i jednym z tych, które 
zapisały chwalebnie swoją kartę w historii 

Był ostatnim z trzech wydzierżawionych 
niszczycieli eskortowych typu Hunt drugiej 

serii (tzw. Hunt II), zamykającym 
jednocześnie historię jednostek tej klasy 

w polskiej MW. Uroczyste podniesienie 
biało-czerwonej bandery odbyło się 
17 kwietnia 1942 roku. Pierwszym 

dowódcą ORP „Ślązak” został 
kmdr ppor. Romuald Nałęcz-Tymiński. 
Dzięki efektywnemu, uniwersalnemu 

uzbrojeniu przeciwlotniczemu okazał się 
zaskakująco skutecznym okrętem, jak na 

swoją klasę. Eskortując 104 konwoje 
i uczestnicząc w 32 patrolach bojowych, 
pokonał dystans 104 tys. mil morskich. 
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polskiej Marynarki Wojennej podczas II wojny 
światowej – podkreślił dowódca ORP „Ślązak” 
kmdr ppor. Wojciech Ostalski. Utożsamianie 
się z nim jest niejako nobilitacją dla załogi, 

W piątek 19 sierpnia, o godz. 15.00, także 
Kanadyjczycy uczcili pamięć poległych żoł-
nierzy. Obecny był ostatni żyjący uczestnik rajdu 
na Dieppe, 100-letni Kanadyjczyk Gordon 
Fennell, który został odznaczony medalem 
przez burmistrza miasta Nicolas’a Langlois’a. 

Następnego dnia delegacja ORP „Ślązak” 
z zastępcą dowódcy okrętu kpt. mar. Grzegorzem 
Kulą złożyła wiązankę kwiatów w Chambois. 
W uroczystościach upamiętniających polską 
1. Dywizję Pancerną gen. bryg. Stanisława 
Maczka wziął udział dowódca generalny RSZ 
gen. Jarosław Mika. 

„Ślązak” został udostępniony mieszkań-
com Dieppe do zwiedzania. Wizytował go 
(m.in.) ambasador RP we Francji Jan Emeryk 
Rościszewski oraz szef regionu morskiego 
Marine Nationale kmdr Frédéric Janci. We 
francuskim porcie zacumował również kanadyj-
ski niszczyciel min HMCS „Kingston”, który 
wchodził wówczas w skład elitarnego Standing 
NATO Mine Countermeasures Group One.

*     *     *
W służbie na morzu wykorzystuje się każdą 

okazję do ćwiczeń, dlatego ORP „Ślązak”, 
wracając do Gdyni, wziął udział w epizodzie 
z cyklu Passex z zespołem SNMG-1, w którego 
skład wchodziły: holenderski okręt wsparcia 
HNLMS „Karel Doorman” (okręt flagowy), 
norweska fregata rakietowa z systemem AEGIS 
HNoMS „Roald Amundsen” i portugalska 
fregata rakietowa NRP „Corte Real”. Trening 
odbył się nocą w cieśninach duńskich. 

Głównym celem operacji „Jubilee” – 
taki kryptonim nosiła operacja desantowa 

przeprowadzona w rejonie portowego 
miasta Dieppe – było rozpoznanie 
umocnień Wału Atlantyckiego oraz 

możliwości obronnych przeciwnika na 
terenie Francji. Przeprowadzone 

19 sierpnia 1942 roku uderzenie, 
polegało na oblężeniu od strony 

wschodniej i zachodniej miasta oraz 
przeprowadzeniu – wspieranego przez 

lotnictwo – ataku z plaż. Operację 
zrealizowano głównie siłami kanadyjskiej 
2. Dywizji Piechoty. Wzięło w niej udział 

4961 Kanadyjczyków, 1075 Brytyjczyków, 
50 Amerykanów i 15 żołnierzy 

tzw. Wolnej Francji. Operację wspierali 
polscy lotnicy, zaś niszczyciel eskortowy 
ORP „Ślązak” był jedną z 237 jednostek 
morskich osłaniających desant. Wskutek 

walk, po stronie aliantów zostało 
zabitych lub wziętych do niewoli: 

3363 Kanadyjczyków, 247 Brytyjczyków, 
550 osób personelu Royal Navy oraz 

190 lotników RAF’u. Utracono 
106 samolotów, 33 jednostki desantowe 
i niszczyciel eskortowy HMS „Berkeley”. 
Niemcy stracili tylko 48 samolotów oraz 

ok. 600 ludzi (zabitych i rannych).

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

która czuje się przez to wyróżniona. Wspo-
mnienia kadm. Romualda Nałęcz-Tymińskiego 
posiadamy w biblioteczce okrętowej. Kon-
frontujemy naszą codzienną służbę na morzu 

z wojennymi przeżyciami jego i jego załogi. 
Będąc w Dieppe mieliśmy okazję niejako do-
tknąć tej historii, zobaczyć miejsce, w którym roz-
grywały się tragiczne wydarzenia z 1942 roku. 

Wieczorem, o godzinie 18.00, na nadmor-
skim klifie odbyły się – z honorową asystą 
wojskową – uroczystości francuskie, w których 
wzięły udział delegacje państw sojuszniczych. 

W trakcie działań na morzu uszkodził 
okręt nawodny wroga oraz zestrzelił 
4 samoloty i prawdopodobnie 3 (nie 
licząc asyst). Załoga wyróżniła się 
zdobyciem (6 lipca1944 roku) pierwszej 
podczas II wojnie światowej niemieckiej 
tzw. „żywej torpedy” (Neger). Polski 
niszczyciel eskortowy uczestniczył 
również w: akcjach ratowniczych, misjach 
specjalnych, operacjach zwalczania 
okrętów podwodnych i bombardowaniu 
celów lądowych. W 1946 roku okręt 
zwrócono Royal Navy, a w 1953 roku 
został sprzedany indyjskiej MW, gdzie 
służył do 1976 roku.    (SL)
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Analiza rosyjskiej doktryny morskiej 
i koncepcji polityki zagranicznej 
skłania do wniosku, że za prawdo-
podobne formy jej aktywności na-

leży uznać: różnorodne formy zajęcia/kontroli 
jednostek morskich, agresywne w formie ćwi-
czenia wojskowe na morzu otwartym i w strefie 
przyległej, wybiórcze ograniczenia zasady 
swobody żeglugi oraz stosowanie blokady 
morskiej. Nie zagłębiając się zarówno w treść 
doktryny morskiej jak i cele rosyjskiej polityki 
na tzw. Regionalnych Kierunkach Narodo-
wych Polityki Morskiej przyjąć należy, że będzie 
niezbędna reakcja wobec tych incydentów,  

niom innym niż akt piractwa morskiego lub 
będących efektem nadinterpretacji zapisów 
konwencji UNCLOS, odnoszących się do 
uprawnień państwa na danym akwenie mor-
skim. Oceniając możliwości podjęcia wrogich 
działań wobec wskazanej grupy jednostek 
morskich przyjąć należy, że będą to akty  
dywersji i sabotażu, które w formie zbliżone 
będą do działań określanych jako terroryzm 
morski lub piractwo morskie. Wymaga to po-
szerzenia spectrum działań ochronnych, które 
dzisiaj, w praktyce, są oparte na założeniu, że 
reagować będziemy na fakt uprowadzenia  
jednostki w celu uzyskania okupu. Koniecz-

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji rosyjskiej „operacji specjalnej” wobec Ukrainy jest zmiana  
roli akwenów morskich w polityce tego państwa. Została ona już zapowiedziana w doktrynie morskiej  
z lipca tego roku. Powołanie się na potrzebę kontroli morza jednoznacznie wskazuje, że Rosja może 

w przyszłości kreować różnorodne incydenty morskie wykorzystując międzynarodowe regulacje 
określające status morza pełnego oraz zasady określające pokojowe wykorzystanie wybranych  

akwenów do prowadzenia działalności wojskowej. 

stwa zapisów pozwalających na podejmowanie 
skutecznych działań wobec sprawców prze-
stępstwa na morzu w postaci: regulacji jedno-
znacznie uznających akt dywersji lub sabotażu 
oraz atak piracki lub terrorystyczny na morzu 
jako akt bezprawnej ingerencji; sformułowań 
definiujących pojęcie sprawcy aktu bezpraw-
nej ingerencji na morzu.

W opinii autora, akt bezprawnej ingerencji 
zdefiniować należy jako wszelkie czynności 
umożliwiające podjęcie działań niezgodnych 
z prawem wobec jednostki uprawiającej żeglugę 
lub instalacji morskiej: będącej własnością 
państwa polskiego (lub pływającej pod polską 

FO
T.

 P
IO

TR
 L

EO
N

IA
K

/3
. F

O

Morskie domino

która – ze zrozumiałych względów – musi 
być literalnie oparta na zapisach Konwencji  
o Prawie Morza. 

W odniesieniu do państwa polskiego, kwestia 
reakcji na prawdopodobne incydenty powinna 
być skoncentrowana na takich działaniach  
jak: naruszanie przestrzeni powietrznej i granic 
morskich państwa, prowokacyjne działania 
wobec polskich jednostek na służbie państwowej, 
zajęcie jednostek będących własnością polskich 
firm lub przez nie wykorzystywanych oraz per-
manentne ich poddawanie kontroli przez rosyj-
skie grupy inspekcyjno-kontrolne. Strategiczny 
interes państwa polskiego powoduje, że z tej 
gamy potencjalnych incydentów morskich, 
szczególną uwagę powinno się skupić na działa-
niach, które mogą być skierowane na jednostki 
transportujące ładunki strategiczne, zwłaszcza 
surowce energetyczne i wyroby olejowe. Zbu-
dowany system ich ochrony przed nieupraw-
nionymi działaniami graczy państwowych, jak  
i nieformalnych grup przestępczych, powinien 
składać się z trzech modułów: prawnego, operacyj-
nego i szkoleniowego. Pierwszy z nich powinien 
umożliwić podjęcie reakcji w sposób nie narusza-
jący prawa i zwyczaju morskiego. Drugi pozwolić 
na faktyczne podjęcie działań w sytuacji zaist-
nienia zagrożenia, a trzeci przygotować załogi 
okrętów i statków powietrznych do ich prze-
prowadzenia. Niby truizm, ale…

Natomiast w sferze prawnej zasadniczą 
kwestią jest uwzględnienie sytuacji, w której 
jednostka morska zostanie poddana działa-

ność stworzenia rozwiązań pozwalających na 
efektywne zwalczanie nie tyle piractwa, co 
działań o charakterze aktu piractwa, a motywo-
wanych politycznie wymaga: wprowadzenia sto-
sownych regulacji prawnych, uwzględniających 
specyfikę międzynarodowego prawa morza; 
stworzenia struktury sił ochrony, przy równo-
czesnym określeniu, jaka skala kosztów budowy 
takiego systemu jest zasadna ekonomicznie  
oraz politycznie i – w konsekwencji – podję-
cia form kooperacji  sojuszniczej w tym zakresie 
(uzyskanie zdolności do udziału w przedsię-
wzięciach kontrolnych na akwenach morskich 
w wymiarze sojuszniczym lub bilateralnym, 
co kilka lat temu proponowali nam Brytyjczycy). 
W odniesieniu do sfery prawnej, niezbędnym 
jest wprowadzenie do polskiego prawodaw-

banderą) oraz firm polskich (lub z polskim  
kapitałem); na pokładzie której znajdują się 
obywatele polscy; przewożącej towary będące 
własnością państwa polskiego (lub firm z pol-
skim kapitałem); pływającej pod zagraniczną 
banderą, ale z obywatelami Rzeczpospolitej 
Polskiej na pokładzie; prowadzącej zgodną  
z prawem morza żeglugę na obszarach mor-
skich innego państwa pod banderą Rzecz- 
pospolitej Polskiej. Rozważyć także należy 
możliwość objęcia tą definicją wrogich dzia-
łań wobec wszystkich pracowników (także 
obcokrajowców) jednostek i instalacji, które są 
własnością firm polskich. Niezbędne jest rów-
nież prawne usankcjonowanie zakresu zadań 
państwa w sferze zapewnienia bezpieczeń-
stwa transportu. Powinny one uwzględniać 
możliwość prowadzenia wszelkich przedsię-
wzięć o charakterze prawnym, ekonomicznym  
i organizacyjnym, których celem jest zabez-
pieczenie kompleksu transportowego przed 
aktami bezprawnej ingerencji. 

Wdrożenie zapisów regulujących zakres 
prowadzonych operacji przeciwko aktom bez-
prawnej ingerencji powinno zostać oparte na 
szerokiej interpretacji artykułu 105. Konwen-
cji UNCLOS, który stwierdza, że „zajęcie  
pirackiego statku morskiego jest możliwe 
przez jednostkę pozostającą w służbie pań-
stwowej, a o wymiarze kary czy też dalszym 
postępowaniu z takim obiektem decydują sądy 
państwa, którego jednostki zajęły statek”. Zapis 
ten pozwala nie tylko na podjęcie działań wobec 

Przeciwdziałanie incydentom morskim o charakterze hybrydowym.  
Uwarunkowania prawne i postulowany system szkolenia w MW RP  

w świetle Konwencji o Prawie Morza (UNCLOS)
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Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

aktu bezprawnej ingerencji na obszarach morza 
otwartego, ale także objęcie sprawców ataku 
polską jurysdykcją prawną. Jego treść pozwala 
także na rozszerzenie prawa do podjęcia inter-
wencji na wody państw znajdujących się w stanie 
rozkładu i nie będących w stanie zapewnić 
sprawowania jurysdykcji prawnej na swych 
akwenach. Natomiast w pełni należy akcep-
tować zapisy ograniczające zakres operacji 
antypirackiej do działań mających na celu: 
uwolnienie pasażerów i załogi porwanego 
statku; unieszkodliwienie napastników, którzy 
zdobyli lub próbują zdobyć statek; zapewnienie 
bezpieczeństwa innym statkom, ich pasażerom 
i załodze oraz pracownikom morskich organiza-
cji, a także obiektów portowych (w wypadku 
dokonania ataków w porcie). Regulacje naro-
dowe muszą jednak określić formy przewidy-
wanych działań, które powinny uwzględniać 
możliwość prowadzenia działań w postaci: 
ostrzału jednostki podejrzanej o akt bezpraw-
nej ingerencji; odbijania porwanych jednostek 
oraz zabezpieczenia jednostek przez system 
monitoringu i reakcji na wezwanie. Równocześ-
nie, narodowe regulacje powinny stwarzać moż-
liwość podjęcia działań antyterrorystycznych 
na morzu otwartym oraz zawierać procedury 
uzyskiwania zgody na prowadzenie takich akcji 
na wodach znajdujących się pod jurysdykcją 
państwa trzeciego. Ze względu na możliwość 
operowania na akwenach formalnie pod-

prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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niających także wsparcie udzielane przez inne 
struktury sił morskich państwa. Ponadto, pod-
jęcie tych szkoleń traktuję jako działania in-
terwencyjne, niwelujące fakt ich prowadzenia 
w oparciu o niejednolite procedury. 

O wiele istotniejszym zadaniem w sferze 
szkoleniowej jest wprowadzenie do procesu 
kształcenia kadr morskich zajęć odnoszących 
się do innych form zagrożeń bezpieczeństwa 
morskiego państwa. Powinny one dotyczyć 
zwłaszcza działań mających na celu przeciw-
działanie incydentom morskim, w tym akcjom 
o charakterze dywersyjno-sabotażowym oraz 
ukierunkowanych na uniemożliwienie wejścia 
jednostki na dany akwen i kontrolę przewozów, 
przez podjęcie reakcji zgodnej z zapisami 
międzynarodowego prawa morza i tzw. zwy-
czajem morskim. 

Zasadne jest rozszerzenie procesu szkolenia 
kadry dowódczej (w ramach kursów specjalistycz-
nych i studiów podyplomowych) o kwestie zwią-
zane z: prawnymi aspektami wykorzystania 
akwenów morskich; zadaniami administracji 
morskiej państwa; przeciwdziałaniem nie-
tradycyjnym zagrożeniom bezpieczeństwa 
oraz skutecznym zwalczaniem przeciwnika, 
posługującego się metodami określanymi jako 
asymetryczne czy hybrydowe, w sposób nie-
prowadzący do eskalacji napięcia.
asymetryczne czy hybrydowe, w sposób nie-

W Audytorium Biblioteki Głównej Aka-
demii MW w Gdyni 73 absolwentów 

uczelni otrzymało – 26 sierpnia – dyplomy 
ukończenia studiów wyższych II stopnia.

Rektor-komendant AMW kadm. prof. dr 
hab. Tomasz Szubrycht w przemówieniu pod-
kreślił wagę stałego poszerzania wiedzy 
i kompetencji przez przyszłych oficerów pol-
skiej floty wojennej – Otrzymanie dyplomu 
nie oznacza końca edukacji. Wymogi nowego 
pola walki, nowych okrętów i sprzętu będą 
zmuszały do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Dyplomy dla wytrwałych
Najlepsze wyniki w trakcie nauki osiągnęli: 

bosm. pchor. Seweryn Hass z Wydziału 
Mechaniczno-Elektrycznego (kierunek – „Me-
chanika i budowa maszyn”); bosm. pchor. 
Marcin Kaźmierczak z Wydziału Dowodzenia 
i Operacji Morskich (kierunek – „Systemy infor-
macyjne w bezpieczeństwie”) i bosm. pchor. 
Dawid Jutrzenka-Trzebiatowski z Wydziału 
Dowodzenia i Operacji Morskich (kierunek – 
„Systemy informacyjne w bezpieczeństwie”).

W uroczystości uczestniczyli (m.in.): 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, były rektor-komendant AMW 

kadm. w st. sp. Czesław Dyrcz, szef Biura 
Hydrograficznego MW kmdr Dariusz Kolator 
oraz szef szkolenia gdyńskiej 3. Flotylli Okrę-
tów kmdr Walter Jarosz.

Po ceremonii rozdania dyplomów odsłonięto 
tablicę pamiątkową „Promocja 2022”, umiesz-
czoną wśród innych tablic zawierających 
nazwiska absolwentów uczelni od początku 
jej powstania. Tego samego dnia dowódca 
operacyjny RSZ gen. broni Tomasz Piotrowski 
wręczył podchorążym patenty oficerskie. 
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legających jurysdykcji państw w stanie roz-
kładu, prawo wyrażenia zgody na takowe 
działania powinny posiadać także naczelne 
organy państwa.

W oparciu o powyższe regulacje należy 
uruchomić proces wdrażania w siłach mor-
skich Rzeczpospolitej Polskiej jednolitych 
procedur działania i kooperacji, a także jedno-
litego, a przynajmniej zbieżnego tematycznie, 
programu szkolenia. Kierowane do kadry 
dowódczej jednostek państwowych szkolenie 
w zakresie praktycznego przeciwdziałania 
zagrożeniom żeglugi powinno obejmować 
kwestie: procedur nadzorowania (asystowania) 
statków handlowym własnych i obcych bander; 
prawnych ograniczeń działań kontrolno-in-
spekcyjnych na akwenach morskich; wspierania 
i zabezpieczania działalności grup inspekcyjnych, 
w tym zasad ewentualnego użycia uzbrojenia; 
zasad postępowania na pokładach kontrolowanych 
jednostek, a zwłaszcza sposobów przeprowa-
dzania kontroli oraz znajomości dokumentacji 
statków handlowych.

Wskazując na konieczność podjęcia takiego 
szkolenia mam świadomość, że jest ono pro-
wadzone, zwłaszcza w Morskim Oddziale SG 
i przez załogi jednostek podległych Urzędom 
Morskim. Wskazuję jedynie na konieczność 
korelacji tematycznej tych szkoleń (w miarę 
jednolite procedury działania) i powszechnie 
prowadzonych, wspólnych ćwiczeń, uwzględ-
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Dokumenty doktrynalne są oficjal-
nymi dokumentami określającymi 
główne cechy nowego środowiska 

bezpieczeństwa, cele i podstawowe zada-
nia NATO w zakresie bezpieczeństwa. 
Zawierają ponadto wytyczne dotyczące 
transformacji i adaptacji natowskich sił zbroj-
nych. Opracowane dokumenty doktrynalne 
(koncepcje strategiczne, strategiczne zale-
cenia i wytyczne, środki implementacji 
koncepcji strategicznych, wszechstronne 
wytyczne polityczne i ministerialne, doku-
menty uzupełniające, raporty i oświad-
czenia) są wiarygodną deklaracją celów 
sojuszniczych oraz zapewniają najwyższy 
poziom wytycznych dotyczących środ-
ków politycznych i wojskowych, które mają 
zostać użyte do osiągnięcia tych celów. 
Dokumenty te stanowią podstawę wdra-
żania polityki NATO jako całości. 

Najważniejszymi dokumentami dok-
trynalnymi są koncepcje strategiczne, 
które określają nowe wyzwania sojuszu 
w obszarze bezpieczeństwa oraz kierują 
jego dalszym rozwojem politycznym i woj-
skowym. Podczas tzw. zimnej wojny koncepcje 
strategiczne były opracowywane przez struk-
tury wojskowe i zatwierdzane przez władze 
polityczne sojuszu. Dokumenty te były nie-

Rozdział pierwszy poświęcono ogól-
nym zmianom polityczno-militarnym, 
mającym istotny wpływ na rozwój sojuszu. 
Dotyczyły one konfiguracji polityczno-
-wojskowej, struktury dowodzenia i struk-
tury sił oraz integracji wojskowej człon-
ków paktu północnoatlantyckiego. 

W rozdziale drugim scharakteryzowano 
doktryny i strategie NATO okresu tzw. zim-
nej wojny. Szczegółowo ukazano treść 
czterech koncepcji strategicznych (wraz 
z dokumentami uzupełniającymi), od których 
zależał kształt środowiska bezpieczeń-
stwa i rozwój myśli wojskowej do 1990 roku. 

W rozdziale trzecim omówiono doku-
menty doktrynalne sojuszu, które powstały 
w okresie tzw. zimnej wojny. Odnosiły się 
one (m.in.) do kwestii związanych z funk-
cjonowaniem sojuszu oraz kontrolą zbro-
jeń i rozbrojenia. Ważnymi dokumentami 
były umowy, porozumienia i protokoły, do-
tyczące postępującej unifikacji wojskowej 
oraz kontroli zbrojeń i rozbrojenia, pod-
pisane przez państwa członkowskie. 

W rozdziale czwartym (podobnie jak w roz-
dziale drugim) scharakteryzowano trzy kon-
cepcje strategiczne NATO, ale te wydane już 
po zakończeniu tzw. zimnej wojny, a więc 
w: 1990 roku, 1999 roku i 2010 roku. 

wania obowiązującej koncepcji strategicznej 
sojuszu. Natomiast wytyczne ministerialne za-
wierają bardziej szczegółowe zalecenia ilościo-
we oraz jakościowe dla dziedzin planowania. 
Określają one poziom ambicji NATO w katego-

riach wojskowych i zapewniają odpowiednim 
dyscyplinom planowania dalsze, strategiczne 
kierunki polityczno-wojskowe.

Opracowane dokumenty doktrynalne, przyj-
mowane przez sojusz w przeszłości i obecnie, 
odegrały i nadal odgrywają istotną rolę w kształ-
towaniu bezpieczeństwa międzynarodowego, 
przezwyciężaniu podziałów oraz promowaniu 
pokojowej transformacji. Służą do wyznaczania 
szerokich ram politycznych dla prac sojuszu, 
definiują bowiem nie tylko najważniejsze zagro-
żenia, wyzwania i szanse stojące przed NATO, 
ale także wskazują przyszłe działania, metody 
i sposoby przeciwstawienia się niebezpiecz-
nym sytuacjom. Treść dokumentów odzwier-
ciedla konieczność dostosowania sojuszu do 
nowych warunków i pojawiających się wyzwań.

W monografii omówiono (w porządku 
chronologicznym) dokumenty zatwierdzone 
przez członków NATO, rozpatrywane problemy 
i podjęte decyzje. Autor starał się jasno przed-
stawić ciągłość działań sojuszu oraz zmiany 
w nim zachodzące, w kontekście opublikowa-
nych dokumentów. Monografia obejmuje 
okres od powstania Organizacji Traktatu Pół-
nocnoatlantyckiego do końca 2021 roku.

Z okazji 100. rocznicy utworzenia Akademii Marynarki Wojennej została wydana 
nowa książka autorstwa wiceadm. rez. dr. hab. Stanisława Zarychty – „Dokumenty 

doktrynalne kształtujące politykę Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

NATO w doktrynach

W rozdziale piątym przedstawiono natow-
skie dokumenty doktrynalne, opublikowane po 
zakończeniu tzw. zimnej wojny, w tym doty-
czące transformacji i budowy potencjału NATO 
oraz jego partnerstwa z krajami trzecimi. 

W rozdziale szóstym omówiono dokumenty 
dotyczące programu długoterminowej trans-
formacji wojskowej NATO. 

Ostatni rozdział poświęcono działaniom 
sojuszu w zakresie opracowania nowej kon-
cepcji strategicznej. Szczegółowo omówiono 
raport „NATO 2030: Zjednoczeni dla nowej 
ery”, który opracowano pod koniec 2020 roku. 

W załącznikach monografii przedstawiono 
dokumenty, które uzupełniały lub wchodziły 
w skład koncepcji strategicznych w czasach 
tzw. zimnej wojny. Przestudiowanie ich umoż-
liwi czytelnikowi poznanie głównych założeń 
i wytycznych, które wpływały na rozwój i trans-
formację sojuszu północnoatlantyckiego.

Monografia znacząco poszerza wiedzę 
o dokumentach doktrynalnych, które autor za-
prezentował w publikacji „Doktryny i strategie 
NATO 1949–2013”, wydanej w 2014 roku. 

oprac. Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

jawne. Po zakończeniu zimnej wojny opraco-
waniem koncepcji strategicznych kierowały 
władze polityczne, którym doradzało kierow-
nictwo wojskowe. Różnica ta wynikała z tego, 
że od 1990 roku NATO przyjęło znacznie 
szerszą definicję bezpieczeństwa, w której 
dialog i współpraca stały się integralną częścią 
strategicznego myślenia sojuszu. Przyjęto także 
szersze podejście, w którym pojęcia współ-
pracy i bezpieczeństwa uzupełniały dwie pod-
stawowe kategorie: odstraszania i obrony. 
W odniesieniu do sojuszu był to czas dialogu 
i współpracy oraz poszukiwania nowych spo-
sobów utrzymania pokoju i stabilności.

Z kolei wszechstronne wytyczne polityczne 
zajmują w hierarchii ważności dokumentów 
miejsce między koncepcją strategiczną, a bardziej 
szczegółowymi wytycznymi ministerialnymi. 
Są one wysokiej rangi dokumentem dorad-
czym, wspierają działania NATO i wyznaczają 
ogólne ramy funkcjonowania oraz kierunek 
transformacji sojuszu. Takie umiejscowienie 
tego dokumentu umożliwia nie tylko uzupeł-
nienie założeń strategicznych NATO, ale także 
uwzględnienie zmian zachodzących w środo-
wisku bezpieczeństwa, bez potrzeby rewido-
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Pierwszy panel konferencji poświęcono 
Okrętowi-Muzeum  ORP „Błyskawica”, 
który obchodzi jubileusz 85-lecia. Jego 

udział w operacji „Torch” w 1942 roku przy-
pomniał prof. dr hab. Maciej Franz z Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Z kolei 
dyrektor Muzeum MW Tomasz Miegoń przy-
bliżył okoliczności nieszczęśliwego wypadku 
na jego pokładzie w 1967 roku, a st. chor. 
sztab. mar. Dariusz Chełmowski przedstawił 
relację z wizyt załogi okrętu w Cowes – miasta, 
które broniła „Błyskawica” w kwietniu i maju 
1942 roku. Zostały zaprezentowane także, 
przez dr. hab. Piotra Semkowa z Akademii MW, 
materiały o okręcie znalezione w zasobach IPN. 

W drugim panelu zaprezentowano postaci 
związane z MW. Rafał Michliński (IPN War-
szawa) przybliżył sylwetkę st. mar. Tadeusza 

(7.X.1571 r.) i jej wpływ na kształtowanie 
i upowszechnianie polskojęzycznej terminolo-
gii nautycznej. Panel zakończył prof. dr hab. 
Krzysztof Kubiak (UJK Kielce), omawiając 
szwedzkie armaty morskie w bateriach artyle-
rii stałej na Linii Kalix (szw. Kalixlinjen).

Konferencję zakończono panelem „Strategia 
i taktyka”, w którym zostały zaprezentowane 
referaty: prof. dr. hab. Piotra Mickiewicza 
„Redefinicja zadań MW RP w świetle przeobra-
żeń polityki państwa w III dekadzie XXI wieku”, 
dr. inż. Roberta Rybaka (UMK) „Sztuka operacyj-
na MW – morskie operacje desantowe na kierun-
ku jutlandzkim” oraz dr. inż. Ryszarda Demczuka 

Ślesickiego, który służył we Flotylli Pińskiej. 
Kolejny prelegent – Robert Karabin przedstawił 
historię Wiktora Łomidze – Gruzina służącego 
w polskiej MW. Zastępca dyrektora Muzeum MW 
Aleksander Gosk skupił się na nietuzinkowej 
sylwetce kmdr. Juliana Czerwińskiego – kroni-
karza środowiska oficerów MW II RP. 

W dalszej części konferencji można było 
usłyszeć referaty (m.in.) „Pucki dzień żołnierza 
15.VIII.1922 r. – 100 lat od pierwszej marynar-
skiej tragedii nad Bałtykiem” (dr hab. Andrzej 
Olejko, PWSET w Jarosławiu) i „Wołyń nad 
Bałtykiem – działalność LMiK w województwie 
wołyńskim w II połowie lat 30. XX wieku” 
(dr hab. Adam Ostanek, WAT). 

Drugi dzień konferencji otworzył panel „Na 
obcych morzach”, w którym (m.in.) Bohdan 
Kukliński (UW) omówił bitwę pod Lepanto 

W sali audytoryjnej Muzeum MW w Gdyni odbyła się – 
25-26 sierpnia – IV edycja konferencji naukowej „Wojna 
i morze – od średniowiecza po współczesność”.  

„Ewolucja sztuki wojennej w świetle współ-
czesnych wyzwań i zagrożeń”. 

Wybrane materiały konferencyjne zostaną 
opublikowane w kolejnym numerze Biuletynu 
Historycznego Muzeum MW.

Wojna i morze

opublikowane w kolejnym numerze Biuletynu 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Dodatkową atrakcją tegorocznych pikników 
z okazji Święta Wojska Polskiego była 

poczta polowa. Z tej okazji Wojskowe Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 
wydało serię „Żołnierskich pocztówek”, łączą-
cych historię i współczesność Wojska Polskiego. 
Przedstawiono na nich: Wojska Lądowe, Woj-
ska Specjalne, Siły Powietrzne, Wojska Obrony 
Terytorialnej, a także kobiety w wojsku, wojskową 

Pocztówki z morzem w tle
służbę zdrowia oraz współpracę Wojska Pol-
skiego z sojusznikami w ramach NATO. 

Nie zabrakło pocztówki poświęconej polskiej 
Marynarce Wojennej, na której przedstawiono 
fregatę rakietową ORP „Gen. T. Kościuszko” 
oraz niszczyciel ORP „Błyskawica”. 

Element morski pojawił się również na 
pocztówce „Zostań żołnierzem Rzeczypo-
spolitej”, zachęcającej młodych ludzi do pod-
jęcia służby wojskowej. 

Autorem zdjęcia okrętu wykorzystanego 
w projekcie jest bsmt Michał Pietrzak. (AP)
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względu na pilność zadań, szkolenie prowa-
dzono w ramach lotów bojowych. Po czterech 
dniach siedem załóg wykonało pierwszy lot 
bojowy nad Atlantyk. Jako pierwszy wystar-
tował Wellington IC (Z1072) ppor. pil. Jerzego 
Iszkowskiego z dowódcą dywizjonu na po-
kładzie jako nawigatorem. Niemieckich okrę-
tów podwodnych (U-Bootów) nie spotkano. 
Podobnie było w kolejnych dniach. 

26 maja otrzymano zadanie wymiatania 
okrętów podwodnych z rejonu o współrzęd-
nych geograficznych 53°00'N do 57°00'N i od 
10°00'W do 17°00'W. Wystartowało łącznie 
pięć samolotów. 

Niemcy zdawali sobie sprawę, że odcięcie Wielkiej Brytanii od dostaw surowców i zaopatrzenia 
wyeliminuje ją z wojny. Kriegsmarine zwiększyła liczbę okrętów podwodnych kierowanych do walki 
z alianckimi konwojami na Atlantyku. W latach 1942-43 sytuacja stała się krytyczna, gdyż U-Booty 
zatapiały więcej statków z zaopatrzeniem niż Anglicy i ich sojusznicy mogli zbudować. Straty żeglugi 
alianckiej wynosiły średnio 730 tys. ton miesięcznie (np. w okresie luty-kwiecień 1942 roku), z czego 
około 500 tys. ton (ok. 85 statków) zatapiały U-Booty na Północnym Atlantyku. W tej sytuacji Wielka 
Brytania przesunęła siedem dywizjonów bombowych do Lotnictwa Obrony Wybrzeża. Wśród nich, 
od 7 maja 1942 roku, znalazł się polski 304. Dywizjon Bombowy Ziemi Śląskiej im. księcia Józefa 
Poniatowskiego. Na tę decyzję wpłynęły (m.in.) poważne straty poniesione przez dywizjon 
(jedna trzecia stanu) w działaniach bojowych oraz trudności w ich uzupełnieniu. 

Czołówka dywizjonu przebazowała 
się 10 maja 1942 roku na lotnisko 
Tiree na Hebrydach, leżących na 
północny zachód od wybrzeża 

Szkocji. Cały dywizjon przeniósł się tam 
14 maja 1942 roku i został włączony w skład 
15. Grupy Lotnictwa Obrony Wybrzeża. Do 
zadań dywizjonu należało: patrolowanie oraz 
zwalczanie okrętów podwodnych i nawod-
nych nieprzyjaciela (zarówno w dzień jak 
i w nocy); ratownictwo morskie; osłona kon-
wojów oraz bombardowanie portów wroga. 

Lotnisko Tiree nie było jeszcze ukończone. 
Warunki bytowe personelu lotniczego były 
trudne. Mieszkano w zimnych, nieszczelnych 
żelaznych barakach, zwanych „beczkami 
śmiechu” z powodu ich okrągłego kształtu. 
Zimne i porywiste wiatry oraz częste opady 
deszczu dodatkowo utrudniały życie. Na Tiree 
mówiono, że deszcz pada tu poziomo. Samoloty 
obsługiwano pod gołym niebem. W razie potrzeby 
można było liczyć na pomoc angielskiego 

CZĘŚĆ 21

1. Wellington IC „Śląsk” 
w barwach Coastal Command.

2. Odprawa załogi po locie bojowym

personelu 224. Dywizjonu RAF, który tam 
stacjonował od pewnego czasu. Scharaktery-
zował to miejsce kpt. Bronisław Lewkowicz 
następująco – Wyspa okropnie mała i gdyby 
nie wzorowa nawigacja łatwo by ją było minąć. 
Poza kilkoma chałupkami zamieszkałymi 
przez tamtejszą ludność, porozumiewającą się 
szkockim językiem „Gaelic”, większość tubyl-
ców to czworonożne barany i owce mówiące już 
językiem dla nas całkiem niezrozumiałym. 

Polskim dywizjonem dowodził w tamtym 
czasie mjr obs. Stanisław Poziomek. Zmiana 
warunków pracy bojowej wymagała również 
gruntownego przeszkolenia załóg, jednak ze 

Lotnictwo morskie w latach 1940-1947

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej
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Załoga sierż. pil. Henryka Kucia (Z1112) – 
w składzie: nawigator kpt. obs. Jan Buczma 
(dowódca eskadry „B”), kpt. obs. Marian 
Dydziul, sierż. radioop. Tadeusz Kamyszek, 
plut. strz. Jan Wojas i kpr. strz. Nikita Tałach – 
zaatakowała okręt podwodny szykujący się do 
ataku na konwój. 

Obudzono nas wcześnie rano – wspominał 
później płk obs. Jan Buczma. O czwartej był 
briefing – odprawa na patrol kilku załóg. Oficer 
operacyjny odsłonił mapę rejonu naszego 
działania, na której nakreślone były trasy do 
miejsc patrolowania. Pamiętam, były ponume-
rowane, a rejony patrolowania oznaczone lite-
rami. Gdy spojrzałem na swoją trasę, oznaczoną 
numerem jeden, ciarki przeszły mnie na wylot, 
ale trzeba było trzymać fason, bo patrzyła na 
mnie cała załoga. Taki szmat drogi, żadnego 
lądu, tylko sama woda, zimna, jeszcze teraz 
mną wstrząsa. Kurs dolotu do wyznaczonego 
rejonu wód Atlantyku – ponad 600 mil – 
wprost na zachód. Dwie godziny dolotu, cztery 
patrolowania i dwie powrotu! Jeszcze tak długo 
nie wisiałem w powietrzu – i to od startu do 
lądowania nad wodą! Wysokość nakazana – 
1000 do 2000 stóp. Zachmurzenie po trasie 
i w rejonie patrolowania zmienne, widzial-
ność dobra. Good luck! – powiedziano nam 
przed udaniem się do samolotu. 

Wysepka z naszym lotniskiem zniknęła 
szybko za nami. Siła północno-zachodniego 
wiatru nieco zmalała, pofalowane morze bieliło 
się grzywami spienionych fal. Od czasu do 
czasu robiłem namiary i podawałem kurs pilo-
towi, samolotem solidnie huśtało. Cała załoga 
obserwowała dokoła morze i przestrzeń, mog-
liśmy spotkać przecież niemiecki patrolowy 
samolot dalekiego zasięgu Fw-200 „Condor”. 
Mówiono nam na odprawie, że pokazują się 
w tym rejonie. Czas na razie szybko mijał, bez 
żadnych podejrzanych spostrzeżeń. Na trasie 
wiatr zmieniał się wyraźnie na południowo-
-zachodni, a jego siła najwyraźniej zmalała, 
morze było już spokojniejsze. Po dwóch godzinach 
byliśmy w wyznaczonym rejonie patrolowania. 
Znów minęły dwie godziny na patrolowaniu, 
silniki pracowały bez zastrzeżeń... Przez okna 
w chmurach prześwitywało słońce...

Nagle, w przodzie, na powierzchni morza 
zamajaczyło coś ciemnego. Pilot pierwszy za-
uważył niemiecki okręt podwodny na wynu-
rzeniu i dał znać załodze. W tym rejonie nie 
było alianckich okrętów podwodnych – tak nas 
zapewniono na odprawie przed lotem. A więc 
na pewno U-Boot!

Teraz akcja potoczyła się szybko, nie było 
czasu na bliższe analizowanie sytuacji. Trzeba 
było szybko działać. 

– Wykonuj skręt w lewo na niego, kurs 350! 
Wydałem komendę pilotowi. – Otwórz luki 
bombowe, zniżaj się i celuj!

– Okay! – krzyknął do intercomu pilot. 
– Kurs 340! Celuj!

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

B A N D E R A

Musiał oberwać! Tylny strzelec poprawił mu 
długą serią karabinów maszynowych. Szybko 
zawróciliśmy do drugiego ataku, bo U-Boot 
zaczął się zanurzać, ale szło mu to jakoś nie-
zdarnie. Kolejne dwie bomby – podobnie jak 
pierwsze – były również celne i musiały dać się 
wrogowi we znaki. Przy trzecim nalocie widać 
było jego ciemny grzbiet zalewany falami. 
Duża plama oliwy czy ropy wydobywała się 
na powierzchnię morza. Walnęliśmy w to 
miejsce ostatnie dwie bomby. Znów wszystko 
się zakotłowało i zmieszało od wybuchów. 

Zaczęliśmy krążyć nad miejscem zanurzenia 
się U-Boota. Plama oleista powiększała się, 
na powierzchni morza pokazały się jakieś rupie-
cie. Zarówno ja, jak i załoga, byliśmy pewni, 
że zatopiliśmy pierwszy okręt podwodny, cie-
szyliśmy się z odniesionego sukcesu. Radio-
telegrafista nadał depeszę do stanowiska 
dowodzenia. Wkrótce dostaliśmy komendę, 
aby zawracać do bazy. 

Po ataku załoga polskiego Wellingtona IC 
sprowadziła angielski niszczyciel. Admiralicja 
uznała okręt za prawdopodobnie uszkodzony.

W owym czasie latano na patrole w dzień. 
Lot trwał 8-10 godzin, na pułapie od 1000 do 
3000 tysięcy stóp (od 330 do 1000 metrów). 
Załoga musiała być cały czas skoncentrowana, 
wypatrując z jednej strony okrętów podwod-
nych nieprzyjaciela na powierzchni wody, 
zaś z drugiej – jego samolotów myśliwskich 
na niebie. 

Zwykle zabierano do komory bombowej 
sześć bomb głębinowych oraz dwie bomby 
przeciw okrętom podwodnym, które można 
było zrzucać pojedynczo, po dwie lub jedno-
cześnie wszystkie. 

Idealnym sposobem atakowania okrętu 
podwodnego był atak z niskiego pułapu (oko-
ło 15-20 metrów) z małą prędkością wzdłuż 
kadłuba okrętu w kierunku jego ruchu. Jednak 

Załoga ppor. pil. Jerzego Iszkowskiego 
przed Wellingtonem IC. Trzeci od lewej 
mjr obs. Stanisław Poziomek (dowódca 
dywizjonu), który latał jako nawigator

Samolot, rozpędzając się w nurkowaniu, 
walił wprost na rybi kształt niemieckiego 
U-Boota. Nie zauważył nas chyba do ostatniej 
prawie chwili. Pierwsze dwie bomby głębinowe 
obramowały z jednej i drugiej strony kadłub 
U-Boota. Fontanny wody zakryły go zupełnie. 

lot na tak niskim pułapie był niebezpieczny, 
zwłaszcza przy słabej widoczności. 

31 maja 1942 roku załoga por. pil. Ryszarda 
Figury (Z1181) zameldowała o ataku na okręt 
podwodny. Jednakże, w tym przypadku, po 
analizie zdjęć uznano, że załoga zaatakowa-
ła... rekina. Niektóre rekiny osiągają długość 
10 metrów i tego typu pomyłki nie były 
niczym niezwykłym. 

Tego dnia około godz. 15.00 Wellington IC 
(DV781) z załogą chor. pil. Edwarda Jońskiego 
został zmuszony do wodowania na skutek 
awarii silników. Kłopoty kolegów zauważyła 
załoga sierż. pil. Antoniego Kosturkiewicza 
(HF836) i nadała depeszę sytuacyjną. 

Mechanicy podczas regulacji 
silnika lotniczego Bristol
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Budowa trzech hybrydowych okrętów 
podwodnych typu Wilk (minowo-
-torpedowych) we Francji była 
zaledwie pierwszą fazą programu 

utworzenia polskich sił podwodnych. Kiedy 
w Kierownictwie MW zdecydowano w 1933 roku 
o konieczności rozbudowy floty podwodnej, 
coraz częściej brano pod uwagę Niemcy za 
potencjalnego przeciwnika w ewentualnych 
działaniach wojennych. W latach 1931-1934 koń-
czono tam budowę stosunkowo dużych krążow-
ników ciężkich (wówczas klasyfikowanych 
jako „panzershiffe”, czyli okręty pancerne) 

Trudne początki
Działania na morzu podczas I wojny świa-

towej jednoznacznie wykazały, jak skuteczną 
bronią są okręty podwodne. Choć pod wzglę-
dem konstrukcyjnym były to jednostki dalekie 
od ideału (w praktyce, były to okręty nawodne, 
dysponujące możliwością krótkotrwałego 
zanurzenia), to ich zastosowanie wprowadziło 
nie lada zamęt (by nie powiedzieć terror) na 
światowych liniach komunikacyjnych. Kiedy 
28 listopada 1918 roku Naczelnik Państwa 
Polskiego Józef Piłsudski wydał dekret 
o utworzeniu Marynarki Wojennej, jednym 
z priorytetów nowego polskiego rządu stało 
się pozyskanie okrętów podwodnych. Dla 

szefa Sekcji MW Ministerstwa Spraw Woj-
skowych pułkownika marynarki Bogumiła 
Nowotnego było oczywiste, jak ważną rolę 
w polskiej flocie wojennej będą odgrywały 
jednostki tej klasy. Już w 1919 roku opracowano 
10-letni plan jej rozwoju, w którym główny nacisk 
położono na budowę okrętów podwodnych.

Po szczegółowych analizach, rząd polski 
uznał ten plan za nierealny i w 1921 roku za-
stąpiono go 3-letnim programem rozwojowym. 
Zakładał on (m.in.) pozyskanie dwóch okrętów 
podwodnych i ponad 20 jednostek innych klas. 
Rząd liczył na dużą pomoc Francji, jednak 

W sierpniu minęło 91 lat od przyjęcia do służby ORP „Ryś” – pierwszego okrętu podwodnego 
w historii polskiej Marynarki Wojennej. Jednostka ta, wraz z bliźniaczymi ORP „Wilk” i ORP „Żbik”, 
należała do osobliwego grona tzw. „podwodnych stawiaczy min”, których to koncepcja niespecjalnie 
sprawdziła się w ogólnym rozrachunku. Tym niemniej, trzy okręty podwodne typu Wilk stanowiły 
wówczas istotne wzmocnienie potencjału świeżo powstałej naszej siły orężnej na morzu.

Pierwszy okręt podwodny 
II Rzeczpospolitej

1. ORP „Żbik” i ORP „Ryś” zacumowane 
w bazie MW na Oksywiu w 1935 roku. 

W tle widoczna figura Matki Boskiej 
Stella Maris i ul. Arciszewskich 

2. Fotografia lotnicza okrętu 
podwodnego ORP „Ryś” (1932 rok) 

CZĘŚĆ 1

typu Deutschland. Oficjalnie motywowano to 
„koniecznością obrony Prus Wschodnich 
przed Polską”. Co więcej, ówczesne wydatki 
na rozbudowę Kriegsmarine aż dziesięcio-
krotnie przekroczyły budżet polskiej MW. 

Tworzenie doktryny
Głównym rywalem Polski (w praktyce)

wciąż jednak pozostawał Związek Radziecki. 
Możliwość agresji ze strony tego kraju trak-
towano całkiem poważnie jeszcze na początku 
lat 30. XX wieku i właśnie temu zagadnieniu 
podporządkowano długofalowe koncepcje 
rozwoju floty. Początkowo Kierownictwo MW 
planowało zamówić okręty podwodne o wypor-

bezowocnie. Wobec tego Kierownictwo MW 
opracowało kolejny plan rozwoju floty – tym 
razem bez udziału Francuzów. Niestety, kłopoty 
finansowe państwa oraz inflacja spowodowały, 
że ograniczono się jedynie do rozbudowy floty 
rzecznej. Faktyczny program budowy i roz-
woju polskiej floty podwodnej rozpoczął się 
w połowie lat 20. XX wieku.

Geneza
Po wizycie w Polsce marszałka Ferdynanda 

Focha (w 1921 roku) ponownie zacieśniono 
współpracę z Francją. W efekcie opracowano 
kolejny, tym razem 12-letni program roz-
budowy floty, uwzględniający pozyskanie 

ności 700-900 ton (typu Wilk). W razie kon-
fliktu z ZSRR okręty te miałyby prowadzić 
rozpoznanie ruchu radzieckiej floty w Zatoce 
Fińskiej oraz przechwytywać jej okręty pod-
czas podejścia do polskich wybrzeży. Ponieważ 
prędkość marszowa największych jednostek 
sowieckich (starych pancerników typu Gangut) 
wynosiła 16 węzłów, przechwytujące je okręty 
podwodne musiały rozwijać – na powierzchni 
(podczas przejścia) – prędkość co najmniej 
20 węzłów. Miało to pozwolić na swobodne wyj-
ście na pozycję do ataku, w trakcie marszu pan-
cerników z Kronsztadu do Zatoki Gdańskiej.
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Okręt podwodny ORP „Wilk” (64A)  
w styczniu 1942 roku

przez ambasadora RP we Francji Alfreda 
Chłapowskiego), a ORP „Ryś” w stoczni Ate-
liers et Chantiers de la Loire (ACL) w Nantes.

Budowa
Zgodnie z kontraktem, stocznie zobowią-

zały się do budowy i kompletnego wyposażenia 
trzech minowych okrętów podwodnych w ter-
minie 29-33 miesięcy (plus kolejne 3-4 miesiące 

oraz stoczni Ateliers et Chantiers de la Loire 
w Nantes na budowę prototypu (przyszłego 
ORP „Wilk”) zawarto dopiero 1 grudnia 
1926 roku. Ograniczone moce przerobowe 
niewielkiej, prywatnej stoczni Chantiers et 
Ateliers Augustin Normand (CAAN) oraz 
naciski francuskiego lobby przemysłowo-
-bankowego sprawiły, że kolejne dwa okręty 
musiały zostać wybudowane gdzie indziej. 
Przyszły ORP „Żbik” miał zostać zbudowany 
w stoczni Chantiers Navals Française (CNF) 
w Caen-Blainville (notabene preferowanej 

aż 12 dużych okrętów podwodnych. Minister-
stwo Spraw Wojskowych uznało jednak to 
przedsięwzięcie za nierealne do zrealizowania. 
Ostatecznie, po dokonaniu pewnych modyfi-
kacji, ów program przerodził się w „Mały 
program rozbudowy floty na lata 1925/28”. 
W pierwotnej wersji przewidywał on pozyska-
nie we Francji 9 dużych okrętów podwodnych 
(6 torpedowych i 3 minowych). Zakładano 
bowiem, że na każdy okręt znajdujący się 
w morzu musi przypadać drugi w pełnej 
gotowości bojowej i trzeci w trakcie szkolenia 
załogi. Pozwalałoby to na utworzenie trzech 
grup dysponujących trzema okrętami tego 
samego typu. Powołana przez ministra spraw 
wojskowych gen. dyw. Władysława Sikorskiego 
„Komisja dla ustalenia typów łodzi podwod-
nych dla marynarki polskiej” (pod przewod-
nictwem kadm. Wacława Kłoczkowskiego) 
określiła parametry taktyczno-techniczne 
potrzebnych jednostek. Były to małe okręty 
torpedowe (670 ton wyporności nawodnej, 
8 wyrzutni torped z 14 torpedami w zapasie) 
i średnie uniwersalne stawiacze min (980 ton 
wyporności nawodnej, 6 wyrzutni torped 
z 10 torpedami w zapasie, 30 min). Dodatkowo, 
oba typy miały dysponować sporym zasię-
giem operacyjnym (7000-8000 mil morskich 
przy prędkości ekonomicznej) i krótkim 
czasem zanurzenia (do 30 sekund).

Komisja przeanalizowała oferty stoczni 
francuskich, brytyjskich i włoskich. Jako 
podstawę do dalszych prac wybrano obiecu-
jące projekty francuskich stoczni w Nantes 
i w Hawrze. Komitet Ekonomiczny Rady Mini-
strów poparł co prawda program budowy 
okrętów we Francji, ale ostatecznie zgodził 
się tylko na 6 okrętów (3 minowe i 3 torpedowe). 
Do oficjalnego złożenia zamówienia w Paryżu 
wyznaczony został Jerzy Świrski – wówczas 
jeszcze w stopniu komandora – jednak przed 
podpisaniem umowy otrzymał telegram 
z Warszawy, w którym poinformowano go, 
że w pierwszej fazie mogą być sfinansowane 
trzy okręty (typu Wilk) o wyporności (nawod-
nej) 980 ton każdy, gdyż tylko na tyle wystar-
czał wówczas francuski kredyt.

Z uwagi na tzw. przewrót majowy, umowę 
z francuskim konsorcjum stoczni Chantiers 
et Ateliers Augustin Normand w Hawrze 

miały zająć próby stoczniowe oraz zdawczo-
-odbiorcze). Łączny koszt zamówienia ustalono 
na 31,7 mln zł (wg kursu walut z 1926 roku), 
co dawało średnio około 10,6 mln zł za jeden 
okręt. Projekt oparto na założeniach taktyczno-
-technicznych opracowanych przez polskich 
ekspertów jeszcze w 1924 roku, a także na 
dokumentacji francuskich podwodnych sta-
wiaczy min typu „Saphir”, budowanych od 
1926 roku przez stocznię Chantiers et Ateliers 
Augustin Normand w Hawrze. Odpowiednio 
zmodyfikowany projekt miał stać się podstawą 
planów dla polskiej serii. W praktyce były to 
bardzo duże (jak na tamte czasy), oceaniczne 
jednostki. Zaprojektowano je do pełnienia 

funkcji zarówno klasycznych okrętów pod-
wodnych (torpedowych), jak i podwodnych 
stawiaczy min. Gdyby nie niesamowicie długi 
proces ich budowy (stocznie przekroczyły 
termin aż o dwa lata), mogłyby przez pewien 
czas dzierżyć prymat jednych z największych 
i najnowocześniejszych jednostek w swojej 
klasie na świecie.

Ceremonia położenia stępki pod przyszły 
ORP „Ryś” miała miejsce w stoczni w Nantes 
28 maja 1927 roku, w obecności polskiego 
ambasadora Alfreda Chłapowskiego. 

Wizyta eskadry polskich okrętów 
podwodnych w Amsterdamie 

w 1934 roku. Na zdjęciu od lewej: 
ORP „Wilk”, ORP „Ryś” i ORP „Żbik” 

Norbert Kulpa, Sławomir J. Lipiecki
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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1. Trzon Floty Czarnomorskiej 
stanowią względnie nowoczesne (jak na 

rosyjskie standardy) fregaty rakietowe 
projektu 11356M (NATO: Krivak IV).

2. Rosja wykorzystuje na tym akwenie 
obecnie okręty podwodne przestarzałego 

projektu 877 Pałtus (Kilo). Na prawie 
pozbawionych sił morskich Ukraińców są – 

niestety – w zupełności wystarczające

Analiza potencjałów
Z drugiej strony mamy dość liczną Flotę 

Czarnomorską (z dowództwem mieszczącym 
się w Sewastopolu), która została dodatkowo 
wzmocniona jednostkami z innych związków 
taktycznych. Warto w tym miejscu nadmienić, 
że zarówno przed wybuchem konfliktu, jak 
również w jego początkowej fazie, Turcja ze-
zwalała na wejście różnych jednostek (w tym 
okrętów podwodnych spoza Floty Czarno-

jednostkami z innych związków taktycznych 
wchodzących w skład sił morskich Rosji oraz 
dysponowała jeszcze pewną liczbą jednostek 
o różnym przeznaczeniu, takich jak: okręty 
desantowe, okręty rozpoznania radioelek-
tronicznego i okręty pomocnicze o mniej-
szym potencjale bojowym. Stan techniczny tych 
jednostek nie jest dobry, a ich możliwości 
bojowe są (teoretycznie) bardzo ograniczone, 
na co ma wpływ nie tylko podeszły wiek, ale – 

Skład sił morskich Marynarki Wojen-
nej Ukrainy (Wijśkowo-Morśki Syły 
Ukrajinyo, w skrócie WMSU) przed 
wybuchem wojny nie prezentował 

się zbyt okazale. Na stanie floty znajdowała 
się jedna fregata ASW (Anti-Submarine War-
fare), czyli zwalczania okrętów podwodnych 
(w artykule jest stosowana oficjalna nomen-
klatura NATO – red.) proj. 11351 Nieriej 
(NATO: Krivak III) i – w zasadzie – z pełno-
morskich jednostek bojowych to by było na 
tyle… Ponadto, w linii było również kilka-
naście jednostek patrolowych (w tym m.in 
7 typu Gyurza-M), okręt dowodzenia „Slavu-
tych” (typu Bambuk), trzy dawne amerykań-
skie kutry patrolowe typu Island i po jednej 
łodzi patrolowej projektu 1400M Grif 
(NATO: Zhuk) oraz typu Matka. 

CZĘŚĆ 1

Czarnomorski 
„game changer”
24 lutego 2022 roku wywrócił do góry nogami nasz pogląd na sytuację bezpieczeństwa Polski 
i obudził zapomniane demony, które okazały się bardziej realne niż mogło się wcześniej wydawać. 
Pełnoskalowa wojna, rozpętana przez Rosję przeciwko Ukrainie, której głównym teatrem były i są 
działania na lądzie, jednocześnie z całą mocą uwidoczniła, że kierunek morski jest (co najmniej) 
równie istotny, zwłaszcza jeśli spojrzymy na całość przebiegu konfliktu w wymiarze nie tylko 
taktycznym, ale również w wymiarze operacyjnym oraz polityczno-strategicznym. 

morskiej) na Morze Czarne przez cieśniny 
Dardanele i Bosfor. Generalnie, od upadku 
Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku, 
Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej – 
flota o ponad trzystuletniej tradycji – nadal 
posiada spory potencjał, chociaż w ostatnich 
latach wiele okrętów zestarzało się i/lub tkwiło 
w portach z powodu braku części zamiennych 
i/lub paliwa. W dużym stopniu dotknęło to 
Flotę Czarnomorską – najbardziej zaniedbaną 
i dysponującą najstarszymi jednostkami.

W chwili wybuchu wojny trzon rosyjskich 
czarnomorskich sił nawodnych stanowiły: 
przestarzały krążownik rakietowy „Moskwa” 
(projektu 1164, NATO: Slava) – pełniący 
funkcję okrętu flagowego oraz trzy względnie 
nowoczesne fregaty rakietowe typu Admirał 
Grigorowicz (projektu 11356M, NATO: Kri-
vak IV). Do tego dochodzą dwie fregaty ASW 
projektu 11351 Nieriej (NATO: Krivak III) – 
„Pytliwyj” i „Ładnyj” i niemal zabytkowy 
niszczyciel rakietowy (przeklasyfikowany na 
okręt patrolowy) „Smietliwyj” (projektu 61M, 
NATO: Kashin), a także kilka małych okrę-
tów rakietowych (4 typu Bujan-M, dwa typu 
Derkacz i cztery typu Tarantul). Ponadto, Flota 
Czarnomorska została wzmocniona kilkoma 
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przede wszystkim – archaiczna konstrukcja, 
systemy radioelektroniczne i uzbrojenie. W tym 
miejscu należy jednak wyraźnie podkreślić, 
że tego rodzaju ocena rosyjskiego potencjału 
wynika z analiz NATO, a więc punktem od-
niesienia są tutaj nowoczesne jednostki zachod-
nie, a nie te należące do MW Ukrainy. 

Niewiele lepiej przedstawiała się sytuacja 
w 247. Dywizjonie Okrętów Podwodnych. Oficjal-
nie tworzy go siedem jednostek z napędem 
konwencjonalnym: okręt projektu 877 (Paltus, 
NATO: Kilo, wprowadzony do linii w 1998 roku 
i remontowany w latach 2011-2012) oraz 6 okrę-
tów projektu 636.3 (Warszawianka, NATO: 
Improved Kilo-II). Te ostatnie wciąż są targane 
niekończącymi się usterkami tzw. „choroby 
wieku dziecięcego”, tym niemniej udało się 
przygotować je do kampanii i biorą czynny 
udział w rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W tej postaci Flota Czarnomorska w żadnym 
razie nie byłaby w stanie podjąć walki choćby 
z siłami morskimi Turcji, a to oznacza brak 
możliwości zapanowania nad tym akwenem. 

Jedyny wartościowy okręt WMSU –
fregata ASW „Hetman Sahajdaczny” 

(NATO: Krivak III) – był w trakcie 
remontu w momencie wybuchu 

wojny rosyjsko-ukraińskiej

Jedną z odpowiedzi na zaistniały problem 
było podwojenie liczby okrętów podwodnych 
projektu 636.3 (pierwotnie w skład Floty 
Czarnomorskiej wchodziły zaledwie trzy takie 

jednostki) oraz silnie uzbrojonych, wieloza-
daniowych fregat nowego projektu 11356M. 
Tymczasem, już 8 grudnia 2014 roku Rosjanie 
oficjalnie ogłosili, że docelowo 6 okrętów pod-
wodnych typu Warszawianka – budowanych 
dla Floty Czarnomorskiej – będzie jednocześnie 
ostatnimi, jakie zostaną wyprodukowane dla 
sił morskich Rosji. Z kolei z 6 planowanych wielo-
zadaniowych fregat, do tej pory zdołano wpro-
wadzić do linii tylko trzy, a budowa kolejnych 

FREGATA RAKIETOWA „ADMIRAŁ MAKAROW” (799) TYPU ADMIRAŁ GRIGOROWICZ
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność normalna – 3620 t; wyporność bojowa – 4035 t; długość całkowita – 124,8 m; 

szerokość maksymalna – 15,2 m; szerokość na KLW – 14,1 m; zanurzenie (wyporność bojowa) – 4,2 m (5,8 m z gruszką dziobową); napęd – 
typu M. 7N 1 w układzie COGAG (COmbined Gas And Gas turbine), 2 marszowe turbiny gazowe DS-71 o mocy nominalnej 6300 kW (8450 SHP) 

każda, 2 wspomagające turbiny gazowe prędkości szczytowej DT-59.1 o mocy nominalnej 16 000 kW (22 000 SHP) każda, przekładnia 
redukcyjna (łącząca oba wały napędowe) R 1063, 2 linie wałów, 2 pięciołopatowe śruby o stałym skoku, pełna moc napędu głównego 45400 kW 
(60 900 SHP); prędkość ekonomiczna – 14 węzłów; prędkość maksymalna (trwała) – ok. 30 węzłów (chwilowa 32 węzły); zasięg operacyjny – 

4850 mil morskich przy prędkości 14 węzłów (700 mil morskich przy prędkości 30 węzłów); autonomiczność – 30 dób; systemy obserwacji 
technicznej – radar obserwacji powietrznej i nawodnej MR 760 MA Friegat M2EM 3D z podsystemem kierowania ogniem 3R14N-11356, radar 
obserwacji powietrznej i nawodnej MR 352 Pozitiw E, radar obserwacji powietrznej i nawodnej oraz kierowania ogniem 3C25 Garpun-B lub E, 

2 radary obserwacji nawodnej MR212/201-1 Wajgacz-Najada, radar kierowania ogniem artylerii JSC 5P-10E Puma, 4 radary kierowania 
ogniem (namierzania celu) OP 3 (MR 90) Orekh, radary nawigacyjne MR 231-3 i MR-231, kompleks hydrolokacyjny MGK-365 Zwiezda M-1 
z kadłubową (podkilową) stacją hydroakustyczną HUMSA MG-345 Bronza (Ox Yoke) i holowaną aktywną (średnich i niskich częstotliwości) 
stacją hydroakustyczną o zmiennej głębokości zanurzenia SNN-137, systemy WRE TK-25E-5 Sozwiezdije i PK 10 Smiełyj z 4-8 wyrzutniami 

celów pozornych KT 216 kal. 10 x 122 mm, systemy łączności i wymiany danych taktycznych R-779-16 Rubierojd i Trassa-20380, systemy IFF, 
SATCOM i NAVSAT; uzbrojenie – ośmiokomorowa wyrzutnia pionowa 3S14 UKSK do 8 przeciwokrętowych, naddźwiękowych rakiet 3M55 
Oniks/P-800 Jenot (SS-N-26 Strobile) lub rakiet z rodziny 3M-54 Kalibr (przeciwokrętowych 3M54, zwalczania celów lądowych 3M14 lub 

przenoszących torpedę do zwalczania okrętów podwodnych 91R Zircon), 2 dwunastokomorowe zestawy wyrzutni pionowych Tornado/Shtil-1 
do 24 przeciwlotniczych rakiet plot. średniego zasięgu 9M317M, 8 przenośnych wyrzutni rakiet plot. SA-16 Igła-1, uniwersalna armata morska 

kal. 100 mm L/59 A-190, dwa zestawy artyleryjskie obrony bezpośredniej (2×6) kal. 30 mm L/54 AK-630M, 2 dwururowe wyrzutnie torped 
kal. 533 mm DTA 53-956 z systemem Purga-11356M (dla torped SET 65 Jenot 2, 53-65 K, USET 80, TEST 96 i TEST 71-ME-NK), 

dwunastorurowy miotacz rakietowych bomb głębinowych RBU-6000; lotnictwo zaokrętowane – śmigłowiec w wersji ZOP Ka-27/Ka-28 
lub w wersji WRE Ka-31 z systemem wspomagania lądowania; załoga – 200 osób.
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Siły desantowe Federacji Rosyjskiej 
od początku wojny stanowią istotne 

zagrożenie dla broniącej się Ukrainy. Na 
zdjęciu jeden z okrętów desantowych 

projektu 775 (NATO: Ropucha)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne okrętu podwodnego projektu 877E Pałtus mod. 
vel „Warszawianka” (NATO: Improved Kilo-II) na przykładzie ORP „Orzeł” (291) w 2018 roku: 

wyporność nawodna – 2460 t; wyporność podwodna – 3180 t; długość całkowita – 72,62 m; szerokość (na owrężu) – 9,92 m; zanurzenie 
(na powierzchni) – 6,55 m; napęd – silnik elektryczny PG-141 o mocy nominalnej 4,34 MW, 2 silniki wysokoprężne 42DŁ42M o łącznej mocy 
nominalnej 2,5 MW, 2 agregaty wysokoprężne o mocy 6 MW, 2 zespoły baterii akumulatorów typu 446 ze 120 ogniwami każdy (9700 kWh), 

dwa pomocnicze pędniki strugowodne o mocy 95 MW, pojedyncza linia wału, sześciołopatowa śruba (lewego kierunku obrotu); prędkość 
maksymalna (nawodna) – 12 węzłów; prędkość maksymalna (podwodna) przy mocy nominalnej – 17 węzłów; prędkość operacyjna 

(podwodna) – 3-7 węzłów; zasięg operacyjny w położeniu podwodnym (z wykorzystaniem chrap) – 6000 mil morskich (przy prędkości 7 węzłów); 
autonomiczność (średnia) – 45 dób; operacyjna głębokość zanurzenia – do 240 m; maksymalna (bezpieczna) głębokość zanurzenia – 300 m; 
systemy radioelektroniczne i hydroakustyczne – aktywno-pasywna stacja hydroakustyczna niskich i średnich częstotliwości MGK-400 Rubikon 

(z kadłubowymi antenami MG-53 LF), aktywny detektor min MG 519 Arfa, mierniki poziomu dźwięku MG-533, miernik poziomu kawitacji 
MG-512, system kierowania uzbrojeniem MWU 110 Murena, radar obserwacji nawodnej Sperry Marine Bridgemaster, system WRE MRP-25 

Ankier (RDF) typu 6701E Iwa, system NTDS, system łączności radiowej w pasmach D/F, GPS, peryskop bojowy i wachtowy; uzbrojenie – 
6 wyrzutni torped. kal. 533,4 mm (z zapasem 18 torped TEST-71ME i 53-65KE i/lub 24 min MDT)*; załoga – 60 osób.

*Rosyjskie jednostki dysponują także możliwością odpalania rakiet z rodziny 3M-54 Kalibr – przeciwokrętowych 3M54, 
zwalczania celów lądowych 3M14 lub przenoszących torpedę do zwalczania okrętów podwodnych 91R Zircon.

jednostki typu Krivak III (projekt 1135 Bure-
vestnik), których technologia pochodziła 
jeszcze z wczesnych lat 80. XX wieku. Z tego 
względu – jak również z powodu wysokich 
wymagań stawianych przez Bhāratīya Nau 
Senā, oryginalna dokumentacja techniczna 

wykonawcą okrętów – stocznią Bałtijskij Sudo-
stroitielnyj Zawod (St. Petersburg) – miało 
miejsce 21 lipca 1998 roku. Umowa opiewała 
na kwotę około miliarda dolarów i obejmo-
wała nie tylko budowę fregat, ale także prze-
szkolenie hinduskich załóg oraz personelu 
stoczniowego. Zgodnie z ustaleniami w kon-
trakcie, pierwsze dwie jednostki – INS „Talwar” 
(F 40) i INS „Trishul” (F 43) – miały być dostar-
czone stronie indyjskiej (odpowiednio) w maju 

co chwila napotyka rozliczne trudności 
i jest przeciągana w nieskończoność (w obecnej 
sytuacji, okręty te, prawdopodobnie, nigdy nie 
powstaną). Co ciekawe, w wypadku trzech 
ostatnich okrętów z serii, praktycznie do 
ostatniej chwili nie wiedziano nawet, czy trafią 
(docelowo) pod właściwy „adres”.

Wszystko zaczęło się, gdy Indie wyraziły 
chęć zmodernizowania własnych sił morskich 
i wzbogacenia ich o nowe fregaty rakietowe. 

Krajowe prace studialne dotyczyły okrętów 
oznaczonych numerem 17 (obecny typ Shivalik), 
lecz duże trudności w samodzielnym pokona-
niu progów technologicznych sprawiły, że 
dowództwo Bhāratīya Nau Senā podpisało 
porozumienie z rosyjskim biurem konstruk-
cyjnym SPKB (Siewiernoje Projektno-Kon-
struktorskoje Biuro) z Petersburga, oferującym 
szybkie opracowanie planów okrętów cechu-
jących się obniżoną skuteczną powierzchnią 
odbicia radiolokacyjnego (SPO) oraz wyposa-
żonych w bardzo silny i wszechstronny zestaw 
uzbrojenia. Za podstawę projektu przyjęto 

wymagała gruntownych zmian. Samo wypo-
sażenie nowych jednostek pochodziło od 
około 130 dostawców, w tym z: Rosji, Indii, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii, Ukrainy 
i Białorusi. Zmiany w konstrukcji były więc 
posunięte tak daleko, że okręty określono 
mianem oddzielnego typu – mod. Krivak III.

Podpisanie oficjalnego kontraktu na sześć 
jednostek (zwanych później typem Talwar) 
pomiędzy Bhāratīya Nau Senā, a głównym 

i listopadzie 2002 roku. Ostatni okręt serii – 
INS „Tabar” (F 44) – miał trafić do odbiorcy 
w maju 2003 roku. Tradycyjne w Rosji pro-
blemy z integracją systemów bojowych oraz – 
ogólnie – skomplikowaną konstrukcją nowych 
jednostek spowodowały roczne opóźnienie, 
jednak zebrano przy tym bezcenne doświad-
czenie, a sami Rosjanie uznali indyjskie fre-
gaty za idealnego protoplastę dla własnych 
konstrukcji (szczególnie, że mieli poważne 
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problemy przy konstruowaniu nowocześniej-
szych fregat rakietowych typu Admirał Gorsz-
kow), modyfikując go w bardzo niewielkim 
stopniu (głównie w zakresie uzbrojenia).

Stępkę pod prototypowy okręt („Admirał 
Grigorowicz” – nr takt. 745) położono w grud-
niu 2010 roku, a zwodowano go 14 marca 
2014 roku. Fregata powstała w stoczni Jantar 
w Obwodzie Kaliningradzkim. Jak na warunki 
rosyjskiej floty, jednostka okazała się nad 
wyraz nowoczesna. Już od końca 2015 roku 
znajdowała się na Dalekiej Północy, gdzie – 
w składzie Floty Północnej – przechodziła in-
tensywne testy uzbrojenia. Dwie kolejne fregaty 
rakietowe („Admirał Essen” – nr takt. 751 oraz 
„Admirał Makarow” – nr takt. 799) również 
wprowadzono do linii bez większych trudności. 
Prawdziwym problemem okazało się dopiero 
zerwanie współpracy z ukraińskim przemysłem 
obronnym, który produkował kluczowe elemen-
ty systemu napędowego (w tym, przede wszyst-
kim, turbiny gazowe). Wcześniej Ukraińcy 
dostarczyli części wystarczające tylko dla 
trzech okrętów. Rosjanie zapewniali wów-
czas, że sami zaczną budować swoje turbiny 
gazowe, ale (w praktyce) do niczego takiego 
nie doszło, z uwagi (m.in.) na drastyczny wzrost 
kosztów i zbyt duże opóźnienia w harmono-
gramach budowy jednostek. W zaistniałej sytu-
acji, w 2016 roku zaproponowano Indiom 
odkupienie ostatnich trzech fregat projektu 
11356M, których ukończenie stawało się coraz 
mniej prawdopodobne. Agresja na Ukrainę 
(prawdopodobnie) ostatecznie pokrzyżuje te 
plany i należy przypuszczać, że okręty nigdy 
nie zostaną ukończone, szczegól-
nie biorąc pod uwagę zachodnie 
embargo na komponenty oraz 
niedostępność zakładów znaj-
dujących się na terenie Ukrainy. 

Przebieg wojny
Dysproporcja sił w domenie 

morskiej między Rosją, a Ukrainą 
jest olbrzymia, co spowodowało, 
że (tak naprawdę) Rosjanie osiąg-
nęli pełną kontrolę morza niemalże 
natychmiast po rozpoczęciu dzia-
łań zbrojnych. Można śmiało stwierdzić, że – 
na nieszczęście dla strony ukraińskiej – wojna 
zastała jedyny wartościowy okręt WMSU 
(dysponujący istotniejszym potencjałem bojo-
wym) w fazie przygotowań, wręcz znajdujący 
się w trakcie remontu. Pytanie zasadnicze – 
czy jego systemy obserwacji technicznej oraz 
uzbrojenie miało jakąkolwiek sprawność 
i ewentualne przesunięcie modernizacji mia-
łoby jakikolwiek wpływ na działania bojowe? 
Prawdopodobnie, scenariusz byłby podobny 
jak w przypadku poprzedniego konfliktu 
w 2014 roku, czyli przemieszczenie do neutral-
nego portu i oczekiwanie na koniec działań 
zbrojnych. Tym razem jednak, okręt flagowy 

Z chwilą napaści Rosji na Ukrainę, 
okrętem flagowym Floty Czarnomorskiej 

był krążownik rakietowy „Moskwa” 
(projektu 1164, NATO: Slava)

z pewnością powodowało wiązanie sił 
w miejscach, gdzie istniało zagrożenie desan-
tem (np. Odessa), a przy tak wydłużonej linii 
frontu zdecydowanie przydałyby się one 
w innym miejscu. Do tego doszła kompletna 
blokada portów i linii zaopatrzenia, co – 
w późniejszym czasie, gdy przyszło do plano-
wania dostaw techniki wojskowej z krajów 
zaprzyjaźnionych – wyszło ukraińskim 
obrońcom przysłowiowym „bokiem” (nie 
wspominając nawet o blokadzie transportu 
żywności, w tym zbóż m.in. na rynek zachodni 
i związana z tym wizja klęski głodu na świe-
cie – zwłaszcza w rejonie Afryki – oraz znacz-
nych wzrostów cen produktów spożywczych). 
W tej sytuacji zdecydowanie możemy mówić 
już nie o poziomie militarnym, ale polityczno-
-strategicznym, który elektryzował światową 
opinię publiczną i media, a w rozwiązanie któ-
rego ostatecznie zaangażowane były głowy 
praktycznie wszystkich liczących się państw. 

Kolejnym istotnym epizodem tej wojny 
okazał się atak na bazę w Saki, gdzie porażono 
składy amunicji i MPS oraz samoloty bojowe. 
Przyjdzie jeszcze czas na jego głębszą analizę, 
tym niemniej – co również jest wielokrotnie 
powtarzane w kontekście polskiej MW – siły 
okrętowe z powodzeniem mogą być wyko-
rzystywane jako wysunięte wsparcie AAW 
(Anti-Aircraft Warfare – obrony przeciwlot-
niczej), zwłaszcza jeśli w danym rejonie tego 
rodzaju środków brakuje, a w tym wypadku 
zapewne tak właśnie było. Odpowiednio wypo-
sażone jednostki, jak np. (co najmniej) fregaty 
rakietowe, posiadające (m.in.) zintegrowany 

system dowodzenia i zarządzania 
walką (CMS) wraz z radarami 
klasy AESA (aktywnego elek-
tronicznego skanowania fazowego) 
oraz odpowiednie efektory w po-
staci rakiet i artylerii lufowej z za-
awansowaną amunicją, stanowią 
efektywną osłonę przeciwlotniczą, 
która w dodatku może wykryć 
i sklasyfikować zagrożenie wcześ-
niej i lepiej niż analogiczne syste-
my AAW znajdujące się na lądzie.

Jak dobrze widać po szybkiej, 
wstępnej analizie działań zbrojnych w wojnie 
rosyjsko-ukraińskiej, morski teatr działań 
okazuje się niezwykle istotny, a który to – 
niestety – Ukraińcy (z braku środków) niemalże 
całkowicie odpuścili. Ponadto, sytuacja poka-
zuje, że nadbrzeżne dywizjony rakietowe są 
niewystarczające, a ich potencjał pozostaje 
niewykorzystany bez należytego rozpoznania 
przekazywanego na bieżąco. Dlatego warto 
zastanowić się, jak mógłby przebiegać obec-
ny konflikt i jak mógłby on ulec zmianie, 
gdyby Ukraina dysponowała np. okrętami pod-
wodnymi z napędem konwencjonalnym.

Po zatopieniu „Moskwy”, okrętem 
flagowym Floty Czarnomorskiej została 
fregata rakietowa „Admirał Makarow”

Paweł Kędzierski, Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

sił morskich Ukrainy, fregatę ASW „Hetman 
Sahaidachny” (NATO: Krivak III), zatopiła 
w stoczni w Mikołajowie jego własna załoga, 
aby nie został przejęty przez wroga. Z kolei 
mniejsze jednostki nie stanowiły żadnego real-
nego zagrożenia dla sił morskich Federacji 
Rosyjskiej i zostały dość szybko wyelimino-
wane lub zablokowane/przejęte w portach. 

Operujące z dużą swobodą okręty rosyj-
skie – praktycznie nie niepokojone przez 
nikogo – raziły cele położone w głębi lądu 
przy użyciu (m.in.) pocisków 3M-54 Kalibr 
(NATO: SS-N-27 Sizzler) w wersji 3M14 (do 
zwalczania celów lądowych), wystrzeliwa-

nych zarówno z okrętów nawodnych jak 
i podwodnych, a okrętowa grupa desantowa 
wywierała ciągłą presję, tworząc potencjalne 
zagrożenie desantem morskim i – co za tym 
idzie – otwarciem kolejnego kierunku natarcia. 
W zasadzie chyba niemal każdy interesujący 
się tematyką morską zastanawiał się, nie czy, 
a gdzie i kiedy on nastąpi. Mimo tego, że 
obecnie nie jesteśmy w stanie zweryfikować 
jaki miało to wpływ na decyzję Naczelnego 
Dowództwa Ukraińskich Sił Zbrojnych, 
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Przebudowany USS „Arizona” (BB-39) 
w śluzie Kanału Panamskiego Pedro 
Miguel, w której... ledwo się mieścił

w sobie. Ta, w projekcie (dla systemu bazowego) 
została oceniona na 1,75 wystrzału na minutę, 
przy czym w US Navy oznaczało to nie tylko 
załadowanie armat, ale także naprowadzenie 
ich na cel, wraz z obliczeniem jego parame-
trów. W praktyce, działało to jednak dużo lepiej. 

zmuszone do prowadzenia przeciągającej się 
w czasie bitwy. Co więcej, mimo późniejszej 
(wojennej) modernizacji, na wodach tropikal-
nych załogi wież niektórych drednotów i super-
drednotów zgłaszały problemy z terminowym 
dostarczaniem pocisków do armat, z uwagi na 
przemęczenie ładowniczych i niedostateczną 
wentylację magazynów. Z drugiej strony, w toku 
normalnej służby nie było poważniejszych 
skarg, dotyczących szybkostrzelności samej 

wewnątrz barbet (także we wnętrzu samych 
wież) na dwóch poziomach, zaś magazyny ładun-
ków miotających umieszczono na najniższym 
pokładzie, na dnie okrętu. To bardzo udane 
(w praktyce) rozwiązanie stosowano później 
z powodzeniem na wszystkich nowych pancer-
nikach US Navy aż do ostatnich, typu Iowa.

Wieże osadzono na łożyskach wałkowych, 
a ich napędy umożliwiały obrót z prędkością 
kątową 280°/min. Pociski były dostarczane 
do armat w znacznym stopniu ręcznie, przy 
zastosowaniu odpowiednich dźwigni, bloków 
i podnośników, aczkolwiek mechanizmy obro-
towe wież i zmiany kąta podniesienia armat 
wsparte były silnikami elektrycznymi o mocy po 
50 KM każdy. Do tego dochodziły dwa silniki 
linii podawania amunicji po 30 KM każdy oraz 
cztery silniki linii podawania ładunków miota-
jących (z czego dwa na pokładzie manipulacyj-
nym magazynu) – dwa o mocy 10 KM i dwa 
o mocy 7,5 KM. Zaletą tego systemu było 
uproszczenie konstrukcji wież i ich odciążenie 
(m.in.) poprzez rezygnację z napędzanych 
mechanicznie elementów nośnych linii poda-
wania i dosyłania amunicji (m.in. podnośników 
pocisków i linii dosyłaczy), które na zagranicz-
nych okrętach sięgały do najniższych partii 
kadłuba i musiały obracać się razem z wieżami. 
Dzięki temu barbety na amerykańskich okrętach 
liniowych miały znacznie mniejszą średnicę, 
przez co były lżejsze, a to z kolei pozwalało 
zwiększyć masę (i powierzchnię) opancerzenia. 
Jednakże wykorzystanie niemal wyłącznie 
ludzkiej siły do przemieszczania ważących 
ponad 600 kg pocisków mogło wydawać się, 

W 1924 r. średnia (praktyczna) prędkość zała-
dowania każdej armaty Mk 3 wynosiła 31 sekund, 
przy najbardziej niekorzystnym, maksymalnym 
kącie podniesienia (15 stopni). Był to bardzo 
dobry rezultat, biorąc pod uwagę, że w celu 
ponownego załadowania armaty musiały być 
opuszczane (co zajmowało 5 sekund), a następ-
nie ponownie podnoszone (kolejnych 5 sekund), 
a to oznaczało, że samo załadowanie armaty 
(wraz z jej zaryglowaniem) zajmowało zaledwie 
12 sekund. Pozostałe 9 sekund z tego czasu 
zabierała praca dalocelownika z konżugatorem 
przy naprowadzaniu i panel odpalania w Cen-
trali Artylerii. Po uzyskaniu nakrycia i przejściu 
na ogień ciągły (co oznaczało brak konieczności 
stałej obserwacji wyprysków, czyli tzw. „shell 
splashes”), szybkostrzelność wzrastała aż do 
około 2,5-3 wystrzałów na minutę (w zależ-
ności od kąta elewacji).

Artyleria średnia
Artyleria średnia pancerników składała się 

z 22 armat kal. 127 mm (5”) L/51 Mk 7/Mk 8. 
Uzbrojenie to w starszej wersji (Mk 6) zaprojek-
towano jako główną broń przeciw torpedowcom 
(późniejszym niszczycielom), specjalnie dla 
poprzedzających okręty typów Nevada i Pen-
nsylvania pancerników typów Utah, Arkansas 
i New York. Nowsze ich wersje (Mk 7 i Mk 8) 
montowano na wszystkich kolejnych okrętach 
liniowych, a także mniejszych jednostkach 
US Navy (Mk 9 trafiły na wyposażenie okrę-
tów podwodnych). W praktyce, armaty Mk 7 oka-
zały się bardzo dobrą bronią, mimo mniejszego 
kalibru względem tego, jaki stosowano w innych 

flotach wojennych w latach 20. i 30. XX wieku. 
Były wysoko cenione w US Navy głównie za dużą 
prędkość wylotową pocisku i celność. W związku 
z tym, często używano ich także jako artylerii 
brzegowej. Jedna z nich, zainstalowana na 
Atolu Wake, zatopiła japoński niszczyciel 
„Hayate” w 1941 roku.

Oryginalna amunicja do tych armat była 
scalona. Składała się z pocisku przeciwpan-
cernego AP o masie 22,7 kg i ładunku miota-

Pancernik (superdrednot) 
USS „Arizona” (BB-39) – według 

stanu z 1934 roku

na pierwszy rzut oka, co najmniej osobliwe. 
Zresztą, od samego początku, budziło liczne 
kontrowersje także w samej US Navy. 

Dowódcy pancerników często zastanawiali 
się, jak takie rozwiązanie sprawdzi się 
w praktyce, podczas długotrwałej walki, gdy 
liczyć będzie się każda sekunda w dostarczeniu 
pocisków do armat. Praktyka operacyjna tylko 
częściowo rozwiała te wątpliwości, bowiem 
amerykańskie superdrednoty nigdy nie zostały 
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Główne uzbrojenie pancerników 
typu Pennsylvania początkowo 
składało się z armat kal. 356 mm 
(14”) w wersji Mk 3 (wkrótce 

ulepszonych do standardu Mk 5). Każdy 
z okrętów liniowych otrzymał 12 armat tego 
typu, które umieszczono w 4 trójdziałowych, 
wyjątkowo dobrze opancerzonych wieżach. 

Uzbrojenie – 
artyleria główna
Lufy armat artylerii głównej miały średnicę 

u nasady 1,168 m i posiadały 84 bruzdy gwintu 
na długości 13,530 m. Ładunki miotające, 
o łącznym ciężarze 190,5 kg (ładunek zreduko-
wany miał masę 165,6 kg) nadawały pociskom 

przeciwpancernym AP (am. Armor Piercing) 
prędkość wylotową 792 m/s, przy ciśnieniu 
roboczym gazów równym 2835 kg/cm2). 
Długość każdej z armat (razem z zamkiem) 
wynosiła 16,318 m, a całkowita masa 64,63 t. 
Żywotność luf oceniono (pierwotnie) na około 
200 strzałów. Kąt podniesienia armat mieścił 
się w przedziale od -5 do +15 stopni. Masa po-
cisku przeciwpancernego AP wynosiła 635 kg. 
Szybkostrzelność teoretyczna nie przekraczała 
początkowo 1,25 strzału na minutę. Zasięg 
maksymalny pocisku AP (przy zastosowaniu 
pełnych ładunków miotających) sięgał 21,03 km. 
Nominalna pojemność magazynów dla poci-
sków przeciwpancernych wynosiła 300 sztuk na 
wieżę (czyli po 100 pocisków dla każdej armaty).

W trosce o szerokość i masę wież, armaty 
umieszczono na wspólnym łożu, co wymagało 
zastosowania specjalnego dźwignika śrubo-
wego (ang. screw jack) – śruby pociągowej do 
zmiany kąta podniesienia, napędzanej sil-
nikiem elektrycznym o mocy 40 KM. Dalsze 
zmniejszenie szerokości wież uzyskano dzięki 
zastosowaniu w armatach zamków otwierają-
cych się do dołu. W rezultacie, wieże pancer-
ników US Navy były znacznie węższe niż ich 
europejskie odpowiedniki, a ponadto ważyły 
„jedynie” 748 t. Niewielkie rozmiary wież 
umożliwiły ich niezwykle dobre opancerzenie, 
zwłaszcza w wypadku płyt czołowych. Pancer-
niki nie miały tradycyjnych komór amunicyj-
nych. Pociski ustawione były w pozycji pionowej 

Wzrost zainteresowania w Stanach Zjednoczonych korzyściami wynikającymi z kontaktów 
handlowych na Dalekim Wschodzie, spowodował konieczność posiadania floty wojennej na 
Zachodnim Wybrzeżu USA. Miała ona składać się z najlepszych okrętów, zdolnych do ochrony linii 
komunikacyjnych na rozległych wodach Pacyfiku. Do takich jednostek należały dwa pancerniki typu 
Nevada i dwa podobne typu Pennsylvania (w tym USS „Arizona” BB-39).

CZĘŚĆ 4

Symbol 
amerykańskiej 

niezłomności

1. Przebudowany USS „Arizona” jako 
okręt flagowy 1. Eskadry Pancerników 

(Battleship Division One), z powiewającą 
flagą kadm. Chestera W. Nimitza, 

17 września 1938 roku.
2. USS „Arizona” (BB-39) podczas 

wielkiej przebudowy (tuż przed 
ukończeniem prac) w stoczni Norfolk 

Navy Yard, 2 marca 1931 roku
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jącego SPD (o ciężarze 11,1 kg). W późniejszym 
czasie amunicję przeciwpancerną zastąpiły 
pociski pół-przeciwpancerne Mark 15 oraz 
burzące HC Mark 39 Mod. 1 i Mod. 2 (każdy 
o masie 22,7 kg). Do tego doszły także pociski 
przeciwlotnicze AAC Mark 35 (służące do 
zwalczania samolotów torpedowych) o masie 
25,03 kg oraz oświetlające (tzw. „gwiazdki”)  
Mark 25 Mod. 2 o masie 24,7 kg. Podczas 
II wojny światowej wprowadzono także pociski 
przeciwlotnicze zaopatrzone w radiowe zapal-
niki zbliżeniowe VT AA Mark 35 Mod. 2 oraz 

systemu ochrony biernej „all or nothing”, nie 
były one opancerzone. Zainstalowane w nich 
uzbrojenie chronione było jedynie za pomocą 
specjalnych osłon brezentowych. Pozostałe cztery 
armaty 5-calowe zainstalowano na pokładzie 
nadbudówki 01 (spardeku), po obu stronach 
pancernego GSD i przedniej nadbudówki. 

Sposób usytuowania artylerii średniej można 
by, z dzisiejszej perspektywy, uznać za swego ro-
dzaju anachronizm, gdyby nie fakt, że artyleria 
pomocnicza montowana w wieżach (lub 
w osłoniętych stanowiskach) nie była jeszcze 

wstrzymać szarżę torpedowców przeciwnika. 
Podstawowym zagrożeniem ze strony tych 
małych, szybkich (przy sprzyjających warun-
kach hydrometeorologicznych) jednostek była 
możliwość skrytego ataku nocnego (przepro-
wadzonego, przede wszystkim, na doraźnych 
kotwicowiskach), co oznaczałoby, w kon-
sekwencji, konieczność prowadzenia walki na 
bardzo niewielkim dystansie, w zupełnych 
ciemnościach. Trzeba pamiętać, że zarówno 
ówczesne torpedy (a już w szczególności 
amerykańskie, mające wyjątkowo słabe para-

Dziobowe wieże artylerii głównej 
z armatami kal. 356 mm (14") Mk 3 
L/45 (później Mk 5/45) pancernika 

USS „Arizona” (BB-39), sfotografowane 
w dniu pierwszego podniesienia bandery 

na okręcie 17 października 1916 roku

Mod. 4, jednak superdrednoty typu Tennessee 
nie otrzymały ich, z uwagi na całkowitą wymianę 
uzbrojenia. Ładowanie na korytko dosyłacza 
odbywało się wyłącznie ręcznie. Po wystrzale, 
armaty były przedmuchiwane powietrzem o ciś-
nieniu 2,7 kg/cm2, z eżektora usuwającego gazy 
prochowe. Szybkostrzelność teoretyczna wy-
nosiła 8-9 wystrzałów na minutę (tu także 
szybkostrzelność praktyczna była większa, 
szczególnie przy dobrze wyszkolonej obsłudze 
i dzięki tzw. amunicji podręcznej). Zapas 
amunicji dla każdego ze stanowisk na pancer-
nikach typu Tennessee wynosił około 230 po-
cisków. Żywotność dla podstawowego modelu 
armat oceniono na 700 wystrzałów, a w póź-
niejszym czasie (z chromowanym wkładem 
i przy zastosowaniu nowszej amunicji) – na 
ponad 900 wystrzałów. 

Artylerię średnią w większości umieszczono 
w kazamatach nadbudówki 01. Były to kaza-
maty pierwszej generacji (P13 Mod. 1), 
o ograniczonym zakresie kąta podniesienia armat 
(w przedziale od -10 stopni do +15 stopni). Jako 
że wkomponowano je w kadłub, były raczej słabo 
chronione przed szkodliwym oddziaływaniem 
środowiska morskiego. Zgodnie z założeniami 

wówczas rozpowszechniona (za wyjątkiem 
Szwecji). Poza tym, taki, a nie inny dobór 
uzbrojenia wynikał (m.in.) z przyjętej strategii 
wykorzystania pancerników. Szanse skrytego 
podejścia lekkich jednostek wroga podczas 
dziennej oceanicznej bitwy pancernej były 
niewielkie, więc nie było potrzeby zapewniania 
artylerii średniej wielkiego zasięgu rażenia. 
Zdaniem amerykańskich strategów, w ciągu 
dnia artyleria ciężka (z jej doskonałym syste-
mem kierowania ogniem) była w stanie po-

metry), jak i będące podstawowym sposobem 
nocnego wykrywania wrogich jednostek reflek-
tory, miały na tyle mały zasięg, że odległość 
walki większa niż 4 czy 5 km wydawała się 
raczej mało realna (a należy pamiętać, że były 
to czasy „przedradarowe”).

Niezwykłym kuriozum, nierozerwalnie 
związanym z takim podejściem do wykorzy-
stania artylerii średniej, był zupełny brak od-
powiedniego systemu kierowania ogniem dla 
armat kal. 127 mm, umożliwiającego skutecz-
ne strzelanie nocne. Podczas gdy artyleria 
główna dysponowała doskonałymi przyrząda-
mi celowniczymi i przelicznikami danych 
artyleryjskich, 127-ki, niczym za czasów wojny 
z Hiszpanią, posiłkowały się indywidualnymi 
dalocelownikami z lawet. Brytyjczycy, którzy 
podczas pobytu amerykańskich pancerników 
w Scapa Flow mieli okazję przyjrzeć się im 
dokładniej, nie mogli wyjść ze zdumienia, że 
jeden i ten sam okręt może mieć równocześnie 

Przekrój przez trójdziałową wieżę artylerii 
głównej z armatami kal. 356 mm (14") 

L/45 Mk 3, z uwzględnieniem 
podstawowych mechanizmów linii 

podawania i dosyłania amunicji oraz 
grubości opancerzenia.

Pocisk przeciwpancerny Mk 8 
kal. 356 mm (14"), użytkowany 

powszechnie przez US Navy 
do końca lat 20. XX wieku)
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USS „Arizona” (BB-39), USS „Nevada” 
(BB-36), USS „Pennsylvania” (BB-38) 
i USS „Oklahoma” (BB-37) na wodach 

europejskich w ramach tzw. „misji 
pacyfikacyjnej” po zakończeniu 

I wojny światowej

uniwersalnych 5-calówek (co jednak nastąpiło 
dopiero podczas przebudowy okrętów).

Uzupełnieniem artylerii były dwie pod-
wodne wyrzutnie torped do małych torped 
kal. 533 mm Mk-9. Pierwotnie, pancerniki 
miały być wyposażone w 4 wyrzutnie torped – 
po dwie na każdej burcie, na wysokości wież 
armat artylerii głównej nr 2 i nr 4. Ostatecznie 
zrezygnowano z instalacji wyrzutni rufowych, 

wysoce wyrafinowane układy kierowania arty-
lerii ciężkiej i niewiarygodnie prymitywne 
metody naprowadzania artylerii średniej. 

Amerykanie rychło wyciągnęli wnioski 
z tych wstydliwych uwag ze strony Royal Navy, 
tym bardziej, że już w okresie projektowania 
pancernika USS „Nevada” (poprzedzającego 
„Arizonę”) zarówno pomysł odpędzania tor-
pedowców artylerią główną, jak i koncepcja 
odparcia nocnego ataku przy wykorzystaniu 
reflektorów do wykrywania napastników, 
straciły zupełnie rację bytu. Tyle że o rychłym 
opracowaniu własnych systemów kierowania 
ogniem dla armat artylerii średniej nie mogło 
być mowy, gdyż postęp w dziedzinie broni 
torpedowej był bardzo szybki. Dlatego, do na-
prowadzania armat kal. 127 mm wykorzysty-
wano przez długi czas pospiesznie zakupione 
brytyjskie dalocelowniki i podsystemy Vickersa. 
Ponadto, wkrótce po wejściu nowych pancer-
ników do służby, zaczęto regularnie przenosić 
armaty z kazamat na pokład główny, by lepiej 
chronić je przed szkodliwym oddziaływa-
niem środowiska morskiego i (jednocześnie) 
umożliwić prowadzenie ognia przy podwyż-
szonym stanie morza.

Uzbrojenie pomocnicze
Na pokładach pancerników US Navy, 

od połowy 1917 r., zaczęła pojawiać się 
pierwsza, ciężka artyleria przeciwlot-
nicza. Zgodnie z projektem, superdrednoty 
typu Pennsylvania otrzymały począt-
kowo 4 armaty kal. 76,2 mm Mk-8 L/50, 
o kącie podniesienia mieszczącym się 
w przedziale od -10 stopni do +85 stopni. 
Umieszczono je na spardeku, mniej więcej 
na śródokręciu. Do kierowania ogniem 
przeciwlotniczym służyły cztery dalocelow-
niki Mk 3 z dalmierzami jednopolowymi, 
o bazie optycznej 3,5 metra. Wszystkie 
zainstalowano na platformach przedniego 
i tylnego masztu kratownicowego. Do 
końca 1925 r. liczba 3-calowych armat 
wzrosła do 8 sztuk (a spadła liczba 5-caló-
wek). Wszystkie zainstalowano w tylnej 
części spardeku, przy czym dwie z nich 
zastąpiły zdemontowane wcześniej „długo-
lufowe” armaty morskie kal. 127 mm. 
Bardzo szybko okazało się jednak, że 
uzbrojenie to jest niewystarczające do 
postawienia zapory ogniowej na dalekim 
dystansie (tzw. „anti-aircraft barrage”). Było to 
spowodowane nie tylko niewystarczającym 
zasięgiem skutecznym, czy też stosunkowo 
lekkim pociskiem (burzący HC Mark 27 
Mod. 1 miał masę 5,9 kg), co – przede wszyst-
kim – nieefektywnym systemem naprowadzania 
na cel (bez RPC) oraz brakiem odpowiedniego 
systemu kierowania ogniem. Problem po-
stanowiono rozwiązać stopniowo, zaczynając 
od zwiększenia siły ognia, co oznaczało wy-
mianę 6 armat kal. 76,2 mm na tę samą liczbę 

walki artyleryjskiej na dużych dystansach, 
w której torpedy nie miały nic do powiedzenia. 
W konsekwencji powrócono do „standardu” 
dwóch wyrzutni torped, aczkolwiek i to było 
dość poważnym odstępstwem od rewolucyj-
nego systemu opancerzenia „all or nothing”. 
Należy pamiętać, że koncepcja ta bynajmniej 
nie ograniczała się do pancerza. Cały system 
obejmował również uzbrojenie, które – zgodnie 
z zasadą „wszystko albo nic” – nie mogło być 
tylko „częściowo przydatne” w walce. Skoro 
pancernik nie był dobrym i skutecznym okrę-
tem torpedowym, należało w ogóle nie mar-
nować wyporności i miejsca w kadłubie na tego 
typu uzbrojenie (podobnie jak na zbyt cienki 
pancerz). Tu jednak „bezwładność koncepcyj-

na” US Navy okazała się nie do prze-
skoczenia. W przypadku najnowszych 
superdrednotów typów Nevada i Penn-
sylvania było to karygodne zaniedbanie, 
gdyż umieszczone w nieopancerzonym 
skrajniku dziobowym rezerwowe torpedy 
stanowiły potencjalne zagrożenie dla 
okrętu. Choć umieszczono je w magazy-
nie pod linią wodną, teoretycznie jedno 
celne trafienie w kadłub od strony dziobu 
mogło doprowadzić do detonacji dwóch ton 
materiału wybuchowego i – w konsek-
wencji – do zdemolowania, bądź nawet 
oderwania całej sekcji dziobowej. Groźba 
takiego wybuchu wzrosła jeszcze na począt-
ku lat 20. XX wieku, po dodaniu w po-
bliżu magazynu torped zbiornika z benzyną 
lotniczą do wodnosamolotów rozpoznaw-
czych. Na szczęście, podczas późniejszej 
wielkiej modernizacji całe uzbrojenie 
torpedowe zostało usunięte.

Pancerniki dysponowały także artylerią 
specjalną. Na nadbudówce zainstalowano 

cztery armaty salutacyjno-oświetlające Mk-12 
kal. 47 mm, dwie armaty przenośne dla sił 
desantu Mk-15 kal. 37 mm i dwa ciężkie karabiny 
maszynowe M1 Browning kal. 12,7 mm. Ponadto, 
każda z wież armat artylerii głównej została 
wyposażona w pojedynczą, podkalibrową 
armatę szkoleniową. Służyły one do ćwiczeb-
nego, symulowanego strzelania z armat arty-
lerii głównej, bez użycia drogich pocisków 
i ładunków miotających kal. 356 mm.

jednak dziobowe pary miały za to imponujący 
zapas torped, wynoszący aż 24 sztuki. 

Uzbrojenie torpedowe także było pozo-
stałością po ewolucji projektu pancerników 
typu New York. Podczas prac nad tymi okrę-
tami, US Navy przeżywała (krótki zresztą) 
okres fascynacji uzbrojeniem torpedowym. 
Idea ta wydawać może się śmieszna, choćby 
z racji katastrofalnie niskich osiągów ówczes-
nych amerykańskich torped. Ostateczny kres 
tego trendu nastąpił w wyniku decyzji o projek-
towaniu pancerników wyłącznie pod kątem 

Przygotowania do ceremonii wodowania „Arizony” 
w stoczni New York Navy Yard, w czerwcu 1915 roku
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Skąd u pana pasja do sportu?

Odkąd pamiętam, lubiłem ruch oraz 
gry zespołowe. W szkole podstawowej 
trenowałem piłkę nożną oraz brałem 
udział w meczach piłkarskich i w innych 
zawodach sportowych. Regularnie bie-
gałem. Po maturze planowałem nawet 
podjąć studia w Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku, ale tego 
samego dnia, gdy złożyłem w dzieka-
nacie dokumenty, otrzymałem wezwanie 
z Wojskowej Komendy Uzupełnień do 
odbycia służby wojskowej. Był to dla 
mnie poważny dylemat, jednak zdecy-
dowałem się zostać żołnierzem. Trafiłem 
do wojskowego ośrodka szkolenia 
kierowców w Grudziądzu, a następnie 
do KPW Gdynia, gdzie obecnie służę.

Sprawność fizyczna jest jednym 
z najważniejszych atrybutów 

żołnierza.
To oczywiste, żołnierz musi mieć 

dobrą kondycję fizyczną, aby sprostać 
obowiązkom zawodowym. Regularne 
uprawianie sportu nie tylko poprawia 
wydolność organizmu, ale pomaga 

M A R Y N A R S K I  S P O R T

Podnosząc poprzeczkę

Dlaczego zaczął pan startować w Biegu 
Morskiego Komandosa? 

Jeden z moich kolegów namówił mnie do 
udziału w tych zawodach w 2012 roku. Zająłem 
wtedy drugie miejsce. Nie sądziłem, że będzie 
to takie duże wyzwanie. Gdy przekroczyłem linię 
mety czułem się wycieńczony, obtarcia były 
na kolanach, łokciach i plecach, a na stopach 
pęcherze. Na końcu złapały mnie skurcze z od-
wodnienia i pomyślałem, że „nigdy więcej”. 
Po chwili jednak ogarnęła mnie euforia i po-
stanowiłem, że za rok wygram. I tak się stało. 
Dotąd wziąłem udział w 11 z 13 edycji biegu.

Dwunastą edycję wygrał pan w naj-
trudniejszej kategorii.

Było to dla mnie ukoronowanie rocznych 
przygotowań i powód do satysfakcji. Ważne 
było wsparcie rodziny, która dopingowała mnie 
na trasie. Taki sukces to także odpowiedzial-
ność, by z roku na rok osiągać coraz lepsze 
efekty, a także wyznaczać pewien poziom. 
Szczególnie, że trzeba wytrzymać rosnącą 
konkurencję nie tylko ze strony wielokrotnych 
uczestników tego ekstremalnego biegu, ale też 
nowych zawodników, którzy chcą się sprawdzić. 

zaspokajanie głodu i pragnienia podczas biegu, 
a należy pamiętać, że na trasie nie ma punk-
tów odżywczych. Nietrudno o odwodnienie, 
dlatego zawsze mam ze sobą napoje, żele oraz 
batony energetyczne, choć jednoczesne jedzenie 
i bieganie nie należy do łatwych czynności. 

Dodatkowym utrudnieniem jest koniecz-
ność noszenia atrapy AK-47. 

Daje to namiastkę prawdziwego wyzwania, 
z jakim się zmagają żołnierze biorący udział 
w ćwiczeniach na poligonie czy na misjach. 

także w rozładowaniu stresu, którego nie bra-
kuje w codziennej służbie. Dodatkowo, uczest-
nictwo w amatorskiej i zawodowej rywalizacji 
oraz zdobywanie czołowych lokat podczas 
prestiżowych imprez sportowych motywuje 
do stałego, najlepiej codziennego wykonywa-
nia wysiłku fizycznego.

Czy zawody skierowane do żołnierzy 
zawodowych odbywają się regularnie?

Są one wpisane w całoroczny kalendarz 
wydarzeń organizowanych zarówno na 
szczeblu morskiego rodzaju sił zbrojnych, jak 
i Wojska Polskiego. Można wziąć udział 
w zawodach lekkoatletycznych, biegach oraz 
konkurencjach drużynowych. Każdy może 
znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie, a sportow-
ców w wojsku nie brakuje. W moim wypadku, 
oprócz biegów przełajowych i na orientację, 
trenuję także tenis stołowy, pokonywanie 
ośrodka sprawności fizycznej, bieg patrolowy 
oraz narciarstwo biegowe. Dzięki mojej pasji 
do biegania, udało mi się zachęcić wiele osób 
do udziału w imprezach sportowych. Oczywiście, 
każdy chce pokazać się jak najlepiej i godnie 
reprezentować macierzystą jednostkę.

Co było dla pana największym 
wyzwaniem?

Paradoksalnie, nie był to sam bieg, 
ale poprzedzający go trening. Biegałem 
sześć razy w tygodniu, bez względu 
na pogodę. Nie trenowałem jednak 
w mundurze i z balastem, aby nie nad-
wyrężyć stawów i kręgosłupa. Zamiast 
tego ćwiczyłem regularnie z ciężarami 
na siłowni. Musiałem odpowiednio przy-
gotować plan treningowy, aby z jednej 
strony podnosić wydolność organizmu, 
a z drugiej – nie doprowadzić do jego 
przetrenowania. Najważniejszymi elemen-
tami są: systematyczność w treningach, 
cierpliwość podczas biegu oraz samo 
nastawienie. Bez dobrego nastawienia 
przegrywa się właściwie na starcie.

Co stanowi trudność podczas 
samego biegu? 

Przede wszystkim pilnowanie trasy 
i „zaliczenie” każdej przeszkody. Przez 
ominięcie choćby jednej może zostać 
doliczona kara albo można być w ogóle 
zdyskwalifikowanym. Jest to wtedy za-
przepaszczenie wielomiesięcznych przy-
gotowań. Wyzwaniem jest również 

Z bosm. Łukaszem Kreftem, żołnierzem Komendy Portu Wojennego Gdynia 
im. gen. bryg. Stanisława Dąbka oraz miłośnikiem biegów ekstremalnych, 

rozmawia Rafał Kamiński.
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Muszą być przygotowani do działania 
w trudnym terenie, oczywiście z bronią 
i oporządzeniem. Taką atrapę trzeba stale 
mieć przy sobie – nie można jej podczepić 
czy schować, a na trasie biegu czekają różno-
rakie przeszkody. Ja noszę ją z przodu, na szyi. 
Ciągłe trzymanie atrapy karabinka w dłoniach 
jest męczące, a należy je oszczędzać na poko-
nywanie przeszkód. 

Każda edycja to nowe doświadczenia.

Wraz z kolejną uczę się czegoś nowego 
i wyciągam wnioski ze swoich błędów. Pod-
patruję też, jak radzą sobie inni. W trakcie 
biegu kieszenie mogą nabrać błota i wody, 
tworząc dodatkowy balast, dlatego odpruwam 
je z bluzy i spodni, a także naszywam ochra-
niacze (m.in.) na kolana. W plecaku robię 
dziury, by również tam nie gromadził się 
piasek. W trakcie 20 km biegu każdy dodat-
kowy kilogram jest odczuwalny i wpływa na 
kondycję oraz wynik.

Trenuje pan cały rok?

Stale dbam o utrzymanie formy na najwyż-
szym poziomie. Biegam zarówno po płaskich 
nawierzchniach, jak i drogach leśnych. Przed 
samymi zawodami podnoszę sobie poprzeczkę, 
pokonując trudniejsze i dłuższe trasy. Wyniki 
zależą od warunków pogodowych i mojej 
kondycji. Do tego dochodzą ćwiczenia ogólno-
rozwojowe na siłowni, trzeba też pamiętać o od-
nowie biologicznej. Aby pozostać w swoistym 
ciągu treningowym, należy liczyć się z wyrze-
czeniami, stąd zwracam uwagę na skład posił-
ków oraz suplementację witamin i odżywek. 

Czy startuje pan w innych biegach?

Dzięki sukcesom w BMK uwierzyłem 
w swoje możliwości, dlatego regularnie star-
tuję w różnych zawodach, mających konkuren-
cje wymagające pełnego umundurowania 
i plecaka o masie od 5 do 10 kg. Są nimi biegi 
wchodzące w skład tzw. „Szlema Komandosa”, 
czyli: ćwierćmaraton, półmaraton, maraton, 
setka komandosa i „Bieg o Nóż Komandosa”, 

czy też organizowane w ramach cyklu „For-
moza Challenge”.

Uczestniczą w nich nie tylko żołnierze? 

Nie brakuje tu przedstawicieli innych służb 
mundurowych, jak choćby policjantów czy 
strażaków. Każdego roku przybywa również 
cywilów, którzy także podnoszą poprzeczkę. 
Dla wielu to ogromne wyzwanie, ale nie bra-
kuje pasjonatów pokazujących się z dobrej strony. 
Tworzy to dobrą atmosferę podczas zawodów. 
Nie tylko się wspieramy, ale też wymieniamy 
informacjami o innych biegach.

Czy rywalizacja jest główną motywacją 
w czasie biegu ?

Nastawiając się na nią z góry można łatwo 
ponieść porażkę. Tu nie chodzi o pokonanie 
innych zawodników, ale własnych słabości. 

Stąd też wszyscy pomagamy sobie na trasie. 
Gdy pod koniec biegu zostają np. trzy kilo-
metry z przeszkodami, a człowiek jest wycień-
czony, pomoc staje się bardzo istotna. Należy 
przy tym pamiętać, że nie brakuje etapów, 
kiedy uczestnicy muszą współpracować, jak 
choćby podczas wspólnego przenoszenia cięż-
kich przedmiotów i pokonywania przeszkód. 

Czy jest jakiś szczególny bieg, który 
zapadł panu w pamięci?

W 2014 roku wziąłem udział w biegu 
z okazji 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. 
Było to dla mnie wielkie wyróżnienie. Biegliśmy 
szlakiem żołnierzy II Korpusu Polskiego od 
miasta na sam szczyt Monte Cassino. Przed 
startem zagrano nasz hymn państwowy. Na 
pewno zapamiętam także ukończenie tego-
rocznej, estremalnej „Setki Komandosa” 
w Lublińcu, gdzie zająłem 6. miejsce.

Odniósł pan wiele sukcesów na polu 
sportowym.

Zwycięstwa podnoszą samoocenę, jednak 
niezależnie od wygranej nadal startowałbym 
w biegach. Stanowią one niejako część mojego 
życia. To jest ciągłe stawianie przed sobą wy-
zwań oraz możliwość spotkania z ludźmi 
dzielącymi pasję do sportu. Wydarzenia spor-
towe tego typu to doskonała okazja, by się 
sprawdzić i zmierzyć z własnymi słabościa-
mi. Tutaj nie ma wygranych czy przegranych. 
Uważam, że każdy może spróbować i dołączyć 
do licznego grona pasjonatów biegania.
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Promocja oficerska absolwentów AMW

Na pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” odbyła się – 
27 sierpnia – uroczysta promocja na pierwszy stopień 
oficerski absolwentów Akademii Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Awans na podporucznika 
marynarki otrzymało łącznie 73 absolwentów – 25 z Wydziału 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, 37 z Wydziału Mechaniczno-
-Elektrycznego oraz 11 z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich.

Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonał dowódca 
operacyjny RSZ gen. broni Tomasz Piotrowski. Jako pierwszy został 
promowany prymus bosm. pchor. Seweryn Hass, który otrzymał 
wyróżnienie od prezydenta RP Andrzeja Dudy – Pałasz Honorowy MW.

Ta promocja jest wyjątkowa, bowiem przypada w roku stulecia 
istnienia naszej uczelni – podkreślił rektor-komendant AMW kadm. 
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Nasza dewiza „Amor Patriae 
Suprema Lex” – miłość ojczyzny najwyższym prawem – wpisuje się 
w słowa waszej przysięgi. Niech miłość ojczyzny i dobro Rzeczpospolitej 
będą waszym dobrem najwyższym, drogowskazem w waszej służbie.

Absolwenci, schodząc z pokładu „Błyskawicy” już jako oficerowie 
polskiej Marynarki Wojennej, otrzymali swój pierwszy świst trapowy. 
Na ich cześć oddano salut armatni złożony z trzech strzałów. 

Akademia Marynarki Wojennej jest najstarszą wojskową uczelnią 
w Polsce, a jej początki sięgają 1922 roku, kiedy utworzono Oficerską 
Szkołę Marynarki Wojennej w Toruniu. Dotychczas ukończyło ją 
4750 polskich podchorążych oraz 308 studentów z zagranicy.
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Wielu osobom łatwiej jest praco-
wać niż odpoczywać. Praca 
daje pieniądze, daje poczucie 
wartości, daje sens. Bywa też 

ucieczką od problemów życia prywatnego. 
W efekcie rośnie liczba przypadków prze-
pracowania, które ma fatalne skutki dla 
zdrowia. Jeżeli długotrwały okres wytężonej 
pracy jest dla nas kwestią wyższej 
konieczności, tym bardziej powinniśmy 
umieć korzystać z ograniczonej ilości czasu 
wolnego. Ten, kto potrafi zdystansować się wo-
bec swojej pracy, lepiej i pełniej odpoczywa, 
a wypoczęty – efektywniej pracuje.

Są ludzie, którzy na samą myśl o tym, że 
mają „nie być” w pracy, czują napięcie lub nie-
pokój. Osoby pracujące kompulsywnie – 
pracoholicy – mają wręcz fizjologiczną 
trudność z wejściem w stan odprężenia. 
Przepracowany umysł nie potrafi zwol-
nić, nawet gdy znika potrzeba pozostawa-
nia w ciągłej gotowości. Ich organizmy 
przyzwyczajone są do ogromnych ilości 
hormonów stresu – np. kortyzolu – pro-
dukowanych w ciągu całego tygodnia 
pracy. Podczas weekendu lub urlopu, 
kiedy stężenie tych hormonów maleje, 
pracoholicy muszą to „odchorować”. 
Pojawiają się u nich (m.in.): bóle, infekcje 
i bezsenność. Dochodzi także do zała-
mania wydolności organizmu. 

Niedobór odpoczynku niesie skutki dla 
naszej psychiki. Pogarsza się koncentracja 
i spada kreatywność, pojawia się coraz więcej 
trudnych emocji, takich jak: złość, irytacja 
oraz niecierpliwość. Mogą wystąpić nawet 
zaburzenia lękowe i depresja.

Pamiętajmy, że każdy z nas stanowi połącze-
nie ciała i umysłu – musimy więc bezwzględ-
nie zadbać o obie sfery. Jak zatem nauczyć się 
tego, by na wakacjach rzeczywiście odpoczy-
wać i „odciąć” głowę od pracy? W czasie 
urlopu warto spróbować się „odbodźcować”. 
Warto wyłączyć telefon, zrezygnować ze 

Panu kmdr. por. Rafałowi Dobrzańskiemu
wyrazy szczerego współczucia, głębokiego żalu i wsparcia

z powodu śmierci

OJCA

składa inspektor, kadra i pracownicy
 Inspektoratu Marynarki Wojennej

Panu bsm. Krzysztofowi Partyce
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci

OJCA

składa szef, kadra i pracownicy
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

kmdr. por. rez. Andrzeja Garbowskiego

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy składa 

inspektor, kadra i pracownicy Inspektoratu MW

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

kmdr. ppor. rez. Andrzeja Zuby

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy składa 

inspektor, kadra i pracownicy Inspektoratu MW

(przez pozamykanie wszystkich spraw zawo-
dowych lub przekazanie ich koledze), doświad-
czanie (bo nowe bodźce nas rozwijają: smaki, 
miejsca i ludzie) oraz umiar (w jedzeniu, piciu, 
zwiedzaniu i innych rozrywkach). 

A ile powinien trwać urlop? Jedni mówią, 
że naprawdę odpoczywa się dopiero od dzie-
siątego dnia urlopu, inni – że biorą od razu 
cały miesiąc. Są też tacy, którym wystarczy 
kilkudniowa podróż, zmiana otoczenia i wra-
cają z tzw. naładowanymi akumulatorami. Na 
pewno warto doceniać każdą formę urlopu 
i nie gardzić tymi krótszymi. Nie zawsze 
przecież możemy pozwolić sobie na kilku-
tygodniowy urlop. Jeżeli jednak spojrzymy na 
wyniki badań, to dłuższe wakacje mają 

korzystniejszy wpływ na nasze zdrowie. 
Nasz układ nerwowy potrzebuje czasu 

na wyhamowanie – jesteśmy przy-
zwyczajeni do pewnego tempa funk-
cjonowania i (z reguły) potrzebujemy 
od kilku do kilkunastu dni, by go 
uspokoić. Zalecana długość urlopu jest 
kwestią indywidualną, ale jest tak, 
że im intensywniej funkcjonujemy, im 
w większym napięciu i mobilizacji 
żyjemy na co dzień, tym urlop powi-
nien być dłuższy. To jak z hamowaniem 
samochodu – im szybciej jedzie samo-
chód, tym dłuższa jest droga jego hamo-
wania. Analogicznie można powie-

dzieć, że im szybciej „jedziemy” w naszej 
codzienności, tym droga hamowania (czyli 
wyciszania i skupienia się na pojedynczych, 
prostszych czynnościach) jest dłuższa. 

Naładujmy zatem nasze „baterie” na dni, 
tygodnie, czy nawet miesiące. W przeciwnym 
razie, fizycznie będziemy rzeczywiście na 
wyczekiwanym długo urlopie, ale mentalnie 
wciąż gdzie indziej, uwikłani w stare stresy 
i obawy, które nie pozwalają do końca cieszyć 
się tym, co jest wokół nas.

Dużo mówi się o wadze i potrzebie 
odpoczynku po intensywnej pracy. Jednak 

wiele osób uważa, że urlop nie jest im 
potrzebny. Jaki sposób myślenia sprawia, 

że negujemy konieczność odpoczynku?

Trudna sztuka
relaksu

i obawy, które nie pozwalają do końca cieszyć 

Aneta Uszkiewicz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

sprawdzania skrzynki pocztowej, ignorować 
media społecznościowe i serwisy informacyjne. 
Po prostu w pełni „wyłączyć się”. Spróbujmy 
spędzić dzień niczego nie planując, nie pod-
porządkowując rytmowi spotkań, by na chwilę 
wyjść z codziennej rutyny. Skupiamy się na 
miejscu w którym jesteśmy i na odpoczynku – 
na swoistej jego celebracji.

Pod względem psychologicznym, kluczem 
udanego odpoczynku są cztery słowa: bliskość 
(czyli czas, żeby być razem, poświęcić sobie 
nawzajem uwagę i dostarczyć dobrych, 
wspólnych doświadczeń), odcięcie od pracy 
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