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Szanowni Czytelnicy!

Podczas Święta Marynarki Wojennej oddano hołd pokoleniom marynarzy, którzy 
wiernie służyli Polsce pod biało-czerwoną banderą na wszystkich morzach 
i oceanach świata. Zaprezentowano także, mimo ograniczeń wynikających ze 

stanu pandemii, współczesne oblicze morskiego rodzaju sił zbrojnych. 
Tegoroczne manewry polskich sił zbrojnych, pod kryptonimem „Anakonda”, odbyły 

się z kluczowym udziałem Marynarki Wojennej. O kulisach ich planowania oraz 
przebiegu, a także o wizji rozwoju Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego opowiada jego dowódca wiceadm. Krzysztof Jaworski.

Zapraszamy także do interesującego wywiadu z dowódcą 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
kadm. Piotrem Nieciem „Kluczem jest profesjonalizm” oraz rozmowy z szefem Biura 
Hydrograficznego MW kmdr. Dariuszem Kolatorem, w rubryce „Zawód marynarz”.

Z okazji 55. rocznicy utworzenia 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu, przypominamy 
historię tego rozwiązanego (w 2006 roku) związku taktycznego MW, o której opowiada 
jego ostatni dowódca kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław Dyrcz.

Orkiestra Reprezentacyjna MW, będąca swoistą muzyczną wizytówką polskiej floty, 
obchodziła 100-lecie istnienia. Jest dumą i ambasadorem Polski za granicą. 

Barkentyna szkolna ORP „Iskra” to jednostka wyjątkowa w polskiej Marynarce 
Wojennej. Odwiedzamy jej pokład i „Pod pełnymi żaglami” wypływamy w krótki rejs 
przybliżający historię i obecną rolę jednostki w systemie szkolenia morskiego.

Polecamy także: analizę cyklu o NATO, pierwszą część artykułu o uzupełnianiu 
zapasów na morzu (RAS), artykuł „Niewybuchy wciąż groźne” – o służbie nurków-
-minerów 8. FOW, artykuł o nowym kierunku rozwoju Marynarki Wojennej Finlandii, 
a także kolejny odcinek cyklu „Morskie skrzydła Rzeczpospolitej”. 
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Prezydent RP Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak obserwowali – 8 czerwca – epizod 
manewrów „Anakonda 2020” na Centralnym Poligonie Sił 

Powietrznych w Ustce. Największe narodowe ćwiczenie Wojska 
Polskiego jest organizowane – co dwa lata – przez Dowództwo 
Operacyjne RSZ. Wzięło w nim udział ok. 5 tys. żołnierzy Wojsk 
Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Ze względu na 
sytuację epidemiczną, odbyło się w zmienionej formule oraz bez 
udziału żołnierzy wojsk krajów sojuszniczych. 

„Gratuluję wszystkim, którzy to ćwiczenie przygotowywali” – 
podkreślił prezydent RP. Dodał także, że realizując ćwiczenie 
„Anakonda 2020” oraz „Defender Europe 2020” – mimo ograniczeń 
związanych z pandemią – państwa NATO zademonstrowały, że mogą 
skutecznie wykonywać zadania bojowe i zobowiązania sojusznicze.

„Współpraca między poszczególnymi rodzajami sił zbrojnych 
odbywa się w sposób modelowy” – dobitnie zaznaczył minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wskazał na bliskie relacje 
z sojusznikami – „Wspólnie dbamy o to, żeby wschodnia flanka sojuszu 
północnoatlantykiego była bezpieczna” – podkreślił. 

Tegoroczne ćwiczenie było ukierunkowane – w głównej mierze – na 
działania sił MW, którymi dowodziło Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwo Komponentu Morskiego w Gdyni. W ramach jego 
kolejnych etapów, 3 czerwca odbył się tzw. „Navy Day”, który był 
swoistą prezentacją możliwości morskiego rodzaju sił zbrojnych.



z a w ó d  m a r y n a r z

FO
T.

 E
D

YT
A 

G
Ó

R
SK

A

Czy od początku interesowała pana 
hydrografia morska?

Już na drugim roku studiów dokonałem 
wyboru. W trakcie praktyki okrętowej  
w Świnoujściu miałem możliwość wejścia na 
okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz”, który 
akurat zawinął do portu, by uzupełnić zapasy. 
Poznałem warunki i specyfikę służby na nim.
Los sprawił, że po ukończeniu WSMW do-
stałem przydział do Oddziału Zabezpieczenia 
Hydrograficznego MW (obecnie – Dywizjon 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW) i tra-
fiłem na ten okręt. Tuż po zameldowaniu 
się u dowódcy, okazało się, że za kilka 
godzin jednostka wychodzi w morze – 
na niemal trzy tygodnie. Tak zaczęła się 
moja zawodowa służba wojskowa. 

Dlaczego wybrał pan właśnie 
Marynarkę Wojenną?

W domu rodzinnym były silne tradycje 
morskie. Ojciec pływał na statkach  
marynarki handlowej, a wcześniej odbył 
służbę wojskową na okrętach, jednak 
nie chciał, abym poszedł w jego ślady – 
ze względu na długą absencję w domu, 
związaną z tą profesją. Zgodziłem się  
z nim, że służba we flocie handlowej nie 
jest dobrym pomysłem na życie, więc 
związałem się z Marynarką Wojenną.

Co jest najważniejszym zadaniem 
Biura Hydrograficznego MW?

Pełnimy ustawową rolę państwowej 
służby hydrografii i kartografii mor-
skiej. Utrzymywanie takiej służby jest 
obowiązkiem każdego państwa morskiego. 
Naszym podstawowym zadaniem jest zapew-
nienie bezpiecznej żeglugi na polskich obszarach 
morskich. Aby to zrealizować – aktualizujemy  
i wydajemy mapy oraz publikacje nautyczne 
(m.in.: „Locja Bałtyku. Wybrzeże polskie”, 
„Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych” oraz 
„Wiadomości żeglarskie”). Prowadzimy także 
całodobową służbę operatora dyżurnego Krajo-
wego Systemu Ostrzeżeń Nawigacyjnych. 

Najważniejsi są jednak doświadczeni 
i profesjonalni pracownicy.

Tak. Biuro Hydrograficzne MW jest małą 
instytucją. Liczba pracowników jest kilka-
krotnie mniejsza niż w podobnych struktu-
rach w Szwecji czy w Niemczech. Mamy  

oddany zespół, który jest świadomy swoich 
obowiązków i odpowiedzialności. Precyzja  
i skrupulatność jego pracy przekłada się bez-
pośrednio na końcowy efekt – bezpieczeń-
stwo żeglugi. Załoga – kadra i pracownicy – to 
solidny „fundament” służby hydrograficznej. 

Nie tylko BHMW pracuje na rzecz 
polskiej hydrografii morskiej.

Biuro jest ogniwem nadrzędnym w hydro-
grafii morskiej. Chociaż nie posiada w swojej 
strukturze tzw. jednostek pomiarowych, które  
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instytucji. Obecnie, spływają do nas np. dane 
związane z: planowaną budową farm wiatro-
wych na Bałtyku; inwestycjami portowymi  
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu 
oraz pracami przy przekopie Mierzei Wiślanej. 
Dzięki temu, nasza baza danych hydrograficz-
nych szybko się powiększa. 

Jak często są aktualizowane mapy 
morskie?

To zależy, przede wszystkim, od liczby  
nanoszonych poprawek i wprowadzania  

nowych danych. Rocznie wydajemy około 
kilkadziesiąt poprawek na jedną mapę. 
Nawigator jednostki pływającej musi 
być świadomy, że mapy morskie się dez- 
aktualizują. Pozyskujemy informacje  
o zmianach dna morskiego i przekazujemy 
je na okręty i statki, gdzie poprawki są 
nanoszone ręcznie. Jeżeli jest ich tak dużo, 
że mapa staje się mało czytelna, wtedy 
taką mapę aktualizujemy – wydając nową. 
W zależności od mapy, następuje to co 
dwa, trzy lub 4 lata. Mapy elektroniczne 
są także aktualizowane na bieżąco. Świa-
towe standardy tworzenia map morskich 
ustanawia Międzynarodowa Organiza-
cja Hydrograficzna (ang. International 
Hydrographic Organization – IHO). My 
także bierzemy udział w ich precyzowaniu 
i wdrażamy je na etapie produkcji map. 
Każda wydana mapa musi odpowiadać 
tym samym standardom, aby nawigator 
na statku wiedział, że (korzystając z róż-
nych źródeł map) znajdzie tam te same 
oznaczenia, symbole i znaki. Mapy, które 

wydaje BHMW, dzielą się (ze względu na skalę 
i obszar, jaki przedstawiają) na: generalne, 
brzegowe, podejściowe i portowe. Zasięgiem 
obejmują Morze Bałtyckie oraz Cieśniny Bał-
tyckie ze wschodnią częścią Skagerraku. 

Co jest obecnie największym wyzwa-
niem dla BHMW? 

Technologia pozyskiwania informacji hydro-
graficznej zmieniła się przez lata. Na mapach 
naszych akwenów część informacji jest poka-
zana tak, jak była pozyskana np. w latach 80. 
czy 90. ubiegłego wieku – czyli echosondą 
jednowiązkową. Nowoczesna technologia – 
dokładne systemy pozycjonowania, a przede 
wszystkim precyzyjne systemy pomiaru głębo-
kości, takie jak echosonda wielowiązkowa – 

Z komandorem Dariuszem Kolatorem,  
szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, 

rozmawia Edyta Górska. 

Na straży bezpieczeństwa żeglugi

wykonują pomiary batymetryczne na morzu 
czy geodezyjne na brzegu, to (na podstawie 
„Ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej 
Polskiej i administracji morskiej” oraz roz-
porządzeń dotyczących tej dziedziny) wszelkie 
informacje i dane z wykonywanych badań  
oraz pomiarów na morzu (dokonywanych przez 
różne podmioty) trafiają do BHMW, które 
posiada i aktualizuje bazę danych. Informacje 
takie dostarcza: Dywizjon Zabezpieczenia 
Hydrograficznego MW (wchodzi w skład  
3. Flotylli Okrętów w Gdyni), który dysponuje 
wyspecjalizowanymi okrętami, kutrami oraz 
motorówkami hydrograficznymi; urzędy morskie 
oraz wszyscy, którzy wykonują prace badaw-
cze lub inne na polskich obszarach morskich 
na zlecenie podmiotów gospodarczych lub  
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umożliwia szybkie zdobycie dokładniejszych 
informacji o dnie morskim. Chcemy wyko-
rzystać ją do zbadania dna polskich obszarów 
morskich. Jest to dla nas wyzwanie na kolejne 
lata. Obecnie dysponujemy danymi zebranymi 
tą technologią z akwenów o głębokościach do 
20 m – ponieważ są najistotniejsze dla bez-
pieczeństwa żeglugi. Stanowią one około 27% 
akwenów (o powierzchni ponad 30 tys. km²), 
za które jesteśmy odpowiedzialni. 

Biuro wdraża aktualnie nowoczesne 
systemy do pozyskiwania i opracowy-

wania danych batymetrycznych.
Przechodzimy na nowy system opracowy-

wania informacji, które wpływają do BHMW. 
Wprowadzamy nowoczesne oprogramowanie, 
przede wszystkim w celu utworzenia jedno-
litej bazy batymetrycznej, która jest źródłem 
danych dla wszystkich naszych produktów – 
map papierowych, map cyfrowych oraz 
publikacji nautycznych. Współpracujemy blisko 
z DZH MW, wspierając go w pozyskaniu naj-
nowszego sprzętu – autonomicznych pojazdów 
nawodnych i podwodnych. 

Z jakimi podmiotami gospodarki mor-
skiej i instytucjami kooperuje BHMW?

Współpracujemy ściśle z administracją 
morską (czyli z urzędami morskim), a także 
z uczelniami morskimi. Pełnimy również funk-
cję tzw. Gestora w zakresie sprzętu nawigacyj-
nego i hydrograficznego oraz radiolokacyjnego. 
Dlatego współpracujemy także z podmiotami, 
które produkują lub montują tego typu sprzęt na 
okrętach Marynarki Wojennej. 

Bogata historia polskiej hydrografii 
morskiej zazębia się ze współczesnością.

Praca hydrografa jest niemal taka sama, 
jak 100 lat temu. Cele są takie same, ale techno-
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Komandor DARIUSZ KOLATOR urodził się 14 listopada 1962 roku w Gdańsku. W 1987 roku ukończył studia na Wydziale Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Trafił do Oddziału Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki 
Wojennej. Pełnił obowiązki hydrologa na okręcie hydrograficznym ORP „Heweliusz” i ORP „Kopernik”. W 1989 roku został dowódcą działu 
nawigacyjnego ORP „Kopernik” i wziął udział w rejsie badawczym po Pacyfiku. W 1994 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy 
ORP „Arctowski”. W 1996 roku uzyskał prawo dowodzenia okrętem proj. 874 (ORP „Arctowski” i ORP „Heweliusz”). W latach 2000-2003 
pełnił funkcję zastępcy dowódcy-szefa sztabu Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. W 2003 roku objął stanowisko starszego 
specjalisty ds. Marynarki Wojennej w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym (PNPW) przy SHAPE (ang. Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe – Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił NATO w Europie), z siedzibą w belgijskim Mons. W 2007 roku 
został dowódcą Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. W latach 2010-2013 pełnił funkcję zastępcy Polskiego Narodowego 
Przedstawiciela Wojskowego przy SHAPE. W 2013 roku został zastępcą szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, a w 2019 roku 
jego szefem. Jest absolwentem podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a także 
podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w US Naval War College w Newport (USA). Jest żonaty i ma dwie córki.

informacje hydrograficzne np. Wielkiej Brytanii, 
która wydaje mapy i publikacje nautyczne także 
na Bałtyk. Z kolei my wykorzystujemy np. infor-
macje duńskiej czy szwedzkiej służby hydro-
graficznej. Współpracujemy także z niemieckimi 
hydrografami, wydając trzy zestawy map dla 
małych jednostek pływających. Uczestniczymy 
w globalnym systemie wymiany informacji nau-
tycznej, w ramach Międzynarodowej Organizacji 
Hydrograficznej. Bierzemy udział w coraz 
większej liczbie jej komitetów i grup robo-
czych. Przedstawiciele BHMW uczestniczą 
w obradach Zgromadzenia Ogólnego Między-
narodowej Organizacji Hydrograficznej – naj-
bliższe jest planowane w Monako, w listopadzie. 
Ponadto, jesteśmy przecież członkiem NATO 
i również w tym obszarze istnieje pełna współ-
praca i wymiana informacji. W tym roku 
mieliśmy być np. organizatorem spotkania 
natowskiej grupy roboczej ds. morskiej infor-
macji geoprzestrzennej, które (z powodu 
epidemii COVID-19) najprawdopodobniej 
odbędzie się w formie wideokonferencji.

Szczególnie ważna jest współpraca 
hydrografii państw nadbałtyckich.

W ubiegłym roku byliśmy organizatorem 
XXIV Konferencji Komisji Hydrograficznej 
Państw Morza Bałtyckiego (ang. Baltic Sea 
Hydrographic Commission – BSHC), po której 
szef BHMW objął funkcję przewodniczącego 
tej komisji. W tym roku, przed wybuchem 
pandemii, zorganizowaliśmy spotkanie grupy 
roboczej CDWG (ang. Chart Datum Working 
Group), działającej w ramach BSHC. Bardzo 
blisko współpracujemy ze szwedzkim biurem 
hydrograficznym, które pełni wiodącą rolę 
w systemie ostrzeżeń nawigacyjnych na Bałtyku. 
Niestety, planowana we wrześniu konferencja 
BSHC w Sztokholmie prawdopodobnie też 
zostanie przeprowadzona zdalnie.
BSHC w Sztokholmie prawdopodobnie też 

logia pozyskiwania informacji ewoluowała. 
Mimo tego, cierpliwość nadal jest niezbędna 
w pracy hydrografa. Zbieranie materiałów – 
w tym sondowanie morza – musi się odbywać 
dokładnie, aby zebrane informacje były wiary-
godne. W nie tak odległej przeszłości, karto-
grafowie nanosili ręcznie na mapy pozycje 
z głębokościami. Obecnie – mimo cyfryzacji 

i ułatwień – owa cierpliwość i precyzja pracy 
są nadal obligatoryjne. Każdy błąd na mapie 
klasycznej lub cyfrowej przekłada się na ryzyko 
na morzu. Dokładamy wszelkich starań, aby 
pływanie na naszych wodach, bez względu 
na rejon, było bezpieczne.

Jak dzisiaj wygląda współpraca BHMW 
na arenie międzynarodowej? 

Porozumienia zawarte z państwami nad-
bałtyckimi, ale również Admiralicją Brytyj-
ską, ułatwiają wymianę informacji nautycznej. 
Udostępniamy (na zasadach komercyjnych) 
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Wielka gala banderowa na Oksywiu

Dowódca generalny RSZ gen. Jarosław 
Mika nadał tytuł honorowy „Przodujący 

Pododdział Marynarki Wojennej” (za 2019 rok) 
8. Kołobrzeskiemu Batalionowi Saperów 
w Dziwnowie. To jedno z najbardziej prestiżo-
wych wyróżnień rokrocznie przyznawanych 
jednostkom Wojska Polskiego. Podczas uroczy-
stości w sali tradycji – 24 czerwca – dowódca 
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Z okazji Święta Marynarki Wojennej – 
26 czerwca – w Porcie Wojennym Gdynia 

odbył się uroczysty apel. Uczestniczyli w nim: 
inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański, 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. 
Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 8. Flotylli 

8. Kołobrzeski Batalion Saperów wyróżniony
8. Flotylli Obrony Wybrzeża kadm. Piotr 
Nieć wręczył dowódcy jednostki proporzec 
honorowy, a jej kadrze – amarantowe sznury 
wyróżniające. Podkreślił także swoje uznanie 
dla saperów oraz ich duże znaczenie w struk-
turach świnoujskiej flotylli – którą tworzą nie 
tylko okręty operujące na morzu, ale również 
jednostki brzegowe. „Udowodniliście swoim 
zaangażowaniem oraz bardzo ciężką, trudną 
i odpowiedzialną pracą, że w pełni zasłużyliście 
na wyróżnienie tytułem honorowym” – dodał.

Dla dowódcy jednostki kmdr. por. Wojciecha 
Chrzanowskiego i jego podwładnych było to 
także docenienie ich zaangażowania w reali-
zację stawianych przed nimi celów. Zaznaczył, 
że nie byłoby wyróżnienia, gdyby nie wzorowe 
podejście do służby kadry i wsparcie ze strony 
pracowników cywilnych. Istotne jest także 
poczucie wspólnoty, gdyż saperzy na co dzień 

Upamiętniono – 8 maja – 75. rocznicę 
zakończenia II wojny światowej w Europie. 

Delegacja Marynarki Wojennej – pod przewod-
nictwm dowódcy 3. FO kadm. Mirosława 

Obrony Wybrzeża kadm. Piotr Nieć i rektor-
-komendant Akademii Marynarki Wojennej 
kadm. prof dr hab. Tomasz Szubrycht. 

Odczytano list okolicznościowy dowódcy 
generalnego RSZ gen. Jarosława Miki, który 
złożył podziękowania kadrze MW za profesjo-
nalizm i poświęcenie w służbie. 

Inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański 
podkreślił znaczenie marynarskiego święta 
w promowaniu morskiego rodzaju sił zbrojnych 
w społeczeństwie. „Marynarka Wojenna, mimo 
wielu wyzwań i trudności, stara się wypełniać 
stawiane przed nią zadania, utrzymując goto-
wość do działania zarówno w układzie naro-
dowym jak i sojuszniczym – nie tylko na Morzu 
Bałtyckim, ale i poza nim” – zaznaczył. 

W dalszej części uroczystości dokonano 
otwarcia Punktu Redowego (PR-1), który 

Jurkowlańca – złożyła wiązankę kwiatów na 
wodach Zatoki Gdańskiej, z pokładu okrętu 
ratowniczego ORP „Maćko”. Oddano hołd 
marynarzom, którzy uczestniczyli w działaniach 
zbrojnych na morzu w latach 1939-1945.  

W uroczystości wzięli udział także: szef 
szkolenia 3. FO kmdr Albert Figat, dowódca 
Dywizjonu Okrętów Bojowych kmdr Robert 
Szymaniuk oraz komendant KPW Gdynia 
kmdr por. Przemysław Czernuszyc.

Modlitwę liturgiczną za poległych podczas 
II wojny światowej odmówił dziekan MW 
ks. kmdr Zbigniew Rećko.

Polska Marynarka Wojenna uczestniczyła 
w największych operacjach morskich aliantów. 

wznowił działalność. Dowódca 3. FO kadm. 
Mirosław Jurkowlaniec podkreślił znaczenie 
odpowiedniego chronienia wejścia do basenu 
portowego, jako strategicznie istotnego dla 
jego bezpieczeństwa. Załodze, która roz-
poczęła w nim niezwykle odpowiedzialną 
służbę, życzył spokojnego jej przebiegu oraz 
skuteczności w codziennym działaniu.

P E R Y S K O P

mierzą się z niebezpieczeństwami – likwidując 
np. zagrożenia ze strony niewybuchów, głównie 
z czasów II wojny światowej.

*    *    *
W przeszłości batalion wyróżniono (m.in.) 

medalem „Za zasługi dla MW” i mianem 
„Przodujący Pododdział Brzegowy MW”, 
a w 2014 roku został wyróżniony „Wpisem do 
Księgi Honorowej Wojska Polskiego”. 
a w 2014 roku został wyróżniony „Wpisem do 

Wieniec dla bohaterów II wojny światowej
Chlubne karty bojowe zapisały (m.in.) załogi 
niszczycieli: ORP „Błyskawica”, ORP „Burza”, 
ORP „Grom” i ORP „Piorun”, a także okrętów 
podwodnych: ORP „Dzik”, ORP „Orzeł”, 
ORP „Sokół” i ORP „Wilk”.

służbę, życzył spokojnego jej przebiegu oraz 
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Zapewnienie bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych 
to główne zadanie Marynarki Wojennej. Wydzielony zespół jednostek 
3. Flotylli Okrętów ćwiczył – od 10 do 15 maja – operacje związane 
z utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady 
morskiej kraju, oznaczającej odcięcie od źródeł zaopatrywania.

Konwój pod ochroną

W ćwiczeniach uczestniczyły małe 
okręty rakietowe – ORP „Orkan” 
i ORP „Piorun” – oraz korweta ZOP 

ORP „Kaszub”. Celem przeprowadzonego 
szkolenia było wszechstronne przygoto-
wanie załóg okrętów do realizacji zadań 
zgodnie z przeznaczeniem jednostek. 

Podczas realizacji epizodów szkolenia 
na morzu, załogi okrętów wykonały strze-
lania artyleryjskie i zadania z użyciem broni 
podwodnej. Prowadziły także monitoring 
żeglugi oraz kontrolę sytuacji powietrznej 
i nawodnej. Doskonaliły również: 
manewrowanie w szykach, procedury 
łączności, obronę przeciwawaryjną oraz 
elementy ratownictwa morskiego (SAR). 

Scenariusze ćwiczeń, jakie wykonują 
załogi okrętów, obejmują (m.in.) operacje 

związane z osłoną i obroną morskich szlaków 
komunikacyjnych na Morzu Bałtyckim. 
W tym celu są realizowane epizody związane 
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Warto podkreślić, że każdego dnia na Bał-
tyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek. 
Jest prowadzona wymiana handlowa i transfer 
surowców oraz trwa ruch pasażerski (obecnie 
zakłócony przez stan pandemii). W polskich 
portach jest przeładowywanych (średnio) ponad 
100 mln ton ładunków rocznie. Jeden konte-
nerowiec jest w stanie dostarczyć ponad 15 tys. 
kontenerów, a na wycieczkowcu może być 
ponad 3 tys. pasażerów. To wybrane przykłady 
rosnącego znaczenia transportu morskiego, 
zarówno dla rozwoju regionu nadmorskiego 

jak i całej gospodarki kraju. 
Scenariusze ćwiczeń realizowanych przez 

siły Marynarki Wojennej opierają się (m.in.) 
na analizie powyższej sytuacji. Zatem klu-
czowe epizody ćwiczeń na morzu obejmują 
wspólne – skoordynowane działania ze-
społów okrętów i lotnictwa morskiego na 
rzecz osłony transportu morskiego i zapew-
nienia bezpieczeństwa żeglugi. Główny 
nacisk jest kładziony na przeciwdziałanie 
atakom z wody i z powietrza oraz atakom 
okrętów podwodnych. Tego rodzaju ćwi-

czenia są istotne dla tworzenia atmosfery bez-
pieczeństwa na Bałtyku oraz przygotowania się 
do zwalczania potencjalnych zagrożeń.

B A N D E R A

75 lat Klubu MW „Riwiera”
Z powodu pandemii, jubileusz obchodzono – 

18 czerwca – kameralnie. Spotkanie 
w sali kolumnowej (niemal stuletniego, zabyt-
kowego budynku – przedwojennego hotelu 
„Riwiera Polska”) uświetnił występ Zespołu 
Wokalnego Klubu MW „Riwiera”. Placówką 
kieruje kmdr por. Klaudiusz Nowaczyk.

Dowódca 3. Flotylli Okrętów w Gdyni 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec złożył obecnej 
kadrze klubu oraz jej poprzednikom serdecz-
nie podziękowania za trudny do przecenienia 
wkład w krzewienie kultury i tradycji mor-
skich w środowisku Marynarki Wojennej oraz 
kreowanie wspaniałej – twórczej atmosfery.

W jubileuszu uczestniczył także dowódca 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 
Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof 
Jaworski. Okolicznościowe listy gratulacyjne 
przesłali – prezydent Gdyni Wojciech Szczurek 
oraz dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury 
i Dziedzictwa MON dr hab. Paweł Hut.

pieczeństwa na Bałtyku oraz przygotowania się 

oraz dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury 

B A N D E R A

z działaniami antyterrorystycznymi i anty-
pirackimi, a także operacjami stabilizacyjnymi 
oraz humanitarnymi. 
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Dowodzi pan Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwem Komponentu 

Morskiego od 2018 roku. 
Jest to jednostka szczebla taktycznego,  

podległa dowódcy operacyjnemu RSZ, prze-
znaczona do dowodzenia wydzielonymi siłami 
Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych oraz 
Sił Powietrznych – przewidzianymi do pro-
wadzenia działań na kierunku morskim  
w czasie pokoju, kryzysu i ewentualnego kon-

fliktu zbrojnego. Katalog naszych zadań jest  
naprawdę obszerny. Można rzec, że stoję na 
czele wyspecjalizowanego – mobilnego sztabu. 

Jaka jest zasadnicza rola jednostki?

Przede wszystkim, co oczywiste, dowodzimy 
siłami polskiej Marynarki Wojennej podczas 
wykonywania przez nie zadań na morzu,  

na lądzie i w powietrzu. Zajmujemy się także 
planowaniem ich operacji. Pełnimy istotną 
funkcję koordynatora działań wielonarodowych 
sił morskich, operujących pod egidą sojuszu 
północnoatlantyckiego. Uczestniczymy również 
w certyfikowaniu okrętów – wchodzących  
w skład 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża – wydzielanych do stałych i doraź-
nych zespołów sił NATO. Jesteśmy ważnym 
elementem systemu obrony państwa. Nasza 

rola nie ogranicza się do bycia swego rodzaju 
„głównym stanowiskiem dowodzenia na 
okręcie”. Mamy znacznie szerszy zakres 
działania. Współpracujemy z Morską Służbą 
Poszukiwania i Ratownictwa oraz z Biurem 
Hydrograficznym MW (uczestniczymy – przez 
zbieranie i analizę danych – w przygotowaniu 
prognoz pogody i ostrzeżeń hydrometeoro- 
logicznych, zarówno dla statków jak i dla 

okrętów). Ponadto, kierujemy przedsię- 
wzięciami planistyczno-organizacyjnymi  
i koordynacyjnymi, związanymi z bezpieczeń-
stwem żeglugi. Odpowiadamy za koordynację 
pracy systemu wykrywania skażeń w naszej 
strefie odpowiedzialności. Pełnimy istotną rolę 
analityczną, w ramach Krajowego Systemu 
Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Moni-
torujemy gotowość wyznaczonych sił MW do 
walki ze skutkami klęsk żywiołowych.

Działalność COM-DKM najczęściej 
jest niewidoczna, nie wysuwa się na 

pierwszy plan.
Wynika to ze specyficznego charakteru 

jednostki. Realizowane w niej zadania nie  
są zbyt „ekspozycyjne”. Jednakże, nasza  
służba – zarówno na morzu jak i wewnątrz 
kraju – jest istotna z punktu widzenia koor-
dynacji prowadzonych działań. Pozostajemy 
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Z wiceadmirałem Krzysztofem Jaworskim,  

dowódcą Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego, rozmawia Rafał Kamiński.
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morskim, który tworzyły wydzielone siły MW. 
Oprócz okrętów, ćwiczyły również jednostki 
brzegowe oraz lotnicze. Warto podkreślić, że 
zadania COM-DKM były związane nie tylko 
z udziałem w ćwiczeniach. Jako jednostka 
dowodzenia taktycznego, byliśmy zaangażowani 
w ich organizację już na etapie planowania. 
Pracowaliśmy w składzie tzw. zespołu autor-
skiego, kierowanego przez Dowództwo 
Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Stan 
pandemii wymusił na nas, co oczywiste, 
wprowadzenie pewnych korekt do oryginal-
nych planów. To także była cenna lekcja – 
sprawdzian umiejętności dostosowania prowa-
dzonych działań do zmieniającej się sytuacji.

Jak wyglądała, z pańskiej perspektywy, 
współpraca z pozostałymi rodzajami 

sił zbrojnych?
Działaliśmy wspólnie od początku manew-

rów. Niezależnie od zaangażowania na morzu, 
jednostki MW pełniły rolę zaplecza dla sił 
ćwiczących (m.in.) na Centralnym Poligonie 
Sił Powietrznych w Ustce. Niemal każdy epizod 
ćwiczenia był związany ze współpracą między 
komponentami – np. podczas namierzania 
okrętu podwodnego czy ewakuacji rannych 
z pokładu okrętu, kiedy to współdziałaliśmy 
z załogami śmigłowców ZOP i śmigłowców 
ratowniczych lotnictwa morskiego. Znakomitym 
przykładem wspólnych działań był epizod 
„joint fire”, prowadzony – jak sama nazwa 
wskazuje – w ramach tzw. operacji połączonych. 
W jego trakcie, ćwiczące siły (lądowe, po-
wietrzne i morskie)  przeprowadziły wspólny – 
skoordynowany atak na cele nawodne i pod-
wodne potencjalnego przeciwnika. Śmigłowce 
ZOP Mi-14 PŁ dokonały zrzutu bomb głębi-
nowych. Z kolei, okręty 3. Flotylli Okrętów – 
z myśliwcami F-16 z 31. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego i armatohaubicami AHS „Krab” 
z 11. Mazurskiego Pułku Artylerii – przepro-
wadziły ostrzał wskazanych (przez zewnętrzne 

w gotowości, na wypadek sytuacji zagrażających 
bezpieczeństwu państwa. Utrzymujemy stałą  
współpracę z innymi komponentami polskich 
sił zbrojnych. Dzięki temu, możemy wspólnie 
wypracować właściwe decyzje.

Jaka jest pańska wizja dalszego rozwoju 
jednostki?

Dla mnie jest to bardziej forma realizacji 
planu. Wiąże się z nim np. doskonalenie 
metod dowodzenia. Dążę do zwiększenia 
mobilności COM-DKM, aby kierowanie po-
wierzonymi siłami w jak najmniejszym 
stopniu było związane z „przywiązaniem” do 
jednego miejsca. Trzeba być także przygotowa-
nym na dynamicznie zmieniającą się sytuację. 
Ważne jest pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu, 
umożliwiającego jeszcze skuteczniejszą realiza-
cję zadań. W szerszym zakresie, oznacza to 
stałe doskonalenie się i zacieśnianie współ-
pracy z naszymi partnerami w ramach NATO. 
Chodzi także o gotowość do dowodzenia 
siłami morskimi – zarówno w wariancie 
narodowym jak i sojuszniczym.

Jaką rolę pełniło COM-DKM w związku 
z ogłoszeniem stanu pandemii?

Nasze działania skupiały się na monitoro-
waniu granic państwa. W tym celu prowadzi-
liśmy (m.in.) operacje w ramach wsparcia 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Siły 
okrętowe (wspierane przez statki powietrzne 
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW) pełniły 
dozór w wyznaczonych strefach na polskich 
obszarach morskich. Jako koordynator tego 
zadania, byliśmy przygotowani na różne
(potencjalne) scenariusze. 

W cieniu pandemii odbyły się ważne 
manewry „Anakonda 2020”.

W tym roku były ukierunkowane głównie na 
działalność Marynarki Wojennej – w ramach 
obrony wybrzeża i zabezpieczania interesów 
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państwa na obszarach morskich. Pozostałe 
komponenty (w postaci Sił Powietrznych 
i Wojsk Lądowych) pełniły rolę wspierającą, 
co (notabene) było jednym z podstawowych 
aspektów tegorocznych ćwiczeń – współpra-
cowaliśmy z nimi w ramach tzw. operacji 
połączonych. Ponadto, w pierwszej fazie 
„Anakondy” odbył się tzw. „Navy Day” – po-
święcony operacjom prowadzonym z udziałem 
Marynarki Wojennej. W trakcie tego dnia, 
morski rodzaj sił zbrojnych zaprezentował 
swoje możliwości operacyjne, realizując 
szereg złożonych epizodów ćwiczebnych. 

  

Jak ocenia pan przebieg ćwiczeń? 

Uważam je za bardzo udane. Wykonaliśmy 
wszystkie epizody i zrealizowaliśmy założenia 
taktyczne. Dotyczyły one (m.in.) obrony linii 
komunikacyjnych oraz strategicznych podejść 
do portów (np. przed okrętami podwodnymi). 
Było to związane z: prowadzeniem precyzyj-
nego ostrzału celów nawodnych i powietrznych, 
odpieraniem ataków od strony morza, a także  
realizowaniem (m.in.) zadań z zakresu obrony 
przeciwminowej. Oprócz działań stricte bojo-
wych, przećwiczono również prowadzenie 
akcji ratunkowych na morzu (ang. Search 
And Rescue – SAR). Sumarycznie, ćwiczące 
siły wykonały naprawdę wiele złożonych 
i wymagających zadań, których nadrzędnym 
celem było sprawdzenie stopnia wyszkolenia 
oraz zdolności załóg okrętów (i pozostałych 
ćwiczących sił) do szybkiego reagowania na 
wszelkie zagrożenia. Służyły także ocenie 
ich zdolności do przejęcia inicjatywy bojowej 
oraz zaskoczenia potencjalnego przeciwnika.

Podczas tego ćwiczenia, COM-DKM 
sprawowało istotną funkcję kierowniczą. 

Odpowiadaliśmy za przebieg manewrów 
„Anakonda 2020”, w odniesieniu do sił operu-
jących na morzu. Dowodziłem komponentem 
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Wiceadmirał KRZYSZTOF JERZY JAWORSKI urodził się 5 czerwca 1966 roku w Gdyni. W 1990 roku ukończył studia na Wydziale 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Został skierowany do 
2. Dywizjonu Okrętów Rakietowych 3. Flotylli Okrętów, gdzie objął stanowisko dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego małego okrętu 
rakietowego ORP „Metalowiec”. Przechodząc kolejno wszystkie szczeble dowodzenia,  został (w 1994 roku) dowódcą ORP „Hutnik” . 
Następnie (w latach 1997-2001) zajmował stanowiska w sztabie dywizjonu – oficera flagowego i zastępcy dowódcy dywizjonu-szefa 
sztabu. Kolejne stanowiska służbowe, to – szef Sekcji Operacyjnej Sztabu 3. Flotylli Okrętów i starszy specjalista Oddziału Operacyjnego 
Zarządu Operacji Morskich N-3 Sztabu MW. W marcu 2007 roku objął stanowisko dowódcy Dywizjonu Okrętów Rakietowych. W 2010 roku 
został skierowany do służby w Zespole Asystenta Szefa Sztabu Generalnego ds. Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym WP 
w Warszawie. Dwa lata później, w 2012 roku, wrócił do Gdyni – na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia Dowództw i Ćwiczeń 
w Dowództwie Marynarki Wojennej. W 2013 roku pełnił obowiązki na stanowisku szefa sztabu w pionie zastępcy dowódcy ds. wsparcia 
NATO Training Mission (NTM-A) w Afganistanie. Po powrocie z misji, rozpoczął służbę w Zarządzie Uzbrojenia Inspektoratu MW 
Dowództwa Generalnego RSZ. W czerwcu 2014 roku został skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej w Narodowym 
Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA). Po ukończeniu studiów, w sierpniu 2015 roku, objął obowiązki szefa Sztabu 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dnia 2 maja 2016 roku, został wyznaczony na stanowisko 
dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 29 listopada 2016 roku, na pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”, z rąk prezydenta RP 
Andrzeja Dudy odebrał nominację na stopień kontradmirała. 7 maja 2018 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego. 15 sierpnia 2018 roku, w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego, otrzymał – 
od prezydenta RP Andrzeja Dudy – nominację na stopień wiceadmirała. Ukończył także: podyplomowe studia dowódczo-sztabowe 
w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport (USA), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Kurs 
Przeszkolenia Oficerów Szczebla Operacyjno-Taktycznego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Kurs Planowania Operacyjnego 
w Akademii Obrony Holandii. Jest żonaty i ma dwóch synów. Interesuje się literaturą marynistyczną z okresu I i II wojny światowej 
oraz turystyką. Uprawia biegi na długich dystansach. 

środki wsparcia) sektorów. Było to zadanie 
wymagające utrzymania stałej kontroli nad 
komponentami zaangażowanymi w operację. 
Notabene, każdy z nich operował na innym 
obszarze – co dodatkowo komplikowało pracę 
COM-DKM, lecz nie przeszkodziło w osiąg-
nięciu zamierzonych celów.

Z powodu pandemii, w manewrach nie 
wzięli udziału żołnierze z innych 

państw NATO.
Z pewnością w kolejnych manewrach serii 

„Anakonda” wezmą udział także nasi sojusz-
nicy z NATO oraz partnerzy z tzw. państw 
zaprzyjaźnionych. Powiedziałbym wręcz, że 
jest to konieczne, żeby skutecznie wypełniać 
nasze zobowiązania w ramach Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego. Zarówno 
w Polsce jak i w krajach bałtyckich sta-
cjonują specjalne grupy bojowe NATO. 
Jesteśmy w takim położeniu geograficznym, 
że potencjalne działania sił zbrojnych mogą 
objąć nie tylko nasz kraj. Dlatego jest ważne, 
byśmy organizowali ćwiczenia z udziałem 
naszych sojuszników oraz uczestniczyli w ich 
manewrach narodowych. Sprzyja to wymianie 
cennych doświadczeń i zacieśnianiu więzi. 
Szczególnie że – z roku na rok – przysłowiowa 
poprzeczka jest zawieszona coraz wyżej i – co 
za tym idzie – razem musimy sprostać coraz 
trudniejszym wyzwaniom. Tylko w wymiarze 
sojuszniczym jesteśmy w stanie skutecznie się 
z nimi zmierzyć. Słowem-kluczem jest 
współpraca. NATO to również my – o tym 
należy zawsze pamiętać.

Uczestniczy pan w wielu spotkaniach, 
nie tylko w ramach NATO. 

Te kontakty są niezwykle ważne i obejmują 
bardzo szerokie spectrum tematyczne. Część 
z nich jest łączona z odbywającymi się 
wspólnymi manewrami. Nie zawsze oznacza 

To uświadomiło mi, że podczas służby 
w sztabie kluczowa jest umiejętność zarzą-
dzania oraz organizacja pracy własnej. Mając 
podwładnych o określonych umiejętnościach, 
należy nimi właściwe pokierować – dbając, 
by rozkazy sprawnie spływały. To musi 
działać jak dobrze naoliwiona maszyna. 
Możemy skutecznie wykonywać obowiązki 
niezależnie od miejsca służby.

Rozwój Marynarki Wojennej jest nie-
zbędny do realizowania naszych celów 

narodowych i zobowiązań sojuszniczych.
W ostatnim czasie, wzbogaciliśmy się 

o korwetę patrolową ORP „Ślązak”. Wprowa-
dzamy do służby nowoczesne, wielofunkcyjne 
holowniki projektu B860. Każda z nowych jed-
nostek jest ważna i spełnia określoną rolę 
w ramach morskiego rodzaju sił zbrojnych. 
Należy zaznaczyć, że zostały zbudowane 
przez polski przemysł stoczniowy. Przykładem 
jego obecnych możliwości jest program budowy 
serii trzech niszczycieli min projektu 258 
(typu Kormoran II). Pierwszy z niszczycieli 
min – ORP „Kormoran” – służy w 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża od 2017 roku. Niedawno 
zwodowano przyszły ORP „Albatros”. Nowe 
okręty mogą się doskonale sprawdzić w wielo-
narodowych misjach i w operacjach NATO. 
W planach jest pozyskanie (m.in.) nawodnych 
jednostek uderzeniowych (w ramach programu 
„Miecznik”) oraz okrętów podwodnych 
(w ramach programu „Orka”). 

Jak ważne – z pańskiej perspektywy – 
jest wyszkolenie kadr morskich?

Należy ciągle podnosić swoje kwalifikacje. 
Nie można, na pewnym etapie, po prostu „stanąć 
w miejscu” i stwierdzić – „tyle wystarczy”. 
Uważam, że w takiej sytuacji należałoby 
przemyśleć sens dalszej służby. Marynarka 
Wojenna stale się rozwija i to samo dotyczy 

to udział w nich naszych okrętów. Czasem 
przydzielamy np. kilku oficerów do sztabu 
konkretnego ćwiczenia. Wnosząc nasz wkład 
w działania sojusznicze i na rzecz bezpie-
czeństwa międzynarodowego, wzmacniamy 
pozycję i rangę polskiej Marynarki Wojennej 
w sojuszu północnoatlantyckim.

Ukończył pan prestiżowe, zagraniczne 
studia i kursy specjalistyczne.

Szkolenia za granicą sprzyjały szerszemu 
spojrzeniu na morski rodzaj sił zbrojnych. 
Pozwoliły na zapoznanie się z możliwościami 
wykorzystania jego potencjału i rozwijania 
go w sposób wieloaspektowy. Bynajmniej, 
nie sprowadza się to tylko do wymiany okrętów 
„starych na nowe”, a bardziej do wdrażania: 
nowoczesnych technologii (spełniających wy-
magania współczesnego pola walki), nowego 
oprogramowania w systemach dowodzenia 
i zarządzania walką, innych (niż dotąd) 
koncepcji działania podległych jednostek 
i metod dowodzenia.

Pełnił pan również odpowiedzialne 
funkcje w strukturach NATO.

Jest z tym związana ciekawa historia. 
W 2013 roku byłem szefem sztabu jednostki 
logistycznej w Afganistanie, pozostając w pionie 
zastępcy dowódcy ds. wsparcia NATO Training 
Mission (NTM-A). Początkowo miałem wątp-
liwości, czy podołam zadaniu kierowania 
jednostką będącą częścią armii amerykańskiej, 
a konkretnie 16. Brygady Wsparcia (jej kom-
ponent stacjonuje w Polsce, w ramach operacji 
„Atlantic Resolve” – dop. red.). W dodatku, 
byłem przedstawicielem morskiego rodzaju 
sił zbrojnych, a znalazłem się w jednostce 
stricte lądowej. Mój dowódca – notabene 
australijski generał – powiedział, że podoła-
łem swoim obowiązkom. Dodał też, że moim 
poprzednikiem był oficer sił powietrznych. 
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Doskonalono również elementy manew-
rowania oraz uchylanie się przed 
atakami sił okrętowych i lotniczych 

potencjalnego przeciwnika. Załoga „Gromu” 
przećwiczyła wybrane epizody z zakresu 
obrony przeciwawaryjnej okrętu (OPA), takie 
jak przeciwdziałanie pożarom i przebiciom 
kadłuba. Zrealizowano także scenariusze 
sytuacji kryzysowych, które mogą mieć miej-
sce podczas prowadzenia działań na morzu, 
w tym obronę przed pozorowanymi atakami 
grup dywersyjnych. 

Szkolenie morskie załogi okrętu prze-
prowadzono na zamkniętych poligonach 
morskich, gdzie prowadzono (m.in.) ostrzał 
celów nawodnych i powietrznych. Poszczególne 
etapy szkolenia były realizowane przez załogę 
jednostki zarówno w dzień jak i w nocy. 

Należy podkreślić, że ORP „Grom” – mimo 
stanu pandemii – realizuje zaplanowany cykl 
szkolenia i wykonuje kolejne zadania na morzu, 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Regularny 
trening załóg okrętów jest ważnym ele-

mentem procesu utrzymywania zdolności sił 
Marynarki Wojennej do wykonywania zadań 
w systemie obrony państwa, w tym prowa-
dzenia osłony morskich szlaków komunikacyj-
nych i reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Na wodach Zatoki Gdańskiej operował – od 5 do 7 maja – mały 
okręt rakietowy ORP „Grom”, wchodzący w skład Dywizjonu Okrętów 
Bojowych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Podczas szkolenia morskiego, 
załoga jednostki wykonała (m.in.) zaplanowane zadania ogniowe, 
z faktycznym użyciem uzbrojenia okrętowego. 

„Grom” otwiera ogień
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*    *    *
ORP „Grom” to jeden z trzech małych okrę-

tów rakietowych projektu 660M (typu Orkan), 
służących w polskiej MW. Do jego zadań 
należy: wykonywanie uderzeń rakietowych do 
celów nawodnych przeciwnika, zwalczanie 
środków napadu powietrznego, osłona przeciw-
okrętowa oraz przeciwlotnicza sił własnych, 
a także patrolowanie i ochrona morskich szlaków 
komunikacyjnych. Jest uzbrojony (m.in.) w cztery 
rakiety przeciwokrętowe RBS-15 Mk3.

kadry na wszystkich szczeblach. Dlatego tak 
istotne jest regularne dokształcanie. Służą 
temu (m.in.) kursy specjalistyczne, studia 
podyplomowe oraz praktyka w jednostkach. 
Duże znaczenie ma również uczestniczenie 
w ćwiczeniach – zarówno w formie wykonaw-
czej jak i planistycznej. W COM-DKM reali-
zujemy różne formy kształcenia, wśród nich 
są np. zajęcia doskonalące nasze zdolności do 
dowodzenia wydzielonymi siłami (wzorowane 
na doświadczeniach partnerów w NATO). 
Ważne są również kontakty interpersonalne, 
dlatego zachęcam podwładnych do udziału 
w warsztatach specjalistycznych, organizo-
wanych (m.in.) w ramach struktur sojuszu. 
Na co dzień współpracujemy z głównymi 
dowództwami NATO, w tym z MARCOM 
(ang. Allied Maritime Command) w North-
wood. Uważam, że przynosi to obopólne 
korzyści i wzmacnia więź z sojusznikami.  
Poza tym, sprzyja wymianie wiedzy operacyj-
nej i dyskusji na najważniejsze tematy doty-
czące sił morskich NATO. Duże znaczenie 
ma także udział naszej kadry w misjach 
zagranicznych (zarówno w ramach sojuszu jak 
i Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów 
Zjednoczonych). Dzięki temu może ona zdobyć 
bezcenne doświadczenie i nabrać pewności 
siebie, konfrontując się z partnerami. To jeden 
ze sposobów – podobnie jak promowanie pracy 
zespołowej (ang. team work) – aby skuteczniej 
realizować nasze zadania służbowe.

Jakie cechy – pańskim zdaniem – powi-
nien mieć współczesny marynarz?

Przede wszystkim, powinien odczuwać 
dumę ze służby pod biało-czerwoną banderą. 
Ważna jest jego determinacja, profesjonalizm 
i zdyscyplinowanie. Musi być otwarty na 
zmiany, mobilny i odporny na stres. Nie może 
się obawiać nowych wyzwań i musi być gotowy 
na wyrzeczenia. Służąc społeczeństwu, po-
winien pamiętać o złożonej przysiędze woj-
skowej i bogatych kartach historii polskiego 
oręża na morzu, a także o słowach kadm. 
Jerzego Świrskiego – „Marynarka Wojenna to: 
ciągłość, cierpliwość, tradycja”.

Czym dla pana jest służba w morskim 
rodzaju sił zbrojnych?

To nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim 
duże, osobiste zobowiązanie. Ma ona dla mnie 
szczególne znaczenie, gdyż – odkąd pamię-
tam – morze jest mi bardzo bliskie. Myśląc 
o karierze zawodowej, zastanawiałem się nad 
studiami w gdyńskiej Wyższej Szkole Morskiej 
lub w Akademii Marynarki Wojennej na Oksy-
wiu. Ostatecznie, wybrałem ścieżkę wojskową. 
Patrząc na nią przez pryzmat lat – jestem 
pewien, że dokonałem właściwego wyboru. 
Służba w Marynarce Wojennej przed każdym 
stawia wysokie wymagania, ale jest także 
źródłem satysfakcji i dumy. 

kmdr ppor. Radosław Pioch
rzecznik3fo@ron.mil.pl
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choć pozostały istotnymi czynnikami, to jednak 
(z czasem) zeszły na drugi plan. Kwestia ta 
spowodowała konieczność rozwiązania (przez 
planistów wojskowych) problemu dostarcza-
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Praktycznie od czasów starożytnych 
aż do rewolucji przemysłowej, floty 
korzystały z darmowej i niewyczer-
palnej (choć niezwykle kapryśnej) 

siły wiatru, jako głównego źródła napędu. 
Niemniej jednak – mimo braku szczegółowych 
danych statystycznych – można stwierdzić, że 
więcej żeglarzy zginęło na morzu z powodu 
braku zaopatrzenia niż w czasie bitew mor-
skich. Doskonałym przykładem może być słynna 
ekspedycja Ferdynanda Magellana (żeglarza 
portugalskiego w służbie hiszpańskiej) dookoła 
świata – na początku XVI wieku – oraz inne, 
szeroko zakrojone, wyprawy morskie z okresu 
wielkich odkryć geograficznych. 

Bunkrowanie
W połowie XIX wieku napęd parowy zaczął 

(stopniowo) wypierać napęd żaglowy, co spo-
wodowało istotne zmiany w morskiej sztuce 
wojennej. Z jednej strony uniezależniło – 
w dużym stopniu – floty wojenne od warunków 
meteorologicznych (zwłaszcza od wiatru), 
z drugiej – spowodowało konieczność częstego 
uzupełniania paliwa. Początkowo był to węgiel, 
a później ropa (mazut).

Dowódcy poszczególnych jednostek bardzo 
szybko zorientowali się, że to właśnie paliwo 
stanowi główny czynnik limitujący czas, jaki 
okręt jest w stanie działać na morzu. Żywność, 
woda, amunicja i sprawność techniczna – 

Dostarczanie zapasów do jednostek na morzu stanowiło istotny problem w historii żeglugi. 
Nawet współcześnie, operacja uzupełniania zapasów przez zespół okrętów jest zadaniem 
skomplikowanym i wymagającym starannego planowania. Zarówno w czasie ćwiczeń jak i działań 
faktycznych, uzupełnianie zapasów stanowi czynnik znacznie podwyższający stopień zagrożenia.

nia paliwa na okręty operujące z dala od baz.
Pierwsze systemy służące do uzupełniania 

paliwa polegały na bunkrowaniu węgla bez-
pośrednio z jednostki zaopatrującej, podczas 
postoju na kotwicy. Sposób ten wymagał jed-
nak sprzyjających warunków atmosferycznych 
oraz dogodnego kotwicowiska. Cały proces 
był także długotrwały i pracochłonny. Ponadto, 
jednostki pozostające na kotwicy stanowiły 
łatwy cel dla potencjalnego przeciwnika. 

Kolejnym krokiem było opracowanie systemu 
umożliwiającego przerzucanie węgla składo-
wanego w workach lub transportowanie go za 
pomocą specjalnych wyciągów, podczas ruchu 
okrętu. Ta metoda okazała się (w praktyce) 
w dużym stopniu zależna od warunków meteo-
rologicznych, a ponadto – mało wydajna i wyko-
rzystywana głównie przez jednostki niewielkie 
(np. torpedowce). Największą operacją, pod-
czas której wykorzystano obie wspomniane 
metody, było przejście 2. Eskadry Pacyfiku 
floty rosyjskiej (utworzonej z trzonu Floty 

RAS, czyli uzupełnianie 
zapasów na morzu

CZĘŚĆ 1

1. Dostarczanie zapasów do jednostek 
na morzu jest obecnie prowadzone we 
wszystkich liczących się flotach świata. 

Na zdjęciu – francuski lotniskowiec 
z napędem nuklearnym „Charles de 
Gaulle” (R 91) i niszczyciel rakietowy 

obrony powietrznej typu Horizon podczas 
pobierania paliwa metodą RAS 

z zaopatrzeniowca floty

2. Nawet tak zaawansowane 
technologicznie jednostki, jak 
„kompleksowo niewidzialne” 
amerykańskie niszczyciele 

typu Zumwalt (w rzeczywistości – 
wielkie krążowniki), są zmuszone 

do regularnego uzupełniania 
zapasów na morzu
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Największy wkład w rozwój zaopatrywania 
okrętów w ruchu wniosła US Navy – od 
dziesięcioleci była bowiem zmuszona do 
operowania na rozległych obszarach Pacyfiku. 
Zastosowane wtedy przez Amerykanów 
(i udoskonalane do dziś) metody i procedury, 
umożliwiają współczesnym jednostkom 
(o napędzie konwencjonalnym) swobodne ope-
rowanie w dowolnym obszarze wszechoceanu. 
W terminologii NATO, czynność ta jest okreś-
lana jako „Replenishment At Sea” (RAS). Do 
procesu uzupełniania zapasów podczas ruchu 
jednostek, jest stosowany również termin  
„Underway Replenishment” (UNREP).

Podstawowe 
zagadnienia RAS
W odniesieniu do całego procesu uzupeł-

niania zapasów na morzu, powszechnie jest 
stosowany termin „RAS operation”, czyli 
„operacja uzupełniania zapasów” lub też 
krócej – „operacja RAS”. Należy przy tym 
pamiętać, że nie jest to przedsięwzięcie –
w znaczeniu opisywanym przez morską sztukę 
operacyjną. W tym procesie okręt przyjmujący 
zapasy jest  nazywany jednostką zaopatrywaną, 
natomiast okręt dostarczający zapasy – 
jednostką zaopatrującą. 

Okręt zaopatrywany (ang. Receiving Ship) 
jest to (z definicji) jednostka odbierająca 
osprzęt (np. wąż do tankowania) z okrętu 
zaopatrującego. Okręt zaopatrywany dostoso-

wuje swoje parametry ruchu do jednostki 
zaopatrującej i jest jej podporządkowany (pod 
względem nawigacyjnym) na czas trwania 
uzupełniania zapasów.

Okręt zaopatrujący (ang. Delivering Ship) 
jest to jednostka podająca osprzęt (np. wąż do 
tankowania) na jednostkę zaopatrywaną. Pełni 
jednocześnie funkcję tzw. okrętu kierunko-
wego dla pozostałych uczestników procedury 
zaopatrywania. Podczas uzupełniania zapasów, 
jednostka zaopatrująca powinna zachować 
stały kurs i prędkość. W zależności od sposo-
bu manewrowania okrętów biorących udział 
w uzupełnianiu zapasów, można wyróżnić 
trzy zasadnicze metody RAS:

a) burta w burtę (ang. Abeam Method) – 
najczęściej stosowana, zarówno do transferu 
ładunków stałych jak i płynnych; 

b) dziób – rufa (ang. Astern Method) – wyko-
rzystywana wyłącznie do przekazywania 
ładunków płynnych. Jednostka zaopatrująca za 
rufą rozwija wąż do tankowania paliwa, 
zaopatrzony w pływaki. Wówczas okręt 
zaopatrywany podchodzi do boi kierunkowej, 
umieszczonej na końcu węża, wciąga go na 
pokład i podłącza do własnego systemu paliwo-
wego. Metoda ta jest stosunkowo rzadko sto-
sowana – ze względu na trudności związane 
z podniesieniem węża na pokład okrętu klasy 
fregata rakietowa (i wyższej), zwłaszcza w trud-
nych warunkach atmosferycznych. W czasie 
eksploatacji fregat typu Oliver Hazard Perry 
przez polską Marynarkę Wojenną, nie przepro-
wadzono ani jednego tankowania tą metodą;

c) przy użyciu śmigłowca (ang. Vertical 
Replenishment – VERTREP) – polega na 
przekazywaniu zapasów z jednostki zaopatru-
jącej na jednostkę zaopatrywaną za pośred-
nictwem śmigłowca.

Bałtyckiej) do Port Artur na Dalekim Wschodzie, 
zakończone bitwą pod Cuszimą (rozegraną 
między 27 a 28 maja 1905 roku).

W stronę nowoczesności
Już w trakcie I wojny światowej następowało 

stopniowe przejście flot wojennych na napęd 
turboparowy (w niektórych flotach stosowano 
później – okazjonalnie – także napędy oparte 
na silnikach wysokoprężnych), a co za tym 
idzie – ropę (mazut), która ostatecznie zastąpiła 
węgiel, jako paliwo napędowe okrętów. Ze 
względu na płynną konsystencję, jej uzupeł-
nianie na morzu przez okręty było dużo 
łatwiejsze i mniej pracochłonne. 

Także sytuacja operacyjna nie zachęcała do 
kontynuowania taktyki uzupełniania zapasów 
na kotwicy. Wpływ na to miało (przede 
wszystkim) rosnące zagrożenie ze strony lot-
nictwa i okrętów podwodnych, a także 
konieczność działania w dużym oddaleniu od 
lądu (gdzie trudno o dogodne do kotwiczenia 
miejsca). W czasie tzw. Bitwy o Atlantyk, 
Niemcy próbowali uzupełniać zapasy paliwa 
na okrętach podwodnych z jednostek znajdu-
jących się w dryfie. Problemem okazała się 
jednak spora aktywność lotnictwa aliantów – 
przez to metoda stała się niepraktyczna.

kmdr por. Maciej Matuszewski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Dlaczego zdecydował się pan na służbę 
w polskiej Marynarce Wojennej?

Będąc w szkole podstawowej, przeczytałem 
książkę kmdr. Bolesława Romanowskiego  
pt. „Torpeda w celu”. Od tamtego momentu 
wiedziałem, co chcę robić w życiu i dążyłem 
do tego. Po ukończeniu szkoły średniej, po-
stanowiłem wstąpić do Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Mój ojciec, który służył  
w morskim rodzaju sił zbrojnych, nigdy nie od-
wodził mnie od tego pomysłu, ale też nie  

Poznał pan ówczesne szkolnictwo woj-
skowe dwóch państw. Czy coś zwróciło 

wtedy pańską uwagę?
W tamtym czasie, gdy zaczynałem studia, 

w Polsce mocno skupiano się na rzemiośle 
typowo morskim. Celem było wyszkolenie 
oficerów, którzy obejmą służbę na okrętach. 
Na amerykańskiej uczelni celowano w bardziej 
wszechstronne wykształcenie przyszłej kadry 
morskiej, przeznaczonej również do innych  
zadań. Miało to na celu wyszkolenie człowieka, 

zbrojnych. Jednocześnie, nie trzyma się ona 
ściśle wyznaczonych ram, że – na przykład – 
musi być „tak, a nie inaczej”. Podczas jednego 
z pierwszych dni pobytu na uczelni powie-
dziano nam, że każda wypowiedź powinna 
się zaczynać od zwrotu: „To zależy…”. Cho-
dziło głównie o to, że jeśli analizujemy jakiś 
problem, powinniśmy patrzeć na niego  
z – co najmniej – kilku stron. Uczono nas rów-
nież pokory wobec opinii innych oraz wycho-
dzenia poza schematy.
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Kluczem jest profesjonalizm
który przysłuży się przez swoją pracę – nie 
tylko w mundurze – społeczeństwu i dobru 
państwa. Do tego uczyła otwartości w przyzna-
waniu się do swoich błędów oraz wyciągania 
z nich wniosków. Zwracała też uwagę na zna-
czenie odpowiedzialności. W pamięci utkwiło 
mi ćwiczenie, w trakcie którego podzielono 
żołnierzy w pary. Jeden z nich musiał wyko-
nywać swoje obowiązki i udzielać odpowiedzi. 
Jeśli popełnił błąd, był informowany, że przez 
to mógł narazić towarzysza. To miało wpływ 
na moje podejście do służby, w trakcie której 
bardzo zwracam uwagę na szczegóły.

Ukończył pan również United States 
Naval War College w Newport.

To był zupełnie inny poziom. Tam nauka 
polega, przede wszystkim, na głębokiej analizie 
problemów strategicznych – poznaniu zasad 
funkcjonowania państwa oraz organizacji sił 

zachęcał. Dzień przed zgłoszeniem się, po-
wiedział, bym zawsze pamiętał, że mam wy-
konywać rozkazy przełożonych.

Ukończył pan nie tylko Akademię 
Marynarki Wojennej, ale też – jako 

jeden z pierwszych Polaków – United States 
Naval Academy w Annapolis.

Podczas moich studiów, dla polskich pod-
chorążych pojawiła się możliwość nauki na 
amerykańskich uczelniach wojskowych. Jed-
nym z warunków była dobra znajomość języka 
angielskiego, gdyż w nim odbywały się 
wszystkie egzaminy. Na szczęście, pomogła 
mi łatwość przyswajania języków obcych. 
Stąd, po dwóch latach pobytu w gdyńskiej 
Akademii Marynarki Wojennej trafiłem do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Po zakoń-
czeniu edukacji w Annapolis, kontynuowa-
łem studia w macierzystej uczelni.

Pierwszym stanowiskiem służbowym, 
jakie pan objął, była funkcja oficera 

działu broni podwodnej na okręcie pod-
wodnym ORP „Wilk”. 

Służba na okrętach podwodnych – od  
początku kariery zawodowej w Marynarce 
Wojennej – była moim zasadniczym celem.  
Dzięki temu, czerpałem z niej bardzo dużą  
satysfakcję i dumę. 

Później, znalazł się pan w grupie trans-
ferowej fregat rakietowych typu Oliver 

Hazard Perry z USA do Polski.
Był to ciekawy okres w Marynarce Wojen-

nej, kiedy wiele się w niej zmieniało. Moi 
przełożeni zdecydowali, bym znalazł się  
w załodze, która (notabene, niemałym wysił-
kiem) sprowadziła te jednostki do kraju. 
Wówczas musiałem podjąć decyzję – wrócić do 
wcześniejszych zadań, czy jednak zostać na 

Z kontradmirałem Piotrem 
Nieciem, dowódcą 8. Flotylli 

Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, 
rozmawia Rafał Kamiński.
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ciele min – ORP „Flaming” i ORP „Czajka” – 
wielokrotnie wchodziły w skład elitarnych 
zespołów NATO. Polskie okręty współdziałały 
z sojusznikami, wykonując zadania związane 
(m.in.) z: obroną przeciwminową, wsparciem 
operacji przeciwdziałających potencjalnym 
zagrożeniom asymetrycznym i migracyjnym 
oraz ratowaniem życia na morzu. Nasze załogi 
zdobyły cenne doświadczenie oraz rozwinęły 
współpracę z sojusznikami NATO. Wykazały 
się profesjonalizmem i zaangażowaniem, 
dobitnie podkreślając istotny udział Polski 
w operacjach prowadzonych w ramach sojuszu 
północnoatlantyckiego. Mamy dobrą markę 
u partnerów z sił obrony przeciwminowej, co 
będzie procentowało także w przyszłości, pod-
czas kolejnych misji pod flagą NATO.

Rola 8. FOW nie ogranicza się wyłącznie 
do prowadzenia operacji morskich. 

Należy zaznaczyć, że – jako jedyny związek 
taktyczny w polskiej Marynarce Wojennej – 
mamy obowiązek oczyszczania z przedmiotów 
wybuchowych i niebezpiecznych zarówno 
akwenów otwartych jak i wód wewnętrznych 
(śródlądowych). Są w to zaangażowane dwie 
grupy nurków minerów – pierwsza wchodzi 
w skład 12. Dywizjonu Trałowców w Świno-
ujściu, natomiast druga stacjonuje w Gdyni 
(wchodzi w skład 13. Dywizjonu Trałowców). 
Terytorium Polski jest podzielone na dwa 
rejony ich odpowiedzialności. Wspierają 
lądowe patrole saperskie – podczas akcji na 
akwenach rzecznych, w jeziorach i innych 
zbiornikach wodnych. Nasza służba dyżurna 
często otrzymuje zgłoszenia o kolejnych, 
groźnych „odkryciach”. Z tego powodu, są 
prowadzone regularne szkolenia specjalistycz-
ne (w tym zimowe ćwiczenia nurków), a nasi 
przedstawiciele uczestniczą (także jako eks-
perci) w międzynarodowych ćwiczeniach, 
takich jak „Northern Challenge” na Islandii 
czy „Ardent Defender” w Kanadzie. Załogi 
okrętów i nurkowie minerzy muszą być przy-
gotowani do wykonywania zadań, niezależnie 
od rodzaju akwenu i warunków atmosferycz-
nych. Zawsze stanowi to duże wyzwanie 
i wiąże się z dodatkowym ryzykiem.

W ubiegłym roku zwodowano drugi 
niszczyciel min nowej generacji – 

przyszły ORP „Albatros”.
Mówimy tu o nowoczesnych niszczycielach 

min projektu 258 (typu Kormoran II). Można 
stwierdzić, że w związku z tym „idzie nowe”, 
a nasze możliwości wzrosną. Szczególne 
znaczenie ma fakt, że jednostki te powstają 
w Polsce i reprezentują rodzimą myśl tech-
niczną, co jest dla nas istotne z punktu 
widzenia współpracy z krajowym przemy-
słem stoczniowym. Dotąd, zadania związane 
(m.in.) z likwidacją zagrożeń minowych 
wykonywały, zaadaptowane do tej roli, 

tych okrętach. Ostatecznie, wybrałem to drugie 
rozwiązanie, czego nie żałuję. Paradoksalnie, 
w ten sposób stanąłem niejako „po drugiej 
stronie barykady”, gdyż od tamtego czasu zaj-
mowałem się głównie zwalczaniem okrętów 
podwodnych. W istotny sposób poszerzyło to 
moją wiedzę na temat broni podwodnej. 

Sprawował pan na nich różne funkcje. 
W 2007 roku został pan dowódcą fre-

gaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”.
Pamiętam słowa ówczesnego przełożonego, 

wypowiedziane w trakcie uroczystości, kiedy 
przejmowałem na niej dowodzenie. Stwierdził, 
że to jeden z dwóch szczęśliwych dni dowódcy 
okrętu – pierwszym jest objęcie tej funkcji, 
a drugim przekazanie jej następcy. Reszta to 
ciężka praca. Na jednostce tej klasy było to 
duże wyzwanie, choćby z powodu licznej 
załogi i skomplikowanego sprzętu. Do tego 
dochodził wachlarz zupełnie nowych zadań. 
Dla mnie było to istotne także z innego po-
wodu. Podczas pierwszego wyjścia w morze, 
uświadomiłem sobie, że nie mam do kogo 
zwrócić się o poradę. W razie kłopotów, to ja 
byłem tym, który poniósłby odpowiedzialność 
za wszystko. Teoretycznie, mogło mnie to 
nieco przytłoczyć, ale przecież właśnie do tej 
roli dążyłem od początku mojej służby.

Czym dziś jest dla pana Marynarka 
Wojenna i służba w niej?

W sensie osobistym, jest to ciągłe wyzwanie 
i sprawdzanie swoich możliwości. Różni się 
to od zadań, z jakimi mierzyłem się jako oficer 
służący na okrętach. Obecnie, jako dowódca 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża, mam przed sobą 
nowe zobowiązania oraz większą odpowiedzial-
ność. Jesteśmy częścią systemu obrony pań-
stwa, którego celem jest zagwarantowanie 
bezpieczeństwa społeczeństwu Polski.

Dowodzi pan 8. FOW od 2018 roku. 
Jak scharakteryzowałby pan jej obecną 

rolę oraz główne zadania?
Wynikają one – między innymi – z analizy 

potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć 
(na przykład) na gospodarkę morską. Nie chodzi – 
bynajmniej – o otwarty konflikt. Jesteśmy 
zaangażowani w działania związane z zabez-
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pieczaniem dostaw gazu do Terminalu LNG 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świno-
ujściu. Okręty oraz jednostki brzegowe flotylli 
na co dzień realizują szereg zadań niezwykle 
istotnych z punktu widzenia gospodarki i bez-
pieczeństwa obywateli. Jest to szczególnie ważne 
w obliczu ewentualnych kryzysów. W tym 
aspekcie, najbardziej widoczny jest udział 
wydzielonych sił 8. FOW w stałych zespołach 
sił obrony przeciwminowej NATO – Standing 
NATO Mine Countermeasures Group 1 
(SNMCMG-1) oraz Standing NATO Mine 
Countermeasures Group 2 (SNMCMG-2). 
W ten sposób wnosimy sojuszniczy, istotny 
wkład w (m.in.) międzynarodowe bezpieczeń-
stwo żeglugi – a przez to i naszego państwa.

Okręt dowodzenia siłami obrony przeciw-
minowej ORP „Kontradmirał Xawery 

Czernicki” kilkakrotnie brał udział w tego 
rodzaju misjach.

To również okręt wsparcia logistycznego, 
który doskonale się sprawdza w tej roli. 
Jednak nie można zapominać, że również 
inne jednostki skutecznie realizowały zadania 
w ramach międzynarodowych zespołów 
okrętów przeciwminowych oraz podczas 
manewrów morskich sojuszu. Już trzy lata po 
wstąpieniu Polski do NATO – w 2002 roku – 
podniesiono jego flagę na pierwszym polskim 
okręcie – niszczycielu min ORP „Mewa”. Od 
tego czasu, ten okręt oraz bliźniacze niszczy-
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Kontradmirał PIOTR NIEĆ jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
US Naval Academy w Annapolis, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi w AMW oraz 
podyplomowych studiów polityki obronnej w US Naval War College w Newport. W czasie swojej służby był m.in.: oficerem działu broni 
podwodnej okrętu podwodnego ORP „Wilk”, dowódcą pionu operacyjnego fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”, starszym oficerem 
operacyjnym w Dywizjonie Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych, zastępcą dowódcy fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko” 
oraz dowódcą fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”. W 2008 roku dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym „Pułaski”, który 
operował w składzie sił sojuszu północnoatlantyckiego na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Dowodzona przez niego jednostka 
była częścią stałego zespołu NATO – SNMG-1 (ang. Standing NATO Maritime Group One) i brała udział w operacji antyterrorystycznej 
sojuszu pod kryptonimem ACTIVE ENDEAVOUR. W latach 2013-2014 pełnił (przez rok) funkcję zastępcy dowódcy-szefa sztabu stałego 
zespołu NATO – SNMG-1. W tym czasie, uczestniczył w operacjach sojuszniczych OCEAN SHIELD na Oceanie Indyjskim i ACTIVE 
ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym oraz w licznych ćwiczeniach NATO w rejonie północnych obszarów morskich Europy. Był również 
zastępcą dowódcy-szefem sztabu oraz dowódcą Dywizjonu Okrętów Bojowych. Służył także w Ministerstwie Obrony Narodowej – 
w zespole zajmującym się zdolnościami operacyjnymi Sił Zbrojnych RP, w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego. 9 listopada 
2018 roku objął stanowisko dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 15 sierpnia 2019 roku został awansowany, przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, na stopień kontradmirała. 

starsze jednostki projektu 206FM. Nowe 
niszczyciele min, tak jak wcielony do służby 
(28 listopada 2017 roku) prototypowy 
ORP „Kormoran”, są zaprojektowane do 
realizacji tego rodzaju misji.

Czy nowe jednostki diametralnie zmie-
nią sposób realizacji zadań z zakresu 

obrony przeciwminowej?
Na pewno będą stanowiły duże wsparcie 

dla obecnych sił flotylli. Warto podkreślić, że 
Morze Bałtyckie i akweny wewnątrz kraju 
wciąż skrywają wiele pozostałości po obu 
wojnach światowych – w postaci min, torped 
i innych niewybuchów. Mimo upływu lat, dalej 
stanowią poważne zagrożenie. Ponadto, trzeba 
pamiętać, że technologia militarna nie stoi 
w miejscu. Dotyczy to także współcześnie 
produkowanych min, które mogą zostać wy-
korzystane w potencjalnych konfliktach. Do 
ich poszukiwania i niszczenia są potrzebne 
nowoczesne jednostki, takie jak wchodzące 
do służby niszczyciele min typu Kormoran II. 
Trzeba przy tym podkreślić, że nie można 
deprecjonować znaczenia starszych jednostek 
i używanego wyposażenia specjalistycznego. 
W tym wypadku, „nowe” nie znaczy, że od 
razu rozwiąże wszystkie problemy. Obecne 
w służbie trałowce bazowe wciąż wykonują 
ważne zadania, wywiązując się z nich wzorowo. 
Kluczem jest ich umiejętne wykorzystanie, 
zgodne z przeznaczeniem. 

Istotną rolę w 8. FOW pełnią również 
okręty transportowo-minowe i pomoc-

nicze jednostki pływające.
Chociaż jednostki te nie są tak medialne, 

jak fregaty rakietowe lub okręty podwodne, 
pełnią ważną rolę w systemie obrony 
wybrzeża. Szczególnie cenna jest duża uniwer-
salność i szeroki zakres zadań wykonywa-
nych przez okręty transportowo-minowe 
projektu 767 (typu Lublin). Są przeznaczone 
do transportu techniki wojskowej (w tym 
pojazdów bojowych wojsk lądowych oraz 
Morskiej Jednostki Rakietowej) i żołnierzy. 
Mogą także transportować miny morskie 
oraz stawiać je w ramach obronnych zagród 

z urzędem wojewódzkim w Szczecinie, lokal-
nymi władzami samorządowymi (zwłaszcza 
w Świnoujściu i Dziwnowie) oraz innymi służ-
bami i instytucjami – w ramach naszych zadań. 
Korzyści są obopólne. Tego rodzaju współ-
praca jest związana nie tylko z prowadzeniem 
wspólnych działań, ale też z organizowaniem 
specjalistycznych kursów i szkoleń. Składamy 
wizyty także w Wielonarodowym Korpusie 
Północno-Wschodnim (ang. Multinational 
Corps Northeast), stacjonującym w Szczecinie. 
W rewanżu, gościmy jego kadrę w naszej bazie 
morskiej w Świnoujściu.

Pańska jednostka wykonuje nie tylko 
zadania stricte wojskowe. Jest też 

obecna w życiu codziennym miasta.

Uczestniczymy w lokalnych obchodach 
świąt państwowych i uroczystościach woj-
skowych, a także w innych wydarzeniach – 
o charakterze patriotycznym i rocznicowym. 
Dużym zainteresowaniem społeczeństwa 
cieszą się prezentacje sprzętu i uzbrojenia 
jednostek brzegowych i – oczywiście – moż-
liwość zwiedzenia okrętów. Tego typu działal-
ność jest ważna, gdyż umożliwia budowanie 
więzi ze społecznością lokalną, która – na 
własne oczy – może się przekonać, jak ważną 
rolę pełni obecnie morski rodzaj sił zbrojnych.

Plany na przyszłość?

Kolejne zadania oznaczają dla nas stałe 
zaangażowanie w budowanie bezpieczeństwa 
państwa. Musimy szybko reagować na zmiany 
zachodzące w naszym otoczeniu. Nie sposób 
jest wszystko przewidzieć, a skutki podjętych 
działań mogą różnić się od zamierzonych. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że pewne założenia 
i cele, jakie sobie postawiliśmy, mogą się 
zmieniać. Zależy mi na tym, aby podwładni – 
dzięki sprawnemu przepływowi informacji 
przez kolejne szczeble dowodzenia – byli 
w stanie sprawnie się dostosowywać do 
nowych warunków. Aby każdy z nich, bez 
względu na posiadany stopień, mógł (dzięki 
temu) lepiej wykonywać swoje obowiązki. 
Kluczowym elementem jest profesjonalizm  
(bardzo dobre wyszkolenie) zarówno kadry na 
okrętach jak i w jednostkach brzegowych. To 
zapewni rozwój flotylli oraz skuteczną reali-
zację założonych celów.

W kwietniu 8. FOW obchodziła 55-lecie 
swego istnienia. Jest ważnym filarem 

systemu bezpieczeństwa narodowego oraz 
naszej obecności w strukturach sił mor-
skich sojuszu północnoatlantyckiego.

Przede wszystkim, chciałbym serdecznie 
podziękować kadrze oraz pracownikom wojska 
za ich oddaną służbę i pracę, którą wykonują 
z dużym zaangażowaniem, na niezmiennie 
wysokim poziomie. Darzę ich wielkim 
szacunkiem – za to, co robią. Szczególnie że 
zadań i obowiązków nam nie brakuje.
szacunkiem – za to, co robią. Szczególnie że 

minowych. Z kolei, bez pomocniczych 
jednostek pływających żadna flota nie może 
skutecznie realizować swoich zadań. Wcho-
dzące do służby w Marynarce Wojennej 
nowoczesne holowniki projektu B860 są 
przygotowane do realizacji bardzo szerokiego 
wachlarza zadań. Stanowią absolutnie nową 
jakość w tej klasie jednostek.

Flotylla blisko współpracuje również 
z innymi rodzajami sił zbrojnych oraz 

z instytucjami państwowymi i samorządami.
To ważny aspekt naszej służby. Na co dzień 

współdziałamy z 12. Szczecińską Dywizją 
Zmechanizowaną im. Bolesława Krzywoustego. 
Utrzymujemy także bardzo dobre relacje 
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Załogi trałowców bazowych, okrętów 
transportowo-minowych, kutrów 
transportowych, i pomocniczych 
jednostek pływających ćwiczyły 

wybrane epizody operacji osłony morskich 
szlaków komunikacyjnych. Wykonano również 
szereg zadań, wynikających z przeznaczenia 
okrętów danego typu. Przeprowadzono strze-
lania artyleryjskie do celów powietrznych 
i nawodnych. Doskonalono manewrowanie 
w złożonych szykach oraz procedury łączności 
między jednostkami. Oprócz działań stricte 
nawodnych, przećwiczono także prowadzenie 
operacji desantowych bezpośrednio na plażę, 
na nieprzygotowany wcześniej brzeg. 

Podczas ćwiczeń, zrealizowano również 
zadania minowe. W punkcie załadunku min 
(zorganizowanym przez siły Komendy Portu 
Wojennego Świnoujście), pod osłoną nocy 

i w ciszy radiowej, na pokłady okrętów zała-
dowano zapas min, które następnie zostały 
postawione na jednym z poligonów morskich. 

W kolejnych dniach, trałowce bazowe pro-
wadziły rozpoznawcze poszukiwanie min 
morskich. W tym celu używały stacje hydro-
lokacyjne oraz trały okrętowe. 

Jednym z końcowych epizodów szkolenia, 
było uzupełnianie zapasów na morzu. Na po-
kłady okrętów, ze zbiornikowca „Z-8”, poda-
wano materiały pędne oraz wodę. 

Tego typu ćwiczenia umożliwiają siłom 
8. FOW doskonalenie wyszkolenia w zakresie 
działań zabezpieczających interesy państwa 
na morzu. Obecnie, od bezpieczeństwa mor-
skich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny 
(niezagrożony) rozwój gospodarki morskiej. 
Drogą morską bowiem jest transportowany 
największy tonaż towarów międzynarodowej 

wymiany handlowej. Podobne działania, siły 
polskiej Marynarki Wojennej realizują także 
podczas ćwiczeń i operacji w ramach współ-
pracy międzynarodowej, pod auspicjami 
sojuszu północnoatlantyckiego.

*     *     *
8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu 

jest związkiem taktycznym, do zadań którego 
należy: obrona polskich obszarów morskich, 
utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeż-
nej strefie obrony oraz udział w obronie 
wybrzeża morskiego. W swoich strukturach 
skupia wszystkie siły szeroko rozumianej wojny 
minowej Marynarki Wojennej. Jej siły okrętowe 
stacjonują w porcie wojennym w Świnoujściu 
i Gdyni. Dwa dywizjony trałowców posiadają 
(łącznie) 17 trałowców bazowych i 3 niszczy-
ciele min, zabezpieczając realizację zadań 
polskiej Marynarki Wojennej w obszarze 
zwalczania zagrożeń na morzu. 

Okręty transportowo-minowe (5 jednostek) 
i kutry transportowe (3 jednostki) zapewniają 
transport drogą morską wojsk i sprzętu tech-
nicznego. W 2019 roku zrealizowano (m.in.) 
przerzut: pododdziałów Morskiej Jednostki 
Rakietowej do Estonii (w ramach ćwiczenia 
„Spring Storm”), pododdziału 12. Brygady 
Zmechanizowanej (wracającego z ćwiczeń) 
oraz norweskich żołnierzy i sprzętu wojskowego 
(na ćwiczenie pk. „Capable Logistician”).

Strzelania artyleryjskie, stawianie min, trałowanie oraz operacje 
desantowe to tylko niektóre z zadań zrealizowanych przez okrętowe 
grupy taktyczne 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. W szkoleniu na Zatoce 
Pomorskiej – od 18 do 22 maja – wzięły udział okręty 2. Dywizjonu 
Okrętów Transportowo-Minowych oraz 12. Dywizjonu Trałowców.

Morskie szkolenie
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Służby dyżurne 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu reagują na 
każdą informację o potencjalnym 
zagrożeniu czyhającym w wodzie. 

Przygotowując się do akcji bojowych, 
nurkowie-minerzy systematycznie prze-
prowadzają ćwiczenia  na poligonach – 
m.in. w Ustce, Mrągowie i Dziwnowie. 
W celu podniesienia kwalifikacji i zdoby-
cia nowych doświadczeń, biorą udział także 
w szkoleniach międzynarodowych. Stale 
muszą być gotowi do kolejnej akcji, kiedy 
otrzymają rozkaz. 

Nurkowie-minerzy oraz załogi holownika 
„H-6” i trałowca bazowego ORP „Hańcza” 
z 12. Dywizjonu Trałowców (w asyście 
patrolu saperskiego z 8. Kołobrzeskiego 
Batalionu Saperów) przeprowadzili – 
13 maja – neutralizację pozostałości po 
II wojnie światowej na torze wodnym 
w okolicach Szczecina. Unieszkodliwiono 
pięć bomb różnego typu, które łącznie za-
wierały ok. 500 kg materiału wybuchowego. 

Operacja została podzielona na trzy fazy. 
W pierwszej – z dna wydobyto trzy nie-
mieckie bomby głębinowe, które bez-
piecznie przetransportowano do miejsca 
podjęcia przez patrol saperski, skąd wywie-
ziono je na poligon lądowy i tam zneu-
tralizowano. W drugiej fazie, na miejscu 
unieszkodliwiono brytyjską bombę fosforową. 
W trzeciej fazie – ze względu na duże ryzyko 
eksplozji podczas podnoszenia obiektu 
(amerykańskiej bomby lotniczej typu AN-M64) 
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znalezionego w jeziorze Ciemne, w wojewódz-
twie lubuskim. Wydobyto blisko 1700 sztuk 
amunicji – przede wszystkim niemieckich 
pocisków kal. 80 mm, a także kilka sztuk 

radzieckich pocisków rakietowych (do 
wyrzutni rakietowych typu „Katiusza”). 
Z racji dużej liczby niewybuchów (liczo-
nych w setkach sztuk) oraz zalegania części 
z nich w mule, akcja została rozłożona 
w czasie, aby całkowicie zniwelować zagro-
żenie. W operacji podejmowania z wody 
niewybuchów – oprócz nurków-minerów 
z 8. FOW – wzięły udział cztery patrole 
saperskie. Służący w nich żołnierze 
(m.in. z Krosna Odrzańskiego, Bolesławca 
i Głogowa) przez kilka dni wywozili 
wydobyte niebezpieczne przedmioty, 
które następnie zneutralizowano. 

Po otrzymaniu informacji z Urzędu 
Morskiego w Gdyni o czterech dużych 
obiektach, które zalegały na głębokości 
blisko 30 metrów, około 500 metrów od 
portu w Helu – nurkowie-minerzy i załoga 
niszczyciela min ORP „Flaming” (ze sta-
cjonującego w Gdyni 13. Dywizjonu 
Trałowców) przeprowadzili rekonesans 
i po analizie zebranego materiału (okazało 
się, że trzy z nich to torpedy ćwiczebne 
z okresu II wojny światowej o długości 

ok. 8 metrów, a czwarty obiekt to rura stalowa) 
przeprowadzili operację ich wydobycia. 
Chociaż  w tym wypadku nie było bezpośred-
niego zagrożenia, to takie zgłoszenia nie są 
bagatelizowane. Wydobyte z dna Zatoki 

została podjęta decyzja o wypaleniu materiału 
wybuchowego w miejscu zalegania. Do tego 
celu zastosowano modułowy system ładunku 
kumulacyjnego. Dzięki temu rozwiązaniu, 

Nurkowie-minerzy w trakcie akcji wydobywania 
niebezpiecznego arsenału z jeziora Ciemne

Niewybuchy wciąż groźne
Dno Morza Bałtyckiego i wody śródlądowe są nadal miejscem zalegania licznych – 
i nadal groźnych – pozostałości po II wojnie światowej. Nurkowie-minerzy i załogi jednostek 
pływających z 12. Dywizjonu Trałowców i 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
regularnie biorą udział w operacjach unieszkodliwiania bomb, pocisków oraz torped. 

udało się zlikwidować część bomby lotniczej, 
natomiast resztę wysadzono.

Grupa Nurków-Minerów 12. Dywizjonu 
Trałowców 8. FOW brała również udział – 
4-5 czerwca – w operacji usuwania arsenału 
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Gdańskiej torpedy zostały przetransportowane 
do Punktu Bazowania Hel, w celu przekaza-
nia ich patrolowi saperskiemu.

Po kilkunastu dniach – 16 czerwca – prze-
prowadzono następną akcję, związaną z neutra-
lizacją niemieckiej miny morskiej typu GC 
(ważącej ok. 1000 kg), znalezionej w pobliżu 
gdyńskiego portu. W związku z tym, wprowa-
dzono szereg obostrzeń, zamykając np. plaże 
na odcinku Rewa – Gdańsk – Westerplatte. 
Do mieszkańców zostały wysłane komunikaty 
w trybie Alert RCB (będącym systemem 
SMS-owego powiadamiania ludności o zagro-
żeniach). W operacji wzięli udział nurkowie- 
-minerzy oraz załogi niszycieli min ORP „Fla-
ming” i ORP „Kormoran”. Podczas akcji 
współpracowano z: Urzędem Morskim w Gdyni, 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w Gdańsku, Miejskim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Gdyni, a także z innymi służ-
bami mundurowymi Trójmiasta. W celu zmini-
malizowania ewentualnych skutków wybuchu 
na środowisko, przeprowadzono płoszenie 
ssaków morskich i ptaków (przy pomocy 
mikroładunków, łodzi motorowych oraz stacji 
hydrolokacyjnych okrętów). Minę zamocowano 
do stropów i (za pomocą pontonu wypor-
nościowego) uniesiono dwa metry nad dno. 
Następnie przeholowano ją w toni do miejsca 
niszczenia (o głębokości zbliżonej do tej, na 
której dotychczas zalegała). Tam ją zneu-
tralizowano.

W związku z przygotowaniami do wysa-
dzenia brytyjskiej bomby lotniczej z czasów 
II wojny światowej typu Grand Slam (ważącej 
ponad 5340 kg) – potocznie zwanej „Tallboy” 
(„wysoki chłopiec”) – nurkowie-minerzy 
oraz załoga holownika „H-6” z 12. Dywizjonu 
Trałowców przeprowadzili (17 czerwca) 
operację czyszczenia toru wodnego Szczecin – 
Świnoujście. Przeszukiwali go w celu znale-
zienia innych przedmiotów niebezpiecznych, 
które mogłyby zagrozić przygotowywanej 
operacji neutralizowania  bomby znalezionej 
we wrześniu ubiegłego roku. Odkryto dwa 
obiekty, zawierające łącznie około 600 kg 
materiału wybuchowego – brytyjską lotniczą 
minę morską typu Mark VI oraz niemiecką 

bombę głębinową WBD. Znajdowały się one 
w okolicy przeprawy promowej Karsibór, 
w niedużej odległości od „Tallboy’a”. Likwi-
dując zagrożenie, nurkowie minerzy zastoso-
wali metodę deflagracji – w wyniku której 
korpusy obiektów zostały rozszczepione, 
a większość materiału wybuchowego wypalona. 

Dowódca Grupy Nurków-Minerów 12. Dy-
wizjonu Trałowców kpt. mar. Piotr Nowak 
podkreślił duże znaczenie prowadzonych 
prac – niezwykle istotnych dla procesu 
przywracania pełnego bezpieczeństwa 
w danym akwenie. Podczas akcji likwidowania 
zagrożeń czyhających w wodzie, nurkowie-
-minerzy działają na terenie całego kraju. 
Przyczyniają się do podnoszenia bezpieczeń-
stwa żeglugi na kluczowych trasach morskich 

Pozostałości wysadzono metodą tradycyjną. 
Była to kolejna akcja związana z niewybu-
chami z czasów wojny, którą przeprowadzono 
w miejscu znalezienia. Wcześniej robiono to 
na poligonach morskich lub w strefach doraźnie 
wyznaczonych do tego celu.

oraz na morskich wodach wewnętrznych 
i wodach śródlądowych. Kpt. mar. Piotr Nowak 
służy w Marynarce Wojennej od 13 lat – w tym 
10 lat jako nurek. Wykonywane zadania są 
dla niego nie tylko obowiązkiem, ale też dają 
satysfakcję z robienia czegoś ważnego dla 
społeczeństwa. Podkreślił, że grupy nurków- 
-minerów współdziałają z innymi jednostkami 
Marynarki Wojennej, wykonując zadania 
związane np. z badaniem stanu podwodnej 
części kadłubów okrętów.

Na dnie Bałtyku i na terenie kraju wciąż są 
odkrywane liczne, niebezpieczne pozostałości – 
zwłaszcza z czasów II wojny światowej. 
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo nie 
zabraknie pracy dla nurków-minerów 
i żołnierzy patroli saperskich, pełniących 
swoją służbę bez względu na okoliczności – 
często z narażeniem życia. 

Niszczyciel min ORP „Flaming” podczas 
operacji wydobywania torpedy z morza
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skimi NATO oraz przez praktyczną współ-
pracę personelu państw sojuszniczych i krajów 
partnerskich. Udział w ćwiczeniach jest także 
jedną z dostępnych opcji pomocy w reformie 
systemu obronnego. Daje on krajom człon-
kowskim NATO możliwość przetestowania 
reform wdrożonych na szczeblu krajowym,  
a krajom partnerskim sojuszu – możliwość 
zaangażowania się oraz obserwowania struk-

tur i mechanizmów, które funk-
cjonują w NATO.

Podczas szczytu w Chicago 
(w 2012 roku) przywódcy 
państw NATO rozpoczęli dys-
kusję o rozszerzeniu szkoleń  
i ćwiczeń oraz wprowadzili Ini-
cjatywę Sił Połączonych (CFI), 
której celem było zapewnienie 
wysokiego poziomu inter-
operacyjności sił sojuszniczych 
(uzyskanej w oparciu o doświad-
czenia operacyjne w Afganistanie 
i Libii oraz na Bałkanach). Na-
stępnie, w lutym 2013 roku,  
ministrowie obrony NATO za-

twierdzili plany ożywienia programu ćwiczeń 
wojskowych sojuszu. Po nielegalnej „aneksji” 
Krymu przez Rosję (w marcu 2014 roku) 
zwiększono liczbę ćwiczeń i scenariuszy obrony 
zbiorowej. Przywódcy NATO uzgodnili 
wzmocnioną postawę odstraszającą i obronną, 
która korzysta ze wszystkich narzędzi, którymi 
dysponuje sojusz, w tym ćwiczeń wojskowych. 

Manewry są organizowane wg fikcyjnych 
scenariuszy, które mogą wydarzyć się w realnej 
sytuacji i obejmują pełen zakres operacji woj-

P a k t  P Ó Ł N O C N O a t L a N t Y C k I  O D  k U L I S

Sojusz północnoatlantycki prowadzi ćwiczenia wojskowe od początku lat 50. ubiegłego  wieku.  
Początkowo, przeprowadzano je w celu przygotowania sił NATO na wypadek ataku oraz wzmocnienia  
ich zdolności do obrony zbiorowej. Pierwsze ćwiczenia odbyły się jesienią 1951 roku, a w 1953 roku 

przeprowadzono ich już około 100. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku NATO zrealizowało bardzo aktywny 
program ćwiczeń, w celu wypracowania jak największej liczby scenariuszy na wypadek ataku ze strony 
Układu Warszawskiego i przygotowania sił na potencjalną agresję. Ćwiczenia uznano za zasadniczą 

część postawy odstraszającej sojuszu. W tym okresie siły NATO prowadziły ćwiczenia wojskowe na 
obszarze całej Europy – w ramach tzw. serii wiosennej oraz serii jesiennej.
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tak zwanego studium ćwiczeń – które może 
przyjąć formę ćwiczeń na mapach, gier  
wojennych, serii wykładów, grup dyskusyj-
nych czy też analiz operacyjnych.

Warto podkreślić, że ćwiczenia służą wielu 
konkretnym celom, w tym: testowaniu i wali-
dacji struktur, interoperacyjności oraz refor-
mie systemu dowodzenia i obrony. Mają na 
celu przećwiczenie wydolności systemu  

Narzędzie zwiększania  
potencjału bojowego NATO

Głównym celem ćwiczeń wojskowych jest 
przygotowanie dowództw i sił do operacji  
w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu. Ich cele 
i zadania muszą zatem odzwierciedlać obecne 
wymagania operacyjne i priorytety. Są prowa-
dzone w trzech formach: ćwiczeń na żywo 
(LIVEX), w których siły uczestniczą fak-
tycznie; ćwiczeń stanowiska dowodzenia 
(CPX), które odbywają się w kwaterze głównej 
(z udziałem dowódców i ich sztabów) oraz 

system zaopatrzenia, który wymaga spe- 
cjalistycznego szkolenia i sprzętu oraz  
procedur operacyjnych. 

Ważne miejsce w systemie zajmuje inter-
operacyjność. Siły dowodzone przez NATO 
muszą być w stanie skutecznie współpraco-
wać, mimo różnic w: doktrynie, języku, 
strukturach, taktyce i szkoleniu. Dlatego inter-
operacyjność jest budowana przez rutynowe 
szkolenie sił między państwami członkow-

dowodzenia oraz dokonanie oceny przygoto-
wania personelu w wypadku, gdy zrefor- 
mowano strukturę dowodzenia wojskowego 
sojuszu i istnieje potrzeba sprawdzenia zdol-
ności do wypełniania nowych obowiązków 
przez personel stanowiska dowodzenia. Należy 
dodać, że struktura ta składa się z wielu  
elementów, które muszą funkcjonować razem, 
w tym: doktryn, procedur, systemów i dzia-
łań taktycznych. Zastosowanie ich pozwala  
(na przykład) przetestować i udoskonalić  

Jesienna seria ćwiczeń sił zbrojnych 
NATO odbywała się pod ogólnym 
kryptonimem Autumn Forge (Jesienna 
Kuźnia). Wśród celów manewrów 

było: sprawdzenie i doskonalenie wszech-
stronnego współdziałania dowództw, wojsk, 
służb i systemów (z zachowaniem wysokiej 
operatywności współdziałania); sprawdzenie 
planów operacyjnego rozwinięcia sił zbroj-
nych; doskonalenie dowodzenia wojskami  

i sprawdzenie zasad prowadzenia działań  
bojowych oraz sprawdzenie funkcjonowania 
systemu logistycznego zabezpieczenia wojsk. 
Manewry prowadzono na dużym obszarze 
(od północnej Norwegii do południowej  
Turcji) – obejmowały zasięgiem Europę  
z przyległymi akwenami morskimi. W ramach 
corocznych manewrów Autumn Forge prze-
prowadzano kilkadziesiąt dużych ćwiczeń  
(w 1988 roku uczestniczyło w nich 
około 400 tys. żołnierzy).

Ćwiczenia wojskowe były i są 
ważnym narzędziem, dzięki któ-
remu sojusz testuje i weryfikuje 
swoje koncepcje, procedury, sys-
temy, strategię i taktykę działania. 
Umożliwiają wydzielonym siłom 
zbrojnym i organizacjom cywil-
nym testowanie zdolności oraz 
ćwiczenie efektywnej współpracy 
w trakcie pojawiających się  
sytuacji kryzysowych. Przyczy-
niają się również do poprawy  
interoperacyjności i reformy sys-
temu obronnego. Przykładem 
mogą być korekty i nowe założenia programu 
ćwiczeń NATO – w świetle zmieniającego się 
środowiska bezpieczeństwa. Ćwiczenia są 
planowane z wyprzedzeniem i różnią się  
zakresem, czasem trwania i formą (od ćwiczeń 
w terenie do ćwiczeń wspomaganych kompu-
terowo – odbywających się w rozwiniętych 
stanowiskach dowodzenia czy też w centrach 
operacyjnych). W celu wspierania inter-
operacyjności, do udziału w ćwiczeniach sił 
sojuszu są zapraszane tzw. kraje partnerskie.
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skowych – od walki, po pomoc humanitarną 
i od stabilizacji, po odbudowę. Mogą trwać 
do kilku tygodni i obejmować planowanie sce-
nariuszy bojowych (z wykorzystaniem wy-
dzielonych komponentów sił powietrznych, 
morskich i lądowych). Są organizowane za-
równo w strukturach wojskowych jak i cywil-
nych sojuszu. NATO przeprowadza je w oparciu 
o własne ustalenia polityczne, koncepcje i pro-
cedury – w celu udoskonalenia konsultacji 
oraz zdolności decyzyjnych. Ćwiczenia mają 
także na celu zapewnienie możliwości obser-
wowania – przez polityków i dowódców struktur 
wojskowych NATO – procedur w ramach dzia-
łań kryzysowych oraz zwiększenie świado-
mości wykorzystania komponentów sojuszu.

Kwatera Główna Sił Sojuszniczych w Europie 
(SHAPE) publikuje coroczny program ćwi-
czeń (w celu zapewnienia tzw. przejrzystości 
NATO). Przestrzegane są następujące zasady: 
kiedy w ćwiczeniu uczestniczy ponad 9 tys. 
personelu – wymaga to powiadomienia (co 
najmniej 42 dni wcześniej); kiedy przekracza 
13 tys. personelu – obserwatorzy spoza NATO 
mogą śledzić ćwiczenie. Co roku, w ramach 
dokumentu wiedeńskiego (w sprawie środ-
ków budowy zaufania i bezpieczeństwa, 
przyjętego 30 listopada 2011 r.), urzędnicy 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE) spotykają się, aby wy-
mienić informacje o siłach zbrojnych, struk-
turach wojskowych oraz głównych systemach 
uzbrojenia i sprzętu. Dzielą się także infor-
macjami na temat planowania obronnego 
i rocznych budżetów wojskowych.

Ćwiczenie BALTOPS 2020
Manewry morskie z cyklu BALTOPS są 

organizowane w regionie Bałtyku od 1971 roku. 
W tym roku była to ich 49. edycja. Podczas 
„zimnej wojny” były organizowane tylko dla 
członków NATO i dowodzone przez różne 
podmioty, w tym: Dowództwo Połączonych 
Sił Morskich Cieśnin Bałtyckich i Bałtyku 
Zachodniego (BALTOPS), Dowództwo Sił 
Morskich RFN (GE BALTOPS), Dowództwo 
Sił Morskich USA (US BALTOPS) i Dowódz-
two Stałego Zespołu Sił Morskich Atlantyku 
STANAVFORLANT (SNFL BALTOPS). 
Od 1994 roku ćwiczenie jest organizowane 
w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju” 
(ang. Partnership for Peace – PfP). Jego 
głównym celem jest zwiększenie inter-
operacyjności sił morskich państw NATO 
oraz tzw. państw partnerskich. 

Tegoroczne ćwiczenie BALTOPS było pro-
wadzone w dniach 7-16 czerwca i odbyło się 
na morzu i w powietrzu. Taka forma ćwiczenia 
została przyjęta w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa i zdrowia uczestniczącego w nim personelu 
wojskowego i cywilnego – było to związane 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 
wywołującego chorobę COVID-19. 

Nowym elementem ćwiczenia było dowo-
dzenie z lądu działaniami na morzu (po raz 
pierwszy w historii), z kwatery głównej 
Dowództwa Sił Uderzeniowych i Wsparcia 
NATO (STRIKFORNATO) – z Centrum 
Operacji (Joint Operations Centre) w Lizbonie. 
Do tej pory (wielokrotnie) kierowano ćwicze-
niem z okrętu dowodzenia USS „Mount 
Whitney” (LCC-20). 

Manewry podzielono na etapy. W pierwszej 
części (fazie treningu i szkolenia integracyj-
nego) pracowano nad poprawą elementów 
taktyki walki. W drugiej części (fazie realnego 
działania w ramach zespołów „niebieskich” 
i „pomarańczowych”) prowadzono działania 
na morzu. W tzw. fazie TACEX (Tactical 
phase of the exercise) siły realizowały swoje 
zadania, a dowódcy poszczególnych grup 
mieli więcej swobody w dowodzeniu własnymi 
siłami. Faza TACEX odzwierciedlała działania 
w rzeczywistych sytuacjach, w wypadku hipo-
tetycznego konfliktu na Morzu Bałtyckim. 

W porównaniu z ubiegłorocznym ćwicze-
niem (które było skoncentrowane na działaniu 
sił ekspedycyjnych, w tym na działaniu sił 
amfibijnych), teraz skoncentrowano się na 
działaniach podczas wojny morskiej (dodat-
kowo, zagrożenie epidemiczne wprowadziło 
nowe elementy złożoności do działań sił mor-
skich). Według planistów, ćwiczenie było 
dynamiczną odpowiedzią na pandemię korona-
wirusa, co wymusiło (pośrednio) dowodzenie 
siłami z lądu oraz ograniczyło fazy portowe, 
liczbę lądowań śmigłowców na ćwiczących 
okrętach i wymianę personelu między okrętami. 
Istotnym ograniczeniom uległ także tzw. tydzień 
integracyjny na zakończenie ćwiczenia. Jed-
nak, podjęte w ramach ćwiczenia działania 
zasygnalizowały stałe zaangażowanie NATO 
w bezpieczeństwo regionalne i elastyczność 
połączonych sił morskich we wspólnych działa-
niach. Było także stanowczą odpowiedzią 
skierowaną do Rosji, że sojusz nie zamierza 
rezygnować ze stałych zadań i jest zdolny do 
modyfikowania swoich działań – w zależności 
od pojawiających się ograniczeń i zagrożeń. 

Należy dodać, że Flota Bałtycka Federacji 
Rosyjskiej monitorowała działania sił mor-
skich w ramach ćwiczenia BALTOPS 2020, 
a wydzielone rakietowe jednostki systemów 
operacyjno-taktycznych „Iskander” przepro-
wadziły w Obwodzie Kaliningradzkim ćwi-
czenia z ataku rakietowego na okręty NATO. 
Łącznie, w ćwiczeniach wzięło udział ponad 
200 żołnierzy oraz około 20 jednostek sprzętu 
wojskowego i specjalnego. W ramach skrytego 
rozwinięcia stanowisk wojsk rakietowych, wy-
konano elektroniczne (pojedyncze i grupowe) 
ostrzały celów imitujących kompleksy woj-
skowe, lotniska i stanowiska dowodzenia 
umownego przeciwnika.  

Główne epizody ćwiczenia były związane z: 
wojną minową na morzu, obroną powietrzną, 
obroną przeciw okrętom podwodnym oraz 
z działaniami blokadowymi. W ćwiczeniu 
uczestniczyło: 28 okrętów, 28 samolotów 
i około 3 tys. personelu – z 17 państw człon-
kowskich NATO (Danii, Estonii, Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, 

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

Stanów Zjednoczonych, Turcji, Wielkiej Bry-
tanii i Włoch) oraz dwóch krajów partnerskich 
(Finlandii i Szwecji). W ćwiczeniu wzięły 
udział (między innymi): okręt dowodzenia 
USS „Mount Whitney” (LCC 20), niszczyciel 
rakietowy USS „Donald Cook” (DDG 75), 
fregata rakietowa FGS „Luebeck” (F214), 
okręt wsparcia USNS „Supply” (T-AOE 6) 
oraz jednostki Stałego Zespołu Sił Morskich 
NATO Grupa 1 (SNMG-1) – fregata rakietowa 
HNoMS „Otto Sverdrup” (F312), fregata 
rakietowa HMCS „Fredericton” (FFH 337) 
i zaopatrzeniowiec FGS „Rhoen” (A1443). 
Do ćwiczenia Siły Zbrojne RP wydzieliły: dwa 
trałowce bazowe z 8. FOW (ORP „Drużno” 
i ORP „Wdzydze”), dwa samoloty SU-22 
z 1. SLT, samoloty F-16 z 2. SLT oraz samo-
lot AN-28B1R i dwa śmigłowce Mi-14 PŁ 
z Brygady Lotnictwa MW. Polska wzięła 
udział w ćwiczeniu po raz dwudziesty ósmy.
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Za morskie epizody „Anakondy” 
odpowiadało Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwo Komponentu 
Morskiego, z wiceadm. Krzysztofem 

Jaworskim na czele. Koordynowało ono dzia-
łania wydzielonych do ćwiczenia sił okręto-
wych i jednostek brzegowych MW oraz lot-
nictwa i wojsk lądowych. Współpracowano także 
z Morskim Oddziałem Straży Granicznej, pod 
komendą kadm. SG Andrzeja Prokopskiego.

Bezpieczeństwo żeglugi
Zasadnicze scenariusze ćwiczenia pod-

porządkowano działaniom Marynarki Wojen-
nej. W ramach operacji połączonych, między 
1 a 10 czerwca, zrealizowano szereg złożonych 
epizodów taktycznych. We współdziałaniu 
z Morską Jednostką Rakietową przećwiczono 
kompleksową osłonę szlaków żeglugowych 
(ang. Sea Lines of Communications) i swobod-
nego dostępu do głównych portów (ang. Sea 
Port of Dembarkation). Doskonalono manew-
rowanie w szyku i uchylanie się przed atakami 
sił okrętowych i lotniczych nieprzyjaciela.

Trzon sił morskich stanowiła fregata rakie-
towa ORP „Gen. K. Pułaski”, operująca przy 

wsparciu trzech małych okrętów rakietowych 
typu Orkan. Jej głównym zadaniem była obrona 
przeciwlotnicza oraz zwalczanie okrętów pod-
wodnych (we współpracy ze śmigłowcami ZOP 
Mi-14PŁ z 44. BLM w Darłowie). W rolę pozo-
rowanego „adwersarza” wcielił się jeden 
z okrętów podwodnych typu Kobben, z gdyń-
skiej 3. Flotylli Okrętów.

Skomplikowana hydrologia Bałtyku sprzyja 
działaniom nowoczesnych jednostek podwod-
nych. Do ich zwalczania zwykle są używane 
torpedy akustyczne Eurotorp MU90 „Impact” 
(będące w wyposażeniu śmigłowców ZOP 
oraz fregat rakietowych), jednak Mi-14PŁ 
uzbrojono także w klasyczne, grawitacyjne 
bomby głębinowe. 

W ramach kolejnych epizodów, operujące 
na morzu okręty (m.in.) uzupełniały zapasy, po-
bierały uzbrojenie i stawiały zagrody minowe. 
Siły osłonowe (fregata rakietowa i małe okręty 
rakietowe) wykonały (m.in.) serię ostrych 
strzelań artyleryjskich do celów nawodnych. 

W działania były zaangażowane również 
okręty transportowo-minowe – ORP „Poznań” 
i ORP „Kraków” – 2. Dywizjonu Okrętów 
Transportowo-Minowych oraz trałowce bazowe 

W ramach ćwiczenia „Anakonda-2020” załogi jednostek należących do 3. Flotylli Okrętów 
i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża realizowały zadania polegające na: patrolowaniu wyznaczonego 
rejonu, obronie okrętu podczas przejścia morzem, prowadzeniu rozpoznania i obronie przed 
atakami z powietrza. Przećwiczono również obronę przed pozorowanymi atakami grup 
dywersyjnych. Ćwiczącym zespołom okrętów wsparcia udzieliły pododdziały Morskiej 
Jednostki Rakietowej oraz samoloty myśliwskie F-16C Block 52+ i szturmowe Su-22M4.

i grupy nurków-minerów z 12. i 13. Dywizjonu 
Trałowców. Przećwiczono procedury związane 
z podejściem do nieuzbrojonego brzegu i wyła-
dunkiem techniki wojskowej. Tego rodzaju 
operację można przeprowadzić na dwa zasad-
nicze sposoby: bezpośrednio na brzeg – prosto 
z okrętu bądź przez rozłożenie specjalnego mostu 
pontonowego. Druga metoda, bezpieczniejsza 
dla pojazdów, jest bardziej czasochłonna i naraża 
jednostki na kontrakcję przeciwnika.  Z tego 
względu, desant był ubezpieczany (od strony 

„Anakonda” uderza z morza
FO

T.
 A

. D
W

UL
AT

EK
, W

. M
ŁY

N
AR

CZ
YK

, P
. L

EO
N

IA
K

, M
. P

UR
M

AN

NR 5/6 | MAJ/CZERWIEC 2020 21     

B A N D E R A

21     21     

B A N D E R A

W największych tegorocznych 
polskich manewrach obronnych 

wzięło udział blisko 5 tys. żołnierzy 
Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych 

i Marynarki Wojennej. Przeprowadzono 
je (m.in.) na Centralnym Poligonie 
Sił Powietrznych w Ustce. Ponadto, 

tzw. podćwiczenia – o kryptonimach 
„Gepard-20” i „Karakal-20” – 

zrealizowano w Ośrodku Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Lądowych 

w Orzyszu oraz w Ośrodku Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Lądowych 
w Nowej Dębie. Poza typowym 

sprawdzeniem systemu militarnego
(jego potencjału, gotowości bojowej 
oraz interoperacyjności w ramach 

operacji połączonych) zwrócono uwagę 
również na epizody związane 
z zagadnieniem tzw. konfliktu 
hybrydowego (w tym działań 

w cyberprzestrzeni). Był to ważny 
sprawdzian dla Wojska Polskiego – 

z punktu widzenia gotowości do 
skutecznej odpowiedzi na potencjalną 
próbę destabilizacji sytuacji na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej.

morza) przez siły okrętowe, w tym małe okręty 
rakietowe uzbrojone w pociski RBS-15 Mk3 
(mogące precyzyjnie razić także cele w głębi 
lądu), a od strony brzegu – przez 8. Kołobrzeski 
Batalion Saperów.

W trakcie szkolenia na morzu, szczególną 
uwagę poświęcono przygotowaniu załóg 
okrętów do przeciwdziałania pożarom oraz 
przebiciom kadłuba. Przećwiczono także różne 
scenariusze sytuacji kryzysowych, w tym 
związane z tzw. działaniami asymetrycznymi.

„Navy Day”
Kwintesencją tej edycji „Anakondy” był 

tzw. „Navy Day” (3 czerwca), który zakładał 
jednoczesne użycie wszystkich ćwiczących 
komponentów, działających w ramach operacji 
połączonych. Okręty przeprowadziły strzelania 
do celów powietrznych i nawodnych. Zreali-
zowano zadania związane z obroną przeciw-

nego w Krzesinach. Po namierzeniu celu, 
w jego kierunku samoloty odpaliły pociski 
AGM-65G „Maverick”. Było to pierwsze 
użycie tego uzbrojenia na polskim poligonie. 

Podczas drugiego nalotu, wskazane cele ob-
rzucono bombami GBU-12 „Paveway II”. Są to 
naprowadzane dwusystemowo (laserowo i/lub 
przez GPS) bomby lotnicze precyzyjnego raże-
nia. Głowica bojowa Mk 82 ma masę 227 kg.

Wsparcia myśliwcom udzieliły maszyny 
szturmowe Su-22M4, które raziły cele bombami 
odłamkowo-burzącymi LBOB-100, a następnie 
(na dystansie bezpośrednim) ogniem dwu-
lufowych działek GSz-23. 

Równocześnie z uderzeniem z powietrza, 
w operację odparcia inwazji zaangażowano 
mobilne baterie rakiet NSM (ang. Naval Strike 
Missile) Morskiej Jednostki Rakietowej, które 
wsparły samobieżne armatohaubice kal. 155 mm 
AHS „Krab” z 2. Dywizjonu Artylerii Samobież-
nej 11. Mazurskiego Pułku Artylerii.  

W odparcie desantu były zaangażowane 
także siły morskie, rażąc cele rakietami typu 
RBS-15 Mk3 i artylerią okrętową kal. 76,2 mm.

Dzięki skoordynowanym działaniom, wszyst-
kie zasadnicze cele zostały zneutralizowane, 
a atak na wybrzeże udaremniony.

*    *    *
Manewry „Anakonda 2020” były spraw-

dzianem współdziałania różnych komponentów 
w ramach operacji połączonych, w obliczu 
nowych wyzwań stawianych przez współ-
czesne – cyfrowe pole walki. 

minową i ZOP. Fregata rakietowa ORP „Gen. 
K. Pułaski”, posługując się pasywną holowaną 
stacją hydroakustyczną dalekiego zasięgu 
SQR-19PG, złapała kontakt z podwodnym 
przeciwnikiem. Śmigłowce ZOP Mi-14PŁ 
obrzuciły rejon bojami sonarowymi, potwier-
dzając obecność „wrogiego” okrętu podwod-
nego i określając jego pozycję. Wykonano 
skoordynowany atak na cel podwodny z morza 
i z powietrza – fregata rakietowa (korzystając, 
w trybie ataku, ze stacji aktywnej SQS-56) użyła 
torpedy akustyczne MU90, a śmigłowce – 
grawitacyjne bomby głębinowe.

W ramach SMER/MEDEX przećwiczono 
działania z zakresu SAR (ang. Search And 
Rescue), polegające na niesieniu pomocy ran-
nym oraz poszukiwaniu rozbitków. Do akcji 
skierowano specjalistyczne jednostki nawodne 
i lotnictwo. Rozwinięto Okrętowy Punkt Likwi-
dacji Skażeń dla jednostek wracających z morza.

Ogień połączony
Kulminacyjny etap manewrów odbył się 

(od 8 do 10 czerwca) na Centralnym Poligonie 
Sił Powietrznych w Ustce. Scenariusz epizodu 
zakładał odparcie wrogich sił desantu, którym 
udało się przedrzeć w pobliże brzegu – w tym 
neutralizację celów nawodnych. Wymagało to 
skoordynowania działań ćwiczących komponen-
tów. Wskazany cel był jasny – dokonać precyzyj-
nego ostrzału i zneutralizować zagrożenie w ra-
mach tzw. ognia połączonego (ang. Joint Fire).  

W pierwszej kolejności nad zagrożonym 
rejonem pojawiły się myśliwce wielozadaniowe 
F-16C Block 52+ z 31. Bazy Lotnictwa Taktycz-

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

nowych wyzwań stawianych przez współ-
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Utworzenie nowego związku taktycznego 
Marynarki Wojennej – 9. Flotylli 
Obrony Wybrzeża – powiązano z roz-

formowaniem Brygady Obrony Wodnego 
Rejonu Głównej Bazy w Helu. W jego skład 
weszły następujące jednostki: 11. Dywizjon 
Ścigaczy, 13. Dywizjon Trałowców, 15. Dywi-
zjon Kutrów Trałowych, 3. Bateria Artylerii 
Stałej, 11. Bateria Artylerii Stałej, 25. Bateria 
Artylerii Stałej, 28. Bateria Artylerii Stałej, 
34. Bateria Artylerii Stałej, 7. Rejon Obser-
wacji i Łączności 9. FOW, 1. Węzeł Łączności 
9. FOW, 11. Składnica z Warsztatem Sprzętu 
Obserwacji i Łączności 9. FOW, Komenda 
Portu Wojennego Gdynia, Komenda Portu 
Wojennego Hel oraz dwie grupy organizacyjno-
-przygotowawcze. Dowódcą helskiej flotylli 
został kmdr por. Tadeusz Mandat.

nych Brygady Lotnictwa MW); poszukiwanie 
i niszczenie min morskich w portach oraz na 

redach, kotwicowiskach i akwenach 
strefy odpowiedzialności; eskortowanie 

okrętów i konwojowanie trans-
portowców, obrona przeciwlotnicza 
rejonów bazowania, obiektów 

 i wojskowych instalacji brzego-    
wych; obrona portów przed 
dywersją podwodną; pełnienie 
dyżurów ratowniczych; udział 

w ochronie morskiej granicy państwa 
i Wyłącznej Strefy Ekonomicznej (organizowanej 
przez Straż Graniczną) oraz zapewnienie 
manewrowego bazowania okrętów.
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Byli dowódcy 9. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Helu podczas spotkania 

koleżeńskiego. Na zdjęciu, w pierwszym 
szeregu (od lewej) stoją: kadm. w st. 
spocz. dr inż. Czesław Dyrcz, kadm. 

w st. spocz. Andrzej Rosiński, adm. floty 
w st. spocz. Tomasz Mathea, adm. floty 

w st. spocz. Marek Brągoszewski, 
wiceadm. w st. spocz. Marian 

Prudzienica i adm. floty w st. spocz. 
Jędrzej Czajkowski

Flotylla z Półwyspu Helskiego
Marynarka Wojenna jest związana z Helem od lat 30. ubiegłego wieku. Zbudowany tam 
port wojenny oraz decyzja o utworzeniu Rejonu Umocnionego Hel stanowiły o znaczeniu Półwyspu 
Helskiego dla systemu obrony Wybrzeża. W 1939 roku, jego obrońcy przez 32 dni toczyli zacięty bój 
z niemieckim agresorem. 1 czerwca 1965 roku – w wyniku reformy ówczesnej struktury MW – 
utworzono helską 9. Flotyllę Obrony Wybrzeża. Po 41 latach istnienia, 28 grudnia 2006 roku, 
ten zasłużony dla morskiego rodzaju sił zbrojnych związek taktyczny został rozformowany. 

Wdrożona wówczas koncepcja organizacji 
Marynarki Wojennej zakładała (m.in.) utwo-
rzenie dwóch flotyll obrony wybrzeża – 
8. i 9. (8. FOW w Świnoujściu została 
sformowana 29 kwietnia 1965 r.). 
Kilka lat później – 11 marca 
1971 r. – utworzono gdyńską 
3. Flotyllę Okrętów. Przeprowa-
dzona reforma ustabilizowała 
i uporządkowała (na dłuższy czas) 
strukturę ówczesnych sił morskich. 

Do zadań flotylli należało (m.in.): 
poszukiwanie i niszczenie okrętów podwod-
nych (samodzielnie oraz we współpracy ze 
śmigłowcami zwalczania okrętów podwod-

redach, kotwicowiskach i akwenach 
strefy odpowiedzialności; eskortowanie 

w ochronie morskiej granicy państwa 

rzenie dwóch flotyll obrony wybrzeża – 
8. i 9. (8. FOW w Świnoujściu została 

Do zadań flotylli należało (m.in.): 
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Zanim objął pan dowództwo 9. Flotylli Obrony Wybrzeża im. kadm. 
Włodzimierza Steyera, przeszedł pan kilka szczebli kariery dowódczej 
w Marynarce Wojennej.

Służbę zawodową rozpocząłem na okrętach podwodnych – na 
ORP „Sokół” (projektu 613). Na pokładzie barkentyny szkolnej 
ORP „Iskra” (którą dowodziłem 13 lat i służbę na niej zakończyłem 
w stopniu komandora) odbyłem pamiętny rejs dookoła świata 
(w latach 1995-96). Następnie było Dowództwo Marynarki Wojennej 
oraz stanowisko zastępcy dowódcy-szefa szkolenia 3. Flotylli 
Okrętów. Tam – będąc, przez dwa lata, podkomendnym kadm.  
Macieja Węglewskiego – zyskałem nowe spojrzenie na działanie 
związku taktycznego. Poznałem funkcjonowanie sztabu flotylli, dyżurnej 
służby operacyjnej i jednostek podległych. Byłem uczestnikiem 
ćwiczeń i treningów sztabowych oraz ćwiczeń okrętowych. Flotylla 
brała udział w licznych ćwiczeniach międzynarodowych. Miałem 
możliwość kierowania strzelaniami rakietowymi i wydawania komend 
do odpalenia pocisków. To stanowisko, w dużej mierze, przygotowało 
mnie do dowodzenia helską flotyllą. Późniejsze studia polityki 
obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie pozwoliły na 
poznanie  struktury polskich sił zbrojnych i funkcjonowania w ich 
ramach Marynarki Wojennej, a także nawiązanie kontaktów z dowód-
cami związków taktycznych sił lądowych i sił powietrznych. Nie bez 
znaczenia – do zdobycia kolejnych doświadczeń – był  okres pełnie-
nia funkcji szefa Biura Hydrograficznego MW.

Czym charakteryzowała się służba w 9. FOW?
To było miejsce naprawdę ciężkiej służby okrętowej – szczególnie 

ze względu na położenie portu i warunki hydrometeorologiczne. Silne 
wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, bardzo często dawały się we 
znaki. Dojście do okrętu – w czasie 
sztormu przelewającego fale przez 
falochron – było nie lada wyzwa-
niem, wymagającym dodatkowego 
zabezpieczenia. Alarmy sztormowe 
były związane z pozostaniem załóg na 
okrętach i z gotowością do wyjścia do 
portu wojennego w Gdyni. Flotylla była 
mocno związana z Półwyspem Hel-
skim. Dla jednych był to początek 
Polski, a dla innych – ze względu na 
odległość od Trójmiasta i jego udo-
godnień – koniec świata. Tu, oprócz 
strategicznie ważnego portu, znajdo-
wały się także magazyny sprzętu 
i uzbrojenia morskiego. Przez wiele lat półwysep był częściowo 
zamknięty. Turyści mogli się dostać tam tylko koleją. Te utrudnienia 
zostały zniesione w latach 90. ub. wieku. 

Co wpłynęło na decyzję o rozformowaniu 9. FOW? 
Złożyło się na nią wiele przyczyn. Jedną z nich było wstąpienie 

Polski do NATO w 1999 roku, co wymusiło zmiany organizacyjne 
w Marynarce Wojennej. Ponadto, wycofywano ze służby starsze 
okręty i ograniczono (z powodów finansowych) remonty pozosta-
łych w służbie jednostek. Brak było perspektyw na uruchomienie 
programu budowy nowych okrętów. Decyzja o rozformowaniu 
helskiej flotylli była – w tej sytuacji – uzasadniona, chociaż podjęta 
z ciężkim sercem. Przez 41 lat istnienia, 9. Flotylla Obrony Wybrzeża 
nie tylko broniła i chroniła polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego. Przygo-
towywała także nasze obszary morskie do pokojowej eksploatacji. 
Niszczyciele min i trałowce bazowe flotylli uczestniczyły w licznych 

trałowaniach bojowych, rozminowując Bałtyk wschodni. Robiły to 
do ostatnich chwil jej funkcjonowania. 

Jak wspomina pan te dwa lata dowodzenia flotyllą?
Obejmując – 16 sierpnia 2005 roku – dowództwo 9. FOW 

wiedziałem, że jednostka będzie rozwiązana. Pierwszy rok mojego 
dowodzenia upłynął pod znakiem normalnej służby i realizacji 
zadań flotylli. Wszystkie jej jednostki działały w zwykłym reżimie, 
szkoliły się i wykonywały zadania zgodnie z przeznaczeniem. Wydzie-
lone okręty (w tym niszczyciele min) uczestniczyły w operacjach oraz 
misjach w ramach sojuszu północnoatlantyckiego (np. w składzie 
stałego zespołu sił obrony przeciwminowej NATO). Warto tutaj 
wspomnieć nasz udział w ćwiczeniach pk. „Open Spirit”, których 
celem jest oczyszczenie z pozostałości II wojny światowej (min, torped 
czy amunicji) wód okalających kraje bałtyckie.

Jak przebiegał proces rozwiązania tego związku taktycznego?
To był raczej smutny okres, chociaż w tamtym czasie została 

ukończona modernizacja helskiego portu wojennego (wyremonto-
wano część nabrzeży i falochrony). Początkowo, nic nie sprawiało 
wrażenia, że okręty opuszczą Hel. Stopniowo przekazywaliśmy 
jednostki do 8. FOW oraz do 3. FO. Kiedy (w październiku 2006 roku) 
z Helu wypłynęły okręty 13. Dywizjonu Trałowców – poczułem, że 
baza pozostaje bez Marynarki Wojennej. Wkrótce zostały tam 
tylko trzy jednostki pływające: okręt ratowniczy, holownik i barka 
paliwowa. Przy nabrzeżu stały jeszcze (z opuszczonymi banderami) 
jednostki byłego 11. Dywizjonu Ścigaczy (rozformowanego 
w 2004 roku). Pewnego dnia, nowy właściciel złomowanych jedno-
stek wyprowadził je z portu, który opustoszał w ciągu jednej nocy. 

Przekazanie jednostek brzegowych 
odbyło się 28 grudnia 2006 roku, 
z udziałem ówczesnego dowódcy MW 
adm. floty Romana Krzyżelewskiego. 
Rozformowanie flotylli nie było dla 
mnie łatwym zadaniem. Wprawdzie 
część kadry kończyła swoją służbę 
zawodową, ale nie wszyscy tego 
chcieli. Należało znaleźć dla nich 
nowe miejsce służby. Myślę, że to się 
udało, gdyż nikt nie pozostał bez 
stanowiska – bez swojego miejsca 
dalszej służby w Marynarce Wojen-
nej. Wiem, że niektórzy mogli być 
niezadowoleni, ale to było nieunik-

nione w tych okolicznościach. Rozwiązanie 9. FOW było decyzją 
strategiczną, uwzględniającą nową koncepcję postrzegania roli 
i zadań sił MW. 

Legendę 9. Flotylli Obrony Wybrzeża tworzyli marynarze oddani 
służbie i biało-czerwonej banderze.

W skład flotylli wchodziło blisko dziesięć jednostek. Służyło 
w nich łącznie około 2 tysiące osób. Kadra często sama wybierała to 
niełatwe do morskiej kariery miejsce. Przez pokłady okrętów (w ciągu 
ponad 40 lat istnienia jednostki) przeszło tysiące marynarzy służby 
zasadniczej, którzy wtedy oddawali trzy lata swego życia ojczyźnie 
i Marynarce Wojennej. W jednostkach brzegowych młodzi ludzie 
ofiarnie wykonywali odpowiedzialne zadania. To należy docenić. Pragnę 
podkreślić mój wielki szacunek do pracy moich poprzedników. 
Zapisali oni, swoimi czynami i wzorową służbą, chlubne karty historii 
9. Flotylli Obrony Wybrzeża i Marynarki Wojennej. 

ROZMOWA Z OSTATNIM DOWÓDCĄ 9. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA 
KADM. W ST. SPOCZ. DR. INŻ. CZESŁAWEM DYRCZEM
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W 1978 roku patronem 9. FOW został 
kadm. Włodzimierz Steyer, który dowodził 
Rejonem Umocnionym Hel od 1937 roku. 
Podczas wojny z Niemcami, współdowodził 
obroną Półwyspu Helskiego. Kiedy dowódca 
Floty kadm. Józef Unrug otrzymał zgodę na 
podjęcie decyzji w sprawie zaprzestania walk 
w obronie Helu, stwierdził – „Wszyscy kapitulują 
we wrześniu, my wytrzymamy do października”. 
Po kapitulacji, 2 października 1939 roku, 
Steyer zwrócił się do marynarzy i żołnierzy – 
„Bądźcie przygotowani na długą niewolę. 
Pamiętajcie, Polak powinien mieć swój honor. 
Nadejdzie czas, że jeszcze tu wrócimy”. 

Od przystąpienia Polski do NATO – 12 marca 
1999 roku – w Marynarce Wojennej rozpoczął 
się proces głębokich przemian, wynikających 

Ceremonia rozformowania 9. Flotylli Obrony 
Wybrzeża (28 grudnia 2006 roku) odbyła się 
z udziałem ówczesnego dowódcy MW adm. 
floty Romana Krzyżelewskiego oraz w asyście 
Kompanii Reprezentacyjnej MW i Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW. Tydzień wcześniej, 
podczas okolicznościowego seminarium, 
przypomniano historię oraz bogate tradycje 
helskiej flotylli, a także jej najważniejsze 
dokonania w okresie 41 lat funkcjonowania 
w strukturze Marynarki Wojennej.

Likwidacja 9. FOW była jedną z większych 
zmian organizacyjnych w MW, przeprowadzo-
nych w ostatnich latach. W pierwszym etapie 
wycofano z linii (w 2004 roku) ścigacze pro-
jektu 912M (wcześniej tworzące 11. Dywizjon 
Ścigaczy). Ich zadania przejęły fregaty rakie-
towe – ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Gen. T. 
Kościuszko” (stacjonujące w porcie wojennym 
w Gdyni) oraz korweta zwalczania okrętów 
podwodnych ORP „Kaszub” (została włączona 
w skład ówczesnego Dywizjonu Okrętów 
Zwalczania Okrętów Podwodnych – obecnie 
Dywizjon Okrętów Bojowych).

Podczas pożegnania okrętów 13. Dywizjonu 
Trałowców, opuszczających Hel 10 października 
2006 roku, admirał floty Roman Krzyżelewski 
podkreślił – „Zmieniają się czasy, zmieniają 
metody działania. Toteż wyjście okrętów z Helu, 
a wkrótce rozwiązanie 9. FOW – stanowią 
efekt trwającej reorganizacji Marynarki Wojen-
nej, której celem jest jej dostosowanie do 
współczesnych potrzeb i zadań, jakie nakłada 
na nas państwo”. 

Helskie niszczyciele min i trałowce bazowe 
wzmocniły 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża, specja-
lizującą się w działaniach minowych. Jednostki 
brzegowe 9. FOW – w tym 43. Batalion Saperów, 
9. Dywizjon Przeciwlotniczy i 55.Kompanię 
Przeciwchemiczną – podporządkowano dowódcy 
3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Obecnie, w Helu działa punkt bazowania dla 
jednostek pływających MW, który zajmuje 
około 30% terenów rozwiązanej 9. FOW. 

z realizacji programów modernizacji tech-
nicznej oraz zmian organizacyjnych w Siłach 
Zbrojnych RP. Reorganizacja struktury i dosto-
sowywanie składu sił MW do posiadanych 
środków budżetowych skutkowały (m.in.) 

DOWÓDCY 
9. FLOTYLLI OBRONY WYBRZEŻA

kmdr por. Tadeusz Mandat 
(lata 1965-1966), kmdr Henryk 

Pietraszkiewicz (lata 1966-1969), 
kmdr Mieczysław Lechowski (1969 rok), 

kmdr Józef Ćwirko (lata 1969-
-1975), kmdr Stanisław Tobiasz 

(lata 1975--1985), kmdr Kazimierz 
Wolan (lata 1985-1990), kmdr Jędrzej 

Czajkowski (lata 1990-1991), kmdr 
Marek Brągoszewski (lata 1991-1997), 
kmdr Marian Prudzienica (lata 1997-
-2000), kmdr Tomasz Mathea (lata 
2000-2002), kmdr Andrzej Rosiński 

(lata 2002-2005), kadm. Czesław Dyrcz 
(lata 2005-2006).

wycofaniem ze służby (w latach 2001-2005) 
wyeksploatowanych i nieperspektywicznych  
jednostek pływających oraz innego sprzętu 
bojowego. W tych uwarunkowaniach, helska 
flotylla została poddana trudnemu procesowi 
rozformowania. Jej zadania przejęły 3. Flotylla 
Okrętów oraz 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.

jednostek pływających MW, który zajmuje 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

W artykule wykorzystano opracowanie historyczne 
kadm. w st. spocz. dr. inż. Czesława Dyrcza o 9. FOW 
oraz komunikat zamieszczony w witrynie 3. FO.
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Z powodu pandemii ceremonia miała 
ograniczoną formę. Wzięli w niej 
udział: dowódca 3. Flotylli Okrętów 

kadm. Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 
Dywizjonu Okrętów Wsparcia kmdr Robert 
Szymaniuk, szef Oddziału Techniki Morskiej 
Inspektoratu Marynarki Wojennej Dowództwa 
Generalnego RSZ kmdr Zbigniew Micek oraz 
prezes gdańskiej stoczni Remontowa Ship-
building S.A. Marcin Ryngwelski. 

i H-12 „Semko” trwają prace związane z ich 
wykończeniem i doposażeniem, natomiast 
ostatni z holowników –  H-13 „Przemko”, jest 
w końcowej fazie budowy. 

Kontrakt na budowę sześciu holowników 
dla Marynarki Wojennej podpisano w czerwcu 
2017 roku. Jednostki mają wyporność do 490 ton 
oraz uciąg ponad 35 ton. Są napędzane przez 
dwa silniki główne (o mocy 1200 kW każdy) 
oraz posiadają dwa pędniki azymutalne.

Nadaję ci imię „Leszko”
W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku 
odbyła się – 2 czerwca – uroczystość chrztu i wodowania 
holownika H-3 „Leszko” (projektu B860), który wejdzie do służby 
w Dywizjonie Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.
symboliczne rozbicie butelki szampana o burtę 
jednostki. Następnego dnia, opuszczono 
kadłub holownika na wodę, z wykorzystaniem 
dźwigu pływającego.

H-3 „Leszko” to przedostatnia z sześciu za-
planowanych pomocniczych jednostek pływa-
jących dla MW.  Zanim na holowniku zostanie 
podniesiona bandera, będą prowadzone na 
nim dalsze prace – przejdzie próby morskie 
oraz badania eksploatacyjno-wojskowe. 
Obecnie, w składzie 3. FO i 8. FOW są już H-1 
„Gniewko” i H-11 „Bolko”. Na H-2 „Mieszko” 

Panu kmdr. Markowi Tuzińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

OJCA

składają koleżanki i koledzy z Inspektoratu Marynarki Wojennej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 czerwca na wieczną wachtę odszedł
twórca Jednostki Wojskowej FORMOZA i ojciec chrzestny jej sztandaru

kmdr dypl. w st. spocz.
Józef Rembisz 

Rodzinie i bliskim 
składamy wyrazy najszczerszego współczucia 

dowódca, kadra oraz pracownicy Jednostki Wojskowej FORMOZA

dwa silniki główne (o mocy 1200 kW każdy) 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Dowódca gdyńskiej flotylli podziękował 
wszystkim osobom zaangażowanym w reali-
zację projektu budowy nowych, nowoczesnych 
holowników dla polskiej Marynarki Wojennej. 
Podkreślił, że w ten sposób jest wprowadzany 
do niej „nowy wymiar służby”. Przekazał 
życzenia marynarskiego szczęścia przyszłemu 
dowódcy i załodze H-3 „Leszko”.

Matką chrzestną jednostki została dyrektor 
Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich 
Obrońców Westerplatte w Gdańsku mgr inż. 
Hanna Szkodo. Podczas uroczystości, wypo-
wiedziała tradycyjne słowa chrztu: „Płyń po 
morzach i oceanach świata, sław imię pol-
skiego stoczniowca i polskiego marynarza. 
Nadaję ci imię Leszko”, po czym nastąpiło 



26     NR 5/6 | MAJ/CZERWIEC 2020

B A R K E N T Y N A  S Z K O L N A  O R P  „ I S K R A ”

W 2018 roku okręt dostał drugie 
życie. Odnowiono jego kadłub 
i pokład, takielunek stały oraz 
takielunek ruchomy, a także 

pomieszczenia socjalne. Zainstalowano nowy 
silnik i zespoły prądotwórcze. Doposażenie 
„Iskry” w nowe mechanizmy główne i pomoc-
nicze przygotowało ją do wykonywania zadań 
szkoleniowych przez następne lata.

W pierwszy rejs po remoncie, żaglowiec 
wypłynął 13 maja ubiegłego roku. Na pokładzie 
znajdowało się ponad 50 osób, w tym pod-
chorążowie Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni oraz studenci wojskowi z Ukrainy – 
uczestniczący w szkoleniu, w ramach współ-
pracy międzynarodowej uczelni morskich. 

Na ORP „Iskra” podchorążowie realizowali 
praktykę marynarską oraz astronomiczno-
-nawigacyjną (dwukrotnie doszło do wymiany 
szkolonych załóg). Byli oni, jak zawsze pod-
czas rejsów pod naszymi żaglami, bardzo 
zdyscyplinowani – w aspekcie naukowo-
-dydaktycznym i porządkowym” – podkreśla 
zastępca dowódcy ORP „Iskra” kpt. mar. Michał 
Rębiś, służący na okręcie od 2011 roku. Na 
co dzień, odpowiada on (między innymi) za 

kmdr ppor. Jacek Miłowski. Dlatego, ich 
pierwszy kontakt z tym żywiołem powinien się 
odbyć na żaglowcu szkolnym.

Wszystko jest dla nich nowe: okręt, sprzęt 
oraz specyficzne nazewnictwo, które muszą 
szybko opanować. Podchorążowie są przy-
dzieleni do żagli – trzeba im wyjaśnić i nauczyć 
do czego służą poszczególne liny oraz jak 
funkcjonują żagle i urządzenia na okręcie – 
mówi bosman okrętowy mł. chor. mar. Patryk 
Polikowski, który w czasie rejsu „opiekuje się” 
podchorążymi. Pierwsze 3-4 dni są najtrud-
niejsze. Codzienne obowiązki: sprzątanie kabiny 
i okrętu (każdy ma swój tzw. rejon – pokład, 

Pod pełnymi żaglami
ORP „Iskra” – trzymasztowa barkentyna – to następca i kontynuator tradycji żeglarskich 
oraz szkoleniowych pierwszego żaglowego okrętu polskiej Marynarki Wojennej o tej samej 
nazwie. Przez prawie 38 lat służby pod polską banderą zawinął do licznych portów na całym 
świecie. Odbył – w latach 1995-96 – pamiętny rejs dookoła globu. Pod jego żaglami wyszkolono 
tysiące adeptów morskiego rzemiosła. Jest ważnym ambasadorem Polski za granicą.
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ORP „Iskra” zbudowano 
w Stoczni Gdańskiej – według 

projektu kpt. ż.w. inż. Zygmunta 
Chorenia, konstruktora m.in. „Daru 

Młodzieży” i „Pogorii”. Matką chrzestną 
została Barbara Zielińska. 11 sierpnia 

1982 roku na „Iskrze” podniesiono 
biało-czerwoną banderę. Na jej 

pokładzie praktyki marynarskie oraz 
astronomiczno-nawigacyjne odbywają 

podchorążowie oraz studenci 
zagraniczni Akademii 
Marynarki Wojennej.

porządek i dyscyplinę oraz wyszkolenie załogi, 
a także za jej zgrywanie w trakcie wykonywania 
podstawowych zadań i czynności okrętowych. 

Szkolenie w morzu 
Dla praktykantów, rejs „Iskrą” to często 

pierwsze – prawdziwe zetknięcie z morzem 
i tajnikami życia na żaglowcu. Młodzi ludzie, 
decydując się na studia wojskowe w gdyńskiej 
Akademii Marynarki Wojennej, niejednokrotnie 
nie mają pełnego wyobrażenia o służbie na 
morzu – wyjaśnia były dowódca ORP „Iskra” 
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Kacper Mastalerczuk, który uczestniczył 
w rejsie latem 2019 roku. Jednym z najważ-
niejszych przeżyć, budującym tożsamość mor-
ską podchorążego, jest – z całą pewnością – 
wachta przy sterze. Wtedy spoczywa na nas 
odpowiedzialność za utrzymanie kursu okrętu, 
ale też kształtuje się fascynacja morzem, 
a w konsekwencji – przyszłym zawodem oficera 
Marynarki Wojennej – dodaje.

realizować (pod nadzorem) przydzielone im 
zadania. Pełniąc wachtę dublera mechanika 
okrętowego, wspomagają stałą obsadę działu 
elektromechanicznego w jej czynnościach. 
Sprawdzają pomieszczenia okrętowe, pełnią 
nadzór nad pracą mechanizmów i urządzeń 
oraz kontrolują ich parametry, wykonują 
drobne przeglądy lub prace naprawcze. Poma-
gają także w prowadzeniu dokumentacji eks-

ploatacyjnej – wylicza por. mar. 
Łukasz Szulc, mechanik służący na 
„Iskrze” od 2016 roku. Do zadań 
działu elektromechanicznego należy 
także uzupełnianie zapasów okręto-
wych (paliwa okrętowego i smarów, 
wody oraz żywności) oraz zdawanie 
nieczystości i śmieci. Jeżeli w czasie 
rejsu pojawiają się problemy tech-
niczne, to – w pewnym stopniu – 
pozwalają one na sprawdzenie się 
w sytuacji niestandardowej. Trzeba 
wykazać się znajomością techniczną 
sprzętu, pomysłowością i wykonać 
te wszystkie czynności, do których 

wcześniej byliśmy szkoleni i przygotowywani – 
zaznacza por. mar. Łukasz Szulc. 

Stała załoga „Iskry” jest świadoma warun-
ków socjalnych na okręcie, w jakich przyjdzie 
im spędzić rejs: brak miejsca, małe kabiny 
i łazienki, mała wspólna mesa. Podchorążowie, 
wchodząc pierwszy raz na pokład, muszą się 
do tego przyzwyczaić. Na początku, czekają 
z niecierpliwością na morską przygodę – jed-
nak, w miarę upływu czasu (kiedy warunki 
pogodowe pogarszają się, pojawiają się dole-
gliwości zdrowotne, dyskomfort, dochodzą 
dodatkowe obowiązki oraz mniejsza ilość snu) 
entuzjazm opada, a motywacja zostaje wysta-
wiona na ciężką próbę – przyznaje por. mar. 
Łukasz Szulc. Jednak po latach – zdradza 
mł. chor. mar. Patryk Polikowski – przychodzą 
z dziećmi do portu i z dumą wspominają 
swoją największą przygodę życia. 

korytarz, mesa oficerska itp.), uczestnictwo 
w porannym rozruchu fizycznym, punktualne 
stawiennictwo na posiłki oraz wykonywanie 
prac kuchennych – to wszystko jest (na początku) 
dla niektórych przytłaczające. Do tego do-
chodzą alarmy do żagli i choroba morska – 
która sprawia, że przez kilka pierwszych dni 
z wysiłkiem wykonują swoje obowiązki. 
Jednym ze sprawdzonych sposobów na poko-
nanie choroby morskiej jest, na 
przykład, sprzątanie rejonów – 
dodaje bosman okrętowy „Iskry”. 
To on pilnuje, aby każda minuta na 
pokładzie była dobrze wykorzystana. 
Jak mówi – „Wygląd okrętu jest 
wizytówką jego bosmana”. Stąd też, 
na porządku dziennym jest polero-
wanie mosiężnych elementów, klaro-
wanie lin oraz sprzątanie jednostki.

Codziennością na „Iskrze” są 
także alarmy „do żagli” – przy dobrej 
pogodzie czy w czasie sztormu i fali 
zalewającej pokład, jednym spra-
wiają radość i „dodają skrzydeł”, 
a innych paraliżują. Załoga pomaga wtedy 
przezwyciężyć lęki i znieść trudy morskiego 
rzemiosła. Pierwsze wejście na reje jest dla 
podchorążego przeżyciem, które na długo za-
pada w pamięć. Praktyka morska na żaglowcu 
hartuje każdego i uczy odpowiedzialności za 
siebie, kolegów i okręt – mówi st. mar. pchor. 

Zastępca dowódcy ORP „Iskra” 
kpt. mar. Michał Rębiś 

Podczas rejsu podchorążowie są przydzie-
leni do wacht ze stałą załogą. Najpierw obser-
wują, potem – stopniowo – przejmują jej 
czynności, by pod koniec rejsu samodzielnie 
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Drugi dom 
W czasie kilkutygodniowego, czasami kilku-

miesięcznego rejsu, „Iskra” staje się domem 
dla wszystkich na pokładzie. Taka służba musi 
być trochę pasją, aby była realizowana na naj-
wyższym poziomie. Nie tylko dla mnie 
„Iskra” jest drugim domem. Załoga jest bardzo 
zżyta i zaangażowana w wykonywanie swoich 
obowiązków. Są to bardzo dobrzy specjaliści – 
podkreśla kpt. mar. Michał Rębiś. 

Załoga „Iskry” zawsze dba o bezpieczne 
i profesjonalne wykonanie zadań. Dopiero po 
rejsie jest czas na krótki odpoczynek i spędzenie 
kilku chwil z rodziną i bliskimi – mówi były 
dowódca okrętu kmdr ppor. Jacek Miłowski. 
Morskie szkolenie młodych ludzi to niezwykle 
wymagająca i odpowiedzialna praca – dla 
osób, które trafiły do służby w Marynarce 
Wojennej z powołania i lubią żagle – dodaje 
mł. chor. mar. Patryk Polikowski. 

Praktyka marynarska na ORP „Iskra” roz-
wija zainteresowanie żeglarstwem morskim, 
narzuca wysiłek psychofizyczny i intelektualny 
oraz kształtuje u podchorążych odpowiedzial-
ność za wykonywane zadania. Istotnym 
aspektem jest współpraca w grupie, zarówno 
w zmianach wachtowych jak i w obsadach 
podczas alarmów do żagli. Pojedynczy żagiel 
stawia kilka osób, co kształtuje tożsamość 
grupową, umożliwia wzajemne poznanie się 
i zweryfikowanie umiejętności. Służba na 
żaglowcu powoduje zacieśnienie współpracy, 
wyzwala szacunek i koleżeństwo oraz kształ-
tuje zrozumienie dla potrzeb drugiego czło-

niejszych rejsów „Iskry” należą: wyprawa na 
Ocean Atlantycki z podchorążymi AMW oraz 
członkami Międzynarodowej Szkoły pod Żaglami 
(w 1990 roku), udział w „Grand Regatta 
Columbus 1992” (z podchorążymi II rocznika 
AMW), pierwsza podróż okrętu MW dookoła 
świata (w trakcie tego historycznego rejsu, od 
18 kwietnia 1995 roku do 10 lutego 1996 roku, 
„Iskra” odwiedziła 19 portów w 12 krajach),  
udział w „The Tall Ships’ Challenge USA” 
(w 2004 roku, z podchorążymi I roku AMW 
na pokładzie. Podczas tego atlantyckiego rejsu, 
polski okręt wygrał jeden z etapów regat). 

Załoga „Iskry” wielokrotnie uczestniczyła – 
od 1987 roku – w międzynarodowych zlotach 
i regatach żaglowców „The Cutty Sark Tall 
Ships' Races” (później – „The Tall Ships' 
Races”). W tych prestiżowych regatach biorą 
udział żaglowce z całego świata, w tym jed-
nostki szkolne marynarek wojennych (m.in.) 
z Europy oraz Ameryki Południowej i Ameryki 
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wieka. To jest najlepsza szkoła życia na 
morzu dla podchorążych. Schodząc z pokładu 
„Iskry”, są dojrzalszymi ludźmi – podkreśla 
mł. chor. mar. Patryk Polikowski. 

Duma floty
Podczas obchodów jubileuszu 100-lecia 

utworzenia Marynarki Wojennej, żaglowiec 
wziął udział w wyjątkowym wydarzeniu – 
wypłynął (30 września 2018 roku) na powitanie 
fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”, 
przewożącej do kraju (z Brestu we Francji) prochy 
adm. floty Józefa Unruga, przedwojennego 
dowódcy Floty i bohaterskiego obrońcy 
Wybrzeża w 1939 roku. Na fokmaszt barken-
tyny został wciągnięty wówczas okolicznościowy 
żagiel – marsel z wizerunkiem admirała – 
wspomina kmdr ppor. Jacek Miłowski. 

ORP „Iskra” pełni ważną funkcję reprezen-
tacyjną, demonstrując biało-czerwoną banderę 
na morzach i oceanach świata. Do najważ-

akcji 

W styczniu 1927 roku, zakupiono 
dla polskiej Marynarki Wojen-
nej 10-letni szkuner gaflowy 

(pływający wcześniej pod banderą holen-
derską i brytyjską). Miał on pełnić dalszą 
służbę jako szkolna jednostka żaglowa, 
przeznaczona do szkolenia marynarsko-
-żeglarskiego i nawigacyjnego przyszłych 
kadr morskich oraz specjalistów młodej 
floty wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. 

Po gruntownej przebudowie, 6 maja 
1928 roku podniesiono na szkunerze 
banderę MW i nadano imię „Iskra”. 
W pierwszy bałtycki rejs (25-dniowy), 
okręt wypłynął już 5 czerwca, pod 
dowództwem kpt. mar. Henryka Eibela.   
Było to wyjście ćwiczebne, którego celem 
było wypróbowanie żaglowca oraz prze-
szkolenie załogi. W swój pierwszy rejs 
oceaniczny okręt wyszedł z Gdyni 
8 lipca 1928 roku. 

Do września 1939 roku, ORP „Iskra” 
odbył 12 rejsów szkoleniowych. Ten 
ostatni, został przerwany wybuchem 
II wojny światowej. Informacja o wojnie 
dotarła do załogi ORP „Iskra”, kiedy kie-
rowano się do Las Palmas. Podjęto decy-
zję o powrocie do Casablanki w Maroku,  
gdzie okręt zacumował 2 września. Tam, 

13 września, załoga „Iskry” wzięła udział 
w akcji ratowania rozbitków – załogi 
francuskiego stawiacza min „Pluton”, na 
którym doszło do eksplozji. Na szczęście, 
polski żaglowiec doznał tylko niewiel-
kich, powierzchownych uszkodzeń od 
odłamków. 10 października ORP „Iskra” 
zakotwiczył (razem z okrętem szkolnym 
ORP „Wilia”) w Port Lyautey, w górze rzeki 
Sebou. Po kilku dniach, 18 października, 

opuszczono banderę na obu polskich 
jednostkach, pozostawiając tylko załogi 
szkieletowe. Podchorążych i resztę człon-
ków załóg stałych ewakuowano do Francji.   

Po uzyskaniu zgody władz fran-
cuskich, 5 lipca 1940 roku okręt prze-
szedł do Gibraltaru. Na mocy umowy 
z Wielką Brytanią, 29 listopada 1940 roku 
ORP „Iskra” został wypożyczony Royal 
Navy i (pod nazwą HMS „Pigmy”) służył 
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Środkowej. Dla polskich podchorążych to wy-
jątkowa okazja do spotkań i sportowej, 
żeglarskiej konfrontacji z załogami jednostek 
innych państw – podkreśla były dowódca 
„Iskry” kmdr ppor. Jacek Miłowski.

Wśród licznych nagród i wyróżnień, które 
przyznano ORP „Iskra” w czasie jego służby, 
znajdują się (m.in.): tytuły „Najlepszy Okręt 
Marynarki Wojennej” (w latach – 1984, 1988, 
1989, 1992 i 1994); „Cutty Sark Trophy”, 
przyznane (w 1989 roku) za udział w rega-
tach na trasie Gdynia – Londyn – Hamburg – 
Malmö – Travemünde – Gdynia (okręt poko-
nał 2464,6 mil morskich); „Medal Pokoju”, 
wręczony załodze „Iskry” przez sekretarza 
generalnego ONZ Javiera Pereza de Cuellar'a 
(w 1990 roku); nagroda „Fair Play”, przyznana 
(w 1999 roku) przez komitet organizacyjny 
„The Cutty Sark Tall Ships’ Races”. 

W 2016 roku „Iskra” została odznaczona 
Krzyżem Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari 
Nostro” – za wieloletnią współpracę i wspie-
ranie działań ligi oraz propagowanie idei Polski 
morskiej. W ramach tej działalności, żaglo-
wiec zawinął np. 30 razy do Kołobrzegu. Ponad 
dwustu młodych kołobrzeżan, członków 
szkolnych kół Ligi Morskiej i Rzecznej, poznało 
na jego pokładzie życie okrętowe i zdobyło 
pierwsze morskie doświadczenie. W ramach 
współpracy z Ligą Obrony Kraju, ORP „Iskra” 
odbył także liczne rejsy szkolne, promując 
wychowanie obronne młodzieży.

Podczas drugiego etapu rejsu, zostanie za-
okrętowanych 26 podchorążych drugiego roku 
studiów oraz 2 podchorążych czwartego roku 
studiów (jako instruktorzy, wspierający kadrę 
dydaktyczną Katedry Nawigacji i Hydrografii 

W ceremonii pożegnania okrętu wziął 
udział zastępca dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów kmdr Wojciech Sowa oraz 

prorektor ds. kształcenia i studenckich AMW 
kmdr rez. dr inż. Mariusz Mięsikowski. Od-
wołano się (m.in.) do słów adm. floty Józefa 
Unruga, że prawdziwy marynarz wyrabia się 
na pokładzie żaglowca, a nie w ławce szkol-
nej. Podkreślono, że rejs „Iskrą” to doskonałe 
przygotowanie psychofizyczne podchorążych 
pierwszego roku studiów AMW do dalszej 
służby i nauki. Pod koniec lipca, pierwszą grupę 
studentów wojskowych zmienią ich koleżanki 
i koledzy z drugiego roku studiów, którzy od-
będą praktykę specjalistyczną nawigacyjno-
-astronomiczną. Powrót okrętu do Gdyni jest 
przewidywany na drugą połowę września. 

Pierwszy etap rejsu – ze względu na stan 
epidemii – odbędzie się na akwenie Morza 
Bałtyckiego, a okręt zawinie do kilku polskich 
portów – wyjaśnił z.d.o. ORP „Iskra” 
kpt. mar. Michał Rębiś. W trakcie praktyki 
marynarskiej, podchorążowie poznają organiza-
cję życia na okręcie, nauczą się przepisów, 
zasad poruszania się na pokładzie i obsługi 
takielunku żaglowca oraz będą pełnili wachty 
morskie i służby. 

To nie wszystko. Program przewiduje jeszcze 
zagadnienia z wiedzy okrętowej i znajomości 
okrętu. Podchorążowie opanują posługiwanie 
się indywidualnymi oraz zbiorowymi środka-
mi ratunkowymi. Jako integralna część załogi 
okrętu, będą także uczestniczyli we wszyst-
kich alarmach i ćwiczeniach ogólnookręto-
wych. To początek ich morskiej drogi, którą – 
za kilka lat – zwieńczy promocja oficerska i sto-
pień podporucznika marynarki.

kmdr por. Wojciech Mundt
rzecznik@amw.gdynia.pl

akcji przez rok jako okręt-baza dla załóg 
kutrów torpedowych. „Iskra” została 
potem zwrócona władzom polskim, lecz 
pozostała w porcie.

W 1947 roku okręt przeholowano 
z Gibraltaru – na  remont – do Portsmouth. 
1 lipca 1948 roku „Iskra” wróciła do 
Gdyni. Do 1974 roku wykonywała rejsy 
(m.in.) z podchorążymi gdyńskiej OSMW 
(1946-1955) i WSMW (1955-1987) 
oraz elewami CSSMW w Ustce. 

Od 1960 roku, na pokładzie szkunera 
prowadzono szkolenia morskie dla 
Związku Harcerstwa Polskiego, 
w których wzięło udział  ponad trzystu 
harcerzy i instruktorów. „Iskra” stała się 
bazą szkolenia żeglarskiego polskiej 
młodzieży – swoistą kuźnią przyszłych 
kadr Marynarki Wojennej.

W 1974 roku ORP „Iskra” został wyco-
fany z użytkowania. Ostatecznie, po 
pięćdziesięciu latach pięknej i ofiarnej 
służby, 26 listopada 1977 roku w Porcie 
Wojennym Gdynia uroczyście opuszczono 
na nim biało-czerwoną banderę. Podczas 
służby w Marynarce Wojennej,  okręt po-
konał 201 tys. mil morskich. Przeszkolono 
na nim ponad 5300 osób kadry i pod-
chorążych oraz 750 żeglarzy cywilnych. 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

na nim ponad 5300 osób kadry i pod-

Żaglowiec szkolny ORP „Iskra” wypłynął – 29 czerwca – w rejs 
szkoleniowy z grupą 29 podchorążych Akademii Marynarki Wojennej, 
którzy na jego pokładzie odbędą tzw. praktykę marynarską.  

Morskiej AMW). „Iskra” odbędzie rejs po 
Bałtyku i wypłynie na Morze Północne, poko-
nując tym samym (dwukrotnie) atrakcyjny pod 
względem nawigacyjnym rejon Cieśnin Bał-
tyckich. Odwiedzając Szczecin i Świnoujście, 
podchorążowie zapoznają się z locją toru wod-
nego, łączącego te porty. Będą pogłębiać (m.in.)
wiedzę z zakresu: nawigacji, astronawigacji, 
radionawigacji oraz hydrometeorologii. 

Bałtycki rejs „Iskry”
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Dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża 
płk Stanisław Dąbek polecił – 
13 września –  ppor. pil. Edmundowi 
Jereczkowi ewakuować obie 

awionetki RWD-13 do Szwecji. Rozkaz prze-
kazał w Dowództwie Floty na Oksywiu –
dodając, żeby uczynić to (możliwie) od razu, 
gdyż po południu miał się rozpocząć skoncen-
trowany ostrzał artylerii niemieckiej. Samoloty 
mogłyby wówczas ulec zniszczeniu. R-XIII 
G/hydro nr 718 miał być przygotowany do lotu, 
z zadaniem zrzucenia ostatniego meldunku na 
Hel lub spalony (w wypadku uszkodzenia go 
przez ogień nieprzyjaciela). 

Lot do Szwecji
Dzień był mglisty, a pułap chmur sięgał 

tylko 100 m. Piloci postanowili niezwłocznie 
startować. O godzinie 12.30, z lotniska polowego 
w Nowym Obłużu (wykorzystując przerwę 
w ostrzale artyleryjskim) wystartowały obydwa 
RWD-13 – „SP-BML” pilotował ppor. pil. 

linię brzegową. W wypadku gdyby lot 
w chmurach sprawiał szer. pil. Wacławowi 
Zarudzkiemu kłopoty, ppor. pil. Edmund 
Jereczek ustalił z nim, że ma wtedy zawrócić 
i – ostatecznie – spalić swój samolot. 

Jako pierwszy leciał RWD-13 ppor. pil. 
Edmunda Jereczka. Po wejściu w chmury piloci 
zapalili światła pozycyjne, lecz mimo to utracili 
łączność wzrokową. Po 30 minutach lotu 
ppor. pil. Edmund Jereczek osiągnął (zgodnie 
z planem) wysokość 2000 m, wychodząc nad 
chmury, ale drugiego RWD-13 nad chmurami 
nie było. Pilot szukał (około 15 minut) dru-
giego samolotu, ale gdy ten się nie pojawił – 
obrał kurs 340 stopni, prosto na Szwecję. Lot 
nad chmurami trwał około godzinę i 45 minut, 
po czym pilot rozpoczął zniżanie i wyszedł 
pod podstawę chmur, na wysokość 300 m. Po 
prawej stronie lotnicy ujrzeli skalisty brzeg. 

Samoloty Plutonu Łącznikowego Dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża ukryto pod drzewami w parku 
majątku Nowe Obłuże i zorganizowano stanowisko przeciwlotnicze. Lotnisko przystosowano do lotów 
nocnych samolotem R-XIII G/hydro nr 718, który zamierzano użyć do ataków bombowych na okręty 
niemieckie, operujące na Zatoce Gdańskiej. Otrzymano wyrzutniki bombowe do zabudowania pod 
kadłubem „Era”, lecz bomby 12,5 kg nie dotarły, gdyż wywieziono je wcześniej z magazynu MDLot 
na Półwysep Helski. W nocy z 12 na 13 września jednostki polskie wycofały się z bronionych pozycji 
na wschód od Gdyni. Wówczas cała polska obrona skupiła się na Kępie Oksywskiej. 

Lotnictwo morskie w latach 1933-1939

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

Edmund Jereczek (jego pasażerem był oficer 
1. Morskiego Pułku Strzelców, dziennikarz 
znający Szwecję, por. Tadeusz Nowacki), 
a „SP-ATB” pilotował szer. Wacław Zarudzki. 
Map lotniczych nie było, gdyż spalono je 
wcześniej. Ponieważ nie posiadano prognozy 
meteo, lot musiał się odbywać według ogólnej 
orientacji czasu, prędkości i busoli. Piloci 
wcześniej uzgodnili: plan lotu, kursy, punkty 
zwrotne i czas na poszczególnych odcinkach 
(przy danej prędkości i wysokości lotu). 
Musieli uważać na niemieckie wodnosamoloty, 
stacjonujące w Pucku (z przebazowanego 
tam, około 12 września, 506. Dywizjonu Lot-
nictwa Przybrzeżnego). Start odbył się w kie-
runku frontu, odległego o 2 km na zachód. 
Zaraz po starcie, awionetki – ostrzelane nie-
celnie z linii frontu – wykonały skręt na kurs 
30 stopni i (na małej wysokości) przekroczyły 

CZĘŚĆ 13

1. Lublin R-XIII ter/hydro nr 707. 

2. Wrak wodnosamolotu Lublin R-XIII 
na plaży Półwyspu Helskiego

 (wrzesień 1939 roku)
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Polski samolot przez 20 minut leciał 
wzdłuż brzegu (kursem 20 stopni), ale pilot –
nie mając mapy – nie mógł się zorientować, 
gdzie jest. Dostrzegł dwie baterie artylerii 
przeciwlotniczej i roboty przy fortyfikacjach 
betonowych. W pobliżu większego miasta, 
ppor. pil. Edmund Jereczek zdecydował się na 
lądowanie na dużym placu, uprzednio wyrzuca-
jąc swój pistolet do morza. Po wylądowaniu 
okazało się, że RWD-13 znalazł się na woj-
skowym placu ćwiczeń koło miasta Visby, na 
wyspie Gotlandia. Lot trwał 3 godziny i 10 min., 
na 450 km trasie. 

Samolot został zatrzymany przez Szwedów 
(w szwedzkim lotnictwie otrzymał oznacze-
nie „Tp-11”, a od 1945 roku rejestrację cywilną – 
„SE-AOF”, z którą latał do 1952 roku). Po trzech 
dniach przesłuchań, por. Tadeusz Nowacki 
został internowany, a ppor. pil. Edmund 
Jereczek (dzięki cywilnemu ubraniu, karcie 
powołania i niewykorzystanym biletowi kole-
jowemu) zdołał przekonać Szwedów, że 
w wojsku nie służy. Odstawiono go do Sztok-
holmu – jako cudzoziemca, który nielegalnie 
przekroczył granicę bez paszportu. Na inter-
wencję poselstwa RP, 16 września zwolniono 
go z aresztu, pod warunkiem że 17 września 
wyjedzie przez Rygę do Polski. Niestety, 
agresja sowiecka na Polskę pokrzyżowała ten 
plan. Przydzielono go do grupy urzędników 
konsularnych z Niemiec, która udała się 
(2 października) do Francji. 7 października 
1939 roku, przez Bergen i Newcastle, dotarł 
do Londynu. Od 9 września 1940 roku wal-
czył w tzw. bitwie o Anglię, w składzie trzech 
brytyjskich dywizjonów. Szkolił także pilotów 
w ośrodku treningu operacyjnego w Huck-
nall. Zmarł w Anglii, 26 sierpnia 1983 roku. 

Drugi RWD-13 wszedł za pierwszą awio-
netką w chmury. Po 15 minutach lotu, za Pół-
wyspem Helskim, szer. pil. Wacław Zarudzki 
zauważył, że maleje prędkość obrotowa i silnik 
zaczyna przerywać. Próby przepalania nie dały 
rezultatu i – w tej sytuacji – po blisko półgodzin-
nym locie pilot wykonał skręt o 180 stopni – de-
cydując się na powrót i nie mając pewności, 
czy doleci do Oksywia. Lot powrotny trwał 
około 25 minut, po czym RWD-13 „SP-ATB” 
szczęśliwie wylądował (wprost z linii lotu) na 
polach majątku Nowe Obłuże. Ten RWD-13 
pochodził z pierwszej serii produkcyjnej i miał 
już mocno zużyty silnik, podczas gdy bliźniak 
(RWD-13 „SP-BML”) pochodził z przed-
ostatniej serii produkcyjnej i miał nowy silnik.

Samolot ponownie ukryto pod drzewami, 
lecz wskutek nalotu (16 września) został 
uszkodzony. Wobec braku możliwości naprawy 
(uszkodzonego podwozia i podziurawionego 
zbiornika paliwa), przeciągnięto go kilkaset 
metrów w pole i wystawiono jako cel dla nie-
mieckiej artylerii. Po zakończeniu walk na  
Kępie Oksywskiej, szer. pil. Wacław Zarudzki 
trafił do niewoli. Po wojnie został wierny 

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

B A N D E R A

pokonaniu kilku kilometrów) wpadł do morza. 
Szer. pil. Wacław Zarudzki i mech. lotn. 
J. Marzejon pobiegli szybko nad morze, gdzie 
od spotkanych żołnierzy dowiedzieli się, że 
samolot spadł kilkadziesiąt metrów od brzegu. 
Obaj, dziurawą łódką rybacką, dopłynęli do 
wraku i tam zobaczyli rannego, przerażonego 
oficera – stojącego w kabinie obserwatora, 
który (na widok łódki) zaczął krzyczeć. 
Mat pil. Stefan Czerwiński leżał w wodzie, 
w kabinie, przypięty pasami – nie żył. Rannego 
kapitana łódką dostarczono na brzeg i zanie-

siono do szpitala w Babich Dołach. 18 września 
obaj żołnierze ponownie podeszli do plaży. 
Niemiecki ostrzał z morza uniemożliwił im 
przejście na płyciznę, gdzie leżał wrak samo-
lotu. Z wody sterczał tylko ster kierunku 
i część płata. 

Pilota pochowano (tymczasowo) na plaży. 
W 1940 roku zwłoki ekshumowano i przenie-
siono na cmentarz w Babich Dołach, a po 
wojnie – na Cmentarz Obrońców Wybrzeża, 
gdzie spoczywa w kwaterze nr 145. 

Przypuszczalną przyczyną katastrofy było  
przepadnięcie samolotu (gwałtowna utrata 
wysokości wskutek przeciągnięcia) po prze-
kroczeniu linii brzegu i bezwiedne wyłączenie 
iskrownika przez pasażera, rzuconego na burtę. 
Jednak, bardzo prawdopodobne jest również 
zestrzelenie lecącego samolotu przez Niemców. 
W ten sposób przestał istnieć Pluton Łącz-
nikowy Dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża. 

Podsumowanie
W trakcie działań wojennych na Wybrzeżu 

w 1939 roku samoloty Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego wykonały 27 lotów, w tym: 

Marynarze, lotnicy morscy i żołnierze 
(Hel, wrzesień 1939 roku)

lotnictwu. Pracował w Lotniczych Warszta-
tach Doświadczalnych w Łodzi, a po ich 
likwidacji – w PZL Okęcie oraz w PZL EADS. 

Ostatnia misja
W obliczu klęski, płk. Stanisław Dąbek 

rozkazał ewakuować ostatni samolot plutonu 
łącznikowego. Miał on dostarczyć meldunek 
do Warszawy. Lublin R-XIII G/hydro nr 718, 
pilotowany przez mata Stefana Czerwińskiego, 
wystartował z Nowego Obłuża 17 września 
o zmroku. Z pilotem miał lecieć szer. pil. 
Wacław Zarudzki. Tak wspominał te chwile: 
„Siedziałem w kabinie samolotu z matem 
Czerwińskim i miałem obsługiwać karabin 
maszynowy strzelca pokładowego. Pokazał 
mi, jak mam wymieniać bębny z amunicją. 
Silnik pracował, czekaliśmy na sygnał startu. 
Nagle podbiegł do samolotu kapitan piechoty 
(nieznany z nazwiska), oznajmiając, że otrzy-
mał rozkaz lecieć jako pasażer do Warszawy. 
Przypasałem go do siedzenia i wystartowali”. 

Około 5 minut po starcie, po wykonaniu 
skrętu nad morze (na wysokości 300-400 m), 
silnik „Era” przerwał pracę i samolot (po 

3 bojowe, 2 techniczne i 22 ewakuacyjne. 
11 lotów wykonano w bezpośredniej styczności 
z wrogiem. Od 1 do 30 września 1939 roku 
wylatano 13 godzin i 15 minut, przebywając 
2124 km. Bezspornym pozostaje fakt zniko-
mej wartości posiadanych samolotów, pod-
czas gdy loty (zwłaszcza po 2 września) 
odbywały się w obszarze absolutnej dominacji 
nieprzyjaciela. Wówczas, przebywanie w po-
wietrzu takimi samolotami jak Lublin R-XIII 
czy nieuzbrojonymi RWD-13 wymagało nie 
lada odwagi polskich załóg, podejmujących 
ryzyko lotów.
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Wyciągnięty na 1160 km kraj 
ma szerokość dochodzącą na 
południu do 540 km. Jego 
powierzchnia w nieznacznym 

stopniu przewyższa Polskę, a zamieszkuje go 
zaledwie 5,5 miliona osób. Chociaż (jako 
całość) jest wysunięty bardzo na północ, to 
klimat ma umiarkowanie chłodny, o cechach 
morskich na południowym wschodzie. Lato 
bywa ciepłe i krótkie, a zima ostra. Przyległe 
części Bałtyku i Zatoka Botnicka w południowej 
części zamarzają średnio na trzy miesiące, 
a w północnej – na sześć. Tym samym, gdyby 
nie stała praca lodołamaczy, Zatoka Fińska 
byłaby całkowicie niedostępna dla żeglugi 
przez blisko 3,5 miesiąca.

Wśród skjerów i lodów
Historia tego kraju w nowożytnych czasach, 

to historia rywalizacji o niego Szwecji oraz 
Rosji. W latach 1809-1917 Finlandia miała 
status wielkiego księstwa w granicach Rosji – 
ze znaczną autonomią. W grudniu 1917 roku 
parlament fiński ogłosił niepodległość kraju. 
W październiku 1939 roku, po przedstawieniu 
Finlandii przez ZSRR żądania ustępstw teryto-

rialnych, wybuchła tzw. wojna zimowa, która 
zakończyła się pyrrusowym zwycięstwem 
napastnika. W toku zaciętych walk, mimo 
przewagi liczebnej wroga, Finowie utrzymali 
pozycje obronne na linii Mannerheima. Później, 
kraj ten toczył skuteczną wojnę przeciw 
ZSRR, jako sojusznik hitlerowskich Niemiec – 
nie ze względów ideologicznych, a w nadziei 
na odzyskanie utraconych terytoriów. 

Istotną rolę w walkach odegrała fińska 
flota wojenna, w tym dwa pancerniki obrony 
wybrzeża typu Väinämöinen. Początkowo oba 
okręty przesunięto na Wyspy Alandzkie (w celu 
powstrzymania ewentualnej inwazji), a następ-
nie do Turku, gdzie – nowoczesną artylerią 
przeciwlotniczą – przez ponad 2 lata skutecznie 
broniły miasto przed nalotami radzieckich 
bombowców. Zadały również poważne straty 
Armii Czerwonej podczas ewakuacji jej 
wojsk z półwyspu Hanko. 

Współcześnie, obrona Finlandii opiera się na 
trzech filarach – wojskach operacyjnych, woj-
skach regionalnych (obronie terytorialnej) oraz 
siłach lokalnych – czyli niewielkich oddziałach 
rezerwistów-ochotników, które zarówno w czasie 
działań wojennych jak i pokoju wzmacniają 
ochronę wytypowanych obiektów i instytucji. 

Wojska lądowe liczą ok. 17 tys. żołnierzy 
(z czego 9 tys. zawodowych). Ponadto, każdego 
roku jest powoływanych 31 tys. poborowych 
i tyle samo rezerwistów. Na czas wojny, kraj 
może wystawić armię liczącą 420 tys. żołnierzy, 
której trzonem – oprócz dwóch brygad pan-
cernych i brygady obrony wybrzeża – może 
być 10 brygad piechoty, wzmocnionych przez 
dalszych 14 utworzonych z rezerwy. Samo-
dzielne bataliony fińskich strzelców (lekkiej 
piechoty – Jaakari), stosują sprawdzoną 
taktykę, łączącą działania partyzanckie i spe-
cjalne. Lotnictwo powiększyłoby stan osobowy 

Finlandia to – de facto – istna mieszanina wody i lądu. Potęga żywiołu lodowców zaznaczyła się 
na tej ziemi w postaci dolin, wąwozów i jezior, których liczba sięga 60 tysięcy. W całym kraju nie ma 
ani jednego miejsca, które znajdowałoby się dalej od morza niż 300 km. Północnym krańcem sięga 
on niemal Morza Arktycznego, natomiast dwie trzecie granicy zachodniej stanowi Zatoka Botnicka, 
a południową Zatoka Fińska – obie zatoki, to najgłębiej wciśnięte między ląd części Bałtyku.

Finlandia zawarła kontrakt 
(o wartości 1,2 mld EUR) na budowę 
czterech dużych korwet rakietowych 

(tak naprawdę, są to fregaty rakietowe), 
w ramach projektu „Eskadra 2020”

Nowy kierunek 
rozwoju Merivoimat

CZĘŚĆ 1
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i uzbrojenie jest stale modernizowane i uzupeł-
niane. Ponadto, flota dysponuje 2 dużymi 
stawiaczami min typu Hämeenmaa i 3 mniej-
szymi – typu Pansio, uzupełnionymi przez: 
3 nowoczesne niszczyciele min typu Katan-
pää, 3 małe trałowce typu Kuha i 7 jeszcze 
mniejszych (zaledwie 20-tonowych) trałow-
ców typu Kiiski. Z kolei, piechota morska ma 
do dyspozycji pewną liczbę szybkich kutrów 
transportowych typu Jehu (docelowo ma ich 
być 12, z opcją na dostawę kolejnych).

W grudniu 2015 roku fiński minister obrony 
Jussi Niinistö zatwierdził realizację ambitnego 
programu „Eskadra 2020” („Laivue 2020”), 
którego celem jest budowa czterech bardzo 
dużych, wielozadaniowych korwet rakieto-
wych (w rzeczywistości, będą to fregaty rakie-
towe o wyporności normalnej ok. 4000 ton), 
zdolnych do zapewnienia bazom i mniejszym 
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(z ok. 4,4 tys. osób) prawie dziesięciokrotnie, 
a marynarka wojenna (4-5 tys. osób w czasie 
pokoju) – aż dwudziestokrotnie.

Ważnym elementem obrony jest artyleria 
nadbrzeżna. Główne uzbrojenie stanowią 
armaty kal.: 155 mm, 130 mm (stopniowo 
wycofywane) oraz 100 mm. Siłę ognia wzmac-
niają mobilne baterie szwedzkich wyrzutni 
rakiet przeciwokrętowych RBS-15SF, na pod-
woziach ciężkich pojazdów Suisu (rodzimej 
produkcji). W związku z przezbrojeniem 
małych okrętów rakietowych typu Hamina, 
ich dotychczasowe baterie rakiet przeciw-
okrętowych wzmocniły jednostki brzegowe.

Zadania Merivoimat
Doświadczenia wyniesione m.in. z wojny 

zimowej wywindowały Merivoimat na bardzo 
istotny element sił zbrojnych Finlandii. Na 
czas wojny marynarka wojenna tego kraju ma 
trzy zasadnicze zadania: obronę wód terytorial-
nych, zabezpieczenie linii komunikacyjnych 
oraz odpieranie ataków na wybrzeże (szczegól-
nie w rejonie Zatoki Fińskiej, Zatoki Botnic-
kiej oraz Archipelagu Alandzkiego. 

Trzon sił Merivoimat zgrupowano w bazie 
morskiej Pansio, w okolicach historycznego 
miasta Turku. Stacjonuje tam Flota Przy-
brzeżna (podległa Dowództwu Morskiemu 
Archipelagu), w skład której wchodzą okręty 
o najwyższej wartości bojowej. Kolejna baza 

jąca w Tammisaari), która prowadzi szkolenie 
lądowe jednostek obrony wybrzeża, w tym 
artylerii nadbrzeżnej; Arsenał Morski w Turku 
i Morskie Centrum Badawcze w Helsinkach. 

Od czasu wycofaniu z linii (już na początku 
lat 80. ubiegłego wieku) mało przydatnych, 
przestarzałych jednostek produkcji radziec-
kiej – 2 dozorowców proj. 50 (NATO: „Riga”), 
a także 2 małych korwet rodzimej produkcji 
typu Turunmaa („Turunmaa” i „Karjala”, 
skreślonych z listy floty w 2002 roku) oraz 
4 kutrów rakietowych typu Helsinki (suk-

Dwa pancerniki obrony wybrzeża 
typu Väinämöinen skutecznie broniły 
Finlandii podczas tzw. wojny zimowej 

z b. ZSRR. Wkrótce, rolę głównych 
jednostek Merivoimat przejmą cztery 

okręty programu „Eskadra 2020”

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

(Upinniemi) jest położona na zachód od 
Helsinek. Mieści się w niej Dowództwo Mor-
skie Zatoki Fińskiej i ośrodek szkolenia oraz 
stacjonują tam jednostki patrolowe. Najmniej-
szą z baz zasadniczych jest Kotka, gdzie 
stacjonuje Obwód Przybrzeżny Kotka. Flota 
dysponuje również wieloma punktami ma-
newrowego bazowania nad Zatoką Fińską. 
Dowództwu Merivoimat podlegają także: 
piechota morska (Brygada Uusimaa, stacjonu-

cesywnie wycofywanych do 2007 roku), 
trzon sił uderzeniowych Merivoimat tworzą 
4 małe okręty rakietowe typu Rauma oraz 
4 najnowsze – typu Hamina. Wszystkie te jed-
nostki są stosunkowo nowymi okrętami, bo 
z lat 1990-2006, przy czym ich wyposażenie 

jednostkom strefowej obrony przeciwlotniczej 
(jednak początkowo będą dysponowały tylko 
rakietami ESSM-2, służącymi bardziej do 
obrony własnej). Nowe okręty zastąpią (wy-
cofane już) jednostki typu Pohjanmaa, 4 małe 
okręty rakietowe typu Rauma i dwa stawiacze 
min typu Hämeenmaa (ich wycofanie z linii 
jest planowane na ok. 2025 rok).

 Mały okręt rakietowy „Tornio” 
(typu Hamina) przed modernizacją MLU 

(ang. Mid-Life Upgrade)
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Niszczyciel rakietowy (eskortowy) 
„Shiranui” (DD-120) – typu Asahi – 

w kompletnej konfiguracji z 2020 roku

wnątrz gazoszczelnych cytadel, co zapewnia 
bezpieczeństwo w skażonych strefach.

Długość całkowita jednostek wynosi 151 m 
(dla porównania, niszczyciele typu Akizuki 
mają długość 150,5 m), szerokość 18,3 m, 
a  zanurzenie (przy wyporności normalnej) 5,3 m. 
Wyporność standardowa to 5182 t, a bojowa 
ponad 6910 t. Dominującym elementem kon-
strukcji jest masywna bryła przedniej nad-

tworzący film wodny AFFF (Aqueous Film 
Forming Foams). Środek ten wytwarza ciężką 
pianę gaśniczą, wykorzystując do tego celu 
wodę morską. Poza tym, zainstalowane są 
ręczne gaśnice halonowe. Okręty w pełni przy-
stosowano również do działania w warunkach 
skażenia bronią biologiczną, chemiczną i radio-
logiczną (ang. CBR – Chemical, Biological, 
Radiological). Wyposażono je w kompleksowy 
system, w którym wszystkie pomieszczenia 
(gdzie przebywa załoga) są umieszczone we-

cepcję wprowadzenia tzw. „kompleksowej 
niewidzialności” (GHOST – czyli Genuine 
Holistic Stealth), na rzecz znacznego zwięk-
szenia odporności konstrukcji i pojemności 
kadłuba. Nie zrezygnowano jednak całkowicie 
z możliwie jak największego obniżenia skutecz-
nej powierzchni odbicia radiolokacyjnego oraz 
wyciszenia jednostek w zakresie generowanych 
szumów. Architektura nadbudówek i lekki, 
trójnożny (niekratownicowy) maszt dobrze 
wpisały się w to założenie. Podobnie jak 
w typie Akizuki, zastosowano rozwiązania 
zaczerpnięte wprost z większych niszczycieli 
rakietowych AEGIS/BMD typu Kongō (oraz 
amerykańskich typu Arleigh Burke). 

Okręty wykonano (w większości) z wysoko-
gatunkowej stali, co pozytywnie wpłynęło 
na odporność okrętów na uszkodzenia – 
kominy i przedni maszt są jedynymi elementami, 
w których zastosowano (szczątkowo) lekkie 
stopy aluminium. Podwodna część kadłuba 
została dodatkowo wzmocniona – zwiększając 
jego wytrzymałość na falę uderzeniową, spo-
wodowaną wybuchem torpedy lub miny. Sam 
kadłub został podwójnie poszyty (mniej więcej 
na ¾ długości całkowitej). Ponadto, zastoso-
wano pogrubione – sekcyjne grodzie wodo-
szczelne. Cała konstrukcja – rozdzielona (na 
10 autonomicznych sekcji) podwójnymi gro-
dziami wodoszczelnymi typu pełnego – 
zapewnia wysoki stopień niezatapialności. 
W celu dodatkowej ochrony przed rakietami 
przeciwokrętowymi i odłamkami, w newralgicz-
nych miejscach zastosowano dodatkowe 
(oprócz standardowych płyt balistycznych ze stali 
ulepszanej cieplnie) opancerzenie z kevlaru 
i materiałów kompozytowych. Ochrania ono 
Bojowe Centrum Informacji – BCI (ang. CIC – 
Combat Information Center), maszynownię, 
komory amunicyjne, czy też komory rakietowe. 

Podczas prac projektowych, skupiono się 
nie tylko na zwiększeniu wytrzymałości kon-
strukcji i obniżeniu skutecznej powierzchni 
odbicia, ale także na redukcji poziomu wy-
twarzanego hałasu i wzmocnieniu systemu 
przeciwpożarowego. Wewnątrz pomieszczeń 
rozmieszczono czujniki wykrywające dym 
oraz stały system przeciwpożarowy – wyko-
rzystujący pianotwórczy środek gaśniczy, 

budówki – na której ścianach umieszczono 
materacowe anteny radaru FCS-3A. W porów-
naniu z rodzimymi niszczycielami obrony 
powietrznej i amerykańskimi niszczycielami 
rakietowymi typu Arleigh Burke, anteny te 
(o znacznie mniejszych wymiarach względem 
SPY-1D) ułożono blokami na dachu GSD, co 
stanowi ewenement na skalę światową. Wybór 
takiej lokalizacji anten jest wynikiem serii 
prób przeprowadzonych na jednostce eks-
perymentalnej „Asuka”, na której wypracowano 
optymalne rozmieszczenie głównych syste-
mów obserwacji technicznej do nowej gene-
racji niszczycieli eskortowych, poczynając od 
typu Akizuki. Na ich tle, nadbudówka na 

typie Asahi jest jednak jeszcze bardziej 
masywna i kompleksowa. Dzięki temu uzyskano 
nieco więcej przestrzeni użytkowej (kosztem – 
w niewielkim stopniu – dzielności morskiej 
i SPO), która mogła zostać – w bardziej optymal-
ny sposób – dostosowana do potrzeb BCI. 
Ponadto, rozbudowana nadbudówka umożliwiła 
instalację nie tylko przedniego kompleksu anten 
ścianowych, ale także tylnego – na typie Akizuki 
tylne anteny znajdują się na nadbudówce rufowej, 
stanowiącej integralną część hangaru.

Jednostki typu Asahi – „Shiranui” 
(DD-120) i „Asahi” (DD-119) – podczas 

manewrów na Pacyfiku
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Jeśli nie liczyć potężnych niszczycieli 
rakietowych z systemem AEGIS/BMD 
typu Kongō (8 jednostek, występujących 
w trzech oddzielnych podtypach: Kongō, 

Atago i Maya) oraz czterech okrętów lotniczych 
typu Izumo i Hyūga (klasyfikowanych – ze 
względów politycznych – jako niszczyciele 
wielozadaniowe), siły morskie Japonii mają 
w linii jeszcze 32 tzw. niszczyciele eskortowe, 
wyspecjalizowane głównie w zwalczaniu okrętów 

podwodnych. Należą one do typów Takanami 
(5 jednostek), Murasame (9 jednostek), Asagiri 
(8 jednostek), Abukuma (6 jednostek) i Akizuki 
(4 jednostki) – który jest pierwowzorem naj-
nowszego typu Asahi.

Niszczyciele eskortowe
Mając pokaźne siły główne, w postaci 

okrętów lotniczych, oraz interes ochrony roz-
ległych akwenów Pacyfiku, nie dziwi fakt, że 

Japonia inwestuje w budowę licznych (tzw.) 
niszczycieli eskortowych. Ukoronowaniem 
tych wysiłków są cztery nowoczesne niszczy-
ciele rakietowe (nadal klasyfikowane jako 
niszczyciele eskortowe) typu Akizuki (wpro-
wadzone do linii w latach 2012-2014), których 
udana konstrukcja stała się punktem wyjścia 
do zaprojektowania dwóch kolejnych jedno-
stek – typu Asahi.

Decyzję o budowie nowych niszczycieli 
podjęto już w 2013 roku, a więc w momencie, 
gdy dwie pierwsze jednostki typu Akizuki 
(proj. 19DD) były już w służbie, przy czym 
pierwsza z nich pełniła ją od roku. Okręty te 
stały się punktem wyjścia podczas projektowania 
kolejnego typu (proj. 25DD – Asahi). Wpły-
nęło to na znaczne obniżenie kosztów budowy. 
Wcześniejsze jednostki (dzięki seryjnej budo-
wie) kosztowały niewiele ponad 900 mln USD 
(bez wyposażenia i uzbrojenia). Cenę najnow-
szych niszczycieli typu Asahi udało się obniżyć 
do ok. 732 mln USD (mimo pewnych istotnych 
różnic względem typu Akizuki, wprowadzo-
nych w fazie projektowania wstępnego).

Pierwszą jednostkę zamówiono w 2013 roku 
(w stoczni Mitsubishi Heavy Industries Ltd., 
w Nagasaki). Stępkę pod prototyp położono 
4 sierpnia 2015 roku. Budowę drugiej jednostki 
rozpoczęto 20 maja 2016 roku. Pierwszy okręt 
otrzymał nazwę „Asahi” (pl. „Poranne słońce”). 
Wcielono go do służby 7 marca 2018 roku. 
Otrzymał sygnaturę „DD-119”, a następnie 
przeszedł do bazy w Sasebo, która stała się 
jego portem macierzystym. Bliźniaczą jed-
nostkę nazwano „Shiranui” (pl. „Fosforyzujące 
światło”), podczas uroczystości wcielenia do 
służby 27 lutego 2019 roku. Okręt otrzymał 
sygnaturę „DD-120” i – tak jak „Asahi” – stacjo-
nuje w bazie morskiej w Sasebo.

Konstrukcja
Niszczyciele typu Asahi wywodzą się 

bezpośrednio od jednostek typu Akizuki 
(powstałych na bazie udanych jednostek 
typu Murasame i Takanami). Są to więc okręty 
„kompaktowe”, stanowiące kolejny krok 
w konsekwentnym ulepszaniu jednostek tej 
klasy, budowanych dla Kaijō Jieitai. Podobnie 
jak na poprzednikach, już we wstępnej fazie 
projektowania zarzucono awangardową kon-

Japońskie Morskie Siły Samoobrony (Kaijō Jieitai) zostały 
wzbogacone, niedawno, o dwa nowoczesne niszczyciele rakietowe – 
„Asahi” i „Shiranui” – kolejne jednostki tej klasy zbudowane 
w tym kraju, korzystające z najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych (w tym anten ścianowych ze stałym 
aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym). 

CZĘŚĆ 3

Morskie siły 
samoobrony kraju 
kwitnącej wiśni 

1. „Asahi” prezentujący swoją potężną 
sylwetkę. Uwagę zwraca silne uzbrojenie, 

w tym: uniwersalna armata morska 
kal. 127 mm L/62 Mk 45 Mod. 4., 

32 komory rakietowe modułu wyrzutni 
Mk-41 VLS oraz zestaw CIWS
 kal. 20 mm Mk-15 Block 1B.

2. Śmigłowiec ZOP SH-60K Seahawk na 
lądowisku niszczyciela typu Akizuki. 

Widoczne dwie bramy różnej wielkości – 
przeznaczone do śmigłowców oraz 

bezpilotowych statków powietrznych
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W tej szalonej  rozgrywce, naj-
ważniejsza była jednak infor-
macja. Meldunki z pokładów 
niszczycieli były odbierane 

(na bieżąco) na pancernikach HMS „King 
George V” i HMS „Rodney”. Adm. John 
Cronyn Tovey bardzo cenił kmdr. Viana 
i głęboko wierzył w jego rzetelność. Wiedział, 
że jego niszczyciele nie wypuszczą z rąk 
swojej zdobyczy. Biorąc pod uwagę przesyła-
ne radiogramy, rozkazał pancernikom manew-
rować w taki sposób, by nad ranem znaleźć się 
na zachód od „Bismarcka”, a następnie obrać 
kurs na zbliżenie. Tuż przed świtem, na obu 
okrętach liniowych ogłoszono alarm bojowy. 
Zbliżała się chwila ostatecznej rozgrywki.

Przed starciem olbrzymów
Flagowy okręt adm. Tovey’a – pancernik 

HMS „King George V” – był wyśmienicie 
przygotowany do finałowego starcia. Jed-
nostki tego typu były szybkie i bardzo dobrze 
opancerzone. Dużą prędkość maksymalną 
i rozbudowaną ochronę bierną uzyskano 
głównie kosztem uzbrojenia, składającego się 
z 10 wielowarstwowych armat kal. 356 mm 
(14”) L/45 Mark-VII (o nieco gorszych para-
metrach od amerykańskich armat tego kalibru: 
Mk-10 L/45, Mk-11 L/50, Mk-12 L/45 oraz 
Mk-22 L/45) – rozmieszczonych w trzech, 
dobrze opancerzonych wieżach (w niezwykłym 
układzie 4:2:4) oraz z 16 armat uniwersalnych 
kal. 133 mm (5,24”) L/50 Mark-I (stosunkowo 

nieudanych i nieefektywnych, szczególnie 
przy strzelaniu przeciwlotniczym) w ośmiu 
dwudziałowych, lekko chronionych wieżach. 

Przeprowadzone testy na modelu sekcji 
kadłuba pancernika (a także wcześniejsze 
próby kesonowe) potwierdziły jego wytrzy-
małość na nieprzyjacielskie pociski, lecz nie 
dały jednoznacznej odpowiedzi, jaka jest 
jego rzeczywista odporność wobec broni pod-
wodnej. W późniejszym czasie okazało się, że 
zastosowany przez Anglików bierny system 
ochrony podwodnej części kadłuba jest nie-
zwykle słaby i absolutnie niewystarczający, 
szczególnie w zestawieniu z ogólną nowo-
czesnością tych okrętów. Tworzyły go trzy 
lekkie (9,5 mm stali D), wzdłużne grodzie 

Brytyjskie niszczyciele kmdr. Viana utrzymywały stały kontakt radarowy (okazjonalnie, 
także optyczny) z „Bismarckiem”. Około godziny 7.00, niszczyciel HMS „Maori” ruszył do ataku 
torpedowego na niemiecki pancernik, któremu w wyrzutni została po nocnej akcji jeszcze jedna 
torpeda. Na „Bismarcku” szybko dostrzeżono manewry niszczyciela, którego powitały (doskonale 
zgrupowane) salwy z armat artylerii głównej. Nakryty w drugiej salwie, HMS „Maori” został 
zmuszony do odpalenia torpedy z dystansu aż 9000 m, po czym – pospiesznie – wycofał się 
na bezpieczną odległość. Torpeda, co było łatwe do przewidzenia, chybiła celu.

1. Dwa pancerniki typu Nelson 
(do których należał HMS „Rodney”) 

były jedynymi okrętami liniowymi 
Royal Navy uzbrojonymi 
w armaty kal. 406 mm.

2. Pancerniki typu King George V 
były uzbrojone w nowoczesne, 

wielowarstwowe armaty kal. 356 mm 
L/45 Mark VII. Nie miały one tak 

„wyśrubowanych” parametrów jak 
amerykańskie odpowiedniki, ale na 

„Bismarcka” (w zupełności) wystarczyły

CZĘŚĆ 7

ORP „Piorun” 
kontra „Bismarck”
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wcześniej obiecanych samolotów – Adolf 
Hitler przysłał lakoniczną depeszę, pełną 
wzniosłych słów (mających na celu pod-
niesienie morale załogi „Bismarcka”, przed 
ich ostatnią walką). Ponadto, odznaczył kilku 
oficerów niemieckiego pancernika (w tym 
dowódcę artylerii kmdr. por. A. Schneidera) 
Krzyżem Rycerskim. 

Adm. G. Lütjens zdał sobie w końcu sprawę 
(po zapoznaniu się z zaistniałymi okolicz-
nościami), że dla okrętu zbliża się nieuchronny 
koniec i nic już nie można na to poradzić. Pozo-
stawała walka do końca, co oznaczało (ni mniej, 
ni więcej) rychłe pójście na dno. 

B A N D E R A

mogły swoją artylerią przynajmniej uszkodzić 
nawodne partie niemieckiego okrętu liniowego, 
zwłaszcza nieopancerzone nadbudówki i sta-
nowiska armat przeciwlotniczych. 

Największym atutem krążowników były 
torpedy. Każdy z nich był uzbrojony w osiem 
wyrzutni torped kal. 533 mm (21”), obsługu-
jących torpedy Mark-VII (z głowicami zawie-
rającymi 336 kg czystego TNT – niemal dwa 
razy więcej niż to, czym dysponowały głowice 
torped lotniczych samolotów Swordfish, ataku-
jących „Bismarcka”). Była to broń przewidziana 
(od samego początku) do dobicia pancernika.

Pancerniki typu King George V 
należały do najszybszych w swojej 
klasie – z łatwością utrzymywały 

prędkość 28  węzłów

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

pancerników) w kalkulacji zużycia paliwa 
(połączonego z jego niewielkim zapasem, co 
zaś wynikało z wad konstrukcji systemu 
przeciwtorpedowego).

Obu wielkim pancernikom towarzyszyły 
dwa krążowniki ciężkie – HMS „Norfolk” 
i HMS „Dorsetshire” (typu Norfolk). Okręty te, 
jak na swoją wielkość (wyporność bojowa 
sięgała aż 13400 ton), były bardzo przeciętnie 
uzbrojone (8 armat kal. 203 mm L/50 8” 
Mark-VIII) i wyjątkowo słabo opancerzone 
(pas burtowy miał tylko 25-50 mm, pokład 
ochronny 35 mm, a wieże dysponowały jedynie 
osłonami przeciwodłamkowymi). Braków 
tych krążowniki nie nadrabiały prędkością – 
nie przekraczającą 32 węzłów, którą należy 

Brytyjski pancernik HMS „King George V” 
w konfiguracji z 1942 roku

uznać (w odniesieniu do jednostek tej klasy) 
za przeciętną. Tym niemniej, dzięki solidnej 
konstrukcji oraz stosunkowo dobremu syste-
mowi kierowania ogniem, były cennym wspar-
ciem dla brytyjskich pancerników. Ponadto, 

ochronne z każdej burty plus gródź główna 
(mocna) o grubości 22 mm. Amortyzator 
(w postaci paliwa) znajdował się jedynie 
w zbiornikach między grodziami nr 1 i nr 2. 
Nie był to więc klasyczny, warstwowy system 
ochronny, oparty na zbiornikach stałej wy-
miany cieczy („liquid-layer”), a na dodatek 
był bardzo płytki (po 4,2 m z każdej burty). 
Podobnie jak Włosi, tak i Brytyjczycy bez-
krytycznie ocenili odporność systemu grodzi 
burtowych na głowice torpedowe zawierające 
454 kg (1000 lb) czystego TNT, co zdecydo-
wanie nie znalazło potwierdzenia w praktyce. 

Najpoważniejszą wadą okrętów liniowych 
typu King George V okazał się jednak nie-
ekonomiczny napęd, przez co ich zasięg 
operacyjny wynosił jedynie 6100 mil morskich 
(przy niewielkiej prędkości 10 węzłów). Pro-
blem niedostatecznego zasięgu uwidocznił 
się w pełni właśnie podczas fianałowej walki 
z „Bismarckiem”. Pod koniec starcia – flago-
wy HMS „King George V” stanął przed wid-
mem powrotu do bazy na holu. Ta istotna wada 
konstrukcyjna wynikała nie tylko z doboru 
takich, a nie innych urządzeń napędowych 
(w tym jednostopniowych przekładni reduk-
cyjnych), ale – przede wszystkim – z błędu 
popełnionego (już na etapie projektowania 

Nadchodzi finał
Po nocnym spotkaniu z brytyjskimi niszczy-

cielami, na głównym stanowisku dowodzenia 
„Bismarcka” panował ponury nastrój. Okręt 
był niesterowny, a maksymalna prędkość (jaką 
mógł osiągnąć na wzburzonych falach Atlan-
tyku) nie przekraczała 7 węzłów. By utrzymać 
w miarę stabilny kurs, musiano iść pod wiatr, 
co prowadziło niemiecki pancernik prosto 
w „szpony” ścigającej go Royal Navy, zamiast 
do zbawczego portu w Breście. W każdej 
chwili należało się spodziewać przybycia cięż-
kich okrętów brytyjskich, na których spotkanie 
„Bismarck” nie był w pełni przygotowany. 

W kadłubie pancernika znajdowały się 
tysiące ton wody. Co prawda, zalanie rufo-
wych przedziałów zredukowało do zera trym 
na dziób, jednak nie udało się całkowicie 
wyrównać przechyłu bocznego. Najgorsze było 
jednak to, że po trwającym przez całą noc 
nieprzerwanym alarmie bojowym, załoga 
„Bismarcka” była u kresu wytrzymałości. Złe 
warunki pogodowe dodatkowo pogarszały – 
i tak już beznadziejną – sytuację okrętu. 
Uniemożliwiły, między innymi, przybycie na 
odsiecz bombowców Luftwaffe, których start 
wielokrotnie odkładano z powodu nad-
chodzącego sztormu. Ostatecznie – zamiast 
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byłoby powiedzenie „pomyślnych wiatrów”. 
Życzę powodzenia na kolejne dekady i kolejne 
stulecie. Orkiestra Reprezentacyjna MW była, 
jest i – mam nadzieję – będzie. Poprzeczka 
kunsztu muzycznego została umieszczona 
bardzo wysoko – podkreślił.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
dokonali wspólnie: inspektor MW 
wiceadm. Jarosław Ziemiański, 
kapelmistrz Orkiestry Reprezen-
tacyjnej MW kmdr ppor. 
Maciej Budziński oraz były kapel-
mistrz Orkiestry Reprezentacyj-
nej MW (w latach 1985-2000) 
kmdr por. rez. Ireneusz Stromski.

Ambasadorzy 
w marynarskich mundurach
Dają ponad 200 koncertów rocznie, 

czasem grając kilka razy w ciągu dnia. 
Reprezentują Rzeczpospolitą Polską oraz jej 
morski rodzaj sił zbrojnych. Występują, bez 

względu na pogodę, zawsze w nienagannych 
mundurach. Wykonują wymagające aranżacje – 
idąc lekkim, marszowym krokiem. Asystują – 
zgodnie z ceremoniałem wojskowym – podczas 
najważniejszych uroczystości państwowych 
i resortowych. 

W trakcie ich służby, radosne okazje 
do świętowania przeplatają się 
z momentami zadumy i smutku – 
podczas pożegnań i pogrzebów. 
Muzycy orkiestry towarzyszyli 
w ostatniej drodze – z Francji do 

Polski – prochów dowódcy Floty 
(w 1939 roku) adm. Józefa Unruga 

i jego małżonki Zofii, odbywając 
historyczny rejs fregatą rakietową ORP „Gen. 
T. Kościuszko”, we wrześniu 2018 roku. 
Pożegnali także parę prezydencką – Lecha 
i Marię Kaczyńskich oraz  dowódcę MW adm. 
floty Andrzeja Karwetę – ofiary katastrofy 
rządowego samolotu Tu-154M, który rozbił 
się w kwietniu 2010 roku pod Smoleńskiem. 

FO
T.

 P
. L

EO
N

IA
K

, A
R

CH
IW

U
M

 O
R

K
IE

ST
RY

 R
EP

R
EZ

EN
TA

CY
JN

EJ
 M

W
, Z

B
IO

RY
 N

AC

Orkiestra Reprezentacyjna MW należy do najaktywniejszych i najbardziej rozpoznawalnych 
pododdziałów morskiego rodzaju sił zbrojnych. Jest jego dumą i znakomitym ambasadorem. 
15 maja obchodziła stulecie istnienia. Z powodu pandemii, skromne uroczystości zwieńczyło 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Kościele Garnizonowym MW na Oksywiu.

Muzyczna wizytówka floty

W Mszy Świętej w intencji Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW wzięli 
udział: inspektor MW wiceadm. 

Jarosław Ziemiański, dowódca COM-DKM 
wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3. FO 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec oraz obecni 
i byli muzycy marynarskiej orkiestry.

Myśląc „Gdynia” i „orkiestra”, każdy ma 
przed oczyma naszą jubilatkę – Orkiestrę 
Reprezentacyjną MW, która od wielu lat jest 
chlubą gdyńskiego garnizonu – powiedział 
dziekan MW ks. kmdr Zbigniew Rećko. 
W orkiestrze wojskowej dochodzi do nie-
zwykłego połączenia wojskowej dyscypliny 
ze swoistą artystyczną wolnością – dodał. 

Inspektor MW Jarosław Ziemiański podzię-
kował muzykom orkiestry za godne reprezen-
towanie polskiej floty wojennej w kraju i za 
granicą oraz życzył jubilatom pomyślności 
w kolejnych latach. Chciałoby się życzyć 
„stopy wody pod kilem”, ale bardziej od-
powiednie dla sekcji instrumentów dętych 

1. Zdjęcie pamiątkowe Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW na tle Okrętu-

-Muzeum ORP „Błyskawica”. Pierwszy 
z lewej stoi kapelmistrz marynarskiej 

orkiestry kmdr ppor. Maciej Budziński.

2. Muzycy orkiestry MW na pokładzie 
kanonierki ORP „Komendant Piłsudski” 

(lata 20. ubiegłego wieku).

3. Na pokładzie śmigłowcowym fregaty 
rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko” 

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
dokonali wspólnie: inspektor MW 
wiceadm. Jarosław Ziemiański, 
kapelmistrz Orkiestry Reprezen-

mistrz Orkiestry Reprezentacyj-
nej MW (w latach 1985-2000) 

i resortowych. 
W trakcie ich służby, radosne okazje 

do świętowania przeplatają się 
z momentami zadumy i smutku – 
podczas pożegnań i pogrzebów. 

Polski – prochów dowódcy Floty 
(w 1939 roku) adm. Józefa Unruga 

i jego małżonki Zofii, odbywając 
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Orkiestra na stałe wpisała się w krajobraz 
Gdyni. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać 
występy muzyków np. podczas czerwcowych 
obchodów Dni Morza oraz listopadowej rocz-
nicy utworzenia polskiej MW. Mają na koncie 
występy (m.in.) w: Sztokholmie, Karlskronie, 
Edynburgu, Oslo, Narwiku, Sankt Petersburgu, 
Odessie, Hamburgu, Tel Awiwie i Jerozolimie. 
W 1998 roku trąbki orkiestry rozbrzmiały na 
placu Św. Piotra w Rzymie, gdzie muzycy 
w mundurach wystąpili przed papieżem Janem 
Pawłem II, dla uczczenia dwudziestolecia 
jego pontyfikatu. 

Odnieśli liczne sukcesy w konkursach 
i przeglądach orkiestr służb mundurowych, 
w kraju i za granicą. Zdobyli wiele nagród na 
festiwalach i w konkursach solistów instrumen-
talistów oraz zespołów kameralnych i big-
bandowych – grających jazz i muzykę rozryw-
kową. Orkiestrę uhonorowano: „Kryształową 
Buławą”, medalem „Za Zasługi dla Marynarki 
Wojennej”, medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej, złotym medalem „Zasłużony dla Miasta 
Gdyni” oraz dyplomem honorowym Ministra 
Kultury i Sztuki „Za osiągnięcia w upowszech-
nianiu kultury”.

W dorobku orkiestry jest kilka albumów 
muzycznych: płyta analogowa „Bałtyckie 
spotkania” (1985 rok), kaseta „Bal u Neptuna” 
(1992 rok) i trzy płyty kompaktowe – „Orkiestra 
Reprezentacyjna MW” (1993 rok), „Dłonie 
na sterze” (1996 rok) oraz „I póki kropla jest 

B A N D E R A

w Bałtyku” (1998 rok). Jej repertuar jest 
bogaty i zróżnicowany. Muzycy orkiestry 
wykonują pieśni hymniczne, patriotyczne 
i marsze wojskowe, a także utwory muzyki 
poważnej i rozrywkowej oraz standardy jaz-
zowe. Według kapelmistrza kmdr. ppor. Macieja 
Budzińskiego, muzyka popularna jest przy-
jemnym uatrakcyjnieniem ich repertuaru 
i ułatwia dotarcie do szerszej publiczności. 
Znane utwory są aranżowane na instrumenty 
dęte. Szczególną sympatią słuchaczy cieszy 
się wykonanie utworu „Yellow Submarine” 
zespołu The Beatles, zawsze nagradzane 
rzęsistymi oklaskami.

Oprócz kapelmistrza, w orkiestrze służy także 
II kapelmistrz ppor. mar. Paweł Kołodziej oraz 
tamburmajor chor. mar. Mariusz Kleisa. 
Obecne jej instrumentarium to: dwa flety, 
siedem klarnetów, fagot, pięć saksofonów, 
cztery rogi, cztery trąbki, pięć puzonów, trzy 
instrumenty perkusyjne, pięć kornetów, cztery 
sakshorny i pięć tub.  

Utrzymanie wysokiego poziomu muzycz-
nego wymaga prowadzenia systematycznych 
prób indywidualnych i grupowych. Muzycy 
ćwiczą również musztrę paradną oraz złożoną 
choreografię, która jest nieodłącznym elemen-
tem występów orkiestry – na znak buławy 
tamburmajora, muzycy rozpoczynają wyko-
nywanie poszczególnych elementów układu. 
W szyku marszowym, godzinami trenują nie-
zwykle atrakcyjną – dla uczestników ich 

koncertów – musztrę paradną, której układy 
przedstawiają (m.in.) znane symbole morskie. 

Muszę przyznać, że inne orkiestry trochę 
nam zazdroszczą rozpoznawalności – mówi 
kmdr ppor. Maciej Budziński. Podczas wystę-
pów i przeglądów muzycznych prezentujemy 
charakterystyczne figury, takie jak kotwica 
czy trójząb Neptuna.  Nie sposób pomylić nas  
z innymi formacjami mundurowymi. 

Historia orkiestry
Pierwsza orkiestra MW została utworzona 

w 1920 roku, w Pucku – ówczesnej bazie 
morskiej polskiej floty wojennej. W 1923 roku 
orkiestra została przeniesiona do Gdyni, 
gdzie powstawał nowoczesny port handlowy 
i port wojenny. Zadanie jej sformowania po-
wierzono matowi Zygmuntowi Kowalskiemu. 
Marynarska orkiestra uświetniała ważne mo-
menty życia wschodzącego miasta – obchody 
Święta Morza, wizyty krajowych i zagranicz-
nych notabli, a nawet podłączenie Gdyni do 
sieci elektrycznej. Od 1928 roku, w letnie po-
południa muzycy koncertowali na placu 
przed miejskim magistratem lub w muszli 
koncertowej u stóp Kamiennej Góry. W ciągu 
stuletniej historii, instrumenty orkiestry za-
milkły tylko na czas trwania II wojny światowej. 
Muzycy orkiestry MW zostali skierowani – 
we wrześniu 1939 roku – do obrony Portu 
Wojennego Gdynia, walcząc w szeregach sił 
Lądowej Obrony Wybrzeża. 

Działalność orkiestry MW została wzno-
wiona przy 1. Samodzielnym Morskim Bata-
lionie Zapasowym w Lublinie. Później, wraz 
z jednostką, trafiła na Wybrzeże. W 1951 roku 
uzyskała status orkiestry reprezentacyjnej. Jej 
muzycy przemierzyli łącznie ponad 75 tysięcy 
mil morskich (i prawie milion kilometrów 
drogą lądową), dając występy dla około pięciu 
milionów widzów i słuchaczy. 

KAPELMISTRZOWIE 
ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ 

MARYNARKI WOJENNEJ:

por. mar. Jan Grabowski (lata 1922-
-1923); Jan Pawłowski (lata 1923-

-1927); por. mar. Stanisław Szpulecki 
(lata 1927-1929); kpt. mar. Aleksander 

Dulin (lata 1929-1936); kpt. mar. 
Aleksander Olszewski (lata 1938-1939); 
ppor. mar. Jan Wiszniewski (lata 1944-

-1947); kpt. mar. Aleksander Dulin 
(1947 rok); kmdr por. Jan Skonieczko 
(lata 1947-1966); kmdr por. Stefan 

Pappelbaum (lata 1966-1973); 
kmdr por. Jerzy Barbarski (lata 1973-
-1985); kmdr por. Ireneusz Stromski 
(lata 1985-2000); kmdr ppor. Maciej 

Budziński (od 2000 roku).

Katarzyna Kamińska
zwrmw.bandera@ron.mil.p
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Święto Marynarki Wojennej

Zgodnie z tradycją, z okazji Święta Marynarki Wojennej, na 
okrętach podniesiono wielką galę banderową. Podczas 
uroczystości na Skwerze Kościuszki w Gdyni – 26 czerwca – 

złożono kwiaty przed Pomnikiem Polski Morskiej. Oddano hołd 
marynarzom spoczywającym w Kwaterze Pamięci Cmentarza 
Marynarki Wojennej w Gdyni – w tym dowódcy Floty i obrońcy 
Wybrzeża w 1939 roku adm. floty  Józefowi Unrugowi. 

W gdyńskim porcie wojennym odbył się okolicznościowy apel, na 
którym obecni byli: inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański, 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3. FO 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 8. FOW kadm. Piotr Nieć 
oraz rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. 
W trakcie uroczystości miało miejsce także otwarcie 
wyremontowanego budynku Punktu Redowego (PR-1). 

Marynarskie uroczystości zwieńczyła Msza Święta w Kościele 
Garnizonowym MW w Gdyni-Oksywiu, odprawiona w intencji 
Marynarki Wojennej. Przewodniczył jej dziekan MW ks. kmdr 
Zbigniew Rećko. W trakcie Mszy Świętej, zostały odsłonięte 
i poświęcone insygnia Hetmanki Żołnierza Polskiego, zamontowane 
na ramie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – Domina Maris.

Przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni zacumowały: korweta 
patrolowa ORP „Ślązak” i holownik H-1 „Gniewko”. Klub MW 
„Riwiera” oraz gdyńskie Muzeum MW wspólnie przygotowały 
wystawę poświęconą historii polskiej Marynarki Wojennej.
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Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni otrzymało od Polskich 
Linii Oceanicznych niecodzienny prezent – kotwicę admiralicji 
przedwojennego okrętu-hulku ORP „Bałtyk”. Przez ponad 70 lat 
znajdowała się przed wejściem do budynku Domu Marynarza przy 
Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jej uroczyste odsłonięcie – 
28 czerwca – zwieńczyło tegoroczne obchody Święta Morza.

Kotwica z ORP „Bałtyk”

Zabytkową kotwicę ORP „Bałtyk” prze-
kazano placówce z inicjatywy Doroty 
Arciszewskiej-Mielewczyk, prezes 

Polskich Linii Oceanicznych – dotych-
czasowego właściciela obiektu. Kotwicę 
przyjął dyrektor Muzeum MW Tomasz 
Miegoń, który wręczył w podziękowaniu 
prezes PLO dedykowaną tabliczkę pa-
miątkową z wizerunkiem ORP „Bałtyk”. 
Wicedyrektor muzeum Aleksander Gosk 
przedstawił zgromadzonym historię 
obiektu oraz okrętu. W uroczystości 
wziął udział dowódca Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski 
oraz prezes Stowarzyszenia Gdynian 
Wysiedlonych Benedykt Wietrzykowski. 

Zdecydowano się na przekazanie wyjąt-
kowego zabytku Muzeum MW, aby zapewnić 
mu odpowiednią konserwację. Pokaźnych 
rozmiarów kotwica (trzon – 4,90 m, ramię – 
3,65 m, poprzeczka – 5,10 m) ma wagę ponad 
6 ton – drugie tyle waży łańcuch kotwiczny 
(przejdzie konserwację w pracowni) stanęła 
przed wejściem do gmachu Muzeum MW.

*     *     *
ORP „Bałtyk”, dawny francuski krążownik 

pancernopokładowy „D'Entrecasteaux”, służył 
(w okresie międzywojennym) w polskiej flocie 

jako hulk szkolny i jednostka reprezentacyjna. 
Zbudowano go w stoczni Société Nouvelle 
des Forges et Chantiers de la Méditerranée 
w 1899 roku. Polska Marynarka Wojenna prze-
jęła „D'Entrecasteaux” w 1927 roku. Po raz 
pierwszy biało-czerwona bandera załopotała 
na okręcie 30 lipca 1927 roku w Cherbourgu. 
Kierownictwo Marynarki Wojennej nadało 

jednostce imię „Król Władysław IV”, jednak 
szybko zmieniono ją na „Bałtyk”. Służył 
Szkole Specjalistów Morskich, przeniesionej 
do Gdyni we wrześniu 1927 roku i ulokowa-
nej na okręcie na początku 1929 roku. 

Jako okręt flagowy polskiej floty, pełnił 
również ważną funkcję reprezentacyjną – na 
jego pokładzie przyjmowano wizyty krajowych 
oraz zagranicznych dygnitarzy i dyplomatów, 
organizowano uroczyste promocje podporucz-
ników marynarki i specjalistów morskich – 
pierwsza promocja oficerska na ORP „Bałtyk” 
miała miejsce 15 sierpnia 1928 roku. Wtedy, 
podczas pobytu w Gdyni, w apartamentach 
admiralskich okrętu mieszkał prezydent RP 
Ignacy Mościcki. 

1 września 1939 roku ORP „Bałtyk” 
został trafiony bombą w nadbudówkę 
rufową. Załoga opuściła okręt 11 września 
i dołączyła do obrońców Kępy Oksywskiej. 
Zdobyta jednostka była używana przez 
wojska niemieckie jako hulk mieszkalny, 
później została złomowana. 

Okręt posiadał cztery kotwice admira-
licji. Po wojnie jedna zaginęła, a kolejna 
znajduje się w Warszawie, na terenie 
Żeglarskiego Klubu Turystycznego 
PTTK „Rejsy” w Porcie Czerniakowskim 
(dawniej – przy gmachu Ministerstwa 

Żeglugi). Pozostałe są w Gdyni – pierwsza 
wita studentów Wydziału Nawigacyjnego 
Uniwersytetu Morskiego na Molo Połu-
dniowym, natomiast druga zdobi teraz wejście 
do Muzeum MW. W zbiorach placówki jest 
jeszcze koło sterowe ORP „Bałtyk”. 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

do Muzeum MW. W zbiorach placówki jest 

Pani Hannie Milcarz
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA

składa dowódca COM-DKM wraz z podległą kadrą 
i pracownikami resortu obrony narodowej

Kapelanowi 3. Flotylli Okrętów 
ks. kmdr. ppor. Arturowi Samselowi oraz Jego Rodzinie

wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa dowódca, kadra i pracownicy 3. Flotylli Okrętów



 

O
R

P
 „B

ałtyk”
Jest zbiornikow

cem
 paliw

ow
ym

 projektu ZP-1200. M
oże zaopatryw

ać w
 ruchu inne okręty w

 paliw
o, w

odę i sm
ary, a także przekazyw

ać ładunki suche. W
 ram

ach ostatniej m
odernizacji, został 

zam
ontow

any (m
.in.) now

y m
aszt paliw

ow
y, um

ożliw
iający zaopatryw

anie dw
óch jednostek jednocześnie. O

kręt zbudow
ano w

 byłej Stoczni M
arynarki W

ojennej im
. D

ąbrow
szczaków

 w
 G

dyni. Uroczyste 
podniesienie bandery m

iało m
iejsce 11 m

arca 1991 roku – w
 20. rocznicę utw

orzenia 3. Flotylli O
krętów

. M
atką chrzestną została Janina Chruścik. O

krętem
 dow

odzi kpt. m
ar. M

aciej Paw
łow

ski.

Podstaw
ow

e dane taktyczno-techniczne O
R

P „B
ałtyk” (Z-1) w

 2020 roku: 
w

yporność bojow
a – 2984 t; ładow

ność – 1276 t; długość całkow
ita – 84,75 m

; szerokość – 13,07 m
; zanurzenie (przy w

yporności bojow
ej) – 4,8 m

; napęd – dw
a ośm

iocylindrow
e 

silniki w
ysokoprężne Cegielski-Sulzer 8ASL25D

 (o m
ocy nom

inalnej 1480 kW
 każdy), dw

ie przekładnie redukcyjne M
AV-56-01, dw

ie linie w
ałów

 śrubow
ych, dw

ie czterołopatow
e śruby nastaw

ne, 
dw

a stery; pom
ocniczy ster strum

ieniow
y (napędzany silnikiem

 o m
ocy 110 kW

); zasilanie – dw
a zespoły prądotw

órcze (silnik w
ysokoprężny i prądnica) o m

ocy 400 kVA (napięcie – 3 x 400 H
z i 50 H

z) 
każdy, agregat aw

aryjny (postojow
y) o m

ocy 125 kVA; prędkość m
aksym

alna – 15 w
ęzłów

; zasięg operacyjny (m
aksym

alny) – 2000 m
il m

orskich (przy prędkości ekonom
icznej); autonom

iczność – 20 dób; 
uzbrojenie – dw

a dw
udziałow

e stanow
iska arm

at kal. 23 m
m

 ZU-23-2M
 W

róbel-1; ładunek – 1184 t oleju napędow
ego (w

 sześciu zbiornikach o łącznej objętości 1300 m
³), 100 t w

ody słodkiej (w
 dw

óch 
zbiornikach o objętości po 50 m

³), 20 beczek olejów
 sm

arnych w
 ładow

ni (plus cztery na pokładzie górnym
), zbiorniki na zużyty olej; załoga – 32 osoby (4 oficerów

, 5 podoficerów
 i 23 m

arynarzy).

TEKST I RYSUNEK – SŁAWOMIR J. LIPIECKI


