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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
ORP „Nawigator” oraz USS „Oak Hill” podczas 
parady morskiej i lotniczej – zdj. Piotr Leoniak 

Szanowni Czytelnicy!

Tegoroczne Święto Marynarki Wojennej uświetniła wyjątkowa parada morska 
i lotnicza, odsłonięto Pomnik Polski Morskiej i bawiono się na festynie marynarskim. 
W uroczystościach wzięli udział sojusznicy i partnerzy z sił morskich wielu krajów. 

Świętowano także, nie mniej okazale, tydzień wcześniej w Świnoujściu. 
W Kwaterze Pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej spoczęły, z honorami, prochy 

dziewięciu oficerów, podoficerów i marynarzy – ofiar represji komunistycznych. 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego oraz 3. Flotylla 

Okrętów mają nowych dowódców. Gościliśmy uczestników 55. Międzynarodowego 
Kongresu Podwodniaków.

W ramach cyklu „Zawód marynarz” przedstawiamy sylwetkę kmdr. pil. Tadeusza 
Drybczewskiego – doświadczonego lotnika i byłego dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej. W wywiadzie „Zabójcza fala” mat Konrad Romańczuk opowiada 
o ratowaniu ludzkiego życia. Polecamy również relację z manewrów „Dynamic 
Mongoose 2018” na Morzu Norweskim i wyprawy okrętu szkolnego ORP „Wodnik” na 
Zatokę Perską oraz analizę tegorocznych ćwiczeń z cyklu „Baltops”. 

Wracamy do historii udziału polskich okrętów w koalicyjnej operacji „Pustynna burza” 
oraz kulis narodzin współczesnej Gdyni. W rubryce „Na morskim widnokręgu” przyglądamy 
się dynamicznej modernizacji australijskiej floty wojennej. Opisujemy też duży sukces 
konstruktorów ORP „Kormoran” podczas gdańskich Bałtyckich Targów Militarnych. 
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BanderaPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Minister 
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wzięli udział 
w uroczystościach z okazji Święta Marynarki Wojennej, które 

w tym roku zbiegło się ze 100-leciem morskiego rodzaju sił zbrojnych. 
Uroczyste odsłonięcie Pomnika Polski Morskiej na Skwerze 

Kościuszki – posadowionego w miejscu dawnej Płyty Marynarza 
Polskiego – z udziałem pocztów sztandarowych i asysty Marynarki 
Wojennej, jest manifestacją przywiązania do naszych tradycji morskich 
i bogatej historii. Odbyła się uroczysta odprawa wart i defilada 
pododdziałów, a z Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” oddano salut 
świąteczny złożony z 21 strzałów armatnich. 

Mam – jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych – świadomość, że Marynarce 
Wojennej potrzebna jest ciągłość, nie tylko w tym znaczeniu, że ma 
bohaterskich marynarzy, że ma oddanych cywilnych pracowników, 
że są wspaniałe rodziny – związane z polskim morzem – służące Polsce 
na morzu od pokoleń. Ta ciągłość jest i będzie – podczas uroczystości 
powiedział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Punktem kulminacyjnym Święta Marynarki Wojennej była parada 
morska i lotnicza na Zatoce Gdańskiej. W wielkiej rewii, naprzeciw 
gdyńskiego Bulwaru Nadmorskiego, wzięło udział ponad 20 okrętów –  
w tym jednostki reprezentujące siły morskie zaproszonych państw. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda obserwował paradę 
z pokładu ORP „Nawigator”, któremu asystował najnowszy niszczyciel 
min ORP „Kormoran”.
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Święto Marynarki Wojennej
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Na wysokim pułapie
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Przed Gdyńską Brygadą Lotnictwa 
Marynarki Wojennej zawsze stały  

dosyć nietypowe zadania.
Rzeczywiście, lotnictwo morskie jest nader 

specyficzne. Naszym zadaniem i chlubą jest –  
przede wszystkim – ratowanie życia. Jeżeli 
komuś pomożemy, to satysfakcja jest ogrom-
na. Ze względu na charakter zadań, jakie ma 
wykonywać armia, społeczeństwo raczej koja-
rzy wojsko z odbieraniem życia niż jego 
ochroną – a wcale tak nie jest. W czasie  
pokoju żołnierze udzielają pomocy nie tylko 
w wypadku katastrof i kataklizmów. Do  
zadań Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej należą misje poszukiwawczo- 
-ratownicze – w ramach zabezpieczenia polskiej 

strefy SAR na Bałtyku (ang. Search and Re-
scue – poszukiwanie i ratownictwo) oraz 
transport ludzi i sprzętu – w tym chociażby 
transport narządów do transplantacji, a także 
monitoring ekologiczny polskiej wyłącznej 
strefy ekonomicznej. Oczywiście, z militar- 
nego punktu widzenia, specjalizacją jednostki 
są misje rozpoznawcze oraz zwalczanie jed-
nostek podwodnych – samodzielnie lub przy 
wsparciu okrętów. 

Dlaczego wybrał pan taką wymagającą 
i stawiającą wyzwania drogę w życiu? 

Od razu powiem, że nie realizowałem wiel-
kich marzeń z chłopięcych lat – po prostu 

chciałem to robić. Byłem bardzo zdeter- 
minowany, żeby latać. Podczas badań okazało 
się, że mam kontuzję kręgosłupa, uniemoż- 
liwiającą latanie samolotami odrzutowymi. 
Najprawdopodobniej, nabawiłem się jej pod-
czas średnio udanej, ćwiczebnej katapultacji. 
Żaden kandydat na pilota nie chce czegoś  
takiego usłyszeć, jednak się nie poddałem.

Jeden z generałów lotnictwa – nie pamiętam 
już nazwiska – dał nam gwarancję, że ci piloci, 
którzy nie mogą usiąść za sterami odrzutowca, 
będą latać samolotami transportowymi oraz 
śmigłowcami. Początkowo mnie zbywano,  
nie chciano słuchać. Jeździłem więc z tym 
rozkazem od oficera do oficera, chodziłem do 
przełożonych niemal wszystkich szczebli – aż 

wychodziłem. Może w końcu się zgodzili, bo 
po prostu mieli mnie już dosyć (śmiech). 

Niezależnie od powodu, ich decyzja 
wydaje się być słuszna. Przez 40 lat 

brał pan udział w niezliczonych opera-
cjach, gdzie ratowano ludzkie życie. 

Wielokrotnie uczestniczyłem w misjach  
ratunkowych. W 1997 roku brałem udział  
w akcji we Wrocławiu, podczas tzw. powodzi 
tysiąclecia. Wykonywaliśmy loty z moim  
kolegą z jednostki – kmdr. ppor. pil. Cezarym 
Wiatrakiem. Udział w operacji na Dolnym Śląsku  
nauczył nas większego szacunku do tego, co 
robimy – do naszego sprzętu oraz do życia 
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ludzkiego. Powódź, to też jest woda – chyba 
nie ma potrzeby tłumaczyć dalej. Doświad-
czenie, wyniesione podczas akcji ratun- 
kowych w trakcie kataklizmu, było bezcenne – 
zwłaszcza techniki linowe i dźwigowe. Dzięki 
temu mogliśmy skutecznie ratować ludzi.

Został pan wyróżniony za pomoc udzie-
laną powodzianom. 

To prawda. Zostałem odznaczony Krzyżem 
Zasługi za Dzielność. Sądzę, że to chyba naj-
ważniejsze – przynajmniej dla mnie – wyróż-
nienie, które otrzymałem w toku służby. 

W przestworzach spędził pan tysiące 
godzin. Czy w tym czasie miało 

miejsce wydarzenie, do którego często 
wraca pan myślami? 

Staram się ich nie rozpamiętywać, bo 
wszystkie groźne sytuacje zakończyły się 
szczęśliwie. Operacją, która szczególnie odcis- 
nęła mi się w pamięci, była akcja ratunkowa 
na statku „Anna Maria”. To był chyba 1994 rok. 
Wystartowaliśmy o godzinie drugiej w nocy. 
Armator, a zarazem właściciel jednostki,  
doznał paraliżu w trakcie rejsu. Naszym zada-
niem było odebranie go z pokładu i przetrans-
portowanie do szpitala. 

Rozumiem, że akcja była wyjątkowo 
trudna z wielu powodów.

Z kmdr. pil. Tadeuszem Drybczewskim, byłym dowódcą Gdyńskiej 
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola 

Trzaski-Durskiego, rozmawia Katarzyna Kamińska. 

B A N D E R A

Przede wszystkim jestem wdzięczny, że 
w trakcie trwania mojej kadencji w brygadzie 
nie doszło do żadnej tragedii – sądzę, że 
dowódca każdej jednostki chciałby móc to 
powiedzieć, gdy przekazuje następcy swoje 
obowiązki. 

Z emeryturą często wiąże się dużo wol-
nego czasu. Czy wie pan już, w jaki 

sposób go zagospodaruje? 
Szczerze mówiąc, nie mam konkretnych 

planów – może wyklarują się na horyzoncie 
za pewien czas. Teraz swoją uwagę zamie-
rzam poświęcić rodzinie – w szczególności 
wnukom. Pasji latania nie da się porzucić, ale 
na razie nie planuję powrotu za stery. 

Komandor pilot TADEUSZ DRYBCZEWSKI urodził się w 1958 roku, w Płońsku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej 
w Dęblinie (rocznik 1983) oraz Uniwersytetu Gdańskiego – gdzie ukończył kierunki związane z logistyką, transportem i zarządzaniem. Instruktor 
z klasą mistrzowską pilota wojskowego i nalotem 3175 godzin. Z lotnictwem Marynarki Wojennej jest związany od początku służby. 
Po ukończeniu dęblińskiej „Szkoły Orląt” został skierowany do 16. Pułku Lotnictwa Specjalnego MW w Darłowie. W 1984 roku rozpoczął służbę 
w 18. Eskadrze Lotnictwa Łącznikowego MW – stacjonującej na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach – gdzie pełnił obowiązki dowódcy załogi oraz 
dowódcy klucza. W maju 1998 roku został starszym nawigatorem, w pionie szkolenia Dowództwa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW. 
W 2001 roku został przeniesiony do Dowództwa Marynarki Wojennej, na stanowisko specjalisty w Szefostwie Ratownictwa Morskiego. 
Trzy lata później wrócił do Dowództwa Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW, gdzie objął stanowisko szefa szkolenia. Decyzją Ministra Obrony 
Narodowej – z 7 września 2011 roku – został wyznaczony na stanowisko dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, zastępując 
kmdr. pil. dypl. Stanisława Ciołka. Latał samolotami TS-11 „Iskra”, Lim-2 i Lim-5 oraz śmigłowcami Mi-14, Mi-2 i W-3. Odznaczony przez 
Prezydenta RP „Krzyżem Zasługi za Dzielność” – za udział w operacjach ratunkowych w trakcie powodzi w 1997 roku. Otrzymał także: złoty 
medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Brązowy Krzyż Zasługi”, srebrny medal „Za Długoletnią 
Służbę” oraz „Morski Krzyż Zasługi”. Został wyróżniony również tytułem „Pilot roku 1997 Lotnictwa Sił Zbrojnych RP”, statuetką „Ikara” 
(w 2002 roku), a także (dwukrotnie) tytułem „Zasłużony Pilot Wojskowy” – w 2006 roku i 2013 roku. 
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To była ciemna, pochmurna noc. Warunki 
pogodowe nie były sprzyjające, wręcz skraj-
ne. Niezwykle silny wiatr, przekraczający 
dopuszczalne normy – w starej nomenklaturze, 
to było 25 m/s, teraz posługujemy się węzłami. 
Jednostka miała wysokie maszty – wisieliśmy 
w powietrzu na wysokości 50 metrów nad 
wodą. W tych warunkach spędziłem ponad 
40 minut w zawisie nad statkiem – wydawało 
się to wiecznością. Wszystko z powodu bardzo 
złej pogody – mieliśmy wtedy poważny 
problem, by odnaleźć statek. Znajdowaliśmy 
się na otwartym morzu, na północ od Włady-
sławowa – żadnego punktu odniesienia. Mimo 
wszelkich trudności, udało nam się uratować 
mężczyznę. 

W jakim stanie zostawia pan Gdyńską 
Brygadę Lotnictwa Marynarki 

Wojennej swojemu następcy i jakie stoją 
przed nim zadania? 

Brygada jest w trakcie modernizacji – 
obecnie czekamy na nowe śmigłowce i sądzę, 
że za kadencji mojego następcy zostaną one 
oddane do służby w jednostce. Nasz aktualny 
sprzęt, mimo że nie najnowocześniejszy, jest 
sprawny i dyżuruje. Niemniej, nowy sprzęt 
jest potrzebny zarówno lotnictwu wojskowemu 
jak i siłom morskim. 

Czy jest jakaś myśl, którą chciałby pan 
podsumować swoją służbę na stano-

wisku dowódcy jednostki? 

B A N D E R A

Po niemal 40 latach służby i 7 latach dowodzenia Gdyńską Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej, 
kmdr pil. Tadeusz Drybczewski pożegnał się z mundurem. W uroczystości na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach, 13 czerwca, 
wzięli udział:  dowódca generalny RSZ gen. dyw. Jarosław Mika, współpracownicy i podkomendni, rodzina, przyjaciele oraz 

zaproszeni goście. Obowiązki dowódcy jednostki przejął kmdr pil. Jarosław Czerwonko. Dzisiaj, można rzec, mam potrójne święto. 
Jedno prywatne – moje 60. urodziny oraz lot pożegnalny i zdanie obowiązków dowódcy brygady. Wszystko, co czyniliśmy razem, 
wynikało z głębokiego przekonania, iż nadrzędną wartością była służba i praca dla dobra ojczyzny – podkreślił, w wystąpieniu 

pożegnalnym, kmdr pil. Tadeusz Drybczewski. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, lot pożegnalny odbył się śmigłowcem 
ratownictwa morskiego W-3WARM „Anakonda”. W trakcie lotu, kmdr pil. Tadeusz Drybczewski podziękował obsłudze lotniska 

i wszystkim współpracownikom za lata wspólnej służby. Z okazji 60. urodzin, gen. dyw. Jarosław Mika pozwolił na pewne 
odstępstwo od ceremoniału wojskowego – na jego prośbę, Orkiestra Reprezentacyjna MW odegrała jubilatowi „Sto lat”. 

wnukom. Pasji latania nie da się porzucić, ale 
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Powrót z manewrów „Dynamic Mongoose 2018”  

W obchodach jubileuszu 100-lecia utwo-
rzenia Marynarki Wojennej Finlandii 

polską banderę reprezentował okręt szkolny 
ORP „Wodnik”. W uroczystościach, w bazie 
morskiej w Turku, uczestniczył inspektor MW 
kadm. Jarosław Ziemiański.
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Do portu wojennego w Gdyni wróciła – 
9 lipca – fregata rakietowa ORP „Gen. T. 

Kościuszko”, która uczestniczyła (ze zbiorni-
kowcem ORP „Bałtyk”) w ćwiczeniu „Dyna-
mic Mongoose 2018”. Marynarka Wojenna 
była reprezentowana w nim po raz czwarty.

ORP „Wodnik” na 100-leciu MW Finlandii
Uroczystości w Turku rozpoczęto – w nie-

dzielę, 8 lipca – paradą morską. Oprócz jed-
nostek państwa-gospodarza, wzięły w niej 
udział okręty innych bander, w tym – dowo-
dzony przez kmdr. por. Pawła Ogórka – polski 
okręt szkolny ORP „Wodnik”. Po zakoń-
czonej paradzie i zacumowaniu w bazie mor-
skiej, załogi okrętów spotkały się z władzami 
miasta Turku i dowódcą garnizonu. Następ-
nie, w godzinach wieczornych, dowódca MW 
Finlandii wiceadm. Veijo Taipalus spotkał się 
z dowódcami okrętów uczestniczących w ob-
chodach rocznicowych. 

W trakcie wizyty, pokład ORP „Wodnik” 
został udostępniony do zwiedzania. Polski 
okręt odwiedziło blisko 2 tysiące osób. 

Dwustu jeden studentów przekroczyło – 
1 lipca – bramę Centrum Szkolenia 

Marynarki Wojennej im. wiceadm. Józefa 
Unruga, trafiając w szeregi Legii Akademic-
kiej – nowego rodzaju służby wojskowej, skie-
rowanego do środowiska żakowskiego. W tej 
grupie aż 107 osób stanowiły kobiety. 

ORP „Gen. T. Kościuszko” – pod dowódz-
twem kmdr. por. Macieja Matuszewskiego – 
powitał (na nabrzeżu) dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec, wraz ze 
sztabem flotylli i kadrą Dywizjonu Okrętów 
Bojowych. 

W tegorocznych, międzynarodowych ćwi-
czeniach na wodach norweskich wzięły udział 
jednostki z ośmiu państw: Danii, Hiszpanii, 
Holandii, Norwegii, Polski, Stanów Zjedno-
czonych, Turcji i Wielkiej Brytanii.  

Manewry, które rozpoczęły się 25 czerwca, 
odbywały się przez dwa tygodnie. Głównym 
celem cyklicznych ćwiczeń sojuszu północno-
atlantyckiego na Morzu Norweskim, pod 
kryptonimem „Dynamic Mongoose”, jest 

Pilotażowy program ochotniczego szkole-
nia studentów został uruchomiony przez Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej w 2017 roku.

Szkolenie zostało podzielone na dwie części: 
teoretyczną – realizowaną w uczelniach podczas 
roku akademickiego (30 godzin lekcyjnych) 
oraz część praktyczną – realizowaną w jed-
nostkach, centrach i ośrodkach szkolenia, trwa-
jącą 6 tygodni.

Obecna Legia Akademicka swoje korzenie 
czerpie z ochotniczej formacji wojskowej o tej 
samej nazwie, utworzonej 11 listopada 1918 roku 
z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, 
w większości członków Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW). 26 listopada 1918 roku 
została przeformowana w regularny oddział 
piechoty Wojska Polskiego (36. Pułk Piechoty 
Legii Akademickiej). Ponownie powołana 

doskonalenie procedur współpracy podczas 
poszukiwania, śledzenia i atakowania okrętów 
podwodnych. Zadania te okręty realizowały 
zarówno samodzielnie jak i w składzie zespołu 
oraz we współpracy ze śmigłowcami i samo-
lotami zwalczania okrętów podwodnych.

P E R Y S K O P

Udział ORP „Wodnik” w święcie sił mor-
skich Finlandii oraz pobyt w Turku (8-9 lipca) 
miał charakter oficjalnej rewizyty, po wizycie 
fińskiego kutra rakietowego FNS „Hanko” 
w Gdyni – w ramach obchodów 100-lecia 
utworzenia polskiej Marynarki Wojennej.

Start Legii Akademickiej w Ustce
w 1929 roku, jako organizacja przysposobienia 
wojskowego słuchaczy wyższych uczelni 
w Polsce. Działała (z przerwami) do 1939 roku. 
Po 1989 roku Legia Akademicka została 
reaktywowana jako stowarzyszenie.

Młodym ochotnikom Legii Akademickiej 
pierwszą broń wręczył komendant CS MW 
kmdr Grzegorz Okuljar. 
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Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył kadm. Jarosława Ziemiańskiego 
na stanowisko Inspektora Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 
Zastąpił na tym stanowisku – 19 czerwca – dotychczasowego inspektora MW kadm. Mirosława Mordela.

Nowy Inspektor Marynarki Wojennej

Do czasu mianowania, kadm. Jarosław 
Ziemiański był zastępcą Inspektora MW 
oraz szefem Zarządu Morskiego 

w Inspektoracie Marynarki Wojennej. 
W ceremonii wziął udział także dowódca 
generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika. 

*    *    *
Kadm. Jarosław Ziemiański ukończył 

Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej, 
w 1987 roku. Po zdobyciu pierwszych 
szlifów oficerskich, swoją karierę związał 
z 3. Flotyllą Okrętów, w której przeszedł 
wszystkie szczeble dowodzenia. Pełnił 
obowiązki: dowódcy działu rakietowo-
-artyleryjskiego, zastępcy dowódcy okrętu 
oraz dowódcy małego okrętu rakietowego 
ORP „Górnik” – w latach 1993-1995. Dwa 
lata później, został szefem sztabu 2. Dywizjonu 

Okrętów Rakietowych, a w 2000 roku objął 
stanowisko dowódcy dywizjonu. Następnie, 
przeszedł do Sztabu Marynarki Wojennej, 

gdzie (m.in.) pełnił obowiązki szefa Oddziału 
Operacyjnego. Po ukończeniu – w 2008 roku – 
Studium Polityki Obronnej został wyznaczony 
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na stanowisko asystenta szefa Sztabu General-
nego WP do spraw Marynarki Wojennej, a na-
stępnie – w tym samym roku – został zastępcą 

dowódcy Centrum Operacji Morskich. 
W 2009 roku objął obowiązki dowódcy 
3. Flotylli Okrętów.  Pełnił je do wyzna-
czenia – w 2014 roku – na stanowisko 
szefa Zarządu Uzbrojenia w Dowództwie 
Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nowy Inspektor MW ukończył, między 
innymi, Kurs Przeszkolenia Taktycznego 
Oficerów w Akademii Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, Studium Operacyjno-
-Strategiczne w Akademii Dowódczo-
-Sztabowej Połączonych Sił Zbrojnych 

w Shrivenham w Wielkiej Brytanii oraz Studium 
Polityki Obronnej w Akademii Marynarki 
Wojennej w Newport w USA.

B A N D E R A

Parlamentarzyści w Świnoujściu
Przedstawiciele Sejmowej Komisji do 

spraw Służb Specjalnych odwiedzili – 
23 maja – 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża. 

W trakcie wizyty, posłowie poszerzali swoją 
wiedzę na temat zadań, specyfiki i obszaru 
działalności flotylli oraz jej jednostek bojo-
wych. Poruszyli także temat współdziałania 

8. FOW z administracją państwową, zwłaszcza 
w zakresie zarządzania kryzysowego.

Delegację powitał dowódca 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża kadm. Krzysztof Zdonek. 
Gościom przedstawiono możliwości flotylli 
oraz jej działalność w ramach ćwiczeń i ope-
racji krajowych oraz międzynarodowych. 

Posłowie spotkali się również z załogą 
ORP „Kontradmirał X. Czernicki”, zapozna-
jąc się z warunkami służby na morzu. Człon-
kom komisji została także pokazana infra-
struktura portowa oraz sprzęt i uzbrojenie 
Grupy Nurków Minerów 12. Wolińskiego 
Dywizjonu Trałowców.

B A N D E R A
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Uroczystość odbyła się 3 lipca. 
O godzinie 8.00, na okrętach sta-
cjonujących w porcie wojennym 
w Gdyni podniesiono wiel-

ką galę banderową. Podczas ceremonii, 
kmdr Wojciech Sowa – czasowo peł-
niący obowiązki dowódcy – przekazał 
dowodzenie 3. FO kmdr. Mirosławowi 
Jurkowlańcowi. 

Meldunki o zdaniu i przyjęciu obo-
wiązków przyjął inspektor Marynarki 
Wojennej kadm. Jarosław Ziemiański. 
Bardzo dziękuję kmdr. Wojciechowi 
Sowie za dowodzenie 3. Flotyllą Okrę-
tów w tym przejściowym okresie. 
Robił to tak dobrze, że brak etatowego 
dowódcy nie był odczuwalny. Życzę mu 
powodzenia przy realizacji zadań na stano-
wisku zastępcy dowódcy flotylli – powiedział 
inspektor MW kadm. Jarosław Ziemiański. 
Z wielką radością – ale i z odrobiną żalu – 

witam nowego dowódcę 3. Flotylli Okrętów 
kmdr. Mirosława Jurkowlańca. Z odrobiną 
żalu, ponieważ Inspektorat Marynarki Wojen-

nej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych traci niezwykle wartościowego 
oficera. Jednak z drugiej strony, cieszę się, że 
jego doświadczenie i wiedza będą wykorzy-

stane podczas dowodzenia związkiem taktycz-
nym – podkreślił (podczas uroczystości) 
kadm. Jarosław Ziemiański. 

Zdający obowiązki dowódcy 3. FO 
kmdr Wojciech Sowa zameldował 
inspektorowi MW, że jednostki flotylli 
są w pełni wyszkolone i gotowe do 
realizacji zadań. Chciałbym podzięko-
wać całemu stanowi osobowemu 
3. Flotylli Okrętów za wysiłek, zaan-
gażowanie i – niejednokrotnie – 
poświęcenie przy realizacji zadań 
w ostatnim okresie. Dowódcom jed-
nostek bezpośrednio podległych, dzię-
kuję za pomoc i wsparcie w trudnych 
chwilach – bo takich nie brakowało – 
powiedział kmdr Wojciech Sowa. 

Obejmujący obowiązki dowódcy 3. FO 
kmdr Mirosław Jurkowlaniec podkreślił, że 
wszyscy dotychczasowi dowódcy najwięk-
szego związku taktycznego w morskim 

N O W Y  D O W Ó D C A  3 .  F L O T Y L L I  O K R Ę T Ó W
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Honor i zobowiązanie
Nowym dowódcą największego związku taktycznego Marynarki Wojennej został 
komandor Mirosław Jurkowlaniec. W ceremonii przekazania dowodzenia 3. Flotyllą Okrętów 
wziął udział inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Jarosław Ziemiański. 

Komandor MIROSŁAW JURKOWLANIEC rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej w 1985 roku. Po ukończeniu studiów na Wydziale 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, na swoje pierwsze stanowisko służbowe trafił do Grupy Okrętów 
Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów. W latach 1990–2002 kolejno obejmował stanowiska: asystenta, oficera nawigacyjnego, dowódcy działu 
nawigacyjnego, zastępcy dowódcy okrętu i dowódcy ORP „Nawigator”. W czasie gdy był jego dowódcą, okręt zdobył tytuł „Najlepszy Okręt 
w Marynarce Wojennej”. W 2000 roku, w ramach Military Training Assistance Program, ukończył kurs języka angielskiego w Kanadzie. W tym 
samym roku, ukończył studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej. W 2002 roku objął stanowisko dowódcy Grupy Okrętów 
Rozpoznawczych, a od połowy 2007 roku był szefem szkolenia 3. Flotylli Okrętów. W styczniu 2012 roku objął stanowisko szefa Oddziału 
Oficerów Flagowych Szefostwa Szkolenia Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni, a w lutym 2013 roku – zastępcy szefa Zarządu 
Rozpoznania Dowództwa MW. Następnie, w styczniu 2014 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy 6. Ośrodka Radioelektronicznego. 
W 2016 roku ukończył podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Na początku 2017 roku objął stanowisko szefa 
Zarządu Uzbrojenia w Inspektoracie Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na podstawie decyzji Ministra 
Obrony Narodowej – z 14 czerwca 2018 roku – został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.
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Kronika
wydarzeń

2018
27.04 | Święto Komendy Portu Wojennego 

Gdynia – największej jednostki logistycznej 
Marynarki Wojennej.

15.05 | W Porcie Wojennym Gdynia 
odbyła się VI edycja „Biegu 5 mil”. Tego-
roczne zawody były wpisane w obchody 
100-lecia Marynarki Wojennej.  

14-17.06 | Bałtycka Sztafeta 2018 – 
uczestnicy mieli do pokonania 560 km, szla-
kiem latarni morskich polskiego wybrzeża. 
Wystartowali w Krynicy Morskiej, a finał biegu 
był w Świnoujściu. 31 biegaczy pokonało 
łącznie 3361,2 km w ciągu 62,5 godzin. 
Rekordzista przebiegł 261,2 km. Przed-

sięwzięcie zorganizowała Akademia Marynarki 
Wojennej z Inspektoratem MW.

22.06 | Otwarcie ekspozycji w Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni – „W świecie 
dawnych żaglowców” oraz „Zbrojownia”.

23.06 | W Akademii Marynarki Wojennej 
zorganizowano międzynarodową konferencję 
historyczną „One Hundred Years of the Polish 
Navy” („Sto lat polskiej Marynarki Wojennej”). 

23.06 | Regaty z okazji 100-lecia MW 
i 60-lecia Jacht Klubu MW „Kotwica” w Gdyni, 
zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Szkole-
nia Żeglarskiego MW

24.06 | Z okazji Święta Marynarki Wojen-
nej, na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbył się 
uroczysty apel połączony z odsłonięciem 
Pomnika Polski Morskiej. W ceremonii uczest-

niczył Prezydent RP oraz Minister Obrony 
Narodowej. W ramach festynu marynarskiego 
na gdynian i turystów czekały: koncerty i wy-
stępy artystyczne, pokazy uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego, zwiedzanie okrętów, konkursy 

i kuchnia polowa. Punktem kulminacyjnym 
obchodów była wielka parada morska i lotnicza 
z okazji 100-lecia Marynarki Wojennej. 
Wzięło w niej udział ponad 20 okrętów, pol-
skich i zagranicznych.

29.06 | Odbyła się uroczystość państwo-
wego pogrzebu dziewięciu oficerów, pod-
oficerów i marynarzy skazanych na śmierć oraz 
prześladowanych i więzionych przez władze 
komunistyczne. Szczątki bohaterskich mary-
narzy, obrońców Wybrzeża w 1939 r., spoczęły 

w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki 
Wojennej w Gdyni-Oksywiu. 
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rodzaju sił zbrojnych zawsze bardzo wysoko 
stawiali przed sobą poprzeczkę. 

Ze swojej strony obiecuję, panie admirale, 
że wraz ze stanem osobowym 3. Flotylli 
Okrętów zrobię wszystko, żeby poziom szko-
lenia oraz gotowość bojowa były na najwyż-

szym poziomie, i żeby Polska od strony morza 
czuła się bezpiecznie – zapewnił dobitnie 
kmdr Mirosław Jurkowlaniec.

W uroczystości uczestniczyli, m.in.: byli 
dowódcy gdyńskiej flotylli, przedstawiciele 
jednostek wojskowych i władz samorządo-
wych, a także kadra i pracownicy wojska. 

Ceremonię przekazania obowiązków dowód-
cy 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego uświetniła Orkiestra Reprezen-
tacyjna Marynarki Wojennej oraz Kompania 
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. 

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl
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Tegoroczne Dni Morza były wyjątkowe – obchodzono je w roku jubileuszu 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – uczestnicząc w Gdyni,  24 czerwca,  
w Święcie Marynarki Wojennej – wziął udział w paradzie morskiej i lotniczej oraz 
oddał hołd wszystkim ludzim morza, odsłaniając Pomnik Polski Morskiej.

Podniosły moment odsłonięcia 
Pomnika Polski Morskiej na Skwerze 
Kościuszki – który stanął naprzeciw 
gmachu Centrum Operacji 

Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego, w miejscu dawnej Płyty 
Marynarza Polskiego – zgromadził 
wszystkich tych, którzy żyją z morza 
i dla morza. Obok Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
i Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka stanął prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek, przedstawiciele 
parlamentu, władz państwowych 
i wojskowych oraz duchowieństwa, 
a także delegacje zagraniczne. 

W trakcie uroczystości, Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda odznaczył st. mar. Konrada 
Romańczuka „Medalem za Ofiarność i Od-
wagę” – za uratowanie nastolatka, tonącego 
w morzu, a Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak awansował go do stopnia mata.

Podczas przemówienia, Prezydent RP przy-
toczył zgromadzonym wyjątkowość odsłonięcia 
pomnika i wyraził nadzieję, że już niedługo 
polska Marynarka Wojenna będzie dyspono-

Wojennej. Dziękuję oficerom, marynarzom 
i państwa rodzinom za wspaniałą służbę, 
poświęcenie, ciągłą gotowość do strzeżenia 

ojczyzny i bezpieczeństwa Polaków. 
Życzę państwu i wszystkim ludziom 
polskiego morza wszelkiego powo-
dzenia na następne sto lat.

Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak zaznaczył, że 
symboliczna uroczystość odsłonię-
cia pomnika podkreśla więzi Polski 
z morzem. Dziś wyróżniliśmy mary-
narza, który ryzykując własne życie, 
ratował życie drugiego człowieka. 
Nie był na służbie, ale swoją posta-
wą dowiódł, że marynarze zawsze są 
na służbie – powiedział. Minister 
Obrony Narodowej odwołał się rów-
nież do historycznego wymiaru 

święta, podkreślając, że jedną z pierwszych 
decyzji Naczelnika Państwa Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę w 1918 roku – było stworzenie 
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Salut dla biało-czerwonej 

wała nowoczesnymi okrętami i równie 
nowoczesną infrastrukturą. To jest wielkie za-
danie, ale jestem przekonany, że dzięki zapa-

łowi, determinacji, a przede wszystkim wspól-
nemu oddaniu i wspólnej pracy będziemy 
w stanie to zadanie zrealizować – podkreślił. 
Gratuluję tego święta polskiej Marynarce 

Parada morska i lotnicza na Zatoce 
Gdańskiej. Szyk torowy – z prawej, 

za ORP „Nawigator” płyną 
ORP „Kormoran” i ORP „Wodnik”, 

a z lewej widoczny jest (od dziobu) 
okręt desantowy-dok USS „Oak Hill”
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W konferencji historycznej, w gdyń-
skiej Alma Mater, wzięli udział – 
zaproszeni przez Inspektora Marynar-

ki Wojennej kadm. Jarosława Ziemiańskiego 
oraz rektora-komendanta AMW kmdr. prof. 
dr. hab. Tomasza Szubrychta – dowódcy sił 
morskich państw należących do NATO, a także  
Chin, Pakistanu i Brazylii. Uczestniczyli w niej 
również dowódcy zagranicznych okrętów, 
które przybyły do Gdyni na Święto Marynarki 
Wojennej. Wśród słuchaczy byli obecni 
dowódcy jednostek MW oraz zasłużeni dla 
morskiego rodzaju sił zbrojnych admirałowie, 
oficerowie oraz pracownicy nauki.

Po oficjalnym otwarciu konferencji przez 
kadm. Jarosława Ziemiańskiego i kmdr. prof. 
dr. hab. Tomasza Szubrychta, zgromadzeni 
goście wysłuchali pięciu wystąpień. 

Jako pierwszy zabrał głos dr hab. prof. AMW 
Andrzej Drzewiecki, który przedstawił 

wykład na temat „Powstanie i organizacja 
Marynarki Wojennej w latach 1918-1939”.

Kolejne, historyczne wystąpienia przed-
stawili – dr hab. prof. AMW Piotr Semków, 
na temat „Marynarka Polska od wybuchu II wojny 
światowej do jej rozwiązania w 1947 roku” oraz 
mgr Łukasz Wyszyński, na temat „Marynarka 
Wojenna RP w okresie powojennym”. Wykła-
dy te przybliżyły uczestnikom konferencji 
działalność Marynarki Wojennej do 1989 roku. 

Następne wystąpienie, na temat „Marynar-
ka Wojenna RP: najnowsza historia”, wygłosił 
kmdr por. mgr inż. Maciej Brągoszewski. 

Jako ostatni, w trakcie międzynarodowej 
konferencji w Akademii Marynarki Wojennej, 
głos zabrał kmdr por. mgr. inż. Konrad Nowak, 
przedstawiając wykład na temat „Marynarka 
Wojenna RP: patrząc w przyszłość”.

Sto lat historii 
polskich sił morskich

W Audytorium Biblioteki Głównej 
im. Lecha Kaczyńskiego Akademii Marynarki Wojennej, 

23 czerwca, odbyła się międzynarodowa konferencja historyczna 
na temat „One Hundred Years of the Polish Navy”.

Sekcji Marynarki Wojennej w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych. Spotykamy się w Gdyni, 
w mieście, które w 1939 roku należało do naj-
nowocześniejszych i największych miast porto-
wych w Europie. W mieście, które pokazało, 
że Polacy są aktywni, że osiągają zamierzone 
cele – dodał Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak.

Po odsłonięciu Pomnika Polski Morskiej, 
udano się na pokład ORP „Nawigator”, który 
zabrał Prezydenta RP Andrzeja Dudę i Mini-
stra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka 
oraz gości na Zatokę Gdańską, gdzie odbyła 
się parada morska i lotnicza. 

Tego dnia, wczesnym rankiem, złożono 
wieńce w Kwaterze Pamięci Cmentarza 
Marynarki Wojennej. Następnie, w kościele 
garnizonowym została odprawiona Msza 
Święta w intencji marynarzy i ich rodzin. 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.plFO
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Od rana na Skwerze Kościuszki ruszył
festyn marynarski, który tłumnie odwiedzali 
mieszkańcy Gdyni. Prezentowały się na nim 
nie tylko jednostki Marynarki Wojennej. Były 
występy Orkiestry Reprezentacyjnej MW oraz 
Orkiestry Morskiego Oddziału SG, a także wielu 
innych zespołów i grup muzycznych. Przed 
okrętami udostępnionymi do zwiedzania – 
w tym Okrętem-Muzeum ORP „Błyskawica”  – 
ustawiały się długie kolejki chętnych. Dużą 
atrakcją były również widowiskowe pokazy 
dynamiczne ratownictwa morskiego.

Agata Tomczak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu odbył się – 29 czerwca – pogrzeb państwowy 
dziewięciu obrońców Wybrzeża zasłużonych dla Polski. Mimo bojowych zasług we wrześniu 1939 roku, 
wszyscy byli represjonowani przez reżim komunistyczny i skazani – za działalność opozycyjną lub  
na podstawie sfabrykowanych oskarżeń – na wieloletnie wyroki lub karę śmierci.

Historia zamordowanych marynarzy 
jest przerażająca. Wszyscy byli 
obrońcami Wybrzeża we wrześniu 
1939 roku i stawiali bohaterski 

opór niemieckiemu najeźdźcy. Po wojnie 
wrócili do Polski z obozów jenieckich. Jed-

Generalnym), kmdr. por. Roberta Kasperskiego 
(szefa sztabu Floty), kmdr. Wacława Krzywca 
i kmdr. por. pil. Kazimierza Kraszewskiego. 
Potem proces ten nazwano „procesem siedmiu 
komandorów”, a po latach trzej oskarżeni, na których 
wykonano wyroki śmierci – kmdr Mieszkowski, 
kmdr por. Przybyszewski i kmdr Staniewicz – 
zostali pośmiertnie awansowani i pochowani 
w Kwaterze Pamięci, w ubiegłym roku.

Skazany na śmierć został również  
kpt. mar. Zdzisław Ficek – jako „zbrodniarz nie 
rokujący żadnych nadziei poprawy, który za 
ogromne szkody wyrządzone Polsce Ludowej 
zasłużył jedynie i wyłącznie na całkowite  
wyeliminowanie ze zdrowego społeczeństwa 
budującego w znojnej pracy podstawy socjalizmu”. 
Podobny, okrutny los spotkał st. mar. Jerzego 
Sulatyckiego – w procesie przeciwko maryna-
rzom, którzy – rzekomo – mieli przygotowywać 
„zdradę ojczyzny w grupie trałowców”. Oprócz 
fałszywie oskarżonych marynarzy, głowę na 
szafot położyli także członkowie podziemia anty-
komunistycznego, tacy jak: kpt. mar. Adam 
Dedio i bosm. Edmund Sterny.

S P O C Z Ę L I  W  K W A T E R Z E  P A M I Ę C I

Bohaterowie wrócili na Oksywie

nak nowe, komunistyczne władze poddały ich 
nieludzkim represjom.

Represje wobec 
kombatantów
W 1950 roku ministrem obrony narodowej 

został Konstanty Rokossowski, który rozpoczął 
czystki ideologiczne w wojsku. Kadm. Adam 
Mohuczy trafił do więzienia, gdzie poddano 
go brutalnym i urągającym honorowi żołnierza 
przesłuchaniom. Informacja Wojskowa MW 
oraz Główny Zarząd Informacji otrzymały  
polecenie wykrycia i ukarania winnych, którzy 
mieli szpiegować na rzecz krajów kapitalistycz-
nych oraz dążyć do „obalenia siłą ustalonych 
ustawowo organów władzy państwowej”. Lista 
oskarżonych była przygotowana wcześniej i na 
jej podstawie aresztowano siedmiu wyższych  
oficerów MW: kmdr. Stanisława Mieszkowskiego 
(dowódcę Floty), kmdr. Mariana Wojcieszka 
(szefa Sztabu Głównego MW), kmdr. Jerzego 
Staniewicza (szefa Wydziału MW w Sztabie 
Generalnym), kmdr. por. Zbigniewa Przybyszew-
skiego (zastępcę szefa Wydziału MW w Sztabie 
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W odnowionych progach placówki 
gości powitał jej dyrektor Tomasz 
Miegoń oraz Aleksander Gosk –

wicedyrektor muzeum. Głos zabrali kuratorzy 
wystaw: Robert Tarnowski oraz Jan Tymiński. 

„Zbrojownia” prezentuje elementy uzbroje-
nia okrętowego i lotniczego. Wśród eksponatów 
znajdują się: armaty i miny morskie, wyrzut-
nie bomb głębinowych, torpedy, broń przeciw-
lotnicza oraz pociski rakietowe. Jednym 
z nich jest zabytek klasy światowej – niemiecka 
bombo-torpeda serii BT (Bomben-Torpedo) 
1000 RS – prototyp połączenia torpedy 
z bombą lotniczą.

Wystawa „W świecie dawnych żaglowców” 
jest poświęcona historii żeglugi od późnego 
średniowiecza po drugą połowę XIX wieku, 
czyli schyłek epoki żagli. Kolekcja modeli 
przedstawia ewolucję w konstrukcji żaglow-
ców – zainteresowani tematem znajdą tam 
replikę „Santa Marii” Krzysztofa Kolumba 
oraz bogato zdobiony brytyjski liniowiec 
„Sovereign of the Seas”.

Zaprezentowano także multimedialny symu-
lator przeciwlotniczego karabinu maszynowe-
go Lewis z ORP „Błyskawica” – replikę broni 
wykonano perfekcyjnie. Dzięki niemu, zwie-
dzający mają szansę uczestniczyć w jednej 
z wojennych misji słynnego niszczyciela.

W sali audiowizualnej dr hab. prof. Dariusz 
Nawrot z Wyższej Szkoły Administracji i Biz-
nesu w Gdyni przedstawił wykład poświęco-
ny dekretowi Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego o powołaniu Marynarki Polskiej.  

Następnie, w kolejnym wydarzeniu z cyklu 
„Nasze Sygnały”, tematem spotkania była 
kartograficzna perełka – Mapa Lubinusa, czyli 
„Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego”, znaj-
dująca się w zbiorach muzeum. Prelekcję wy-
głosiła Aleksandra Cybul z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, konserwatorka. 

W pełni odświeżonej odsłonie placówka 
zostanie zaprezentowana 28 listopada 2018 roku, 
w 100. rocznicę utworzenia MW.

Nowe ekspozycje 
w Muzeum MW

Z okazji Święta Marynarki Wojennej oraz obchodów Dni Morza, 
w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się – 22 czerwca – 

uroczyste otwarcie dwóch wystaw – „W świecie dawnych żaglowców” 
oraz „Zbrojownia Muzeum Marynarki Wojennej”.kadm. ADAM MOHUCZY – 

zmarł w więzieniu w Sztumie 7 V 1953 roku.

kmdr pil. KAZIMIERZ KRASZEWSKI – 
więziony od grudnia 1951 r. do kwietnia 

1956 r., zmarł 18 III 1990 roku.

kmdr WACŁAW KRZYWIEC – 
więziony od maja 1951 r. do lutego 1956 r., 

zmarł 12 III 1956 roku w trakcie przerwy 
w odbywaniu kary więzienia.

kmdr MARIAN WOJCIESZEK – 
więziony od grudnia 1951 r. do kwietnia 

1956 r., zmarł 23 XII 1974 roku.

kmdr por. ROBERT KASPERSKI – 
więziony od lutego 1951 r. do kwietnia 1956 

r., zmarł 23 I 1974 roku.

kpt. mar. ADAM DEDIO – 
niewinnie stracony 14 IV 1947 roku 

w więzieniu w Gdańsku (Jego doczesne 
szczątki zostały odnalezione w 2015 roku 
na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku).

kpt. mar. ZDZISŁAW FICEK – 
  niewinnie stracony 2 XII 1952 roku 

w więzieniu w Gdańsku.

bosm. EDMUND STERNY – 
 niewinnie stracony 21 XI 1952 roku 

w więzieniu w Gdańsku.

st. mar. JERZY SULATYCKI – 
niewinnie stracony 11 VII 1952 roku 

w więzieniu w Gdańsku.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.plFO
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Godne upamiętnienie
W porcie wojennym w Gdyni, na pokładzie 

Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”, odbyła 
się msza pogrzebowa, której przewodniczył 
biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.  
Ich życie zostało wypełnione dobrem, ofiarną 
służbą Polsce i polskiej Marynarce Wojennej – 
podkreślił w homilii ordynariusz wojskowy.

Eucharystię z biskupem polowym WP kon-
celebrowali kapelani Ordynariatu Polowego, 
z dziekanem MW ks. kmdr. Zbigniewem Rećką. 

Następnie, kondukt żałobny przeszedł na 
cmentarz Marynarki Wojennej, gdzie prochy 
bohaterów spoczęły w Kwaterze Pamięci.

Państwowy pogrzeb dziewięciu oficerów, 
podoficerów i marynarzy odbył się w asyście 
Kompanii Reprezentacyjnej MW i Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW. Wzięli w nim udział: 
wiceminister kultury Jarosław Sellin, wice-

Agata Tomczak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

prezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, wiceszef 
BBN Dariusz Gwizdała, inspektor MW 
kadm. Jarosław Ziemiański oraz prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek. 

Prezydent RP Andrzej Duda, w liście, napisał: 
Żegnamy ich uroczyście, tak jak zwykliśmy 
żegnać bohaterów wolnej Polski. 

Dzień wcześniej odbyły się uroczystości po-
grzebowe małżonek trzech  oficerów: Michaliny 
Ficek, Janiny Kraszewskiej i Ireny Wojcieszek.

Jesienią, w Kwaterze Pamięci do podwład-
nych dołączy wiceadm. Józef Unrug, którego 
szczątki zostaną sprowadzone z cmentarza we 
francuskiej miejscowości Montrésor.



12     NR 5/6 | MAJ/CZERWIEC 2018

Z M I A N Y  W  K I E R O W N I C T W I E  C O M - D K M

Podczas kwietniowej uroczystości, 
dowódca Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwa Komponentu Morskiego 
wiceadm. dr hab. Stanisław Zarychta – 

po czterdziestu latach służby wojskowej – po-
żegnał się z marynarskim mundurem. Jego 

obowiązki objął, tymczasowo, szef sztabu 
COM-DKM kmdr Mariusz Kościelski. Prze-
kazanie dowództwa i pożegnanie dotych-
czasowego dowódcy COM-DKM odbyło się 
na gdyńskim Skwerze Kościuszki, na pokładzie 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”.

W uroczystości wzięli udział, m.in.: dowódca 
operacyjny RSZ gen. broni dr Sławomir 
Wojciechowski, przedstawiciel Sztabu General-
nego WP gen. bryg. Jan Dziedzic, ówczesny 
inspektor MW kadm. Mirosław Mordel oraz  
byli dowódcy MW i COM-DKM, przed-
stawiciele parlamentu i duchowieństwa, a także 
władz samorządowych.

Podczas ceremonii przekazania dowództwa 
COM-DKM, wiceadm. dr hab. Stanisław 
Zarychta i kmdr Mariusz Kościelski ucałowali 
płat sztandaru, a następnie zameldowali zda-
nie i objęcie obowiązków na stanowisku. 

Dzisiaj pan admirał Zarychta przekazuje 
ten sztandar po raz ostatni – powiedział dowódca 
operacyjny RSZ gen. broni dr Sławomir 
Wojciechowski. Przeprowadził pan admirał 
Centrum Operacji Morskich do nowej roli –
Dowództwa Komponentu Morskiego. Pozo-
stawia pan COM-DKM w bardzo dobrym 
stanie – jako jednostkę, która z dowództwem 
operacyjnym przeszła ogromną metamor-
fozę. Jest to pańska osobista zasługa.

Zabierając głos, wiceadm. dr hab. Stanisław 
Zarychta stwierdził, że kiedy obejmował stano-
wisko, sytuacja była prostsza – jednostka pod-
legała bezpośrednio dowódcy MW, a stan oso-
bowy był dwukrotnie mniejszy niż obecnie. 
Oczywiście, sytuacja zmieniła się – diametral-
nie – w styczniu 2014 roku, po wprowadzeniu 
nowego systemu kierowania siłami zbrojnymi. 
Przybyło dodatkowych zadań, a tym samym 
zwiększyła się rola jednostki, która dzisiaj –
jako jedyna w siłach zbrojnych RP – jest pre-
dysponowana do dowodzenia operacyjnego 
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W Centrum Operacji Morskich-Dowództwie Komponentu Morskiego dokonano zmiany na 
stanowisku dowódcy. 26 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie z marynarskim mundurem 
wiceadm. dr. hab. Stanisława Zarychty, natomiast miesiąc później – 22 maja, dowodzenie tą 
ważną dla polskich sił morskich jednostką objął kadm. Krzysztof Jaworski, dotychczasowy 
dowódca 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego.

Ciągłość dowodzenia

Zdjęcie pamiątkowe kierownictwa 
COM-DKM z dowódcą operacyjnym RSZ
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na kierunku morskim w czasie: pokoju, kryzysu 
oraz konfliktu zbrojnego – podkreślił.

W trakcie uroczystości pożegnania dowód-
cy COM-DKM, kmdr Mariusz Kościelski przy-
pomniał bogatą drogę zawodową – w ramach 
MW i NATO – żegnającego się z mundurem 
wiceadm. dr. hab. Stanisława Zarychty. 

Całe moje dorosłe życie wypełniała służba 
wojskowa. To jej wymogom i potrzebom pod-
porządkowywałem swoje plany oraz decyzje – 

B A N D E R A

ciepłych słów poświęcając swoim podwład-
nym. Swojemu następcy przekazuję wyszkolony 
i zgrany zespół ludzi, który stanowi wspaniałą, 
marynarską rodzinę. Jestem dumny z faktu, że 
mogłem dowodzić 3. Flotyllą Okrętów. Z tego 
okresu pozostaną dobre marynarskie wspo-
mnienia – to w tej flotylli zdobywałem moje 
morskie szlify, jako dowódca okrętu i dowód-
ca dywizjonu, oraz nabierałem doświadczenia 
w pracy sztabowej. Pragnę bardzo gorąco 

Kontradmirał Krzysztof Jaworski, po 
ukończeniu studiów na Wydziale Nawigacji 

i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej, został skierowany do 

służby w 2. Dywizjonie Okrętów 
Rakietowych 3. Flotylli Okrętów. Przeszedł 
wszystkie szczeble dowodzenia, obejmując – 
w 1994 roku – dowództwo ORP „Hutnik”. 
Od 1997 roku do 2001 roku pełnił służbę 
w sztabie dywizjonu, a następnie w sztabie 
flotylli i sztabie MW. W marcu 2007 roku 

objął dowództwo Dywizjonu Okrętów 
Rakietowych. Następnie, od 2010 roku, 

służył w: Sztabie Generalnym WP, 
Afganistanie i Dowództwie Generalnym RSZ. 

W 2014 roku został skierowany na 
podyplomowe studia w Narodowym 

Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Po 
ukończeniu studiów, w sierpniu 2015 roku, 

został szefem sztabu 8. FOW. W maju 
2016 roku objął stanowisko dowódcy 

3. Flotylli Okrętów. Decyzją Ministra ON, 
z 25 kwietnia 2018 roku, został 

wyznaczony na stanowisko dowódcy 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 

Komponentu Morskiego.

Parada morska – na czele szyku fregata 
rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”

powiedział admirał Zarychta. Jestem dumny 
z tego, że służyłem dla Marynarki Wojennej 
i Polskich Sił Zbrojnych.

*    *    *
Dowodzenie Centrum Operacji Morskich-

-Dowództwem Komponentu Morskiego objął – 
22 maja – kadm. Krzysztof Jaworski, dotych-
czasowy dowódca 3. Flotylli Okrętów. Wśród 
uczestników ceremonii, honorowe miejsce 

zajmował gen. broni Jarosław Mika, dowódca 
generalny RSZ. W przemówieniu nawiązał do   
cech dobrego dowódcy i jego zobowiązań. 
Słowa, wyhaftowane na sztandarze, „Bóg, 
Honor, Ojczyzna” zawsze panu towarzyszyły. 

Nie jest też panu admirałowi obca historia 
oraz bogate tradycje Marynarki Wojennej – 
mówił gen. broni Jarosław Mika. 

Zdający dowodzenie 3. Flotyllą Okrętów 
kadm. Krzysztof Jaworski wyraził swoją 
wdzięczność za lata służby w niej, wiele 

podziękować kadrze i pracownikom wojska za 
zaangażowanie w realizację zadań, za godne 
reprezentowanie biało-czerwonej bandery – 
podkreślił kadm. Krzysztof Jaworski.

Podpisanie protokołów zdania i objęcia 
stanowiska dowódcy COM-DKM odbyło się – 
w obecności zastępcy dowódcy operacyjnego RSZ 
gen. bryg. dr. inż. pil. Tadeusza Mikutela – 
w Salonie Kaprów na ORP „Błyskawica”. 
Obowiązki dowódcy 3. Flotylli Okrętów tym-
czasowo objął kmdr Wojciech Sowa.

Uroczystość – którą uświetnił występ 
Orkiestry Reprezentacyjnej MW – zakończyła 
defilada pododdziałów. Następnie, goście 
udali się na ORP „Wodnik”, z którego – na 
wodach Zatoki Gdańskiej – odebrali paradę 
morską jednostek 3. Flotylli Okrętów.

Agata Tomczak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Przed rozpoczęciem ćwiczenia, swój 
udział wycofały trzy z pięciu okrę-
tów podwodnych: USS „Newport 
News” SSN-750 (typu mod. Los An-

geles), FS „Casabianca” S603 (typu Rubis-
-Amethyste) i HMS „Astute” S119 (typu Astute) – 
pozostawiając organizatorom ćwiczenia do 
dyspozycji dwie jednostki z napędem klasycz-
nym typu Ula (HNoMS „Uredd” S305 
i HNoMS „Utstein” S302). Z tego powodu 
swój udział odwołały także takie jednostki 
jak: niszczyciel rakietowy z systemem AEGIS – 
USS „Bulkeley” DDG-84 (typu Arleigh Burke), 
fregata rakietowa z systemem AEGIS – 
HNoMS „Otto Sverdrup” F312 (typu Fridtjof 
Nansen) oraz fregaty rakietowe – HMCS „St. Johns” 
(typu Halifax), HMS „Westminster” F237 
(typu Duke) i FS „Primauguet” (typu Georges 

Leygues). Ponadto, Wielka Brytania i Francja 
zrezygnowały z udziału w manewrach swojego 
lotnictwa patrolowego. 

Czarne chmury 
nad Norwegią
Ostatecznie, w tegorocznej edycji DM18 

wzięły udział – oprócz zespołu SNMG-1, 
w składzie: fregata rakietowa HDMS „Niels 
Juel” F363 (typu Iver Huitfeldt, okręt flagowy 
zespołu) i fregata rakietowa TCG „Gediz” 
F-495 (typu mod. Oliver Hazard Perry) – na-
stępujące jednostki nawodne: fregata rakietowa 

z systemem AEGIS ESPS „Álvaro de Bazán” 
F-101 (typu Álvaro de Bazán) oraz fregaty 
rakietowe ORP „Gen. T. Kościuszko” FFG-273 
(typu Oliver Hazard Perry), HNLMS „Van 
Amstel” F831 i HNLMS „Van Speijk” F828 
(obie typu Karel Doorman), wspierane przez 
lotnictwo patrolowe w składzie: maszyna 
typu Boeing P-8 „Posejdon” i dwa samoloty 
typu Lockheed P-3C „Orion” (wystawione 
przez USA, Niemcy i Norwegię).

Oprócz problemów związanych z wykru-
szaniem się jednostek, dowodzący i pozostali 
uczestnicy ćwiczenia zderzyli się z wyjątko-
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Na północ od norweskich Lofotów – między 25 czerwca a 5 lipca – odbyło się ćwiczenie 
o kryptonimie DYNAMIC MONGOOSE 2018. Manewry tej serii są prowadzone w cyklu rocznym 
i koncentrują się na zwalczaniu okrętów podwodnych w rejonie północnego Atlantyku, ze szczególnym 
uwzględnieniem strefy subarktycznej. W tym roku, dowództwo i uczestnicy ćwiczenia musieli stawić 
czoła najtrudniejszym od wielu lat warunkom atmosferycznym. Wiatr – wiejący z prędkością 100 km/h – 
i 8-metrowe fale spowodowały konieczność przeniesienia dwóch pierwszych dni manewrów do 
osłoniętego Andfiorden, gdzie można było zrealizować podstawowe zadania zgrywające – 
głównie z zakresu łączności, walki elektronicznej i manewrowania w szykach.

Pokonać norweskie fiordy

Załoga fregaty rakietowej 
ORP „Gen. T. Kościuszko” oddała hołd 

poległym w walkach w Norwegii, 
podczas II wojny światowej, polskim 

marynarzom i żołnierzom 
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wo trudnymi warunkami atmosferycznymi. 
Dopiero 27 czerwca, po południu, zespół okrę-
tów nawodnych wyruszył do właściwego rejonu 
operacyjnego, po drodze walcząc z rozkoły-
sem – pozostałym po niedawnym sztormie. 
Podczas przejścia, przeprowadzono dalsze 
ćwiczenia zgrywające – w tym manewrowanie 
w szyku okrężnym i symulowane ćwiczenia 
z serii CASEX (zwalczania okrętów podwodnych). 
Ostatecznie, właściwe manewry DYNAMIC 
MONGOOSE 2018 rozpoczęto po północy 
28 czerwca, od ćwiczenia CASEX – tym 
razem już z udziałem okrętu podwodnego. 

Specyficzny pech, prześladujący tegorocz-
ną edycję ćwiczeń, po raz kolejny dał się we 
znaki. Z rejonu został wycofany jeden 
z dwóch dostępnych norweskich okrętów pod-
wodnych typu Ula, co wymusiło kolejną 
zmianę planów – w celu dostosowania ich do 
zaistniałej sytuacji. Co więcej, w rejonie poja-
wił się także rosyjski okręt rozpoznania radio-
elektronicznego „Jurij Ivanov”, który – przez 
większość czasu – towarzyszył ćwiczącym 
jednostkom. 
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skończywszy – zapewniła pełne spektrum 
działań przeciwpodwodnych.

Polskie ślady
w Narwiku
Podczas II wojny światowej, rejon północnej 

Norwegii był świadkiem wyjątkowo ciężkich 
walk między niemieckimi siłami inwazyjnymi 

a alianckim korpusem 
ekspedycyjnym. 

Szczególnie ciężkie 
walki były prowadzone 
w rejonie Narwiku, 
gdzie zwłaszcza od-
znaczyła się Samodziel-
na Brygada Strzelców 
Podhalańskich i nisz-
czyciel ORP „Grom” – 
który, niestety, na zawsze 
pozostał w miejscu 
swego ostatniego boju, 
spoczywając (4 maja 
1940 r.) na dnie fiordu 
Rombakken. Walki te 
zostały upamiętnione 
licznymi obeliskami 
i tablicami pamiąt-
kowymi, a także mogi-
łami na miejscowych 

cmentarzach wojskowych. Ponadto, w Muzeum 
II Wojny Światowej w Narwiku – oprócz eks-
ponatów z działań lądowych – znajduje się 
ekspozycja poświęcona ORP „Grom”.

Dzięki wsparciu oraz pomocy miejscowej 
Polonii, załogi fregaty rakietowej ORP „Gen. T. 
Kościuszko” i zbiornikowca ORP „Bałtyk” 
złożyły wieńce w miejscu spoczynku Pod-
halańczyków oraz u stóp pomnika upamiętnia-
jącego poległych marynarzy z niszczyciela 
ORP „Grom” (bliźniaka ORP „Błyskawica”).

Na wodach fiordu Rombakken, marynarze 
z fregaty rakietowej – skromną morską cere-
monią, zwieńczoną złożeniem wieńca nad 
wrakiem – uczcili pamięć bohaterskiej załogi 
polskiego niszczyciela.

Niedostatek okrętów podwodnych wymusił 
na sztabie dowodzącym szereg kompromisów. 
Innym, niekorzystnym czynnikiem okazał się 
brak (w składzie sił) tankowca floty, co spo-
wodowało konieczność uzupełniania zapasów 
w portach Harshtad i Narwik. Oddalenie 
tych baz od rejonu ćwiczeń powodowało 
dłuższą nieobecność poszczególnych okrę-
tów podczas kolejnych 
epizodów. Mimo to, 
zarówno sztab ćwicze-
nia (EXCON) jak 
i dowodzący w morzu 
dowódca SNMG-1 
(COM SNMG-1) wy-
szli z tej próby przysło-
wiową „obronną ręką” – 
żaden okręt uczest-
niczący w manewrach 
nie mógł narzekać na 
brak możliwości trenin-
gu. Nadspodziewanie 
dobrze wypadły zwłasz-
cza epizody z dziedziny 
zwalczania okrętów 
podwodnych – i to 
mimo braku okrętów 
podwodnych z napę-
dem nuklearnym. 

Przeprowadzone podczas manewrów 
DYNAMIC MONGOOSE 2018 epizody po-
zwoliły przećwiczyć umiejętności operatorów 
sonarów (podkilowych oraz holowanych) 
i taktyczne dowódców – z zakresu obrony 
przed okrętami podwodnymi. Także zróżnico-
wana tematyka – począwszy od prostego 
przeszukiwania rejonu, na eskorcie konwoju 
(przy współpracy lotnictwa patrolowego) 

Północny Atlantyk – a zwłaszcza rejon między Grenlandią, Islandią, Wielką Brytanią 
i północną Norwegią – od początku tzw. „zimnej wojny” stanowi obszar strategicznie ważny 
z punktu widzenia NATO. Ze względu na bieżącą sytuację na arenie międzynarodowej – w tym 
zwiększoną aktywność sił morskich Federacji Rosyjskiej – jego znaczenie (po raz kolejny) 
uległo uwypukleniu. Stąd potrzeba prowadzenia regularnych ćwiczeń w strefie subarktycznej, 
przede wszystkim z zakresu zwalczania okrętów podwodnych (ZOP). Ukształtowanie dna 
zapewnia okrętom podwodnym dużą swobodę działania na otwartym morzu, a nawet 
penetrowanie fiordów w położeniu podwodnym. Dzień arktyczny, panujący w okresie trwania 
ćwiczenia DYNAMIC MONGOOSE ’18, z jednej strony ułatwiał siłom ZOP wykrycie okrętu 
podwodnego operującego z podniesionym peryskopem i/lub chrapami, jednakże – w praktyce – 
częste zamglenia, opady atmosferyczne i wysoki stan morza w znacznej mierze utrudniały 
wykorzystanie tego atutu. Warunki hydrologiczne w rejonie preferują prowadzenie poszukiwań 
przy pomocy sonarów holowanych, zarówno aktywnych jak i pasywnych. 

kmdr por. Maciej Matuszewski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

(autor jest dowódcą fregaty rakietowej 
ORP „Gen. T. Kościuszko”)
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Manewry rozpoczęto dwudniową 
fazą portową w litewskiej Kłajpe-
dzie, połączoną z konferencją – 
tzw. „Pre-Sail Conference”. 

Ustalono wówczas szczegóły ćwiczeń, a dowód-
cy okrętów otrzymali swoje pierwsze zadania.

Międzynarodowa armada
Po zakończeniu fazy portowej, 3 czerwca, 

okręty wyszły w morze, dzieląc się – w zależ-
ności od przeznaczenia – na oddzielne zespo-
ły operacyjne. Ćwiczenia odbywały się głów-
nie w rejonie Morza Bałtyckiego, w tym na 
poligonach polskiej Marynarki Wojennej. Po-
czątek manewrów obserwowała – z pokładu 
okrętu dowodzenia USS „Mount Whitney” 
LCC-20 – prezydent Litwy Dalia Grybauskaite 
i wiceadm. Lisa Franchetti.

W zasadniczych manewrach uczestniczyły 
43 jednostki morskie różnych klas i typów, 
należące do flot wojennych: Belgii, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Wielkiej 
Brytanii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. 
Jednostką flagową był duży okręt dowodzenia 
USS „Mount Whitney” LCC-20 (typu Blue 
Ridge), na którym swój sztab miała dowodząca 
ćwiczeniem wiceadm. Lisa Franchetti. Siły 
uderzeniowe składały się, m.in., z: amerykań-
skiego niszczyciela rakietowego z systemem 
AEGIS – USS „Bainbridge” DDG-96 (typu 

Arleigh Burke), brytyjskiej fregaty rakietowej 
HMS „Monmouth” F235 (typu Duke), a także 
jednostek stałego zespołu sił szybkiej od-
powiedzi NATO (SNMG-1) – z fregatami 
rakietowymi z systemem AEGIS (norweską 
HNoMS „Otto Sverdrup” F312 typu 
Fridtjof Nansen i hiszpańską SPS 
„Álvaro de Bazán” F101 typu 
Álvaro de Bazán) na czele. 

Okręty te pełniły daleką 
straż (parasol powietrzny) 
sojuszniczych sił desan-
towych, zgrupowanych 
wokół amerykańskiego 
okrętu desantowego-doku 
USS „Oak Hill” LSD-51 
(typu Harpers Ferry) i polskiego 
okrętu transportowo-minowego 
ORP „Kraków” 873 (typu Lublin). 
Szwedzka Svenska Marinen zaangażowała 
w ćwiczenia gruntownie zmodernizowany okręt 
podwodny HMS „Södermanland” (typu A17, 

mod. Västergötland), który – w roli agresora – 
w epizodach manewrów dał się nieźle we 
znaki międzynarodowym siłom ZOP. 

Załogi okrętów nawodnych przećwiczyły – 
samodzielnie lub w zespołach – m.in.: obronę 

przeciwlotniczą, zwalczanie celów nawod-
nych i podwodnych, walkę radio-

elektroniczną, osłonę sił desantu, 
poszukiwanie i niszczenie min 

oraz walkę z zagrożeniami 
asymetrycznymi. Wsparcia 
siłom morskim i lądowym 
udzieliło lotnictwo, w tym: 
amerykańskie bombowce 

strategiczne B-1, myśliwce 
walki radioelektronicznej 

EA-18G „Growler” – z lot-
niskowca USS „Harry S. Truman” 

CVN-75 (typu Nimitz), myśliwce prze-
wagi powietrznej F-15 „Eagle” oraz polskie 
myśliwce wielozadaniowe F-16 „Fighting 
Falcon”. FO
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Sojusznicza gotowość
Ponad pięć tysięcy żołnierzy z 22 państw, 42 okręty nawodne i okręt podwodny oraz blisko 
60 statków powietrznych różnego typu i przeznaczenia brało udział w największych manewrach 
sojuszu północnoatlantyckiego na Morzu Bałtyckim, o kryptonimie „Baltops 2018”. 

HNoMS „Otto Sverdrup” F312 typu 
Fridtjof Nansen i hiszpańską SPS 
„Álvaro de Bazán” F101 typu 

USS „Oak Hill” LSD-51 
(typu Harpers Ferry) i polskiego 
okrętu transportowo-minowego 

przeciwlotniczą, zwalczanie celów nawod-
nych i podwodnych, walkę radio-

elektroniczną, osłonę sił desantu, 
poszukiwanie i niszczenie min 

walki radioelektronicznej 
EA-18G „Growler” – z lot-

niskowca USS „Harry S. Truman” 
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Regularnie szkoląc się – 
w tej ważnej strategicznie części 

świata – wzmacniamy 
interoperacyjność i demonstrujemy 

zdolność sojuszników oraz partnerów 
z NATO do działania w szeroko 

zakrojonych operacjach morskich. 
Manewry „Baltops” są 

odzwierciedleniem trzech – jak to 
nazywamy – kluczowych „C”: 

zaangażowania (commitment), 
zdolności (capability) i spójności 

(cohesion) – podkreśliła 
wiceadm. Lisa Franchetti, 

dowódca Sił Uderzeniowych 
i Wsparcia NATO (STRIKFORNATO) 

oraz 6. Floty US Navy.  

w piaszczystą plażę), a następnie z jego rampy 
zjechały pływające transportery PTS-M 
z amerykańskimi „Marines”. W tym czasie 
z USS „Oak Hill” desantowały się pływające 
transportery opancerzone (AAV) z żołnierza-
mi rumuńskiego 307. Pułku Piechoty Mor-
skiej, będące w wyposażeniu amerykańskiej 
piechoty morskiej. Ponadto, w ćwiczeniu 
udział wzięli żołnierze i sprzęt z 8. Batalionu 
Saperów 8. FOW z Dziwnowa, a także Brze-
gowa Grupa Ratownicza oraz 43. Batalion 
Saperów 3. Flotylli Okrętów.

Ćwiczenia „Baltops” zawsze stanowią dla 
nas bezcenne doświadczenie. Zwykle nie 
mamy do czynienia np. z ciężkim sprzętem 
armii amerykańskiej. Pozwala to szlifować 
nasze umiejętności i powoduje, że stajemy się 

W cieniu wielkich okrętów
Manewry z serii „Baltops”, to nie tylko 

spektakularne akcje dużych okrętów uderze-
niowych. Z dala od zespołów krążowników, 
niszczycieli i fregat działają jednostki przeciw-
minowe, dzięki którym wcześniej wspomniane 
bez obaw mogą wykonywać swoje zadania. 
Ich rolę doceniają zwłaszcza Amerykanie, 
którzy dotkliwie odczuli skutki wojny minowej 
w 1991 roku, podczas konfliktu w Zatoce Perskiej.

W tegorocznych manewrach wzięły udział 
cztery polskie trałowce bazowe, należące do 
12. i 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża – OORP: „Dąbie”, „Wicko”, 
„Gopło” i „Wdzydze”. Okręty weszły w skład 
międzynarodowego zespołu jednostek obro-
ny przeciwminowej. Pierwsze dni w morzu 
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sojuszniczymi ćwiczył okręt transportowo-
-minowy ORP „Kraków” z 2. Dywizjonu 
Okrętów Transportowo-Minowych 8. FOW. 
Jednostką koordynującą działania sił desantu 
był okręt desantowy-dok USS „Oak Hill” 
(LSD-51). Na pokład ORP „Kraków” zaokrę-
towano żołnierzy amerykańskiej piechoty 
morskiej (United States Marine Corps). Między-
narodowe siły desantowano na terenie Cen-
tralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. 

Amerykanie byli bardzo zadowoleni z na-
szego udziału w ćwiczeniu. Wysoko ocenili 
zarówno warunki socjalne okrętu (zakwate-
rowanie, wyżywienie, komfort życia itp.) jak 
i zagadnienia stricte operacyjne, w tym reali-
zację zadań związanych z przeprowadzeniem 
operacji desantowej – podkreślił dowódca 

spędzono na zgrywaniu zespołów (fleetex). 
Następnie, grupy bojowe przeszły w rejon 
działania.

Przeprowadzane, przez załogi trałowców 
bazowych, operacje nie należą do łatwych. Te 
niewielkie – zaledwie 200-tonowe – okręty 
są narażone na silne kołysanie, nawet przy 
niskim stanie morza. Mimo to, załogi pol-
skich trałowców doskonale wypełniły swoje 
zadania – z powodzeniem wykonując trało-
wanie kontaktowe i niekontaktowe, w celu wy-
tyczenia bezpiecznego toru wodnego.

Z morza na brzeg
Operacje desantowe przeprowadzono w ło-

tewskim Ventspils i polskiej Ustce. Z siłami 

ORP „Kraków” kpt. mar. Paweł Żal. Sporym 
zaskoczeniem dla sojuszników była nasza 
umiejętność przewidywania warunków panu-
jących na danym akwenie. Amerykanie byli 
bardzo śmiali w planowaniu swoich działań, 
a my te plany musieliśmy czasami zmieniać 
lub nawet anulować, z uwagi na niekorzystne 
warunki pogodowe na wybranym obszarze. 
Po prostu mamy doświadczenie w tym zakresie, 
gdyż na co dzień realizujemy zadania w opar-
ciu o polskie wybrzeże – dodał. 

Pierwsze do brzegu ruszyły wielkie barki 
LCU (amer. Landing Craft Utility), z czołgami 
ciężkimi M1 „Abrams” i innymi pojazdami 
wsparcia. ORP „Kraków” podszedł bardzo 
blisko brzegu (niejako wbijając się dziobem 

dla sojuszników cennym partnerem – stwierdził 
dowódca ORP „Kraków” kpt. mar. Paweł Żal.

*    *    *
Wielkie manewry zakończyła – 15 czerwca – 

tzw. faza podsumowująca, która – tradycyjnie 
już – odbyła się w niemieckiej Kilonii. 

Fakt, że jest to już 46. międzynarodowe 
ćwiczenie z serii „Baltops” świadczy o na-
szej trwałej gotowości do działania na rzecz 
wspólnych celów NATO, jakimi są – przede 
wszystkim – bezpieczeństwo i stabilność 
w regionie Morza Bałtyckiego – pod-
sumowała tegoroczną edycję manewrów 
wiceadm. Lisa Franchetti.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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Targi zorganizowano przy ścisłej 
współpracy z Dowództwem General-
nym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz 
Inspektoratem Marynarki Wojen-

nej. Przez trzy dni – od 25 do 27 czerwca –
wystawcy prezentowali swoje oferty w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym AMBER-
EXPO w Gdańsku. 

Na początek NATCON
Równolegle z targami BALT-MILITARY-

-EXPO, odbywała się 8. Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON. 
Od sześciu lat stanowi integralne przed-
sięwzięcie, wpisujące się na stałe w kalendarz 
najważniejszych wydarzeń poruszających 
tematykę technologii morskich dla obronności i 
bezpieczeństwa. W tym roku jej głównymi 
organizatorami byli: Ośrodek Badawczo-
-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., 
Akademia Marynarki Wojennej oraz Między-
narodowe Targi Gdańskie S.A. (przy współ-
pracy z Wojskową Akademią Techniczną, 
Akademią Sztuki Wojennej i Politechniką 
Gdańską). 

W tegorocznej konferencji uczestniczyli: 
przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego – z ministrem Pawłem Solochem 
na czele oraz Ministerstwa Finansów – reprezen-

(w portach i obiektach infrastruktury krytycz-
nej), a także z zakresu ratownictwa morskiego. 

ORP „Kormoran” zwycięzcą
Jury prestiżowego konkursu o „Grand prix 

im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego” 
główną nagrodę przyznało konsorcjum firm: 
Remontowa Shipbuilding S.A., PGZ Stocznia 
Wojenna oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Centrum Techniki Morskiej S.A. – za nowo-
czesny niszczyciel min ORP „Kormoran”. 

Nie był to koniec wyróżnień związanych 
z najnowszym nabytkiem polskiej Marynarki 
Wojennej. Gdyński OBR CTM S.A. jeszcze 
dwukrotnie został uhonorowany „Burszty-
nowymi medalionami” – tym razem za Zin-
tegrowany Okrętowy System Zarządzania 
Walką SCOT-M oraz system ochrony biernej 

W 15. edycji Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO wzięło udział ponad 
100 wystawców z kilkunastu krajów świata (w tym z: Polski, Szwecji, Norwegii, Irlandii, Francji, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych). Patronat honorowy nad targami – w ramach 
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia utworzenia 
Marynarki Wojennej – objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Grand prix dla ORP „Kormoran”

towanego przez podsekretarza stanu Stanisława 
Cybulskiego, przewodniczący Sejmowej Komisji 
Obrony Narodowej Michał Jach, inspektor MW 
kadm. Jarosław Ziemiański, dowódca Marynarki 
Wojennej Królestwa Szwecji kadm. Jens Nykvist, 
dowódca COM-DKM kadm. Krzysztof Jaworski, 
dowódca 8. FOW kadm. Krzysztof Zdonek, 
rektor-komendant AMW prof. dr hab. Tomasz 
Szubrycht oraz szef BH MW kmdr Andrzej 
Kowalski, a także przedstawiciele nauki i prze-
mysłu (z Polską Grupą Zbrojeniową na czele). 

Konfrerencja NATCON służy budowie 
platformy wymiany wiedzy między przyszłymi 
użytkownikami, przemysłem i instytucjami 
naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich. 
Tematami priorytetowymi są: rozwiązania 
z obszaru wojskowej techniki morskiej, bez-
pieczeństwa na morzu i na wybrzeżu 

Podczas ceremonii wręczenia nagród  
i wyróżnień twórcy i budowniczowie 

niszczyciela min ORP „Kormoran” 
okazali się bezkonkurencyjni
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okrętu. Spółka KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp.j. 
odebrała – z rąk inspektora MW kadm. Jarosława 
Ziemiańskiego – nagrodę za okrętowy zin-
tegrowany system łączności „Neptun”. Ponadto, 
referat Michała Narożnego i Pawła Polańskiego 
z OBR CTM S.A. nt. „Wpływ podstawowych 
parametrów fizykochemicznych wody na natę-
żenie pola elektrycznego w wodzie morskiej” – 
wygłoszony podczas konferencji NATCON –  
nagrodzono „Kryształową latarnią”.

Trzeci „Bursztynowy medalion” przyznano 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – za 
moduł ochrony portów, ochrony biernej okrę-
tów i rozpoznania podwodnego. 

Nagrodę specjalną Międzynarodowych Tar-
gów Gdańskich S.A., organizatora BALT- 
-MILITARY-EXPO, przyznano firmie PCO S.A. 
za lotnicze gogle noktowizyjne PNL-4 „Orlik”. 
Z kolei rektor-komendant Akademii Marynarki 
Wojennej prof. dr hab. Tomasz Szubrycht 

B A N D E R A

koncernu MBDA). Doskonale przygotowani 
okazali się także przedstawiciele BAE Systems, 
prezentując – oferowaną Polsce (jako alterna-
tywne uzbrojenie dla zmodernizowanych małych 
okrętów rakietowych typu Orkan, niszczycieli 
min typu Kormoran II oraz przyszłych jed-
nostek nawodnych) uniwersalną armatę mor-
ską kal. 57 mm Mk3 Bofors. 

Amerykański Lockheed Martin przedstawił 
wariant modernizacyjny dla dwóch polskich 
fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry 
(OORP „Gen. K. Pułaski” i „Gen. T. 
Kościuszko”) – w oparciu, m.in., o wielofunk-
cyjny radar z antenami aktywnego skanowania 
fazowego AESA (ang. Active Electronically 
Scanned Array). Co istotne, propozycje tej firmy 
mogą objąć również 2-3 australijskie fregaty 
rakietowe typu Adelaide, których przejęciem 
Polska jest potencjalnie zainteresowana.

Morski epilog
Międzynarodowe targi to nie tylko wystawy, 

konferencje i spotkania biznesowe, ale także 
wspaniała okazja do praktycznego zaprezen-
towania działań  antyterrorystycznych i ratow-
niczych. W tym roku – w ramach operacji 
„Korsarz-18” – na wodach Morskiego Portu 
Gdynia, nieopodal Skweru Kościuszki, 
współdziałały wydzielone siły: Marynarki 
Wojennej, JW „Formoza”, Policji, Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej, Urzędu Morskiego 
w Gdyni i ratownictwa morskiego SAR, a także 
Krajowej Administracji Skarbowej. Widzowie 
mogli obserwować zmagania współpracują-
cych służb z symulowanym atakiem terrorystycz-
nym na katamaran pasażerski „Agat”.

Organizatorzy BALT-MILITARY-EXPO 
przygotowali również dodatkową atrakcję, 
udostępniając do zwiedzenia jednostki zacu-
mowane w porcie gdańskim, przy Nabrzeżu 
Wolnego Obszaru Celnego – okręt patrolowy 
LVNS „Cēsis” P-06 z marynarki wojennej 
Łotwy, okręt patrolowy LNS „Dzūkas” P-12 
z marynarki wojennej Litwy oraz polski mały 
okręt rakietowy ORP „Piorun”.

sformalizowanych danych MHS (jako narodo-
we rozwiązanie zapewniające interoperacyj-
ność z systemami NATO). Nagroda Komen-
danta Głównego Straży Granicznej „Laur gra-
niczny” trafiła do Biura Hydrograficznego 
Marynarki Wojennej – za elektroniczne mapy 
nawigacyjne S-57.

Z nadzieją na kontrakty
Gdańskie targi BALT-MILITARY-EXPO 

odbywały się w kontekście planowanych 
decyzji, dotyczących projektów modernizacji 
Sił Zbrojnych RP – przede wszystkim 
jeżeli chodzi o przeciwlotnicze systemy rakie-
towe, fregaty rakietowe oraz najważniejszy 
program okrętowy – „Orka”. Koncentrowały 
się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, 
ratownictwa morskiego i śródlądowego, naj-
nowszych systemów obronnych, a także 
zagadnieniach związanych ze zwalczaniem 
okrętów podwodnych i min morskich.

Wśród producentów i dostawców była silna 
reprezentacja naszego regionu. Efekty prac 
swoich inżynierów prezentowało kilkanaście 
czołowych firm, w tym: AM Technologies, 
Beatronic Polska Sp. z o.o, Bees-Pol Sp. z o.o., 
Bota Technik Sp. z o.o., Hydrograf S.C., 
Gdańska Stocznia Remontowa, Marine 
Works, Marine Crane, Radmor, Remontowa 
Shipbuilding i Remontowa Shiprepair Yard. 
Atrakcyjne ekspozycje zaprezentowali rów-
nież przedstawiciele Straży Granicznej, Policji 
i Państwowej Straży Pożarnej. Wśród wystaw-
ców nie zabrakło także Wojskowego Instytutu 
Wydawniczego z Warszawy.

Z zagranicznych prezentacji, tradycyjnie, 
świetnie przygotowany był niemiecki koncern 
TKMS GmbH oraz szwedzki Saab-Kockums, 
z oferowanymi Polsce – w ramach programu 
„Orka” – okrętami podwodnymi z napędem 
niezależnym od powietrza (AIP) typu 212CD 
i A26 (w opcji – z amerykańskimi rakietami 
manewrującymi UGM-109 „Tomahawk”). 
Nie zabrakło konkurencyjnej, francuskiej 
Naval Group – oferującej nam zmodyfikowaną 
wersję okrętów podwodnych typu Scorpène 
(z rakietami manewrującymi NCM/MdCN  

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

przyznał nagrodę przedstawicielom konsor-
cjum firm: Kongsberg, Atlas Elektronik 
i Thyssenkrupp Marine Systems – za konsolę 
zintegrowanego systemu walki do okrętów 
podwodnych typu 212CD (oferowanych przez 
TKMS w ramach projektu „Orka”). Polska 
Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju 
przyznała trzy równorzędne nagrody, które 
otrzymali: Maskpol S.A. – za hełm balistyczny 
HP-05, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – 
za system ciągłego dozoru oraz KenBIT 
Koenig i Wspólnicy Sp.j. – za system wymiany 
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Tradycja morskich parad okrę-
tów sięga czasów przed-
wojennych obchodów Święta 
Morza. Pierwsza tego typu 
impreza odbyła się 31 lipca 
1932 roku w Gdyni – wzięły 

w niej udział trzy okręty podwodne – OORP: 
„Wilk”, „Ryś” i „Żbik”; kontrtorpedowiec 
ORP „Wicher” oraz mniejsze jednostki. 
Prócz okrętów Marynarki Wojennej, świętu-
jącym zaprezentowały się także statki pasa-
żerskie – w tym transatlantyki, motorówki 

i kutry rybackie. Z czasem, wydarzenie 
zaczęły uświetniać również samoloty. Ostat-
nia parada morsko-lotnicza w Gdyni odbyła 
się w 2013 roku, z okazji 95-lecia MW.

Tegoroczną paradę morską i lotniczą, zor-
ganizowaną w ramach obchodów Jubileuszu 
100. Rocznicy Utworzenia Marynarki Wojennej, 
przyjmował – z pokładu okrętu rozpoznania 
radioelektronicznego ORP „Nawigator” – 
Prezydent RP Andrzej Duda, któremu towa-
rzyszył Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak. 

Na pokładzie okrętu byli również: dowód-
ca generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika, 
inspektor MW kadm. Jarosław Ziemiański, 
inspektor SP gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak, 
dowódca COM-DKM kadm. Krzysztof Jaworski, 
a także dowódcy jednostek wojskowych, 
przedstawiciele władz Gdyni i duchowień-
stwa oraz delegacje zagraniczne. 

Parada morska i lotnicza
Z okazji 100-lecia 
polskiej Marynarki 
Wojennej, 24 czerwca 
2018 roku, w Gdyni 
odbyła się parada 
morska i lotnicza. 
Ponad 20 okrętów 
zaprezentowało się 
w ramach Święta 
Marynarki Wojennej, 
tradycyjnie wieńczącego 
obchody Dni Morza.
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się okręt desantowy-dok USS „Oak Hill”. 
Paradę uświetnił również gość z Dalekiego 
Wschodu – nowoczesna chińska fregata rakieto-
wa CNS „Binzhou”. We wspólnym szyku płynęły 
inne jednostki zagraniczne: niemiecka kor-
weta rakietowa FGS „Magdeburg”, litewski 
okręt patrolowy LNS „Dzūkas” oraz fiński 
kuter rakietowy FNS „Hanko”. Zaprezen-
towała się również korweta zwalczania okrętów 
podwodnych ORP „Kaszub” oraz małe okrę-
ty rakietowe – ORP „Grom” i ORP „Piorun”.

W wielkiej rewii na Zatoce Gdańskiej po-
kazały się także: okręt transportowo-minowy 
ORP „Gniezno”, niszczyciel min ORP „Czajka”, 
trałowce – OORP „Wdzydze” i „Flaming”, 
okręty ratownicze – OORP „Lech” i „Maćko” 
oraz okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz”. 
Morski Oddział Straży Granicznej reprezen-
towała jednostka patrolowa SG-311 „Kaper 1”. 
Zaprezentowały się także: duński okręt 
patrolowy HDMS „Freja”, francuski niszczy-
ciel min FS „Céphée” oraz łotewski okręt 
patrolowy LVNS „Cēsis”. Szyk polskich i za-
granicznych okrętów zamykały okręty pod-
wodne: ORP „Orzeł” i ORP „Sęp”. 

Paradę morską, która nawiązała do najlep-
szych tradycji Dni Morza, wzbogacił przelot 
statków powietrznych Gdyńskiej Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej – śmigłow-
ców Mi-2 i Mi-14PŁ oraz trzech samolotów 
patrolowych AN-28 „Bryza”. 

B A N D E R A

Parada morska i lotnicza

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.plFO
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Z pokładu nowoczesnego niszczyciela min 
ORP „Kormoran”, najnowszego okrętu pol-
skiej floty, dowódca parady morskiej i lotniczej 
kmdr Mirosław Jurkowlaniec zameldował 
Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych Andrzejowi 
Dudzie gotowość do jej rozpoczęcia. 

Za ORP „Kormoran” ustawił się, w szyku 
torowym, okręt szkolny ORP „Wodnik” – 
uczestnik operacji „Pustynna Burza” w Zatoce 
Perskiej, w 1991 roku – z pozostałymi zapro-
szonymi gośćmi na pokładzie. 

Gdynianie i liczni goście – stojący na brzegu 
morza, wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego oraz 
na końcu Skweru Kościuszki – mogli podzi-
wiać okręty płynące w szyku. 

Pierwsza zaprezentowała się fregata rakie-
towa ORP „Gen. K. Pułaski” – polska bandera 
załopotała na nim 15 marca 2000 roku, 
w bazie morskiej US Navy w Norfolk. Na tle 
innych jednostek, potężną sylwetką wyróżniał 
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Uroczyste otwarcie kongresu miało 
miejsce 21 maja, w Europejskim 
Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Po oficjalnym powitaniu delegacji, 

uczestnicy kongresu obejrzeli film dokumen-
talny „Nie byliśmy bohaterami”, poświęcony 
uczestnikom strajków w sierpniu 1980 roku. 
Następnie, goście zostali zaproszeni do 
wspólnego zwiedzenia potężnego gmachu 
nowoczesnego muzeum. Oglądanie eks-
ponatów przywołało wspomnienia, którymi 
chętnie dzielili się delegaci – wielu pod-
wodniaków odwiedziło Polskę w latach 80. 
lub pamiętało wydarzenia z tamtych czasów. 

Po obiedzie, uczestnicy kongresu wysłu-
chali wykładu poświęconego historii prób od-
nalezienia okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. 
Jednostka, która zaginęła w 1940 roku na 
Morzu Północnym, od lat jest celem bez-

owocnych poszukiwań pasjonatów. Referat 
wygłosił dr inż. Benedykt Hac – kierownik 
Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu 
Morskiego w Gdańsku, od lat osobiście zaan-
gażowany w operacje odnalezienia wraku 
legendarnego okrętu. 

Drugi dzień kongresu uczestnicy rozpoczęli 
w Gdyni – od zwiedzenia Okrętu-Muzeum 
ORP „Błyskawica”. Na pokładzie historycz-
nego niszczyciela szefowie delegacji wygłosili 
przemówienia. Podczas spotkania, szczególną 
uwagę poświęcono tragedii załogi okrętu pod-
wodnego ARA „San Juan” (argentyńska jed-
nostka typu TR1700 zaginęła na południowym 
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Tradycje pływania podwodnego
Od 20 do 24 maja w Trójmieście odbył się 55. Międzynarodowy Kongres Podwodniaków. 
Głównym gospodarzem tego wydarzenia było miasto Gdańsk. W Polsce po raz drugi 
zorganizowano zlot światowy – pierwszy odbył się w 2008 roku w Gdyni. Trójmiasto 
odwiedzili goście z całego świata, w tym z: Europy, Stanów Zjednoczonych, Australii, 
Indii, Korei Północnej i Argentyny.

Atlantyku, w trakcie rejsu do Mar del Plata, 
w listopadzie 2017 roku).

Po obejrzeniu musztry paradnej, w wyko-
naniu Orkiestry Reprezentacyjnej MW, dele-
gaci wzięli udział – pochylając sztandary na 
nabrzeżu – w ceremonii złożenia kwiatów 
z pokładu okrętu podwodnego ORP „Sęp”, by 
uczcić pamięć marynarzy poległych na morzu. 
Na zakończenie dnia, wieczorem, obejrzano – 
w kinoteatrze „Grom” na Oksywiu – występ 
Centralnego Zespołu Artystycznego WP.  

Ostatniego dnia kongresu, w środę 23 maja, 
goście zwiedzili zespół zamkowy w Malborku,  
a wieczorem – w murach Narodowego 

Poczty sztandarowe stowarzyszeń 
podwodniaków oraz szefowie delegacji 

narodowych, uczestniczących 
w 55. Międzynarodowym Kongresie 

Podwodniaków, na pokładzie 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”
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wyczekiwali kolejnego, przyszłorocznego 
spotkania – tym razem w stolicy Serbii.

W tegorocznym kongresie wzięło udział 
ponad 120 uczestników, co nadało spotkaniu 
bardziej kameralny charakter. Podobnie jak 
dziesięć lat temu, gospodarze chcieli pokazać 
gościom swoją ojczyznę i przybliżyć jej 
mało znaną historię. Nie brakowało okazji do 

Od początku istnienia, 
symbolem Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Podwodniaków jest 
„Wieża” –  symbol przechodni, na 

zakończenie kongresu przekazywany 
przedstawicielom kraju, który 

będzie gospodarzem konwentu 
w kolejnym roku. „Wieża” składa się 

z kilku części, wykonanych przez 
gospodarzy zjazdów. Trzon – model 

okrętu podwodnego – oraz stopa zostały 
wykonane we Francji, natomiast głowica 

powstała we Włoszech. Każdorazowo, 
kraj-gospodarz umieszcza na „Wieży” 

pamiątkową tabliczkę, z miejscem i datą 
kolejnego zjazdu. W 2017 roku 

organizatorzy dodali kolejny pierścień 
u podstawy figury.

Muzeum Morskiego w Gdańsku – odbyła się 
uroczysta gala, wieńcząca kongres. Po mowach 
końcowych, gospodarze i goście wymienili 
się okolicznościowymi upominkami – takimi 
jak: pamiątkowe ryngrafy, medale, albumy foto-
graficzne oraz modele okrętów. Niecodzienny 
upominek sprezentowała organizatorom dele-
gacja z Ukrainy – przepiękną makietę portu 
w Odessie. W trakcie gali, miało miejsce także 
uroczyste przekazanie symbolu kongresu 
organizatorom przyszłorocznego zjazdu. 
„Wieża” trafiła w ręce szefa delegacji serb-
skiej prof. Milana Komara – kolejny zjazd 
podwodniaków odbędzie się w Belgradzie. 

śmiechu i ożywionych rozmów, jak i chwil 
zadumy oraz ciszy. 

Z racji tego, że frekwencja nie była taka, jak 
na gdyńskim kongresie dziesięć lat wcześniej, 
chcieliśmy, żeby impreza odbyła się na jak naj-
wyższym poziomie – powiedział prezes Bractwa 
Okrętów Podwodnych kmdr por. rez. Edward 
Olewiński. Mam wrażenie, że nam się udało, 
ponieważ na każdym kroku goście podkreślali, 
że są zachwyceni.

Pomysłodawcami organizowania zjazdów 
podwodniaków z całego świata byli dwaj we-
terani II wojny światowej, dowódcy okrętów 
podwodnych – kmdr por. Jean Blanchard 

z Francji oraz kmdr ppor. Adalbert Schnee 
z Niemiec. Pierwsze spotkanie francuskich 
i niemieckich marynarzy odbyło się w 1962 roku, 
w Paryżu. Rok później, także w Paryżu, dołą-
czyli do nich Włosi. 

Niektórzy chcą zmieniać Europę od góry, 
ale my – podwodniacy – będziemy zmieniać 
ją od dołu! – powiedział Adalbert Schnee 

Po oficjalnej części gali, rozpoczął się bal, 
będący wydarzeniem towarzyskim kongresu – 
goście bawili się do północy, dzieląc się 
wspomnieniami i historiami z podwodnych 
kubryków. Występy na żywo, przysmaki pol-
skiej kuchni i historyczne eksponaty muzeum 
wzbogaciły pożegnalną zabawę. Jeszcze 
przed końcem balu, podwodniacy z tęsknotą 
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podczas piątego kongresu podwodniaków 
w Paryżu (w 1966 roku), mówiąc o znaczeniu 
ponadnarodowych przyjaźni, które zawiązy-
wały się w trakcie zjazdów. Dzięki inicjaty-
wie komandorów Adalberta Schnee i Jeana 
Blancharda, dawni wrogowie stawali się przy-

wentu w Moskwie ogłoszono, że w 2008 roku 
gospodarzem 45. Międzynarodowego Kongresu 
Podwodniaków będzie Polska, konkretnie – 
Gdynia. Była to znakomita szansa, by na 
arenie międzynarodowej rozsławić historię 
i bogate tradycje polskiej Marynarki Wojennej.

Służba na okręcie podwodnym jest wolon-
tariatem – każdy trafia tam na własne życze-
nie, nikt z polecenia. Ludzie, którzy służą na 
okrętach podwodnych, poświęcają bardzo dużo: 
czas – który mogliby poświęcić rodzinie, 
i zaangażowanie – które się ze służbą łączy. 

jaciółmi w czasach, kiedy wspomnienie wo-
jennej traumy było w Europie wciąż żywe. 
Umacnianie tych więzi i tworzenie nowych 
stało się jednym z głównych zadań kongresów 
podwodniaków. W czasach tzw. zimnej wojny 
uczestnicy spotkań nie stronili od inicjatyw 
politycznych – wielokrotnie kierowali do 
rządów państw apele o utrzymanie pokoju.

Z czasem, do inicjatywy przyłączały się 
kolejne państwa. W trakcie 37. Między-
narodowego Kongresu Podwodniaków w Sankt 
Petersburgu, w 2000 roku, polskie Bractwo 
Okrętów Podwodnych zostało włączone do 
grona członków Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Podwodniaków (International Sub-
mariners Association – ISA). Podczas kon-

W 2008 roku odbył się 45. Międzynarodowy Kongres Podwodniaków. Za jego 
organizację odpowiadało polskie Bractwo Okrętów Podwodnych, które znakomicie 
pokazało się wówczas na arenie międzynarodowej. Kongres, odbywający się  w Gdyni, 
w dniach 14-18 maja, był wpisany w obchody 90-lecia Marynarki Wojennej. Uczestniczyło 
w nim ponad 300 delegatów z 13 państw. Oficjalnego otwarcia kongresu – pierwszego 
zorganizowanego w naszym kraju – dokonał ówczesny dowódca Marynarki Wojennej 
wiceadmirał Andrzej Karweta. 

Drugiego dnia kongresu, w gmachu Akademii Marynarki Wojennej, członkowie delegacji 
wzięli udział w krótkim wykładzie poświęconym polskim tradycjom podwodnym. Na terenie 
Portu Wojennego Gdynia goście zwiedzili fregatę rakietową  ORP „Gen. K. Pułaski” oraz 
okręty podwodne OORP „Orzeł” i „Sęp”. 

Kolejnego dnia delegaci zostali zaokrętowani na OORP „Nawigator”, „Lech” oraz 
„Heweliusz” i wypłynęli na wody Zatoki Gdańskiej, by uczestniczyć w ceremonii  złożenia 
wieńców „tym co odeszli na wieczną wachtę podwodną”. W szyku torowym jednostki 
udały się na spotkanie z ORP „Sokół”, z pokładu którego opuszczono wieniec od 
uczestników kongresu. Ceremonia odbyła się przy dźwięku syren okrętowych. 

Po zakończeniu uroczystości, okręty udały się do portu w Gdańsku i zacumowały przy 
nabrzeżu na Westerplatte. Następnie, uczestnicy kongresu udali się na zwiedzanie 
Gdańska, w tym słynnej starówki. W oliwskiej katedrze mieli niepowtarzalną okazję 
wysłuchania koncertu organowego. Ostatniego dnia goście wzięli udział w Festynie 
Kaszubskim w Szymbarku. Tradycyjnie, kongres zakończyła uroczysta gala i bal. 

Dewizą spotkań podwodniaków jest łaciń-
ska sentencja „Cor unum et anima una pro 
mundi pace” – „Jednym sercem i duszą za 
pokój na świecie”, która doskonale oddaje 
ducha i istotę kongresów. 

Więzi, które powstają między ludźmi, są 
bardzo trwałe – potrafią cementować się 
w sytuacjach i zdarzeniach, które są trudne, 
zarówno z punktu widzenia fizycznego jak 
i psychicznego – podkreślił bosm. rez. Adam 
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Polskie BRACTWO OKRĘTÓW PODWODNYCH powstało w lipcu 1981 roku. 
Skupia nie tylko sympatyków okrętów podwodnych, ale przede wszystkim 

marynarzy, którzy służyli na jednostkach tego typu. Głównym celem organizacji 
jest propagowanie historii oraz tradycji podwodnych. 

Pierwszym prezesem bractwa został dr Jerzy Wnorowski – ówczesny 
szef Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego i wielki pasjonat 

jednostek podwodnych. 
Za „wybitny wkład w upowszechnianie tradycji i historii polskich okrętów 

podwodnych oraz integrację środowiska podwodniackiego i ligowego” Bractwo 
Okrętów Podwodnych zostało uhonorowane, w 2006 roku, najwyższym 

odznaczeniem Ligi Morskiej i Rzecznej – „Pierścieniem Hallera”. 
Dewizą Bractwa Okrętów Podwodnych jest sentencja: 

„Fluctuat nec mergitur” – „Miota nim fala, lecz nie tonie”. 

B A N D E R A

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

kultury, dzielą nas języki, dzieli nas status 
społeczny i majątkowy, historia. Te różnice 
można mnożyć. To, co nas łączy jest tylko 
jedno – umiłowanie pracy, jaką wykony-
waliśmy oraz poczucie jedności i braterstwa, 
które powstaje w trakcie służby na okrętach 
podwodnych. Z mojego doświadczenia wyni-
ka, że historie z okrętu – obojętnie jak cieka-

we by nie były – w pełni zrozumie tylko drugi 
podwodniak. To może jest właśnie to, co nas 
do siebie ciągnie – dodał.

Służbę na okrętach podwodnych zakoń-
czyłem w połowie lat 70. – powiedział John 
Connon ze Stanów Zjednoczonych, jeden 
z uczestników konwentu. Kiedy wróciłem do 
domu w stanie Illinois, niewiele osób chciało 
słuchać historii mojej służby. Pozostałych 
nie interesowały moje przygody z morza. 
Bardzo się ucieszyłem, kiedy dowiedziałem 

się o istnieniu stowarzyszenia, dzięki któremu 
mogę spędzać czas z innymi podwodniakami. 
Jeździmy na spotkania od lat, mimo że wyjazd 
wiąże się ze sporym wydatkiem finansowym 
i męczącą podróżą. Jednak poczucie wspólnoty 
jest bezcenne – zaznaczył. 

Uczestnicy i organizatorzy kongresu często 
podkreślali specyficzną i głęboką więź między 
marynarzami z okrętów podwodnych – to 
spoiwo, dzięki któremu inicjatywa corocz-
nych spotkań podwodniaków żyje i rozwija 
się od ponad pół wieku. 

wodnych. Nie mogę znaleźć odpowiednich 
słów, które prawdziwie określiłyby łączącą 
nas więź. Dzielą nas pokolenia, dzielą nas 

Krzykowski, członek Bractwa Okrętów Pod-
wodnych oraz współorganizator i koordynator 
kongresu. Żeby naprawdę zrozumieć te sytu-
acje, trzeba być marynarzem okrętów pod-
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Z portu wojennego w Gdyni wypłynął 
12 lutego – wrócił 27 kwietnia. Pod-
czas rejsu ORP „Wodnik” zawinął 
do takich portów, jak: Iraklion, Doha, 

Kuwejt, Limassol oraz Ceuta. Wyjątkowym 
doświadczeniem dla studentów było przejście 
przez Kanał Sueski – niewielu marynarzy  
w polskiej flocie miało możliwość przebycia 
podobnej drogi. Podchorążych gdyńskiej 
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte oraz załogę okrętu szkolnego 

powitali – na nabrzeżu – przedstawiciele 
władz uczelni, dowództwa 3. Flotylli Okrętów 
oraz stęsknieni bliscy. 

Morska zaprawa
Na 75 dni rejsu szkolnego, 61 dób okręt 

przebywał w morzu – połowę tego czasu  
w warunkach sztormowych.

Bywało, że w ciepłym klimacie – gdzie 
temperatura wody wynosiła nawet 30 stopni 
Celsjusza – potrafiło nas sztormowo „wy-
dmuchać” – podkreślił kmdr por. Paweł 
Ogórek, dowódca ORP „Wodnik”. Jestem 
dumny z załogi, która odpowiadała za bez-
pieczeństwo rejsu, trasę przejścia oraz realiza-
cję planu praktyk. Niełatwe warunki sprawiły, 
że nabrała morskiego doświadczenia. Także 
podchorążowie z Półwyspu Arabskiego, którzy 
dotąd nie byli przyzwyczajeni do tak długiego 
pobytu na okręcie. 

W polskiej Marynarce Wojennej jest niewiel-
ka grupa marynarzy, którzy mieli okazję przejść 
przez Kanał Sueski. Tylko trzy okręty miały 

taką możliwość: ORP „Wodnik”, ORP „Piast”  
i ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”.  
Pływanie po Bałtyku, Morzu Śródziemnym 
czy Zatoce Perskiej różni się od siebie.  
Warunki pogodowe są skrajnie inne – po-
cząwszy od temperatury i wilgotności powie-
trza, przez długość fali, aż po kierunek wiatru 
czy zasolenie wody. Nawet zmiany czasowe 
były dla załogi i podchorążych odczuwalne –  
dodał kmdr por. Paweł Ogórek.

Daleki rejs kształtuje charakter. Uczy 
współpracy, porozumiewania się, odkrywa-
nia osobowości. Rytm czterogodzinnych wacht 
wywołuje uczucie zmęczenia. Dochodzą też 
dodatkowe obowiązki i nieplanowane wyda-
rzenia – podkreślił dowódca ORP „Wodnik”. 
Pewnym wytchnieniem jest wówczas wejście 
do portu, gdzie można wreszcie zejść na ląd  
i – przez krótki czas – odpocząć. 

Cenne doświadczenie
Rejs był ogromnym przeżyciem dla wszyst-

kich podchorążych. Nie każdy ma możliwość FO
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Po 75 dniach poza portem macierzystym, okręt szkolny ORP „Wodnik” wrócił do Gdyni.   
W praktykach morskich uczestniczyli podchorążowie z państw Półwyspu Arabskiego:  
Kataru, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej. Okręt przebył ponad 17 tys. mil morskich.

Przez sztormy i Kanał Sueski
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System szkolenia
Praktyki na okrętach oraz w jednostkach 

brzegowych Marynarki Wojennej są stałym 
elementem programu kształcenia przyszłych 
oficerów w AMW. Na pokładzie okrętu szkol-
nego ORP „Wodnik”, wchodzącego w skład 
Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrę-
tów, są prowadzone, m.in., praktyki nawigacyjno-
-szkoleniowe oraz praktyki podoficerskie.

W AMW rok akademicki, łącznie ze szkole-
niem praktycznym, trwa niemal 11 miesięcy. 
Każdego roku podchorążowie, po zajęciach 
teoretycznych w uczelni, przechodzą szkole-
nie praktyczne. Pierwsze szkolenie odbywa 
się na jednostkach żaglowych – przede 
wszystkim na pokładzie ORP „Iskra”. Po 
drugim roku, podchorążowie przechodzą rejs 
nawigacyjno-szkoleniowy – najczęściej na 

wypłynięcia w tak długi rejs, zwiedzenia tak 
wielu portów i ciekawych miast – z dumą powie-
działa st. mat podchor. Roksana Kobielska. 
Praktykę zakończyliśmy z ocenami pozytyw-
nymi, co nie było łatwe przy ogromie różnych 
zajęć praktycznych.

Najtrudniejsze momenty były związane 
z ciężką, morską pogodą. Każdy jest w stanie 
poradzić sobie z wachtami czy nawigacją, 
ale morze weryfikuje marynarza – podkreślił 
st. mat podchor. Michał Grozalski. To był 
najważniejszy rejs w trakcie naszego szkole-
nia. Przejście przez Kanał Sueski było doświad-
czeniem nie tyle trudnym, co egzotycznym. 

B A N D E R A

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

Cała procedura jest w pełni profesjonalna 
i dobrze zorganizowana. Nie ma tam miejsca 
na błędy – dodał podchorąży.

Polacy oraz 15 podchorążych z Kuwejtu 
i 10 podchorążych z Kataru przechodziło 
praktykę z zakresu astronawigacji. Przyszli 
oficerowie ćwiczyli: prowadzenie nakresu 
drogi na mapie, określanie pozycji okrętu, 
obserwację oraz pomiary astronomiczne i hydro-
meteorologiczne, jak również prowadzenie 
dziennika nawigacyjnego. Morze Śródziemne 
ma doskonałe warunki do przeprowadzania 
praktyki astronawigacyjnej.

15 podchorążych z Arabii Saudyjskiej 
przeszło podstawową praktykę marynarską, 

łomowym momentem była dla mnie praktyka 
astronawigacyjna – coś więcej, niż zwykłe 
ćwiczenia na uczelni.

Podróż była bardzo ciekawa. Szykuję się 
do służby w Straży Wybrzeża, więc było to 
dla mnie cenne doświadczenie – zdradził 
Al-Hemaini z Kataru. Interesujące było 
szukanie Słońca przy fatalnych warunkach 
pogodowych – myślę, że było to jedno z trud-
niejszych wyzwań w trakcie praktyk. Rów-
nież bardzo miło było móc zobaczyć bliskie 
nam strony. Czuliśmy się trochę, jakbyśmy 
wrócili na krótko do domu, zwłaszcza że 
przywitały nas rodziny. Ciężko było wracać 
potem na okręt – dodał.

Morzu Śródziemnym, ze względu na warunki 
sprzyjające stosowaniu astronawigacji. Mimo 
że stosujemy najnowsze technologie, znajo-
mość astronawigacji jest nadal istotnym 
elementem szkolenia – nie tylko w polskiej 
marynarce, ale w marynarkach wojennych 
na całym świecie Z każdym rokiem, studenci 
lepiej poznają aspekty tego, co będą robić do 
końca życia zawodowego, czyli służby na 
okrętach. Od prostych zadań, jak konserwa-
cja okrętu, po sprawowanie funkcji oficer-
skich – podkreślił rektor-komendant AMW 
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

podczas której zapoznawali się z: zasadami 
funkcjonowania na okręcie, systemem wacht 
morskich, prowadzeniem obserwacji wzroko-
wej oraz sterowaniem jednostką. Poznawali 
także ceremoniał morski oraz tradycje i zwy-
czaje obowiązujące na okrętach. 

Spotkanie dwóch różnych kultur było bo-
gatym doświadczeniem. Część zagranicznych 
studentów kształci się w Polsce od kilku lat – 
szybko nauczyliśmy się współpracować – 
podkreślił kmdr por. Paweł Ogórek.

Obecnie, w murach gdyńskiej Alma Mater  
naukę pobiera 104 studentów wojskowych z za-
granicy. Jestem wdzięczny załodze za pomoc 
w trakcie rejsu, a z siebie dumny, że zaliczyłem 
praktyki – powiedział Al-Dhubaibi z Kuwejtu, 
student III roku. Jest dużo rzeczy, którymi 
chciałbym się podzielić, lecz sądzę, że prze-
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Powrót odrodzonej Rzeczpospolitej 
Polskiej nad morze przebiegał 
w skomplikowanych warunkach geo-
politycznych. W 1919 roku – na mocy 

traktatu pokojowego w Wersalu – przyznano 
Polsce 74 kilometry wybrzeża morskiego, 
pozbawionego jakiejkolwiek infrastruktury. 
Dominującym portem w tym rejonie był 
Gdańsk, który  stał się Wolnym Miastem. 

Polska wraca nad morze
Uzyskanie dostępu do morza było nie tylko 

powodem do radości, ale także poważnym wy-
zwaniem. Celnie ujął to wiceadm. Kazimierz 
Porębski, ówczesny szef Departamentu dla 
Spraw Morskich, który – w memoriale 
z 1 listopada 1919 r. – napisał: (…) na społeczeń-
stwie naszym wobec przyszłych pokoleń 
ciąży ogromna odpowiedzialność za należyte 
wyzyskanie i zużytkowanie tego sukcesu, 
bo przecież dostęp do morza to nie jest cel, 
którego osiągnięcie daje nam możność 
spocząć na laurach, lecz tylko środek, dający 
nam możność uczestnictwa w handlu między-
narodowym, uniknięcia wyzysku ekonomicz-
nego, a przez to i politycznej niewoli. Cel ten 
dopiero może być osiągnięty przez stworzenie 
marynarki handlowej, zorganizowanie zbroj-
nej obrony wybrzeża oraz należytego urządze-
nia portów. 

Wraz z pojawieniem się nowej wizji Gdyni – 
portu i miasta – zaczęto także inaczej patrzeć 
na sprawy morskie. Odrodzona Polska poczy-
niła pierwsze kroki w rozwoju floty handlowej 
i rybołówstwa morskiego, a także tworzeniu 
Marynarki Wojennej, której okręty miały ope-
rować na morzu (flotylle rzeczne zaczęły 
funkcjonować wcześniej). 

Jednocześnie pracowano nad edukacją 
społeczeństwa. Należy mieć na uwadze fakt, 
że Polska nie posiadała silnych tradycji mor-
skich i na tej płaszczyźnie było bardzo dużo 
do zrobienia. W dwudziestoleciu między-
wojennym starano się promować zagadnienia 
związane z morzem, aby budować świado-

M I A S T O  Z  M O R Z A  I  M A R Z E Ń

Eugeniusz Kwiatkowski, jeden z budowniczych miasta, trafnie stwierdził, że mały 
skrawek wybrzeża, który otrzymała Rzeczpospolita Polska – stanowiący zaledwie 2,5% długości 
granicy państwa – sprawiał, że „byliśmy przyczepieni jedną ręką do Morza Bałtyckiego, jak małe 
dziecko przeciskające się w tłumie silnych i możnych”. Mimo to uważał, że z owego skrawka – 
dzięki pracy, wiedzy i wytrwałości – można uczynić ważny instrument gospodarczy i handlowy 
państwa polskiego. Tak narodziła się Gdynia – miasto oraz port handlowy i port wojenny. 
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Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – 23 września 
1922 r. – uchwalił historyczną ustawę o budo-
wie portu morskiego w Gdyni. Koncepcja 
pojawiła się już dwa lata wcześniej i była 
odpowiedzią na trudne stosunki z pozostają-
cym pod wyraźnymi niemieckimi wpływami 
Wolnym Miastem Gdańsk. Z militarnego 
punktu widzenia, Gdynia miała także zabez-
pieczać interesy polskie przed Rosją. 

Budowa portu 
dla Rzeczpospolitej Polskiej
Mimo iż pierwsze wzmianki o Gdyni – 

niewielkiej nadmorskiej osadzie – pojawiają 
się już w źródłach średniowiecznych, to istotną 
rolę zaczęła odgrywać dopiero w latach 20. 
ubiegłego wieku (kiedy zbudowano port, 
a Gdynia uzyskała – w 1926 r. – prawa miejskie).  

Niszczyciel ORP „Wicher” 
na redzie portu w Gdyni

Narodziny Gdyni
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mość morską Polaków. Nie było to zadanie 
łatwe, biorąc pod uwagę fakt, że przedroz-
biorowa Rzeczpospolita Polska była pań-
stwem opierającym swoją potęgę na lądzie – 
zarówno pod względem ekonomicznym jak 
i militarnym. Jednak udało się zbudować 
społeczne poparcie dla rozwoju portu mor-
skiego z prawdziwego zdarzenia. 

We wrześniu 1926 r., na łamach czasopis-
ma „Morze” opublikowano znamienne słowa: 
Budowa portu w Gdyni w opinii naszego 
społeczeństwa przeszła szybką i bardzo zna-
czącą ewolucję. Kto pięć lat temu i dawniej 
pisał o budowie wielkiego portu dla Polski, 
u większości czytelników wzbudzał pobłażliwy 
uśmiech lub zupełną indyferencję. Zupełnie 
inaczej dziś. Każda wiadomość o Gdyni jest 
skwapliwie czytana, a kto miał sposobność 
nieco bliżej z budową portu i miasta się zapo-
znać, opowiada innym o tem z pewną dumą, 
że Polska na to wielkie dzieło mimo swego 
trudnego położenia gospodarczego się zdobyła. 

Ojcowie Gdyni – 
Tadeusz Wenda 
i Eugeniusz Kwiatkowski
Znaczącą rolę w budowie Gdyni odegrali 

inżynier Tadeusz Wenda oraz wybitny ekono-
mista i polityk Eugeniusz Kwiatkowski, którzy – 
niewątpliwie – zasłużyli na miano jej „ojców”. 

Inżynier Tadeusz Wenda uważał budowę 
Gdyni nie tylko za największe dzieło swojego 
życia, ale także za obowiązek patriotyczny. 
Do Gdyni przybył – po raz pierwszy – w 1920 r., 
aby wybrać miejsce na budowę nowego portu 
dla Polski. Był już wtedy inżynierem z wielo-
letnim doświadczeniem, mającym za sobą 
budowę portów w Windawie i Rewlu. 
Wykształcenie zdobył w Petersburgu i przez 
wiele lat pracował w Rosji. Kiedy tylko Polska 
odzyskała niepodległość, postanowił poświę-
cić jej swój talent i wiedzę. Przygotował 
szczegółowy raport dla władz – uzasadniający 
wybór Gdyni, jako miejsca lokalizacji portu. 
Sporządził projekt, zakładający utworzenie 
portu tymczasowego i nadzorował jego budo-
wę. Równocześnie, pracował nad koncepcją 
budowy portu właściwego, o zdolności prze-
ładunkowej do 6 mln ton. Budowie portu 
w Gdyni poświęcił siedemnaście lat życia. 
Dzięki jego wizji powstał nowoczesny port, 
uważany za jedno z największych osiągnięć 
II Rzeczpospolitej. 

Eugeniusz Kwiatkowski – mimo że z wy-
kształcenia był inżynierem chemikiem – zna-
komicie rozumiał rolę, jaką odgrywa morze 
w gospodarce i polityce państw. Gdynię nazy-
wał „polskim okiem na świat”. Był wielkim 
zwolennikiem budowy portu i miasta w Gdyni, 
nadając projektowi rozpęd w połowie lat dwu-
dziestych – który wystarczył aż do wybuchu 
wojny w 1939 r. Kiedy, w 1926 r., został mini-
strem przemysłu i handlu, od razu przyjechał 

Eugeniusz Kwiatkowski w Gdyni, 
podczas obchodów Święta Morza, 

w 1937 r.

do Gdyni. Rozwijający się port odwiedzał 
jeszcze wiele razy. Służył pomocą i radą. 
Interweniował, kiedy tylko pojawiały się jakieś 
przeszkody, utrudniające realizację projektu. 
Uważał, że wraz z portem prężnie powinno 
się rozwijać miasto. Wspierał także rozwój 
floty handlowej. We Francji zakupił pięć 
frachtowców, wychodząc z założenia, że polski 
port powinien mieć także własną flotę hand-
lową. Dzięki jego wybitnej świadomości mor-
skiej, Gdynia stała się ważnym ośrodkiem na 
gospodarczej mapie kraju. 

Gdynia i Marynarka Wojenna
Budowa portu w Gdyni była niewątpliwym 

sukcesem II Rzeczpospolitej. Był on nie tylko 
ważną i potrzebną inwestycją z punktu widze-
nia polskiej gospodarki morskiej. Stał się także 
bazą dla okrętów Marynarki Wojennej.

Gdynia szybko się rozwijała, czego dowo-
dem może być fakt, że – w latach 1936-1938 – 
port gdyński zdystansował Gdańsk i Szczecin 
pod względem ilości przeładowywanych 
towarów. Rozwój miasta był także niezwykle 
korzystny dla Marynarki Wojennej. Wraz 
z otwarciem portu w Gdyni, wzrosła ranga 
polskiego okna na świat. Koniecznym stało 
się zapewnienie mu bezpieczeństwa. 

W początkowym okresie – od 1920 roku do 
1924 roku – Dowództwo Floty miało swoją 
siedzibę w Pucku. Sytuacja ta niebawem się 
zmieniła, ponieważ – w miarę budowy portu 
handlowego w Gdyni – budowano port wo-
jenny na Oksywiu. Projekt obejmował baseny 
portowe dla jednostek nawodnych i podwod-
nych Marynarki Wojennej, a także urządzenia 
na lądzie – jak budynek Dowództwa Floty, 
koszary, bloki mieszkalne, składy i magazyny. 
W celu nadzorowania budowy, w 1924 r. 
przeniesiono Dowództwo Floty z Pucka do 
Gdyni, na Grabówek. Jesienią 1926 r. port 

wojenny był gotów, by przyjąć pierwsze okręty. 
Do jesieni 1927 r. oddano do użytku gmach 
Dowództwa Floty, a także koszary na 300 osób 
i budynek mieszkalny dla oficerów. Jeszcze 
w 1926 r. Dowództwo Floty przeniesiono 
z Grabówka do nowej siedziby. Okazały budy-
nek (mieszczący się przy rondzie Bitwy pod 
Oliwą) zaprojektował profesor Marian Lalewicz 
z Politechniki Warszawskiej – wybitny polski 
architekt z okresu dwudziestolecia między-
wojennego. Z Pucka do Gdyni przeniesiono 
także Komendę Portu Wojennego oraz Warsztaty 
Portowe Marynarki Wojennej. Zlokalizowano 
je koło basenu portu wojennego. 

16 lipca 1930 r. przybył do Gdyni – zbudo-
wany we Francji – niszczyciel ORP „Wicher”. 
Było to duże wydarzenie, od razu uznane za 
historyczne. Polska Marynarka Wojenna 
zyskała bowiem pierwszy, nowoczesny okręt. 
Jednostki, którymi dysponowała w pierw-
szych latach po odzyskaniu niepodległości, 
były nieduże, używane, zazwyczaj mocno 
wyeksploatowane i przestarzałe – przyznane 
nam w ramach odszkodowań wojennych lub 
zakupione od innych państw. ORP „Wicher” 
został powitany w Gdyni niezwykle uroczy-
ście. Na redę portu wyszły wszystkie statki, 
kutry i motorówki, a także torpedowiec 
ORP „Mazur”. 

Niebawem do Gdyni zaczęły przybywać 
kolejne nowo budowane okręty: niszczyciele – 
OORP „Burza”, „Błyskawica” i „Grom”; 
stawiacz min – ORP „Gryf”; okręty pod-
wodne – OORP ”Żbik”, „Wilk”, „Ryś”, 
„Orzeł” i „Sęp”. 

Rozwój miasta oraz portu handlowego 
i wojennego przerwał nagły wybuch II wojny 
światowej. Jednak po wojnie Gdynia się odro-
dziła, a wraz z nią tradycje związane z polską 
Marynarką Wojenną. 

dr Anna Pastorek
a.pastorek@ron.mil.pl

(autorka artykułu jest pracownikiem 
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 
im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie)
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Polska należy do nielicznych krajów, 
angażujących się w proces prowa-
dzenia działań międzynarodowych 
o charakterze militarnym. Działania 

w tym zakresie rozpoczęła już w 1953 roku, 
gdy polscy obserwatorzy nadzorowali rozejm 
po wojnie koreańskiej. Wraz z ewolucją sytuacji 
międzynarodowej, wzrastała rola polskich misji 
pokojowych. Pierwsze nasze zwarte jednostki 
wykonywały zadania podczas Operacji UNEF II 
(ang. Second United Nations Emergency Force) 
na Wzgórzach Golan – regionie położonym na 
granicy Izraela, Syrii i Libanu – w 1973 roku.

Koniec lat osiemdziesiątych był momen-
tem przełomowym i okresem kształtowania 
się nowego ładu międzynarodowego. Zakoń-
czenie tzw. zimnej wojny spowodowało 
wzrost jednomyślności na forum ONZ. Był to 
także okres, w którym pojawiły się nowe źródła 
konfliktów narodowościowych, etnicznych 
i religijnych – nazwanych później zagrożenia-
mi asymetrycznymi. To sprawiło, że strony 

konfliktu nie prowadziły – z reguły – klasycz-
nych działań zbrojnych (przez co stawały się 
coraz mniej przewidywalne), a to z kolei 
powodowało, że ich przebieg różnił się od 
typowych operacji militarnych. 

Początek lat dziewięćdziesiątych był także 
okresem zmian ustrojowych w Polsce. Nowe 
spojrzenie na siły zbrojne i politykę zagraniczną 
państwa spowodowało zwiększenie naszego 
zaangażowania na rzecz utrzymania pokoju 
na świecie. Wyrazem tych zmian był udział 
dwóch okrętów polskiej Marynarki Wojennej – 
ORP „Wodnik” i ORP „Piast” – w operacji 
„Pustynna burza” (ang. „Desert Storm”). 

Następnie przyszła kolej na inne działania, 
zwłaszcza w aspekcie wydarzeń związanych 
z atakiem terrorystycznym (11 września 2001 r.) 
na USA oraz wstąpieniem Polski do NATO 

Nie ulega wątpliwości, że kanwę działań na arenie międzynarodowej stanowią: 
zasada wzajemnego zaufania, gotowość do działania, wzajemne relacje między państwami 
i organizacjami oraz sposób realizacji zadań. W tym kontekście, udział Polskiego Kontyngentu 
w Królestwie Arabii Saudyjskiej (PKKAS) – w 1991 roku – w koalicyjnej operacji „Pustynna burza” 
(ang. „Desert Storm”) choć był symboliczny, jednak dał argumenty decydujące o naszym przyszłym 
partnerstwie w strukturach NATO i udziale w operacjach wielonarodowych. Twierdzą nawet,
że dwa polskie okręty (ORP „Wodnik” i ORP „Piast”) zrealizowały cel strategiczny państwa, 
co dowodzi wagi takich zadań wykonywanych przez Marynarkę Wojenną.

(12 marca 1999 r.). Okręt dowodzenia siłami 
przeciwminowymi ORP „Kontradmirał X. 
Czernicki” – w latach 2002-2003 – wszedł 
w skład sił sojuszniczych na Morzu Arabskim 
i Zatoce Perskiej, podczas operacji „Trwała 
wolność” (ang. „Enduring Freedom) oraz 
„Iracka wolność” (ang. „Iraqi Freedom”).

Na szczycie NATO w Pradze, w listopadzie 
2002 roku, Polska – z pozostałymi państwami 
sojuszniczymi – zobowiązała się do rozwijania 
i utrzymywania zdolności w zakresie natych-
miastowego reagowania na pojawiające się 
zagrożenia bezpieczeństwa. Wyrazem tego 
był udział dwóch okrętów podwodnych – 
ORP „Bielik” i ORP „Kondor” – oraz fregaty 
rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski” w operacji 
„Aktywny wysiłek” (ang. „Active Endeavour”) 
na Morzu Śródziemnym, w latach 2005-2011. 

Udział ORP  „Wodnik”  
i ORP  „Piast” w operacji 
„Pustynna burza”
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CZĘŚĆ 1

Okręt ratowniczy ORP „Piast” 
na Jeziorze Gorzkim, w drodze 

do Zatoki Perskiej, podczas 
przejścia Kanałem Sueskim. 

W tle amerykański lotniskowiec 
USS „Theodore Roosevelt” (CVN-71)
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kmdr dr Kazimierz Pulkowski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Trudności związane z rozwiązywaniem 
sytuacji konfliktowych za pomocą narzędzi 
dyplomatycznych i politycznych oraz koniecz-
ność szybkiej reakcji na zagrożenia bezpieczeń-
stwa sprawiły, że coraz większego znaczenia 
nabierają działania postrzegane w kontekście 
militarnym. Podjęcie decyzji o użyciu sił zbroj-
nych jest zazwyczaj trudne, odległe w czasie 
i obarczone wieloma ograniczeniami. Użycie 
wojsk (w tym okrętów Marynarki Wojennej) 
podlega kontroli politycznej i szczególnemu 
nadzorowi opinii publicznej. Zdobyte doświad-
czenia wskazują, że jest to – w wielu wypad-
kach – jedyny i ostateczny sposób rozwiązania 
określonych problemów regionalnych lub 
czasowego – co najmniej – ustabilizowania 
sytuacji kryzysowej.

Dzięki sprawności działania i zdolności do 
transformacji – w nieustannie zmieniającym 
się środowisku bezpieczeństwa – Marynarka 
Wojenna stała się (po 1989 roku) ważnym in-
strumentem budowania wiarygodności Polski 
na arenie międzynarodowej, która – angażując 

tzw. zimnej wojny – oraz przemiany politycz-
ne i gospodarcze (przede wszystkim rozpad 
tzw. bloku wschodniego) były początkiem 
nowego ładu na świecie.

Przemiany tamtego okresu wpłynęły na 
kształt polityki bezpieczeństwa państwa. 
Podczas szczytu Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (KBWE), 21 listopada 
1990 r., szefowie rządów 34 państw (w tym 
Tadeusz Mazowiecki) podpisali „Paryską Kartę 
Nowej Europy”. Czytamy w niej: Era konfron-
tacji i podziału w Europie zostaje odrzucona. 
Deklarujemy, że nasze stosunki będą odtąd 

cjach militarnych (o zasięgu i wydźwięku 
globalnym) w 1990 roku. 

Wielu mylnie uważa, że to Wojska Lądowe 
rozpoczęły naprawianie świata od misji 
w Afganistanie (2002 r.), dlatego warto przy-
pomnieć – w roku jubileuszu 100. Rocznicy 
Utworzenia Marynarki Wojennej – że to jed-
nostki tego rodzaju Sił Zbrojnych RP jako 
pierwsze wstąpiły na drogę ku NATO. 

ORP „Wodnik” i ORP „Piast”
 w siłach pomocniczych 
(koalicyjnych)
Koniec lat 80. i początek lat 90. ubiegłego 

stulecia, to wielkie zmiany na mapie politycznej 
Europy. Upadek muru berlińskiego – symbolu 

Marynarka wojenna 
jest traktowana jak zestaw 

do gry w szachy. Jej zdolność 
do manewrowania równa się 
zdolności do użycia siły lub 
tylko grożenia, że to zrobi 
oraz do pomocy państwu 

w potrzebie.

Alfred Thayer Mahan

się w działania na rzecz pokoju na świecie – 
umacniała swoją pozycję w pakcie północno-
atlantyckim oraz Unii Europejskiej. 

Wprawdzie okręty MW operowały poza 
Morzem Bałtyckim także wcześniej, ale były 
to głównie rejsy nawigacyjno-szkoleniowe, 
ćwiczenia ratownicze oraz zadania wynikające 
z członkostwa w b. Układzie Warszawskim. 
Należy podkreślić, że – po raz pierwszy od 
zakończenia II wojny światowej – polskie 
okręty wydzielono do uczestnictwa w opera-

oparte na wzajemnym poszanowaniu i współ-
pracy. Państwa-sygnatariusze zadeklarowały 
budowę i rozwój demokracji, jako jedynego 
systemu rządzenia. Zobowiązały się do prze-
strzegania praw człowieka. Za konieczne 
elementy wspólnego celu uznały rozwijanie 
gospodarki rynkowej oraz wzrost zatrudnienia 
i efektywnego wykorzystywania zasobów 
naturalnych, a także rozstrzyganie konfliktów  
środkami pokojowymi.

Polska nie była wówczas członkiem NATO – 
do 31 marca 1991 r. pozostawała w struktu-
rach wojskowych b. Układu Warszawskiego. 
W 1989 roku nastąpiły zmiany w polityce między-
narodowej. Rozpoczął się proces globalizacji 
społecznej, kulturowej, ekonomicznej i politycz-
nej. Polska znalazła się w tzw. próżni bezpieczeń-
stwa. Zmieniły się – diametralnie – poglądy na 
politykę bezpieczeństwa państwa. Przygoto-
wano założenia nowej „Doktryny Obronnej RP”. 
Określono uwarunkowania oraz rozpoczęto 
tworzenie podstaw prawnych związanych 
z użyciem i pobytem Sił Zbrojnych RP poza 
granicami kraju. Dało to podstawę do nowego 
spojrzenia na polskie siły zbrojne (w tym 
na Marynarkę Wojenną, która wydzieliła dwa 
okręty do udziału w koalicyjnej operacji 
„Pustynna burza”). 

Po aneksji Kuwejtu przez Irak, na prośbę 
rządu Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz 

zgodnie z prawem do samoobrony indywidual-
nej lub zbiorowej – zawartym w artykule 51. 
Karty Narodów Zjednoczonych – okręt szpitalny 
ORP „Wodnik” i okręt ratowniczy ORP „Piast”  
weszły w skład sił pomocniczych na terytorium 
Królestwa Arabii Saudyjskiej i na morzu.

Był to wyraz solidarności z wysiłkami społecz-
ności międzynarodowej, zmierzającymi do 
przywrócenia pokoju i przestrzegania norm 
prawnych, usankcjonowanych rezolucjami 
Rady Bezpieczeństwa ONZ. 
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W ostatnim czasie przebudowano 
fregaty rakietowe typu Adelaide, 
doprowadzając je do najwyż-
szych standardów światowych. 

Podpisano kontrakt z francuskim DCNS, na 
dostawę dwunastu konwencjonalnych okrętów 
podwodnych nowej generacji (opartych na typie 
Barracuda), a – będące aktualnie w służbie – 
jednostki typu Collins przechodzą regularne 
modernizacje, w ramach Through Life Sup-
port (szwedzki Saab podpisał umowę z grupą 
stoczniową Australian Submarine Corporation 
ASC na dostawę zmodernizowanych okręto-

wych systemów dowodzenia i kierowania 
walką ISCMMS dla czterech okrętów pod-
wodnych typu Collins). Ponadto, na mocy 
kontraktu zawartego z hiszpańską stocznią 
Navantia, wybudowano dwa duże (wypierające 
ok. 30000 ton standardowych) uniwersalne 
okręty desantowe-doki typu Canberra. 

Zastąpić Adelaide
To, że RAN rozwija się dynamicznie, nie 

powinno dziwić. Obecnie, Australia zajmuje 
arcyważną strategicznie pozycję w jednym 
z najważniejszych – pod względem gospodar-
czym – regionów naszego globu. Jej siły mor-
skie są więc zmuszone do nieustannego 
patrolowania i osłony długiej linii brzegowej 
całego kontynentu. RAN chętnie angażuje się 
także w misje międzynarodowe i współdziała 
z amerykańską Flotą Pacyfiku oraz Japońskimi 
Morskimi Siłami Samoobrony.

Potrzeba posiadania wyspecjalizowanych 
jednostek przeciwlotniczych stała się faktem 
dla RAN już pod koniec lat 80. ubiegłego 

stulecia. Wówczas kościec floty tworzyło sześć 
fregat rakietowych typu Adelaide, w istocie 
należących do udanego amerykańskiego 
typu Oliver Hazard Perry. Cztery pierwsze 
okręty zamówiono w USA w latach 1976-1977. 
Zbudowano je w stoczni w Seattle (stan 
Washington), należącej do korporacji Todd 
Shipyards Corporation (obecnie Todd Pacific 
Shipyards Corporation). HMAS „Adelaide” 
(FFG-01), HMAS „Canberra” (FFG-02) 
i HMAS „Sydney” (FFG-03) skonstruowano 
według bazowego projektu, m.in. z tzw. krót-
kim kadłubem. Jednak bardzo szybko pod-
dano je modernizacji. Ostatnią fregatę – 
z pierwszej serii – HMAS „Darwin” (FFG-04) 
od razu zbudowano w wersji przedłużonej 
„long hull”. 

W 1983 roku rząd australijski podjął decy-
zję o budowie kolejnych dwóch fregat. Tym 
razem, obie jednostki – w całości – skon-
struowano w Australii. Za budowę była od-
powiedzialna stocznia Williamstown (stan 
Victoria), będąca – notabene – częścią firmy 
AMECON (Australian Marine Engineering 
CONsolidated – później znanej jako Trans-
field Defence Systems, a obecnie Tenix 
Defence Marine Division). Skonstruowanie 

W ciągu kilkunastu lat, Australia dokonała ogromnego postępu technologicznego. Jego dobitnym 
odzwierciedleniem są liczne, niezwykle skomplikowane projekty z branży zbrojeniowej, ze szczególnym 
naciskiem położonym na Królewską Australijską Marynarkę Wojenną (Royal Australian Navy – RAN).

HMAS „Hobart” (DDG 39) – pierwszy 
z trzech niszczycieli obrony powietrznej, 

wybudowanych dla RAN

CZĘŚĆ 1
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dwóch ostatnich fregat w Australii zaowoco-
wało zyskaniem bezcennego doświadczenia, 
jak również pozytywnie wpłynęło na krajową 
koniunkturę. 

Z chwilą wejścia do służby, fregaty typu 
Adelaide były bardzo udanymi, wielozadanio-
wymi jednostkami, specjalizującymi się (głów-
nie) w zwalczaniu okrętów podwodnych oraz 
obronie przeciwlotniczej na średnim dystan-
sie. Niestety, dynamiczny postęp w dziedzinie 
rozwoju rakiet przeciwokrętowych spowodo-
wał, że pod koniec XX wieku ich uzbrojenie 

RAN – w istocie – potrzebuje dużo więk-
szych okrętów do realizacji zadań, m.in. do 
obrony rozległych wód terytorialnych Australii 
i linii komunikacyjnych. W związku z tym, 
zdecydowano się na rozwiązanie pomostowe – 
gruntowną modernizację (praktycznie prze-
budowę) czterech ostatnich fregat rakieto-
wych typu Adelaide.

Australijska tarcza AEGIS
Swoistym zwieńczeniem wysiłku RAN 

w budowie nowoczesnej floty było podpisanie, 

4 października 2007 r., kontraktu na budowę 
trzech dużych niszczycieli rakietowych z sys-
temem AEGIS (typu Hobart). Okręty zostały 
wyposażone w zintegrowany system walki 
AEGIS oraz wielofunkcyjne radary ze skano-

B A N D E R A

plot. stało się niewystarczające. Wówczas – po 
raz pierwszy – pojawiły się plany budowy wy-
specjalizowanych okrętów obrony powietrznej. 

Początkowo, rozważano skonstruowanie 
sześciu fregat, których projekt bazował na 

pomysłu – bowiem okazało się, że jest to zde-
cydowanie za mała platforma (wyporność 
ok. 3600 ts) do realizacji wszystkich zadań, 
jakich oczekiwano od uniwersalnego okrętu 
ze specjalizacją obrony przeciwlotniczej. 

modułowych jednostkach typu Anzac – zbu-
dowanych dla RAN w wyniku współpracy 
Australii i Nowej Zelandii, na licencji niemiec-
kiej stoczni Blohm+Voss (projekt MEKO 200). 
Jednak bardzo szybko wycofano się z tego 

NISZCZYCIEL RAKIETOWY HMAS „HOBART” (DDG-39) W 2018 ROKU:
1 – armata uniwersalna kal. 127 mm (3”) Mk-45 Mod 4 L/64; 2 – wyrzutnie Mk-41 VLS (48 komór) do rakiet: SM-2 block IIIA, 

SM-2 block IIIB, ESSM, SM-6 (planowane), VL-ASROC (opcja) i RGM-109 Tomahawk (opcja); 3 – wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych RGM-84L 
Harpoon Block II; 4 – artyleryjski zestaw obrony bezpośredniej (6 x 20 mm) Mk-15 Phalanx Block 1B; 5 – zestaw artyleryjski kal. 25 mm Mk-25 
Mod. 2 Typhoon; 6 – wyrzutnie celów pozornych Mk-169 Nulka; 7 – wielofunkcyjna stacja hydroakustyczna Ultra Electronics systemu MMVDS; 

8 – pomocnicze pędniki elektryczne APU (Auxiliary Propulsion Units) Azipod; 9 – stępka obłowa (przeciwprzechyłowa); 10 – płetwa stabilizatora; 
11 – prawoburtowy wał napędowy z 5-łopatową śrubą o zmiennym skoku; 12 – holowany system przeciwtorpedowy AN/SLQ-25A Nixie; 

13 – holowana stacja hydroakustyczna (VDS) Ultra Electronics systemu MMVDS; 14. Lądowisko dla śmigłowców ZOP MH-60R Seahawk; 
15 – stanowisko kontroli śmigłowców; 16 – antena stacji stałego podświetlania celu AN/SPG-62A; 17 – antena radaru kierowania ogniem 

AN/SPQ-9B „spook nine”; 18 – lotnicza radiolatarnia (NTDS Link-11, Link-16); 19 – anteny systemu WRE COMINT SwRI MBS-567A; 
20 – anteny systemu WRE ELINT ES-3701 oraz IFF AN/UPX-29; 21 – głowica elektrooptyczna Vampire NG i antena radaru nawigacyjnego 
(pasmo „S”); 22 – antena łączności satelitarnej; 23 – antena wielofunkcyjnej stacji ze skanowaniem fazowym AN/SPY-1D(v); 24 – zestawy 

wyrzutni celów pozornych Mk-36 SRBOC; 25 – antena radaru nawigacyjnego (pasmo „X”); 26 – stacja kierowania ogniem Mk-46 EOSS z głowicą 
elektrooptyczną Series 2500; 27 – antena radaru nawigacyjnego (pasmo „X”) i łączności satelitarnej; 28 – okrętowa łódź hybrydowa; 

29 – osłona prawoburtowych wyrzutni torped Mk-32 Mod 9; 30 – antena komunikacji satelitarnej; 31 – anteny łączności radiowej i satelitarnej; 
32 – główne stanowisko dowodzenia (GSD)
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reprezentują klasę najbardziej zaawansowanych 
i najlepiej uzbrojonych jednostek w historii 
Australii i – zarazem – jednych z najgroźniej-
szych okrętów nawodnych na świecie. 

Nowe życie dla Adelaide
W latach 1995-1998 przeprowadzono 

pierwszą fazę projektu o roboczej nazwie FFG 
Upgrade Project (oficjalnie znanego jako 
SEA 1390), polegającą na opracowaniu planów 
przebudowy okrętów typu Adelaide. W związku 
z tym RAN zawarła z Thales Australia poro-
zumienie o wsparciu technicznym systemów 

kierowania ogniem dla modernizowanych 
jednostek. Thales Australia był odpowiedzial-
na również za ich pełną modernizację (zakoń-
czoną w 2011 roku). Obejmowała ona, m.in.,: 
wymianę lub unowocześnienie systemów ra-
dioelektronicznych, przystosowanie fregat do 

strzelania nowoczesnymi, amerykańskimi 
rakietami – takimi jak: RIM-66 Standard 
SM-2MR Block IIIA, RGM-84L Harpoon 
Block II i RIM-162 Evolved Sea Sparrow 
Missile (ESSM)– oraz wdrożenie nowego 
oprogramowania okrętowych systemów do-
wodzenia ADACS (Australian Distributed 
Architecture Combat System). 

Oczywiście, nie jest to kompletna lista 
zmian dokonanych na fregatach. Jednostki te 
otrzymały: nowe systemy wymiany danych 
i łączności satelitarnej (m.in. WSC-3 UHF 
SATCOM) oraz wczesnego ostrzegania Elbit, 
radary nawigacyjne, mapę elektroniczną, a nawet 
system obserwacji czołowej w podczerwieni – 
którego ruchomą, stabilizowaną głownię zain-
stalowano na górnym poziomie GSD. Moder-
nizacji poddano wszystkie pomieszczenia 
socjalno-bytowe. Zainstalowano nawet specjal-
ny, dodatkowy moduł mieszkalny w jednym 
z hangarów – może on pomieścić 6-12 dodat-
kowych marynarzy. Dość powiedzieć, że 
w wyniku przebudowy wyporność bojowa 
fregat wzrosła o ok. 100 ts (do 4200 ts), 
a to oznaczało konieczność przeprowadzenia 
dodatkowych prób morskich oraz praktycznie 

pozbawiło je tzw. wyporności zapasowej (czyli 
takiej, którą można wykorzystać pod kolejne 
modernizacje – nie mylić z wypornością rezer-
wową). Jednak zebrano bezcenne doświadcze-
nie oraz pozyskano – głównie z USA – szereg 
nowoczesnego uzbrojenia i wyposażenia.

Przebudowana fregata rakietowa typu 
Adelaide – HMAS „Darwin” (FFG 04). 

Z powodu braków kadrowych jednostka 
została wycofana ze służby 9 grudnia 

2017 roku. Jednym z państw, 
zainteresowanych zakupem fregaty, 

jest Polska

FREGATA RAKIETOWA HMAS „DARWIN” (FFG-04) 
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność bojowa – 4267 ton; długość – 138,1 m; szerokość – 13,7 m; zanurzenie – 4,5 m 

(7,5 m wraz z kopułą sonaru, przy wyporności bojowej); moc napędu – 31000 kW ; prędkość – +29 węzłów; uzbrojenie – jednoprowadnicowa, 
uniwersalna wyrzutnia rakiet Mk-13 Mod. 4 do pocisków klasy woda – woda RGM-84 Block II Harpoon, woda – powietrze/woda – woda SM-2 

MR Block IIIA lub SM-1 MR Block 6); ośmiokomorowa wyrzutnia systemu VLS Mk-41 do rakiet klasy woda – powietrze SM-2 MR Block IIIA 
i ESSM; dwie trzyrurowe wyrzutnie torped Mk-32 do lekkich torped akustycznych Mk-46 lub Mk-50 Barracuda oraz Eurotorp MU90 Impact; 

uniwersalna armata morska kal. 76,2 mm (3”) L/62 Mk-75 OTO Melara Compact; zestaw obrony bezpośredniej (6 x kal. 20 mm) Mk-15 
Phalanx Block 1A; 2 stanowiska RAFAEL Mini-Typhoon kal. 12,7 mm; 6 stanowisk WKM M2 Browning kal. 12,7 mm; lotnictwo pokładowe –
dwa śmigłowce MH-60R Seahawk (z systemem LAMPS III) i RAWS; załoga – 184 osoby (w tym 15 oficerów) i 13 osób personelu lotniczego
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Spotkanie dwóch generacji okrętów – 
przebudowanej fregaty rakietowej 

HMAS „Darwin” (FFG 04) i niszczyciela 
AWD HMAS „Hobart” (DDG 39)

waniem fazowym, co – w połączeniu z zaawan-
sowanym uzbrojeniem rakietowym i artyleryj-
skim – zapewni skuteczną obronę powietrzną 
w promieniu co najmniej 150 km. Niszczyciele 
dostosowano także do zwalczania okrętów 
podwodnych, pełnienia roli okrętów dowo-
dzenia, a nawet jednostek szpitalnych – 
w wypadku prowadzenia operacji z zakresu 
zwalczania skutków klęsk żywiołowych. 

Całkowita długość niszczycieli wynosi 
146,72 m, szerokość 18,6 m, a maksymalne 
zanurzenie (przy wyporności bojowej, licząc 
z kopułą sonaru) 7,2 m. Wyporność normalna 
okrętów to 6802 ts (6911 ton), a bojowa – 
ponad 7000 ts (7112 ton). 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że budo-
wa tych potężnych okrętów pozytywnie wpły-
nęła na ekonomię kraju. Biorąc pod uwagę 
wszystkich podwykonawców, pracę uzyskało 
ponad 3000 osób w całej Australii. W progra-
mie AWD (Air Warfare Destroyer) uczest-

niczy wiele firm z sektora prywatnego i pań-
stwowego. Kooperują ze sobą: australijskie 
ministerstwo obrony, Królewska Australijska 
Marynarka Wojenna, Raytheon Australia, 
US Navy, Navantia, Lockheed Martin, 
Forgács i BAE Systems.

Wraz z wejściem do służby HMAS „Hobart” 
(DDG-39) Australia stała się szóstym pań-
stwem dysponującym okrętami z systemem 
AEGIS. Przyjęło się mówić, że australijskie 
jednostki są (w zasadzie) pomniejszoną wersją 

amerykańskich niszczycieli typu Arleigh Burke. 
Opinia ta jest uzasadniona, gdyż oba typo-
szeregi okrętów są w pełni kompatybilne i bez 
problemów mogą współpracować. Jednostki 
typu Hobart są również konstrukcją bardzo 
elastyczną. Mogą operować zarówno na 

lub stanowić integralną część grupy bojowej. 
Okręty te są dobrze przygotowane do prze-
trwania na współczesnym polu walki. 
Posiadają: kompleksowy system zabezpieczenia 
przed działaniem broni biologicznej, chemicz-
nej i radiologicznej; zintegrowany system za-
rządzania platformą IPMS oraz cechy obniżające 
skuteczną powierzchnię odbicia radiolokacyj-
nego. Z uwagi na duży zapas wyporności, mają 
również spory potencjał do przyszłych moder-
nizacji, co pozwoli na ich bieżące dostosowy-
wanie do zmieniających się – na skutek roz-
woju technologicznego – wymagań.

Niszczyciele typu Hobart należy uznać za 
bardzo udaną platformę, która – ostatecznie – 
spełniła oczekiwania Royal Australian Navy. 
Dowodem na to może być chęć zamówienia 
kolejnej –  czwartej jednostki oraz „wpięcie” 
istniejących okrętów do systemu przeciw-
balistycznego BMD, połączone (notabene) 
z zakupem rakiet typu SM-6, a – być może – 
także typu SM-3. 

Również niszczyciele AWD należy uznać 
za sukces australijskiego przemysłu obronnego, 
w szczególności stoczni ASC z Osborne 
i hiszpańskiej stoczni Navantia z Feroll. Nowe 
niszczyciele obrony powietrznej zapewnią 
Australii skuteczną obronę przeciwlotniczą 
i przeciwrakietową dalekiego, średniego oraz 
bliskiego zasięgu. Będą chronić newralgiczne 
linie komunikacyjne, działać w zespołach floty – 
w ramach operacji połączonych – a także wesprą 
naziemne systemy obrony powietrznej kraju. 
Tym samym HMAS „Hobart” (DDG-39) i prze-
chodzący próby morskie HMAS „Brisbane” 
(DDG-41) – klasyfikowane w Australii jako 
niszczyciele obrony powietrznej (AWD)  – 

Podstawą ZOP okrętów nawodnych RAN 
są nowoczesne śmigłowce MH-60R 

Seahawk, uzbrojone m.in. w 2-3 torpedy 
akustyczne MU90 Impact

wodach otwartych jak i przybrzeżnych, 
wykonując różnego rodzaju zadania. Mimo to, 
niszczyciele przede wszystkim specjalizują 
się w zwalczaniu celów powietrznych. Służący 
temu system AEGIS tak samo dobrze spraw-
dził się na wodach otwartych i zamkniętych. 
Wyposażenie australijskich jednostek jest tak 
zbalansowane, że mogą działać samodzielnie 
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W tej pierwszej potyczce, zakoń-
czonej – jakże szczęśliwą – 
ucieczką japońskich sił lekkich, 
flagowy USS „Washington” 

wystrzelił 42 pociski Mk-8 APC kal. 406 mm 
(5 niepełnych salw), a USS „South Dakota” – 
32 takie pociski (4 niepełne salwy – w tym 
wypadku z uwagi na niesprawne dwie armaty 
wieży nr 2, lekko uszkodzone w bitwie pod 
Santa Cruz). Jak się później okazało, była to 
zaledwie uwertura do bitwy.

Szalona szarża „Ayanami”
Kiedy japońskie jednostki zerwały kontakt 

z Amerykanami, pancerniki kadm. W. A. Lee 
lekko zmieniły kurs i zwiększyły prędkość do 
23 węzłów. Spodziewano się – notabene bar-
dzo słusznie – kolejnego starcia, stąd należało 
jak najszybciej zająć dogodną pozycję między 
Guadalcanal a wyspą Savo. Japończycy mieli 
już pewność, co do obecności ciężkich okrę-
tów na wodach cieśniny Ironbottom (wciąż 
jednak nie było jasności, co do ich ostatecznej 
klasyfikacji). Kadm. S. Hashimoto poinfor-
mował o tym wiceadm. Nobutake Kondo – 
spodziewano się rychłego kontaktu z wrogiem. 

Osamotniony niszczyciel „Ayanami” okrą-
żał właśnie wyspę Savo od zachodu, kiedy – 
o godz. 0.22 – złapano z jego pokładu kontakt 
optyczny z jednostkami amerykańskimi. Dwie 
minuty później, dowódca okrętu kmdr por. Eiji 
Sakuma wydał rozkaz przystąpienia do ataku 
torpedowego, jednocześnie informując (drogą 
radiową) wiceadm. N. Kondo. Amerykańskie 
radary wykryły Japończyka – jako pierwszy 
ogień otworzył niszczyciel USS „Walke”. Mimo 
to, „Ayanami” zdołał odpalić pełną salwę 
torpedową do trzeciego w szyku niszczyciela 
amerykańskiego, po czym otworzył ogień 
z artylerii do czwartego, uzyskując dwa tra-
fienia bezpośrednie. 

Za ten drobny sukces, japońskiej jednostce 
przyszło zapłacić najwyższą cenę. Okręt naj-

pierw został ostrzelany przez amerykańskie 
niszczyciele, a następnie znalazł się pod 
ogniem artylerii średniej (kal. 127 mm) obu 
pancerników. W rezultacie doznał bardzo 
poważnych uszkodzeń, a na jego pokładzie 
zginęło 40 osób. Opuszczony „Ayanami” 
później został dobity torpedą, wystrzeloną 
z niszczyciela „Uranami”.

Dramat amerykańskich 
niszczycieli
Nim dopełnił się los „Ayanami”, na akwenie 

pojawiły się (około godz. 0.20) siły lekkie 
kadm. Masatomi Kimury. Amerykanie – 
zajęci wówczas namierzaniem samotnego 
„Ayanami” – nie zauważyli nowego przeciw-
nika (inna sprawa, że pancerniki płynęły 

Kiedy tylko wokół jednostek japońskich rozerwały się pierwsze 16-calowe pociski pancerników 
US Navy, niszczyciele kadm. S. Hashimoty postawiły gęstą zasłonę dymną i natychmiast skierowały 
się na północ z pełną prędkością, pragnąc się oderwać od obu okrętów liniowych. Na szczęście dla 
Japończyków, zniknięcie ich okrętów z amerykańskich radarów zostało odebrane jako zatopienie 
celu. Padła komenda o przerwaniu ognia. W rzeczywistości, to bliskość brzegu przekłamywała 
dane i wprowadzała zamęt w urządzeniach radioelektronicznych. 

Komandor Thomas Leigh Gatch 
(na zdjęciu stoi z lewej strony, w czapce), 

dowódca USS „South Dakota” (BB-57), 
obserwuje ćwiczenia w jednej z wież 
artylerii głównej swojego pancernika 

CZĘŚĆ 3

Druga bitwa pod Guadalcanal

Nocne starcie pancerników
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eksplozji parków amunicyjnych armat plot. 
kal. 20 mm. Nadwyrężone eksplozjami grodzie 
poprzeczne puściły i woda zaczęła przedosta-
wać się dalej, wzdłuż kadłuba. W tej sytuacji, 
kmdr Thomas E. Fraser wydał rozkaz opusz-
czenia okrętu. Mimo ofiarnej akcji ratunkowej, 
straty były ogromne (dodatkowo spotęgowane 
eksplodującymi pod wodą bombami głębinowymi 
z tonącego niszczyciela). Zginęło 6 oficerów 
(łącznie z kmdr. Fraser’em, którego – po-
śmiertnie – odznaczono „Navy Cross”) oraz 
76 marynarzy. 

Płynący za tonącym USS „Walke” kolejny 
niszczyciel – USS „Benham” – wykonał 
gwałtowny zwrot w celu ominięcia szczątków 
rozbitego okrętu i sam niejako „wpakował” 
się na torpedę Typu 93. Eksplozja oderwała 
fragment dziobu do wręgi nr 14. Gródź 
sekcyjna wytrzymała i pływalność jednostki 
(tymczasowo) była niezagrożona. W praktyce, 
uszkodzenia były jednak bardzo poważne. Fala 
uderzeniowa pogięła poszycie wzdłużnie, 

naruszając wiele połączeń na pokładnikach, 
które utraciły szczelność. Okręt musiał zwolnić 
do zaledwie 5 węzłów i – na rozkaz dowódcy – 
zaczął oddalać się w kierunku brzegu 

Guadalcanal. Ostatecznie, jed-
nostki nie udało się uratować 
i następnego dnia została dobita 
przez USS „Gwin”. Ten ostatni 
niszczyciel miał – notabene – 
najwięcej szczęścia. Otrzymał 
tylko dwa niegroźne trafienia 
pociskami kal. 127 mm, trafia-
jąc w rewanżu kilkakrotnie 

w „Ayanami”. Po godz. 0.36, niszczyciel zgu-
bił cele i dowodzący nim kmdr ppor. John B. 
Fellows wydał rozkaz przerwania ognia. Jego 
okręt nie odegrał już w tamtej bitwie żadnej 
roli – ostatnie słowo w tej materii miało nale-
żeć do pancerników.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

B A N D E R A

salw, jednak bez widocznych rezultatów. Co 
ciekawe, w tamtym rejonie znajdował się wów-
czas flagowy pancernik USS „Washington”, 
który tamtej nocy prawdopodobnie stał się 
celem tzw. „friendly fire”, czyli 
ognia własnego. 

Następnie, od strony wyspy 
Savo, zauważono kolejne ognie 
wystrzałów. Nim ktokolwiek zo-
rientował się w sytuacji, salwa 
5,5-calowych (140 mm) pocis-
ków nakryła USS „Preston”. 
Na okręcie od razu nie można 
było ocenić kierunku zagrożenia, gdyż nisz-
czyciel nie dysponował radarami artyleryjskimi, 
a radar obserwacji nawodnej wyłączono – 
z uwagi na znikomą przydatność w pobliżu 
lądu. Kolejna salwa z krążownika „Nagara” 
była celna. Dwa pociski spowodowały wyłą-
czenie kotłów i wznieciły ogniska pożarów, 
zagrażające wyrzutniom torped. Chwilę później 

sekcyjna wytrzymała napływ wody, jednak 
nieszczęsny niszczyciel otrzymał jeszcze 
trafienia czterema pociskami, które zdemolo-
wały część rufową oraz doprowadziły do 

zauważono ślad torpedy z prawej burty. Było 
już za późno na jakąkolwiek reakcję i potężny 
wybuch wstrząsnął okrętem, odrywając 
przy tym całą jego część dziobową. Gródź 

daleko w tyle – za niszczycielami – i od razu 
nie mogły włączyć się do akcji). Japończycy 
z dobrej pozycji odpalili więc imponującą 
salwę 40 wielkich torped – kal. 610 mm, 
Typu 93 (kyūsan-shiki gyorai) – a następnie 
otworzyli ogień artyleryjski. Flagowy krążow-
nik lekki „Nagara” bardzo szybko wstrzelał 
się w niszczyciel USS „Preston”. Dowodzący 
amerykańskimi siłami lekkimi kmdr Thomas E. 
Fraser rozkazał przenieść ogień na nowy 
cel, ponieważ dotąd ostrzeliwana jednostka 
(„Ayanami”) została uznana za unie-
szkodliwioną. Wówczas jedynym okrętem 
japońskim widocznym na radarach artyleryj-
skich Mk-4 niszczycieli była „Nagara” – błędnie 
sklasyfikowana jako duży niszczyciel. Po chwili 
kontakt ten został utracony (stacje radarowe 
zostały zakłócone pobliską linią brzegową). 
Zatem armaty prowadzącego USS „Walke” 
obrócono w przeciwną stronę, gdzie zaob-
serwowano serię błysków ognia. Artyleria 
niszczyciela oddała w tym kierunku kilka 

KRĄŻOWNIK CIĘŻKI „ATAGO” W 1944 ROKU
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność bojowa – 15878 t; długość – 203,76 m; szerokość – 20,73 m; zanurzenie – 
6,41 m; moc napędu – 98000 kW; prędkość – ok. 34 węzły, zasięg operacyjny – 5049 mil morskich (przy prędkości 18 węzłów); 

pancerz – o łącznej masie 2368,2 t; artyleria – 10 x 203 mm, 8 x 127 mm i 54 x 25 mm; 16 wyrzutni torped (4 x 4) kal. 610 mm; 
zrzutnie do bomb głębinowych; trzy wodnosamoloty (2 katapulty prochowe); urządzenia radioelektroniczne – radar obserwacji 

powietrznej i nawodnej 13-Shiki, radar obserwacji nawodnej 22-Shiki, 2 radionamierniki RDF; system kierowania ogniem – 
niezintegrowany układ optyczny (w składzie: 2 główne dalocelowniki 14-Shiki, 2 dalocelowniki 91-Shiki, 2 urządzenia 

naprowadzające wyrzutnie torped 89-Shiki i 3 dalmierze plot. 14-Shiki); załoga – 1025 osób (w tym 55 oficerów)

Japoński niszczyciel „Ayanami” –
pierwsza ofiara pancerników 

kontradmirała W. A. Lee

nadleciały kolejne pociski, które zdemolowały 
rufowe stanowiska armat 5-calowych (aktual-
ne badania wskazują na to, że salwa – która 
ostatecznie unicestwiła USS „Preston” – 
pochodziła z artylerii średniej pancernika 
USS „Washington”. Ponadto, jednostka mogła 
zostać trafiona również torpedą Typu 93 – co 
potwierdzają Japończycy). Niszczyciel stanął 
w płomieniach i zaczął tonąć rufą. Dowodzący 
nim kmdr por. Max C. Stormes wydał rozkaz 
ewakuacji, jednak (zaledwie po 30 sekun-
dach) okręt wywrócił się do góry dnem i (po 
dalszych 10 minutach) poszedł na dno. Na 
okręcie śmierć poniosło 4 oficerów (w tym 
dowódca) i 113 marynarzy, przy czym znaczna 
część marynarzy zginęła w wyniku „rozje-
chania” ich w wodzie przez – idące w szyku 
torowym – oba pancerniki.

Na pokładzie USS „Walke” nie zdążono 
jeszcze dojść do siebie po szybkiej utracie 
„Prestona”, gdy ten niszczyciel został także 
obramowany salwą pocisków. Po chwili 
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Z matem Konradem Romańczukiem 
rozmawia Tomasz Gos.

Kilka tygodni temu uratował pan życie 
tonącemu chłopcu…

W Boże Ciało plażowałem z półtoraroczną 
córką oraz partnerką na Wyspie Sobieszewskiej. 
Pogoda była ładna. W stronę plaży wiał wiatr. 
Woda był dosyć ciepła. Kilka osób się kąpało. 
Około godz. 18.50 zbieraliśmy się do domu. 
W pewnym momencie, moja partnerka spytała: 
słyszałeś to? Zdawało się jej, że ktoś krzyknął. 
Spojrzałem w stronę morza i od razu do-
strzegłem – dość daleko od brzegu – chłopaka, 
próbującego utrzymać się na powierzchni 
wody. Pobiegłem w jego stronę, po drodze 
rozbierając się do kąpielówek. Wskoczyłem 
do wody, starając się nie stracić tonącego 
z pola widzenia. Myślałem tylko o tym, żeby 
dopłynąć do niego i uratować go. Chłopak 
walczył z prądem wstecznym. Był bardzo 
wyczerpany.

Co to jest prąd wsteczny?
Prąd wsteczny może powstać, na przy-

kład, wówczas gdy istnieje duży uskok 
w dnie morskim. Fala, odbijając się o ścianę 
uskoku, zaczyna się cofać z ogromną siłą. 

Może powalić z nóg dorosłego człowieka, 
stojącego po pas w wodzie.

Jak duże były fale w momencie, kiedy 
rzucił się pan na ratunek chłopcu?

Mogły mieć około dwóch metrów. W miej-
scu, w którym znajdował się chłopiec, woda 
sięgała mi do szyi. Tonący chłopak był o pół-
torej głowy niższy ode mnie. Nie mógł więc 
nogami dosięgnąć dna. Prąd morski wciągał 
go stopniowo w głąb morza. 

Co pan zrobił, kiedy dopłynął już do 
tonącego?

Kiedy znajdowałem się około pięciu metrów 
od niego, zobaczyłem na jego twarzy zupełną 
rezygnację i jakiś specyficzny rodzaj otępie-
nia. Pomyślałem, że chyba pogodził się z tym, 
że za chwilę straci życie. Wtedy krzyknąłem 
do niego: tutaj jestem! Spójrz na mnie! Walcz! 

Jak zareagował?
Zaczął walczyć o utrzymanie się na 

powierzchni wody. W końcu udało mi się do 
niego dopłynąć. Złapałem go pod pachę. Wtulił 

się we mnie. Był tak bardzo wyczerpany, że 
się nie ruszał. Musiałem szybko zastanowić 
się nad tym, jak najbezpieczniej doholować 
go do brzegu. W pewnym momencie nakryła 
nas fala, zaczął działać prąd wsteczny 
i ogromne masy wody zaczęły się cofać. 
Poczułem, jak wielka jest siła prądu wstecz-
nego. Do tej pory znałem ją tylko z teorii. 
Miałem wrażenie, że napiera na mnie betono-
wa ściana. Wiedziałem, że muszę stać 
w miejscu i nie dać się znieść w głąb zatoki. 
Gdybym próbował iść pod prąd ze skrajnie 
wyczerpanym chłopakiem – nie miałbym 
żadnych szans. Wyczułem jednak krótki mo-
ment – tuż po tym, kiedy ta fala nas nakryła –
kiedy mogłem (o około pół metra) przesunąć 
się do przodu, a potem znowu – stojąc – 
walczyć z siłą tej fali. W ten sposób, co jakiś 
czas, o pół metra przesuwałem się w stronę 
brzegu. Do strefy na tyle bezpiecznej, żeby 
w miarę swobodnie przejść do brzegu, mia-
łem ponad dwadzieścia metrów. 

Ile czasu zajęło panu dojście do brzegu?
Chyba niecałe 10 minut, ale te kilka 

minut wydawało mi się wiecznością. Po każdej 
fali miałem coraz mniej sił. Wiedziałem, że – 
za wszelką cenę – nie mogę tego chłopaka 
wypuścić z rąk, ale siła prądu wstecznego 
była tak ogromna, że zaczęły mi słabnąć ręce. 
Kiedy byliśmy już blisko brzegu, poprosiłem 
chłopaka, żeby próbował mi pomóc, porusza-
jąc w wodzie nogami. W końcu ostatkiem sił 
znaleźliśmy się w płytszej wodzie, gdzie 
udało mi się wyciągnąć chłopaka na brzeg.

Uratował mu pan życie.
Tak, ale to nie jest – niestety – koniec 

tej historii. W momencie, kiedy byliśmy już 
na brzegu, zobaczyłem dziewczynkę stojącą 
po kolana w wodzie, która płakał i krzycząc 
pokazywała palcem w stronę morza. Spojrza-
łem w kierunku, który pokazywała i zobaczy-
łem tonącą kobietę. Okazało się później, że 
była to mama tej dziewczynki. 

Chciała pomóc panu uratować chłopca?
Być może. Krzyczałem do stojących 

na brzegu ludzi: pomóżcie, ja nie mam już sił 
drugi raz tam popłynąć, żeby ratować czło-
wieka! Jednak oni stali jak wmurowani w zie-
mię. Nikt się nie ruszył. Tylko moja partnerka 
próbowała wezwać pomoc przez telefon. 
Jedyną rzeczą, którą miałem pod ręką – i która 
unosiła się na wodzie – był nadmuchiwany 
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BRZEGOWA GRUPA RATOWNICZA wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia. To pododdział w strukturach MW, przeznaczony – 
między innymi – do działań poszukiwawczo-ratowniczych i ratowniczo-nurkowych oraz do udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. 
Posiada najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy oraz nurkowy używany w Siłach Zbrojnych RP. Jej mobilność i doświadczenie sprawia, 
że może być skutecznie wykorzystywana w każdym rejonie kraju. Wysokie kwalifikacje zawodowe żołnierzy, w tym: nurków, sterników 
morskich i ratowników medycznych pozwalają na realizację najtrudniejszych zadań stawianych siłom ratowniczym. Żołnierze BGR 
biorą udział w cyklicznych ćwiczeniach ratowniczych (SAREX, SMER/MEDEX, BOLD MONARCH), zarówno samodzielnie jak 
i wspierając okręty ratownicze. Uczestniczą także w pracach podwodnych, prowadzonych przez siły MW.

P O S P I E S Z Y Ł  N A  R A T U N E K

Zabójcza fala

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl
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B A N D E R AB A N D E R A
P O S P I E S Z Y Ł  N A  R A T U N E K

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Wizyta u weterana
Dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec 
złożył wizytę – 11 lipca – najstarszemu polskiemu marynarzowi, 
kpt. mar. w st. spocz. Aleksandrowi Pawelcowi, mieszkańcowi Gdyni. 

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl
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daszek od basenu, w którym kąpała się moja 
córka. Wyciągnąłem go z plecaka i pobiegłem 
w stronę tonącej kobiety, nadmuchując po 
drodze ten daszek. Wiedziałem, że za kilka 
sekund może być już za późno na pomoc. 
W pewnym momencie fala przykryła kobietę. 
Nie wynurzyła się już. 

Znaleziono jej ciało?
Po kilkunastu minutach przyjechały 

służby ratunkowe. Zaczęło się poszukiwanie 
kobiety. Po około dwudziestu minutach morze 
wyrzuciło kobietę na brzeg. Mimo próby 
reanimacji, nie udało się jej uratować. 

Czy ma pan doświadczenie jako ratow-
nik?

Wychowałem się w Olecku, w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Jako nastolatek, 
zrobiłem kurs ratownika WOPR. Właściwie 
wszystkie wakacje spędzałem nad jeziorem, 
często pracując jako ratownik. Później zają-
łem się również nurkowaniem. Od sześciu lat 
służę w Gdyni, w brzegowej grupie ratow-
niczej, wchodzącej w skład Dywizjonu Okrę-
tów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów. 

Kiedy rzucił się pan na pomoc tonące-
mu chłopakowi, myślał pan o tym, że 

coś może pójść nie tak?
Nie było na to czasu. 

W gmachu Biblioteki Głównej AMW 
można podziwiać wystawę niezwykłej 

kolekcji pocztówek związanych z polską flotą 
wojenną i tematyką morską. Wystawę „Bę-
dziem Ciebie wiernie strzec. 100-lecie polskiej 

Marynarki Wojennej na pocztówkach” otwarto 
1 lipca i będzie czynna do końca wakacji.

Jej organizatorami są: Akademia Marynarki 
Wojennej, Muzeum Tradycji Niepodleg-
łościowych w Łodzi i Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Jednak wystawa nie byłaby 
możliwa bez grupy zapalonych kolekcjonerów 
pocztówek z całej Polski. Jest ona powiązana 
z obchodami 100-lecia polskiej Marynarki 
Wojennej oraz V Ogólnopolskim Spotkaniem 
Kolekcjonerów Pocztówek z Polskimi Statkami 
i Okrętami. 

Dzień wcześniej, w ramach zjazdu kolek-
cjonerów, pasjonaci zbierania pocztówek 
o tematyce morskiej mieli okazję obejrzeć 
historyczne pamiątki i eksponaty znajdujące 
się w kompleksie budynków gdyńskiej Alma 
Mater oraz zwiedzić unikatowy, szkoleniowy 
okręt podwodny „Jastrząb” typu Kobben. 
Uczestnicy spotkania odwiedzili również 
Kwaterę Pamięci na Cmentarzu Marynarki 
Wojennej w Gdyni-Oksywiu. 

(Podczas obchodów Święta MW w Gdyni, 
24 czerwca, Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył 
Konrada Romańczuka „Medalem za Ofiarność 
i Odwagę”, a Minister ON Mariusz Błaszczak wręczył 
mu akt mianowania na stopień mata – red.)

Historia na pocztówkach

Aleksander Pawelec przyjechał do 
Gdyni z Lututowa pod Wieluniem, 
w 1931 roku. Wiosną 1939 roku został 

zmobilizowany i trafił do 1. Morskiego Pułku 
Strzelców. Uczestniczył w obronie Wybrzeża – 
brał udział w walkach w Redzie, Rumi oraz na 
Kępie Oksywskiej. Po pobycie w obozie jeniec-
kim oraz na robotach przymusowych, resztę wojny 
spędził w Lututowie, gdzie działał w Armii 
Krajowej. W 1945 roku wrócił na Wybrzeże. 

Kpt. mar. w st. spocz. Aleksander Pawelec jest 
ojcem chrzestnym sztandaru Batalionu Dowo-

dzenia MW w Wejherowie oraz honorowym 
żołnierzem jednostki. Batalion znajduje się 
w miejscu, gdzie w 1939 roku stacjonował 
1. Morski Pułk Strzelców, w którym służył. 
Z małżonką Stanisławą czynnie uczestniczy 
w życiu Marynarki Wojennej. 

Dowódcy flotylli towarzyszył komendant 
Portu Wojennego Gdynia kmdr Jarosław 
Wypijewski oraz rzecznik prasowy 3. FO 
kmdr ppor. Radosław Pioch.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.plFO
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Podczas obchodów rocznicy powstania 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu, po raz pierwszy w historii miasta, 
odbyła się parada okrętów na Zatoce Pomorskiej. Wzięło 

w niej udział blisko dwadzieścia jednostek. W święcie flotylli 
uczestniczył ówczesny zastępca inspektora MW kadm. Jarosław 
Ziemiański oraz dowódca COM-DKM kadm. Krzysztof Jaworski. 

Uroczystości rozpoczęto w piątek, 15 czerwca, capstrzykiem. 
Następnego dnia otwarto most pontonowy między Wybrzeżem 
Władysława IV a Półwyspem Zieliny. Można było wejść na pokład 
okrętów i obejrzeć pokaz statyczny sprzętu wojskowego – w tym 
śmigłowiec ZOP Mi-14PŁ, uzbrojenie i wyposażenie Morskiej 
Jednostki Rakietowej z Siemirowic, 12. Dywizji Zmechanizowanej ze 
Szczecina oraz 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego z Dziwnowa. 

Była również piekarnia polowa, piknik dla dzieci oraz grochówka 
wojskowa. Jedną z atrakcji był dynamiczny pokaz ratownictwa 
morskiego. Obchody uświetnił występ zespołu estradowego z Klubu 
Marynarki Wojennej „Riwiera” w Gdyni, zespołu estradowego 
„The Postman” z Polkowic i świnoujskiej orkiestry wojskowej.

W niedzielę, 17 czerwca, biskup polowy Wojska Polskiego 
gen. bryg. Józef Guzdek poświęcił Kościół Garnizonowy pw. bł. ks. 
kmdr. ppor. Władysława Miegonia oraz konsekrował w nim ołtarz.  
Następnie, z pokładu niszczyciela min ORP „Kormoran”, dowódca 
8. FOW kadm. Krzysztof Zdonek – w towarzystwie zaproszonych 
gości – przyjął paradę okrętów z okazji święta oraz 100-lecia MW. 

Święto 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
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Ponad pół tysiąca zawodników walczyło w porcie wojennym 
w Gdyni o tytuł najlepszego zawodnika na dystansie 9260 metrów. 
24 maja odbyła się VI edycja „Biegu 5 mil”. 

Pięć mil biegu

Start i meta biegu znajdowały się przy 
fregacie rakietowej ORP „Gen. T. 
Kościuszko”. Dokładnie o godz. 11.00 
ówczesny dowódca Dywizjonu Okrętów 

Bojowych kmdr Tomasz Czapczyński dał znak 
do startu – rozległ się wielki huk z wyrzutni tor-
ped okrętu i zawodnicy ruszyli do rywalizacji. 

O puchar dowódcy Dywizjonu Okrętów 
Bojowych walczyło 550 zawodników – 
najwięcej z dotychczasowych edycji –
oraz 34 zgłoszone zespoły. Żołnierze 
zawodowi oraz zaproszeni goście ze 
środowiska cywilnego mieli do poko-
nania dwie pętle po 4630 metrów. 

Pogoda dopisała – było słonecznie 
i bardzo ciepło. Trasę oznaczono na 
każdym kilometrze, więc uczestnicy 
biegu na bieżąco mogli kontrolować 
przebyty dystans. W czasie biegu 
zawodnikom podawano wodę. Roz-
stawiono także spryskiwacze mgłowe, 
które chłodziły zawodników. Po dobieg-
nięciu do mety, każdy uczestnik biegu 
otrzymał od organizatorów medal okolicz-
nościowy. Poza tym, na biegaczy czekały 
napoje i posiłki regeneracyjne. 

W kategorii „open”, „open mężczyźni” oraz 
„wojsko mężczyźni” najlepszy okazał się 

szer. Patryk Błaszczyk z 1. Brygady Zmecha-
nizowanej w Lęborku. W kategorii „open 
kobiety” oraz „wojsko kobiety” zwyciążyła 
szer. Izabela Trzaskalska z Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych w Poznaniu. W kategorii 
drużynowej „open” oraz „drużyna wojskowa” 
niepokonany okazał się 1. Batalion Zmechani-
zowany z Lęborka. Najlepszą wśród kobiet 

z Dywizjonu Okrętów Bojowych okazała się 
st. mar. Justyna Tomala, a wśród mężczyzn 
zwyciężył bsmt Damian Buczkowski. 

W ramach „Biegu 5 mil” zorganizowano 
mistrzostwa COM-DKM w biegach długich. 
Mistrzem został kmdr Mariusz Kościelski. Na 

podium stanął także st. chor. szt. Robert 
Lewandowski oraz st. chor. szt. Andrzej Bryłka.

Bieg ukończyło 543 zawodników, w tym 
92 kobiety i 451 mężczyzn. W klasyfikacji 
drużynowej rywalizację ukończyło 26 zespo-
łów. Wynik zespołu był sumą czasów pięciu 
biegaczy, w tym (obowiązkowo) jednej kobiety. 
Po zakończeniu zawodów, nastąpiło podsumo-
wanie biegu. Najlepszym zawodnikom wrę-
czono puchary ufundowane przez prezydenta 
Gdyni Wojciecha Szczurka. Doceniono rów-
nież najstarszego i dwóch najmłodszych za-
wodników, wręczając im pamiątkowe kresty. 
Dowódca dywizjonu podziękował uczniowi 
z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, który 
jest autorem logo „Biegu 5 mil” i wyróżnił go. 

Na koniec, zawodnicy wzięli udział 
w losowaniu nagród, których sponso-
rami byli: Gdyńskie Centrum Sportu, 
Gdyński Oddział Agencji Mienia 
Wojskowego oraz sklep sportowy 
„Decathlon”.

Głównym organizatorem tej cyklicz-
nej imprezy sportowej jest Dywizjon 
Okrętów Bojowych oraz Stowarzyszenie 
Oficerów Marynarki Wojennej RP. 
Impreza odbywa się  we współpracy 
z Gdyńskim Centrum Sportu. Patro-
nat honorowy nad zawodami objął 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. 

Celem zawodów jest: promocja Dywizjonu 
Okrętów Bojowych, propagowanie zdrowego 
stylu życia oraz integracja środowiska cywil-
nego i wojskowego.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Panu kmdr. ppor. Markowi Marcińcowi
słowa wsparcia oraz wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składa komendant, kadra i pracownicy KPW Gdynia

Panu kmdr. ppor. Cezaremu Krakowskiemu
oraz Jego Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

OJCA

składa dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM
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