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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
ORP „Gen. K. Pułaski” oraz ORP „Bałtyk” 
podczas ćwiczeń na morzu – zdj. Michał Pietrzak 

Szanowni Czytelnicy!

Przed stu laty spełniły się marzenia Polaków o wolnym dostępie do Bałtyku. 
Symboliczne zaślubiny z morzem w Pucku – 10 lutego 1920 roku – rozpoczęły 
nową kartę historii budowy narodowej gospodarki morskiej i floty wojennej. 

Na łamach „Bandery” przypominamy ten ważny akt oraz przedstawiamy kulisy 
ówczesnych wydarzeń politycznych i militarnych, które doprowadziły do przejęcia 
Pomorza od Niemców przez gen. broni Józefa Hallera.

Utworzony wówczas w Gdańsku – 19 lutego – Urząd Hydrograficzny MW, którego 
kierownikiem został kpt. mar. Józef Unrug (późniejszy admirał i dowódca Floty), stał 
się pierwszą instytucją polskiej służby hydrograficznej. Jego tradycje kultywuje obecne 
Biuro Hydrograficzne MW.

Polecamy relację z Kongresu Bezpieczeństwa Morskiego RP w Gdyni, podczas 
którego dyskutowano o perspektywach rozwoju gospodarczego oraz strategii 
bezpieczeństwa morskiego Polski. 

W rubryce „Zawód Marynarz” przybliżamy sylwetkę kmdr. ppor. Jacka Miłowskiego, 
byłego dowódcy wyjątkowej jednostki polskiej Marynarki Wojennej – szkolnej 
barkentyny ORP „Iskra”.

8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu wzbogaciła się o nową jednostkę 
pomocniczą – nowoczesny holownik H-11 „Bolko”, o czym można przeczytać na 
łamach naszego czasopisma.  

                             Życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 E. GÓRSKA | Żagle kształtują charakter
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BanderaW uroczystości upamiętniającej 100. rocznicę zaślubin Polski 
z morzem w Pucku – 10 lutego – uczestniczył prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz minister 

obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wzięli w niej udział również – 
dowódca generalny RSZ gen. Jarosław Mika i jego I zastępca 
gen. broni pil. Jan Śliwka oraz inspektor MW wiceadm. Jarosław 
Ziemiański. Przedsięwzięcia patriotyczne związane z jubileuszem 
odbyły się także w innych miastach Pomorza, m.in. w: Chojnicach, 
Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie oraz Wejherowie. 

Podczas przemówienia w puckim porcie rybackim, prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podkreślił – Otworzyły się 
wówczas oceany i morza całego świata dla naszych żeglarzy, dla 
naszej bandery, dla naszych marynarzy – także dla polskiej Marynarki 
Wojennej, utworzonej przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 
w listopadzie 1918 roku. Otworzyły się dla nowej Polski, która była 
projekcją marzeń pokoleń, które o nią walczyły. To był bardzo ważny 
czas, który (chyba) nie byłby możliwy, gdyby nie Kaszubi, którzy na tej 
ziemi przetrwali ze swoim głębokim poczuciem odrębności, głębokim 
poczuciem polskości i głębokim poczuciem wierności Rzeczypospolitej.   

Mszy Świętej w kościele św. Piotra i Pawła przewodniczył 
metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. W homilii podkreślił 
historyczne znaczenie zaślubin z morzem – dokonanych w 1920 roku 
przez gen. broni Józefa Hallera – jako ważnego aktu w kontekście 
odzyskanej przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.
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Jubileusz zaślubin Polski z morzem
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Istotnym elementem edukacji przyszłych 
oficerów marynarki wojennej w Polsce  

i na świecie jest nadal szkolenie morskie 
na żaglowcach.

Po pierwsze – to tradycja, a po drugie – tylko 
żaglowce zapewniają pełne, podstawowe  
wyszkolenie i praktykę żeglarską. ORP „Iskra” 
jest okrętem szkolnym. Zaprojektował go  
inż. Zygmunt Choreń – z myślą o szkoleniu 
podchorążych na morzu. Z tego powodu, jego 
ożaglowanie jest zróżnicowane: od rejowego, 
przez gaflowe, po bermudzkie. Dzięki temu 

na okręcie. Wykonują każdą pracę – od prac 
typowo bosmańskich (takich jak sprzątanie  
i klarowanie takielunku), przez pracę przy  
żaglach i linach, pracę w kuchni, po sterowa-
nie okrętem (również w nocy). Na wachtach są 
z załogą – którą najpierw obserwują i uczą się 
od niej, a później zastępują. Ważne jest także 
to, że stale towarzyszy im praca zespołowa – 
której muszą się nauczyć i w czasie której  
ujawniają się liderzy. Muszą się także  
oderwać od telefonów i laptopów. „Iskra”  
żegluje w każdych warunkach pogodowych  
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również zadania związane z wychowaniem 
morskim młodzieży i promocją obronności. 
Współpracuje z Ligą Obrony Kraju oraz Ligą 
Morską i Rzeczną, odbywając rejsy z ich 
podopiecznymi na pokładzie.

Co skłoniło pana do wyboru takiej 
drogi zawodowej? 

Złożyło się na to wiele czynników. Pocho-
dzę z Olsztyna, więc jeziora (będące w zasięgu 
ręki) były trochę namiastką morza – towa-
rzyszącą mi od wczesnego dzieciństwa.  

Z komandorem podporucznikiem Jackiem Miłowskim,  
byłym dowódcą barkentyny szkolnej ORP „Iskra”,  

rozmawia Edyta Górska.

Żagle kształtują charakter

szkoleni mogą poznać pracę i operowanie 
każdym rodzajem ożaglowania. Ponadto, 
młodzi ludzie – decydując się na takie studia – 
często nie mają wyobrażenia o morzu, dlatego 
pierwsze zetknięcie z tym żywiołem powinno 
się odbyć na żaglowcu. 

Jakie zadania realizuje ORP „Iskra”?
Głównym zadaniem jest zapewnienie 

praktyk morskich najmłodszym rocznikom 
Akademii Marynarki Wojennej. Na pokładzie 
„Iskry” odbywają się praktyki marynarskie 
dla podchorążych pierwszego roku. Poznają 
oni specyfikę służby na morzu i rytm życia 

i to one (szczególnie te sztormowe) oraz  
długotrwała rozłąka z bliskimi uczą pokory, 
hartują i kształtują charaktery. Oczywiście, 
nad wszystkim musi czuwać doświadczona 
załoga. Dla podchorążych drugiego roku  
studiów, na „Iskrze” są realizowane praktyki 
z astronawigacji. W ich trakcie okręt porusza 
się z widocznością (w miarę możliwości) zna-
ków nawigacyjnych. Priorytetem jest dosko-
nalenie umiejętności nawigacji i określenia 
pozycji jednostki na podstawie położenia ciał 
niebieskich. Praca przy żaglach stanowi wów-
czas jedynie uzupełniający wymiar praktyk.  
Warto podkreślić, że ORP „Iskra” wykonuje  

Inspirowała mnie postać kapitan żeglugi 
wielkiej Karola Olgierda Borchardta – autora 
książki „Znaczy kapitan”. Chyba jak każdy 
młody człowiek, marzyłem o przygodach  
i podróżach. Gdynia – miasto z większymi 
możliwościami – była dla mnie oknem na 
świat. Starszy brat wybrał służbę w Marynarce 
Wojennej, więc i ja – ostatecznie – poszedłem 
za jego przykładem. 

Jak wspomina pan swój pierwszy, peł-
nomorski rejs?

To był rejs na ORP „Iskra”, w 1991 roku. 
Braliśmy udział w regatach „ The Cutty Sark 
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Co dzieje się z ORP „Iskra” zimą?
Wbrew pozorom, okres jesienno-

-zimowy nie jest bezczynny dla stałej załogi 
„Iskry”. To w tym czasie odbywa się naprawa 
takielunku i żagli, a także konserwacja sprzętu 
i urządzeń. Proces przygotowania okrętu do 
nowego sezonu żaglowego trwa 3-4 miesiące. 
Zimą warunki pogodowe są trudne, mimo to 
„Iskra” wychodzi na morze – ale zazwyczaj 
są to krótkie wyjścia techniczne, a nie pływa-
nie na żaglach (podczas zimy w 2018 roku 
sprawdzane były np. elementy systemu napę-
dowego okrętu, wykonując testowe manewry 
na Zatoce Gdańskiej). Dla załogi to także 
czas na przygotowanie się do zdawania co-
rocznych zadań programowych. Oczywiście, 
okres zimowy to również dobra sposobność, 
żeby załoga wykorzystała swoje urlopy, gdyż 
latem czeka ją intensywna praca z podchorążymi 
na pokładzie. W tym roku, w pierwszy rejs 
szkoleniowy „Iskra” wyruszy w czerwcu. Za-
winie (m.in.) do portów w: Bordeaux, Fuerta-
venturze, Kadyksie, Marsylii, Palermo, Almerii 
(gdzie nastąpi wymiana podchorążych), Vigo 
i Goeteborgu. We wrześniu wróci do Gdyni. 
Warto tutaj przypomnieć pamiętny rejs 
„Iskry” dookoła świata, w latach 1995-1996. 
Zakończył się on zawinięciem do macierzy-
stej Gdyni w symbolicznym dniu – rocznicy 
zaślubin Polski z morzem – 10 lutego. 

Z końcem stycznia zdał pan dowodzenie 
„Iskrą”. Jakie uczucia towarzyszyły 

panu na jej pokładzie w tamtym czasie?
Ostatnie wyjście na morze jako dowódca 

okrętu, ostatni manewr wyjścia z portu 
i ostatnie komendy wydawane załodze okrętu – 
przysporzyły mi bardzo dużo emocji i wzru-
szeń. Skończył się bardzo ważny dla mnie 
czas – służby w Marynarce Wojennej pod 
żaglami ORP „Iskra” – niełatwy, wymagający 
oraz pełen wyrzeczeń osobistych (zwłaszcza 
rodzinnych). Blisko trzynaście lat bez-
wypadkowego i bezawaryjnego dowodzenia 
okrętem, to ogromna satysfakcja z dobrze 
wypełnionego obowiązku. Służba na „Iskrze” 
dała mi duży zastrzyk wiedzy morskiej i do-
świadczenia zawodowego oraz wiarę w ludzi, 
z którymi żyłem na okręcie. Jestem dumny, 
że dowodziłem jednostką ważną dla marynarzy 
oraz miłośników żaglowców. 
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Tall Ship Races”. Był to 2,5-miesięczny, pełno-
wymiarowy rejs, bez wymiany załóg. Po nim 
wiedziałem – moi koledzy także – że to jest 
to, co chcę robić. Po powrocie do kraju, około 
miesiąc później, kmdr por. Czesław Dyrcz 
(późniejszy kadm. i rektor-komendant AMW – 
przyp. red.) zaczął kompletować załogę na  
regaty „Grand Regatta – Columbus ‘92”. 
Zdecydowano, że w tym rejsie będzie uczest-
niczył drugi rocznik podchorążych. To był 
mój rocznik. Popłynęliśmy w prawdziwy rejs 
pełnomorski, z przejściem przez Atlantyk. 
Wiedziałem wtedy, że chcę dowodzić okrętem, 
ale nie miałem jeszcze precyzyjnych planów, 
choć to było wtedy bez znaczenia. 

Kto był wzorem dla pana, w drodze do 
uzyskania szlifów oficera marynarki 

i stanowiska dowódcy okrętu. Kogo obser-
wował pan szczególnie wnikliwie?

Na początku byli to – jak dla wielu osób – 
bohaterowie z książek. Później obserwowałem 
starszych kolegów i uczyłem się od nich – 
wyłuskiwałem to, co było wartościowe i mogło 
mi się przydać. Na „Iskrze” wzorem dla mnie 
byli moi dowódcy – kmdr por. Robert Żywiec 
i kmdr ppor. Robert Sitek. 

Jak ocenia pan te 12 lat dowodzenia 
barkentyną szkolną ORP „Iskra”? 

W tak długim okresie zaszły duże zmiany. 
W 2011 roku na okręcie wymieniono maszty 
i olinowanie stałe. W 2014 roku zakupiono 
nowe żagle. We wrześniu 2018 roku zakoń-
czono remont jednostki, który obejmował: 
pomieszczenia socjalne, węzły sanitarne oraz 
siłownię okrętową. Obecnie, „Iskra” jest 
przygotowana (pod względem technicznym) 
do wykonywania rejsów szkoleniowych na 
wysokim poziomie. W odniesieniu do stałej 
załogi okrętu, bardzo ważne jest zachowanie 
pewnej ciągłości i tradycji. 

Jak udawało się panu połączyć dobrą, 
niemal rodzinną, atmosferę panującą 

wśród załogi z przysłowiowym drylem 
wojskowym – bo „Iskra” to przecież okręt 
Marynarki Wojennej? 

Załoga zawsze doskonale wiedziała, że 
jeżeli jest zadanie do wykonania, to trzeba 
zrobić wszystko, aby wykonać je jak naj-

bardziej profesjonalnie i bezpiecznie. Wszy-
scy – bez wyjątku – musieli się wówczas 
w pełni zaangażować. Wiedzieli także, że po 
wykonaniu zadania – po rejsie – będzie czas, 
na odpoczynek oraz spędzenie go z rodzinami. 

Jakie są najpiękniejsze chwile w czasie 
rejsu? 

Okręt pod pełnymi żaglami – kiedy pod-
chorążowie są na tyle wyszkoleni, że nie ma 
dla nich niebezpieczeństwa podczas manew-
rów. Kiedy robimy zwrot przez rufę czy przez 
sztag i oni dostrzegają, po co uczą się tego 
wszystkiego – nazw lin, kierunków wiatru itd. 
Początkowo podchorążowie często nie rozu-
mieją konieczności poznania wszystkich 
szczegółów osprzętu. Dopiero kiedy wszystko 
zaczyna grać, pracować razem, wtedy doce-
niają sens szkolenia.

Jakie są najgorsze chwile na morzu i jak 
pan sobie radzi ze stresem wynikają-

cym z odpowiedzialności?
Najgorsza jest niepewność czy wszystko za-

pracuje prawidłowo oraz przejście przez rejon 
niebezpieczny pod względem nawigacyjnym. 
Oczywiście, staramy się przewidywać i pójść 
dwa kroki do przodu – np. w kwestii pogody. 
Jeżeli wykluczymy wszystko na etapie plano-
wania, to mniej rzeczy nas zaskoczy. 
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że dowodziłem jednostką ważną dla marynarzy 

Komandor podporucznik JACEK MIŁOWSKI urodził się 16 lutego 1970 roku w Reszlu. Jest absolwentem Akademii Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Po ukończeniu studiów, w 1995 roku rozpoczął służbę w 12. Wolińskim Dywizjonie 
Trałowców w Świnoujściu, gdzie pełnił obowiązki dowódcy działu nawigacyjnego oraz dowódcy działu łączności i obserwacji technicznej. 
W latach 1996-1998 pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy ORP „Hańcza”. Następnie został skierowany do 3. Flotylli Okrętów 
im. Bolesława Romanowskiego w Gdyni, gdzie kontynuował służbę zawodową w Grupie Okrętów Rozpoznawczych, na ORP „Hydrograf”. 
W 1999 roku został przeniesiony na okręt szkolny ORP „Iskra”, gdzie zajmował (kolejno) stanowiska: dowódca działu nawigacyjnego 
(w latach 1999-2002), zastępca dowódcy okrętu (w latach 2002-2006) oraz dowódca okrętu (od 2007 roku). 31 stycznia 2020 roku 
zdał dowodzenie ORP „Iskra” i rozpoczął służbę jako oficer flagowy w dowództwie 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Jest odznaczony Krzyżem 
Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari Nostro” – za wieloletnią współpracę i wspieranie jej działań oraz propagowanie idei Polski morskiej. 
Został także uhonorowany złotym medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Posiada patent kapitana jachtowego oraz patent 
kapitana motorowodnego. Interesuje się literaturą, filmem, sportem i podróżowaniem. Jest żonaty i ma syna. 
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Inauguracja nowego roku szkoleniowego w 3. FO

Dowództwo Wielonarodowego Korpusu 
Północny-Wschód oraz Wojewódzkie 

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szcze-
cinie wizytowała – 4 lutego – kadra kierownicza 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża, z kadm. Piotrem 
Nieciem na czele. Podczas spotkania z zastępcą 
dowódcy korpusu gen. dyw. Ulrichem 
Johanem Hellebjergiem (obecnie, wielo-
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W 3. Flotylli Okrętów odbyło się – 
8 stycznia – noworoczne rozprowadzenie 

do zajęć, inaugurujące rok szkoleniowy 2020. 
Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęto pod-
niesieniem flagi państwowej oraz bandery 
wojennej na okrętach zacumowanych 
w Porcie Wojennym Gdynia.

Kadra kierownicza 8. FOW z wizytą w Szczecinie
narodową jednostką dowodzi gen. broni dr 
Sławomir Wojciechowski), uczestnikom podróży 
studyjnej przybliżono historię korpusu, tradycje 
oraz strukturę i zadania. Codzienną pracę jed-
nostki omówił zastępca szefa sztabu ds. zabez-
pieczenia gen. bryg. Robert Drozd.

Szczeciński korpus jest najważniejszą jed-
nostką dowodzącą siłami NATO na wschod-
niej flance, ze szczególnym uwzględnieniem 
rejonu Morza Bałtyckiego. Obecnie, monitoruje 
sytuację bezpieczeństwa w Polsce i Estonii 
oraz na Litwie, Łotwie, Słowacji i Węgrzech. 
Od czerwca 2017 roku funkcjonuje jako tzw. 
dowództwo sił wysokiej gotowości. 

W trakcie wizyty w Zachodniopomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, dele-
gacja spotkała się z dyrektorem Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
płk. rez. dr. inż. Pawłem Rodzosiem. 

Na Bałtyku operowała – 10-13 lutego – 
okrętowa grupa zadaniowa gdyńskiej 

3. Flotylli Okrętów. Jednostki prowadziły 
operacje zwalczania okrętów podwodnych 

Dowódca gdyńskiej flotylli kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec podsumował miniony rok szkole-
niowy oraz podziękował kadrze i pracownikom 
wojska za rzetelne wykonywanie zadań służ-
bowych oraz godne reprezentowanie polskiej 
Marynarki Wojennej. Życzył pomyślności 
w realizowaniu postawionych celów, wytrwa-
łości w pokonywaniu trudności oraz marynar-
skiego szczęścia w nowym roku.

W inauguracji uczestniczyli (m.in.): zastępca 
inspektora MW-szef Zarządu Morskiego  
kadm. Krzysztof Zdonek, dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni mgr inż. kpt. ż. w. Wiesław 
Piotrzkowski oraz dyrektor Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa Maciej Zawadzki.

W sali widowiskowej Klubu 3. Flotylli 
Okrętów uhonorowano wyróżniających się 
marynarzy: st. chor. mar. Wojciecha Ładow-

oraz celów nawodnych i powietrznych. Były 
to typowe ćwiczenia osłony strategicznego 
transportu morskiego i utrzymania panowania 
na morzu w sytuacjach kryzysowych. 

Załogi okrętów zrealizowały zadania 
ogniowe do celów morskich i powietrznych, 
strzelania torpedowe oraz symulowane ataki 
rakietowe. Równolegle do zadań bojowych, 
doskonalono obronę przeciwawaryjną, wal-
cząc z pożarami i z przebiciami kadłuba. Z siłami 
okrętowymi współdziałały statki powietrzne 
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Okręty bojowe były wspierane przez jed-
nostki zabezpieczenia, dzięki czemu mogły 
się zaopatrywać na morzu i w wyznaczonych 

skiego – tytułem „Honorowy Podoficer” oraz 
st. mar. Marcina Kownackiego – tytułem 
„Marynarz Roku 2019”. 

Zorganizowano wykłady: „Działalność 
hybrydowa wyzwaniem dla bezpieczeństwa 
państwa”, „100-lecie zaślubin Polski z morzem” 
i „Początki Marynarki Wojennej w latach 
1918-1939” oraz projekcję filmu „Kursk”.

P E R Y S K O P

Uczestnikom wizyty przybliżono główne 
zadania i zakres działalności administracji 
rządowej w wypadku zaistnienia sytuacji kry-
zysowej. Zaprezentowano także pracę opera-
torów numeru alarmowego 112 w Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. 

Podróż studyjna służyła rozszerzeniu 
współpracy ze strukturami wojskowymi i admi-
nistracją regionu zachodniopomorskiego.
współpracy ze strukturami wojskowymi i admi-

Ćwiczenia okrętowej grupy zadaniowej
punktach bazowania. Wykonanie zadań 
ogniowych zostało poprzedzone załadunkiem 
uzbrojenia artyleryjskiego i broni podwodnej, 
przy wsparciu zespołu technicznego Komendy 
Portu Wojennego Gdynia. 

i „Początki Marynarki Wojennej w latach 
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W Porcie Wojennym Świnoujście odbyła się – 25 lutego – uroczystość 
pierwszego podniesienia bandery na holowniku H-11 „Bolko”. Nowa 
jednostka weszła w skład 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego.

Biało-czerwona na „Bolko”

Zgodnie z rozkazem nr 55 dowódcy 
generalnego RSZ gen. Jarosława 
Miki, holownik H-11 „Bolko” stał 
się pierwszą – z zaplanowanych 

sześciu – jednostką pomocniczą, która weszła 
do służby w Marynarce Wojennej. 
Dowódca 8. FOW kadm. Piotr Nieć za-
znaczył, że dzięki nowym – nowoczesnym 
holownikom siły główne będą mogły 
efektywnie realizować swoje zadania, za-
równo w czasie pokoju jak i ewentualnego 
kryzysu lub konfliktu zbrojnego. Wskazał 
dobitnie, że flota wojenna to nie tylko jed-
nostki o charakterze bojowym, ale też te 
służące jako zabezpieczenie ich działalności 
na morzu. Podkreślił, że najnowszy nabytek 
świnoujskiej flotylli został wykonany 
przez polski przemysł stoczniowy. 
Dowódcy H-11 „Bolko” mł. chor. mar. 
Rafałowi Prokopiukowi i jego załodze życzył 
przysłowiowej „stopy wody pod kilem”. 
Złożył wyrazy uznania wszystkim marynarzom 
pomocniczych jednostek pływających – za ich 
ofiarność i zaangażowanie w służbie. 

Dowódca i załoga „Bolko” są dumni ze 
służby na nowej, doskonale wyposażonej jed-
nostce. Przed nimi okres przygotowania 
holownika do wykonywania zadań na morzu, 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Jednostka 
jest wyposażona w unikatowy sprzęt nowej 
generacji, którego nie posiadają holowniki 
starszego typu. Dowódca H-11 „Bolko” pod-
kreślił, że załogę czeka okres intensywnych 
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będzie jej portem macierzystym. Obecnie H-11 
„Bolko” pełni służbę w 12. Wolińskim Dywi-
zjonie Trałowców, dowodzonym przez kmdr. 
por. Roberta Lisowskiego. 

Uroczyste wodowanie holownika miało 
miejsce 8 października 2018 roku. Jego matką 
chrzestną została Honorata Hyżyk – dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Pol-
skiego Morza w Lesznie – która była gościem 
honorowym uroczystości podniesienia bandery 
na H-11 „Bolko”. 

Prezes grupy Remontowa Holding S.A. Piotr 
Soyka podkreślił znaczenie dobrej współpracy 

z Marynarką Wojenną, podczas realizowa-
nia przez gdańską stocznię jej zamówień.  
Obecnie trwa doposażanie przyszłego 
niszczyciela min ORP „Albatros”, który 
zwodowano w październiku ubiegłego roku. 

*    *    *
Holowniki typu B860 będą wykorzy-

stywane do realizacji zadań związanych 
ze wsparciem logistycznym okrętów na 
morzu i w portach. Oprócz tego, zajmą 
się np.: likwidowaniem zanieczyszczeń 
ropopochodnych, wyławianiem przed-
miotów stwarzających zagrożenie dla że-
glugi, wspieraniem akcji ratowniczych 

oraz transportem pasażerów i zaopatrzenia. 
Wyposażono je w najnowocześniejsze urządze-
nia do nawigacji i łączności, a także w systemy 
do walki z pożarem. Liczące dziesięć osób 
załogi mają do dyspozycji klimatyzowane po-
mieszczenia z węzłem sanitarnym. Siłownia 
jest w pełni zautomatyzowana i monitorowana. 
Główne stanowisko dowodzenia (GSD) wy-
posażono w zintegrowany mostek nawigacyjny, 
który zapewnia łatwą obsługę poszczególnych 
urządzeń. W wyposażeniu holowników jest 
także: żuraw dźwigowy, łódź robocza oraz 
dwie windy holownicze (o uciągu 35 ton). Ich 
długość całkowita wynosi 29,2 m, a szerokość – 
10,4 m. System napędowy stanowią dwa silniki 
główne (o mocy 1200 kW każdy) oraz dwa 
pędniki azymutalne. 

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

przygotowań do pierwszych wyjść jednostki 
w morze. Każdy członek załogi odbędzie 
szereg szkoleń specjalistycznych oraz treningów 
ze sprzętem i urządzeniami pokładowymi. 

Jednostka opuściła stocznię Remontowa 
Shipbuilding S.A. w Gdańsku 10 stycznia, po 
zakończeniu prób morskich i podpisaniu pro-
tokołu zdawczo-odbiorczego. Następnego 
dnia, zacumowała w Świnoujściu, który 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Podczas okolicznościowej konferencji, 
inspektor MW wiceadm. Jarosław 
Ziemiański podkreślił, jak wiele 
różnych instytucji i podmiotów pań-

stwowych oraz gospodarczych, a także środo-
wisk ludzi morza, jest zależnych od pracy 
służby hydrograficznej – Przez 100 lat swojego 
istnienia, hydrografia MW odegrała istotną 
rolę, jako jedyna tego typu służba państwowa, 
która – pozostając w strukturach MW – 
wspierała: urzędy morskie, ratownictwo 
morskie, instytucje naukowe, wyższe uczelnie, 
gospodarkę morską, żeglugę i rybołówstwo, 
a także środowisko żeglarzy i motorowodniaków. 
Pogratulował kadrze i pracownikom cywil-
nym BHMW oraz Dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrograficznego MW, wszystkim pokoleniom  
specjalistów polskiej służby hydrograficznej, 
licznych sukcesów osiągniętych w kraju i na 
arenie międzynarodowej. 

Szef BHMW kmdr Dariusz Kolator zwrócił 
uwagę na znaczną zmianę technologiczną, 
która nastąpiła w ciągu ostatnich 100 lat. 
Kiedyś, tworzenie map morskich wymagało 
ogromu pracy ręcznej. Obecnie, posiadamy 
w wyposażeniu cyfrowe systemy, które umoż-
liwiają szybką obróbkę danych pomiarowych, 
służących (między innymi) do produkcji klasycz-
nych map papierowych dla użytkowników 
morza – podkreślił. Na przestrzeni lat, poko-

lenia hydrografów, geodetów, kartografów 
i meteorologów trwały na posterunku bez-
pieczeństwa żeglugi na polskich akwenach 
morskich. To dzięki nim oraz pracy i służbie 
ich następców, na stoły nawigacyjne okrętów, 
statków, kutrów rybackich i jachtów trafiają 
mapy morskie i inne publikacje nautyczne – 
dodał kmdr Dariusz Kolator.

W trakcie konferencji wystąpili także byli 
szefowie BHMW – kadm. Czesław Dyrcz, 
kmdr Henryk Nitner oraz kmdr Andrzej 
Kowalski, którzy przypomnieli początki oraz 
współczesne osiągnięcia polskiej morskiej 
służby hydrograficznej,  a także bardzo duże 
zaangażowanie BHMW w działania struktur 
międzynarodowych  – w tym Międzynarodowej 
Organizacji Hydrograficznej (ang. IHO – 
International Hydrographic Organization), 
mającej swoją siedzibę w Monako, do której 
Polska należy od 1926 roku. 

Wśród gości uroczystości byli: dowódca 
COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski, 
rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht, dowódca 3. FO kadm. 
Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 8. FOW 
kadm. Piotr Nieć oraz zastępca inspektora 
MW-szef Zarządu Morskiego kadm. Krzysztof 
Zdonek, a także byli dowódcy MW i przed-
stawiciele administracji morskiej oraz insty-
tucji naukowo-badawczych. 

Jubileusz był także stosowną okazją do 
wręczenia odznaczeń i nagród kadrze oraz 
pracownikom BHMW. Towarzyszyło mu 
otwarcie wystawy okolicznościowej „100 lat 
polskiej służby hydrograficznej”. 

Warto podkreślić, że obecnie BHMW 
opracowuje i wydaje (m.in.) 60 map morskich 
oraz 3 zestawy map dla małych jednostek. 
Do jego publikacji nautycznych należą: 
„Wiadomości żeglarskie”, „Spis radiostacji 

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, wykonujące ustawowe zadania Państwowej 
Morskiej Służby Hydrograficznej (we współpracy z urzędami morskimi i innymi podmiotami) 
obchodziło (w auli Biblioteki Głównej AMW) 19 lutego jubileusz 100. rocznicy utworzenia 
pierwszej polskiej instytucji hydrograficznej – Urzędu Hydrograficznego MW w Gdańsku. 

W trosce o  bezpieczeństwo 
żeglugi morskiej
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(w 1989 roku) w badaniach sejsmicznych na 
Oceanie Spokojnym. Wcześniej, prowadził 
badania dna morskiego w poszukiwaniu złóż 
ropy naftowej, gazu i metali rzadkich. 

*    *    *
Wspominając karty historii polskiej hydro-

grafii morskiej, warto wspomnieć, że już 
w 1921 roku rozpoczęto wydawanie „Wiado-
mości Żeglarskich” (ang. Notice to Mariners) – 
dwujęzycznego, periodycznego wydawnictwa 
dla nawigatorów i żeglarzy. Urząd Hydrogra-
ficzny MW prowadził korektę map i pomocy 
nawigacyjnych oraz tworzył własne instrukcje 
nawigacyjne. W 1927 roku została wydana 
pierwsza polska mapa nawigacyjna, nato-
miast pierwszym polskim okrętem na Bałtyku 
był okręt hydrograficzny ORP „Pomorzanin”.  
Formalnie, nabywcą okrętu była osoba pry-
watna – kpt. mar. Józef Unrug. Było to spo-
wodowane tym, że nowo powstała Republika 
Weimarska nie chciała sprzedać jednostki nie-
uznawanemu przez siebie rządowi polskiemu. 
Biało-czerwona bandera załopotała na nim 
1 maja 1920 roku w Gdańsku. Jego dowódcą 
został por. mar. Jerzy Rychłowski.  

Okres wojny przerwał działalność służby 
hydrograficznej MW. Po wojnie, struktura 
hydrografii MW była wielokrotnie prze-
kształcana. Ostatecznie, utworzone zostało 
Szefostwo Hydrografii MW – funkcjonujące 
do 1995 roku, kiedy to sformowano Biuro 
Hydrograficzne Marynarki Wojennej (spad-
kobiercę tradycji poprzednich instytucji 
polskiej hydrografii morskiej).

B A N D E R A

nautycznych”, „Oznakowanie nawigacyjne – 
system IALA” oraz „Spis świateł i sygnałów 
nawigacyjnych”. Jednym z najważniejszych 
wydawnictw BHMW jest „Locja Bałtyku. 
Wybrzeże polskie (502)”, opracowana w nowej – 
nowoczesnej wersji edycyjnej w 2016 roku. 
Ponadto, jest prowadzony serwis cyfrowych 
map nawigacyjnych.

Ważnym zadaniem jest utrzymywanie 
całodobowej służby Krajowego Koordynatora 
Ostrzeżeń Nawigacyjnych, który realizuje 
działania związane z rozpowszechnianiem 
i odwoływaniem ostrzeżeń nawigacyjnych, 
dotyczących polskich obszarów morskich. 

Podstawowe dane pomiarowe BHMW 
uzyskuje w ramach współpracy z Dywizjonem 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, pod-
ległym 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. W jego 
składzie są dwa okręty hydrograficzne 
proj. 874 – ORP „Arctowski” i ORP „Hewe-
liusz”, (w wyposażeniu jednostek są np.: 
echosondy wielowiązkowe, holowany sprzęt 
sonarowy, systemy nawigacji podwodnej oraz 
systemy niwelacji przechyłów i przegłębień), 
a także trzy katamarany hydrograficzne typu 
Wildcat (czwarta jednostka jest w składzie 

Od stu lat służby hydrograficzne 
Marynarki Wojennej gromadzą, 

opracowują i udostępniają informacje 
nautyczne – zapewniając ludziom morza 

bezpieczną żeglugę. Dzieje polskiej 
hydrografii są nierozerwalnie związane 

z odzyskaniem przez Polskę – 10 lutego 
1920 roku – dostępu do Bałtyku. 

Pierwszą polską państwową instytucją 
hydrograficzną był Urząd Hydrograficzny 

Marynarki Wojennej, utworzony 
19 lutego 1920 roku. Jego szefem został 

kpt. mar. Józef Unrug. Do głównych 
zadań instytucji należał: nadzór nad 

bezpieczeństwem żeglugi na polskich 
wodach morskich, wyznaczenie 

i oznakowanie torów wodnych oraz 
akwenów portowych na potrzeby floty, 

prowadzenie prac i pomiarów 
hydrograficznych, wydawanie map 

i pomocy nawigacyjnych, opracowywanie 
wydawnictw nautycznych – locji, spisów 
świateł oraz sygnałów nawigacyjnych, 

a także utworzenie i utrzymanie 
systemu rozpowszechniania 

ostrzeżeń nawigacyjnych. 

8. FOW w Świnoujściu). Katamarany weszły 
do służby w latach 2014-2015. Są wyposażone 
w nowoczesne zestawy pomiarowe, obejmu-
jące (m.in.): echosondę wielowiązkową, sonar 
holowany, magnetometr holowany, sonar 
opuszczany, pojazd podwodny klasy mini ROV 
oraz podsystem pozycjonowania satelitarnego. 
Ich podstawowym zadaniem jest realizacja 
pomiarów hydrograficznych w akwenach przy-
brzeżnych oraz w rejonach płytkowodnych.

W 2019 roku hydrografowie rozpoczęli 
użytkowanie pojazdu Z-boat 1800 RP, firmy 
Teledyne Marine. Wykorzystanie pojazdów 
autonomicznych do wykonywania pomiarów 
batymetrycznych (np. w akwenach portowych) 
może być  jednym z kierunków rozwoju bazy 
technicznej DZH MW.

Polskie okręty hydrograficzne wykonują 
różnorodne badania oraz ważne zadania na 
potrzeby gospodarki morskiej. Uczestniczyły 
na przykład w wyprawach polarnych. Załoga 
ORP „Arctowski” dokonała identyfikacji 
zatopionej jednostki „Graf Zeppelin” – 
nieukończonego niemieckiego lotniskowca, 
zalegającego na dnie Bałtyku od 1947 roku. 
Z kolei, ORP „Kopernik” wziął udział 

Edyta Górska, Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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w środowisku bezpieczeństwa oraz innowacje 
w taktyce wymuszają wprowadzanie nowych 
albo modyfikację dotychczasowych zadań 
Marynarki Wojennej.

Morski potencjał Polski
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1. Wystąpienie szefa BBN Pawła 
Solocha (po lewej, uczestnicy 

kongresu w sali konferencyjnej)
2. Prelekcja wiceadm. rez. dr. hab. 

Stanisława Zarychty – w ramach 
panelu poświęconego polskiej MW

W wystąpieniu inauguracyjnym, 
szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego Paweł Soloch za-
znaczył, że najważniejszym 

elementem, bez którego żadna z domen polityki 
morskiej państwa nie może funkcjonować, 
jest Marynarka Wojenna i – szeroko rozumia-
ne – siły morskie. Zapowiedział, że wkrótce 
zostanie przedstawiona prezydentowi RP 
Andrzejowi Dudzie „Strategia Bezpieczeń-
stwa Narodowego”. Jej podpisanie stworzy 
możliwość opracowania strategii sektorowych, 
w tym postulowanej „Strategii Bezpieczeństwa 
Morskiego” – podsumował.

Rektor-komendant AMW kadm. prof. dr 
hab. Tomasz Szubrycht wygłosił referat po-
święcony marynarkom wojennym świata. 
Zwrócił uwagę na ich zindywidualizowane 
zadania, mające – oprócz uniwersalnego – 
także narodowy charakter. Poruszył również 
temat „Strategii Bezpieczeństwa Morskiego”, 
której rolą jest nie tylko sprecyzowanie zadań, 
ale także – Przekonanie społeczeństwa oraz 
polityków o konieczności posiadania przez 
Polskę efektywnych sił morskich o określonej 
strukturze i potencjale. Zaznaczył także, że – 
Postęp technologiczny, zmiany zachodzące 

Z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem odbył się w Gdyni – 11 lutego – Kongres 
Bezpieczeństwa Morskiego RP, podczas którego omówiono szeroko rozumianą działalność morską 
państwa oraz perspektywy zwiększania potencjału narodowego w tym zakresie. Wśród prelegentów byli 
eksperci z: Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
Marynarki Wojennej oraz Akademii Marynarki Wojennej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

rolę i zadania morskich sił zbrojnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zmian geopoli-
tycznych, wymuszających dostosowanie się 
do nowej sytuacji, gdzie – oprócz ochrony 
granic morskich i interesów państwa – poja-
wiła się też współpraca w ramach NATO. 

Szef Oddziału Morskich Systemów Walki 
Inspektoratu MW kmdr Piotr Sikora zaryso-
wał współczesny obraz i zadania MW oraz 
przedstawił plany jej modernizacji. Z kolei,  
szef Oddziału Planowania Operacji COM-
-DKM kmdr Piotr Smela przedstawił obecne 
możliwości operacyjne sił MW. W jego opinii, 
polska Marynarka Wojenna musi się dostoso-
wać do przyszłego środowiska operacyjnego – 
Rozwój zdolności operacyjnych to proces ciągły. 
Powinien być realizowany w sposób kom-
pleksowy oraz w powiązaniu z innymi rodzajami 
sił zbrojnych – z którymi musi się wzajemnie 
wspierać, uzupełniać oraz wymieniać swoje 
zdolności operacyjne. Podkreślił także zna-
czenie wyszkolenia kadr morskich, określając 
je „solą Marynarki Wojennej”. Stwierdził, że 

„Polski interes narodowy jest 
ściśle powiązany z zapewnieniem 
bezpieczeństwa morskiego. Jego 

wzmacnianie musi stanowić jeden 
z kluczowych elementów polityki 
państwa. Będziemy kontynuować 

misję budowy pozycji Polski na 
Morzu Bałtyckim” – podkreślił 
premier Mateusz Morawiecki, 
w okolicznościowym liście do 

uczestników kongresu.

W trakcie czterech paneli tematycznych 
zaprezentowało się 18 referentów. W sesji 
poświęconej polskiej Marynarce Wojennej 
wystąpił wiceadm. rez. dr hab. Stanisław 
Zarychta, który przedstawił zmieniającą się 
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Pożegnanie z mundurem

Zgodnie z tradycją, uroczystość odbyła 
się w honorowej asyście pocztu sztan-
darowego Marynarki Wojennej. 

Uczestniczyli w niej (m.in.): reprezentujący 
inspektora MW kadm. Krzysztof Zdonek, 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, rektor-komendant Akademii 
Marynarki Wojennej kadm. prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht, a także dowódcy jed-
nostek oraz kierownicy instytucji wojskowych 
i cywilnych – współ-
pracujących z MW. 

*    *    *
Komandor Andrzej 

Kowalski, po ukoń-
czeniu  studiów 
w Wyższej Szkole 
Marynarki Wojennej 
w Gdyni, w 1985 roku 
rozpoczął służbę 
w 11. Dywizjonie 
Ścigaczy w Helu. Po 
roku, rozpoczął służbę 
w 45. Dywizjonie 
Pomocniczych Jed-
nostek Pływających 
w Gdyni, gdzie wy-
konywał obowiązki na stanowisku flagowego 
nawigatora oraz szefa sztabu dywizjonu. 
W latach 1990-1995 był starszym oficerem-
-specjalistą Szefostwa Hydrografii w Dowódz-
twie MW, a od 1995 roku do 2002 roku – 
szefem Oddziału Informacji Nautycznej 
Biura Hydrograficznego MW. Następnie, 
przez pięć lat, dowodził Dywizjonem Zabez-
pieczenia Hydrograficznego MW w Gdyni. 

W Salonie Kaprów na Okręcie-Muzeum ORP „Błyskawica”
odbyło się – 4 lutego – uroczyste pożegnanie, kończącego zawodową 
służbę wojskową, szefa szkolenia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni kmdr. dr. 
Kazimierza Pulkowskiego oraz byłego szefa Biura Hydrograficznego 
Marynarki Wojennej kmdr. Andrzeja Kowalskiego.

Od 2007 roku do 2008 roku sprawował funkcję 
szefa szkolenia 8. FOW, a następnie zastępcy 
dowódcy flotylli. Od 2010 roku był zastępcą 
szefa Biura Hydrograficznego MW. W okresie 
lipiec-grudzień 2013 roku pełnił służbę jako 
zastępca szefa szkolenia MW-szef szkolenia 
morskiego. Od 2014 roku był szefem Biura 
Hydrograficznego MW.

Komandor dr Kazimierz Pulkowski ukończył 
Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej w 1986 roku, 

z trzecią lokatą. Jego 
pierwsze stanowisko 
służbowe to dowódca 
działu artylerii okrętu 
szkolnego ORP „Gryf”. 
Na ORP „Wodnik”, 
jako dowódca działu 
łączności i obserwacji 
technicznej, wziął 
udział (w 1991 roku)
w operacji „Pustynna 
burza”. Na „Wodniku” 
przeszedł dalsze 
szczeble kariery za-
wodowej – dowodził 
działem nawigacji, 
a następnie został 

zastępcą dowódcy okrętu. W 1997 roku powie-
rzono mu stanowisko dowódcy okrętu i – jedno-
cześnie – dowódcy grupy okrętów szkolnych. 
W 2006 roku został szefem sztabu-zastępcą 
dowódcy Dywizjonu Okrętów Wsparcia, 
a w 2009 roku jego dowódcą. W 2012 roku 
został szefem szkolenia 3. Flotylli Okrętów.
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to przewaga technologiczna oraz wykorzystanie 
technologii informacyjno-monitorujących, 
a także wykorzystanie samej informacji – jako 
narzędzia i broni – będzie źródłem skuteczności 
i efektywności działań MW w przyszłości.

Przewodniczący Rady Budowy Okrętów 
kmdr por. rez. Maciej Janiak przybliżył główne 
tezy „Strategicznej Koncepcji Bezpieczeń-
stwa Morskiego RP” (ogłoszonej w 2017 roku). 
Jest to projekt zagospodarowania przestrzeni 
wolności morskiej, która dotyczy nie tylko 
Marynarki Wojennej i sił morskich, ale także 
przedsięwzięć: politycznych, militarnych, 
gospodarczych, naukowych oraz kulturowych. 
Bezpieczeństwo morskie – w tym obronność – 
została ujęta jako jeden z kardynalnych czyn-
ników stanowiących o pomyślności kraju – 
podkreślił. Komandor rez. prof. dr hab. 
Andrzej Makowski z AMW zwrócił uwagę na 
konieczność propagowania spraw morskich 
w mediach i komunikatorach społecznościo-
wych, na wszystkich poziomach edukacji.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Paweł Woźny skupił się na zmia-
nach w środowisku bezpieczeństwa, nowych 
zagrożeniach oraz działaniach podejmowa-
nych w związku z tym przez NATO – w celu 
wzmocnienia bojowych funkcji sił morskich 
sojuszu północnoatlantyckiego. Omówił także 
inicjatywy – podjęte przez MON – na rzecz 
rozwoju narodowych  zdolności operacyjnych 
w domenie morskiej.

W panelu „Znaczenie gospodarki morskiej 
dla zrównoważonego rozwoju kraju” wystąpili 
przedstawiciele firm i instytucji związanych 
z gospodarką morską. Reprezentujący PGZ 
Stocznię Wojenną Sp. z.o.o. Cezary Cierzan 
omówił programy modernizacyjne MW, w tym 
budowę korwety patrolowej ORP „Ślązak” 
(28 listopada 2019 roku podniesiono na niej 
banderę wojenną). Zaznaczył, że współczesny 
okręt jest skomplikowaną maszyną, integrującą 
w swojej konstrukcji najróżniejsze podsystemy 
walki, które tworzą tzw. zintegrowany system 
dowodzenia i zarządzania walką (ang. CMS – 
Combat Management System).  

Uczestnicy panelu „Siły morskie RP – pod-
mioty, zdolności, potrzeby, współdziałanie” 
zaprezentowali zadania i plany rozwoju insty-
tucji i formacji służących bezpieczeństwu 
morskiemu państwa. 

Na kongresie obecni byli również: dyrektor 
Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi gen. dyw. Andrzej Reudowicz, 
przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony 
Narodowej Michał Jach i zastępca Senackiej 
Komisji Obrony Narodowej Jerzy Wcisła.

Kongres objął patronatem prezydent RP 
Andrzej Duda. Wydarzenie zorganizowało 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Edyta Górska, Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

kmdr ppor. Radosław Pioch
rzecznik3fo@ron.mil.pl

W Salonie Kaprów na Okręcie-Muzeum ORP „Błyskawica”
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Podsumowując manewry międzynarodowe 
pod kryptonimem „Trident Juncture 2018”, 
sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg 
zaakcentował, że sojusz północnoatlantycki 
zademonstrował swoją siłę i gotowość do walki 
z każdym obecnym zagrożeniem w nieprzewi-

dywalnym świecie oraz pokazał zdol-
ność do szybkiego reagowania na bie-
żące zagrożenia bezpieczeństwa – 
dostosowując się do nowych wyzwań 
i inwestując w przyszłość. Podkreślił 
również, że NATO modernizuje swoje 
struktury dowodzenia wojskowego, 
a celem podnoszenia gotowości sił 
sojuszniczych jest zwiększenie zdolności 
do przerzutu sił sojuszu przez Atlantyk 
do Europy. W obliczu nowych zagro-
żeń, ze zrozumieniem przyjęto decyzje 
sojuszu o zwiększeniu: amerykańskiej 
obecności wojskowej w Europie, goto-
wości sił NATO i wydatków na obronę. 
Jens Stoltenberg zaakcentował, że pakt 
dostosowuje swoje struktury i reaguje na 
większość złożonych i nieprzewidywal-
nych zagrożeń (w tym: ataki terrorystycz-
ne, cybernetyczne i hybrydowe) w środo-
wisku bezpieczeństwa od końca tak 
zwanej „zimnej wojny”. 

W obliczu nowego i wymagającego 
środowiska bezpieczeństwa, wszyscy 
sojusznicy zintensyfikowali rozwój sił 
do odstraszania oraz obrony na lądzie 

i morzu, a także w powietrzu i cyberprzestrzeni. 
Kluczem do odstraszania i obrony NATO na 
lądzie było rozmieszczenie sił we wschodniej 
części sojuszu, skupienie większej uwagi na 
południowej flance oraz silniejsza obecność 
w regionie Morza Czarnego. Wzmocnieniu 
powinna ulegać tak zwana świadomość morska 

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

W ostatniej koncepcji strategicznej NATO – opublikowanej w 2010 roku – określono przyszły 
polityczny i wojskowy kurs sojuszu oraz nakreślono szerokie ramy bezpieczeństwa – opartego na dialogu, 
współpracy i utrzymaniu wspólnego potencjału obronnego. Jasno sprecyzowano główne zadania sojuszu 
na przyszłość oraz potwierdzono aktualność celu i funkcji sojuszu w nowym środowisku bezpieczeństwa, 

a także zidentyfikowano nowe szanse, wyzwania i zagrożenia.
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reaguje na obecne zagrożenia bezpieczeń-
stwa, dostosowuje się do nowych wyzwań 
i inwestuje w przyszłość. Wspomniał także 
o ostatnich czterech latach, podczas których 
Federacja Rosyjska nie tylko pogwałciła 
prawo międzynarodowe – dokonując aneksji 

Oczekując na raport roczny 
sekretarza generalnego NATO

Ostatni rozdział zawiera: inicjatywy wzmac-
niające zdolności do współpracy, obronę i po-
wiązane z nią możliwości budowy bezpieczeń-
stwa, polityczne inicjatywy wspierające Ukrainę, 
inicjatywę otwartych drzwi oraz szeroką sieć 
partnerów sojuszu – w ujęciu globalnym. 

W ostatnim raporcie rocznym – za 
2018 rok (The Secretary General’s Annual 
Report 2018) – sekretarz generalny NATO Jens 
Stoltenberg przedstawił, w jaki sposób sojusz 

(w środowisku informacyjnym oraz cyber-
przestrzeni) nie poprawiły sytuacji. Wszystko 
to wzmacnia zmianę, która zaszła w postrze-
ganiu oraz działaniach sojuszników NATO. 
Głównym celem paktu pozostało powstrzy-
manie agresywnej polityki Federacji Rosyj-
skiej. Aby osiągnąć pożądaną zdolność do 
zbiorowej obrony, sojusz północnoatlantycki 
zapowiedział dalsze wzmacnianie i konieczną 
rozbudowę swojego potencjału.

Krymu, ale również zakwestionowała europej-
ski porządek pokojowy – w celu egzekwowania 
interesów narodowych za pomocą środków woj-
skowych. Liczne rosyjskie ćwiczenia wojskowe 
prowadzone na dużą skalę, agresywna i groźna 
retoryka (która – częściowo – miała charakter 
nuklearny) oraz ciągłe kampanie antyzachodnie 

Sekretarz generalny NATO publikuje – 
co roku, w celu podsumowania 
osiągnięć i niedostatków sojuszu – 
specjalny raport. Jens Stoltenberg 

swój pierwszy raport roczny (The Secretary 
General’s Annual Report 2014) wydał 
30 stycznia 2015 roku. Zawarł w nim przegląd 
osiągnięć i inicjatyw NATO w 2014 roku, 
a także wyzwania, przed którymi stanął sojusz. 
Raport składał się z przedmowy i trzech 

rozdziałów: „NATO w służbie”, „Inwestowanie 
w obronę” oraz „Współpraca”.

W pierwszym rozdziale przedstawiono 
poważne zmiany, które zaszły w dziedzinie 
bezpieczeństwa i zwiększyły potencjalne 
zagrożenie dla wszystkich członków NATO. 
W Europie – Rosja nielegalnie zaanek-
towała Krym, podsyciła kryzys i konflikt 
na Ukrainie oraz pobudziła napięcie 
wzdłuż wschodniej granicy NATO. Na 
północy Afryki i Bliskim Wschodzie – 
przemoc ekstremistyczna i niestabilność 
rozprzestrzeniły się w niekontrolowany 
sposób. Na świecie wzrosła cyberprze-
stępczość i manipulowanie informacją. 
W dalszej części rozdziału przed-
stawiono: agresywne działania Rosji na 
Wschodzie, środki bezpieczeństwa pod-
jęte przez sojusz północnoatlantycki, 
niestabilność na Południu (w tym, 
w Iraku i Syrii), plan działania na rzecz 
gotowości (Readiness Action Plan), ope-
rację pk. „Active Endeavour”, działania 
w Afganistanie i Kosowie oraz przeciw-
działanie piractwu.

W rozdziale „Inwestowanie w obronę” 
zawarto: wydatki na budżety obronne, 
rozwijanie właściwych zdolności, siły 
NATO 2020 (których ustanowienie ma 
na celu rozwój nowoczesnych, połączo-
nych sił – dobrze wyposażonych i wy-
szkolonych, działających w każdym 
środowisku), system dowodzenia i kontroli 
przestrzeni powietrznej sojuszu północno-
atlantyckiego, wspólną wymianę danych 
(z wywiadu, nadzoru i rozpoznania), obronę 
przeciwrakietową, bezpieczeństwo cyber-
netyczne, przeciwdziałanie terroryzmowi 
i reformę struktur dowodzenia.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg
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sojuszu północnoatlantyckiego. Program 
ćwiczeń wojskowych ma pomóc aliantom 
zwiększyć ich zdolność do walki na morzu 
(w tym z okrętami podwodnymi przeciwnika)
oraz ochrony morskich linii komunikacyj-
nych. NATO będzie również pracować nad 
zdolnością do przerzutu sił wzmocnienia 
drogą morską – przez Atlantyk – ze Stanów 
Zjednoczonych do Europy.

Uzgodniono także nową – wspólną strategię 
sił powietrznych (Joint Air Power Strategy), 
która ma wspierać natowską politykę ochrony 
integralności przestrzeni powietrznej państw 
członkowskich w czasie pokoju (Air Policing) 
oraz misję obrony przeciwbalistycznej (Ballistic 
Missile Defence). W 2018 roku sojusznicy 
zgodzili się także na opracowanie i rozwój 
polityki kosmicznej paktu (NATO Space Policy) 
oraz kontynuowanie inwestycji w cyberobro-
nę (aby stawić czoła złożonym i destrukcyj-
nym cyberzagrożeniom). 

Jens Stoltenberg przypomniał, że podejście 
NATO do odstraszania i obrony opiera się na 
mieszance zdolności nuklearnych, konwen-
cjonalnych i antyrakietowych – proporcjonal-
nej i zgodnej z prawem międzynarodowym. 
Dodał, że sojusz ma obowiązek reagować na 
zmiany w środowisku bezpieczeństwa. 

Sekretarz generalny NATO nadmienił rów-
nież, że rozmieszczenie sił sojuszu (czterech 
wielonarodowych grup bojowych) w krajach 
bałtyckich i w Polsce ma charakter defensywny. 
Ma ograniczony charakter i jest demonstracją 
sojuszniczej jedności w obliczu jakiejkolwiek 
możliwej agresji. Jednocześnie wspomniał, że 
NATO rozwija wysuniętą obecność w regio-
nie Morza Czarnego, a nowe środki na morzu 
i w powietrzu doprowadziły do wzrostu działań 
sojuszu w tamtym regionie. Zwiększona 
obecność dotyczy działania stałych sił mor-
skich NATO na Morzu Czarnym, które pro-
wadzą ćwiczenia z siłami morskimi Bułgarii, 
Rumunii i Turcji – w celu zbudowania inter-
operacyjności oraz umiejętności walki z siłami 
przeciwnika. Wysunięta obecność NATO jest 
poparta solidną i szybką strategią wzmocnienia 
sił sojuszu, służącą zapewnieniu zbiorowej 
obrony (będzie ona wsparta przez tzw. Siły 
Odpowiedzi NATO – ang. NATO Response 
Force, liczące 40 tys. żołnierzy). 

Państwa członkowskie podjęły także dalsze 
decyzje o wzmocnieniu zdolności NATO do 
użycia sił w scenariuszach obrony zbiorowej. 
Kluczowym krokiem w tym kierunku było 
uruchomienie (na szczycie brukselskim) tzw. 
inicjatywy gotowości, znanej również jako 
„Cztery razy trzydzieści” (Four Thirties). Siły 
te przyczyniają się do zwiększenia zdolności 
paktu do wzmocnienia każdego sojusznika. 
Inicjatywa gotowości NATO znacząco popra-
wiła zdolność sojuszu do szybkiego reagowania 
na interwencję kryzysową oraz intensywne 
walki zbrojne. Wysiłki NATO koncentrowano 

Spotkanie ministrów obrony 
państw sojuszu północnoatlantyckiego. 

Bruksela, 12-13 stycznia 2020 r.

inteligencji oraz nowych inicjatyw. Kluczowymi 
inicjatywami innowacyjnymi w 2018 roku 
były: kriogenika w testach aerodynamicznych 
(w celu poprawy prognoz osiągów i stabilności 
statku powietrznego), wydajność człowieka 
i jego leczenie podczas operacji w niskiej 
temperaturze, programowanie wydajności 
umysłowej człowieka (w celu optymalizacji 
wydajności poznawczej i psychicznej, szczegól-
nie wśród żołnierzy sił specjalnych NATO), 
solidność i odpowiedzialność w systemach 
uczenia maszynowego, zaufanie człowiek – 
maszyna (w celu usprawnienia współpracy 
w ramach zespołów człowiek – maszyna), 
technologii ogniw paliwowych (które można 
nosić lub przenosić) oraz systemy roju (dla 
wywiadu, nadzoru i rozpoznania).

Wspomniano także o nowej polityce i planie 
działania w sprawie kobiet, pokoju i bezpie-
czeństwa – w oparciu o ramy trzech zasad 
przewodnich: integracji, inkluzywności (włą-
czeniu) i uczciwości. Integracja polegała na 
włączeniu obu płci do wszystkich działań 
NATO, inkluzyjność – na zlikwidowaniu ist-
niejących barier na drodze do pełnego wdro-
żenia planu, natomiast zasada uczciwości 
miała na celu zwiększenie odpowiedzialności 
oraz promowanie wysokich standardów zawo-
dowych i osobistych.

Ważnym elementem pozostał dialog i współ-
praca z partnerami – w szerokim zakresie 
kwestii politycznych i związanych z bezpieczeń-
stwem. Współdziałanie obejmowało: cyber-
obronę, naukę i technologię w dziedzinie 
obronności, bezpieczeństwo morskie, pomoc 
humanitarną i pomoc w wypadku katastrof 
oraz nierozprzestrzenianie BMR. NATO 
inwestowało również w szkolenie i edukację 
obronną, której celem była pomoc partnerom 
w budowaniu, rozwijaniu i zreformowaniu 
swoich instytucji edukacji wojskowej. 

również na reagowanie na wyzwania bez-
pieczeństwa wzdłuż południowych granic – 
w tym niestabilność i trwające groźne kryzysy 
polityczne oraz migracyjne na Środkowym 
Wschodzie i w regionie Afryki Północnej.

W raporcie, sekretarz generalny NATO 
przypomniał, że w 2018 roku członkowie 
sojuszu podjęli szereg dalszych kroków w celu 
zapewnienia szybszego wzmocnienia, w tym 
przez poprawę mobilności wojskowej sił paktu 
drogą lądową, powietrzną i morską.

Wspomniano także o działaniach podjętych 
przeciw zagrożeniom hybrydowym. Wskazano, 
że granica między wojną a pokojem znacznie 
się zamazała i w dobie wojny hybrydowej 
państwa mogą nie wiedzieć, że były atakowane. 
Hybrydowe metody walki (takie jak: propagan-
da, podstęp, sabotaż i inne taktyki niemilitarne) 
są od dawna wykorzystywane przez państwa 
i podmioty niepaństwowe, w celu destabilizacji 
przeciwników. Nowością ostatnich lat jest ich 
szybkość, skala i intensywność – ułatwiona 
przez szybkie zmiany technologiczne oraz 
globalne połączenia. Wspomniano o strategii 
przeciwdziałania wojnie hybrydowej i goto-
wości paktu do obrony swoich sojuszników 
przed tymi zagrożeniami. Podkreślono, że 
w 2018 roku NATO wzmacniało swoje 
współdziałanie z partnerami – w tym z Unią 
Europejską (przez współpracę z Europejskim 
Centrum Doskonałości w Przeciwdziałaniu 
Zagrożeniom Hybrydowym w Helsinkach, 
które służy jako ważne forum komunikacji 
między NATO a Unią Europejską i buduje 
inicjatywy oraz mechanizmy odpornościowe 
na zagrożenia hybrydowe).

Istotnym elementem, wspomnianym w rapor-
cie, były kwestie współpracy z przemysłem – 
w celu zbadania zastosowania analiz i sztucznej wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta

zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 
podpisał niezwykle ważny –
w kontekście aspiracji morskich 
odrodzonego państwa polskiego – 

dekret o numerze 155 – wydany 28 listopada 
1918 roku, w 291. rocznicę bitwy pod Oliwą. 
Powołał Marynarkę Polską, otwierając tym 
samym drogę do powstania floty wojennej. 
Wspomniane uregulowanie było spowo-
dowane także koniecznością ugrun- 
towania spraw niepodległości oraz  
potrzebą zdynamizowania starań o uzy-
skanie przez Polskę dostępu do morza.

Józef Piłsudski, znając negatywne 
stanowisko niektórych wpływowych 
polityków angielskich i amerykańskich 
w sprawie Polski nad Bałtykiem, przez 
wydanie wspomnianego dekretu chciał 
dać wyraźnie do zrozumienia, że Polska 
nie zrezygnuje z dostępu do morza  
i przygotowuje się do przejęcia Wybrzeża. 
W tym czasie Pomorze i znaczna część 
Wielkopolski znajdowały się pod okupa-
cją niemiecką. Wśród części polityków – 
jak wspominał kadm. Włodzimierz 
Steyer – głoszono jeszcze poglądy, że 
„na północy może morze, może nie…”, 
czy „po co chłopu morze, kiedy płu-
giem pole orze…”.

Dzień podpisania traktatu wersal-
skiego (28 czerwca 1919 roku) przyniósł 
Polsce rozczarowanie. Przyznano jej 
bowiem zaledwie 74 km wybrzeża mor-
skiego – z linią brzegową Półwyspu Hel-

którego dowódcą został gen. broni Józef Haller. 
25 listopada 1919 roku w Berlinie, przed- 
stawiciele Polski i Niemiec podpisali umowę 
o wycofaniu wojsk z terenów przyznanych Polsce 
i oddaniu ich pod zarząd cywilny. Umowa ta 
stanowiła podstawę planu operacyjnego – doty-
czącego przejmowania Pomorza – który został 
opracowany w sztabie Frontu Pomorskiego.

W planie (uzgodnionym ze stroną niemiec-
ką) założono, że wojska obu stron będą wyko-
nywały ruchy tylko w ciągu dnia (od 6.00 do 
18.00) – w taki sposób, aby między wojskami 
nie było bezpośredniego kontaktu. Operacja 
miała być przeprowadzona w dwóch etapach. 

I wojny światowej we Francji, nazwana tak od 
koloru francuskiego umundurowania, jakie 
wówczas nosiła. Od października 1918 roku 
dowodzona przez gen. broni Józefa Hallera) 
zajmowała na Pomorzu miejscowość po miej-
scowości. Operacja przebiegała bez więk-
szych zakłóceń. Na ulice wychodziły tłumy, 
by powitać wkraczających polskich żołnierzy. 
W połowie stycznia przygotowano odezwę 
dowódcy Frontu Pomorskiego do mieszkań-
ców Pomorza, którą później (w formie plaka-
tów) zawieszano na murach przejmowanych 
miast. Co prawda, Niemcy czasami próbowali 
postępować wbrew ustaleniom traktatu,  
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Zabiegi dyplomatyczne oraz postulaty Polski – w aspekcie właściwego terytorialnie  
i swobodnego dostępu do morza – nie spotkały się z należytym zrozumieniem. Chociaż 

3 czerwca 1918 roku – jeszcze podczas trwania I wojny światowej – szefowie rządów Anglii, Francji 
i Włoch ogłosili deklarację, w której czytamy: „Utworzenie zjednoczonego i niepodległego państwa 
polskiego z dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz 

rządów prawa w Europie”. W momencie odzyskania niepodległości – 11 listopada 1918 roku – 
Polska była krajem bez granic, obejmującym terytorium byłego Królestwa Polskiego  

i zachodnią część Galicji. Sprawa dostępu Polski do morza nie była oczywista.

Powrót nad Bałtyk

skiego było to 146 km. Gdańsk (z portem  
i stoczniami) został poza granicami Polski. 
Uznany przez sygnatariuszy traktatu wersal-
skiego za tak zwane wolne miasto, pozo- 
stające pod protektoratem Ligi Narodów.

Przyznane Polsce Wybrzeże było biedne  
i niezagospodarowane, z zaniedbaną siecią 
komunikacyjną. Nie posiadało ani jednego 
ważnego gospodarczo miasta i ani jednego 
portu, który umożliwiłby rozpoczęcie realiza-
cji planów rozwojowych oraz prowadzenie 
polityki morskiej. 

Mimo potwierdzenia polskiego prawa do 
wybrzeża Morza Bałtyckiego przez zwycięskie 

mocarstwa, sam zapis nie gwarantował, że 
Niemcy (w pokojowy sposób) przekażą Pola-
kom przyznany fragment Pomorza. Dlatego 
też, w październiku 1919 roku (na mocy roz-
kazu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego) 
utworzono Front Pomorski (związek operacyj-
ny Wojska Polskiego, sformowany w celu 
przejęcia przyznanego obszaru Pomorza), 

Pierwszy etap – trwający 7 dni – miał doprowa-
dzić do przejęcia ziem, do Grudziądza włącznie. 
W drugim etapie – trwającym 10 dni – zamie-
rzano przejąć resztę terenów, aż do morza. 
Obejmowanie przyznanych terenów, Rzecz-
pospolita Polska mogła rozpocząć dopiero po 
wejściu w życie postanowień wersalskich – 
tzn. od 10 stycznia 1920 roku. 

Na mocy tych uregulowań, wojsko 
polskie wkroczyło na Pomorze 17 stycznia 
1920 roku (18 stycznia zajęło Toruń,  
23 stycznia Grudziądz, a 10 lutego dotarło 
do wybrzeża morskiego). Zgodnie z pla-
nem, przejmowanie ziem pomorskich 
(odebranych Polsce wskutek rozbiorów) 
dokonywali także (poza wojskiem Frontu 
Pomorskiego) żołnierze 15. Wielkopol-
skiej Dywizji Piechoty i 16. Pomorskiej 
Dywizji Piechoty. Ważną rolę w tym 
procesie odegrał również – sformowany 
4 kwietnia 1919 roku w Modlinie –  
Batalion Morski, dowodzony przez  
kpt. mar. Konstantego Jacynicza. Od 
połowy stycznia 1920 roku batalion  
rozpoczął operację obejmowania tere-
nów Pomorza. W pierwszych dniach  
lutego dotarł do Pucka i – 10 lutego – 
wziął udział w uroczystości zaślubin 
Polski z Bałtykiem. Poszczególne miej-
scowości przejmowano od wycofujących 
się wojsk niemieckich – do 11 lutego, kiedy 
to ostatni żołnierze opuścili Gdańsk. 

„Błękitna Armia” (polska ochotnicza 
formacja wojskowa, powstała w czasie  
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Mieszkańcy Pomorza!
Po blisko 150 latach niewoli nadeszła 

chwila wyzwolenia. Wkraczające Wojsko 
Polskie dokonuje przyłączenia tych ziem do 
Państwa Polskiego. Jako Wódz Armji, której 
przypadło w udziale szczęście dokonania 
tego uroczystego, historycznego aktu – 
witam Was przepełnionem radością sercem. 

Odwieczne dziedzictwo Piastów 
i Jagiellonów, kolebka Kopernika wraca 
znowu do swojej Macierzy. Przed 600 laty 
wydarte królowi Władysławowi Łokietkowi 
przez Zakon Krzyżacki, po zwycięstwach na 
polach Grunwaldu, Tan-
nenbergu i wiekopomnych 
walkach Kazimierza 
Jagiellończyka, zakoń-
czonych pokojem w Toruniu 
z Polską znowu złączone – 
dzieliło z nią czasy najwyż-
szej chwały i świetności 
złotego wieku Polski, aż 
do czasów zbrodniczego 
rozbioru naszego Państwa. 

Dzisiaj wraca do swojej 
Ojczyzny dzięki zwycię-
stwu najszczytniejszych 
haseł postępu i sprawie-
dliwości dziejowej repre-
zentowanych przez boha-
terskie armie i szlachetne 
ludy Sprzymierzonych Mo-
carstw Zachodu z nami za-
przyjaźnione, dzięki bohaterskim wysiłkom 
naszego żołnierza, który od lat tylu, na 
wszystkich polach bitew, na obcych nawet 
ziemiach, od słonecznych Włoch do brze-
gów Morza Białego krew swoją za wolność, 
całość i niepodległość Ojczyzny przelewał. 

Przed Wami dzisiaj otwiera się epoka 
nowego życia i świetności – nowego wieku 
złotego Zygmuntów i Batorych, kiedy Wisła 
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jednak ich opór był szybko dławiony. Marsz 
polskich żołnierzy przez Pomorze zakończył 
się, po 25 dniach, w Pucku.

W dowództwie Frontu Pomorskiego (jeszcze 
3 lutego 1920 roku) zaplanowano przebieg 
uroczystości związanej z wkroczeniem wojska 
polskiego do Pucka oraz symbolicznych 
„zaślubin Polski z morzem”. 5 lutego 1920 roku 
do gen. broni Józefa Hallera (przebywającego 
w Toruniu) przybyli delegaci z Pucka (Antoni 
Miotk – były wiceburmistrz, kupiec i właści-
ciel polskiego sklepu; prezes Towarzystwa 
Ludowego w Pucku i sołtys wsi Zdrada koło 
Pucka). Na wspólnym spotkaniu ustalono pro-
gram uroczystości (w opracowanym wtedy – 
ze szczegółami – programie nie było punktu 
o zaślubinach Polski z morzem. Pomysł, by 
tych symbolicznych zaślubin dokonać pamiąt-
kowym pierścieniem, narodził się dopiero 
w ostatniej chwili). 

10 lutego, pięć minut po północy, pociąg 
gen. broni Józefa Hallera wyruszył z Torunia 
do Gdańska. Z dowódcą Frontu Pomorskiego 
jechał minister spraw wewnętrznych Stanisław 
Wojciechowski, sztab, marynarze i artyści 
(wśród nich Julian Fałat i Wanda Chełmońska). 
Około godziny 9.30 pociąg dotarł do Gdańska. 
Generał, w obawie przed niemiecką prowoka-
cją, nie wysiadł z niego. Na dworcu spotkał 
się z Polonią gdańską, ale najważniejsze 
(w skutkach) okazało się inne (na pozór mało 
istotne) spotkanie. Do wagonu zajmowanego 
przez gen. broni Józefa Hallera weszli (m.in.): 
komisarz generalny RP w Wolnym Mieście 
Gdańsku Maciej Biesiadecki, urzędnicy dele-
gatury, szef misji brytyjskiej kpt. Harvey, 
attaché wojskowy USA kpt. Abele, a także 
dr Józef Wybicki – prawnuk twórcy „Mazurka 
Dąbrowskiego”. To właśnie on wręczył Józefowi 
Hallerowi dwa platynowe – „zaślubinowe” 
pierścienie, które miały znaleźć się w wodach 
Bałtyku. Stanowiły one dar gdańskich mieszczan. 
Były to flizowane złotem platynowe obrączki, 
z napisem „Gdańsk – Puck 10 lutego 1920”. 

Tego dnia w Pucku zorganizowano słynną 
do dziś uroczystość – symboliczne zaślubiny 
Polski z Bałtykiem. Władze państwa nadały im 
wielką rangę. Dowódcy Frontu Pomorskiego 
gen. broni Józefowi Hallerowi towarzyszyła 
20-osobowa delegacja Sejmu RP, wspomniani 
przedstawiciele rządu (wśród nich wice-
premier Wincenty Witos), wojewoda pomorski 
Maciej Rataj, kadm. Kazimierz Porębski oraz 
dyplomaci. 

Ten piękny dla Polaków dzień tak wspomi-
nał gen. broni Józef Haller: „W Pucku, na 
stacji kolejowej, dosiadłszy konia ruszyłem 
tęgim kłusem, w otoczeniu szwadronu kawalerii. 
Delegacja rządu i wojska dojechała samochodami 
do portu, gdzie – pod pięknie udekorowanym 
namiotem – odprawiona została Msza Św., 
celebrowana przez dziekana Frontu Pomor-
skiego księdza Wryczę. Po Mszy Św. jeszcze 
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i nasze morze staną się znów łącznikiem 
Polski z całym światem. 

Cała Polska w tym dniu radosnym oddaje 
hołd mieszkańcom tej ziemi za ich niezłom-
ność, hart ducha, wielkie cnoty obywatelskie, 
wytrwałość w twardej narodowej służbie. 
Dzień dzisiejszy jest dla Was najwyższą za 
to nagrodą. 

Młodzieży polska Pomorza! Nie danem Ci 
było dotąd służyć w szeregach Armji naro-
dowej, dzisiaj nadchodzi pora czynu, więc 
wzywam do szeregów bohaterskich Wojska 
Polskiego, które ma strzedz potęgi i świet-

ności Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej.

Odezwa Naczelnika 
Państwa wzywa do pracy 
wszystkich obywateli Pań-
stwa Polskiego stojąc na 
gruncie tradycyjnej pol-
skiej tolerancji bez względu 
na narodowość i religię. 
Jestem przekonany, że 
wszyscy na to wezwanie 
odpowiecie wytężoną pracą 
dla dobra Państwa 
i tych ziem, że spełnicie 
wszystkie obowiązki, jako 
obywatele tego Państwa, 
że wszędzie, zawsze oka-
żecie należny posłuch 
władzom państwowym 
polskim. 

W radości i szczęściu dnia dzisiejszego 
zjednoczymy się wszyscy w pracy dla Pań-
stwa Polskiego, jednością i pracą potężni. 

Dowódca Frontu Pomorskiego  
Józef Haller

jenerał broni
Toruń, 21 stycznia 1920 roku

(zachowano pisownię oryginalną)

przejechałem przed frontem oddziałów, usta-
wionych wzdłuż wybrzeża. Na prawym skrzydle 
stał 1. Pułk Ułanów Krechowieckich. Prze-
glądałem wojsko przy dźwiękach hymnu na-
rodowego i salucie armatnim, wjeżdżając 
przytem w wodę morza, częściowo zamarz-
niętego – lód łamał się pod nogami końskimi. 
Na samym wybrzeżu, na pięknie wybudowa-
nym postumencie drewnianym, stał stary 
strażnik polskiego morza – kaszubski rybak, 
w stroju rybackim (z wiosłem na ramieniu) 
i młody marynarz nowej wojennej marynarki 
polskiej. Na mój znak została podniesiona 
bandera wojenna, która uroczyście wzniosła 
się na maszt przy salutach armatnich i dźwięku 
hymnu narodowego. Wszystkie oddziały 
(wraz z całą ludnością) oddały honory z od-
krytymi głowami, a radosne łzy błyszczały 
w oczach. Po uciszeniu przemówiłem krótko, 
wskazując na ten dzień powrotu nad morze –
Dzisiaj od wiernego Kaszuby, strażnika tego 

Bałtyku, odbiera morską straż polski mary-
narz. Na znak ślubu Bałtyku z Rzeczpospolitą 
wrzucam jeden z pierścieni danych mi przez 
polską ludność Gdańska w nurty Bałtyku”. 

Właśnie w tym momencie, gen. broni Józef 
Haller (nieszczęśliwie) upuścił pierścień, który 
potoczył się po lodzie i wpadł do wody. 
Jak sam wspominał: „Pamiętam, jak pierścień 
potoczył się po tafli lodu, by wnet zniknąć 
w morzu. Po lodowej tafli pobiegło kilku 
Kaszubów, lecz żaden nie mógł pochwycić 
pierścienia, który wiernie połączył się z wodami 
Bałtyku. Na moje pytanie – czy chwycili go,  
odpowiedzieli – nie, panie generale, ale bę-
dziemy go mieli w Szczecinie. I jakby wyproro-
kowali. Dziś Szczecin jest polskim portem”.

Głównym punktem uroczystości była msza 
dziękczynna. Nabożeństwo celebrował dziekan 
polowy ks. Antoni Rydlewski. Kazanie wy-
głosił kapelan Frontu Pomorskiego ks. Józef 
Wrycza. W czasie Mszy Świętej duchowni 

ODEZWA GEN. BRONI JÓZEFA HALLERA
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poświęcili Banderę Polską, którą – przy huku 
21 salw armatnich – por. mar. Eugeniusz 
Pławski (późniejszy dowódca niszczyciela 
ORP „Piorun”) z mar. Florianem Napierałą 
podnieśli na maszcie, jako znak objęcia przez 
polską Marynarkę Wojenną wachty na Bałtyku. 
Szyper Jakub Myślisz – w imieniu dotych-
czasowych strażników Wybrzeża – symbolicz-
nie przekazał straż polskiemu marynarzowi.

Na pamiątkę uroczystości zaślubin, 
poświęcono i wbito w morze pamiątkowy 
słup – z wyrytym (od strony morza) orłem 
Jagiellonów oraz napisem (od strony 
lądu) „Roku Pańskiego 1920, 10 lutego 
Wojsko Polskie z gen. Józefem Hallerem 
na czele objęło na wieczyste posiadanie 
polskie morze”.

Na zakończenie ceremonii, został pod-
pisany, przez najważniejsze osobistości, 
akt erekcyjny zaślubin Polski z morzem – 
opracowany i namalowany przez uczest-
nika uroczystości artystę malarza Henryka 
Uziembłę. Oryginał aktu erekcyjnego 
znajduje się w zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Krakowie. 

Drugi z wręczonych mu w Gdańsku 
platynowych – „zaślubinowych” pier-
ścieni, gen. broni Józef Haller założył 
sobie na palec i nosił go aż do śmierci, 
w 1960 roku. Obecnie pierścień znajduje 
się w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębow-
skiego w Licheniu Starym.  

W czasie lutowych uroczystości w Pucku, 
w Warszawie trwała  debata sejmowa na temat 
spraw morskich i przyszłej polityki w tym 
zakresie. Marszałek Sejmu RP Wojciech 
Trąmpczyński swoje przemówienie zakończył 
pięknymi i znamiennymi słowami: „Szum 
Bałtyku – to najpiękniejszy hymn naszej 
państwowości”.

Dzień zaślubin Polski z morzem uczczono 
także w głębi kraju. Dowódcy ważniejszych 
jednostek wojskowych wydali rozkazy specjal-
ne i zostały oddane salwy honorowe. 15 lutego 
1920 roku w Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego odbyło się (o godzinie 9.00) uroczyste 
nabożeństwo, z udziałem przedstawicieli 
władz państwa, Sejmu RP i Departamentu dla 
Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Woj-
skowych. Po nabożeństwie odbyła się defilada 
jednostek garnizonu warszawskiego oraz pod-
oddziału marynarzy ze Szkoły Specjalistów 
Morskich (po raz pierwszy w nowych mundu-
rach marynarskich, uszytych w Polsce).

Po przejęciu Wybrzeża, 1 marca 1920 roku 
utworzono Dowództwo Wybrzeża Morskiego 
i Komendę Portu Wojennego w Pucku. Tym 
samym, Puck stał się pierwszą bazą morską 
odrodzonej polskiej Marynarki Wojennej.

W marcu 1920 roku rozwiązano Dowództwo 
Frontu Pomorskiego. Część jednostek skiero-
wano na wschód, natomiast pozostałe (znajdujące 
się na Pomorzu) podporządkowano Dowództwu 
Okręgu Generalnego Pomorze, odpowiedzial-
nemu – od tego czasu, aż do połowy lat trzy-
dziestych XX wieku – za obronę Wybrzeża. 

W 2015 roku Muzeum Miasta Gdyni stało 
się posiadaczem dokumentu, w którym Józef 

Haller opisuje operację zajęcia przez 
Polskę Pomorza oraz zaślubiny z Bałty-
kiem. Ten niezwykły rękopis pochodzi 
z 1929 roku. Jest w nim opis strategii 
i przebiegu działań, które doprowadziły 
do przejęcia Pomorza z rąk niemieckich. 
Gen. broni Józef Haller wspomina o za-
angażowanych w operację oddziałach 
wojska oraz o uroczystości zaślubin Polski 
z morzem w Pucku. List redagowano przez 
dwanaście grudniowych dni 1929 roku. 
Był przygotowywany z myślą o księdze 
pamiątkowej z okazji 10-lecia przyłączenia 
Pomorza do Rzeczpospolitej Polskiej.

*    *    *
10 lutego 1920 roku na trwale został 

wpisany w narodową świadomość. Otworzył 
(w sposób symboliczny) szczególnie waż-
ny etap polskiej historii – historii mor-
skiej. Chociaż ustalenia traktatu wersal-
skiego dalece odbiegały od polskich 
oczekiwań i marzeń, to jednak przyzna-
no nam upragniony dostęp do morza, 

a widok polskiej bandery na morzach stał się 
faktem. Tym samym udowodniliśmy, że 
jesteśmy państwem morskim, a znaczące 
osiągnięcia w tym zakresie (poczynione przez 
młode państwo polskie do 1939 roku) w pełni 
to potwierdziły. 

Zaślubiny Polski z morzem, dokonane 
przez gen. broni Józefa Hallera przed stu laty 
w Pucku, to także symboliczne rozpoczęcie 
przez państwo polskie swoistej „uprawy” morza 
i prowadzenia nowoczesnej polityki morskiej – 
zaowocowała ona wieloma wspaniałymi 
wydarzeniami oraz trudnym do przecenienia 
dorobkiem, który został poddany największej 
próbie w czasie II wojny światowej, zwłaszcza 
na morskim teatrze działań wojennych. 

Uroczystość symbolicznych zaślubin 
Polski z morzem w Pucku, 

10 luty 1920 roku 

kmdr por. rez. dr Sławomir Kudela
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

W okresie międzywojennym, 
10 luty został ustanowiony Świętem 
Marynarki Wojennej. Po raz pierwszy 
święto to wprowadzono w 1928 roku, 

rozkazem ówczesnego szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej kmdr. Jerzego 

Świrskiego. Nawiązywało – w swej idei – 
do pamiętnych uroczystości zaślubin 

Polski z morzem w Pucku, w 1920 roku. 
10 lutego 1939 roku w Gdyni – 

po raz ostatni przed II wojną światową – 
obchodzono Święto Marynarki Wojennej. 

Wówczas powitano, przy Nabrzeżu 
Pomorskim, najnowszy okręt podwodny 

polskiej floty wojennej – słynny ORP „Orzeł”. 
II wojna światowa przerwała ciągłość 

obchodów tego święta w kraju, jednak 
nadal obchodziła je Polonia i marynarze 

walczący na Zachodzie.

Uroczystości zaślubin z morzem 
odbyły się na polskim Wybrzeżu także 
w końcowym etapie II wojny światowej: 

15 marca w Dziwnówku, 17 marca 
w Mrzeżynie i najbardziej znane – 18 marca 

1945 roku w Kołobrzegu. Aktu zaślubin 
w tych miejscach dokonali żołnierze 

2. Dywizji Piechoty i 4. Dywizji Piechoty 
1. Armii Wojska Polskiego. 
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Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Unikatowy manuskrypt – okolicz-
nościowy list pióra gen. broni 
Józefa Hallera – został opubliko-
wany w jubileuszowej „Księdze 

pamiątkowej Pomorza” w 1930 roku, w Toru-
niu. Został on nabyty przez Muzeum Miasta 
Gdyni wiosną 2015 roku, podczas aukcji 
„Dawny Gdańsk i okolice”. 

W lutym 1920 roku generał Haller (któremu 
towarzyszył, m.in., minister spraw wewnętrz-
nych Stanisław Wojciechowski) przybył do 
Pucka, by dokonać uroczystego aktu zaślubin 
Rzeczpospolitej Polskiej z Morzem Bałtyc-
kim, co symbolicznie przypieczętowało polską 
obecność na Wybrzeżu, przyznanym 
w ramach postanowień traktatu wersalskiego 
(główny traktat pokojowy kończący I wojnę 
światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku 
przez Niemcy, mocarstwa ententy, państwa 
sprzymierzone i stowarzyszone). W liście 

List generała Hallera
generał wspomina nie tylko akt historycznych 
zaślubin Polski z morzem, ale też wydarzenia 
go poprzedzające.

Jest to osobista relacja z przejmowania 
Pomorza z rąk niemieckich. W prostych, żoł-
nierskich słowach generał opisuje strategię 
i przebieg działań na Wybrzeżu – wyjaśnia 
Dariusz Małszycki, starszy kustosz Działu 
Historycznego Muzeum Miasta Gdyni.

W rękopisie, generał wspomina (między 
innymi) powitanie polskich żołnierzy 
w Toruniu, zimą 1920 roku – „Po złożeniu 
wieńców u stóp pomnika Mikołaja Koper-
nika, najsławniejszego Polaka z Torunia, 
zaanektowanego przez Niemców, prze-
mówiłem do wojska i tysiącznych rzesz 
ludności z balkonu Ratusza, a gdy skoń-
czyłem, rozległy się niemilknące wiwaty 
na cześć Najjaśniejszej Rzeczpospolitej 
Polskiej przy dźwiękach hymnu Jeszcze 
Polska nie zginęła”.

Na polskim Wybrzeżu Józef Haller 
cieszył się wielką popularnością i estymą. 
W powiecie puckim generał nabył kawa-
łek ziemi, gdzie – w 1922 roku – postawił 
drewniany domek letniskowy, przez okolicz-
nych mieszkańców zwany „Hallerówką”. 
Osadę i letniska (tworzące się wokół willi) 
w okolicy Wielkiej Wsi nazwano (na 
cześć generała) Hallerowem – z czasem 
miejscowość stała się jednym z osiedli 
Władysławowa. 

W nadmorskim krajobrazie zakochał się 
podczas krótkiego rejsu wzdłuż bałtyckiego 
wybrzeża – „Dzielna straż polska nad Bałty-
kiem, Kaszubi, nasi kochani bracia, święcili 
swój dzień wolności, na który zasłużyli sto-
krotnie (…) jako wierni Polsce strażnicy morza, 
zapewniający, że Nie dojdzie Polska do zguby, 

dopóki żyją Kaszubi. Dnia 11-go lutego odje-
chałem z wojewodą pomorskim i admirałem 
Porębskim do Wielkiej Wsi, gdzie cała lud-
ność wyległa na wybrzeże, by zobaczyć statek 
Gwiazda Morza, na którym wyjechałem 

na pełne morze. (…) Pieśń fal Bałtyku 
łączyła się z dźwiękiem od wybrzeża roz-
brzmiewającej pieśni Do Matki Boskiej, 
Gwiazdy Morza. Później tu, na tem wybrzeżu, 
powstała osada – kąpielisko Hallerowo”.

W liście, Józef Haller podsumował także 
dekadę polskich rządów na Pomorzu i wyraził 
nadzieję na prężny rozwój odrodzonej Rzecz-

pospolitej Polskiej w przyszłości – „Dziesięć 
lat ubiegło. Pomorze całe z Kaszubami, silniej 
już scementowane z Polską w jedną całość 
granitową, ale Polsce jeszcze ciasno. Naród 
polski 30-to miljonowy – za kilkadziesiąt lat 
60-cio miljonowy, potrzebuje istotnie wolnego, 
niczem nieskrępowanego dostępu do morza, 
a porty Gdynia i Gdańsk muszą służyć Polsce 
z całym wysiłkiem, by podołać potrzebom 
eksportu i importu, by podołać potrzebom 
floty polskiej. Niechaj o tem pamięta cały naród 
polski, a zwłaszcza młodzież nasza i niechaj 
poznaje coraz lepiej Pomorze z Kaszubami, 
którego stolicą przyrodzoną Gdańsk – niechaj 
pokocha to wybrzeże modrego Bałtyku, a na 
morzu niech się czuje jak w domu u siebie, 
a wtedy najbliższe już pokolenie polskie będzie 
widziało Polskę mocarną, dla której wielki król 
Bolesław Chrobry kładł podwaliny niewzru-
szone i wbijał słup graniczny nad Bałtykiem”.

Ze względu na „poszarpany” charakter 
pisma generała, rozszyfrowanie jego zapisków 
stanowiło dla muzealników pewne wyzwanie. 
Na szczęście, z treścią manuskryptu można 
w każdej chwili zapoznać się w Internecie – 

„Księga pamiątkowa Pomorza”, w której 
opublikowano list, znajduje się w zbio-
rach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej. W księdze zamieszczono 
interesujące materiały poświęcone 
ówczesnej Marynarce Wojennej, a także 
tekst autorstwa Józefa Unruga (później-
szego admirała i dowódcy Floty, bohater-
skiego obrońcy polskiego Wybrzeża we 
wrześniu 1939 roku) – wtedy jeszcze 
w stopniu komandora.  

Aukcja „Dawny Gdańsk i okolice” 
odbyła się w gdańskim oddziale Sopoc-
kiego Domu Aukcyjnego, w kwietniu 
2015 roku. Prócz listu i zdjęcia generała, 
na aukcji znalazły się pamiątki dawnego 
Gdańska i Sopotu – dokumenty, fotografie, 
pocztówki i numizmaty, a także przed-
mioty codziennego użytku. Ponad połowa 
ze 144 licytowanych obiektów została 
zakupiona przez placówki muzealne. Do 
rękopisu dołączono zdjęcie Józefa Hallera, 
z własnoręcznym podpisem generała. Oba 
przedmioty gdyńskie muzeum kupiło za 
10 tys. złotych. Zanim trafiły do domu 
akcyjnego, były własnością osoby prywat-
nej. Współwłaściciel domu aukcyjnego 

zdradził, że licytowane przedmioty (dotyczące 
gen. broni Józefa Hallera) zostały kupione na 
miejskim bazarze ponad 20 lat temu. Obecnie, 
list jest wypożyczony Narodowemu Muzeum 
Morskiemu w Gdańsku.
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i dużej życzliwości obroniłem pracę doktor-
ską z historii lotnictwa morskiego. Przygoto-
wał mnie na swego następcę. 

Z końcem stycznia 2003 roku, po blisko 
40 latach służby wojskowej, przeszedł do 

rezerwy. W 2004 roku wrócił do pracy 
w Dziale Dokumentacji i Opracowań 
Muzeum Marynarki Wojennej, jako 
kierownik. Mógł kontynuować badania 
nad dziejami oręża morskiego i upo-
wszechniać jego dokonania. Za tę ważną, 
dla morskiego rodzaju sił zbrojnych, 
działalność był wielokrotnie wyróżniany. 
W kwietniu 2015 roku odszedł na za-
służoną emeryturę. 

Nie zaprzestał pracy naukowej nad 
dziejami MW oraz biogramami wybit-
nych postaci Polski morskiej. Opubliko-
wał blisko pół tysiąca opracowań, w takich 
czasopismach jak: „Przegląd Morski”, 
„Biuletyn Historyczny”, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny”, „Rocznik 
Gdyński”, „Nautologia”, „Bandera”, 
„Morze”, „Spotkania z Zabytkami”, 
„Nasze Sygnały” itp. Jest autorem 
i współautorem wielu książek o wspo-
mnianej tematyce – w tym wielotomo-
wego, monumentalnego dzieła „Kadry 
Morskie II Rzeczypospolitej”.  

Był szeroko znany i ceniony w róż-
nych organizacjach i towarzystwach. 
Należał (m.in.) do: Polskiego Towarzy-
stwa Nautologicznego, Towarzystwa 

Urodził się w miejscowości Filling-
bostel w Niemczech, 16 paździer-
nika 1945 roku. W wieku 18 lat 
rozpoczął służbę wojskową, jako 

elew Podoficerskiej Szkoły Zawodowej 
w Elblągu. Po jej ukończeniu, przez 
15 lat służył w Centrum Szkolenia Spe-
cjalistów Marynarki Wojennej w Ustce. 
Pełnił tam różne funkcje – począwszy 
od instruktora łączności radiowej, przez 
dowódcę plutonu, po dowódcę kompanii 
szkolnej. W końcowym okresie służby 
w Ustce został pomocnikiem komen-
danta Szkoły Podoficerów Zawodowych 
Marynarki Wojennej do spraw szkolenia. 

Stale podnosił kwalifikacje zawodowe. 
W 1972 roku ukończył roczny kurs oficer-
ski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych we Wrocławiu, 
natomiast osiem lat później – studia 
historyczne na Uniwersytecie Gdańskim.  

W 1966 roku założył rodzinę. Z żoną 
Wandą wychował dwoje dzieci – syna 
Bogusława i córkę Iwonę. 

W 1982 roku (w stopniu kapitana 
marynarki) rozpoczął służbę w Gdyni. 
Był oficerem, a następnie starszym 
oficerem Komendy Garnizonu Gdynia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że na 
każdym stanowisku starał się prowa-
dzić badania naukowe i popularyzować 
morski rodzaj sił zbrojnych. Cechowało 
go poczucie odpowiedzialności oraz 

O D E S Z L I  N A  W I E C Z N Ą  W A C H T Ę

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 M
U

ZE
U

M
 M

W

o dużej tradycji, obecnie nie wydawanego – 
powołano w grudniu 1928 roku, w Szkole Pod-
chorążych Marynarki Wojennej w Toruniu).

Jako redaktor czasopisma MW „Bandera”, 
bywałem wówczas u niego częstym gościem. 

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, kresem mozołu wielkiego

Panu kmdr. por. Waldemarowi Gotto 
oraz Jego Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają koleżanki i koledzy z Inspektoratu MW

Redaktor i badacz historii
wysoki poziom kultury osobistej. Przy 
tym, posiadał umiejętność kierowania 
zespołami ludzkimi. 

W 1989 roku, już jako komandor 
porucznik, przeszedł do Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie (do 
stycznia 1995 roku) pełnił ważną funk-
cję kierownika Działu Historyczno-
-Naukowego. 

W lutym 1995 roku stanął przed naj-
trudniejszym wyzwaniem w swojej 
karierze wojskowej – został redaktorem 
naczelnym specjalistycznego, popularno-
-naukowego czasopisma Marynarki Wojen-
nej „Przegląd Morski” (redakcję periodyku – 

Imponował mi erudycją i znajomością dzie-
jów żeglugi. Zostałem skierowany na praktykę 
dziennikarską do redakcji „Przeglądu Mor-
skiego”. Dzięki jego koleżeńskiej pomocy 

Miłośników Gdyni, Towarzystwa Przy-
jaciół Okrętu-Muzeum „Błyskawica”, 
Stowarzyszenia Oficerów Marynarki 
Wojennej RP oraz Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego. 

Za zasługi w dziedzinie popularyzo-
wania i umacniania obronności państwa 
został odznaczony (m.in.) Srebrnym 
Krzyżem Zasługi oraz złotymi, srebr-
nymi i brązowymi medalami – „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju” i „Siły 

Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Wraz z żoną 
doczekał się trójki wnucząt.

28 lutego odszedł na wieczną wachtę 
kmdr por. w st. spocz. Walter Pater – 

historyk, publicysta oraz redaktor. 
Z mundurem związał się na blisko 40 lat, 
z tego 37 lat w MW. Spoczął – 4 marca – 
w marynarskiej nekropolii na Oksywiu, 

odprowadzony w asyście honorowej 
Kompanii Reprezentacyjnej MW.

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

kmdr. rez. Janusza Walczaka
byłego rzecznika prasowego dowódcy MW

i dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia 

składa rektor-komendant, senat, kadra, pracownicy, 
podchorążowie i studenci Akademii Marynarki Wojennej

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

oraz słowa wsparcia i otuchy w trudnych chwilach po śmierci

kmdr. rez. Janusza Walczaka
wieloletniego rzecznika prasowego Marynarki Wojennej

składa dowódca, kadra i pracownicy 3. Flotylli Okrętów

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

kmdr. rez. Janusza Walczaka
wieloletniego rzecznika prasowego dowódcy MW, 

twórcy struktur prasowych MW i Dowództwa Operacyjnego 
Sił Zbrojnych oraz dyrektora Departamentu 

Prasowo-Informacyjnego MON.

Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy głębokiego współczucia
składają prasowcy Marynarki WojennejNa wieczną wachtę odszedł 

kmdr por. w st. spocz. Walter Pater
wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu Morskiego”, 

historyk i uznany autor ponad 400 pozycji naukowych 
oraz popularyzatorskich – książek, artykułów, recenzji 

i opracowań źródłowych. 

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia oraz żalu

składa kierownik i pracownicy
Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego MW

Przedwczesna śmierć zabrała z naszego 
grona kmdr. rez. Janusza Walczaka – 
byłego rzecznika prasowego dowódcy MW 

i dowódcy operacyjnego SZ, dyrektora De-
partamentu Prasowo-Informacyjnego MON 
i szefa Zespołu Prasowego MON. 

Urodził się 9 grudnia 1965 roku 
w Mieszkowicach (nad rzeką Kurzycą 
i jeziorem Mieszkowskim), ponad 80 kilo-
metrów od Szczecina, jednak młode lata 
spędził w Cedyni. Być może fakt, że jeden 
z okrętów nosił nazwę ORP „Cedynia” 
(1971-2001) miał wpływ na jego decyzję 
o przyszłej służbie w Marynarce Wojennej. 
Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Chojnicach (w 1984 roku) roz-
począł studia (w 1985 roku) na Wydziale 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Podczas studiów współpracował z uczel-
nianym pismem „Porywy”. W 1989 roku, 
już jako absolwent Akademii Marynarki 
Wojennej (w 1987 roku uczelnia zmieniła 
status) trafił do 1. Dywizjonu Kutrów 
Rakietowo-Torpedowych 3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni. Rozpoczął wówczas współpracę 
z prasą lokalną i czasopismami zajmującymi 
się problematyką morską oraz wojskową.

W 1993 roku objął obowiązki rzecznika 
prasowego dowódcy MW. Na początku 
pracował samodzielnie, w małym biurze, 
mając do dyspozycji jedynie maszynę do 
pisania i telefon. Z czasem zorganizował 
zespół, który sam dobrał i przygotował do 
pracy.

Przez 20 lat służby w MW (w tym 12 lat jako 
rzecznik prasowy) konsekwentnie realizował 
plan utworzenia odpowiedniej służby prasowej. 
Opracował i wdrożył standardy działalności 
prasowo-informacyjnej w MW. 

Sił Zbrojnych, w którym – od podstaw – tworzył 
struktury prasowe. Wielokrotnie przebywał 
w rejonach misji bojowych i stabilizacyjnych, 
a jego pasja  do reportażu – także wojennego – 
stała się inspiracją do stworzenia w WP pierw-
szego zespołu reporterskiego „Combat Camera”.

Był także dziennikarzem – studiował na 
Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, pisał (m.in.) do „Gazety 
Morskiej” i wielu tytułów prasy fachowej.

Ukończył studia magisterskie w Akademii 
Marynarki Wojennej. Studiował także na 
Uniwersytecie Gdańskim i w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wy-
kładał public relations w AMW, a ostatnio – 
także na Wydziale Dziennikarstwa 
i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Opracował witrynę internetową MW, która 
była pierwszą – profesjonalną stroną www 
w WP. Utworzył Zespół Reporterski MW, 
przez wiele lat jedyny taki zespół w SZ RP. 
W 2000 roku przygotował transmisję online 
z uroczystości chrztu fregaty rakietowej 
ORP „Gen. K. Pułaski”.

Mimo podjętej (w 2007 roku) decyzji 
o zakończeniu zawodowej służby wojskowej, 
pozostawał blisko spraw armii, stając się 
jednym z najczęściej cytowanych publicy-
stów i ekspertów z dziedziny wojskowości. 
Po pięciu latach, wrócił do służby – objął sta-
nowisko dyrektora Departamentu Prasowo-
-Informacyjnego MON, odpowiedzialnego 
za całokształt działań wojskowych służb 
prasowych. Ostatecznie, z marynarskim 
mundurem rozstał się w końcu 2016 roku.

*    *    *
Kmdr rez. Janusz Walczak spoczął – 

1 lutego – na Cmentarzu MW w Gdyni. Po-
grzeb odbył się z udziałem asysty wojskowej. 
Słowo pożegnalne wygłosił dowódca COM-

-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski. W imie-
niu współpracowników, zmarłego pożegnał 
kmdr por. rez. Bartosz Zajda – były rzecznik 
prasowy dowódcy MW. 
kmdr por. rez. Bartosz Zajda – były rzecznik 

W 2004 roku rozpoczął służbę w Centrum 
Informacyjnym Ministerstwa Obrony Naro-
dowej w Warszawie. Został oddelegowany do 
nowo tworzonego Dowództwa Operacyjnego 

Żegnaj 
Komandorze, 
Przyjacielu...

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia 

w trudnych chwilach po śmierci

kmdr. por. w st. spocz. Waltera Patera
wieloletniego redaktora naczelnego „Przeglądu Morskiego”

składa dowódca, kadra i pracownicy 3. Flotylli Okrętów
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Nowe pismo – liczące 80 stron i zawierające 
17 materiałów – otwierał skromny apel od re-
dakcji, opisujący misję „Przeglądu Morskiego” 
i zapraszający do współpracy: Z nieśmiałością, 
ale z ufnością przystępujemy do wydawania 
własnego fachowego organa. Z nieśmiałością 
dlatego, że rozumiemy całą odpowiedzialność, 
która na nas spada, aby głos nasz nie dźwięczał 
fałszywie, aby nuty jego były mocne i miłe tym, 
którzy chcą nas słuchać, a słowa jasne, silne 
i przekonywujące. Są to te warunki kardynalne, 
które mogą wzmocnić byt i rozwój naszego 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

1. Pierwszy redaktor naczelny 
„Przeglądu Morskiego” 

kmdr por. Stefan Frankowski 
(obok – okładka PM nr 1/1928).

2. Okładka PM nr 17/1930

W tamtym czasie, funkcję komendanta 
Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej pełnił kmdr por. Stefan 

Frankowski – nie tylko były oficer sztabowy, 
ale i aktywny działacz Ligi Morskiej i Kolonial-
nej. Dyrektorem naukowym uczelni był wów-
czas kpt. mar. Jerzy Kłossowski, silnie zaan-
gażowany w popularyzację wiedzy związanej 
z morzem oraz żeglugą – opracowywał i pro-
wadził zajęcia z hydrografii morskiej oraz 
współorganizował lotnictwo morskie. 

Między oficerami zawiązała się nić poro-
zumienia – motywowani pasją oraz chęcią 
kształcenia młodych adeptów morskiej sztuki 
wojennej, wyszli z inicjatywą wydawania 
specjalistycznego czasopisma dla oficerów 
i marynarzy. Trudno dziś rozstrzygnąć, który 
z nich był faktycznym inicjatorem powołania 
„Przeglądu Morskiego”. Najważniejsze, że 
pierwszy numer „Przeglądu Morskiego” ukazał 
się 24 grudnia 1928 roku. Komendant SPMW 
kmdr por. Stefan Frankowski pełnił obowiązki 
redaktora naczelnego marynarskiego czaso-
pisma, natomiast kpt. mar. Jerzy Kłossowski – 
będąc jego zastępcą – odpowiadał za sprawy 
merytoryczne i wydawnicze. 

wydawnictwa i rzucić jaskrawy promień światła 
na ten kłębek zagadnień, pytań i rozważań, 
który toczy się stale przed nami – oficerami 
marynarki wojennej, a który dotychczas nie 
jest badany publicznie i głębiej. (…) Niech 
„Przegląd Morski” będzie punktem ambicji 
i honoru każdego oficera marynarki i posłuży 
do powszechnego rozważania w celu wytknięcia 
prawidłowej drogi przy tworzeniu własnej, 
zdrowej, narodowej, silnej duchem i umysłem 
floty polskiej. 

Pierwsze wydanie „Przeglądu Morskiego” 
zostało opatrzone wstępem kmdr. Jerzego 
Świrskiego, ówczesnego szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej – Przed naszą marynarką 
wojenną stoją pierwszorzędnej wagi zadania, 
którym ona będzie mogła sprostać tylko wtedy, 
gdy posiadany personel i materiał będą bardzo 
dobrej jakości i gdy dalszy rozrost marynarki 
będzie iść w szybkim tempie, szybszem od 
obecnego. „Przegląd Morski” powinien w pew-
nej mierze przyczynić się do zadośćuczynienia 
tym dwóm wymaganiom. „Przegląd Morski” 
będzie służyć do podnoszenia wiedzy fachowej 
i jest to jego normalne zadanie, takie same, jakie 
ma szereg cudzoziemskich wydawnictw wojenno-
-morskich, dążących do wpłynięcia na udosko-
nalenie personelu i materjału. 

Redakcja chciała, by „Przegląd Morski” był 
nie tylko źródłem wiedzy dla czytelników, ale 
także przestrzenią do debaty o rzeczach ważnych 
dla Polski i jej Marynarki Wojennej. Wypełniał 
istotną rolę w kształtowaniu postaw i opinii.

W artykule wykorzystano prace byłego redaktora 
naczelnego „Przeglądu Morskiego” (1995-2003)
kmdr. por. w st. spocz. Waltera Patera.

CZĘŚĆ 1

Początki „Przeglądu Morskiego”
Historia czasopiśmiennictwa morskiego rodzaju sił zbrojnych 
ma swój początek w Toruniu, w ówczesnej Szkole Podchorążych 
Marynarki Wojennej. To tam, w 1928 roku, zrodził się pomysł 
wydawania fachowego pisma skierowanego do oficerów 
i marynarzy tworzącej się polskiej floty wojennej.
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Promocja historii Polski morskiej

Pani Monice KONKOL
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

w trudnych chwilach po śmierci

TEŚCIOWEJ

składa kadra i pracownicy 
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Panu kmdr. por. Janowi Masternakowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

BRATA

składają koleżanki i koledzy
z Inspektoratu Marynarki Wojennej

Najnowszy numer „Biuletynu 
Historycznego Muzeum Marynarki 

Wojennej” zaprezentowano – 
28 stycznia – w sali konferencyjnej 

gdyńskiej placówki. Specjalnym 
gościem promocji był dr Ryszard 

Leszczyński – autor jednego 
z artykułów w publikacji.

Wydawnictwo otwiera artykuł 
kmdr. por. Waltera Patera – 
zmarłego w lutym, uznanego 
autora i współautora licznych 

publikacji, książek i recenzji dotyczących 
historii Marynarki Wojennej oraz byłego 
kierownika Działu Historyczno-Naukowego 
Muzeum Marynarki Wojennej i redaktora 
naczelnego „Przeglądu Morskiego”. Materiał 
jest poświęcony sylwetce kpt. Władysława 

Nawrockiego – komendanta pierwszej 
polskiej flotylli rzecznej, utworzonej 
w Krakowie, w pierwszych dniach listo-
pada 1918 roku. 

Wprowadzenia do kolejnego artykułu, 
poświęconego próbom uruchomienia 
przez Polonię (w 1919 roku) stałej linii 
żeglugowej, łączącej Polskę ze wschod-
nim wybrzeżem USA, dokonał jego 
autor – dr Ryszard Leszczyński (absol-
went Państwowej Szkoły Morskiej 
w Gdyni i Uniwersytetu Gdańskiego, 
starszy oficer mechanik okrętowy, były 
pracownik Polskich Linii Oceanicznych).  

W biuletynie przeczytamy również
o kryptonimach kilkuset operacji mor-
skich z okresu II wojny światowej, zebra-
nych w pionierskim opracowaniu dr. Jana 
Tymińskiego – absolwenta Instytutu 
Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu,   
pracownika Muzeum MW. 

Bogatą historię i znaczenie Samo-
pomocy Marynarki Wojennej – stowarzy-
szenia wspierającego i łączącego polskich 
oficerów oraz marynarzy z całego świata – 
w artykule przybliża kmdr por. w st. 
spocz. dr Zbigniew Wojciechowski (były 
dyrektor Muzeum MW i kierownik 
jego Działu Historyczno-Naukowego oraz 
pracownik naukowo-dydaktyczny AMW). 

Szwedzką doktrynę rozwoju mobilnej 
artylerii nadbrzeżnej w okresie tzw. zimnej 
wojny prezentuje, w swoim artykule, kmdr 
por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, który 
przez ponad dwie dekady był związany z wyż-
szym szkolnictwem wojskowym. Obecnie 
pracuje w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Oskar Myszor – autor kilkudziesięciu arty-
kułów naukowych i popularno-naukowych, 
stały współpracownik dwumiesięcznika 
„Okręty Wojenne” – opisuje militarne wyko-
rzystanie jednostek cywilnych, zbudowanych 
w polskich stoczniach po 1945 roku. Zain-
teresowania badawcze autora skupiają się 
wokół historii żeglugi oraz wojen morskich.

Z kolei, Tomasz Traczykowski – absolwent 
Uniwersytetu Gdańskiego i pasjonat historii –  

przeanalizował, w artykule, struktury i realiza-
cję – w latach 50. ubiegłego wieku – przyjętego 
systemu obrony polskiego wybrzeża. 

Publikację dopełniają dwa artykuły poświę-
cone ekspozycjom muzealnym. Pierwszy 
z nich – kmdr. por. Macieja Wojciechowskiego – 
traktuje o historii pancernika „Mikasa” 
(uczestnika bitwy pod Cuszimą w 1905 roku), 
który służy dziś jako okręt-muzeum. Mate-
riał prezentuje także sylwetkę japońskiego 

admirała Togo i przypomina przebieg 
jednej z przełomowych bitew morskich 
w historii. Drugi artykuł – poświęcony  
Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” 
w pobliżu Wejherowa, zawierającemu 
w swych zbiorach bardzo szeroki 
wachlarz eksponatów: broni, pocisków, 
min i pojazdów militarnych – przygoto-
wał kmdr por. dr Piotr Górski (pracow-
nik dydaktyczny AMW).  

Dwa materiały – prezentowane w tym 
numerze biuletynu – są pokłosiem kon-
ferencji, która odbyła się w sierpniu 
ubiegłego roku w Muzeum MW – pod-
kreślił zastępca dyrektora placówki 
Aleksander Gosk. Staramy się o to, aby 
materiały w biuletynie były punktowane, 
a prezentowane w nim treści były orygi-
nalne i przybliżały tematy, które – do tej 
pory – były stosunkowo mało eks-
ploatowane przez badaczy historii Polski 
morskiej, a pozwalają na pogłębienie 
wiedzy o Marynarce Wojennej.

Wydawnictwo Muzeum MW jest 
rocznikiem. Jako „Biuletyn Historyczny 
Muzeum Marynarki Wojennej” ukazuje 
się od ponad 30 lat. Traktuje o sprawach 
związanych z polską Marynarką Wojen-

ną, jej historią, ludźmi, okrętami oraz insty-
tucjami. Przez pewien czas było drukowane  
także w drukarni Zespołu Redakcyjno-
-Wydawniczego Marynarki Wojennej. 

Publikacja jest dostępna w placówce, 
w księgarni „Róża wiatrów” przy ul. Starowiej-
skiej w Gdyni oraz w sklepiku internetowym 
Muzeum Marynarki Wojennej. 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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oraz innymi materiałami informacyjnymi – 
dotyczącymi zaślubin z morzem) w tak zwanej 
kapsule czasu, która została ulokowana obok 
repliki historycznego słupka zaślubinowego. 

Gospodarz uroczystości burmistrz Pucka 
Hanna Pruchniewska – oficjalnie otwierając 
obchody 100-lecia zaślubin Polski z morzem – 
podkreśliła, że dopiero po roku i trzech miesią-
cach od odzyskania niepodległości Pomorze 
wróciło do Polski i uzyskaliśmy wolny dostęp 
do morza. Podkreślając zasługi Kaszubów dla 
zachowania polskości terenów Pomorza, 
przypomniała homilię ks. Józefa Wryczy, wy-
głoszoną 10 lutego 1920 roku – I choć fale 
germanizmu groźne biły i zalaniem ziemiom 
kaszubskim zagrażały, Kaszuba stał twardy 
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Na frontonie puckiej fary – kościoła 
św. Piotra i Pawła – prezydent RP 
Andrzej Duda odsłonił tablicę 
upamiętniającą 100. rocznicę 

zaślubin Polski z morzem. Następnie, złożył 
kwiaty pod tablicą poświęconą Kaszubom 
zamordowanym w 1939 roku przez Niemców  
w piaśnickich lasach oraz odsłonił tablicę ku 
czci Antoniego Miotka (1874-1942) – kaszub-
skiego działacza, jednego z organizatorów 
uroczystości 10 lutego 1920 roku w Pucku. 

Przemawiając w porcie rybackim – miejscu 
odnowienia zaślubin – podkreślił, że spośród 
wielu wydarzeń kształtujących i budujących 
naszą historię, tamten dzień był niezwykle 
ważny dla odbudowy państwa polskiego, także
w znaczeniu gospodarczym – Jednym z fun-
damentów nowo kształtującej się Polski była 
Gdynia, której budowa rozpoczęła się zaraz 
po tym, jak Polska wróciła nad Bałtyk. Dzięki 
temu było możliwe rozwijanie młodego państwa 
i tworzenie jego potencjału ekonomicznego. 

W trakcie uroczystości, prezydent RP Andrzej 
Duda podpisał okolicznościowe przesłanie do 
następnych pokoleń Polaków. Dokument 
umieszczono (z aktem odnowienia zaślubin 
Polski z morzem, specjalną uchwałą Rady 
Miasta Puck, egzemplarzem „Gazetki Puckiej” 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda był gościem honorowym głównych 
uroczystości z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem w Pucku. Ten ważny jubileusz 
na Pomorzu uczczono szeregiem przedsięwzięć o charakterze patriotycznym – w tym z asystą 
wojskową – odbywających się od 26 stycznia do 16 lutego. Zorganizowano liczne okolicznościowe 
koncerty, wystawy, pokazy filmów i zawody sportowe. W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
i w puckim ratuszu odbyła się dwudniowa konferencja „Polskie drogi do morza”. 

i niewzruszony, jak ona – skała na morzu. 
Zawładnąć sobą nie dał, ducha polskiego 
w swej checzy kaszubskiej pielęgnował, pomimo 
wszelkich wysiłków germanizatorów. Tem samem 
ziemie i morze kaszubskie dla Polski zachował. 

Po odczytaniu aktu odnowienia zaślubin 
Polski z morzem, prezes Ligi Morskiej 
i Rzecznej kpt. ż. w. dr inż. Andrzej Królikowski 
zaznaczył, że organizacja popularyzuje tematykę 
morską wśród społeczeństwa od początku 
swego istnienia oraz stara się być strażnikiem 
pamięci o powrocie Polski nad Bałtyk. Naszym 
celem jest zaszczepienie kolejnym pokoleniom 
Polaków miłości do morza – dodał. 

Z kolei, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego Jan Wyrowiński – przemawiając 

Salwy nad Zatoką Pucką
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Organizatorem uroczystości rocznicowych 
był Urząd Miasta Puck, współpracujący (m.in.) 
z: Ligą Morską i Rzeczną, Zrzeszeniem 
Kaszubsko-Pomorskim, 3. Flotyllą Okrętów 
w Gdyni oraz Gdyńską Brygadą 
Lotnictwa Marynarki Wojennej. 
W tym roku, w realizację ob-
chodów w Pucku silnie włączył się 
gdański oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej, który przygotował 
pięć wystaw poświęconych od-
zyskaniu niepodległości przez 
Polskę w 1918 roku. Można było 
je obejrzeć na puckim rynku, 
a od 11 do 14 lutego odbywały 
się tam także lekcje plenerowe 
dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
prowadzone przez historyków.

Dodatkowo, we współpracy 
z Radiem Gdańsk S.A., opracowano 
publikację „Pomorscy ojcowie 
niepodległości” – zawierającą 
biogramy 33 osób związanych z walką o pol-
skość i niepodległość (od drugiej połowy 
XIX wieku do okresu Wolnego Miasta Gdań-
ska). Pierwszy rozdział poświęcono (m.in.): 
Józefowi Hallerowi, Antoniemu Abrahamowi, 
ks. Józefowi Wryczy, Józefowi Wybickiemu, 
Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu i Ignacemu 
Paderewskiemu. W drugim rozdziale wspo-
mniano tych, którzy działali na rzecz propa-
gowania polskości w Wolnym Mieście Gdań-
sku – wśród nich Brunona Zwarrę. Ostatni 
rozdział opowiada o męczennikach – błogo-

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

sławionych kościoła katolickiego, związanych 
z Pomorzem. Biogramy zaopatrzono w tzw. 
kody QR, dzięki którym można posłuchać 
audycji radiowych, poświęconych bohaterom 

publikacji. Dołączono też 
kartę pamięci, na której 
nagrano kilkadziesiąt radio-
wych opowieści, zatytułowa-
nych – „Pomorzanie polskiej 
niepodległości”.

100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę dostępu do 
Bałtyku promowało logo 
zaprojektowane przez gdy-
nianina Patryka Hardzieja – 
przedstawiające dwie, sym-
bolicznie złączone obrączki.

Dla uczczenia jubileuszu, 
Poczta Polska S.A. wydała 
pamiątkowy znaczek, a jej 
region sieci w Gdańsku – spe-
cjalną, beznominałową kartkę 

pocztową. Narodowy Bank Polski wyemitował 
specjalną, srebrną monetę o nominale 50 zł. 
W Urzędach Pocztowych: Gdańsk 50, Gdynia 1, 
Słupsk 8 i Puck przygotowano cztery datow-
niki okolicznościowe, ze zmienną datą. Z ini-
cjatywy filatelistów puckich oraz Poczty Pol-
skiej S. A. wydano (30 grudnia ubiegłego roku) 
„Mój znaczek” – w formie arkusika 9-znaczko-
wego – upamiętniający 100. rocznicę zaślubin 
Polski z morzem, którego motywem przewod-
nim jest znany obraz Wojciecha Kossaka. 

Wyjątkowy, rocznicowy koncert odbył się 
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 
oraz w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. 
Zaprezentowano utwór „Balticetta”, specjal-
nie skomponowany – przez gdańszczanina 
Leszka Możdżera – na 100. rocznicę zaślubin 
Polski z morzem. Wykonał go – na fortepianie – 
kompozytor z orkiestrą symfoniczną pod 
batutą Agnieszki Duczmal. W koncercie 
w Filharmonii Kaszubskiej wziął udział prezy-
dent RP Andrzej Duda z małżonką. 

do uczestników uroczystości – powiedział, że 
przedstawiciele ówczesnej młodokaszubskiej 
inteligencji (Jan Karnowski, Franciszek Kręcki, 
Bolesław Lipski i Aleksander Majkowski) 
odegrali kluczową rolę w trudnym procesie 
przywracania polskiej państwowości na Pomorzu 
i na Kaszubach – To oni prowadzili Kaszubów – 
kaszubską stegną – do wolnej Polski. 

W celu upamiętnienia wydarzenia sprzed 
100 lat, na wody Zatoki Puckiej opuszczono 
wieniec ze śmigłowca pokładowego Marynarki 
Wojennej typu Kaman SH-2G „Super Sea-
sprite”. Pod pomnikiem gen. broni Józefa 
Hallera złożono – w asyście Kompanii 
Reprezentacyjnej MW i Orkiestry Reprezen-
tacyjnej MW – wiązanki kwiatów. 

Pluton Salutowy Pułku Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego oddał salut armatni, składa-
jący się z 12 strzałów.

Po zakończeniu uroczystości w puckim 
porcie rybackim, uczestnicy przeszli na teren 
byłej bazy wodnosamolotów – faktycznego 
miejsca historycznych zaślubin z morzem 
sprzed 100 lat – gdzie odbyła się inscenizacja, 
nawiązująca do tamtego wydarzenia.

„100-lecie zaślubin 
Polski z morzem, to 
doskonała okazja, 
by dokonać oceny, 

czy dobrze 
zagospodarowaliśmy 
przestrzeń wolności 
uzyskanej na mocy 

traktatu wersalskiego” – 
głosi przyjęta przez Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej 
uchwała, ustanawiająca 

2020 rok „Rokiem 
zaślubin Polski 

z morzem w Pucku”.
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Po kilkudziesięciu minutach lotu 
i wielokrotnych zmianach kursu, 
polski wodnosamolot osiągnął wy-
sokość 1800 m. Na polecenie obser-

watora, pilot obrał kurs na Wisłoujście i na 
zmniejszonych obrotach silnika – powoli wy-
tracając wysokość – nadleciał (na wysokości 
1500 m) nad kanał portowy, w rejonie Nowego 
Portu. Lotnicy spodziewali się tam znaleźć 
szkolny pancernik „Schleswig Holstein”, jed-
nakże w przypuszczalnym miejscu postoju 
okrętu nie było. Na Westerplatte nie dostrzegli 
śladów walki. 

Zakończenie działań
wojennych przez MDLot
Lecąc na wysokości 400 m nad Gdańskiem, 

lotnicy dojrzeli (nieopodal stoczni) duże sku-
pisko poruszających się świateł, jakby po-
chodni. Była to nocna parada – zorganizowana 
przez hitlerowców, w celu uczczenia zdobycia 
Westerplatte. Kiedy wodnopłatowiec znalazł 
się nad środkiem pochodu, por. mar. pil. obs. 

6 i 7 września 1939 roku były jedynymi bojo-
wymi lotami polskiego lotnictwa morskiego 
w wojnie obronnej z Niemcami. 

Niemniej, odwetem za polską akcję mógł być 
silny nalot bombowców nurkujących Junkers 
Ju-87 „Stuka” na Hel, dokonany 8 września 
około godz. 7.00. Jego głównym celem było 
kotwicowisko MDLot, ciągnące się od długiego 
pomostu w Juracie do portu w Helu. „Stukasy” 
z 4/186 Tragerstaffel początkowo atakowały 
bombami z niskiego pułapu, a następnie prze-
szły do ataków z lotu koszącego – strzelając 
amunicją przeciwpancerną. Podziurawione 
wodnosamoloty stały się wrakami, całkowicie 
niezdolnymi do lotów. Z pogromu ocalał 
jedynie RWD-17W (ukryty w lesie koło Juraty) 
oraz amfibia Nikol-A2 (stojąca w basenie 
portu wojennego). W tej sytuacji, z potrzas-
kanych konstrukcji wyciągnięto cenniejsze 
wyposażenie, a wraki odkotwiczono i z wia-
trem puszczono na wody Zatoki Gdańskiej, 
gdzie utonęły. Tym samym, Morski Dywizjon 

Kiedy Lublin R-XIII G/hydro nr 714 wystartował 7 września – około godz. 21.30 – do drugiego 
lotu bojowego nad Gdańsk, warunki pogodowe były dobre (jak poprzedniej nocy). Obciążony paliwem 
i bombami wodnosamolot długo nie odrywał się od wody. Po starcie „Era”, por. mar. pil. Józef Rudzki 
przytrzymał go przez jakiś czas tuż nad wodą, a następnie – wolno nabierając wysokości – przeleciał 
(w rejonie Kuźnicy) linię Półwyspu Helskiego, kierując się na otwarte morze.

Lotnictwo morskie w latach 1933-1939

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

Zdzisław Juszczakiewicz otworzył ogień 
w dół z pokładowego karabinu maszynowego. 
Akcja trwała zaledwie kilka minut. Po jej wy-
konaniu, R-XIII G/hydro nr 714 przekroczył 
linię brzegu między Gdańskiem a Wrzeszczem 
i skierował się w stronę Helu. Prawdopodobnie, 
wówczas zrzucono ładunek bomb na stocznię. 
Wodowanie „Era” miało miejsce około północy. 
Tej nocy „714” przeleciał trasę blisko 300 km. 
Lotnicy zakotwiczyli wodnopłatowiec przy pławie 
i łódką dopłynęli do brzegu. Następnie, udali 
się do kwatery szefa sztabu Dowództwa Floty 
kmdr. Mariana Majewskiego, któremu złożyli 
meldunek z lotu. 

Niemcy nie podali prasie informacji 
o nocnym nalocie. Strona polska również 
otoczyła sprawę ścisłą tajemnicą, ze względu 
na groźbę represji ze strony hitlerowców. 
Skutki nalotu trudno określić. Na pewno było 
wielu rannych, a w zachowanej gdańskiej 
księdze zmarłych widnieje kilka nazwisk 
osób, które mogły wówczas zginąć. Nocne loty  

CZĘŚĆ 12

1. Lublin R-XIII ter/hydro nr 706. 
Niemal bliźniaczy wodnosamolot

(R-XIII G/hydro nr 714) wykonał loty 
bojowe (6 i 7 września) nad Gdańsk.

2. RWD-13 (na pierwszym planie) 
na lotnisku Aeroklubu Gdańskiego
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Lotniczy (jako jednostka lotnicza) został wyeli-
minowany z działań bojowych i Dowództwo 
Floty zarządziło jego rozformowanie.

Pluton Łącznikowy Dowódcy
Lądowej Obrony Wybrzeża
Zaognienie stosunków polsko-niemieckich 

w 1939 roku spowodowało wprowadzenie 
dyżurów dla pilotów w Aeroklubie Gdańskim 
(bazującym na lotnisku w Rumi). Wybrane 
załogi latały sportowymi maszynami 
nad Wolne Miasto Gdańsk i fotografowały 
port oraz stocznie. Dla pilotów rezerwy zor-
ganizowano kurs akrobacyjny oraz kurs 
pilotażu bez widoczności.  

Od czerwca 1939 roku, mechanik pilot Aero-
klubu Gdańskiego Wacław Zarudzki wykony-
wał loty RWD-8, w ramach współdziałania 
z artylerią przeciwlotniczą. Pokonywał wtedy, 
kilka razy dziennie, trasę Rumia – Wejherowo 
i z powrotem (na wysokości 3500 m). Dodat-
kowo, otrzymywał inne zadania – takie jak 
wykonywanie lotów treningowych w krótkim 
starcie i lądowaniu w warunkach polowych, na 
odcinku 100 metrów, samolotem RWD-13. 

Z okazji dziesięciolecia Aeroklubu Gdań-
skiego (16 i 17 lipca 1939 roku) zorganizowano 
w Rumi „V Zlot do Morza” – wielką propa-
gandowo-sportową imprezę, która zgromadziła 
skrzydlatą flotę liczącą blisko 170 samolotów. 
Jubileuszowe uroczystości uświetnili genera-
łowie Władysław Bortnowski i Edmund Knoll-
-Kownacki, kadm. Józef Unrug oraz przed-
stawiciele Komisariatu Generalnego Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. 

Głównym punktem programu były pokazy 
lotnicze i skoki spadochronowe, na które 
przybyło ponad 30 tysięcy osób. Zademon-
strowano także walkę powietrzną myśliwców 
PZL P-11c – pilotowanych przez kpt. Tadeusza 
Rolskiego oraz wychowanków Aeroklubu 
Gdańskiego (kpr. Jeki i kpr. Śmigielskiego). 
Nie obeszło się bez niespodzianki, jaką był 
prowokacyjny przelot nad Rumią niemieckiego 
zwiadowczego Dorniera. 

W drugiej dekadzie sierpnia samoloty aero-
klubowe ewakuowano do Torunia, oprócz 
dwóch RWD-13 (o znakach rej. SP-BML oraz 
SP-ATB). Tydzień przed wybuchem wojny, 
spakowano sprzęt i wyposażenie Aeroklubu 
Gdańskiego oraz Ośrodka Przysposobienia Woj-
skowego Lotniczego i także wysłano do Torunia. 

24 sierpnia 1939 roku szef techniczny Aero-
klubu Gdańskiego ppor. rez. pil. Edmund 
Jereczek, a także: mechanik szer. rez. pil. Wacław 
Zarudzki, mechanik lotniczy Jan Marzejon, 
mechanik kierowca Franciszek Burzan oraz 
sześciu szeregowych Ośrodka Przysposobienia 
Wojskowego Lotniczego w Rumi zostali zmobi-
lizowani i przydzieleni (na mocy rozkazu 
dowódcy Floty) do Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego. 31 sierpnia utworzono Lotniczy 
Pluton Łącznikowy, w skład którego weszły 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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O godz. 6.00, równolegle z nalotem na 
Puck, nastąpił nalot bombowców typu Heinkel 
He-111 na rumskie lotnisko, bombardując 
je (z wysokości 2500 m) seriami bomb. 
Obronę przeciwlotniczą lotniska stanowiły 
4 karabiny maszynowe „Maxim”. Nalot nie 
wyrządził poważnych szkód. Niemcy też nie 
ponieśli strat od ognia przeciwlotniczego. 
Ppor. pil. Edmund Jereczek nakazał – dla bez-
pieczeństwa – przeprowadzić samoloty do (stoją-
cego na uboczu lotniska) starego, drewnianego 
hangaru Aeroklubu Gdańskiego. Ze względu 
na otwarty teren i małą liczbę personelu, nie 
można było rozstawić maszyn i zamaskować 
ich w pobliżu lotniska. W tym czasie, w głąb 
kraju odleciał samolot pasażerski PLL „Lot” 
typu Lockheed L-10A Electra. 

Po nalocie, z Pucka do Rumi przyleciał 
R-XIII G/hydro nr 718 na kołach, pilotowany 
przez mata Stefana Czerwińskiego. Podobnie 
jak obie awionetki, R-XIII został ukryty 
w starym hangarze aeroklubowym. Wkrótce 
przyjechał także kwatermistrz MDLot i wy-
płacił pensje oraz dodatki lotnicze. 

Między godz. 14.30 a 15.15 nastąpił nalot 
36 bombowców na Gdynię, port wojenny na 
Oksywiu i na lotnisko w Rumi. Nie wyrządził 
poważniejszych szkód – lotnisko zostało pokryte 
lejami bomb, ale żaden budynek nie ucierpiał. 

4 września wycofano czynną obronę przeciw-
lotniczą lotniska. W celu zaradzenia tej sytuacji, 
ppor. pil. Edmund Jereczek nakazał zorgani-
zowanie improwizowanej obrony przeciwlot-
niczej. Pełnił ją pojedynczy karabin maszynowy 
typu „Vickers”, wymontowany z Lublina 
R-XIII nr 718 i ustawiony na stanowisku naziem-
nym, koło hangaru. Z tego km-u mat. pil. Stefan 
Czerwiński i szer. pil. Wacław Zarudzki trafili 
nad lotniskiem nisko powracający znad Gdyni 
bombowiec nurkujący Junkers Ju-87 „Stuka”. 
Trafiony w silnik samolot przymusowo lądował 
między Redą a Rekowem. Załoga trafiła do nie-
woli, a „Stukas” zapadł się w bagnisty grunt. 

Dowódca plutonu zawiadomił Dowództwo 
LOWyb., że do lotniska w Rumi zbliżają się 
Niemcy, lecz nakazano mu czekać na dalsze roz-
kazy. Rankiem 9 września oddziały niemieckie 

Hangar Aeroklubu Gdańskiego 
w 1935 roku 

dwa sportowe RWD-13 – „SP-ATB” (nr 114) 
i „SP-BML” (nr 216) oraz łącznikowy Lublin 
R-XIII G/hydro nr 718 (przydzielony 
z MDLot i pilotowany przez mata Stefana 
Czerwińskiego). 

Pluton stacjonował na lotnisku komunikacyj-
nym w Rumi, a lotnisko zapasowe urządzono 
w majątku Nowe Obłuże, na Kępie Oksywskiej. 
Do pododdziału przydzielono półciężarówkę 
Polski Fiat 105, z zapasem smarów i paliwa 
do samolotów oraz (otrzymany od PLL „Lot”) 
dyspozycyjny łazik. 

1 września Lotniczy Pluton Łącznikowy 
włączono do kompanii sztabowej i podpo-
rządkowano bezpośrednio dowódcy Lądowej 
Obrony Wybrzeża (LOWyb.) płk. Stanisławowi 
Dąbkowi. Tego dnia, na lotnisku w Rumi znaj-
dował się samolot komunikacyjny PLL „Lot”, 
gdyż dwa dni przed wybuchem wojny samo-
loty pasażerskie (odwołane po ogłoszeniu 
mobilizacji) ponownie odbywały regularne 
loty rejsowe. Obie awionetki RWD-13 stacjo-
nowały w hangarze portu lotniczego. 

dotarły do lotniska i zajęły jego przeciwległy 
skraj, gdzie znajdował się cywilny port lotniczy. 
Ppor. pil. Edmund Jereczek zameldował o tym 
płk. Stanisławowi Dąbkowi i poprosił 
o wydanie rozkazu przebazowania samo-
lotów. O godz. 15.00, wskutek silnego niemiec-
kiego natarcia (wspieranego przez artylerię), 
piechota polska broniąca lotniska rozpoczęła 
odwrót. Ppor. pil. Edmund Jereczek, nie mając 
łączności z dowództwem LOWyb. i znajdując się 
pod ogniem broni maszynowej, nakazał błys-
kawicznie zapuszczać silniki i (po krótkim ich 
podgrzaniu, w czasie gdy piechota polska kontr-
atakowała) startować na wprost przez otwarte 
wrota hangaru. Jako pierwszy wystartował 
R-XIII z matem pil. Stefanem Czerwińskim, 
po nim ppor. pil. Edmund Jereczek i szer. pil. 
Wacław Zarudzki samolotami RWD-13. Zaraz 
po starcie samolotów, Niemcy podpalili hangar. 

Po kilku minutach lotu pod ogniem wroga 
oraz ostrzelaniu przez polską piechotę przy 
lądowaniu, samoloty plutonu wylądowały na 
lotnisku zapasowym w Nowym Obłużu. Tylko 
jeden RWD-13 miał kilka przestrzelin w po-
szyciu i lekko uszkodzony ster kierunku. 
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RStarsze publikacje historyczne głoszą, 

że ORP „Piorun” nie tylko odnalazł 
niemiecki pancernik, ale także pro-
wadził z nim bój artyleryjski co naj-

mniej przez godzinę. Najbardziej skrajne 
w swych poglądach źródła oceniają czas boju 
nawet na dwie godziny, jednocześnie przypi-
sując niszczycielowi trafienia „Bismarcka” 
w dwóch salwach (sic!) – a przecież było 
inaczej, chociaż wcale nie mniej dramatycz-
nie. Co jednak najważniejsze, prawdziwe 
wydarzenia z nocy 26-27 maja 1941 roku 

w niczym nie umniejszają zasług załogi 
polskiego okrętu.

Nocne starcie
O godzinie 22.14 ORP „Piorun” nawiązał 

kontakt z brytyjskim krążownikiem lekkim 
HMS „Sheffield”. Jego dowódca, kmdr 
Charles A. Larcom, naprowadził Polaków na 
ostatnią odnotowaną pozycję niemieckiego 
pancernika. Zaledwie 21 minut później, 
w szkłach dalmierzy pojawiła się zwalista 
sylwetka „Bismarcka”. Jego aktualną pozycję 

natychmiast przesłano na okręty brytyjskie. 
Jednocześnie, kmdr por. Eugeniusz Pławski 
postanowił utrzymać kontakt optyczny 
z niemieckim pancernikiem, do czasu przy-
bycia pozostałych jednostek brytyjskich.

To właśnie ten wyczyn należy uznać za akt 
wielkiej odwagi. Utrzymanie przez pół 
godziny wyłącznie optycznego kontaktu 
z „Bismarckiem” mogło się zakończyć 
tragicznie dla polskiego niszczyciela. 

Niemcy zaprzeczają, że polski okręt nadał 
w ich kierunku sygnał rozpoznawczy. Dopiero 
kiedy „Piorun” skrócił dystans, do ok. 14630 m, 
został zauważony. O godzinie 22.45, gdy od-
ległość została skrócona do ok. 12800 m, 
„Bismarck’ (niejako na wstępie) wystrzelił 
salwę z artylerii średniej kal. 15 cm. Pociski 
były bardzo dobrze zgrupowane, ale salwa 
okazała się za długa – pociski wylądowały 
ok. 460 m (500 jardów) za „Piorunem”. 

Wówczas kmdr por. Eugeniusz Pławski 
rozkazał oddać trzy salwy z armat kal. 120 mm 
w stronę pancernika, z dystansu 12344 m 
(granicy zasięgu skutecznego), wyłącznie dla 
podtrzymania morale. Nie dość że odpalone 
przez niszczyciel salwy chybiły, to jeszcze 
ułatwiły Niemcom celowanie. 

„Bismarck” odpowiedział wystrzeleniem 
dwóch półsalw (dwa razy po 4 pociski) z armat 
artylerii głównej kal. 38 cm. Pierwsza nakryła 
cel, a druga ciasno obramowała – przy czym 
jeden z pocisków upadł w odległości ok. 9 m 
od burty „Pioruna”, zasypując go odłamkami 
(na szczęście nikt nie zginął). W tej sytuacji, 
natychmiast wykonano zwrot o 180 stopni 
i postawiono zasłonę dymną. ORP „Piorun” – 
zygzakując i jednocześnie walcząc z wysokimi 
falami – oddalił się od pancernika poza 
zasięg skuteczny jego artylerii i już więcej 
nie był ostrzeliwany.

Warto tutaj przytoczyć zapisy w Dzienniku 
zdarzeń ORP „Piorun” (zachowano pisownię 
oryginalną):

– godz. 22.27 – Szybkość 26 w.
– godz. 22.35 – Spostrzeżono NPL.
   pancernik N.R.150, 
   odległość 18000 jardów;
   F = 47° 04' N, L = 17° 10' W.
– godz. 22.45 – pancernik „Bismarck”
   otworzył ogień. Salwa padła 500 jardów,
   długa. Zwrot. Wykonano zasłonę dymną.
– godz. 22.50 – O.R.P. „Piorun” otworzył 
   ogień do pancernika „Bismarck” 

Istotny udział w operacji pościgu za niemieckim pancernikiem 
„Bismarck” miał również polski niszczyciel ORP „Piorun”, pod 
dowództwem kmdr. por. Eugeniusza Pławskiego, należący do 
brytyjskiego typu N. Starcie tego niewielkiego – niespełna 
2000-tonowego – niszczyciela z jednym z najpotężniejszych 
wówczas okrętów świata, przez dziesięciolecia pobudzało 
wyobraźnię miłośników tematyki morskiej. Wokół wydarzenia 
narosło tak wiele mitów, że – mimo dostępu do tzw. źródeł 
pierwotnych – nawet dziś ciężko je definitywnie wykorzenić. 

1. Prace bosmańskie na polskim 
niszczycielu ORP „Piorun”.
2. Dowódca ORP „Piorun” 

kmdr por. Eugeniusz Pławski – na 
górnym poziomie GSD niszczyciela.

3. Brytyjski krążownik lekki 
HMS „Sheffield” – dowodzony przez 

kmdr. Charlesa A. Larcoma – jako 
pierwszy odnalazł uchodzącego 

do Brestu „Bismarcka”

CZĘŚĆ 5
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Mimo to, „Piorun” nie przerwał poszukiwań 
i dopiero o godz. 6.00 skierował się do 
Plymouth, gdzie przybył z (tylko) 37 tonami 
mazutu w zbiornikach.

Kontrowersje
W Royal Navy bardzo pozytywnie oceniono 

działania ORP „Piorun”. W zaistniałych warun-
kach atak torpedowy i tak nie miał szans 
powodzenia, za to stała obserwacja „Bismarcka” 
i chwilowe wejście z nim w kontakt bojowy 
pozwoliły pozostałym jednostkom 4. Flotylli 
Niszczycieli na zajęcie odpowiednich pozycji 
i skoordynowanie ataku. Co prawda, żadna 
z wystrzelonych torped nie trafiła w cel, ale 
nieustanne ataki na niemiecki pancernik 
spowodowały, że jego załoga przez całą noc 
trwała w nieprzerwanym alarmie bojowym. 
O świcie marynarze „Bismarcka” byli prze-
męczeni, co odegrało niebagatelną rolę 
w nadchodzącym starciu z pancernikami 
HMS „King George V” i HMS „Rodney”. 

Paradoksalnie, dowódcę „Pioruna” spotkały 
nieprzyjemności ze strony rodaków. Dowódca 
dywizjonu niszczycieli kmdr por. Stanisław 
Hryniewiecki krytycznie ocenił postępowanie 
kmdr. por. Eugeniusza Pławskiego, który – jego 
zdaniem – …nie wykazał silnej woli atakowa-
nia i nie potrafił wczuć się w intencje dowódcy 
taktycznego. Powołano nawet specjalną komisję 
śledczą, która postawiła oficjalne zarzuty (m.in. 
niewykonania rozkazu). W obronie polskiego 
dowódcy murem stanął kmdr Philip S. Vian, 
podobnie jak i jego przełożeni z Royal Navy. 
W rezultacie, kmdr por. Eugeniusz Pławski 
został oczyszczony z zarzutów.

B A N D E R A

pedowego. Jego dowódca (jako ekspert od 
broni podwodnej) doskonale zdawał sobie 
sprawę, że nie będzie on miał szans powo-
dzenia – najprawdopodobniej ORP „Piorun” 
miał w wyrzutniach torpedy Mark IX, których 
maksymalny zasięg wynosił 12350 metrów 
(przy prędkości przebiegu 30 węzłów), a górna 
granica zasięgu skutecznego zaczynała się od 
zaledwie 9600 metrów (z prędkością prze-
biegu 36 węzłów i przy niskim stanie morza). 

   w odległości 13 500 jardów, 
   oddano 3 salwy.
   Druga salwa z „Bismarcka”. Pociski
   upadły 300 jardów przed dziobem, 
   100 jardów za rufą, 10 jardów na 
   wysokości śródokręcia. Wykonanie 
   zasłony dymnej.
– godz. 23.00 – NPL otworzył ogień. 
   Pociski obramowały „Pioruna”. Jeden 
   upadek (5 jardów za rufą).
   „Przerwij ogień” na „Piorunie”. 
   Wykonanie zasłony dymnej. 
   Zygzakowanie i obserwacja NPL.
Ze strony przeciwnej – z perspektywy 

IV oficera artylerii „Bismarcka” kmdr. ppor. 
Burkarda Freiherra von Müllenheim-
-Rechberga – wyglądało to następująco: 
Dopiero przed 23.00 zauważyliśmy pojawienie 
się niszczycieli. Alarm! Tak jak zawsze, nasze 
wieże kaliber 38 cm i 15 cm w ciągu kilku 
sekund były gotowe do akcji. Padła komenda: 
„Pozwolenie na otwarcie ognia”. Z armat 
obu kalibrów wystrzelono salwę do najbliżej 
znajdującego się niszczyciela. Jak się później 
dowiedziałem, był to „Piorun”. Nasze pociski 
były od razu bardzo dobrze zgrupowane. 
Przeciwnik zawrócił i wyszedł poza zasięg 
naszej artylerii.

Reasumując – kontakt bojowy „Pioruna” 
z „Bismarckiem” trwał 59 minut, kontakt 
optyczny ok. 30 minut, a sporadyczna 
„wymiana ognia” 5 minut.

Ataki 4. Flotylli Niszczycieli
Kiedy przybyły pozostałe cztery niszczy-

ciele flotylli, padł rozkaz kmdr. Viana – 
„Przeprowadzić atak torpedowy półdywizjo-
nami”. Na pokładzie ORP „Piorun” nikt, 
łącznie z brytyjskimi sygnalistami, nie znał 
wzorca tego ataku. Załoga polskiego niszczy-
ciela była szkolona do działań z zakresu 
zwalczania okrętów podwodnych i obrony 
przeciwlotniczej, a nie do walki z pancer-
nikami – z którymi niszczyciele nie miały 
żadnych szans. By nie wprowadzać 
zamieszania, kmdr por. Eugeniusz Pławski 
postanowił dołączyć do HMS „Maori” 

Mapa przedstawiająca nocne działania 
sił lekkich (w tym ORP „Piorun”, 

należącego do 4. Flotylli Niszczycieli 
kmdr. Philipa S. Viana) przeciwko 

niemieckiemu pancernikowi „Bismarck”

i – ewentualnie – spróbować zaatakować jako 
ostatni. Niestety, wówczas ORP „Piorun” 
utracił kontakt z nieprzyjacielem. 

Polski niszczyciel jeszcze przez dwie 
godziny (daremnie) poszukiwał „Bismarcka”, 
w nadziei na przeprowadzenie ataku tor-

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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Korzystając z wolnego wieczoru, z Arturem 
i Brunem jedziemy do miasta. Czy Dżakarta 
ma swoje city? Chyba tak, jak każde miasto, 
ale – mimo usilnych starań – jakoś nie możemy 
go odnaleźć. Mijamy liczne budynki ze szkła, 
betonu i stali, a już po drugiej stronie ulicy (na 
zasadzie skrajnego kontrastu) razi absolutna 
bieda – wyzierająca z chatek przyklejonych 
w zaułkach do ścian. Ludzie porozkładani na 
chodnikach, na kawałkach tektury, też nie przy-
dają uroku i powabu stolicy Indonezji. Może 
jednak taksówkarz (tania komunikacja, jak 
przysłowiowy barszcz) nie przywiózł nas do 
centrum miasta? Ale nie, kategorycznie twierdzi, 
że to serce stolicy.

Kolejny dzień – a mija już właśnie czwarty 
miesiąc rejsu – nie razi nadmiarem obowiąz-
kowych zajęć. Korzystam z wolnego dnia i jadę 
do centrum – popatrzeć, pooglądać i zakupić 
drobne souveniry. Drobne, gdyż ojczyzna –
wysyłając swoich wiernych synów na morską 
tułaczkę – zdawała sobie sprawę z czyhających 
pokus, więc wyposażyła w diety „szalonej” 
wysokości – 10 USD dziennie. Butelka zwykłej 
coli to wydatek rzędu 2 dolarów. Jadąc wzdłuż 
jakiegoś kanału,  oddzielającego drogę od cią-
gnących się dosyć długim rzędem chatek, 

O P O W I E Ś C I  Z  K U B R Y K A
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Wchodzimy do Dżakarty w pełnej gali i w słońcu – termometr wskazuje 42 stopnie Celsjusza. 
Jest niedzielny, późny poranek. Ciekaw jestem, ile będzie w południe? Portowa rutyna – wizyty, 
rewizyty, świsty, powitania, komendy, pożegnania. Przede mną rozmowy zamieniające się w targ – 
bo tak z tutejszymi dostawcami trzeba. Popołudnie, wreszcie wolne. Idziemy zobaczyć indonezyjskie 
„Arung Samudera 1995”, czyli obejrzeć obrazki znane ze zlotów żaglowców w  Porto czy Rouen – tłumy 
miejscowych przewalające się po kei (przyjaźnie nastawionych i wiecznie uśmiechniętych) oraz 
załogi wędrujące po mieście w poszukiwaniu przygód i straconego (w morzu…) czasu. 

Zaspokoiwszy ciekawość świata, 
w żeglarskim gronie zasiadamy przy 
chłodnym piwie – tutejszym zwycza-
jem pijanym z lodem. Lód łupany 

pod ladą młotkiem lub tasakiem w niczym nie 
przypomina regularnych kostek, a podawany 
jest – ku zaskoczeniu – w miskach. Późnym  
wieczorem schodzę jeszcze na ląd, by zadzwonić 
do domu. Rozmowa przeciąga się ponad miarę – 
wiadomo, żona – więc kończy się karta (tak, 
kiedyś telefony były na kartę). Niewiele myśląc, 
proszę jakiegoś policjanta o pomoc, bowiem 
poczta przy kei jest już nieczynna. Ten od razu 
decyduje, że pojedziemy radiowozem do cen-
trum miasta kupić nową. Kilka ładnych kilo-
metrów. Ot, uprzejmość. 

15 sierpnia. W kraju święto, na okręcie też,  
więc czcimy ten dzień w zdecydowanie mor-
skim stylu. Po południu bankiet na pokładzie, 
wydawany przez jednego ze sponsorów rejsu.  
Jako okręt zapewniamy pokład i nieliczny (ale 
jednak) udział, a jedzenie i napoje (tudzież 
obsługa) pochodzą z bardzo eleganckiego, 
miejscowego hotelu. Goście jednak – ku naszej 
późniejszej uciesze – nie dopisują, więc lista 
chętnych do zajęcia się wykwintnymi delicjami  
powiększa się z każdą chwilą. 

podziwiam inwencję budowniczych. Blacha, 
kartony, chyba jakaś papa, styropian, bambus – 
czyli wszystko, z czego można zbudować 
chatkę, poza piernikiem lub czekoladą. 
Zakupów nie zrobiłem, bo z okazji indonezyj-
skiego święta wszystkie centra handlowe są 
zamknięte (sprytny taksiarz wcześniej tego nie 
powiedział). W świetle dziennym Dżakarta 
wygląda nieco inaczej. Jakby trochę ładniejsza, 
bez zalegających na chodnikach bezdomnych. 
To chyba jednak powierzchowne wrażenie, 
gdyż niedaleki lokalny bazar weryfikuje 
opinię. Zwalający z nóg zaduch stoisk, brud 
i chmara owadów, brudne stoły i zaniedbani 
ludzie – to wszystko jest niewyobrażalne. 
Jednak patrząc z drugiej strony, przecież jestem 
w innej kulturze, w świecie raczej nieprzenik-
nionym dla człowieka z Zachodu, w mieście 
dusznym i na wskroś przesiąkniętym wilgocią. 
Może należy przyjąć, że to – co widzę – jest 
normalną, codzienną i szczęśliwą egzystencją?

Z zakupów rezygnuję, więc czas na Jaya 
Ancol. To potężne centrum rekreacyjne, z kom-
pleksem basenów podobnych do niewielkich 
jezior, uzbrojonych w: wodospady, kaskady, 
zjeżdżalnie, a nawet sztuczne rzeki – coś pięk-
nego. Ponieważ mamy (jako załoga okrętu) 

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 8
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Parada morska na redzie Dżakarty. 
Oczekiwanie na prezydenta Indonezji 

wstęp wolny (chyba wiedzieli o naszych skrom-
nych dietach), to i zabawa jest przednia. 
Czasami jednak niebezpieczna. Z jednej  
(mocno stromej) zjeżdżalni nie wolno zjeżdżać 
głową w dół, ale co to za zakaz dla Polaka, 
który (podobno) na czołgi szedł z szablą. 
Zagrała trąbka w duszy jednego odważnego pod-
chorążego. Efekt szarży? Zarył twarzą w płytkie 
dno basenu – na szczęście piaszczyste – jednak 
przygoda trwa nadal, bo kilka innych, wspania-
łych basenów pociąga przeogromnie. 

Piątek – bardzo długi dzień. Po śniadaniu 
wyjeżdżam z czterema podchorążymi na Jaya 
Ancol, na turniej siatkówki plażowej. Upał 
zaczyna doskwierać już około dziesiątej – prawie 
40 stopni Celsjusza w słońcu. Dobrze, że baseny 
są pod ręką i chłodzą chociaż trochę ciało.  
Eliminacje wygrywamy gładko – z USA 
i Holandią po 2-0, więc potem leżaki i obiad dla 
chłopaków. Organizatorzy zapomnieli o czymś 
takim dla zawodników, więc dumnie asygnuję 
swoją dzienną dietę na obiad dla nich. Dobrze, 
że jedzenie jest tanie... Po południu – w porze 
największego upału – przegrywamy półfinał 
z faworytem turnieju Pakistanem (2-1). Mecz 
z Brunei, o trzecie miejsce, Grzegorz i Szymon 
wygrywają 2-0. Miejsce dobre i jeszcze 
większy, bo ponad półmetrowy, puchar. Powrót 
na okręt trochę się komplikuje, bo „Iskra” (nie 
czekając na nas) wyszła w morze, przygotowu-
jąc się do jutrzejszej parady morskiej 
przed prezydentem Indonezji Suharto. 
Najpierw holownik, potem nowozelandzki 
jacht „Adventure” (płynący na kotwicowisko 
w pobliżu „Iskry”), następnie kolejny holownik 
na redzie i – uff! – dopiero o dziewiątej lądujemy 
na pokładzie. 

Sobota. Ogromny niepokój służbowy, w skrócie 
zwany paniką, gania po i pod pokładem od rana. 
Gotowość do zbiórki załogi zarządzono na 
godz. 8.45, więc szykujemy się do parady 
burtowej jak na bal. O godz. 8.35 rozgłośnia 
okrętowa „wyrzuca z siebie” polecenie natych-
miastowej zbiórki na pokładzie. Większość 
zdążyła przygotować się wcześniej, ale kilku 
podchorążych nie – i zostali pod pokładem, bo 
jak obskoczyć wszystkich chętnych jednym 
żelazkiem? Popatrzyliśmy na idący – w odległości 
kabla – okręt indonezyjskiej marynarki wojennej 
z prezydentem kraju na pokładzie, w asyście 
innych jednostek, zrobiliśmy „spocznij” i ze-
szliśmy pod pokład „Iskry”. 

Do portu wracamy po południu i stajemy 
w nowym miejscu, w samym centrum Marina 
Village. Blisko wszędzie, jednak tłumy „pędzlu-
jące” keję w tę i z powrotem powodują, że ucie-
kamy do tchnącego spokojem i luzem baru 
u Budiego. Ze starego miejsca postoju, do jego 
baru mieliśmy (od trapu) nie więcej niż 100 m, 
więc i dziś kierujemy tam nasze kroki. Szybkie, 
bo jesteśmy umówieni z nim na kolację – w jego 
restauracji w dzielnicy portowej. Kolacja, jak 
kolacja – atrakcją czy sensacją kulinarną nie była, 
ale największą jest spacer po dzielnicy. Piękne, 
acz nieliczne już, rezydencje postkolonialne 

obrosły slumsami, przy których bieda widziana 
w Mindello czy Rio de Janeiro jawi się jak luksus. 
Domki są składane (bo przecież nie budowane) 
w typowy sposób: blacha, tektura, eternit, bam-
bus i sam Bóg wie co jeszcze. Kanalizacja? 
Jeszcze nie, więc ścieki sobie płyną i płyną 
w morską dal. W takich domostwach żyje 
nawet po 20 osób. Bać się? Nie. Pozdrawiają, 
witają się z nami i Budim, klepią – nader przyjaź-
nie – po ramionach. Ciekawe i miłe doświad-
czenie, acz nieco smutnawe…

Niedziela. Tradycyjna parada załóg w cen-
trum Dżakarty zamienia się (z racji dużego 
upału) w coś na podobieństwo survivalu i szkoły 
przetrwania dla podchorążych, Waldka i mnie. 
Stała załoga (zmęczona widocznie wczorajszą 
paradą na redzie) ma dziś wolne, więc – co 
przyznaję ze smutkiem – traktujemy skład 
personalny ekipy jako swoistą szykanę za 
wczorajszy poranny incydent. Za co? Bóg jedyny 
raczy wiedzieć. Decyzje dotyczące ubioru 
także adekwatne (sic!) do aury – pełne umun-
durowanie: spodnie i marynarki oraz koszule 
pod krawatami. Do kompletu brakuje jedynie 
zimowych moleskinów. Trzygodzinny, prawie 
pięciokilometrowy marsz (z licznymi prze-
stojami) po pryncypialnych ulicach w upale nie-
których doprowadza prawie do zejścia z tego 
pięknego świata, wskutek odwodnienia. Aż 
zazdrość brała, patrząc na inne załogi ubrane 

letnio i nader swobodnie, spoglądające na nas, 
jak na jakieś dziwactwa. Pot wycieka  litrami, 
daszek od czapki mięknąc powoli opada na 
czoło, marynarka i spodnie ważą o kilogramy 
więcej niż rano. A wody znikąd. Asfalt parzy 
w stopy, mimo butów, a ostatnie 500 metrów 
pokonujemy krokiem lekko tylko przypomina-
jącym defiladowy. Wreszcie koniec i „na ostatnich 
naprawdę nogach” wpadamy do zacienionego 
drzewami parku. Tu podają wodę, dużo wody, 
bardzo dużo wody...

Poniedziałek, 21 sierpnia. Kończy się pobyt 
na „Arung Samudera 1995” i idziemy w morze. 

Wprawdzie cała uroczystość wyjścia jednostek 
jest przewidziana na popołudnie, jednak już 
czuć przedwyjściową gorączkę. Załatwiam 
ostatnie kwestie prowiantowe – dzięki nieocenio-
nemu Budiemu, który (nie wiedzieć dlaczego?) 
pomaga jak może, wożąc po hurtowniach 
swoim samochodem. O wpół do szóstej na trapie 
nasz ambasador i rozpoczyna się ceremonia 
pożegnania. Keja pełna, ludzie reagują niezwykle 
entuzjastycznie, emocje duże – także i w nas. 
Wszak po kilku dniach zostawiamy nowych 
znajomych i zabieramy jedynie wspomnienia. 
Ot, kilka pięknych i egzotycznych dni. 

Po prawie godzinnej ceremonii śruba zaczyna 
mielić żółtobrązowy muł na dnie kanału i – przy 
zapadającym powoli zmierzchu – opuszczamy 
port, żegnani oklaskami. Smutek ściele się na 
pokładzie, ale przed dziobem nowe wyzwania – 
Ujung Pandang na wyspie Celebes.

Morze Jawajskie nie szaleje wiatrem. 
Telepiemy się mila za milą, zdecydowanie za 
wolno. Chociaż do kolejnego portu tylko niecałe 
500 mil morskich, ale... W żaglach pałęta się 
trochę wiatru i idziemy głównie na silniku,  
oswajając uszy z jego mało przyjemnym war-
kotem. Bardziej niż do tej pory bywało, 
doskwiera nie tyle upał (lejący się, z wiszącej 
wprost nad głową, żółtej kuli), ile wilgotność. 
Sięga 88-90%, więc skóra robi się coraz rzadsza – 
przepuszczając litry potu. Noce chłodniejsze? 

No, bez przesady, 33 „Celsjusze” w kabinie nie 
dają ciału odpocząć, mimo licznych prób odda-
nia się w objęcia Morfeuszowi. Wydajna klimaty-
zacja jest nadal jedynie obiektem marzeń.

129. dzień rejsu. Płyniemy coraz wyżej.  
Dziesiąta wieczorem – „jedziemy” po szerokości 
geograficznej 4° 30’ N. Wracamy do regular-
nych zajęć, choć te na pokładzie ograniczamy 
do minimum – wystarczy 10 minut i jesteśmy 
zlani potem. Umysł ucieka myślami do chłodnego 
deszczu. Potwierdza się decyzja o możliwym, 
dodatkowym wejściu do Valparaiso. Wydłuży 
to (o ile dojdzie do skutku) rejs o kilka dni, ale kto 
dziś wie, co będzie za dwa – trzy miesiące? 

kmdr por. rez. Leszek Derlacz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Proces ich budowy, a przede wszyst-
kim prób zdawczo-odbiorczych – 
w połączeniu z osiągnięciem zało-
żonej gotowości bojowej – jeszcze 

potrwa. Wobec tego, na razie, koniec kariery 
nie grozi okrętom podwodnym typu A17, które 
są stale doinwestowywane – tak, by być na 
równym poziomie technicznym z niezwykle 
udanymi jednostkami typu Gotland. Niedawno, 
szwedzka spółka Saab otrzymała kontrakt na 
budowę dwóch nowych okrętów podwodnych 
typu A26 oraz na kolejną fazę modernizacji 
i remont generalny całej serii A19 oraz dwóch 
jednostek typu A17.

Konstrukcja
Projekt okrętów podwodnych typu Väster-

götland (A17) powstał na podstawie bogatych 

doświadczeń związanych z eksploatacją 
jednostek typu Sjöormen (A11B), przy czym 
(pod względem konstrukcyjnym) bazuje on 
bezpośrednio na nowocześniejszym typie 
Näcken (A14). Po swoich udanych poprzed-
nikach odziedziczył (m.in.) jednokadłubową 
konstrukcję z dwoma ciągłymi pokładami 
(pojedynczym w sekcji rufowej), instalację 
sterów głębokości na obudowie kiosku, a także 
rufowe (niezależne) stery (w charakterystycz-
nym układzie „X”). Kadłub sztywny (ciśnie-
niowy) składa się z dwóch zasadniczych 
przedziałów wodoszczelnych, rozdzielonych 
centralną grodzią szczelną (mocną), przy 
czym przedział rufowy jest dodatkowo po-
dzielony na trzy strefy przeciwpożarowe 
(główna rozdzielnia elektryczna, siłownia 
i silniki Stirlinga napędu AIP). 

W wyniku przebudowy okrętów, tuż za 
grodzią szczelną znalazła się dodatkowa, cylin-
dryczna sekcja ratunkowa – z komorą ciś-
nieniową i wyjściem ewakuacyjnym. Komora 
śluzy jest jednoosobowa, a jej właz zaprojek-
towano w taki sposób, aby umożliwić doko-
wanie do niego pojazdów podwodnych typu 
DSRV (ang. deep submergence rescue vehicle) 
lub URF (szw. ubats räddnings farkost) – nawet 
przy przechyle kadłuba wynoszącym 45° 
(można do niej podłączyć także dzwon nur-
kowy). Śluza może być wykorzystywana rów-
nież w działaniach asymetrycznych, np. jako 
właz dla pododdziału sił specjalnych.

Sekcja dziobowa jednostek typu A17 mieści 
9 wyrzutni torped (w dwóch rzędach). Powy-
żej znajduje się antena głównej stacji hydro-
akustycznej, natomiast poniżej przednia bateria 
akumulatorów. Na górnym pokładzie roz-
mieszczono kabiny załogi, kambuz i magazyny. 
W sekcji śródokręcia rozlokowano bojowe 
centrum informacji (BCI – ang. CIC, Combat 
Information Center) z konsolami głównego 
systemu dowodzenia i zarządzania walką oraz 
indywidualnych systemów hydroakustycz-
nych i radioelektronicznych. W przylegającym 
do BCI głównym stanowisku dowodzenia 
(GSD, zwanym też „Centralą” – ang. CT, 

Obecnie Svenska Marinen wykorzystuje – w ramach jednej 
flotylli – pięć okrętów podwodnych: trzy zmodernizowane typu 
Gotland (A19) i dwa przebudowane typu Södermanland (A17). 
Te ostatnie weszły do służby na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego 
wieku i – według planów zatwierdzonych przez Rikstag – mają 
być zastąpione parą nowych okrętów typu A26, których 
budowa jest już w zaawansowanym stadium. 

1. Idący na powierzchni okręt podwodny 
typu Västergötland (A17). W wyniku 
gruntownej modernizacji, jednostki 

tego typu niemal niczym się nie różnią od 
nowszych Gotlandów (A19) – początkowo 
miały nawet nowszy silnik Stirlinga Mk III.

2. HMS „Södermanland”, typu 
mod. Västergötland (A17), cumujący 

przy nabrzeżu w Sztokholmie 

Wikingowie głębin

CZĘŚĆ 2
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pulsy dźwiękowe (ang. pings) wrogich stacji 
hydroakustycznych. 

Podczas konstruowania okrętów, szczegól-
ną uwagę zwrócono na ergonomię, komfort 
oraz bezpieczeństwo załogi, którą stanowią  
zaledwie 24 osoby (w tym aż 18 oficerów, co 
dobitnie świadczy o wysokim poziomie tech-
nologicznym szwedzkich okrętów, wyma-
gających wysoce wyspecjalizowanej kadry). 
Istnieje jednak 6 (maksymalnie 8) dodatko-
wych miejsc, umożliwiających zaokrętowanie 
np. oficerów sztabowych lub pododdziału sił 
specjalnych. Niewielka liczba marynarzy na 
stosunkowo dużych, bo ponad 1500-tonowych 
okrętach sprawia, że jednostki typu A17 są 
bardzo przyjazne dla załóg, mimo że w Svenska 
Marinen nadal obowiązuje system tzw. „gorą-
cych koi” (ang. „hot bunking”) – co oznacza, 
że tylko dowódca okrętu oraz z.d.o. dysponują 
własną (pozostałe są dzielone między dwóch 
członków załogi, w trybie zmianowym). W razie 
potrzeby jest jednak dość miejsca, by bez trudu 
zorganizować własne lokum dla każdego 
członka załogi. 

Posiłki są sporządzane w centralnym kam-
buzie i wydawane w głównej mesie (tu także 
istnieje możliwość prostego podzielenia mes, 
na przykład na dwie lub trzy). Okręty są 
całkowicie klimatyzowane. Podczas pełnienia 
służby, na stanowiskach załoga korzysta 
z wygodnych, ergonomicznych foteli. Wszystko 

B A N D E R A

Conning Tower) znajdują się konsole do 
sterowania okrętem (mogą być obsługiwane 
przez jedną osobę – za pomocą wolantu 
lotniczego). Sekcja rufowa mieści przedziały 
z dwoma silnikami Stirlinga w wersji Mk III – 
ze zbiornikami z ciekłym tlenem, zespoły 
wysokoprężne, silnik elektryczny oraz zau-
tomatyzowane centrum sterowania siłownią 
(CSS – ang. CCS, Central Control Station).

Długość całkowita okrętów podwodnych 
typu A17 pierwotnie wynosiła 48,5 m, szero-
kość 6,06 m, a wyporność standardowa 
(nawodna) – 1070 ton. W ramach przebudowy 
(metodą „cut in half”), otrzymały one dodat-
kową sekcję na śródokręciu. Obecnie, jednostki 
typu A17 (dotyczy to również sprzedanych do 
Singapuru dwóch jednostek typu Archer) mają 
długość całkowitą 60,5 m, a ich wyporność 
standardowa (nawodna) wzrosła do 1400 ton. 
Gotowe do walki okręty wypierają po 1520 ton 
na powierzchni i 1640 ton w położeniu pod-
wodnym. Przy tej wyporności, zanurzenie 
(na powierzchni) wynosi 5,6 m. Do budowy 
jednostek zastosowano grube arkusze stali 
ferromagnetycznej HY-80 (amer. High Yield 80), 
która jest rodzajem stali zdolnej do wytrzy-
mania naprężenia co najmniej 550 MPa oraz 
charakteryzuje się dobrą odpornością na 
ciśnienie zewnętrzne i umożliwia zejście na 
głębokość maksymalną (bezpieczną) ponad 
300 m. Głębokość operacyjna dla szwedzkich 

stąd wszelkie elementy wyposażenia niezbęd-
nego podczas postoju w porcie (m.in. elementy 
trapów, bębny z cumami, kabestany itp.) 

HMS „Västergötland”podczas wizyty 
w Gdańsku, w ramach „Bałtyckich 

Targów Militarnych 2016”

ukryto w komorach wodoszczelnych. Kadłuby 
tych jednostek – o uproszczonym, walcowa-
tym kształcie (ze wzmocnioną, półsferyczną 
sekcją dziobową) – otrzymały wytłumiające 
pokrycie anechoiczne firmy Trelleborg, skła-
dające się z dopasowanych arkuszy pokrywa-
jących kadłub i kiosk. Ponadto, zastosowano 
specjalną farbę, pochłaniającą aktywne im-

Szwedzki okręt podwodny 
typu Västergötland (A17), według stanu 

pierwotnego (sprzed pierwszej 
modernizacji)

okrętów podwodnych typu Västergötland (A17) 
wynosi 200-300 m, a konstrukcyjna – potocz-
nie zwana „zniszczeniową” – jest nieznana. 

Rzeczywiste dane taktyczno-techniczne 
nowoczesnych okrętów podwodnych są zwykle 
objęte tajemnicą i w tym kontekście należy 
zakładać, że w praktyce ich możliwości powin-
ny być dużo większe, niż podają to oficjalne 
roczniki flot (na przykład niektóre, nieofi-
cjalne źródła podają, że kolejne jednostki – 
typu A19 Gotland – skonstruowano ze stali 
HY-100). Projektanci i konstruktorzy zadbali 
przy tym o maksymalne wyciszenie okrętów, 

to sprzyja długotrwałym rejsom operacyjnym 
w położeniu podwodnym, nawet kilkutygo-
dniowym. Nieliczna załoga tych jednostek 
znacząco wpływa również na obniżenie kosz-
tów eksploatacyjnych oraz (w razie koniecz-
ności) ułatwia opuszczenie okrętu.

Cichy napęd
Dla okrętów podwodnych w Szwecji 

opracowano kombinowany zespół napędowy. 
W wypadku A17, do marszu na powierzchni 
służą dwa zespoły wysokoprężne Hedemora 
V12A/15UB, o mocy nominalnej 795 kW 
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Cumujące obok siebie
HMS „Västergötland” (typu A17) 

i HMS „Uppland” (typu A19). Z tyłu 
widoczna jednostka ratownicza 

i wsparcia logistycznego okrętów 
podwodnych HMS „Belos” (A214)

1. Prace modernizacyjne 
techniką „cut in half” 

wymagają rozcięcia – dosłownie – 
jednostki na dwie części.

2. Znakomicie ułatwia to modułowa 
konstrukcja (element sposobu 

budowania okrętów, stosowany przez 
Saab) – poszczególne sekcje są 

montowane dopiero w finalnej fazie prac  

tryczny z centrum sterowania siłownią (CSS). 
Także w tym wypadku, potencjalna moderni-
zacja lub całkowita wymiana modułu silnika 
jest niezwykle prosta. Zaletą silników Stirlin-
ga – szczególnie w porównaniu z innymi 
zespołami wysokoprężnymi – jest ich niski 
poziom wibracji, bardzo mała sygnatura 
akustyczna (zostały one zainstalowane 
w specjalnych kontenerach akustycznych) 
oraz obraz termiczny i w podczerwieni. 
Napęd tego typu jest również prosty w eks-
ploatacji. Moduły Stirlinga korzystają bowiem 
z tego samego paliwa co zespoły wysoko-

prężne oraz z ciekłego tlenu (gromadzonego 
w specjalnych zbiornikach). Ponowne uzupeł-
nienie zapasów jest więc łatwe i szybkie 
(zwykle trwa 3-6 godzin) oraz może być 
realizowane na morzu (przez standardowe 
okręty zaopatrzeniowe, bez potrzeby tworzenia 
dodatkowej – specjalistycznej infrastruktury). 
Co więcej, ponieważ ciśnienie w komorze 
spalania jest wyższe niż ciśnienie otaczającej 
wody morskiej, istnieje możliwość prostego 
usuwania spalin „za burtę” na głębokości 
około 300 m (bez potrzeby użycia sprężarki).

Tym niemniej, w odróżnieniu od konkuren-
cyjnych ogniw paliwowych najnowszej gene-
racji, dotychczasowy napęd AIP (oparty na 
silniku Stirlinga Mk II) wykazywał (pod nie-
którymi względami) mniejszą efektywność. 
Większe było również zużycie ciekłego tlenu. 
Trudno jednak orzec, jak ma się takie zesta-
wienie w stosunku do obecnie używanych 
silników Stirlinga Mk III (na przebudowa-
nych okrętach podwodnych typu A17) oraz 
Mk IV (na zmodernizowanych okrętach pod-
wodnych typu A19). Poza tym, najnowsze 
jednostki typu A26 (oraz przebudowane typu 
A19 Gotland) mają być wyposażone w silniki 
(czy raczej moduły) Stirlinga Mk V najnowszej, 
czwartej generacji. 

Kolejne wersje silników Stirlinga miały 
coraz mniejsze rozmiary, ograniczone sygna-
tury, wyższą wydajność oraz zużywały 
mniejszą ilość paliwa. Jest to więc system 
sprawdzony operacyjnie od ponad dwudziestu 
lat. Svenska Marinen eksploatuje tego typu 
napęd od 1988 roku. Ponadto, z powodze-
niem znajduje on zastosowanie w Japonii 
(na konwencjonalnych okrętach podwodnych 
typu Sōryū). W wersji modułu silnika Stirlin-
ga Mk V wymieniono (m.in.) system kontroli, 
zmodyfikowano generator PEM (zmniejsza-
jąc jego rozmiar i jednocześnie zwiększając 
wydajność), a także zmodernizowano system 
wydalania spalin. W trakcie eksploatacji 
wcześniejszych modułów nie odnotowano 
z nimi (praktycznie) żadnych poważnych 
problemów. Szwedzi wskazują przy tym, że 
silnik Stirlinga ma czas pracy określony na 

(1080 SHP). Napędzają one silnik elektrycz-
ny ASEA o mocy 1320 kW oraz prądnicę ładu-
jącą akumulatory (okręt ma 2 baterie akumu-
latorów Tudor, z 84 ogniwami w każdej baterii). 
Umożliwia to osiągnięcie na powierzchni pręd-
kość w granicach 10 węzłów, a przy lekkim 
przeciążeniu – nawet powyżej 11 węzłów. 
Zbliżonymi osiągami charakteryzują się 
także obecnie najnowsze jednostki typu A19. 
Moc napędu jest podawana na pojedynczy 
krótki wał, zwieńczony wolnoobrotową siedmio-
łopatową kompozytową śrubą napędową, 
charakteryzującą się cichą pracą (niewielka 
kawitacja) oraz obojętnością magnetyczną 
(przed przebudową, jednostki typu A17 dys-
ponowały bardziej klasyczną, wolnoobrotową 
śrubą pięciołopatową).

Kwintesencją napędu szwedzkich okrętów 
podwodnych są jednak silniki Stirlinga 
model V4-275R Mk II (obecnie V4-275R 
Mk III, Mk IV lub Mk V), umożliwiające 
tym jednostkom niemal bezgłośny (i stosun-
kowo szybki) marsz (maksymalnie, nieco 
powyżej 20 węzłów) w położeniu podwod-
nym. Rufowy przedział mieści sekcję z dwoma 
silnikami Stirlinga i zbiornikami z ciekłym 
tlenem oraz zespół wysokoprężny i silnik elek-
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30 lat, a czynności eksploatacyjne są o wiele 
mniej czasochłonne, kosztowne i skompliko-
wane niż w wypadku ogniw paliwowych 
wcześniejszych generacji (wykorzystujących 
wodór i tlen).

Co istotne, operujące pod wodą szwedzkie 
okręty podwodne mogą korzystać aż z trzech 
rodzajów napędu: zespołów wysokoprężnych 
(z wykorzystanemu chrap), samych akumula-
torów oraz akumulatorów z wykorzystaniem 
napędu niezależnego od powietrza AIP 
(opartego na silniku Stirlinga). Wykorzystują 
one energię, która powstaje w czasie spalania 
mieszanki oleju napędowego oraz ciekłego 
tlenu i jest przekazywana bezpośrednio do 
prądnicy. Dzięki temu napędowi, okręty pod-
wodne typu A26, A19 i zmodernizowane A17 
mogą się poruszać pod wodą z prędkością do 
6 węzłów, przy stale pełnych zbiornikach cie-
kłego tlenu. Umożliwia im to pozostawanie 
w położeniu podwodnym przez co najmniej 
14 dni, bez konieczności użycia chrap (nie 
mówiąc już o wynurzeniu). Do czasu wodo-
wania pierwszej jednostki typu A19 (oraz 
przebudowy jednostek typu A17), takimi 
możliwościami dysponowały jedynie okręty 
podwodne z napędem nuklearnym.

Co więcej, napęd AIP oparty na silnikach 
Stirlinga – z przyjętymi w projekcie rozwiąza-
niami konstrukcyjnymi (m.in.) co do kształtu 
kadłuba i systemów wytłumiających – powo-
duje, że jednostki typu A19 i mod. A17 są 
niezwykle trudne do wykrycia, a ich namie-
rzenie jest już niemal niemożliwe (przed-
stawiciele Saab-Kockums utrzymują, że napęd 
AIP oparty na silniku Stirlinga najnowszej 
generacji nie emituje żadnych wykrywalnych 
sygnatur). W połączeniu z osobliwą specyfi-
kacją hydrologiczną Morza Bałtyckiego, czyni 
to szwedzkie okręty podwodne jednymi 
z najgroźniejszych jednostek w swojej klasie 
na świecie. Podczas patroli mogą (praktycz-
nie) nieprzerwanie działać w położeniu pod-
wodnym i przemieszczać się na duże odleg-
łości. Przy tym okręty te są wyspecjalizowane 
do działania w wodach płytkich (nawet 
w tak trudnych akwenach, jak pełne zatok, 

1. Radar obserwacji nawodnej 
     Terma Scanter;

2. Maszt komunikacyjny (radiowy); 

3. System rozpoznania
    radiotechnicznego ARGOSystems
    AR 700-55 ESM;

4. Antena systemu łączności 
    satelitarnej SATCOM;

5. Peryskop Thales Optronics CK38 
    (z masztem elektrooptycznym);

6. Chrapy 

Główne urządzenia podnośne 
szwedzkiego okrętu podwodnego 

HMS „Södermanland”

wysp i skał wybrzeże Szwecji) oraz zimnych 
i zalodzonych (a po kolejnej modernizacji, 
także w wodach cieplejszych, o większym 
zasoleniu). HMS „Gotland” – prototypowa 
jednostka typu A19 – potwierdził już swoje 
możliwości nie tylko w Morzu Bałtyckim, ale 
również w działaniu (w ramach ćwiczeń) 
w wodach otwartych, przeciw flocie oceanicz-
nej (ang. „blue waters”) US Navy.

Systemy obserwacji 
technicznej
Okręty podwodne typu A17 wyposażono 

w bogaty zestaw środków hydroakustycznych 
i radioelektronicznych, który jest stale moder-
nizowany i uzupełniany. Oryginalnie zain-
stalowany, zintegrowany system dowodzenia 
i kierowania walką Ericsson IDPS-17 SESUB 
900A zastąpiono nowocześniejszym – Saab 
SESUB 960 (z podsystemem cyfrowego zob-

razowania danych), który też stale ewoluuje 
i niewykluczone, że jednostki (ostatecznie) 
będą miały system doprowadzony do najnow-
szego standardu Saab 9LV (reprezentowanego 
przez budowane właśnie okręty typu A26 
oraz zmodernizowane typu A19). Przetwarza 
on dane pochodzące z okrętowych urządzeń 
obserwacji (stacje hydroakustyczne i/lub rada-
rowe), a następnie wypracowuje dane o poten-
cjalnych celach. Jest on odpowiedzialny za 
ich stałe śledzenie, umożliwiając w ten sposób 
bezproblemowe naprowadzanie uzbrojenia 
oraz dobór odpowiednich środków ogniowych. 
System umożliwia jednoczesne namierzenie 
10 celów (ang. „tracking”) i naprowadzanie 
przewodowe 2 torped na każdy z nich. System 
walki uproszczono do minimum i (praktycznie) 
może go kontrolować zaledwie kilka osób, 
z pozycji „Centrali” i BCI.

Oczami i uszami okrętu jest zmodyfiko-
wany niemiecki system hydrolokacyjny Atlas 
Elektronik CSU 90-2 (pierwotnie CSU83/
DBQS-21), w skład którego wchodzą (m.in.): 
dziobowa stacja hydroakustyczna CSU-3-4; 
sonar aktywny (przeznaczony do pomiaru 
odległości); burtowe zespoły przetworników 
niskiej częstotliwości (Plessey/Thales „Hydra”) 
i detektor min Signaal Processing Systems. 
Osobliwością jest tu brak stacji holowanej. 
Swego czasu obawiano się, że okręty pod-
wodne, które są przeznaczone do operowania 
w niezbyt głębokich wodach, miałyby znacznie 
ograniczoną zdolność manewrowania, ryzy-
kując utratę drogocennej stacji. Na jednost-
kach typu A17 zainstalowano wielofunkcyjny 
peryskop (bojowy i wachtowy) Barr&Stround 
(Thales Optronics) CK38. Ma on długość 
10,99 m. Jego szkła oferują zakres powiększeń 
od półtora do sześciokrotności i kąty obserwa-
cji w elewacji od -10 stopni do +60 stopni. 
W ramach modernizacji, peryskop zaopatrzono 
w nowy maszt elektrooptyczny (z: kamerą tele-
wizyjną, kamerą termiczną, wzmacniaczem 
obrazu, cyfrowym aparatem fotograficznym 
i odbiornikiem GPS).

W czasie rejsu na powierzchni są wykorzysty-
wane: radar obserwacji nawodnej firmy Terma 
(Scanter), system wymiany danych taktycz-
nych (NTDS), system walki radioelektronicznej 
WRE ARGOSystems AR 700-S5 ESM i Thales 
Defence „Manta”, a także system łączności 
radiowej oraz satelitarnej (HF, VHF, UHF 
i INMARSAT-C). Okręty podwodne typu A17 
wyposażono także w nowoczesny system nawi-
gacji inercyjnej (zamontowany po 2010 roku), 
oparty na laserowych żyroskopach pierście-
niowych RLG (ang. „Ring Laser Gyro”) 
Sperry Marine Mk 39 Mod 3C (pierwotnie 
były to Sperry Marine Mk 29) sprzężonych 
z odbiornikiem NAVSAT, który dostarczył 
amerykański Northrop Grumman.
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Między najstarszymi a naj-
młodszymi odmianami okrę-
tów podwodnych typu 209 
zdążyła się wytworzyć istna 

przepaść technologiczna, wynikająca 
z zastosowania najnowszych wzorów: wyposa-
żenia hydroakustycznego i radioelektronicz-
nego, systemów dowodzenia i uzbrojenia, 
urządzeń napędowych, a także technologii 
materiałowych.

Rozwój uzbrojenia
Obecnie, w wyposażeniu flot wojennych 

wielu państw (w tym: Chile, Indonezji, Malezji, 
Portugalii oraz Singapuru) znajdują się ciężkie 
torpedy Black Shark (masa całkowita 1340 kg). 
Są one konkurencją dla niemieckich DM2A4. 
Pierwotnie, zaprojektowano je dla jednostek 
typu 212 – służących we włoskiej Marina 
Militare – jednak uzbrojenie to (od razu) prze-
widziano także na eksport, do krajów sojusz-

niczych i zaprzyjaźnionych, ze szczególnym 
przeznaczeniem dla okrętów podwodnych 
typu 209 i typu 212. 

Bazą do opracowania torpedy Black Shark 
była (użytkowana we Włoszech) ostatnia wersja 
(Mod 3) ciężkich torped kal. 533 mm A184. 
Prace nad nową bronią skoncentrowano wokół: 
zmiany pędnika, nowego systemu zasilania 
oraz usprawnienia układów naprowadzania 
(w tym łączy światłowodowych). Według 
oficjalnych danych, torpeda Black Shark ma 
masę całkowitą 1265 kg (w tym głowica bojowa 
o ciężarze 250 kg), długość 6,3 m i kaliber 
533 mm. Jej zasięg jest oceniany na ok. 50 km, 
a prędkość maksymalna – na ponad 50 węzłów. 

Brazylijskie okręty typu 209/1400 (w toku 
normalnej eksploatacji) zabierają w morze 
zapas 16 torped Mk 48 Mod 6 AT ADCAP 
(wkrótce, może to być Mod 7 CBASS). Mają 
również potencjalną możliwość odpalania 
z wyrzutni torped rakiet przeciwokrętowych 

UGM-84 Sub-Harpoon (jest rozpatrywana 
opcja ich pozyskania, zwłaszcza że Brazylia 
dysponuje wersją tych pocisków dla lotnictwa) 
oraz postawienia aż 32 min MCF-01/100, 
produkcji IPqM/Consub.

Amerykański ADCAP (ADvanced CAPa-
bility) jest napędzany tłokowym silnikiem 
z turbiną gazową AirTurbine Pump Discharge 
(ATPD). Zastosowano naprowadzanie prze-
wodowe lub bezprzewodowe (z wykorzysta-
niem sonaru aktywnego lub pasywnego, 
z możliwością wielokrotnego podchodzenia 
do celu i powtarzania ataku). Łącze światło-
wodowe (przy odpalaniu przewodowym) 
umożliwia prowadzenie torpedy przez operatora 
konsoli systemu uzbrojenia (i ustawianie jej 
tzw. punktów kontrolnych). 

Torpedy Mk 48 dysponują dużą (ważącą 
292,5 kg) głowicą bojową, zawierającą 
PBXN-103 (co stanowi ekwiwalent ok. 544 kg 
trotylu). Są wyposażone w zapalnik, który 

Przez przeszło 30 lat zbudowano ponad 60 okrętów podwodnych typu 209 – 
w różnych wariantach – dla 14 flot wojennych świata. Ten wynik stawia te jednostki 
w globalnej czołówce wśród eksportowych okrętów podwodnych w historii. Powstawały 
głównie w stoczniach niemieckich, ale były budowane także zagranicą – w oparciu 
o pakiety półfabrykatów przygotowane przez oryginalnego producenta. 

CZĘŚĆ 3

Okręty podwodne typu 209

1. Chilijski okręt podwodny 
CS „Simpson” SS-21 (typu 209/1400L 

Thomson). Chile dysponuje dwiema 
jednostkami tego typu.

2. Najnowocześniejszy spośród 
brazylijskich okrętów podwodnych –

„Tikuna” S-34 (typu 209/1400Mod).

3. Peruwiański okręt podwodny 
„Antofagasta” SS-32 (typu 209/1200) 

w bazie w Norfolk (Virginia), podczas 
manewrów SUBDIEX 2015 
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Południowokoreańskie okręty 
podwodne typu 209/1200Mod (Chang 
Bogo) należą do najnowocześniejszych 

spośród wszystkich 209-tek

Podczas lotu pocisk RGM-84 Harpoon jest 
sterowany przez układ inercyjny, który dobiera 
optymalne warunki do lotu, utrzymując rakietę 
na możliwie najniższym pułapie. W wersji 
Block 2, pociski te charakteryzują większe
rozmiary i większa masa zabieranego paliwa – 
a co za tym idzie, mają zwiększony zasięg 
maksymalny (do 220 km) i dysponują moż-
liwością programowania różnych trybów ataku. 
Unowocześniono również systemy radioelek-
troniczne pocisku, w tym zabezpieczenia 
przed wrogimi systemami WRE. Połączenie 
systemów GPS i INS umożliwiło uzyskanie 
większej precyzji podczas ataków na cele 
znajdujące się na wybrzeżu. 

Do odpalania rakiet z rodziny RGM-84 
Harpoon oraz stawiania min dostosowano 
także tureckie jednostki typu 209/1400. Same 
miny mogą stawiać również okręty: brazylij-
skie, argentyńskie i indyjskie (przy czym te 
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umożliwia detonację głowicy bojowej tor-
pedy zarówno w wariancie zbliżeniowym jak 
i w wariancie kontaktowym. 

W wypadku ataku na cele nawodne, eks-
plozja materiału wybuchowego (zawartego 
w głowicy) następuje pod kilem. Oficjalnie, 
torpedy Mk 48 rozwijają prędkość ponad 
28 węzłów – w rzeczywistości są zdolne 
(w zależności od modelu) do osiągania (co 
najmniej) 55 węzłów. Prawdopodobnie, rów-
nież oficjalnie podawana głębokość maksymal-
na ataku – „większa niż 1200 stóp” (366 m), 
różni się od prawdziwej i wynosi (co naj-
mniej) 3000 stóp (914 m). 

Oficjalny zasięg tej torpedy – „więcej niż 
5 mil” (8 km) – przy (prawdopodobnych) pręd-
kościach maksymalnych 40-55 węzłów – 
w rzeczywistości wynosi (odpowiednio) 40 km 
i 31 km. Z kolei, odmiana Mk 48 CBASS 
(nazywana także Mk 48 ADCAP Mod 7) jest 
najnowszą generacją torpedy ADCAP – wy-
posażoną w system Common Broadband Ad-
vanced Sonar System (CBASS). Zawiera on 
nadajnik hydroakustyczny (Broadband Sonar 
Analog Receiver), wzmacniacz oraz inne 
urządzenia współdziałające. System umożliwia 
nadawanie i odbiór dźwięków w szerokim 
zakresie częstotliwości, znacznie zwiększając 
możliwości zbierania oraz obróbki danych 
celu. Największe korzyści są uzyskiwane 
podczas działania na płytkich wodach (mniej 
niż 180 metrów), gdzie istnieje duże prawdo-
podobieństwo napotkania zakłóceń. Nowa 
generacja torped ADCAP ma zmodyfikowany 
układ napędowy. Dzięki temu, jest jeszcze 
szybsza (oficjalnie, powyżej 63 węzłów).

Dla kontrastu, duży problem z uzbrojeniem 
miały (przez długi czas) jedne z najnowocześ-
niejszych jednostek typu 209 – południowo-
koreańskie 209/1200Mod. Przez lata użytkowały 
wyłącznie przestarzałe torpedy typu SUT. 
Dopiero w 2004 roku, pojawiło się przysło-
wiowe „światło w tunelu”, w postaci krajowej 
ciężkiej torpedy akustycznej K731 Baek Sang Eo 
(White Shark). Niestety, pierwsze dwa testy 
zakończyły się kompletnym fiaskiem, z uwagi 
na źle działający system naprowadzania. 
Wstępną gotowość operacyjną broń uzyskała 
kilka lat później (praktycznie, dopiero przy 
okazji testowania lekkiej torpedy akustycznej 
Blue Shark), ale jej parametry nie są szczegól-

nie imponujące (oficjalnie, prędkość – ponad 
35 węzłów, zasięg maksymalny – do 30 km). 
W związku z tym, przez długi czas koreań-
skie jednostki typu 209 były skazane na przesta-
rzałe torpedy SUT. Próbowano temu zaradzić, 
poszerzając wachlarz ich uzbrojenia. Możli-
wości zwalczania celów nawodnych znacznie 
zwiększono, dzięki dostosowaniu systemu do 
odpalania pocisków rakietowych UGM-84 
Sub-Harpoon oraz stawiania min morskich 
(w tym zaawansowanych min mobilnych).

Pociski rakietowe rodziny RGM-84 są 
udaną, technicznie zaawansowaną bronią 
przeciwokrętową średniego zasięgu (pręd-
kość – ok. 850 km/h, zasięg – powyżej 120 km, 
głowica bojowa – o masie 220-360 kg). Spraw-
dziły się zarówno na poligonach morskich jak 
i w prawdziwym boju. RGM-84 Harpoon ma 
programowane (z pozycji konsoli i panelu 
kontroli uzbrojenia w BCI) wstępne dane 

o położeniu celu. Pozostałe parametry są prze-
kazywane do jego układów sterowania, za 
pośrednictwem modułu zarządzania systemem 
odpalania. Dane są przeliczane przez komputer, 
który – po odpaleniu pocisku – spełnia też 
funkcję autopilota. 

ostatnie – wzorem niemieckich jednostek 
typu 206A – otrzymały do tego celu specjal-
ne komory zewnętrzne, umieszczone na obu 
burtach (mogą pomieścić do 24 min morskich). 
Pozostałe okręty typu 209, które mają możli-
wość stawiania min, muszą korzystać z wy-
rzutni torped, które (pierwotnie) nie nadawały 
się do tej roli. Co istotne, do prawidłowego 
odpalania rakiet spod wody (oraz stawiania 
min) – szczególnie w wypadku wyrzutni typu 
swim-out – są wymagane specjalne, wystrze-
liwane spod wody, pojemniki (wypychane na 
zewnątrz za pomocą sprężonego powietrza). 
W wypadku pocisków UGM-84 Sub-Harpoon, 
kierują się one na powierzchnię i dopiero tam 
(w powietrzu) następuje start silnika rakiety. 

Od niedawna, ważnym elementem uzbrojenia 
niektórych okrętów podwodnych jest nowo-
czesny rakietowy system obrony bezpośredniej 
Diehl IDAS. Jest on odpowiedzią na rosnące 
zagrożenia asymetryczne. Pociski krótkiego 
zasięgu – odpalane spod wody (naprowadzane 
światłowodowo lub niezależnie, za pomocą 
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Turcja – podobnie jak Korea 
Południowa – jest użytkownikiem 

okrętów podwodnych typu 209 w wersji 
1200Mod, budowanych w krajowej 

stoczni (na licencji)

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

tylko przeciwko ARA „San Luis”. Argentyń-
ski okręt podwodny wrócił do bazy w Puerto 
Belgrano 19 maja 1982 roku, po czterdziesto-
dniowym rejsie operacyjnym w warunkach 
wojennych (w trakcie misji przebywał w zanu-
rzeniu przez 864 godziny). 

W 1985 roku, z powodów ekonomicznych, 
ARA „San Luis” został przeniesiony do 
rezerwy. 7 lat później – mimo trudności – roz-
poczęto jego kompleksową modernizację. 
Miała ona obejmować (m.in.) wzmocnienie 
kadłuba oraz całkowitą wymianę silników, 
systemów obserwacji technicznej i uzbrojenia. 
Z powodu cięć budżetowych, w styczniu 
1997 roku prace wstrzymano, a dwa miesiące 
później podjęto decyzję o wycofaniu okrętu ze 
służby. Ogołocony z wyposażenia kadłub 
dawnego ARA „San Luis”, podobno, istniał 
jeszcze w 2011 roku. 

Modernizacja okrętów 
typu 209 – Grecja
Obecnie Grecja dysponuje najstarszymi 

(teoretycznie) okrętami typu 209, spośród 
istniejących na świecie – prototypowymi 
209/1100 Glavkos (cztery jednostki, z których 
jedna została wycofana), a także nieco now-
szymi 209/1200 Poseidon (cztery jednostki). 
Pierwszą serię okrętów wprowadzono do linii 
w latach 1971-1972, a drugą – w latach 1979-1980. 
Najstarsza jednostka z pierwszego rzutu – 
„Glavkos” – została uznana za zbyt zużytą 
i przestarzałą. W związku z tym (9 czerwca 
2011 r.) została wycofana ze służby (liczba 
jednostek typu 209/1100 w linii spadła do 3). 

Bardzo szybko okręty zostały objęte 
pakietem modernizacyjnym w ramach progra-
mu „Neptune I” (z lat 1989-1990). Otrzymały 
wówczas: nowy system dowodzenia i zarzą-
dzania walką Kanaris (unowocześniony później 
do standardu Signaal Sinbads), system nawigacji 
inercyjnej Sperry Mk 29 Mod. 3 SINS i sonar 
obserwacji bocznej FAS-3 oraz system WRE/
ECM Thomson-Arial DR 2000. Dostosowano 
system kierowania ogniem oraz wyrzutnie 
torped do odpalania rakiet przeciwokrętowych 

UGM-84 Sub-Harpoon. Ponadto, wzmocniono 
kadłuby oraz zmodernizowano systemy łącz-
ności wewnętrznej. 

Program modernizacji zamknięto do 
grudnia 1999 roku. Dwa lata później, podjęto 
decyzję o dalszym doinwestowaniu jednostek 
typu 209 (z eksploatacji których marynarka 
wojenna Grecji była bardzo zadowolona). 
Przewidziana modernizacja, czy raczej prze-
budowa w ramach programu „Neptune II”, 
miała dotyczyć jednak tylko czterech najnow-
szych jednostek z serii 209/1200 (Poseidon). 
Okręty miały otrzymać: moduł z napędem 
niezależnym od powietrza AIP, nowy system 
dowodzenia i zarządzania walką oraz nową 
stację hydroakustyczną. Dałoby to im moż-
liwości zbliżone do nowszych okrętów pod-
wodnych typu 214, których (notabene) Grecja 
zamówiła cztery. Ostatecznie jednak – ze 
względów finansowych – programem „Nep-
tune II” objęto tylko „Okeanosa” (S-118). 
Zaoszczędzone fundusze miały umożliwić 
zakup dwóch kolejnych okrętów podwodnych 
typu 214 (w ramach programu „Archime-
des”), jednak także ten kontrakt anulowano – 
z uwagi na duże cięcia w budżecie obrony. 

W wyniku przebudowy „Okeanosa”, otrzy-
mano praktycznie nowy okręt. Oprócz reno-
wacji całego napędu oraz instalacji modułu 
sekcji systemu niezależnego od powietrza 
atmosferycznego AIP (opartego na ogniwach 
paliwowych), jednostka została przedłużona 
o ponad 6 m (długość całkowita wynosi teraz 
62,4 m, a wyporność normalna w położeniu 
podwodnym wzrosła do 1430 t). Znacznie 
wzmocniono kadłub, co umożliwia operowanie 
na większych głębokościach. Okręt zaopa-
trzono w dwa nowoczesne, niepenetrujące 
kadłuba sztywnego, maszty elektrooptyczne 
Kollmorgen Mk 76. System dowodzenia i za-
rządzania walką (z wielofunkcyjnymi konso-
lami) wymieniono na ISUS-90-46 (ze stacjami 
hydroakustycznymi Atlas CSU 3-4 i Atlas 
PRS 3-4 oraz systemem NTDS Link 11 
i systemem łączności satelitarnej SATCOM). 
Jednostka dysponuje także systemem przeciw-
torpedowym CIRCE oraz czterema nowymi 
agregatami prądotwórczymi Siemens (o łącznej 
mocy 1700 kW). Kompleksowo zmoder-
nizowany „Okeanos” wrócił (formalnie) do 
służby w październiku 2014 roku.

Dwa z trzech okrętów podwodnych 
typu 209/1400mod Heroine, 

należących do RPA. „Charlotte Maxeke” 
(S102) jest wydokowany, prezentując 

nowoczesną, siedmiołopatową, 
wolnoobrotową śrubę kompozytową 

(obojętną magnetycznie)
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m.in. kamery termowizyjnej) z okrętowych 
wyrzutni torped – mogą razić cele powietrzne 
(np. śmigłowce ZOP), morskie i lądowe 
w promieniu do 20 km.

Modernizacja okrętów 
typu 209 – Argentyna
Niemal wszystkie okręty podwodne 

typu 209 poddano (w toku służby) mniejszej 
lub większej modernizacji. Niektóre programy 
okazały się na tyle ambitne, że (w trakcie 
realizacji) przerosły możliwości budżetowe 

García w Buenos Aires. Modernizacja objęła 
(przede wszystkim) napęd i systemy obser-
wacji technicznej. Zamontowano nowe silniki 
wysokoprężne MTU 12V 493 AZ80 oraz zin-
tegrowany system walki podwodnej Signaal 
M8, w skład którego weszły (m.in.): podsystem 
kierowania ogniem H.S.A. Mk 8 Mod 24, 
radar obserwacji nawodnej Thomson-CSF 
Calypso II, system WRE/ESM Thales 
DR-2000U, telefon podwodny UT-Anlage, 
stacja hydroakustyczna aktywno-pasywna 
średniej częstotliwości Atlas Elektronik 

Kiedy wybuchła argentyńsko-brytyjska 
wojna o Falklandy/Malwiny (w 1982 roku), 
tylko ARA „San Luis” (S-31) znajdował się 
w jako takiej kondycji technicznej, umożliwia-
jącej wzięcie aktywnego udziału w konflikcie. 

Niezwykłe losy 
ARA „San Luis”
Dowodzony przez kmdr. por. Fernando 

Azcueta okręt przeprowadził (łącznie) trzy ataki 
(zakończone niepowodzeniem) na jednostki 
Royal Navy. Pierwszym celem (1 maja 1982 r.) 
była fregata rakietowa HMS „Brilliant” 
(typ 22) oraz fregata ZOP HMS „Yarmouth” 
(typ 12). Odpalone torpedy chybiły, a brytyj-
skie okręty przypuściły (trwający blisko 
20 godzin) kontratak z użyciem bomb głębi-
nowych i – co najmniej – jednej torpedy. Nie 
były jednak w stanie zlokalizować argentyń-
skiego okrętu podwodnego i strzelały – 
dosłownie – „na ślepo”. 

Drugi atak ARA „San Luis” przeprowadził 
7 dni później. Celem był – zdaniem Argentyń-
czyków – brytyjski okręt podwodny. Odpalona 
w jego kierunku torpeda Mk 37 eksplodowała, 
co uznano za trafienie. W rzeczywistości, 
wadliwie działający system naprowadzania 
spowodował, że uderzyła (prawdopodobnie) 
w dno. Brytyjczycy zaprzeczają, jakoby w ogóle 
byli wówczas atakowani. Ostatni, trzeci atak, 
miał miejsce 10 maja. Jego celem były dwie  
fregaty ZOP – HMS „Arrow” i HMS „Ala-
crity” – typu Amazon (typ 21). Podobnie jak 
za pierwszym razem, torpedy SST-4 nie dotarły 
do celu, przy czym jedna z nich miała być 
skutecznie zakłócona przez holowany system 
przeciwtorpedowy fregaty ZOP HMS „Arrow” 
(po wciągnięciu kabloliny, okazało się, że urzą-
dzenie zakłócające jest zniszczone). Poza tym, 
argentyński okręt podwodny odpalił również 
(z dystansu ok. 7000 m) torpedy w stronę 
lekkiego lotniskowca HMS „Invincible” 
(według niektórych źródeł, w salwie przeciw 
okrętom Royal Navy użyto 8 torped – 4 SST-4 
oraz 4 Mk 37, z których jedna nie opuściła 
wyrzutni) – wszystkie chybiły, przy czym 
bezpośrednim powodem wadliwego działania 
kierowanych przewodowo (kabloliną) torped 
niemieckich SST-4 były (w dużej mierze) 
błędy popełnione przez obsługę (nakrętki 
przewodów były niedostatecznie dokręcone 
i – w konsekwencji – zerwały się w trakcie 
biegu torped). 

Mimo nieskutecznych ataków torpedowych, 
argentyński okręt podwodny wprowadził duże 
zamieszanie w siłach brytyjskich. De facto, 
pojedyncza jednostka spowodowała zagrożenie 
dla pokaźnych sił Royal Navy na dużym ob-
szarze i – co najistotniejsze – nie została zloka-
lizowana. Na potrzeby kampanii, Brytyjczycy 
pośpiesznie zakupili od Amerykanów 200 tor-
ped akustycznych Mk 46 (w czasie wojny 
dostarczono tylko 50 sztuk), przeznaczonych 

użytkowników, czego najbardziej dobitnym 
przykładem może być los okrętów należą-
cych do Armada de la República Argentina. 
Obie jednostki typu Salta (209/1200) były 
dość intensywnie eksploatowane i – przy 
tym – wyraźnie niedoinwestowane. Względną 
gotowość bojową utrzymywały głównie za 
sprawą wysiłków ich załóg oraz personelu 
macierzystej bazy.

O ile na ARA „San Luis” nie dokonano 
(ostatecznie) żadnych zmian, wycofując okręt 
z eksploatacji (o czym dalej), to na bliźnia-
czym ARA „Salta” udało się przeprowadzić 
modernizację (tyle że w dużo mniejszym 
zakresie niż pierwotnie planowano). Prace 
przeprowadzono w krajowej stoczni Domecq 

CSU 3-4, sonar pasywny Thomson Sintra 
DUUG-1D i stacja pomiaru odległości Thomson 
Sintra DUUX-2C. Poza tym, odnowiono izola-
cje włazów i tuneli komunikacyjnych oraz 
wszystkie pomieszczenia. 

Wodowanie okrętu (po remoncie) odbyło 
się 4 października 1994 roku, a ponowne 
przyjęcie do służby – w maju 1995 roku. 
Okręt bazował wówczas w Mar del Plata. 
W latach 2004-2005 (w tej samej stoczni) 
dokonano wymiany baterii akumulatorów. 
Cztery lata później zmodernizowano stacje 
hydroakustyczne okrętu oraz zaktualizowano 
oprogramowanie głównego systemu dowo-
dzenia i zarządzania walką. W tej konfiguracji 
okręt znajduje się w służbie do tej pory.

Amerykańskie ciężkie 
torpedy uniwersalne 
Mk 48 Mod 6 AT ADCAP 
należą do najsilniejszej 
broni podwodnej 
w arsenale okrętów 
podwodnych typu 209 
(w tym wypadku Brazylii).

Oprócz ciężkich torped 
uniwersalnych, takich 
jak np. Mk-48 ADCAP, 
niektóre okręty 
podwodne typu 209 są 
przystosowane do 
odpalania spod wody 
rakiet przeciwokrętowych 
UGM-84 Sub-Harpoon. 
Jak dotąd, taką 
możliwość mają 
jednostki: brazylijskie 
egipskie, greckie, 
peruwiańskie 
i południowokoreańskie.

Niemiecka torpeda 
elektryczna DM2A4 
Seehecht/Seahake 
Mod 4 ER, o zasięgu 
85 mil morskich, jest 
zaopatrzona w system 
korekcji pozycji GPS 
i satelitarne łącze danych
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Stąd też musiała rozplanować siły i energię na 
kilka startów. Dodatkowo, wraz ze wzrostem 
umiejętności – z roku na rok – rośnie kon- 
kurencja ze strony innych zawodników. Służy 
w wojsku od 2012 roku. Sześć lat temu pierw-
szy raz reprezentowała 3. Flotyllę Okrętów  
w biegach narciarskich. Właśnie wtedy za-
częła się jej przygoda ze sportami zimowymi, 

którym poświęciła setki godzin treningów. 
Obecnie jest instruktorem narciarstwa biego-
wego. Dzieląc pasję ze służbą, urlopy stara się 
spędzać w górach. Jak przyznała, na co dzień 

Marynarze na narciarskim podium
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Na pierwszy rzut oka, sporty zimo-
we – rozgrywane najczęściej  
w górach – są odległe od służby 
na morzu, jednak to właśnie  

w biegach narciarskich reprezentanci 3. Flotylli 
Okrętów od lat osiągają duże sukcesy. Również 
w tym roku, marynarze pokazali hart ducha 
oraz wolę walki – udowadniając, że niestraszne 
są im górskie trasy. W zmaganiach spor-
towych uczestniczyło 92 żołnierzy (w tym 
24 kobiety), skupionych w 11 drużynach – 
reprezentujących poszczególne jednostki 
wojskowe. Rozegrano trzy konkurencje: 
sprint (na dystansie 1200 metrów),  
sztafetę (3 razy 2400 m) oraz bieg (na  
dystansie 15 km). Przeprowadzono je  
w kategoriach – mężczyźni do 35 lat, 
mężczyźni powyżej 35 lat oraz kobiety. 

Wśród zawodniczek wyróżniła się  
mat Justyna Tomala, która zajęła pierw-
szą pozycję w biegu sprinterskim i drugą 
w biegu na 15 km. Na podstawie osiąg-
niętych wyników, zajęła ona 1. miejsce  
w klasyfikacji OPEN – Mistrz Wojska 
Polskiego w kategorii kobiet. Ten sukces 
uznała za szczególny, podparty ciężką 
pracą (w ramach przygotowań do zawo-
dów) – zwłaszcza że narciarstwo biegowe 
jest dyscypliną, która wymaga treningu 
w odpowiednich warunkach. Najwięk-
szym wyzwaniem był sam moment startu – 
wymagający dużej koncentracji i mogący 
decydować o zwycięstwie, gdy liczy się każda 
sekunda. Za najtrudniejszy uznała bieg sprin-
terski, wymagający całego dnia zmagań – od 
eliminacji, przez biegi pośrednie, do finału. 

Podczas Otwartych Zawodów Wojska Polskiego w Narciarstwie Biegowym o puchar Dowódcy 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – odbywających się 17-23 lutego w Jakuszycach – reprezentanci 
Marynarki Wojennej zajęli miejsca na podium. W klasyfikacji zespołowej oraz w biegu sztafetowym, 
reprezentacja gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów zajęła 2. miejsce.

wspierają ją zarówno bliscy jak i trener.  
Jednocześnie podkreśliła, że o ile przełożeni 
pozwalają jej realizować pasje sportowe, to  
na pierwszym miejscu zawsze są obowiązki 
służbowe.

Wśród mężczyzn, reprezentujących gdyń-
ską flotyllę, najlepiej spisał się st. chor. sztab. 
mar. Wojciech Szczybelski, który stanął na 

najwyższym miejscu podium w klasy-
fikacji biegu na 15 km. Ponadto, wywal-
czył 2. miejsce w biegu sprinterskim.  
Startował w kategorii mężczyzn powy-
żej 35 lat. Oprócz tego, zajął 3. miejsce 
w biegu na 15 km OPEN (w kategorii 
M50). Uzyskane wyniki są dla niego 
powodem do dumy, a zarazem moty- 
wacją do stałego utrzymywania formy  
i dbania o satysfakcję wynikającą  
z aktywności sportowej. Za najtrud- 
niejszą konkurencję uznał bieg na  
15 km (indywidualny), który wygrał – 
mając tylko sekundę przewagi nad  
drugim zawodnikiem.

Obecnie jest instruktorem wychowania 
fizycznego w Dywizjonie Okrętów Bojo-
wych. Od lat startuje w zawodach zimo-
wych i zachęca do tego również innych 
marynarzy. Cieszy go, że też zaczęli 
osiągać sukcesy sportowe. W Marynarce 
Wojennej służy od 1998 roku (wcześniej, 
kilka lat był w wojskach lądowych i siłach 
powietrznych). Realizując program  

zajęć sportowych i przeprowadzając okresowe 
egzaminy sprawnościowe, stara się wyłowić  
i przygotować nowych zawodników. Tak jak 
wcześniej opisana zawodniczka, również on 
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Kadra gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów 
podciągała się na drążku, rozgrywała 
turniej tenisa stołowego, wyciskała 

sztangę leżąc,wiosłowała na ergonometrach 
oraz rozegrała mecze w unihokeja. Na pływalni 
krytej KPW Gdynia zorganizowano zawody 
w pływaniu stylem dowolnym oraz godzinną 
sztafetę pokonywaną przez zawodników po 
100 m (liczył się łączny dystans uzyskany przez 
zawodników drużyny w zadanym czasie). 

W 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowa-
dzono (m.in.) mistrzostwa w tenisie stołowym 
(zwyciężył 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-
-Minowych, drugie miejsce zajęła Komenda 
Portu Wojennego Świnoujście, a trzecie – 
13. Dywizjon Trałowców) oraz wspólny bieg 
na dystansie 3 km (na terenie portu wojennego).

Duch sportu wojskowego opanował także 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 
w Ustce. Tam również miał miejsce (m.in.) 
turniej tenisa stołowego. 

Celem zmagań sportowych było nie tylko 
wyłonienie najlepszych, ale (przede wszystkim) 
popularyzacja dyscyplin sportu oraz aktyw-
ności fizycznej. Uprawianie sportu przyczynia 
się do zachowania odpowiedniej sprawności, 
niezbędnej do wykonywania codziennych 
obowiązków służbowych, ale także kształtuje 
charakter. Przyczynia się do przełamywania 
własnych ograniczeń – uczy wytrwałości 
w dążeniu do wyznaczonych celów. 

Popularyzując aktywność sportową, ważne 
jest podkreślanie faktu, że nie służy ona groma-
dzeniu medali i tytułów, ale wzbogaceniu samych 
siebie. Sukcesy indywidualne i zespołowe są 
również osiągnięciami MW.

Zgodnie z rozkazem dowódcy generalnego RSZ, 18 lutego był dniem 
sportu wojskowego. Żołnierze uczestniczyli w zajęciach sportowych 
i zawodach. Reprezentanci MW rywalizowali także – w styczniu 
i w lutym – w ekstremalnych biegach w Słupsku i Warszawie.

*    *    *
Sprawdzianem kondycji formacji munduro-

wych są biegi po trudnym terenie, przeprowa-
dzane w pełnym umundurowaniu (w obuwiu 
wojskowym) i z plecakiem ważącym 10 kg. 
W VI Ćwierćmaratonie Komandosa w Słup-
sku – 25 stycznia – reprezentanci 3. FO zajęli 
4. miejsce (w klasyfikacji generalnej). Najlepszy 
wynik osiągnął ppor. mar. Roman Błoński, 
który zajął 18. miejsce. 
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Sportowa rywalizacja

MAT JUSTYNA TOMALA
Aktywny tryb życia 

towarzyszy mi odkąd pamiętam. 
Narciarstwo biegowe jest jednym 
z najtrudniejszych sportów, gdyż 

łączy wiele elementów koordynacji 
ruchowej. Jestem raczej takim typem 
człowieka, który wybiera trudniejszą 
ścieżkę życia i wyzwania są dla mnie 
czymś odgrywającym ważną rolę –

zarówno w życiu zawodowym 
jak i prywatnym.

ST. CHOR. SZTAB. MAR. WOJCIECH 
SZCZYBELSKI

Sport w wojsku jest bardzo 
istotny. Wysportowany żołnierz 
potrafi i może więcej. Nie tylko 

rozwija fizycznie, ale również pozwala 
być przygotowanym psychicznie na 

trudne warunki, także bojowe. 
Przełożeni wspierają inicjatywy 

sportowe, doceniają nasze sukcesy 
podczas zawodów i turniejów oraz 
dbają o to, by sport był widoczny. 

W XI Półmaratonie Komandosa o Puchar 
Rektora-Komendanta WAT – 8 lutego – pobiegło 
8 marynarzy. Najlepszy wynik wywalczył 
mar. pchor. Daniel Kamiński (102. miejsce), 
reprezentujący gdyńską Akademię MW.

spędza część urlopu – wykorzystując zdobytą 
wiedzę – jako trener biathlonu. Korzysta 
z każdej sposobności, by trenować tę dyscyplinę 
sportu w naturalnych warunkach zimowych 
(na śniegu). Jak podkreślił, pasja jest tu 
bardzo ważna, bowiem „ciągnie nas do przodu 
i pozwala się zrelaksować”. Biegami narciar-
skimi zainteresował się (na poważnie) 12 lat 
temu – dzięki synowi, który brał udział w zimo-
wych wyjazdach treningowych do Jakuszyc. 
Oprócz tego, uprawia inne dyscypliny – biegi 
przełajowe i pływanie. Funkcja sprawowana 
w Dywizjonie Okrętów Bojowych wręcz 
wymusza zachowanie wysokiej sprawności 
fizycznej. Angażuje się również w organizo-
wanie zawodów, w tym: biegów na orientację, 
maratonów i półmaratonów.

Duży sukces w biegu sztafetowym (2. miej-
sce) osiągnęła drużyna w składzie: mat Justyna 
Tomala, mat Kamil Włodarczyk i st. chor. 
sztab. mar. Wojciech Szczybelski. Zdaniem 
reprezentantów 3. Flotylli Okrętów, sukces 
jest efektem nie tylko wytężonej pracy 
(prowadzonych treningów), ale też dobrej – 
koleżeńskiej atmosfery panującej w zespole.  
Znają się od dawna, razem trenują i się 
wspierają – szczególnie w najtrudniejszych 
momentach. 

Chociaż kolejne zawody odbędą się dopiero 
za rok, to stale dbają o kondycję fizyczną 
i zdrowy tryb życia. W ten sposób przygoto-
wują się nie tylko do zawodów w biegach 
narciarskich, ale i do przyszłych startów 
w ramach innych dyscyplin sportu.
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a wielu słyszało o katastrofach „Lusitanii” oraz 
„Jana Heweliusza”. Znane są spektakularne 
zatonięcia okrętów, w tym krążownika linio-
wego HMS „Hood”. Ilu z nas jednak wie co-
kolwiek o zatonięciu: kutrów „Zag 14” (zimą 
1960 r.) i „Wła 87” (wiosną 1984 r.), lugro-
trawlerów „Czubatka” (wiosną 1952 r.) i „Cy-
ranka” (jesienią 1956 r.), holownika „Żubr” 
(zimą 1935 r.), pogłębiarki „Rozgwiazda” 
(jesienią 2008 r.)? Dla upamiętnienia tych 
mało znanych ofiar morza powstał wiersz 
„Rybak 180”. Chociaż porusza się w tematyce 
pracy rybaków, na pozór mało inspirującej, 
wydaje się ukazywać także jej piękno. Każdy 
rybak morski musi mieć w sobie coś z wojow-
nika, romantyka i żeglarza. W rejs kutrem 
rybackim są wpisane takie pojęcia jak: 
zachód lub wschód słońca, gwiazdy, sztorm, 
szum morza, zdobycz, kra lodowa, czasem 
także śmierć. Rymy wiersza są parzyste 
jednosylabowe (męskie), choć rymowana 
średniówka fakultatywnie przewraca ten 
układ do góry nogami – dając złudzenie 
rymów przeplatanych zamiennie, męskich 
i żeńskich (wielosylabowych). 

A cóż to takiego ta „średniówka”? To nic 
innego, jak stała rytmiczna pauza po okreś-
lonej – zawsze tej samej – liczbie sylab 
w wersach. W tradycyjnej poezji polskiej 
przyjęła się średniówka po piątej sylabie – 
w jedenastozgłoskowcu oraz po siódmej – 
w trzynastozgłoskowcu (flagowym przykładem 
jest mickiewiczowski „Pan Tadeusz”). 

Pięć lat temu, w Rowach koło Ustki, spotka-
łem dwie dziewczyny pracujące (od rana do 
wieczora) w sezonowej księgarni namiotowej. 
Całymi dniami przebywały blisko złotej bał-
tyckiej plaży i morskiego brzegu, a jednak 

Morze, które żywi i bogaci

L I R Y K A  N A  F A L I 

W „Liryce na fali” podejmiemy 
pozornie przyziemny temat, 
czyli pracę zawodową. Odda-
limy się nieco od wątków 

okrętowych, jednakże poruszać się będziemy 
w obszarze związanym z morzem, które ma 
różne oblicza. Od prestiżowego, kapitańskiego, 
nurzającego się w egzotycznych falach na 
luksusowych liniowcach pasażerskich, po te 
w smarach w zęzie jakiegoś małego frachtowca. 
Od komandorskiego na fregacie, po planistycz-
ne – w biurze na lądzie. Wreszcie, od tego suro-
wego, rybackiego – po te sezonowe, w handlu 
przy plażach. Każda z tych ról jest tak samo 
ważna, tak samo potrzebna – choć w jednym 
wypadku będziemy mieli do czynienia z presti-
żem i śnieżnobiałymi dodatkami do munduru, 
a w innym z brudną, niebezpieczną pracą 
fizyczną, szarzyzną i wyniosłym wzrokiem 
szczurów lądowych. 

Poruszaliśmy już trudny temat niebezpie-
czeństw wpisanych w służbę wojskową na 
morzu. Dziś oddamy liryczny hołd zawodom 
cywilnym, osobom wykonującym zadania na 
morzu, dla morza i dla społeczności Wybrzeża. 
Zrobimy to na dwa sposoby – wierszem obrazem 
i wierszem tradycyjnym. Otulimy lirycznym 
obłokiem zwyczajnych polskich rybaków 
morskich z tzw. „żółtków” (czyli małych 
i średnich kutrów rybackich, przez lata malowa-
nych na żółto) oraz dziewczyny ciężko pracujące 
(w sezonie) w handlu przy deptakach, w miej-
scowościach nadmorskich.

Zacznijmy jednak od tych pierwszych. 
Każdy chyba zna historię zatonięcia „Titanica”, 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił ten rok – uchwałą z 16 października 2019 r. –  
„Rokiem zaślubin Polski z morzem w Pucku”. 10 lutego 2020 r. upływa 100. rocznica tego ważnego 

wydarzenia, dokonanego przez dowódcę Frontu Pomorskiego gen. Józefa Hallera. Morze, to nie tylko 
linia brzegowa i okręty. Morze, to dobro ogólnonarodowe – z licznymi gałęziami gospodarki (przemysłem 

stoczniowym, handlem, rybołówstwem i turystyką) – to bałtyckie plaże, nadmorskie bulwary i deptaki, 
ośrodki wypoczynkowe i mariny; to także ludzie, którzy wykonują tu ciężką i niebezpieczną pracę. 

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl

W księgarni 
nadmorskiego 
deptaku 186
18 VIII 2015 r.

Siedzą w Rowach dziewczyny
Wieczory winem roszą
Pierzchają im godziny
Które w plecakach noszą

Swych ciężkich pracą smutną
W wesołym słońcu plaż
Którego dziś i jutro
Nie będą mogły kraść

Bo choć dotarły z trudem
W szum bryzy morskich fal
W sezonie złotym długim
Nie dotkną ich... lecz w dal

Myślami spojrzą w bryzę
Marzeniem słońce tkną
Przyzdobią ciałem bliżej
Księgarnię mądrą swą

W której pracują latem
Na rok kolejny snów
Spowite książek wiatrem
Nie skoczą w piany puch

Bałtyku pieśni błogiej
Która nie dla nich już
Choć solą pachną obie
Kamila z Kasią, cóż...

Bo z Gdańska jest Kamila
Co życia pcha maraton
Jak Kasia ze Szczecina…
Odległe morskim światom...

żadnej z nich nie było dane cieszyć się bielą 
morskiego piasku i oddychać mgiełką mor-
skich fal. Tak powstał wiersz „W księgarni 
nadmorskiego deptaku 186”. To zwykły 
wiersz, bez technicznych atrakcji. Niemniej, 

Rybak 180
9-22 XI 2018 r.

w jakiś sposób, zwraca uwagę na osoby, które 
pracują na polskim Wybrzeżu. Pierwsza i ostatnia 
strofa wiersza ma wersy siedmiozgłoskowe – 
z rymami żeńskimi, a 5 środkowych strof jest 
napisanych na zmianę – siedmiozgłoskowcem 
i sześciozgłoskowcem. Wersy sześciozgłoskowe 
mają rymy męskie. Mam nadzieję, że wiersz 
wzbudzi w nas nutę zadumy.
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Autor prezentowanej książki – na 
co dzień rzecznik prasowy Ośrodka 
Badawczo-Rozwojowego Centrum 

Techniki Morskiej S.A. w Gdyni – przekazał 
(z Grzegorzem Świątkiem, także zaangażo-
wanym w poszukiwanie zaginionego okrętu) 
dyrektorowi placówki Tomaszowi Miegoniowi 
zbiór blisko 50 pamiątek, których darczyńcą 
była Maria Potocka – córka siostry por. mar. 
Mariana Mokrskiego, oficera nawigacyjnego 
ORP „Orzeł”, który zaginął z całą załogą 
podczas ostatniego wyjścia w morze.  

Hubert Jando zainteresował się tematem 
„Orła” już w dzieciństwie – ojciec jest emery-
towanym oficerem MW. W domu rodzinnym 
nie brakowało rozmów o historii okrętu – zbu-

dowanego (w dużej mierze) dzięki ofiarności 
polskiego społeczeństwa. Zebrano wówczas – 
przy wsparciu Ligi Morskiej i Kolonialnej – 
ponad 8 mln zł (resztę pieniędzy na budowę 
„Orła” wyłożyło państwo polskie). 

Efektem wieloletniej pasji autora stały się 
(prowadzone od lat) badania poświęcone 
poszukiwaniu okrętu. Przejrzał blisko 30 tysię-
cy dokumentów – pochodzących z archiwów 
polskich, brytyjskich i holenderskich. 

Wicedyrektor placówki Aleksander Gosk 
zaznaczył, że chęć rozwikłania tajemnicy „Orła” 
dowodzi, że nie brakuje osób zainteresowanych 
poznawaniem historii Marynarki Wojennej.

Autor książki oraz Grzegorz Świątek przed-
stawili historię i okoliczności towarzyszące 

zniknięciu okrętu. Przybliżyli również teorie, 
jakie wokół tego narosły, a także działalność 
poszukiwawczą w ramach ekspedycji „Orzeł 
BalexMetal” i „Santi – odnaleźć ORŁA” oraz 
prowadzonych przez Marynarkę Wojenną. 
W trakcie siedmiu wypraw, na Morzu Północ-
nym odnaleziono blisko sto wraków (w tym 
okrętu podwodnego HMS „Narwhal”).

Zaprezentowano także model ORP „Orzeł” 
(w skali 1:38), przekazany (w 2017 roku) przez 
prof. Mariana Zembalę – kardiochirurga, byłego 
ministra zdrowia, a prywatnie miłośnika morza.

Pierwsze wydanie książki miało miejsce 
w 2015 roku. Publikacja powstała na podstawie 
rozprawy doktorskiej autora (napisanej pod 
kierunkiem kadm. prof. dr. hab. Antoniego 
Komorowskiego), obronionej na Uniwersytecie 
Gdańskim w 2013 roku. Najnowsze wydanie 
zostało poprawione i uzupełnione o dodatkowe 
informacje i materiały. W książce znalazło się 
kilkanaście nowych zdjęć, pozyskanych od 
krewnych członków załogi. Zamieszczono też 
wyniki poszukiwań wraku ORP „Orzeł”, prowa-
dzonych w latach 2016-2017.

W zakończeniu książki autor podkreślił, że 
temat historii „Orła” nie został zamknięty – 
problemy badawcze wokół jego tajemniczego 
zaginięcia wciąż wymagają wyjaśnień. 

Książkę opatrzono licznymi przypisami, 
w tym do zagranicznych materiałów oraz 
tekstów źródłowych. Zawiera również tablice 
z wykazem marynarzy, którzy służyli na 
ORP „Orzeł” w trakcie kolejnych patroli 
bojowych – także tego ostatniego. Do tego, 
znajdują się w niej ilustracje – w tym kolorowe – 
oraz mapy opatrzone komentarzem, wzboga-
cające treść publikacji.  

Obecnie, dr Hubert Jando i Grzegorz Świątek 
są konsultantami powstającego nowego filmu 
polskiego „Orzeł. Ostatni patrol”. Zdobyli 
także (w 2019 roku) I nagrodę (za najlepszy 
projekt eksploracyjny) podczas VIII Inter-
national Shipwreck Festival. Przygotowują się 
też do kolejnej wyprawy mającej na celu 
odnalezienie ORP „Orzeł”.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

też do kolejnej wyprawy mającej na celu 

W gdyńskim Muzeum Marynarki Wojennej odbyła się – 10 lutego – 
promocja książki dr. Huberta Jando pt. „ORP ORZEŁ – historia 
i hipotezy jego zatonięcia”. Wydarzenie miało związek z 81. rocznicą 
oficjalnego wejścia okrętu do portu w Gdyni. Jest on najbardziej 
znanym polskim okrętem podwodnym z okresu II wojny światowej, 
a jego zaginięcie – podczas patrolu na Morzu Północnym, na przełomie 
maja i czerwca 1940 roku – stanowi jedną z nierozwiązanych zagadek 
w historii morskiego rodzaju sił zbrojnych. 

Na tropie tajemnicy „Orła”
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Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej – utworzony 
19 lutego 1920 roku – był pierwszą instytucją państwową 
realizującą zadania hydrograficzne na rzecz odrodzonej 

Rzeczpospolitej Polskiej. Data ta jest uznawana za początek 
funkcjonowania polskiej służby hydrograficznej – działającej zarówno 
w strukturach Marynarki Wojennej jak i cywilnej administracji morskiej. 

Z okazji jubileuszu, w auli Biblioteki Głównej AMW odbyła się 
uroczystość, w której wzięli udział (m.in.): przedstawiciele jednostek 
i instytucji MW, urzędów morskich, instytucji naukowo-badawczych 
i ośrodków akademickich, byli dowódcy MW i szefowie Biura 
Hydrograficznego MW, a także była kadra BHMW i Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW.

Uroczystości towarzyszyła wystawa okolicznościowa, prezentująca 
bogatą historię i współczesność polskiej służby hydrograficznej. Jej 
otwarcia dokonał inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański oraz 
szef BHMW kmdr Dariusz Kolator. Wśród eksponatów znalazły się  
przykładowe mapy nawigacyjne i wydawnictwa nautyczne, plansze 
tematyczne oraz dawny i obecny sprzęt specjalistyczny. Przypomniano 
także postacie twórców polskiej hydrografii morskiej oraz pierwszy 
polski okręt hydrograficzny – ORP „Pomorzanin“.

Złożono kwiaty w Kwaterze Pamięci Cmentarza MW w Gdyni, gdzie 
spoczął adm. Józef Unrug – pierwszy szef Urzędu Hydrograficznego MW. 
W oksywskim kościele garnizonowym MW odsłonięto tablicę 
poświęconą kadrze i pracownikom służby hydrograficznej MW.

100 lat polskiej służby hydrograficznej
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W Gdyni odbył się – 16-18 stycznia – X Festiwal Kolęd 
i Pastorałek Wojska Polskiego im. biskupa polowego 
gen. broni Tadeusza Płoskiego „Nadmorska Kolęda”. 

Hej kolęda, kolęda...

Dziesiąta, jubileuszowa edycja wy-
darzenia – współorganizowanego 
przez Klub MW „Riwiera” – była 
okazją do podsumowania działal-

ności festiwalu oraz doskonalenia warsztatu 
artystycznego uczestników, którzy zaprezen-
towali współczesne aranżacje kolęd 
i pastorałek. Do Gdyni przybyło dwanaście 
zespołów wokalnych i wokalno-instrumen-
talnych oraz jedenastu solistów. 

Festiwal zainaugurował występ Zespołu 
Wokalnego Klubu MW „Riwiera”. Kierow-
nik działu środowiskowego placówki Marek 
Gałęzowski zaznaczył, że z racji jubileuszu 
festiwalu zaproszono reprezentantów 
klubów wojskowych, z których wywodzili 
się laureaci poprzednich edycji. Zwrócił 
uwagę na duże zaangażowanie jednostek 
wojskowych we wspieranie działalności 
artystycznej reprezentantów. 

Drugiego dnia, w sali widowiskowej Klubu 
3. Flotylli Okrętów na Oksywiu rozpoczął 
się przegląd wykonawców. Kierownik klubu 
Joanna Janicka-Drzeżdżon zwróciła uwagę na 
rosnącą popularność tego typu wydarzeń, co 
przejawia się ciepło przyjmowanymi przez 
publiczność występami zespołów wojskowych. 
Podkreśliła dobrą współpracę z „Riwierą”.

Jurorzy oceniali występy pod kątem doboru 
repertuaru, kreatywności oraz prezencji. Jed-
nym z utworów musiała być tradycyjna kolęda, 
drugim – dowolny utwór o tematyce świątecznej. 
Przewodnicząca jury Jolanta Wojtaś-Zapora 
(Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej 

w Warszawie) powiedziała – Trzeba się 
cieszyć, że mamy tak wspaniałe osoby podejmu-
jące się występów z tradycyjnym repertuarem. 
Inny członek jury, ppor. mar. Paweł Kołodziej 
(Orkiestra Reprezentacyjna MW) dodał, że 
takie „spotkania z muzyką” pozwalają prze-
kazać młodzieży wartości przydatne zarówno 
w życiu wojskowym jak i cywilnym. 

Koncert laureatów odbył się w Kościele 
Garnizonowym MW pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu. Wśród 
gości byli: szef Zarządu Morskiego-zastępca 
inspektora MW kadm. Krzysztof Zdonek, 
szef sztabu 3. FO kmdr Artur Kołaczyński, 
wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-
-Spychała oraz kierownik Klubu MW „Riwiera” 
kmdr por. Klaudiusz Nowaczyk. Gospodarzem 
finału był dziekan Dekanatu MW ks. kmdr 
Zbigniew Rećko, który zaznaczył, że wyda-
rzenie wpisało się także w kontekst 100-lecia 
zaślubin Polski z morzem, gdyż śpiewane 
utwory od lat były obecne w życiu ludzi związa-

nych z polskim Wybrzeżem.
I miejsce w kategorii zespołów wokal-

nych zajął zespół „Diorama” z Klubu 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich 
w Rzeszowie. Wśród solistów najlepsza 
okazała się Małgorzata Boć, reprezen-
tująca kościół garnizonowy w Rzeszowie. 
Wyróżnienie to miało dla artystki znaczenie 
szczególne, gdyż wystąpiła w I edycji 
festiwalu w 2011 roku. Po latach posta-
nowiła spróbować swoich sił raz jeszcze, 
tym razem wygrywając.

Grand prix X edycji festiwalu zdobyła 
Aleksandra Stawarz z Klubu 21. Brygady 

Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dla 
niej i dla pozostałych wykonawców z zespołu 
„Diorama” było to ukoronowanie długich 
przygotowań do występu w Gdyni. 

Na zakończenie, wspólnie zaśpiewano jedną 
z najstarszych kolęd – „Bóg się rodzi”.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl



 

O
R

P
 „Ślązak”

O
kręt zbudow

ano w
 PG

Z Stocznia W
ojenna Sp. z o.o. w

 G
dyni (do 2017 roku – Stocznia M

arynarki W
ojennej) na licencji niem

ieckiej, jako kolejnego przedstaw
iciela udanej serii M

EKO
 A-100 

(M
ehrzw

eck-K
om

bination). Jednostkę zaprojektow
ano jako korw

etę rakietow
ą, jednak w

 trakcie budow
y przeklasyfikow

ano ją na okręt patrolow
y, a ostatecznie – korw

etę patrolow
ą. Uroczystość 

pierw
szego podniesienia bandery w

ojennej i proporca M
W

 m
iała m

iejsce 28 listopada 2019 roku. M
atką chrzestną została M

aria W
aga. O

krętem
 dow

odzi km
dr ppor. Sebastian K

ała.

Podstaw
ow

e dane taktyczno-techniczne O
R

P „Ślązak” w
 2020 roku: 

w
yporność norm

alna − 2200 t; w
yporność bojow

a – 2400 t; długość całkow
ita – 95,2 m

; szerokość całkow
ita − 13,5 m

; zanurzenie (w
yporność norm

alna) − 4,4 m
; napęd (w

 układzie CO
D

AG
) – 

2 silniki w
ysokoprężne M

TU
 12V 595 TE90 (o m

ocy nom
inalnej 3240 kW

 każdy), turbina gazow
a G

eneral Electric/Avio LM
-2500 (o m

ocy nom
inalnej 25000 kW

), pom
ocniczy pędnik azym

utalny 
Schottel, 4 zespoły prądotw

órcze (o m
ocy 600 kW

 każdy); 2 śruby pięciołopatow
e o zm

iennym
 skoku pióra; dw

a niezależne stery; prędkość m
aksym

alna (oficjalnie) – ponad 30 w
ęzłów

; zasięg 
operacyjny (projektow

any) − 4500 m
il m

orskich (przy prędkości ekonom
icznej); autonom

iczność – 30 dób; uzbrojenie – pojedyncza uniw
ersalna arm

ata kal. 76 m
m

 (3”) L/62 O
TO

 M
elara „Super 

R
apid”, 2 (2 x 1) autom

atyczne (z funkcją naprow
adzania m

anualnego) arm
aty kal. 30 m

m
 M

arlin-W
S; 4 (4 x 1) zestaw

y rakietow
e do pocisków

 przeciw
lotniczych krótkiego zasięgu „G

rom
”, 4 (4 x 1 ) 

w
ielkokalibrow

e karabiny m
aszynow

e kal. 12,7 m
m

 ZM
T W

K
M

-B
m

; system
y obserw

acji technicznej i hydroakustycznej, w
 tym

 – zintegrow
any system

 dow
odzenia i zarządzania w

alką Thales TACTICO
S, 

radar w
ielofunkcyjny Thales SM

AR
T-S M

k-2 3D
, dalocelow

nik kierow
ania ogniem

 z radarem
 m

ikrofalow
ym

 Thales STIR
 1.2 EO

 (STIN
G

-EO
) M

k-2, system
y w

ym
iany danych taktycznych N

TD
S 

(Link-11/22 i Link 16), system
y łączności i kom

unikacji satelitarnej O
R

B
IT, sonar naw

igacyjno-ostrzegający L3 ELAC N
autic Vanguard, głow

ica elektrooptyczna Thales „M
irador”; załoga – 97 osób.

TEKST I RYSUNEK – SŁAWOMIR J. LIPIECKI


