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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce:  
okręt podwodny ORP „Kondor” –  
zdj. Marian Kluczyński

Szanowni Czytelnicy!

Kośćcem polskiej Marynarki Wojennej jest gdyńska 3. Flotylla Okrętów. 
Oprócz wykonywania szerokiego spectrum działań stricte bojowych  
i szkoleniowych, pełni ważną funkcję reprezentacyjną i dyplomatyczną.  
W rozmowie z jej dowódcą kontradmirałem Krzysztofem Jaworskim – 

zatytułowanej „Demonstrowanie polskiej bandery” – podsumowujemy najważniejsze 
efekty działalności tego największego związku taktycznego naszych sił morskich, 
odsłaniamy ich kulisy oraz omawiamy najistotniejsze plany rozwoju 3. Flotylli Okrętów. 

W ramach cyklu „Zawód marynarz”, w wywiadzie z kapitanem marynarki Ewą 
Pawlak – od 7 lutego nowym dowódcą Grupy Jednostek Pływających oraz dowódcą 
załogi holownika H-8 – przybliżamy rolę pomocniczych jednostek pływających  
w naszej flocie. Poznajemy także ścieżkę kariery pierwszej kobiety-marynarza na 
stanowisku dowódcy grupy okrętów.

Morska Jednostka Rakietowa (MJR) to obecnie jeden z kluczowych elementów systemu 
odstraszania potencjalnego nieprzyjaciela, a w razie jego ataku – obrony polskiego 
Wybrzeża. O zagadnieniach taktyczno-operacyjnego wykorzystania tej supernowoczesnej 
jednostki piszemy w artykule z cyklu „Arsenał Neptuna”.

Fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” wróciła z mroźnej Norwegii, gdzie 
uczestniczyła w manewrach NATO o kryptonimie „TG-17”. Obszerną relację z tych 
prestiżowych ćwiczeń pod kołem podbiegunowym wzbogaciliśmy aktualnym  
i perfekcyjnie wykonanym planem okrętu.

Rozpoczynamy cykl artykułów nawiązujących do 85. rocznicy utworzenia Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych, która będzie świętowana 30 kwietnia. Piszemy o jego genezie –  
budowie, we Francji, pierwszych trzech polskich okrętów podwodnych typu Wilk. 

Futurystyczne niszczyciele typu „Zumwalt” – stanowiące przyszłość US Navy – 
prezentuje cykl „Na morskim widnokręgu”, omawiający ich wszechstronne uzbrojenie 
(także przeciwbalistyczne). 

Kolejny artykuł o Pearl Harbor wskazuje, czym jest element zaskoczenia oraz jakie są 
konsekwencje braku współpracy i porozumienia w siłach zbrojnych.

Na uwagę zasługuje także opis wystawy poświęconej dowódcy tzw. „Błękitnej Armii”, 
czyli gen. Józefowi Hallerowi, otwartej 10 lutego w Muzeum MW.
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Największy związek taktyczny Marynarki Wojennej obchodził 
46. rocznicę powołania. Jubileuszowe uroczystości, związane 
z utworzeniem 3. Flotylli Okrętów, zostały poprzedzone 

koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej MW, chóru męskiego 
„Harmonia” oraz zespołów i solistów z Klubu 3. FO. 

Zgodnie z marynarską tradycją, 10 marca – punktualnie o 8.00 – na 
wszystkich jednostkach 3. Flotylli Okrętów podniesiono wielką galę 
banderową. W Kościele Garnizonowym Gdynia-Oksywie została 
odprawiona Msza Święta w intencji Flotylli, marynarzy i pracowników 
wojska. Odbyła się także uroczysta zbiórka i złożono kwiaty pod 
pomnikiem patrona 3. FO – kmdr. Bolesława Romanowskiego.

3. Flotylla Okrętów powstała 11 marca 1971 roku. Jest najbardziej 
rozpoznawalną formacją polskich sił morskich. Dziś w jej skład 
wchodzi czternaście jednostek: pięć dywizjonów okrętów, trzy 
jednostki brzegowe, jednostka logistyczna oraz inne jednostki 
wspierające działalność Flotylli. Zasadniczą siłę uderzeniową Flotylli 
stanowią: fregaty rakietowe, okręty rakietowe i korweta zwalczania 
okrętów podwodnych – skupione w Dywizjonie Okrętów Bojowych, 
okręty podwodne – wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych, a także dywizjony ogniowe (z bateriami rakiet NSM) 
Morskiej Jednostki Rakietowej.

Tradycje i 46-letnia historia 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego świadczą o istotnej roli Marynarki Wojennej  
w polskim systemie bezpieczeństwa. 

Jubileusz 3. Flotylli Okrętów
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Ustawiając cel
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Jakie jednostki służą w grupie, której 
została Pani dowódcą, i jakie zadania 

wykonują?
Grupa liczy siedem jednostek pływają-

cych: 3 holowniki, 3 kutry i motorówkę  
cumowniczą. Naszym głównym zadaniem 
jest zabezpieczenie manewrowania jednostek 
pływających 3. FO i 8. FOW w basenach  

portowych w: Gdyni, Gdańsku, Helu oraz na 
Bałtyku południowym. Dodatkowo, wspieramy 
szkolenie załóg, ponieważ zabezpieczamy  
zadania ogniowe – zarówno artyleryjskie jak  
i rakietowe – na Bałtyku oraz szkolenie  
żołnierzy wojsk specjalnych i ratowników  
z Brygady Lotnictwa MW. Wchodzimy  
w skład Okrętowych Sił Ochrony Rejonów 

Z kapitanem marynarki Ewą Pawlak,  
dowódcą Grupy Jednostek Pływających oraz dowódcą załogi 

holownika H-8, rozmawia Tomasz Gos.
Strzelań. Na wyznaczone pozycje ustawiamy, 
na przykład, tarcze lub inne obiekty stano-
wiące cel. 

Pełnimy dyżury ratownicze, co jest dla nas 
dużym obciążeniem, ale także nobilitacją.  
Jesteśmy przygotowani do udzielania  
pomocy załogom jednostek pływających, 
w zakresie: gaszenia pożarów, usuwania 

przebić, ściągania jednostek z mielizny.  
Możemy również kruszyć lód w basenach  
portowych, a kutry transportowe K-5 i K-9  
są wykorzystywane do przewozu ludzi  
i ładunków. 

Moja grupa jest zapleczem dla wszystkich 
działań okrętów Marynarki Wojennej.
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Czy holowniki są w stanie wykonywać 
swoje zadania bez względu na porę 

doby i porę roku oraz panujące warunki 
atmosferyczne? 

Tak. Jesteśmy w stanie wyjść na morze  
w każdych warunkach atmosferycznych, 
przez cały rok. Często wykonujemy zadania 
podczas deszczu, mrozów, czy sztormów.  

Pracujemy też w godzinach nocnych – zwłasz-
cza podczas współpracy ze śmigłowcami  
ratowniczymi. Od strony wody zabezpieczamy 
szkolenie ratowników podczas opuszczania się 
na linie. W godzinach nocnych pełnimy także 
dyżury ratownicze i zabezpieczamy wejścia 
do portu. Marynarze, którzy służą w mojej 
grupie, muszą być dyspozycyjni.

b a n d e r ab a n d e r a

Kobiety coraz częściej obejmują 
stanowiska dowódcze w wojsku…

Chciałabym, żeby na stanowiska służbowe 
były wyznaczane osoby, które mają  
odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświad-
czenie – potrzebne do objęcia tych stanowisk. 
Płeć nie powinna mieć żadnego znaczenia.  
Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, 
że kobiety bardzo dobrze sprawdzają się na 
stanowiskach związanych z dowodzeniem.

Warto też zaznaczyć, że nie jestem pierw-
szą kobietą na dowódczym stanowisku  
w Grupie Jednostek Pływających. Kilka lat 
temu pani chorąży marynarki Ewelina  
Kwaśna była dowódcą motorówki sztabowej, 
a następnie kutra K-5. Była więc samodziel-
nym dowódcą jednostki pływającej i świetnie 
sprawdziła się na tym stanowisku. Obecnie 
służy w sztabie Dywizjonu Okrętów Wsparcia 
3. Flotylli Okrętów.

Kobiety są bardzo zdeterminowane w dąże-
niu do wyznaczonych celów. 

Kapitan marynarki Ewa Pawlak urodziła się 15 listopada 1983 roku w Rzeszowie. Jest absolwentką Wydziału Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Po promocji na pierwszy stopień oficerski, w 2007 roku, została wyznaczona 
na stanowisko dowódcy działu nawigacyjnego ORP „Wodnik”, w Dywizjonie Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.  
W 2012 roku objęła obowiązki oficera do spraw ratownictwa morskiego na ORP „Wodnik”. Od maja 2013 roku pełniła obowiązki 
zastępcy dowódcy załogi na ORP „Bałtyk”.
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Ile osób liczy Grupa Jednostek 
Pływających?
Grupa, którą dowodzę, liczy 79 osób –  

w tym 6 kobiet marynarzy. W kwietniu, 
prawdopodobnie, dołączy do nas pani  
podoficer. 

Czy służba na holownikach i kutrach 
różni się od służby na okrętach  

bojowych?
Holowniki i kutry podlegają tym samym 

przepisom, co wszystkie inne okręty  
Marynarki Wojennej. Od okrętu bojowego 
różnią się specyfiką i rodzajem wykonywa-
nych zadań, ale procedury – związane z wy-
konywaniem codziennych obowiązków – są 
takie same.

Jaki jest stan techniczny jednostek 
pływających w Pani grupie?

Dobry. Duże uznanie należy się ich zało-
gom, ponieważ to właśnie dzięki ich pracy  
i zaangażowaniu jednostki są w tak dobrym 

stanie technicznym, a warto przypomnieć, że 
zostały zbudowane w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku. Obecnie priorytetem dla nas jest pod-
niesienie sprawności technicznej holowników 
H-7 i H-5 oraz przeprowadzenie naprawy 
głównej motorówki cumowniczej M-22. 

Co zdecydowało o wyborze kariery 
w Marynarce Wojennej?

Po skończeniu szkoły średniej brałam pod 
uwagę, między innymi, studia medyczne  
i techniczne. Przez siedem lat uprawiałam 
triathlon, dlatego zastanawiałam się również, 
czy nie przystąpić do egzaminów w Akademii 
Wychowania Fizycznego. Ze względu na  
tradycje rodzinne, zastanawiałam się także 
nad rozpoczęciem służby w wojsku. Po wielu  
tygodniach przemyśleń, zdecydowałam się na 
studia wojskowe, a ponieważ w tamtym czasie 
jedyną uczelnią, która ogłosiła nabór na  
studia oficerskie, była Akademia Marynarki 
Wojennej – zdałam egzaminy właśnie na tę 
uczelnię. 
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Bohaterski czyn oficera z ORP „Hydrograf”

Komitet Organizacyjny Obchodów 
100. Rocznicy Utworzenia Marynarki 

Wojennej rozpoczął swoją działalność.  
Gospodarzem inauguracyjnego spotkania, 
które odbyło się w połowie marca w Gdyni, 
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Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz wyróżnił, 3 marca,  

podporucznika marynarki Piotra Bidzińskiego 
z 3. Flotylli Okrętów w Gdyni – za wzorową 
postawę – awansując go do stopnia porucznika 
marynarki. 

13 lutego porucznik marynarki Piotr Bidziński – 
z narażeniem własnego życia – wskoczył  na 
tory, ratując życie mężczyźnie, który spadł  
z peronu tuż pod nadjeżdżający pociąg.

Start Komitetu Organizacyjnego 100-lecia MW
był dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał 
Krzysztof Jaworski.

Pracami Komitetu będzie kierował Inspektor 
Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław 
Mordel. Jego zastępcami zostali kontradmira-
łowie: Jarosław Ziemiański oraz Krzysztof  
Jaworski. W skład Komitetu wchodzą dowódcy 
jednostek i szefowie instytucji Marynarki  
Wojennej.

Na pierwszym, roboczym spotkaniu Komi-
tetu, przyjęto założenia organizacyjne obcho-
dów 100. Rocznicy Utworzenia Marynarki 
Wojennej oraz harmonogram najważniejszych 
zamierzeń. Ciekawym rozwiązaniem – i zara-
zem propozycją – jest rozłożenie obchodów 

Dowódca Sił Podwodnych NATO w 3. FO

Admirał Matt Zirkle, dowódca Sił Pod-
wodnych NATO, 9 marca złożył wizytę 

w gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów. Między  
innymi spotkał się z szefem sztabu 3. FO  
komandorem Wojciechem Sową. 

Sytuacja miała miejsce około godziny 13. na 
dworcu SKM Gdańsk-Wrzeszcz. Czekając na 
kolejkę, porucznik Bidziński zauważył męż-
czyznę stojącego blisko krawędzi peronu  
i lekko chwiejącego się na nogach. Kiedy  
kolejka zbliżała się do peronu, mężczyzna 
stracił równowagę i upadł na tory. Stałem 
najbliżej całego zajścia. Kolejka szybko zbli-
żała się do peronu. Natychmiast zacząłem 
działać – opowiada. Było zbyt mało czasu, że-
by mężczyznę z powrotem wciągnąć na  
peron. Zeskoczyłem na tory. Wskoczyłem pod 
wystającą przy torach część peronu i dwoma 
szarpnięciami przyciągnąłem mężczyznę do 
siebie. Cała akcja trwała kilka sekund. Po-
ciąg zaczął hamować z piskiem i zatrzymał się 
na wysokości naszych głów. Na szczęście niko-
mu nic się nie stało.

Dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał 
Krzysztof Jaworski podziękował oficerowi za 

Po oficjalnym powitaniu, w sztabie 3. FO 
odbyły się rozmowy, podczas których przed-
stawiono gościowi strukturę i zadania  
Dywizjonu Okrętów Podwodnych oraz  
zaawansowanie prac mających na celu  
pozyskanie nowych okrętów podwodnych dla 
polskiej Marynarki Wojennej. 

Po dyskusji i wymianie doświadczeń,  
admirał Matt Zirkle zapoznał się ze sprzętem  
i uzbrojeniem Dywizjonu Okrętów Podwod-
nych oraz spotkał się z załogami okrętów  
podwodnych ORP „Orzeł” i ORP „Bielik”. 

Następnie dowódcy Sił Podwodnych NATO 
zaprezentowano bazę szkoleniową Ośrodka 
Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. 

bohaterski czyn – 20 lutego, podczas uroczystej 
zbiórki kadry i pracowników wojska w Sali 
Tradycji 3. FO.

Porucznik marynarki Piotr Bidziński urodził 
się w 1986 r. w Starachowicach. Jest absolwentem 
Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. 
Pełni służbę w Grupie Okrętów Rozpoznawczych 
3. FO na stanowisku dowódcy działu w pionie 
eksploatacji ORP „Hydrograf”.

Ważnym punktem wizyty delegacji NATO 
w morskim rodzaju sił zbrojnych było  
robocze spotkanie w siedzibie Centrum  
Operacji Morskich-Dowództwie Komponentu 
Morskiego.

p e r y s k o p

na cały rok jubileuszowy, od listopada 2017 roku 
do listopada 2018 roku.

Jedną z pierwszych decyzji Komitetu było 
powierzenie roli organu prasowego czasopis-
mu Marynarki Wojennej „Bandera”.
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Dowództwo Marynarki Wojennej wróci do Gdyni – zapowiedział 
minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podczas 
uroczystości nadania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej.

Minister zapowiedział również, że 
wróci modernizacja naszych sił 
morskich. Dodał także, że nastąpią 

zmiany, które przyniosą chwałę polskiej  
Marynarce Wojennej i przywrócą skuteczność 
jej działania. 

Podczas ceremonii minister Obrony Naro-
dowej Antoni Macierewicz podkreślał, że nadanie 
imienia Lecha Kaczyńskiego to wielkie wyróż-
nienie dla biblioteki, a także dla Akademii 
Marynarki Wojennej i polskiej armii. 

Na uroczystości była obecna również Marta 
Kaczyńska-Dubieniecka, córka prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego. W swoim przemówie-
niu podkreśliła zaangażowanie prezydenta  
w działania zmierzające do umocnienia naszej 
armii. Lech Kaczyński zabiegał o zacieśnienie 
współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi 
oraz o tarczę antyrakietową – powiedziała 
Marta Kaczyńska-Dubieniecka.

Jak przypomniał w czasie uroczystości  
komendant-rektor AMW kmdr prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht, 12 marca 2007 roku  
w uczelni odbyła się odprawa kadry kierowniczej 
Wojska Polskiego, której – jako zwierzchnik 
sił zbrojnych – przewodniczył prezydent Lech 
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Kaczyński. Wyjaśnił, że Lech Kaczyński był 
jedynym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, 
który odwiedził AMW. Dzisiejsza uroczy-
stość jest okazją, by w ten sposób podzięko-
wać Panu Prezydentowi za jego służbę dla 
Rzeczypospolitej – zaznaczył komendant-rektor.

W uroczystości wzięli udział także:  
wiceminister Obrony Narodowej Wojciech 
Fałkowski, metropolita gdański abp Sławoj 
Leszek Głódź oraz wojewoda pomorski  
Dariusz Drelich.

Biblioteka AMWzostała oddana do użytku 
w 2012 roku. W jej zbiorach znajduje się ponad 
161 tysięcy książek i ponad 18 tysięcy roczników 
czasopism. Czytelnikom udostępniono sieć 
bezprzewodowego dostępu do Internetu, 268 
miejsc do pracy, 49 komputerów z dostępem do 
Internetu, dwie sale pracy grupowej na 9 osób 
i jedna na 12-15 osób oraz 6 pokoi pracy własnej. 
Na terenie biblioteki znajduje się również czytelnia 
wojskowych wydawnictw specjalistycznych  
i wewnętrznych, czytelnia czasopism bieżących 
oraz pracownia multimedialna. 

b a n d e r ab a n d e r a

Biblioteka Główna AMW  
imienia Lecha Kaczyńskiego

W  kinoteatrze „Grom” na Oksywiu 
spotkało się, 4 marca, kilka pokoleń  

oficerów MW oraz liczni zaproszeni goście,  
a wśród nich Inspektor Marynarki Wojennej 
Mirosław Mordel. Wszystkich gorąco powitał 
wiceadmirał w st. spocz. Maciej Węglewski, 
prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Oficerów MW RP. 

Do stowarzyszenia należy 380 oficerów 
MW (22 jest w stopniach admiralskich),  

25 lat Stowarzyszenia Oficerów MW RP 
z których 73 pełni służbę czynną. Ich dumą 
jest kwartalnik „Komodor”. Prowadzą własną 
witrynę  internetową. Inicjują i wspierają liczne 
projekty związane z popularyzacją tradycji  
i historii oręża morskiego. Uczestniczą w życiu 
jednostek MW i okrętów, nie tylko od święta.

Pamiętają o młodych oficerach, fundując 
Liderom Integracji Podchorążych AMW 
symboliczną nagrodę – komplet meteorolo-
giczny z dedykacją. Dążą do integracji środo-

wiska oficerów MW i wspierają się wzajemnie 
w trudnych sytuacjach życiowych. Chcą godnie 
i aktywnie uczcić 100. rocznicę utworzenia 
Marynarki Wojennej, realizując cele nakreślone 
podczas XIII Zebrania Delegatów SO MW RP 
poprzedzającego obchody jubileuszowe. 
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W maju ubiegłego roku przejął 
Pan dowodzenie 3. Flotyllą 

Okrętów im. kmdr. Bolesława  
Romanowskiego od kontradmirała 
Mirosława Mordela, obecnego  
Inspektora Marynarki Wojennej.  
Z jakich osiągnięć flotylli jest Pan 
najbardziej dumny?

Po pierwsze, z tych najnowszych, 
takich jak strzelanie rakietowe naszej 
Morskiej Jednostki Rakietowej  
w Norwegii, która pokazała, że osiąg-
nęła wstępną gotowość operacyjną  
i jest gotowa do działania. Zadanie 
wykonała na szóstkę. Przedsięwzięcie 
wymagało zaangażowania wielu pod-
miotów. Istotny był proces planowa-
nia i zabezpieczenia logistycznego, 
którego finałem było strzelanie rakie-
towe zakończone sukcesem. 

Drugim ważnym wydarzeniem był 
udział fregaty rakietowej ORP „Gen. 
T. Kościuszko” w misji na Morzu 
Śródziemnym, Morzu Egejskim  
i Morzu Czarnym, gdzie w ramach 
zespołu NATO załoga współpracowała 
z Unią Europejską i jej Agencją  
Frontex – uczestnicząc w między-
narodowej operacji mającej na celu 
przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Jak ocenia Pan realizację zobowiązań 
sojuszniczych 3. Flotylli Okrętów w ope-

racjach morskich NATO?

Jako dowódca związku taktycznego mogę 
stwierdzić, że jesteśmy bardzo dobrze przy-
gotowani do współdziałania z partnerami 
NATO. Służą temu coroczne ćwiczenia między-
narodowe, zarówno wielostronne jak  
i dwustronne, w ramach przedsię-
wzięć cyklicznych. Patrząc na miniony 
rok, załogi naszych okrętów spraw-
dziły się celująco.

Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda, przemawia-

jąc – 29 listopada ubiegłego roku, 
podczas naszego święta – z pokładu 
Okrętu-Muzem ORP „Błyskawica”, 
wyraźnie wskazał konieczność szyb-
kiej modernizacji Marynarki Wojen-
nej. Które programy modernizacji 
uważa Pan za najważniejsze?

Przede wszystkim czekamy na nowe okręty, 
które będą budowane w ramach „Planu  
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP  
w latach 2017-2022”, a są ujęte w programie 
operacyjnym „Zwalczanie zagrożeń na morzu”. 

Ważne są zwłaszcza okręty patrolowe i okręty 
obrony wybrzeża, a także pomocnicze jednost-
ki pływające. Niemniej, ostatnio moim 

oczkiem w głowie – chociaż sam nie jestem 
podwodnikiem – są okręty podwodne. Z bie-
giem lat nieubłaganie się zużywały i kolejno 
będą wycofywane z uzbrojenia. Pozostanie 
nam tylko ORP „Orzeł”, który wkrótce wej-

dzie do linii po remoncie i w jakimś stopniu 
zabezpieczy potencjał szkoleniowy. 

Liczę, że w tym roku – tak jak obiecał  
minister Obrony Narodowej – zostanie podpi-
sany kontrakt na budowę nowych okrętów 

podwodnych. To oczywiście nie 
znaczy, że zaraz dostaniemy nowe 
jednostki, bo to kwestia kilku lat. 
Wcześniej otrzymamy tzw. gap filler – 
czyli okręt, który wypełni lukę do 
czasu dostarczenia tych nowych. 
Czy to będzie forma leasingu, czy 
wypożyczenie, zdecyduje podpisany 
kontrakt. Ważne, że ta jednostka zabez-
pieczy szkolenie i przygotowanie załóg 
do służby na nowych okrętach.

Jakie są główne zadania 
3. Flotylli Okrętów na ten rok?

Bez wątpienia naszym głównym 
zadaniem jest utrzymanie wysokiego 
poziomu wyszkolenia. Ważne jest 
również utrzymanie stanu technicz-
nego okrętów na poziomie nie gorszym 
od ubiegłorocznego, ale kwestią naj-
istotniejszą są ludzie – zgodnie  
z amerykańskim powiedzeniem:  
zadanie na pierwszym miejscu, ale 
ludzie są najważniejsi. Czy okręty 
są stare, czy nowe, ich działanie  
w dużej mierze zależy od wyszkole-
nia załóg. Uważam, że każdy spraw-
ny okręt powinien być w morzu  
i wykonywać zadania, nawet jeśli 
nie jest zbyt nowy. Jego załoga 
utrzymuje wtedy wysoki poziom 

wyszkolenia i czuje się potrzebna – gotowa 
do działania, a to jest najważniejsze. 

Niedawno głęboką modernizację prze-
szedł zbiornikowiec ORP „Bałtyk” 

oraz kutry ratownicze OORP „Zbyszko”  
i „Maćko”. To, co zostało zrobione, jest impo-
nujące. Czy ich załogi podzielają tę opinię?

To chyba perełka, jeżeli chodzi  
o ostatnie modernizacje i naprawy. 
Nie są to okręty bojowe, nie jest to jądro 
naszej floty, ale bez nich nie ma działal-
ności okrętów bojowych. Te moderni-
zacje były nam potrzebne. Osobiście 
cieszę się zwłaszcza ze zbiornikowca, 
który teraz jest wyposażony zgodnie 
z obecnymi standardami. Uzyskał  
nowe możliwości zaopatrywania burto-
wego – zmodernizowano system RAS 
(ang. Replenishment at Sea), który 
funkcjonuje w NATO. Umożliwi nam 
to przygotowanie załóg fregat  

i – w przyszłości – nowych okrętów do lep-
szej współpracy w ramach zespołów sojusz-
niczych. Będą mogły działać i organizować  
zaopatrywanie w morzu zgodnie z procedu-
rami NATO. 
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Demonstrowanie polskiej bandery

Z kontradmirałem  
Krzysztofem Jaworskim,  

dowódcą  
3. Flotylli Okrętów,  

rozmawiają –  
Antoni Ciejpa  

i Sławomir Lipiecki.
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gowych. Chcemy pokazać dowódcom jednostek 
brzegowych, jak wygląda służba na morzu. 
Dziś bowiem flotylla to nie tylko okręty. Jest 
inna niż ta, którą pamiętam z czasów, gdy  
byłem dowódcą okrętu, a później dywizjonu. 
Mamy batalion saperów i dywizjon przeciw-
lotniczy oraz kluby. Mamy też nowoczesną 
Morską Jednostkę Rakietową – to nowa  
jakość w naszych siłach morskich. Wykonuje 
zadania na morzu, ale jest jednostką, która 
działa według standardów lądowych. 

Flotylla to struktura, której komponenty 
działają w symbiozie. Wzajemne poznanie 
specyfiki każdej służby jest niezbędne, wręcz 
konieczne. 

7     

Podkreślał Pan bardzo dobitnie, że 
ludzie są najważniejsi. Mogliśmy tego 

doświadczyć podczas niedawnej wizyty na 
okrętach. Jak wygląda praca z kadrą dowód-
czą, która odpowiada za kształtowanie marynar-
skiego ducha i postawy patriotycznej?

Dlaczego morale załóg okrętów jest wyso-
kie? Dlatego że ludzie na nich służący  
spędzają ze sobą dużo czasu na niewielkiej 
powierzchni i poznają się w różnych sytu-
acjach, a to buduje więzi. 

Kluczem do sukcesu jest właściwa praca 
kadry dowódczej z podwładnymi. Sam jestem 

nej. Wielkoformatowa bandera na maszcie  
fregaty, dar od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
była spełnieniem marzeń – także mojego. 

Czego moglibyśmy życzyć Panu Admi-
rałowi na ten rok?

Pewnie nie będę oryginalny, ale mając  
dobrych ludzi – chciałbym dać im dobre 
okręty. 

Korzystając z okazji, życzę wszystkim pod-
władnym przede wszystkim tej symbolicznej 
stopy wody pod kilem. Życzę im marynar-
skiego szczęścia i bezpiecznych powrotów do 
macierzystego portu.

Wybrane działania 3. Flotylli okrętóW W 2016 roku
- Fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” wzięła udział w manewrach z cyklu 
„Cold Response”, rozgrywanych na Morzu Norweskim na przełomie lutego i marca. 
Zadaniem sił morskich było przywrócenie bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych 
oraz zapewnienie ochrony żeglugi przed nasilającymi się atakami terrorystycznymi. 

- Okrętowa grupa zadaniowa w kwietniu prowadziła operacje morskie, mające na celu 
utrzymanie panowania na morzu i niedopuszczenie do blokady morskiej państwa.  
Korweta ORP „Kaszub”, mały okręt rakietowy „Grom” oraz okręt ratowniczy  
ORP „Lech”  – we współpracy z lotnictwem morskim – ćwiczyły osłonę transportu 
morskiego przed atakami z powietrza i atakami okrętów nawodnych oraz prowadziły 
strzelania artyleryjskie. Trenowano akcje ratownicze oraz ćwiczono manewrowanie  
w szykach i procedury łączności.

- Podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych „Okoń-16”, na przełomie maja i czerwca, 
wykorzystano System Symulacji Pola Walki JCATS – imitujący rzeczywiste warunki 
środowiska pola walki. Między innymi przeanalizowano różne warianty operowania sił 
morskich podczas: akcji konwojowania jednostek specjalnego znaczenia, ewakuacji 
ludności cywilnej z obszaru konfliktu, blokady rejonu objętego embargiem oraz 
kontrolowania sytuacji na wodzie, lądzie i w powietrzu.

- Okręt podwodny ORP „Kondor” w czerwcu uczestniczył w międzynarodowych ćwiczeniach 
„Baltops 2016” – w fazie zgrywania i taktycznej.

- W największych manewrach Sił Zbrojnych RP pod kryptonimem „Anakonda-16”,  
w czerwcu, wzięły udział: okręt podwodny ORP „Bielik”, korweta ORP „Kaszub”, okręt 
rakietowy ORP „Grom”, okręt rozpoznania radioelektronicznego ORP „Nawigator”, okręt 
hydrograficzny ORP „Arctowski”, okręt ratowniczy ORP „Lech”, pomocnicze jednostki 
pływające (zabezpieczające prowadzenie działań na morzu) oraz wydzielone siły i środki – 
Dowództwa 3. Flotylli Okrętów, 43. Batalionu Saperów, Komendy Portu Wojennego  
i Morskiej Jednostki Rakietowej.

- Korweta ORP „Kaszub” we wrześniu uczestniczyła w ćwiczeniu „Northern Coasts” 
na wodach Zachodniego Bałtyku i Cieśnin Bałtyckich. To jedno z największych 
cyklicznych ćwiczeń międzynarodowych na Bałtyku. Jego najważniejszym założeniem 
jest rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa morskiego.

Szczeciński. Czy osiągnięto zakładane cele 
szkolenia i czy planowane jest powtórzenie 
tego przedsięwzięcia?

To było takie preludium. W mojej ocenie 
udane. Jeszcze w marcu planujemy kolejny 
rejs, połączony z kursem szkoleniowo- 
-metodycznym dla kadry dowódczej 3. Flotylli 
Okrętów, ale nie tylko. Po raz pierwszy w rejsie 
weźmie udział także kadra dowódcza świnoujskiej 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Tym razem obie-
rzemy kurs na Cieśniny Bałtyckie.

Jednym z celów przedsięwzięcia jest inte-
gracja dowódców jednostek morskich i brze-

Dowodzona przez Pana 3. Flotylla 
Okrętów wypełnia także ważną funk-

cję reprezentacyjną i dyplomatyczną... 
Obecnie jest to dla nas duże wyzwanie, 

szczególnie po likwidacji, w 2014 roku,  
Dowództwa Marynarki Wojennej. Z drugiej 
strony, robimy to, co marynarze robili zawsze. 
Nasze okręty niezmiennie wypełniają rolę 
ambasadorów kraju. Przypomnę śródziemno-
morską misję ORP „Gen. T. Kościuszko”, 
który demonstrował naszą banderę – stanowiąc 
kawałek Polski. Łączył wykonanie zadania bojowego 
z doskonałym wypełnianiem funkcji dyplomatycz-

dowódcą i dowodzę dowódcami. Jest takie 
angielskie określenie – leading leaders, czyli 
dowodzenie liderami. To jest wymagające od 
każdego, także ode mnie, ale i interesujące, 
ponieważ stajemy się mądrzejsi mądrością 
innych. Udzielam podwładnym wskazówek  
i daję im duże pole do popisu. Stawiam na  
samodzielność dowódców. Mają się czuć  
odpowiedzialni za proces dowodzenia  
w swoich jednostkach. 

W listopadzie ubiegłego roku zorgani-
zował Pan dla kadry dowódczej rejs 

nawigacyjno-szkoleniowy do Szczecina – 
przez Świnoujście, Kanał Piastowski i Zalew 

b a n d e r a
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Wraz z okrętowymi siłami ude-
rzeniowymi, stanowi uzupeł-
nienie istniejącego systemu 
obrony granicy morskiej  

państwa. Jej podstawowym celem jest współ-
praca z okrętami w zakresie zwalczania (nisz-
czenia, obezwładniania) głównie nawodnych 
sił okrętowych przeciwnika oraz – w ograniczo-
nym zakresie – samodzielne zwalczanie celów 
lądowych. MJR ma także zapewnić osłonę 
morskich baz Marynarki Wojennej, a także 
ważnych obiektów wojskowych i przemysło-
wych na Wybrzeżu. Ze względu na duże  

możliwości manewrowe oraz dużą skutecz-
ność ognia, odgrywa znaczącą rolę w zapew-
nieniu swobody działania własnych sił okręto-
wych na akwenie Morza Bałtyckiego. 

Od tego się zaczęło…
Jest jedną z najmłodszych jednostek, jakie 

w ostatnim dziesięcioleciu powstały w struktu-
rach polskiej Marynarki Wojennej. Swoje for-
malne funkcjonowanie rozpoczęła 1 stycznia 
2015 r., na mocy decyzji Ministra Obrony  
Narodowej. Wcześniej, od 2011 r., funkcjono-
wała jako Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy 

Marynarki Wojennej (ndR MW). Mimo że 
MJR stanowi obecnie novum – zarówno  
w Marynarce Wojennej jak i w całych Siłach 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – to jej 
korzenie sięgają długoletnich tradycji artylerii 
nadbrzeżnej. Już przed II wojną światową,  
a także w okresie powojennym, na polskim 
Wybrzeżu były zainstalowane baterie artylerii, 
których głównym zadaniem była obrona  
wybrzeża od strony morza. W późniejszym 
etapie rozwoju Marynarki Wojennej zastąpiły 
je zestawy rakietowe, m.in. system S-2 Sopka 
(typu ziemia – woda). 

Głównym celem utworzenia jednostki  
rakietowej w siłach morskich było zwiększenie 
potencjału uderzeniowego sił MW, w zakresie 
zwalczania celów nawodnych i lądowych. 
Obecnie MJR jest jednostką brzegową, wcho-
dzącą w skład 3. Flotylli Okrętów, czyli naj-
większego związku taktycznego Marynarki 
Wojennej. W jej skład wchodzą dwa dywizjony 

A R S E N A Ł  N E P T U N A

Ukryta głęboko, w samym sercu kaszubskich lasów, z daleka  
od zgiełku dużych miast. Niepozorna, a jednak dysponująca dużą  
siłą rażenia. Stanowi jeden z kluczowych elementów systemu 
odstraszania nieprzyjaciela, a w razie jego ataku – obrony polskiego 
wybrzeża. Morska Jednostka Rakietowa (MJR) to obecnie 
najnowocześniejsze narzędzie walki Marynarki Wojennej.

MJR – czyli
mobilność,
jakość,
rażenie

Samochód transportowo-załadowczy na 
podwoziu Jelcz P662 D.43 6x6.

ogniowe oraz dywizjon zabezpieczenia.  
Jednostką dowodzi kmdr Artur Kołaczyński.

Tajna broń Marynarki 
Wojennej 
Do walki z okrętami przeciwnika służą  

nowoczesne norweskie rakiety typu Naval 
Strike Missile (NSM). W polskiej konfiguracji 
zostały one umieszczone na mobilnych  
wyrzutniach, które mogą operować z różnych 
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Anna Sech 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

stanowisk startowych na całym wybrzeżu.  
Licząca niecałe 4 metry długości i ważąca  
ponad 400 kg rakieta, lecąc z prędkością  
0,9 Ma potrafi osiągnąć zasięg ponad 200 km 
(w zależności od warunków atmosferycznych 
oraz parametrów trajektorii lotu rakiety). 
Istotną cechą NSM są wysokie właściwości 
stealth, możliwość manewrowania w locie oraz 
bardzo precyzyjny wybór punktu trafienia.  
Rakieta jest trudna do wykrycia i może zwal-
czać zarówno nawodne cele morskie jak  
i lądowe. Biorąc pod uwagę masę głowic  
bojowych pocisków manewrujących, których 
zadaniem jest niszczenie celów lądowych, 
masa głowicy bojowej rakiety NSM wynosi 
stosunkowo niewiele, jednak do walki z okrę-
tami jak najbardziej wystarczy. Potwierdziły 
to zeszłoroczne ćwiczenia Morskiej Jednostki 
Rakietowej w Norwegii.

Sojusznicze strzelania 
rakietowe
W maju 2016 r. żołnierzy ze sprzętem  

Morskiej Jednostki Rakietowej przetransporto-
wano do Norwegii. Tam, w okolicach wyspy 
Andoya – w ramach strzelań rakietowych – 
jednostka wykonała swoje pierwsze zadanie 
ogniowe. Było to inicjalne międzynarodowe 
użycie rakiet manewrujących NSM. W manew-
rach brał udział samolot patrolowo- 
-rozpoznawczy An-28 Bryza, który przekazy-
wał niezbędne dane oraz – pełniący rolę  
osłony – ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. 
Celem dla pocisków manewrujących NSM 

były wycofane z użytku norweskie fregaty, 
które przystosowano do strzelań telemetrycz-
nych. Strzelenie pierwszej rakiety NSM odbyło 
się do celu nawodnego oddalonego o ponad 
150 km. W czasie trwającego kilkaset sekund 
lotu, pocisk podążał trasą wyznaczoną przez 
operatorów systemu, wykonując manewry nad 
morzem i nad lądem, po czym precyzyjnie 
trafił w cel. Drugie strzelanie było już bardziej 
skomplikowanym sprawdzianem taktycznym. 
Tym razem morscy rakietowcy z Siemirowic 
przeprowadzili – wraz z okrętem Królewskiej 
Marynarki Wojennej Norwegii – wspólną salwę 
rakietową. Ćwiczący mieli jeden cel i dwa 
różne miejsca odpalenia pocisku NSM.  
W grupie okrętów rakiety musiały rozpoznać 
właściwy obiekt i trafić w cel. Marynarze trafili 
we wszystkie cele, jednak priorytetem było 
zachowanie się rakiety w określonych warun-
kach, tj. możliwość monitorowania jej startu,  
lotu i zniszczenia celu. 

Wykonanie zadania ogniowego, na poligo-
nie w okolicach wyspy Andoya, było spraw-
dzianem zdolności rażenia przeciwokrętowego 
zestawu NSM na dużych odległościach. 
Wspólne ćwiczenia były także doskonałym 
treningiem zgrania obsad MJR, podczas  
faktycznego użycia uzbrojenia rakietowego  
i współdziałania z sojusznikami z Królestwa 
Norwegii. 

W gotowości
W Morskiej Jednostce Rakietowej służą żoł-

nierze z całej Polski, którzy do Siemirowic 

przybyli z różnych rodzajów sił zbrojnych. Na 
co dzień szkolą się w Siemirowicach, ale  
swoje umiejętności praktyczne trenują także 
na poligonie w pobliżu Ustki. 

W styczniu 2017 r. morscy rakietowcy rozpo-
częli intensywny cykl szkoleń przygotowujących 
do przyjęcia zasadniczego sprzętu wojskowego 
(SpW) dla 2. dywizjonu ogniowego. Kursy te 
są częścią umowy, zawartej w 2014 r. między 
Inspektoratem Uzbrojenia a firmą Kongsberg, 
na dostawę SpW dla 2. dywizjonu ogniowego. 
Tak więc, Morska Jednostka Rakietowa roz-
wija się dynamicznie – m.in. po to, by móc 
skutecznie bronić morskich i lądowych szlaków 
komunikacyjnych, osłaniać główne bazy  
morskie oraz strategiczne obiekty rozlokowane 
na całym polskim Wybrzeżu. 

Trzeba także mieć świadomość, że warunki 
hydrometeorologiczne Morza Bałtyckiego nie 
pozostają bez wpływu na wykorzystanie  
jednostek nawodnych, co siłą rzeczy ogranicza 
możliwości użycia uzbrojenia przez okręty. 
Morska Jednostka Rakietowa w żadnym  
wypadku nie zastąpi okrętu, natomiast stanowi 
jego doskonałe uzupełnienie, tym bardziej, że 
obszar rażenia rakiet obejmuje swym  
zasięgiem akwen Morza Bałtyckiego. Nie bez 
znaczenia pozostaje więc fakt, że zespoły 
ogniowe MJR są bronią typowo defensywną, 
a ich użycie jest uzależnione od skali zagroże-
nia polskiego Wybrzeża. 

„Na morzu zwycięża ten, kto potrafi  
zdobyć nad przeciwnikiem przewagę tech-
niczną” – mając na uwadze te słowa kontr- 

Stacja radiolokacyjna TRS-15C „Odra-C” 
na podwoziu Jelcz P882 D.43 8x8. 

admirała Jarosława Ziemiańskiego – zastępcy  
Inspektora Marynarki Wojennej – można 
uznać, że Morska Jednostka Rakietowa zapo-
czątkowała korzystny trend w modernizacji 
polskiej Marynarki Wojennej.
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Załoga fregaty spędziła niemal trzy 
tygodnie w morzu, uczestnicząc  
w wyjątkowo wymagających i trud-
nych międzynarodowych ćwicze-

niach o kryptonimie TG-17 (Task Group-17) 
na wodach Morza Północnego i Morza  
Norweskiego. Polskich marynarzy czekały 
m.in. arktyczne warunki, walka z okrętami 
nawodnymi i podwodnymi oraz prowadzenie 
aktywnych działań przeciw zagrożeniom  
asymetrycznym.

Kurs – Norwegia
Manewry przy kole podbiegunowym  

rozpoczęły się 6 lutego i trwały prawie dwa 
tygodnie. Oprócz fregaty rakietowej  
ORP „Gen. T. Kościuszko”, w ćwiczeniach 
wzięły udział okręty z sojuszniczych państw 
NATO, takich jak: Norwegia, Holandia, Wielka 
Brytania i Dania wraz ze Stałym Zespołem 
Sił NATO SNMG-1 (niszczyciele i fregaty). 
Zadania tzw. agresora realizowały dwa okręty 
podwodne – holenderski HNLMS „Walrus” 
(S802) oraz norweski HNoMS „Utstein”.

W pierwszym tygodniu manewrów, załoga 
z powodzeniem ćwiczyła (indywidualnie lub 
w zespołach) tzw. „periscope trials”, czyli  
wykrywanie i namierzanie wrogich perysko-
pów w fiordach za dnia, a w nocy prowadziła 

typowe działania ZOP na akwenach otwar-
tych. W drugim tygodniu, do zadań związa-
nych ze zwalczaniem okrętów podwodnych 
doszły epizody z zakresu neutralizacji zagro-
żeń asymetrycznych. Niestety, w tym czasie 
pogoda się znacznie pogorszyła. Między  
innymi z tego powodu musiano odwołać 
praktycznie wszystkie loty śmigłowców.

Tym razem nie mieliśmy zbyt wielu możli-
wości współpracy ze śmigłowcem. Z różnych 
względów loty były bardzo ograniczone. Na 
przykład w fiordach były całkowicie zabro-
nione, a na dodatek przeszkodziła nam  
fatalna (w owym czasie) pogoda. Musieliśmy 
więc całkowicie polegać na naszych  
wyrzutniach torped Mk-32 Mod. 5. Z powo-
dzeniem przeprowadziliśmy symulowane ataki 
na „wrogie” okręty podwodne, z zachowa-

niem wszystkich procedur związanych  
z odpaleniem torped – stwierdził dowódca 
ORP „Gen. T. Kościuszko” kmdr por. Maciej 
Matuszewski.

Pobyt w Norwegii miał również charakter 
dyplomatyczny, mimo iż tym razem była to 
wizyta przede wszystkim robocza. Fregata  
weszła do portu w Bergen 4 lutego. Marynarze 
spotkali się tam z przedstawicielami mniej-
szości polskiej. ORP „Gen. T. Kościuszko” 
udostępniono do zwiedzania 11 lutego. Okręt 
odwiedziło blisko 600 osób, a chętnych było 
prawie dwukrotnie więcej. Możliwość wejścia 
na pokład dużego – ponad 4000-tonowego – 
okrętu przyciągnęła licznie nie tylko społecz-
ność polonijną, ale i Norwegów. 

W Bergen zostaliśmy bardzo miło przyjęci 
przez miejscową Polonię. Była to doskonała FO
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W mroźnych fiordach wikingów
Fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273), we wtorek 31 stycznia, opuściła  
port wojenny w Gdyni-Oksywiu i obrała kurs na norweski port Bergen. W ceremonii pożegnania 
okrętu wziął udział dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski. 

Część 1
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Zwalczanie okrętów podwodnych na wodach 
norweskich, a szczególnie na podejściach  
do fiordów lub w fiordach, oznaczało działanie 
w rejonie zawężonym. Już na starcie oznaczało 
to mało miejsca do manewrowania, a sytuację 
pogarszał jeszcze ruch komercyjny. Pomimo tych 
skomplikowanych warunków, nasze systemy 
radioelektroniczne spisywały się bez zarzutu. 
Sojusznicy – będący pod wrażeniem naszych 
możliwości ZOP – obdarzyli nas takim zaufa-

11     

promocja naszej bandery. Udostępniliśmy 
okręt do zwiedzania, a nasi oficerowie odwie-
dzili polską szkołę w Bergen. Ponadto, roze-
graliśmy towarzyski mecz siatkówki, który –  
co prawda – wygraliśmy, ale niewielką różnicą 
punktów (3:2 – przyp. autora) – powiedział 
dowódca ORP „Gen. T. Kościuszko”.

W trakcie wizyty w polskiej szkole na  
Fyllingsdalen, przedstawiciele załogi polskiej 
fregaty – ppor. mar. Magdalena Marzec oraz 

b a n d e r a

ZOP – nasza specjalność
Poszukiwanie i zwalczanie okrętów pod-

wodnych w pobliżu norweskiego wybrzeża 
jest szalenie trudną sprawą. Potencjalny prze-
ciwnik może się ukryć w jakiejś zatoce, czy za 
skalnym uskokiem. Co prawda, wody okalające 
Norwegię – na pierwszy rzut oka – wydają się 
przejrzyste. W praktyce, pod względem hydro-
logicznym, są jednak niezwykle skomplikowane. 
Woda słona miesza się ze słodką, która po-
chodzi z rzek i topniejących śniegów. W takich 
warunkach dźwięk rozchodzi się bardzo  
nieregularnie, a to znacząco utrudnia pracę 
hydroakustykom. 

Podczas ćwiczeń skupialiśmy się na tych 
zadaniach, które najbardziej lubimy, czyli na 
zwalczaniu okrętów podwodnych. Po raz  
kolejny okazało się, że fregaty typu O. H. Perry 
są pod tym względem niezrównane. Byliśmy 
w pełni efektywni, zarówno za dnia jak i w nocy. 
W rolę naszych przeciwników wcieliły się 
dwa „ciche” okręty podwodne z napędem 
klasycznym – jeden norweski i jeden holen-
derski. Niezależnie od sytuacji, byliśmy w stanie 
wykryć i namierzyć podwodnego przeciwnika. 
Jak zwykle, klasę pokazali nasi hydroakustycy  
i holowana stacja SQR-19PG od Politechniki 
Gdańskiej – podkreślił dowódca okrętu.

Fregaty rakietowe typu O. H. Perry to jed-
nostki przeznaczone głównie do osłony trans-

ppor. mar. Dawid Pawlik – prowadzili lekcję  
z uczniami. Zapoznali ich m.in. z tradycjami  
i współczesnością polskiej Marynarki Wojennej 
oraz historią okrętu – który słynie choćby z roli  
w filmie Polowanie na „Czerwony Paździer-
nik” – a także opowiedzieli o swojej służbie 
na morzu.

portu morskiego i monitorowania żeglugi oraz 
operacji pokojowych, stabilizacyjnych i bojo-
wych na morzu. Śmigłowce pokładowe ZOP 
typu Kaman SH-2G Super Seasprite znacznie 
poszerzają możliwości fregat w walce z okrętami 
podwodnymi, a także podczas patrolowania 
akwenów morskich oraz walki z piractwem  
i terroryzmem (zagrożeniami asymetrycznymi).

niem, że powierzyli nam dowodzenie podczas 
największego i zarazem najbardziej skompli-
kowanego epizodu tych ćwiczeń – z dumą 
pokreślił możliwości ZOP fregaty rakietowej 
ORP „Gen. T. Kościuszko” jej dowódca  
kmdr por. Maciej Matuszewski.

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl



12     NR 3 | MARZEC 2017

P O L S K I E  T R A D Y C J E  P O D W O D N E

FO
T.

 A
RC

H
IW

UM
 M

UZ
EU

M
 M

W
; R

YS
. S

ŁA
W

O
M

IR
 J

. L
IP

IE
CK

I

Z całą pewnością wpływ na to miały 
doświadczenia wyniesione z I wojny 
światowej, jak również późniejsze –
pomyślne działania z udziałem m.in. 

ORP „Orzeł” i tzw. „strasznych bliźniaków” 
(ORP „Sokół” i ORP „Dzik”). Do chwili obecnej 
w polskiej Marynarce Wojennej służyło  
25 okrętów podwodnych, które różnymi drogami 
pozyskiwano z: Francji, Holandii, Wielkiej 
Brytanii, USA, ZSRR i Norwegii.

Trudne początki
Działania na morzu podczas I wojny świa-

towej jednoznacznie wykazały, jak skuteczną 
bronią są  okręty podwodne. Choć pod wzglę-
dem konstrukcyjnym były to jednostki  
dalekie od ideału (w praktyce były to  
okręty nawodne, dysponujące możliwością  
krótkotrwałego zanurzenia), to ich zastosowanie 
wprowadziło nie lada zamęt (by nie powie-
dzieć terror) na światowych liniach komuni-
kacyjnych.

Kiedy 28 listopada 1918 roku Naczelnik 
Państwa Polskiego Józef Piłsudski wydał 
rozkaz o utworzeniu Marynarki Wojennej, 
jednym z priorytetów nowego polskiego rządu 
stało się pozyskanie okrętów podwodnych. 
Dla pierwszego dowódcy polskiej Marynarki 
Wojennej pułkownika marynarki Bogumiła 
Nowotnego (w praktyce szefa Sekcji Mary-
narki Wojennej Ministerstwa Spraw Wojsko-

wych w Warszawie) było oczywiste, jak  
ważną rolę w polskiej flocie będą odgrywały 
jednostki tej klasy. 

Już w 1919 roku opracowano 10-letni plan 
rozwoju polskiej floty, w którym główny nacisk 
położono na budowę okrętów podwodnych. 
Po szczegółowych analizach, rząd polski 
uznał ten plan za nierealny i w 1921 roku za-

stąpiono go 3-letnim programem rozwojo-
wym. Zakładał on m.in. pozyskanie 2 okrętów 
podwodnych i ponad 20 jednostek innych 
klas. Rząd liczył na dużą pomoc Francji,  
jednak bezowocnie. Wobec tego Kierownictwo 
Marynarki Wojennej opracowało kolejny plan 
rozwoju floty – tym razem bez udziału  
Francuzów. Niestety, kłopoty finansowe  

Okręty podwodne są jedną z najgroźniejszych broni we współczesnych arsenałach. Te bardzo 
specyficzne jednostki, działają często na zupełnie innych zasadach niż reszta floty i – niemal  
zawsze – znajdują się na tzw. uprzywilejowanej pozycji. Nie inaczej przedstawia się sprawa  
w polskiej Marynarce Wojennej. Okręty podwodne zajmują w niej szczególne miejsce.  
Dywizjon Okrętów Podwodnych – 30 kwietnia tego roku obchodzący 85. rocznicę utworzenia –  
jest jedyną formacją w naszej flocie o tak długich tradycjach. 

Utworzenie Dywizjonu Okrętów Podwodnych

Pierwszy był „Wilk”

Komandor EugEniusz  PŁAWsKi 
urodził się 26 marca 1895 roku  
w Noworosyjsku na Kaukazie. Ukończył 
Korpus Kadetów  w  Chabarowsku i Morski 
Korpus w Petersburgu. W czasie I wojny 
światowej służył we flocie czarnomorskiej 
na torpedowcach.  W 1918 roku zgłosił się 
do służby w polskiej Marynarce Wojennej. 
W trakcie zaślubin z morzem w Pucku,  
10 lutego 1920 roku, wydał komendę 
„banderę podnieść!”. Pełnił obowiązki 
komendanta Portu Wojennego Puck.  
W 1921 roku został przeniesiony do  
rezerwy, by trzy lata później wrócić do 
czynnej służby. Był dowódcą takich 
jednostek jak: ORP „Czajka”, ORP „Mewa” 
i ORP „Gen. Haller”. W latach 1928-1932 
pełnił funkcję komendanta Polskiej Szkoły 
Podwodnego Pływania w Tulonie (we 
Francji), dla podoficerów i marynarzy. Od 
30 kwietnia 1932 roku był pierwszym  
dowódcą Dywizjonu Łodzi Podwodnych.
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Tomasz Gos, Sławomir J. Lipiecki 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Loire oraz CNF (w miejsce Schneidera)  
zawarto dopiero 1 grudnia 1926 roku. Zgod-
nie z kontraktem, stocznie zobowiązały się do 
budowy i kompletnego wyposażenia trzech 
minowych okrętów podwodnych. W praktyce 
były to bardzo duże, oceaniczne jednostki. 
Zaprojektowano je do pełnienia funkcji  
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(typu Wilk) o wyporności (nawodnej)   
980 ton każdy.

Hybrydowe okręty 
podwodne
Z uwagi na przewrót majowy, umowę  

z francuskim konsorcjum Normanda, de la 

później, 23 września 1936 roku, specjalnym 
zarządzeniem wprowadzono oficjalną klasy-
fikację: „okręt podwodny” i tym samym  
Dywizjon Łodzi Podwodnych stał się  
Dywizjonem Okrętów Podwodnych.

państwa oraz inflacja spowodowały, że  
ograniczono się jedynie do rozbudowy  
floty rzecznej. 

Faktyczny program budowy i rozwoju floty 
podwodnej rozpoczął się w połowie lat. 20. 
XX wieku. Po wizycie marszałka F. Focha  
w Polsce, w 1921 roku, ponownie zacieśniono 
współpracę z Francją. W efekcie opracowano 
kolejny, tym razem 12-letni program rozbudowy 
floty – uwzględniający m.in. pozyskanie aż  
12 dużych okrętów podwodnych. Ostatecznie, 
po dokonaniu pewnych modyfikacji, ów  
program przerodził się w realny „Mały  
program rozbudowy floty na lata 1925/28”.  

W swojej pierwotnej wersji zakładał pozy-
skanie we Francji aż 9 dużych okrętów pod-
wodnych (6 torpedowych i 3 minowych).  
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów  
poparł program budowy okrętów we Francji. 
Ostatecznie zgodził się jednak na 6 okrętów 
(3 minowe i 3 torpedowe). Do oficjalnego  
złożenia zamówienia w Paryżu został wyzna-
czony Jerzy Świrski – wówczas jeszcze  
w stopniu komandora – jednak  przed podpisa-
niem umowy otrzymał telegram z Warszawy, 
w którym poinformowano go, że w pierwszej 
fazie mogą być sfinansowane trzy okręty  

Okręt pOdwOdny – stawiacz 
min Orp „wilk” był pierwszą 
jednostką tej klasy w polskiej Marynarce 
Wojennej. Należał do liczącego trzy 
jednostki typu Wilk. Skonstruowano go 
we francuskiej stoczni Chantiers Augustin 
Normand w Hawrze. Umowę podpisano  
1 grudnia 1926 r., a budowę rozpoczęto 
na początku 1927 r. Okręt zwodowano  
12 kwietnia 1929 r. Następnie,  
w Cherbourgu, 31 października 1931 r. 
odbyła się ceremonia podniesienia 
bandery. Minister Spraw Wojskowych 
marszałek Polski Józef Piłsudski, z dniem 
31 października 1931 r., wcielił  
ORP „Wilk” w skład okrętów 
Rzeczypospolitej. 4 grudnia 1931 r. okręt 
wszedł w skład Grupy Okrętów 
Podwodnych Dywizjonu Minowców (od  
1 maja 1932 r. przemianowanego na 
Dywizjon Okrętów Podwodnych) 
Pierwszym dowódcą ORP „Wilk” został 
kpt. mar. Aleksander Mohuczny.   
W czasie służby w Polsce okręt nosił znak 
taktyczny „W”, a w czasie wojennej służby 
w Anglii „64 A” (następnie „N 64”).

Podstawowe dane taktyczno-techniczne ORP „Wilk” w 1932 roku: wyporność nawodna – 980 t.; wyporność podwodna – 1250 t.; długość – 
78,5 m; szerokość – 5,9 m; zanurzenie (na powierzchni) – 4,2 m; napęd – dwa zespoły wysokoprężne Normand Vickers o mocy 1324 kW, 
dwa silniki elektryczne o mocy 883 kW (110 V), dwie baterie akumulatorów po 100 ogniw, dwie linie wałów śrubowych, dwie czterołopatowe 
śruby oraz jeden ster; prędkość maksymalna (nawodna) – 14,5 węzła; prędkość maksymalna (podwodna) – 9,5 węzła; prędkość operacyjna 
(podwodna) – 5 węzłów; autonomiczność – 35 dób; zasięg operacyjny – 7000 mil morskich przy prędkości 7,5 węzła; operacyjna głębokość 
zanurzenia – 80 m; maksymalna głębokość zanurzenia – ponad 100 m; czas zanurzania na głębokość peryskopową – 50 sekund; uzbrojenie – 
6 wyrzutni torped kal. 550 mm (cztery dziobowe stałe i jedna podwójna, obrotowa na śródokręciu, z zapasem 10 torped wz. 1924), 40 min 
typu SM-5 (po 5 sztuk w dwóch rufowych aparatach minowych i 30 sztuk w przedziale minowym – zwykle przenoszono tylko 38), armata  
kal. 100 mm wz. 1917 L/40 Schneider, armata przeciwlotnicza kal. 40 mm L/40 Vickers i dwa wielkokalibrowe karabiny maszynowe  
kal. 13,2 mm wz. 30 L/76 (1x2) Hotchkiss; wyposażenie – trzy peryskopy, stacja korespondencyjna SMIK, stacja odbiorcza podwodna, sonda 
ultradźwiękowa, oscylator podwodny i log; załoga – 46 osób (4 oficerów, 42 podoficerów i marynarzy).

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

Uroczyste podniesienie polskiej bandery na 
ORP „Ryś” odbyło się 2 sierpnia 1931 roku. 
Dowódcą okrętu został kpt. mar. Edward  
Szystowski. Banderę na ORP „Wilk”, którym 
dowodził kpt. mar. Aleksander Mohuczy, pod-
niesiono niespełna trzy miesiące później 
(ORP „Wilk” zwodowano jednak wcześniej, 
stąd jest uznawany za protoplastę serii). Na 
drzewcu flagowym ORP „Żbik” polska bandera 
załopotała 20 lutego 1932 roku. Dowódcą tej 
jednostki został kmdr ppor. Eugeniusz Pławski.

Kiedy w porcie wojennym w Gdyni bazo-
wały już ORP „Ryś” i ORP „Wilk”, utworzono 
Grupę Łodzi Podwodnych, której dowódcą 
został kpt. mar. Aleksander Mohuczy. Następnie, 
1 maja 1932 roku (zgodnie z rozkazem  
z 30 kwietnia 1932 r.) utworzono Dywizjon 
Łodzi Podwodnych, a jego dowódcą został 
kmdr ppor. Eugeniusz Pławski. Cztery lata 

ORP „Wilk” w 1932 roku
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Pociski Raytheon RIM-161 SM-3 niszczą 
cele w kosmosie, wykorzystując do 
tego energię kinetyczną uderzenia. 
Wersja SM-3 Block IB jest używana 

na morzu, natomiast pociski SM-3 Block II są 
w końcowej fazie testów i będą przeznaczone 
do wykorzystania zarówno na morzu jak i na 
lądzie. Mają się charakteryzować większą 
prędkością i zdolnością do zwalczania celów 
balistycznych na jeszcze dłuższym dystansie. 
Nowa rakieta będzie zdolna do manewrowania 
nawet w fazie przechwycenia, już po odnalezie-
niu właściwego celu. Dzięki wydajnym i dużym 
silnikom rakietowym, pociski SM-3 Block II 
mogą również chronić znacznie większy obszar 
i szybciej przechwycić potencjalny cel. 

Dwustopniowe rakiety SM-6 ERAM  
(amer. Extended Range Active Missile) stano-
wią ważny element zintegrowanego systemu 
kontroli i obrony przeciwlotniczej NIFC-CA 
(amer. Naval Integrated Fire Control-Counter Air). 

Są to pociski mające możliwość skutecznego 
zwalczania celów powietrznych na zasięgach 
pozahoryzontalnych (amer. over-the-horizon 
air defense capability), nawodnych, a nawet 
naziemnych. SM-6 łączą w sobie korpus i napęd 
rakiet z serii Standard (SM), z systemem napro-
wadzania i układem obliczeniowym rakiet 
powietrze-powietrze AMRAAM (amer.  
Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). 

Poddano je rozlicznym testom. Podczas 
jednego z nich, w czerwcu 2014 r., rakieta 
SM-6 została wystrzelona z niszczyciela typu 
Arleigh Burke USS „John Paul Jones” (DDG-53). 
Próby zakończyły się sukcesem i tym samym 
US Navy udowodniła, że amerykańskie okręty 
są zdolne do niszczenia rakiet balistycznych 

także w ich ostatniej fazie lotu. Co więcej,  
w czasie tych samych manewrów wystrzelono 
jeszcze dwa inne pociski SM-6, które zniszczyły 
cele imitujące rakiety manewrujące. Zdaniem 
producenta (Raytheon), rakiety SM-6 są 
obecnie jedynymi pociskami okrętowymi na 
świecie, które mogą być wykorzystane zarówno 
do niszczenia statków powietrznych i rakiet 
balistycznych, jak i celów morskich oraz lądowych. 

Uzupełnieniem uzbrojenia przeciwlotniczego 
niszczycieli typu Zumwalt są efektywne rakiety 
bliskiego zasięgu RIM-162 ESSM (Evolved 
Sea Sparrow Missile). Zaprojektowano je jako 
broń „przedostatniej szansy”, do zwalczania 
szybko poruszających się rakiet przeciwokręto-
wych – głównie rakiet manewrujących.

Uniwersalne rakiety dalekiego zasięgu RIM-174 SM-6 będą podstawą obrony przeciwlotniczej 
niszczycieli typu Zumwalt, choć nie można do końca wykluczyć, że ostatecznie wszystkie trzy 
okręty zostaną uzbrojone także w pociski przeciwbalistyczne SM-3, w trójstopniowej wersji  
Block II. Ostatnia modyfikacja oprogramowania na USS „Zumwalt” (DDG-1000) była 
przeprowadzona właśnie pod tym kątem. 

Niszczyciele typu Zumwalt – 
okręty ery kosmicznej

1 – trójstopniowa rakieta 
przeciwbalistyczna SM-3 Block II  

w hali montażowej producenta (Raytheon).
2 – lekka torpeda akustyczna ZOP  

Mk-54 MAKO na pokładzie niszczyciela 
USS „Ross” (DDG-71).

Część 4
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czenie wrogich torped. Aktywny system anty-
torpedowy jest rozwijany przez laboratoria 
Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii.  
Aktualnie system TWS/CAT znajduje się  
w wyposażeniu 5 amerykańskich lotniskowców 
(ostatnio z powodzeniem testował go świeżo 
zmodernizowany USS „Nimitz” CVN-68). 
Wkrótce trafi na pokłady innych jednostek, 
jako uzupełnienie systemu pasywnego  
AN/SLQ-25 Nixie.

Systemy radioelektroniczne
Niszczyciele typu Zumwalt będą najbar-

dziej „naszpikowanymi” radioelektroniką 
okrętami świata. Działać będą w ramach ope-
racji sieciocentrycznych TSCE (amer. Total 
Ship Computing Environment) – co oznacza, 
że środowisko prowadzenia operacji morskich 
będzie się charakteryzowało stałą współpracą 
z innymi elementami sił połączonych. Więk-
szość systemów (w tym uzbrojenia) tych jed-
nostek jest w pełni zautomatyzowana i wpięta 
do jednej, wspólnej sieci. Dzięki temu można 
nimi zdalnie sterować, za pomocą terminali 
wpiętych do sieci okrętowej. W podobny sposób 
rozwiązano połączenia między poszczególnymi 
systemami okrętowymi. Wszystkie są połą-
czone ze sobą nie bezpośrednio i hierarchicznie, 
ale poprzez magistralę danych z wykorzystaniem 
protokołów wywodzących się z Internetu (w tym 
TCP i UDP). Wszystkie telefony (poza telefo-
nami alarmowymi) i terminale działają na  
bazie łączy internetowych (Voice Over IP). 
Pełna automatyzacja jednostki umożliwiła 
ograniczenie załogi do 142-158 osób, mimo że  
niszczyciel USS „Zumwalt” to okręt o wypor-
ności blisko 16 tys. ton.

Serce okrętu tworzy, zbudowane przez firmę 
IBM, szesnaście głównych serwerowni z serwe-
rami Blade Center. Działają one na komercyj-
nych komputerach, pracujących w systemie 
operacyjnym Linux. Zamontowano je w specjal-
nych, klimatyzowanych kontenerach EME 
(amer. Electronic Modular Enclosures), wyko-
nanych z aluminium, które są ekranowane oraz 
zaprojektowane „antywstrząsowo” i „antyuderze-
niowo”. Raytheon dostarczył na USS „Zumwalt” 
szesnaście takich kontenerów (o wymiarach 
7,6; 9,14 lub 10,7 m x 2,3 m x 3,6 m i masie około  
18 ton każdy), które wyposażono w 235 modułów 
elektronicznych. Dzięki zastosowaniu konstrukcji 
modułowej, w przyszłości będzie można szybko 
reagować na pojawianie się systemów kom-
puterowych nowych generacji – w prosty sposób  
wymieniając starzejące się terminale i zastę-
pując nieprodukowane już elementy oraz pod-
zespoły. O złożoności systemu może świad-
czyć fakt, że okrętowy system operacyjny  
Linux na obecnym poziomie ma ponad  
sześć milionów linii kodu, a już przechodzi 
kolejne aktualizacje.
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Głównym orężem do zwalczania okrętów 
podwodnych – obok wyspecjalizowanych 
śmigłowców MH-60R – są rakietotorpedy 
RUM-139C VL-ASROC. Umożliwiają atako-
wanie przeciwnika w odległości do około  
28 kilometrów (plus dystans przebiegu torpedy 
Mk-54 MAKO), bez konieczności wsparcia 
ze strony statków powietrznych. Najnowsze 
rakietotorpedy RUM-139 dysponują silnikiem 
rakietowym Mk-114 Mod. 0 na paliwo stałe, który 
umożliwił ich odpalanie z pionowych wyrzutni 
Mk-41 VLS i P-VLS oraz podniósł zasięg  
skuteczny uzbrojenia z 15 km do ponad 28 km  
(z prędkością przelotową Mach 1). Wektor  
gazów wylotowych rakiety nośnej jest kontro-
lowany za pomocą dyszy TVC (amer. Thrust 
Vector Control), sterowanej autopilotem cyfro-
wym. Zastosowanie systemu sterowania  
wektorem ciągu sprawiło, że rakietotorpedy 
RUM-139 są znacznie zwrotniejsze i celniej-
sze (m.in. dzięki niskiej trajektorii lotu). 

Torpedy
Zlokalizowany w hangarze na rufie niszczy-

cieli, magazyn torped służy do przechowywania 
wyposażenia i uzbrojenia dla śmigłowców ZOP. 
Są to torpedy akustyczne Mk-50 Barracuda  
i Mk-54 MAKO. Torpedy Mk-50 mają średnicę 
32,38 cm, długość 2,85 m i masę 340,19 kg. 
Głowica bojowa – zawierająca zmodyfikowany 
ładunek PBXN-103 – ma masę 45,35 kg. Pręd-
kość przebiegu torpedy jest oficjalnie oceniana 
na ok. 50 węzłów, ale z nieoficjalnych źródeł 
wiadomo, że jest dużo większa. Zasięg skuteczny  
i głębokość zanurzenia tej torpedy są objęte 
ścisłą tajemnicą (oficjalne dane oceniają maksy-
malną głębokość zanurzenia na ok. 600 m,  
a zasięg skuteczny na 15 km). 

Nowsze torpedy Mk-54 MAKO, pierwotnie 
znane jako LHT (amer. Lightweight Hybrid 
Torpedo), skonstruowano głównie z myślą 
o zastosowaniu na płytkich wodach przybrzeż-
nych (także tych o małym zasoleniu) przeciwko 
wyjątkowo cichym okrętom podwodnym z napę-
dem klasycznym. Mają one średnicę 32,4 cm, 
długość 2,72 m i masę 276 kg. Głowica bojowa, 
zawierająca zmodyfikowany ładunek 
PBXN-103, ma masę 43,9 kg. Zarówno pręd-
kość przebiegu torpedy jak i zasięg skuteczny 
i maksymalna głębokość operacyjna są objęte 
całkowitą tajemnicą. 

Pod względem systemów wykrywania i napro-
wadzania na cel, broń ta łączy rozwiązania 
przyjęte w torpedzie Mk-50 z zespołem napę-
dowym lekkiej torpedy Mk-46. Jej konstrukcja 
bazuje również na ciężkiej torpedzie Mk-48 
ADCAP, wykorzystując przy okazji sporo 
rozwiązań z resortu cywilnego (np. system 
cyfrowej obróbki dźwięku) oraz oprogramo-
wania taktycznego. W ramach programu  
HAAWC (amer. High Altitude Anti-Submarine 
Warfare Weapons Concept), obecnie są prowa-
dzone prace mające na celu zwiększenie zasięgu 
zrzutu torped ze śmigłowca lub samolotu 
(tzw. LongShot). Ponadto torpedy Mk-54 zna-
lazły się – w charakterze głowicy – w wypo-
sażeniu pocisków RUM-139C VL-ASROC.

Uzupełnieniem uzbrojenia torpedowego 
niszczycieli typu Zumwalt będzie dedykowany 
system do zwalczania torped nieprzyjaciela 
SSTD (amer. Surface Ship Torpedo Defence). 
Tworzy go pasywny podsystem wykrywania 
torped TWS (amer. Torpedo Warning System) 
oraz aktywny podsystem przeciwtorpedowy, 
w skład którego wchodzą miniaturowe 
(umieszczone w kapsułach) antytorpedy CAT 
(amer. Countermeasure Anti-Torpedo). Ich 
zadaniem jest wykrycie, namierzenie i znisz-

Wizualizacja czterokomorowej, 
uniwersalnej wyrzutni rakiet Mk-57 PVLS  

(bez opancerzenia i systemów 
ochronnych). Każdy niszczyciel  

typu Zumwalt dysponuje 20 takimi 
zestawami wyrzutni.

2
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Okręt liniowy USS „Oklahoma” 
(BB-37) stał zacumowany przy pirsie 
F-5, w parze z USS „Maryland” 
(BB-46). Nieprzygotowany do walki 

pancernik miał pootwierane włazy pionowe, 
wygaszone kotły i niekompletną załogę  
(na pokładzie nie było też dowódcy okrętu). 
Tymczasem na tej jednostce skupiła się cała 
furia ataku powietrznego. 

Zagłada USS „Oklahoma”
Trzy celne torpedy otworzyły poszycie lewej 

burty na długości prawie 40 m. Okręt prze-
chylił się, jednak zachował gotowość bojową. 
Niestety, zaledwie kilkanaście sekund później, 
dosięgnęły go kolejne dwie torpedy. Detonacja 
pięciu torped na jednej burcie w niespełna dwie 
minuty – dodatkowo spotęgowana bliskością 
dna zatoki – przekroczyła możliwości nawet 
najdoskonalszego systemu ochrony biernej. 

W trakcie gwałtownego przechylania,  
USS „Oklahoma” został trafiony kolejnymi 
trzema torpedami. Ponadto, jedna torpeda 
przeszła pod kilem pancernika i detonowała 
na betonowym pirsie cumowniczym, uszkadza-
jąc poszycie okrętu z prawej burty. Trzy ostatnie 

torpedy (łącznie, bezpośrednio trafiło ich 
dziewięć w ciągu zaledwie dwunastu minut) 
przypieczętowały los okrętu, który w krótkim 
czasie wywrócił się na lewą burtę i tonął na 
oczach oniemiałych załóg innych jednostek. 
W pułapce, jaką stanowił odwrócony kadłub 
pancernika, zostało uwięzionych około  
czterystu marynarzy. Ich ciche stukanie zagrze-
wało, pracujące w szalonym tempie, ekipy  
ratownicze do największego wysiłku – niestety, 
najczęściej bezskutecznego (pod kierownictwem 
oficera OPA kapitana W. M. Hobby’ego,  
udało się uratować zaledwie 34 marynarzy).

USS „Oklahoma”, niegdyś duma US Navy, 
stał się tego dnia grobem ponad 429 oficerów 
i marynarzy.

USS „Arizona” – 
symbol Pearl Harbor
USS „Arizona” cumował przy kei F-7.  

W pierwszej fazie japońskiego ataku pancer-
nik pozostał nietknięty. Część załogi zdążyła 
nawet obsadzić broń przeciwlotniczą i otwo-
rzyć ogień. Dopiero około godziny 8.06 okręt 
otrzymał cztery bezpośrednie trafienia cięż-
kimi bombami przeciwpancernymi o masie 

800 kg. Pierwsza spadła na śródokręcie, niszcząc 
m.in. kazamatę jednej z armat artylerii śred-
niej kal. 127 mm – nie zdołała jednak przebić 
głównego pokładu pancernego. Druga bomba 
uderzyła tuż przy krawędzi lewej burty, koło 
tylnego masztu, prawdopodobnie detonując  
w „bąblu” przeciwtorpedowym (eksplozja ta 
została błędnie oceniona przez obserwatorów, 
jako trafienie torpedy). Trzecia bomba trafiła 
w czołową płytę pancerną wieży nr 4 armat 
artylerii głównej kal. 356 mm, odbiła się od 
niej i rykoszetem przebiła pokład górny –  
detonując w pentrze stewarda dowódcy okrętu – 
wywołując niewielki pożar. Ponadto, trzy 
bomby spadły tuż obok burt pancernika,  
naruszając poszycie i zasypując okręt odłam-
kami. Bezpośrednio trafiony został również 
stojący obok okręt warsztatowy USS „Vestal”, 
a fragmenty jego konstrukcji spowodowały 
dalsze uszkodzenie pancernika.

Czwarta bomba przyniosła „Arizonie”  
zagładę. Jej wybuch spowodował eksplozję 
magazynu ładunków miotających wieży nr 2. 
W jednej chwili, niemal cała część dziobowa 
przestała istnieć. Fala uderzeniowa rozdęła  
i rozerwała burty poniżej linii wodnej. Obie 
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75 lat po Pearl Harbor
Uderzenie lotnictwa marynarki wojennej Japonii na bazę w Pearl Harbor rozpoczęło pierwsze  
w historii intensywne walki o Pacyfik. Rankiem 7 grudnia 1941 roku piloci japońscy zastali  
amerykańską bazę zupełnie nieprzygotowaną do walki, a w jej sercu największy skarb US Navy –  
8 potężnych pancerników należących do typów: Nevada, Pennsylvania, Tennessee i Colorado. 
Zmasowany atak na „Battleship Row” (tzw. „rząd pancerników”) rozpoczął się o godzinie 8.03,  
od wschodniej strony Ford Island. W jego wyniku wszystkie okręty liniowe zostały uszkodzone.

Część 3
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32 mm pokład górny, 121 mm pokład pancerny 
i 38-89 mm pokład przeciwodłamkowy).  
Poza tym, któryś z nich powinien  
zainicjować zapalnik bomby. Co istotne,  
nawet gdyby jakimś sposobem bomba taka 
dotarła do magazynów ładunków miotają-
cych, to wybuch jej stosunkowo niewielkiej 

lulozę, która poddana testom poligonowym 
nie miała tendencji do eksplozji, a jedynie 
iskrzenia. Wszystkie ładunki miotające na 
ówczesnych amerykańskich pancernikach  
były starannie składowane w specjalnych,  
stalowych pojemnikach, co dodatkowo pod-
nosiło bezpieczeństwo. 

wysokości kadłuba. Proch ten służył do  
wystrzeliwania samolotów z katapult. Ucho-
dził za jedną z najbardziej gwałtownych  
i niestabilnych substancji wybuchowych.  
Tragicznym zrządzeniem losu japońska bomba 
musiała dotrzeć do tego pomieszczenia. Być 
może wpadła do wnętrza przez otwarty luk  
w pokładzie pancernym, omijając w ten  
sposób pierwszą przeszkodę, która powinna 
wzbudzić jej zapalnik. Nastąpiła eksplozja, 
której energia – szukając najłatwiejszego  
ujścia – poszła w głąb kadłuba szybami  
wentylacyjnymi, wchodząc pod barbetę  
chroniącą od góry główny magazyn ładun-
ków miotających. Jednak niezależnie od przy-
czyny eksplozji, zagłada USS „Arizona” na 
zawsze wpisała się w poczet największych 
przypadków i zarazem tragedii w historii  
wojen morskich. 

Pancernika nie remontowano. Usunięto pozo-
stałości nadbudowy, wystające nad powierzchnię 
wody – z wyjątkiem barbety jednej z wież. 
Zdemontowano też artylerię główną okrętu.

W 1962 r. otwarto na wraku – postawione  
w poprzek – pięćdziesięciometrowe mauzoleum 
„USS Arizona Memorial”. Ze zbiorników 
układu przeciwtorpedowego wciąż wyciekają 
kropelki mazutu, powszechnie zwane „łzami 
Arizony”. Okręty wchodzące do Pearl Harbor 
i wychodzące oddają nieoficjalny salut  
honorowy zniszczonemu pancernikowi.
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Rysunki obrazują trafienia torped  
i bomb w amerykańskie pancerniki –  
USS „Oklahoma” (BB-37)  oraz  
USS „West Virginia” (BB-48).  
Miejsca trafienia bomb oznaczono 
literami, natomiast torped – cyframi.

b a n d e r a

dziobowe wieże artylerii głównej uniosły się, 
a następnie zapadły w rozbity kadłub okrętu. 
Pomost nawigacyjny i przedni maszt ugięły 
się ku przodowi. Pancernik osiadł na dnie, 
spowity ogniem i dymem, otoczony płonącą 
ropą. Cały port został zasypany odłamkami. 
W jednej chwili życie straciło 1177 oficerów  
i marynarzy. Zginął także dowódca Pierwszego 
Dywizjonu Pancerników (Battleship Division 
One) kontradmirał Isaac Kidd. Ocalało  
jedynie 337 osób. 

Przyczyna eksplozji na USS „Arizona” nigdy 
nie została jednoznacznie wyjaśniona. Okręt – 
wraz z bliźniaczym USS „Pennsylvania” – 
uchodził w US Navy za jeden z najpotężniej-
szych na świecie. Był bardzo solidnie opance-
rzony i uzbrojony. Między innymi z tego  
powodu uważano, że zastosowane przez  
Japończyków bomby przeciwpancerne  
o masie 800 kg nie były w stanie przebić się 
przez wszystkie pokłady ochronne (w tym  

głowicy bojowej (ok. 30 kg) byłby za słaby, by 
detonować wielotonowe zapasy ładunków 
miotających. Na dodatek, w US Navy – jako 
ładunków – stosowano stabilizowaną nitroce-

Dopiero późniejsze badania wykazały, że 
za zniszczenie okrętu prawdopodobnie odpo-
wiedzialny był niewielki skład czarnego  
prochu dymnego, ulokowany w połowie  
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Kopia pierścienia, jakim gen. Józef Haller zaślubił Polskę z morzem, modele okrętów  
i wodnosamolotów, śmigło z hydroplanu patrolowego – to tylko niektóre eksponaty wystawy 
poświęconej „błękitnemu generałowi” i polskim siłom morskim, które powstały w okresie 
międzywojennym. Ekspozycję można oglądać w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
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W wystawie „Generał Józef Haller, 
bohater odrodzonej Rzeczy-
pospolitej i odzyskanego  
Pomorza” zaakcentowano trzy 

części. Pierwsza przedstawia biografię generała, 
dzieje odzyskania Pomorza w 1920 roku oraz  
historię portu w Pucku – pierwszego  
nadmorskiego portu Marynarki Wojennej. 
Uwagę zwraca reprodukcja ozdobnego formu-
larza zatytułowanego: „Akt Zaślubin Polski  
z Morzem”. Zaprojektował go artysta malarz 
Henryk Uziembło. Widnieją na nim podpisy 
gen. Hallera, Stanisława Wojciechowskiego 
(późniejszego prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej) oraz adm. Kazimierza Porębskiego.

W czasie budowy portu wojennego,  
powstawało też lotnictwo morskie, późniejszy 
Morski Dywizjon Lotniczy. Jego historię oraz 
sprzęt, jakim wówczas dysponował, przedsta-
wiono na wielkoformatowych wydrukach.  
Z dywizjonem jest związana także kolejna 
część wystawy, na którą składają się modele 
wodnosamolotów – ówczesnego wyposażenia 
jednostki. Jest wśród nich włoski wodnosamolot 
pasażerski, bombowy i rozpoznawczy  
„CANT Z-506”. Jedyny egzemplarz tej maszyny 
trafił do Morskiego Dywizjonu Lotniczego 
kilka dni przed wybuchem II wojny światowej. 

Ekspozycja prezentuje także różne modele 
okrętów MW okresu międzywojennego.  
Jednym z nich jest starannie wykonana  

kanonierka „Generał Haller”. W 1920 roku 
Finowie sprzedali okręt polskiej Marynarce 
Wojennej. U nas pełnił funkcję okrętu szkolnego, 
a potem wziął udział w kampanii wrześniowej.

Najcenniejsza jest jednak trzecia część wystawy, 
która prezentuje pamiątki bezpośrednio związane 
z postacią generała Hallera. Jest kopia sygnetu 
Józefa Hallera i kopia pierścienia, który generał 
wrzucił do Bałtyku, dokonując aktu zaślubin 
Polski z morzem. Są też pamiątkowe medale  
z wizerunkiem „błękitnego generała”.

Ekspozycję wzbogacają wielkoformatowe 
kopie fotografii z lat 20. i 30. XX wieku – przed-
stawiające generała, żołnierzy, marynarkę  
wojenną oraz port w Pucku. Ciekawostką jest 
oryginalne (drewniane) śmigło hydroplanu 
LeO H.135, który stacjonował w Pucku  
w latach 1927-1934. 

Dowódca „Błękitnej Armii”

Nieprzypadkowo, ekspozycję udostępniono 
zwiedzającym na początku tego roku. – Jed-
nym z patronów 2017 roku jest gen. Józef 
Haller. Muzeum Marynarki Wojennej  
w Gdyni swoją wystawą zapoczątkowało te 
obchody w muzeach podległych MON – 
podkreślił Robert Tarnowski, kurator wystawy.

Eksponaty i reprodukcje zdjęć pochodzą ze 
zbiorów: Muzeum Marynarki Wojennej,  
Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Ziemi  
Puckiej, Muzeum Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego w Pucku i ze zbiorów prywatnych. 
Wystawę można oglądać do 31 października. 

Postać generała Józefa Hallera nierozerwal-
nie łączy się z okresem, w którym Polska – 
po 123 latach zaborów – odzyskiwała niepod-
ległość. Haller służył w polskich oddziałach 
na terenie Austro-Węgier, utworzonych  
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w 1914 roku przez ochotników z polskich  
organizacji paramilitarnych. Walczył prze-
ciwko Rosji w Karpatach Wschodnich, dowo-
dząc 3. Pułkiem Legionów. W 1916 roku  
został dowódcą II Brygady Legionów, a po ich 
rozformowaniu – dowódcą II Brygady Polskiego 
Korpusu Posiłkowego. Dowodził II Korpusem 
Polskim, w maju 1918 roku, w bitwie z Niemcami 
pod Kaniowem. Był naczelnym dowódcą wojsk 
polskich walczących po stronie ententy.

Panu kmdr. ppor. Piotrowi Pasztelanowi oraz najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia oraz żalu

z powodu śmierci

TEŚCIA

składa dowódca PKW „Czernicki”, koledzy i koleżanki ze sztabu SNMCMG2 
oraz załoga ORP „Kontradmirał X. Czernicki” 

Zbudowano go w 1893 roku w niemieckiej 
stoczni braci Sachsenberg w Rosslau  

nad Elbą. Po zwodowaniu nazwano go 
„Deutschland”. Był parowcem pasażersko- 
-pocztowo-towarowym. 

W 1919 roku polski rząd podjął decyzję  
o zakupie pierwszego okrętu dla tworzącej się 
Marynarki Wojennej. W grudniu Józef Unrug, 
który był wówczas kapitanem marynarki,  
kupił niemiecki parowiec. Pośrednikami tej 

wysłany do Gdańska, celem przejęcia obiektów 
nawigacyjnych wybrzeża morskiego. Gdańsk 
jeszcze był miastem pruskim, nad interesami 
Polski czuwała Delegatura Rządu Polskiego  
z panem Mieczysławem Jałowieckim na czele. 
Jednym z moich zadań było nabycie statku do 
służby hydrograficznej. Po dłuższym szukaniu 
znalazł się stosowny obiekt, mały parowiec  
dwuśrubowy, ongiś służący dla przewozu  
pasażerów do niemieckich kąpielisk na brzegach 
Morza Północnego. Z tej przyczyny był płasko-
denny, co było dla nas ważne, z uwagi na trudno 
dostępną i płytką Zatokę Pucką. (…) Był to 

pierwszy okręt morski, na którym wiosną 
1920 roku podniesiono banderę wojenną Rzeczy-
pospolitej. Nawiasem mówiąc – stałem się wtedy – 
po raz pierwszy i pewnie ostatni – prawnym 
właścicielem statku, pruski Gdańsk bowiem 

Biało-czerwona na Bałtyku

ORP „Pomorzanin” pełnił służbę hydrograficzną do 25 lutego 1922 roku. Został 
skreślony z listy okrętów Marynarki Wojennej i przekazany do Departamentu do 

Spraw Morskich Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Od marca 1922 roku do stycznia 
1924 roku służył w polskiej marynarce handlowej. Nadano mu nową nazwę „Kaszub”. 

Najpierw pełnił funkcję jednostki hydrograficznej, a później wykorzystywano go 
głównie do wycieczek po Zatoce Gdańskiej. 11 stycznia 1924 roku Minister Spraw 

Wojskowych ponownie wcielił jednostkę do Marynarki Wojennej, jako okręt 
hydrograficzny, i przywrócił jej nazwę ORP „Pomorzanin”. Okręt poddano wówczas 

modernizacji. „Pomorzanin” został wycofany ze służby 14 lutego 1932 roku. 

W dniu, w którym generał Józef Haller 
zaślubił Polskę z morzem, wcielono 
do Marynarki Wojennej pierwszy 
polski okręt – ORP „Pomorzanin”. 
Oficjalnie, kilka miesięcy wcześniej, 
kupił tę jednostkę (prywatnie) 
wiceadmirał Józef Unrug. 

transakcji byli bracia Antoni i Stanisław  
Leszczyńscy, którzy kilka miesięcy wcześniej 
założyli w Gdańsku pierwszą polską firmę  
żeglugową – Towarzystwo Akcyjne „Gryf”  
Żegluga Morska Poznań – Gdańsk – Gdynia. 
Wiele lat później, w czasopiśmie „Nasze Sygnały”, 
Józef Unrug tak opisał zakup pierwszego  
polskiego okrętu: „Z końcem roku zostałem 

nie uznawał rządów polskich, wskutek czego 
statek kupić mogłem tylko na własne imię”.

19 lutego 1920 roku kpt. mar. Józef Unrug 
został pierwszym szefem Urzędu Hydrograficz-
nego, którego tradycje kontynuuje Biuro  
Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

b a n d e r a

W 1919 roku gen. Józef Haller wrócił do 
Polski, z „Błękitną Armią” utworzoną we 
Francji. 10 lutego 1920 roku, w Pucku, doko-
nał zaślubin Polski z morzem.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl



18 lat Marynarki Wojennej w NATO

Minęło 18 lat od dnia, kiedy Polska przystąpiła do paktu 
północnoatlantyckiego. Z tej okazji na Skwerze Kościuszki 
w Gdyni, w asyście Kompanii Honorowej MW i Orkiestry 

Reprezentacyjnej MW, 12 marca odbyła się uroczystość upamiętniająca 
to wydarzenie. Obok polskiej flagi, na maszt została podniesiona flaga 
NATO. Dla podkreślenia rangi wydarzenia, z pokładu historycznego 
niszczyciela ORP „Błyskawica” został oddany salut armatni, składający 
się z 13 wystrzałów. 

Przy nabrzeżu Skweru Kościuszki można było wejść na pokłady 
okrętów, na co dzień stacjonujących w porcie wojennym w Gdyni, 
takich jak: rakietowy ORP „Grom”, podwodny ORP „Bielik” oraz 
Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica”. Można było także zapoznać się ze 
sprzętem wojskowym, będącym w wyposażeniu jednostek 3. Flotylli 
Okrętów, w tym: Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego,  
43. Batalionu Saperów oraz Brzegowej Grupy Ratowniczej. 

Polskie okręty wielokrotnie prowadziły działania w ramach stałych 
zespołów NATO oraz operacji antyterrorystycznej „Active Endeavour” 
na Morzu Śródziemnym, łącznie spędzając ponad 8 lat pod flagą  
paktu północnoatlantyckiego. 
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To była największa impreza masowa, 1 marca towarzysząca 
obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  
Bieg „Tropem Wilczym” objął swoim patronatem  
minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. 

Biegali dla „wyklętych”

W organizację V edycji biegu, 
były zaangażowane jednostki pod-
ległe 3. Flotylli Okrętów, w tym: 

Komenda Portu Wojennego, Dywizjon  
Okrętów Wsparcia, Ośrodek Szkolenia Żeglar-
skiego MW i Morska Jednostka Rakietowa. 
Marynarze brali udział w Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Gdyni, Rumi i Siemirowicach. 

„Tropem Wilczym” pobiegli 
także marynarze z 3. FO, przeby-
wający na misjach wojskowych 
poza granicami kraju. Około 95 
polskich i amerykańskich żołnierzy 
pobiegło „Tropem Wilczym” w bazie 
Gamberi w Afganistanie. Dokładnie 
w samo południe czasu polskiego 
(15.30 czasu lokalnego) ruszyli na 
trasę, by oddać hołd żołnierzom 
polskiego podziemia antykomunistycz-
nego, działającego w latach  
1944-1963. Pierwsze i drugie miejsce zajęli 
żołnierze amerykańscy, natomiast na trzecim 
miejscu przybiegł dowódca polskiego plutonu 
ochrony ppor. Karol Knap. Organizatorem 
biegu V zmiany PKW RSM był kmdr ppor. 
Rafał Prętnik z 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 

Aby wziąć udział w biegu, wystarczał brak 
przeciwwskazań lekarskich do uprawiania 
sportu wytrzymałościowego. Tego typu impreza 
masowa to świetna okazja do oddania hołdu 
żołnierzom wyklętym i jednocześnie promocja 
sportu. Dobrym pomysłem była możliwość 

wyboru dystansu, na jakim można było się 
zmierzyć. Dystans biegu głównego wynosił 
1963 metry, a biegu towarzyszącego –  
10 kilometrów. Na krótszym dystansie biegały 
najczęściej rodziny z dziećmi i osoby o słabszej 
kondycji. Na dłuższym dystansie biegli bardziej 

zaprawieni biegacze – powiedziała por. mar. Anna 
Sech, uczestniczka Biegu „Tropem Wilczym”. 
Warto dodać, że dystans 1963 metrów nawią-
zuje do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz 
Wyklęty – Józef Franczak, pseudonim „Lalek”. 

Każdy uczestnik biegu, w ramach pakietu  
z numerem startowym, otrzymał pamiątkową 
koszulkę z wizerunkiem patrona biegu.  
Dodatkową atrakcją dla „Wilków”, biorących 
udział w biegu w Gdyni, była możliwość zwie-
dzenia Muzeum MW. Ideą biegu było, przede 
wszystkim, uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych oraz przybliżenie społeczeństwu ich historii. 

Pierwsza impreza „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” odbyła się  

w 2013 roku. Zorganizowała ją, 
w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego, 
grupa pasjonatów i działaczy  
społecznych. Bieg miał charakter 
surwiwalowy, a wzięło w nim 
udział 50 osób. Rok później, dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu ludzi  
z Fundacji Wolność i Demokracja, 
która organizuje go do dzisiaj, bieg 
zaczął nabierać rozpędu i został 
przeniesiony w miejsce znane  
z późniejszych edycji w Warszawie – 
Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 
1500 biegaczy. Od 2015 roku bieg 
ma charakter ogólnopolski i na stałe 

został wpisany do kalendarza wydarzeń biego-
wych. W tym roku, w całej Polsce, „Tropem 
Wilczym” pobiegło około 60 tysięcy osób,  
w blisko 240 miastach.

Pani Jolancie Stankiewicz
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składa komendant, kadra oraz pracownicy wojska 
Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP

Panu st. szer. Tadeuszowi Burandtowi
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA

składa komendant, kadra oraz pracownicy wojska 
Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl
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