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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” – 
zdj. Sebastian Smuga/BLMW 

Szanowni Czytelnicy!

Polska Marynarka Wojenna świętowała stulecie swego istnienia. Podczas rok 
trwających obchodów jubileuszu oddano hołd poprzednikom oraz wypełniono 
testament bohaterskiego dowódcy Floty i obrońcy Helu adm. Józefa Unruga. 

Biało-czerwoną banderę podniósł – 28 listopada 2017 roku – nowoczesny niszczyciel 
min ORP „Kormoran”. W ramach czerwcowego Święta Marynarki Wojennej  
zorganizowano paradę morską i lotniczą na Zatoce Gdańskiej, w której wzięły 
udział także zaproszone okręty flot zagranicznych. 

Z okazji 100-lecia morskiego rodzaju sił zbrojnych przygotowano liczne 
wydarzenia kulturalne i wystawiennicze, festyny i koncerty. Pamiętając o bogatych 
tradycjach i pełnej chwały historii Marynarki Wojennej, społeczeństwu przybliżono 
jej współczesne oblicze i zadania wykonywane w ramach Sił Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz sojuszu północnoatlantyckiego. 

Publikujemy wywiad – w rubryce„Zawód marynarz” – z inspektorem Marynarki 
Wojennej wiceadm. Jarosławem Ziemiańskim, który przybliża ważne dla przyszości 
polskich sił morskich kwestie związane m.in. z modernizacją sił okrętowych.

W artykule „Flota spod biało-czerwonej” przedstawiamy obszerną relację 
z uroczystego zwieńczenia – 28 listopada – obchodów jubileuszu Marynarki Wojennej. 

Kulisy wydania historycznego dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 
przybliżamy w artykule „Rozkazuję utworzyć marynarkę polską”, natomiast artykuł 
„Zwycięstwo pod Oliwą” przenosi nas do czasów floty króla Zygmunta III Wazy. 

Polecamy analizy „Trudne partnerstwo NATO – Rosja” i „Deutsche Marine stawia 
na fregaty”, a także reportaż z największych tegorocznych manewrów wojskowych 
„Anakonda 2018” oraz kolejną część „Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej”.

Wyjątkowe „Opowieści z kubryka” przeniosą nas – „Pod żaglami ORP ISKRA na 
krańce świata” – do niezwykłego rejsu dookoła globu polskiej barkentyny szkolnej. 
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–

W Porcie Wojennym Świnoujście odbyło się – 9 listopada – 
uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego.   

Dowodzenie związkiem taktycznym – od kadm. Krzysztofa Zdonka – 
przejął kmdr Piotr Nieć. Obecni byli przedstawiciele władz 
samorządowych, kombatanci oraz poprzedni dowódcy flotylli.

Podczas zbiórki pododdziałów, stojących w zwartym szyku przed 
okrętem dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kadm. X. 
Czernicki”, inspektor Marynarki Wojennej kadm. Jarosław Ziemiański 
podziękował kadm. Krzysztofowi Zdonkowi za wzorowe dowodzenie 
flotyllą od maja 2016 roku, jednocześnie życząc mu dalszych 
sukcesów w służbie – decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka, będzie on pełnił obowiązki szefa Zarządu Morskiego-
-zastępcy inspektora MW. Obejmującemu dowodzenie kmdr. Piotrowi 
Nieciowi złożył życzenia wszelkiej pomyślności na nowym 
stanowisku oraz satysfakcji z pełnienia służby w 8. FOW. 

Głównym zadaniem świnoujskiej flotylli jest obrona polskich 
obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej 
strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. Trzon jej 
sił okrętowych tworzą: 2. Dywizjon Okrętów Transportowo-
-Minowych, 12. Dywizjon Trałowców oraz 13. Dywizjon Trałowców 
(bazujący w Gdyni). Siły brzegowe reprezentuje 8. Dywizjon 
Przeciwlotniczy i  8. Batalion Saperów. Wsparcie logistyczne 
zapewnia Komenda Portu Wojennego Świnoujście. 
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Jakie znaczenie ma przeniesienie siedzi-
by Inspektoratu Marynarki Wojennej 

z Warszawy do Gdyni?
Mówiąc wprost, znacząco ułatwia bieżący 

kontakt ze związkami taktycznymi, z dywi-
zjonami, dowódcami okrętów oraz jednostka-
mi brzegowymi Marynarki Wojennej. Nie bez 
znaczenia jest również możliwość codziennego 
kontaktu z przemysłem stoczniowym, który 
buduje nowe jednostki i remontuje te, które 
służą w morskim rodzaju sił zbrojnych.  
Ponadto, w tym samym kompleksie 
budynków – w którym znajduje się 
siedziba Inspektoratu Marynarki 
Wojennej – mieści się Centrum  
Operacji Morskich-Dowództwo 
Komponentu Morskiego. Można  
powiedzieć, że sąsiadujemy z Sze- 
fostwem Techniki Morskiej Inspek-
toratu Wsparcia Sił Zbrojnych.  
Niedaleko znajdują się także ko- 
mórki Inspektoratu Uzbrojenia  
Ministerstwa Obrony Narodowej.  
Pozytywne efekty naszej służby  
w nowym miejscu będą widoczne  
z miesiąca na miesiąc.

Co jest obecnie priorytetem 
dla Marynarki Wojennej?

Przede wszystkim, pracujemy nad 
projektami zawartymi w pro- 
gramie operacyjnym „Zwalczanie 
zagrożeń na morzu”. Zawarto  
w nim ponad dwadzieścia zadań, 
związanych z rozwojem Marynarki 
Wojennej w ciągu najbliższych kilku-
nastu lat. Staramy się skupiać na  
tych projektach, które są naj- 
bardziej zaawansowane. Pamiętamy 
również o zadaniach, do jakich  
Marynarka Wojenna została powo- 
łana. W tym kontekście, najważniejsza jest 
budowa głównych sił floty, czyli okrętów  
nawodnych i podwodnych. 

Najważniejsze zadania Marynarki 
Wojennej to zapewnienie morskiego 

bezpieczeństwa Polsce i udział w działa-
niach sił morskich NATO.

Zobowiązania sojusznicze są bardzo ważną 
kwestią – nie tylko dla Marynarki Wojennej, 
ale dla całych sił zbrojnych. Ich realizacja 
świadczy o naszej wiarygodności jako członka 
NATO. Te zobowiązania są bardzo szczegółowo 
określone przez sojusz północnoatlantycki. 

Czy uda nam się pozyskać okręty pod-
wodne w ciągu najbliższych kilku lat?

Budowa okrętów podwodnych jest przedsię-
wzięciem bardzo kosztownym. Zaryzykowałbym 
stwierdzenie, że jest to drugi w kolejności naj-
bardziej kosztowny projekt w naszych siłach 
zbrojnych, zaraz po projekcie obrony powietrz-
nej kraju. Problem w tym, że budżet – jakim 
dysponuje polska armia – jest ograniczony. 
Zadaniem inspektora Marynarki Wojennej jest 
przekonanie decydentów o tym, jak ważne –  

z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski –
jest posiadanie okrętów podwodnych oraz  
jaka jest ich rola w systemie bezpieczeństwa, 
zarówno państwa jak i NATO. 

Czy uda nam się zachować ciągłość 
szkolenia kadry służącej na okrętach 

podwodnych?
Jednostki typu Kobben są stopniowo wycofy-

wane ze służby. Nie chcemy doprowadzić do 
sytuacji, w której zostaniemy z jednym okrętem 
podwodnym typu Kilo, mając wyszkolone  
załogi kilku okrętów podwodnych. Staramy 
się uzyskać tak zwaną zdolność pomostową, 
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która pozwoli nam zachować wyszkoloną kadrę 
okrętów podwodnych do momentu, kiedy  
będzie możliwe sfinansowanie nowych jed-
nostek podwodnych. Okręty nawodne – takie 
jak korwety czy fregaty – nie są tak złożonymi 
projektami jak okręty podwodne, szczególnie 
te, które chcielibyśmy pozyskać – czyli z napę-
dem niezależnym od powietrza atmosferycz-
nego. Pod względem technologicznym, budowa 
współczesnego okrętu podwodnego jest  
porównywalna ze skonstruowaniem promu 

kosmicznego. Nie dysponując zdol-
nością budowy takich jednostek, 
musielibyśmy podpisać umowę  
ze stocznią zagraniczną, która  
posiada takie możliwości. Mimo to, 
staramy się – w możliwym zakresie – 
brać pod uwagę również zdolności 
naszego rodzimego przemysłu 
stoczniowego. 

Istotną rolę przy pozyskiwaniu 
nowych okrętów odgrywa  

Inspektorat Uzbrojenia Minister-
stwa Obrony Narodowej.

Rzeczywiście, jego rola jest nie-
zwykle ważna, ponieważ określa  
ramy dotyczące specyfikacji tech-
nicznej okrętu i prowadzi rozmowy 
z potencjalnymi wykonawcami –  
zarówno krajowymi jak i zagranicz-
nymi. Jeśli projekt nowej jednostki 
zaakceptuje Ministerstwo Obrony 
Narodowej, wówczas następuje pod-
pisanie umowy na budowę okrętu  
z konkretnym wykonawcą. 

Okręty nawodne to bliższa 
perspektywa niż jednostki 

podwodne?
Jeśli chodzi o budowę nowoczesnego 

okrętu nawodnego, to w wielu krajach jest sto-
sowany system polegający na tym, że budowa 
pierwszej jednostki jest realizowana w stoczni 
zagranicznej, w której szkoli się kadra mająca 
później budować kolejne jednostki w swoim 
kraju. Oczywiście, można budować pierwszy 
okręt od razu w stoczni krajowej, ale wówczas 
wzrasta ryzyko popełnienia błędów w trakcie 
prac konstrukcyjnych, a to z kolei jest związane 
ze wzrostem kosztów oraz wydłużeniem czasu 
powstawania nowej jednostki. Decyzja o wy-
borze wariantu będzie podjęta na szczeblu 
MON, a Inspektorat Uzbrojenia (IU) – jako 
zamawiający – będzie ją realizował. 

Z wiceadmirałem Jarosławem Ziemiańskim,  
inspektorem Marynarki Wojennej, rozmawia Tomasz Gos.

B A N D E R A

historię i współczesność Marynarki Wojennej – 
zorganizowano również w Sejmie RP i na 
Wałach Chrobrego w Szczecinie. Wspierały 
nas władze miast, których nazwy noszą okręty 
transportowo-minowe. Dzięki temu udało się 
zorganizować nasze uroczystości rocznicowe 
z tak dużym rozmachem. Warto przypomnieć, 
że obchody 100-lecia Marynarki Wojennej 
rozpoczęliśmy już w listopadzie ubiegłego roku. 
Przygotowaliśmy, między innymi, seminarium 
historyczne. W czerwcu, podczas Święta Marynarki 
Wojennej, zorganizowaliśmy parady morskie na 
Zatoce Gdańskiej i Zatoce Pomorskiej. Gości-
liśmy wtedy delegacje oraz okręty sił morskich 
naszych sojuszników z NATO oraz partnerów 
zagranicznych, w tym: Chin, Estonii, Francji, 
Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, 
Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej 
Brytanii oraz Włoch. W naszym święcie 
uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda 
oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak. Podczas uroczystego zwieńczenia 
obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej – 
28 listopada – był z nami w Gdyni Dowódca 
Generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika.

Sprowadzenie prochów admirała Józefa 
Unruga z Francji do Polski było ważnym 

wydarzeniem obchodów, o dużej wymowie 
symbolicznej i historycznej.

Pod przewodnictwem Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego utworzono – w 2016 roku – 
zespół, składający się z przedstawicieli różnych 
ministerstw. W przedsięwzięcie był zaangażowany 
również Inspektorat Marynarki Wojennej. 
Chcę tutaj podkreślić szczególną rolę moich 
poprzedników – kadm. Mariana Ambroziaka, 
który rozpoczął cały proces przygotowań, a także 
kadm. Mirosława Mordela, który je kontynu-
ował. W momencie, kiedy objąłem stanowisko 
inspektora Marynarki Wojennej, prace nad 
sprowadzeniem prochów admirała Józefa 
Unruga były już bardzo zaawansowane. Ogra-
niczała nas sprawa ostatniej woli admirała, 
który chciał, by jego szczątki spoczęły w pol-
skiej ziemi dopiero wówczas, gdy zostaną 
w niej pochowani również jego podwładni – 
skazani w tak zwanym procesie komandorów. 
W tym miejscu muszę wspomnieć o energicz-
nych działaniach adm. floty Tomasza Mathei, 
który utrzymywał kontakt z synem admirała 
Unruga i rozmawiał z nim na temat możliwości 
sprowadzenia prochów ojca po spełnieniu 
warunków testamentowych. 

Czego chciałby pan admirał życzyć pol-
skim marynarzom w nowym roku?

Wszystkim noszącym marynarski mundur, 
całemu stanowi osobowemu Marynarki Wojennej, 
życzę optymizmu. Doskonalmy się na takim 
sprzęcie, jaki obecnie mamy. Ze swojej strony będę 
robił wszystko, abyśmy mogli jak najszybciej 
otrzymać sprzęt najnowszej generacji. 
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Czy fregaty rakietowe powinny odgry-
wać szczególną rolę w systemie obrony 

naszego kraju?
Okręty tej klasy charakteryzują się dużymi 

zdolnościami w zakresie obrony powietrznej 
i powinny być brane pod uwagę jako element 
systemu obrony powietrznej kraju tam, gdzie 
będzie miało to uzasadnienie. Obecnie budu-
jemy okręty wsparcia bojowego. Niszczyciele 
min zapewnią nam bezpieczeństwo żeglugi 
na liniach komunikacyjnych oraz podejściach 
do portów, ale możliwość obrony tych okrętów 
przed atakiem z powietrza jest niewielka. 
Fregaty rakietowe są więc parasolem ochron-
nym dla okrętów o ograniczonych zdolnościach 
obrony przeciwlotniczej.  

Jedna z polskich fregat rakietowych 
została ostatnio wyremontowana.

Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” 
(FFG-272) została wyremontowana dzięki 
współpracy z naszym partnerem amerykań-
skim. Chcemy wyremontować również drugą 
posiadaną fregatę. Obie jednostki powinny 
brać udział w operacjach morskich, w ramach 
stałych zespołów okrętów NATO. Przy okazji, 
mówiąc o fregatach (ale także o innych okrę-
tach), warto podkreślić, że Marynarka Wojen-
na jest manewrowym rodzajem sił zbrojnych. 
Nie możemy się ograniczać tylko do działań 
w obrębie Morza Bałtyckiego. Obrona obszarów 
morskich naszego kraju powinna być realizo-
wana również poza jego akwenem. Zamyka-
nie się wyłącznie na działania w tym akwenie, 
oznaczałoby niepełne wykorzystanie sprzętu, 
jakim dysponujemy. 

Czy jest jakiś konkretny termin 
wcielenia do służby okrętu patrolowego 

„Ślązak”?
Będę się cieszył, jeśli „Ślązak” zasili szeregi 

polskiej Marynarki Wojennej do końca przy-
szłego roku. Byłem na tym okręcie podczas 
różnych faz jego budowy. Uczestniczyłem 
w uroczystości wodowania technicznego jed-
nostki. Szkoda, że czas oddania jej do służby 
opóźnił się z powodu zmian własnościowych 
stoczni i związanego z tym również przemia-
nowania ze „Stoczni Marynarki Wojennej” na 
„PGZ Stocznię Wojenną”. Okręty tego typu 
służą w niemieckiej flocie wojennej. Ich zaletą 
jest – między innymi – to, że z powodzeniem 
mogą wykonywać zadania praktycznie na 
wszystkich akwenach morskich. 

Jakby pan admirał podsumował dotych-
czasowy udział polskich okrętów 

w zespołach NATO?
W początkowym okresie naszej współpracy 

z okrętami sojuszu północnoatlantyckiego, 
dostawaliśmy duże wsparcie od sił morskich 
Niemiec, Danii i Norwegii. Musieliśmy zapo-
znać się z procedurami obowiązującymi 

w NATO, które wówczas były dla nas czymś 
nowym. Po ich opanowaniu, z czasem zaczę-
liśmy być traktowani jak instruktorzy. Obec-
nie, mamy wysoce wykwalifikowaną kadrę, 
która w sojuszniczych centrach szkolenia 
obrony przeciwminowej szkoli marynarzy 
z innych państw (niejednokrotnie tych, które 
są dłużej w sojuszu, niż my). Pamiętam, kiedy – 
kilkanaście lat temu – nasze fregaty wypływały 
do Plymouth w Wielkiej Brytanii na spraw-
dzenie poziomu wyszkolenia. Do ówczesnego 
Dowództwa Marynarki Wojennej przychodziły 
wtedy raporty, w których przewijały się uwagi 
mówiące o tym, że mamy świetnie wyszkolone 
załogi, tylko powinniśmy popracować nad 
sprawnością sprzętu – na czym (notabene) 
właśnie teraz się skupiamy.

Co panu admirałowi dało dowodzenie 
pierwszym okrętem – małym okrę-

tem rakietowym ORP „Górnik”?
Myślę, że dowodzenie okrętem to taki okres 

służby, który się zapamiętuje na zawsze. Wypływa 
się na szerokie wody i odpowiada za całą 
załogę. Dla młodego oficera jest to ogromna 
odpowiedzialność, ale i wspaniałe przeżycie. 

Odbył pan admirał wiele szkoleń 
zagranicznych.

Tak, ale – moim zdaniem – najlepsze efek-
ty daje zbalansowane połączenie szkolenia 
krajowego i zagranicznego. Trzeba być świa-
domym systemu, który obowiązuje w naszym 
kraju, ale również zobaczyć – na własne oczy – 
jak działają inni. Za granicą można pod-
patrzyć pewne rozwiązania i starać się je 
zastosować u nas. Warto też wspomnieć o tym, 
że zarówno na szkoleniach jak i podczas pełnie-
nia służby w zagranicznych placówkach, trzeba 
umieć operować językiem angielskim na tyle 
dobrze, żeby móc swobodnie porozumiewać 
się nie tylko na szczeblu wojskowym, ale i na 
poziomie życia codziennego.  

Ostatni rok, to był okres dużego zaan-
gażowania polskiej Marynarki Wojen-

nej w obchody stulecia jej istnienia. Jak 
ocenia pan admirał ten czas?

Do właściwego przygotowania obchodów 
został powołany specjalny zespół, stworzony 
przez przedstawicieli większości znaczących 
jednostek morskiego rodzaju sił zbrojnych. 
Dostaliśmy też bardzo duże wsparcie od 
władz samorządowych Gdyni. Można powie-
dzieć, że współpraca w władzami miasta 
układała się – i nadal układa się – wręcz wzor-
cowo. Instytucje i organizacje, z którymi 
współpracujemy od wielu lat, również zaan-
gażowały się w te uroczystości. Wspierali nas 
także miłośnicy polskiej Marynarki Wojennej 
z kraju i zagranicy. Gdyńskie Muzeum Marynarki 
Wojennej organizowało wystawy okolicz-
nościowe. Specjalne wystawy – obrazujące 

B A N D E R A
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Wizyta premiera w 3. Flotylli Okrętów

Uczestniczący w otwarciu konferencji 
planistycznej międzynarodowego ćwi-

czenia pk. „Baltops 2019”, w Akademii 
Marynarki Wojennej, zastępca dowódcy 
2. Floty USA kadm. John Mustin złożył – 
4 grudnia – wizytę roboczą w Gdyni. 
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Prezes Rady Ministrów Mateusz Mora-
wiecki złożył – 14 listopada – nieoficjalną 

wizytę w gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów, zapo-
znając się z jej strukturą i zadaniami. 

Dowódca największego związku taktycz-
nego Marynarki Wojennej, kmdr Mirosław 
Jurkowlaniec przedstawił szefowi rządu wy-

Zastępca dowódcy 2. Floty USA z wizytą w Gdyni
Podczas spotkania w siedzibie Inspektoratu 

Marynarki Wojennej, kadm. John Mustin 
odbył rozmowę z inspektorem Marynarki 
Wojennej wiceadm. Jarosławem Ziemiańskim, 
w której poruszono (m.in.) temat roli i kierun-
ków rozwoju flot oraz konieczności dostoso-
wania możliwości operacyjnych do wyzwań, 
jakie w przyszłości staną przed siłami morskimi. 

Następnie, amerykański admirał udał się do 
oksywskiego portu wojennego, gdzie spotkał 
się z zastępcą dowódcy 3. Flotylli Okrętów 
kmdr. Wojciechem Sową. Gospodarz przed-
stawił gościowi strukturę flotylli oraz 
realizowane przez nią zadania. Szczególną 
uwagę poświęcono udziałowi jednostek gdyń-
skiej flotylli w międzynarodowych ćwicze-

Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” 
wróciła do Gdyni – 16 listopada – po trzech 

miesiącach rejsu nawigacyjno-szkoleniowego, 
szkolenia w brytyjskim ośrodku FOST, a także 
udziału w międzynarodowych ćwiczeniach 
„Trident Juncture 2018”. Dla załogi okrętu 

posażenie, dyslokację oraz infrastrukturę 
szkoleniową flotylli, a także wybranych jed-
nostek bezpośrednio jej podległych.

W ramach wizyty, premier Mateusz Mora-
wiecki spotkał się z załogą okrętu szkolnego 
ORP „Wodnik”, na którego pokładzie odbył 
rejs szkoleniowy do Punktu Bazowania Hel, 
gdzie zapoznał się z jego strukturą i zadaniami. 
Podczas przejścia morzem, ORP „Wodnik” 
towarzyszyły jednostki Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej – „Patrol 1” i „Strażnik 1”, 
a także holownik „H-8” z Dywizjonu Okrę-
tów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów.

Na ORP „Wodnik” pierwsze morskie do-
świadczenia zdobywają m.in. podchorążowie 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Okręt zapisał się także złotymi zgłoskami 

był to ostatni etap przygotowań do służby 
w Siłach Odpowiedzi NATO. Polska fregata 
dołączy do nich w 2019 roku.

Zgodnie z tradycją morską, wracający do 
bazy macierzystej okręt powitał – na nabrzeżu – 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław 
Jurkowlaniec. Obecna była kompania honorowa 
oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW. 

Jednym z najważnieszych sprawdzianów 
wyszkolenia załogi fregaty było wykonanie – 
29 sierpnia, na brytyjskim poligonie morskim 
w rejonie Hebryd – strzelania rakietowego do 
imitatorów celów powietrznych dwoma 
pociskami przeciwlotniczymi SM-1. Polski 
okręt pomyślnie przeszedł swoisty chrzest po 
zakończonej naprawie dokowej, wymianie 
systemów okrętowych oraz przeprowadzo-

w najnowszej historii polskiej Marynarki 
Wojennej – w 1991 roku (z okrętem ratowniczym 
ORP „Piast”) wziął udział w koalicyjnej opera-
cji „Pustynna burza” w Zatoce Perskiej. Była 
to pierwsza tego rodzaju misja zagraniczna, 
która przyczyniła się do otwarcia drzwi dla 
przyszłego członkostwa Polski w NATO.

P E R Y S K O P

niach i operacjach morskich oraz stałej obec-
ności w siłach najwyższej gotowości NATO. 

2. Flota USA odpowiada m.in. za operacje 
prowadzone przez US Navy na wschodnim 
wybrzeżu kraju i na północnym Atlantyku. 
Pełni rolę związku uderzeniowego NATO.
wybrzeżu kraju i na północnym Atlantyku. 

ORP „Gen. K. Pułaski” wrócił z „Trident Juncture”
nych ważnych modyfikacjach. Sukces strzela-
nia rakietowego potwierdził zasadność prze-
prowadzonej modernizacji jednostki.

W ramach „Trident Juncture 2018” załoga 
polskiej fregaty ćwiczyła obronę przeciwlot-
niczą oraz odpieranie symulowanych ataków 
okrętów nawodnych i podwodnych. 

która przyczyniła się do otwarcia drzwi dla 
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Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada wystawiono posterunki 
honorowe i złożono kwiaty w miejscach pamięci. Na okrętach podniesiono wielką galę banderową, 
a z Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” został oddany świąteczny salut armatni złożony z 21 strzałów.

Marynarze dla Niepodległej

Atrakcją obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości w Gdyni był piknik 
niepodległościowy „Służymy Niepod-

ległej”, zorganizowany w przeddzień święta. 
Sprzęt wojskowy pokazały m.in.: Morska 
Jednostka Rakietowa, Komenda Portu 
Wojennego Gdynia, 43. Batalion Saperów 
oraz Dywizjon Zabezpieczenia Hydro-
graficznego MW. Można było także zo-
baczyć czołg PT-91 oraz bojowy wóz 
piechoty BWP-1 z 9. Brygady Kawalerii 
Pancernej. Zaprezentowali się również 
żołnierze JW FORMOZA. 

Na scenie pikniku wystąpili m.in.: 
Orkiestra Reprezentacyjna MW oraz 
Zespół Wokalny Klubu MW „Riwiera” i artyści 
Klubu 3. Flotylli Okrętów. Udostępniono do 

zwiedzania: okręt podwodny ORP „Bielik”, 
szkolną barkentynę ORP „Iskra”, okręt ratow-
niczy ORP „Maćko” oraz Okręt-Muzeum 

ORP „Błyskawica”. Nie zabrakło również, 
idealnej na listopadową aurę, wojskowej 
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grochówki – serwowanej wszystkim chętnym 
wprost z kuchni polowej. 

Wieczorem, w trakcie Capstrzyku Niepod-
ległości, ulicami Gdyni przemaszerowała 
kompania honorowa MW, Orkiestra 
Reprezentacyjna MW oraz pododdział 
podchorążych Akademii Marynarki 
Wojennej. Marynarze, razem z miesz-
kańcami miasta, oddali hołd bohaterom 
walk o niepodległą Polskę.

W ramach obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości, delegacja Marynar-
ki Wojennej z przedstawicielami władz 
miejskich, gdynian i młodzieży szkolnej 
wzięła udział w paradzie niepodległości 

oraz w głównych uroczystościach przy 
pomniku „Polski Morskiej”. 

B A N D E R A

Okręty NATO w Szczecinie
Do Szczecina zawinął – 30 listopada – 

Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO Grupa 1 (ang. SNMCMG-1). Okrętom 
sojuszu towarzyszył trałowiec ORP „Jamno” 
z 12. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża. Oprócz belgijskiego BNS „Godetia” 
(pełniącego rolę okrętu flagowego zespołu), 
w grupie znalazły się niszczyciele min: litew-
ski LNS „Kursis”, łotewski LVNS „Rusins”, 

holenderski HNLMS „Makkum” i niemiecki 
FGS „Homburg”. 

Celem wizyty okrętów NATO było uzupeł-
nienie zapasów okrętowych oraz przygotowa-
nie się do dalszej realizacji zadań na morzu. 
SNMCMG-1 realizuje na Bałtyku zadania 
z zakresu wykrywania i niszczenia niebez-
piecznych obiektów podwodnych i jest nazywa-
ny „tarczą przeciwminową” Europy. Z delegacją zespołu okrętów NATO spotkał 

się dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
kmdr Piotr Nieć, a także  przedstawiciele 
władz miejskich i służb mundurowych. 

Okręty zostały udostępnione zwiedzającym, 
co stanowiło atrakcję dla entuzjastów tematyki 
morskiej, natomiast ich załogi miały okazję 
zapoznać się z walorami turystycznymi miasta. 
Wizytę zakończono 3 grudnia.

oraz w głównych uroczystościach przy 

B A N D E R A
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W przededniu Narodowego Święta 
Niepodległości, zwierzchnik 
sił zbrojnych Andrzej Duda 
wręczył – w Sali Kolumnowej 

Pałacu Prezydenckiego w Warszawie – 
osiem nominacji generalskich i jedną 
admiralską. Akt mianowania na stopień 
wiceadmirała otrzymał inspektor 
Marynarki Wojennej kadm. Jarosław 
Ziemiański. W ceremonii uczest-
niczył Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak.

Prezydent RP Andrzej Duda 
podkreślił symboliczny wymiar 
otrzymania nominacji w wigilię 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

To wielkie wydarzenie państwowe, 
ale też wielkie wydarzenie osobiste. 
Dziękuję Panom za dotychczasową służbę, 
którą wysłużyliście dzisiejszą nominację. To 
nie jest prezent. To rezultat wielu lat służby. 

Jesteście sprawdzonymi żołnierzami Rzeczy-
pospolitej – powiedział prezydent. 

W trakcie uroczystości Prezydent RP Andrzej 
Duda podpisał zmianę ustawy o urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

Jesteśmy na początku procesu moderniza-
cji, rozwoju i naprawy polskich sił zbrojnych. 
To wstęp do nowego systemu kierowania i do-
wodzenia polskimi siłami zbrojnymi. Systemu, 

który wymagał pilnej naprawy – po-
wiedział prezydent po podpisaniu 
dokumentu. W całym tym wielkim 
dziele obrony Rzeczypospolitej, żoł-
nierz i jego życie są niezwykle cenne. 
Żołnierza nie zastąpi żadna maszyna – 
człowiek, jego serce, jego patrio-
tyzm, jego oddanie dla ojczyzny, dla 
rodaków, dla bliźnich jest czymś naj-
cenniejszym – podkreślił zwierzchnik 
sił zbrojnych, wspominając żołnierzy 
walczących o niepodległość Polski.

*    *    *
W ramach obchodów Dnia Pod-

chorążego, na dziedzińcu Belwederu, 
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty 
mianowania na stopień admiralski oraz general-
ski rektorom-komendantom dwóch  wyższych 

B U Ł A W Y  O D  P R E Z Y D E N T A  R P
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Nominacje admiralskie
Podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, inspektor Marynarki Wojennej 
kadm. Jarosław Ziemiański odebrał – z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy – akt mianowania na stopień 
wiceadmirała, natomiast w Dniu Podchorążego – 29 listopada, w rocznicę wybuchu powstania 
listopadowego – głowa państwa mianowała rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta na stopień kontradmirała.

Wiceadmirał JAROSŁAW ZIEMIAŃSKI urodził się 16 czerwca 1963 roku w Gdańsku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki 
Wojennej z 1987 roku. Po jej ukończeniu rozpoczął służbę w 2. Dywizjonie Kutrów Rakietowo-Torpedowych 3. Flotylli Okrętów 
(w późniejszych latach przeformowanym w 2. Dywizjon Okrętów Rakietowych, a następnie w 32. Dywizjon Okrętów Rakietowych). 
W swojej karierze przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia, zaczynając od kutrów rakietowych typu Osa. Pełnił także obowiązki 
zastępcy dowódcy oraz dowódcy małego okrętu rakietowego ORP „Górnik”. W sztabie 2. Dywizjonu Okrętów Rakietowych (późniejszego 
32. Dywizjonu Okrętów Rakietowych) służył na stanowiskach: starszy oficer operacyjno-szkoleniowy, szef sztabu, zastępca dowódcy 
dywizjonu-szef sztabu i dowódca dywizjonu. W latach 2002-2007 pełnił obowiązki w Zarządzie Operacji Morskich Dowództwa Marynarki 
Wojennej. W 2008 roku odebrał nominację na stopień kontradmirała. Po ukończeniu Studium Polityki Obronnej Akademii Marynarki 
Wojennej w Stanach Zjednoczonych (w 2008 roku) został wyznaczony na stanowisko asystenta szefa Sztabu Generalnego WP 
ds. Marynarki Wojennej. Rok później, w 2009 roku, objął stanowisko dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, które piastował  do 2012 roku. 
1 listopada 2014 roku objął stanowisko szefa zarządu-zastępcy inspektora Marynarki Wojennej. 19 czerwca 2018 roku został 
Inspektorem Marynarki Wojennej. Ukończył podyplomowe studia polityki obronnej w amerykańskim Narodowym Uniwersytecie Obrony 
w Waszyngtonie (w 2012 roku), a także Kurs Przeszkolenia Taktycznego Oficerów w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz 
Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Dowódczo-Sztabowej Połączonych Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Jest żonaty i ma dwie 
córki. Interesuje się historią współczesną.
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Kronika
wydarzeń

2018
11.11 | Marynarskie obchody 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości.
23.11 | Otwarcie wystawy malarstwa 

Marka Koguta – 100 lat Marynarki Wojennej – 
w Klubie MW „Riwiera”.

24.11 | Piknik marynarski z okazji 100-lecia 
utworzenia polskiej Marynarki Wojennej.

27-28.11 | Główne obchody 100. rocznicy 
utworzenia polskiej Marynarki Wojennej, 
zwieńczone okolicznościową galą w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. W Muzeum Marynarki 
Wojennej odbył się wernisaż wystawy głów-
nej – Mamy rozkaz cię utrzymać. 

Wydawnictwa | 1. Ukazał się 33. numer 
Biuletynu Historycznego, redagowanego 
i wydawanego przez Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni. 

2. Zwodowano książkę Dariusza Nawrota – 
Zakon dżentelmenów morskich II Rzeczy-
pospolitej, wydaną przez Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni. 

3. Reprint książki z 1921 roku – Flota polska – 
napisanej pod protektoratem adm. Kazimierza 
Porębskiego. Wyjątkowa, historyczna publika-
cja została wydana przez Zespół Redakcyjno-
-Wydawniczy Marynarki Wojennej.  
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Kontradmirał prof. dr hab. TOMASZ 
SZUBRYCHT urodził się w 1963 roku 
w Gdyni. Ukończył studia w Wyższej 
Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni
(z pierwszą lokatą) w 1987 roku. Tego 
samego roku rozpoczął służbę w Grupie 
Okrętów Rozpoznawczych gdyńskiej 
3. Flotylli Okrętów. Od 1996 roku 
dowodził  okrętem rozpoznania 
radioelektronicznego ORP „Hydrograf” – 
pod jego dowództwem jednostka 
uzyskała tytuł „Najlepszy okręt Marynarki 
Wojennej w 1999 roku”. W 2009 roku 
obronił – na Wydziale Bezpieczeństwa 
Narodowego Akademii  Obrony 
Narodowej – rozprawę habilitacyjną 
pt. „Zrównoważenie sił morskich w polityce 
morskiej europejskich państw NATO”. 
Z wyróżnieniem ukończył Naval 
Amphibious School w San Diego oraz 
studia podyplomowe w Naval War 
College w Newport, w stanie Rhode 
Island. W 2012 roku został dziekanem 
Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, 
a rok później uzyskał tytuł naukowy 
profesora. W styczniu 2015 roku został 
powołany na stanowisko rektora-
-komendanta Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Jest autorem licznych 
publikacji poświęconych tematyce 
morskiej, a także twórcą i redaktorem 
naczelnym „Rocznika Bezpieczeństwa 
Morskiego”. Prowadzi aktywną działalność 
w Lidze Morskiej i Rzecznej oraz 
w Polskim Towarzystwie Nautologicznym.

uczelni wojskowych. Nominację na stopień 
kontradmirała – z rąk głowy państwa – odebrał 
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor-
-komendant Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Awans na stopień generała brygady 
otrzymał płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, 
rektor-komendant Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie.

Panowie Generałowie, jesteście nauczycie-
lami i opiekunami. Jesteście tymi, którzy pro-
wadzą młodych ludzi w oficerskie życie, uczą 
ich wartości, uczą ich tego, jak być dobrymi 
żołnierzami Rzeczypospolitej. Cieszę się więc 
ogromnie, że właśnie dzisiaj mogliśmy Panom 
Generałom, w obecności młodych podchorą-
żych, wręczyć nominacje generalskie – powie-
dział Prezydent RP Andrzej Duda, doceniając 
doświadczenie i wszechstronne wykształcenie 
awansowanych oficerów. 

Podczas uroczystości w Belwederze, głowa 
państwa wręczyła upominki pięciu pod-
chorążym, reprezentującym wyższe uczelnie 
wojskowe i Szkołę Główną Służby Pożarniczej. 
Wśród wyróżnionych przez Prezydenta RP była 
bosm. pchor. Kinga Tomaszewska z Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W przededniu głównych obcho-
dów jubileuszu polskich sił 
morskich, w Gdyni odbył się 
uroczysty capstrzyk. Złożono 

wiązanki kwiatów przed tablicą poświęconą 
oficerom przedwojennej Marynarki Wojennej  
bestialsko zamordowanym w latach 50. ubieg-
łego wieku oraz przed Pomnikiem Ofiar Terroru 
Komunistycznego. Odsłonięto także tablicę 
100-lecia Marynarki Wojennej na frontonie 
siedziby Inspektoratu Marynarki Wojennej. 

Podczas apelu, przed Pomnikiem Polski 
Morskiej, Inspektor Marynarki Wojennej 
wiceadm. Jarosław Ziemiański przypomniał 
historię morskiego rodzaju sił zbrojnych i jego 
znaczenie dla Polski. 28 listopada 1918 roku 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał 
dekret o utworzeniu marynarki polskiej. Pod-
pisany w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Oliwą 
w 1627 roku, tworzył podstawę prawną do 
powstania nowego rodzaju sił zbrojnych. Sto 
lat historii Marynarki Wojennej, wpisanej 
w dzieje narodu polskiego, to ogrom doświad-
czeń skłaniających do refleksji, oceny i wniosków. 
Historię Marynarki Wojennej tworzyli ludzie 

świadomi korzyści płynących z posiadania 
własnego wybrzeża. Historia Marynarki Wojen-
nej to również tysiące mogił poległych mary-
narzy oraz tych, którzy – po zawierusze 
wojennej – zmuszeni byli pozostać na obczyź-
nie – zaznaczył inspektor MW. Stojąc tutaj, 
przed „Pomnikiem Polski Morskiej”, czcimy 
pamięć i oddajemy hołd tym, którzy na ołtarzu 
ojczyzny złożyli największą ofiarę – własne 
życie. Z najwyższym szacunkiem wspominamy 
tych, którym nie dane było wrócić z morza 
oraz ludzi rozsianych po całym świecie – dla 
których honor żołnierza i marynarza polskiego 
pozostał najcenniejszą wartością. Zawieru-
cha wojenna, czas represji oraz inne okolicz-
ności mogły nami zachwiać, ale nigdy nas nie 
złamały. Marynarka Wojenna nieustraszenie 
trwała, trwa i będzie trwać na swoim posterun-
ku – w obronie naszych morskich granic.
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Zaledwie dwa tygodnie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski podpisał – 28 listopada 1918 roku – dekret powołujący Marynarkę Wojenną. 
Odrodzony, po ponad wieku zaborów, kraj wywalczył sobie prawo dostępu do morza i rozpoczął 
budowę floty wojennej, która obchodziła w tym roku stulecie służby pod polską banderą.

Zgodnie z tradycją morską, 28 listopada 
podniesiono wielką galę banderową na 
wszystkich okrętach Marynarki Wojennej. 
Złożono wiązanki kwiatów na oksywskim 
cmentarzu Marynarki Wojennej, a w Kościele 
Garnizonowym pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej odprawiono Mszę Świętą w intencji 
Marynarki Wojennej – koncelebrowaną przez 
biskupa polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka. 
Nabożeństwo połączono z odsłonięciem tablicy 
upamiętniającej 100 lat polskiej MW. 

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek pod-
kreślił, że historia miasta jest ściśle związana 
z Marynarką Wojenną. Ludzie w marynarskich 
mundurach to część krajobrazu Gdyni. Ważne 
podmioty Marynarki Wojennej współtworzą 
naukę i gospodarkę miasta. Dzisiaj oddajemy 
szacunek i hołd wszystkim tym, którzy troszczą 
się o nasze bezpieczeństwo, byśmy tu – nad 

Otwarcie – 24 listopada – pikniku 
marynarskiego z okazji 100-lecia MW 

na gdyńskim Skwerze Kościuszki

Flota spod biało-czerwonej
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Rzeźba orła – wykonana z litego 
srebra próby 925, z nakładką w postaci 
złotej kotwicy – którego pierwowzorem 

był orzeł czapkowy MW wz. 1919. 
Uzupełnienie stanowią dwa odłamki 

pocisków artyleryjskich – odnaleziony 
w pobliżu stanowisk bojowych 31. Baterii 
im. kmdr. ppor. H. Laskowskiego w Helu 

oraz podniesiony z pobojowiska na 
Kępie Oksywskiej. Całość osadzono na 

ozdobnej desce, z jubileuszową plakietą. 
Autorem koncepcji, opracowania wzoru 

i jego symboliki jest Jerzy M. Libertowicz-
-Włoszak, a wykonawcą całości Dariusz 

Wójtowicz. Pomocy technicznej przy 
montażu plakiety okolicznościowej 

udzielił Piotr Czerepak z Muzeum MW.

polskim morzem – czuli się bezpiecznie, a in-
teresy kraju były skutecznie zabezpieczane – 
powiedział prezydent Gdyni.

Centralne obchody 100. rocznicy utworzenia 
Marynarki Wojennej rozpoczęto uroczystą 
zbiórką i odprawą wart na Skwerze Kościuszki, 

nienia jej potencjału. Będę, jako zwierzchnik 
sił zbrojnych, wspierał ich efektywną realizację. 
Wierzę, że podstawowym kryterium wyboru 
kierunku rozwoju sił morskich będzie przydat-
ność z punktu widzenia zapewnienia Polsce bez-
pieczeństwa na morzu – podkreślił Prezydent RP.

Współtwórcy polskiej Marynarki 
Wojennej w okresie II Rzeczypospolitej. 

Wystawa główna Muzeum MW w Gdyni – 
Mamy rozkaz cię utrzymać...

przy Pomniku Polski Morskiej. Inspektor 
Marynarki Wojennej wiceadm. Jarosław 
Ziemiański powitał zgromadzonych oraz 
życzył wszystkim marynarzom pomyślności 
w służbie pod biało-czerwoną banderą. 

Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa 
nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. Jarosław 
Kraszewski odczytał list okolicznościowy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy. W tym wyjątkowym dniu chcę podzięko-
wać za wysiłek, który wkładają Państwo w codzien-

ną służbę. A także za to, że zachowują Państwo 
pamięć o marynarskich bohaterach i ich god-
nej naśladowania postawie. W tym dniu nie 
sposób nie wspomnieć o obecnych planach 
rozwoju Marynarki Wojennej. Oczekuję, że 
niebawem zapadną decyzje dotyczące wzmoc-

Zwracając się do zebranych, Dowódca 
Generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika 
podkreślił, że sto lat wspaniałej historii polskich 
sił morskich motywuje i zobowiązuje, ale  
również umacnia nas, jako żołnierzy. Dziękuję 
za wasz trud, wysiłek i poświęcenie. Za 
codzienną służbę dla dobra naszego państwa. 
Te sto lat, to potężne wyzwanie – zarówno dla 
nas jak i dla przyszłych pokoleń. Słowa po-
dziękowania kieruję także do waszych, żoł-
nierze i marynarze, rodzin. Bowiem bez 
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Wojennej. W 1918 roku spełniły się nasze na-
rodowe ambicje i nadzieje – związane nie tylko  
z suwerennością, ale i z otwarciem na świat. 
Jubileusz stulecia Polskiej Marynarki Wojen-
nej jest okazją do oddania honoru wszystkim 
byłym i obecnym polskim marynarzom, którzy 
dowiedli, że są mistrzami w swoim zawodzie, 
a jednocześnie ludźmi, na których zawsze 

złożono wiązanki kwiatów przed Pomnikiem 
Polski Morskiej. Z pokładu Okrętu-Muzeum 
ORP „Błyskawica” oddano salut świąteczny, 
składający się z 21 strzałów armatnich. Jubile-
uszową zbiórkę na Skwerze Kościuszki  
zakończyła defilada pododdziałów. Oprawę 
muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra 
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

wsparcia bliskich nie byłaby możliwa wasza 
wzorowa służba wojskowa.

Następnie, gen. broni Jarosław Mika od-
czytał list okolicznościowy Ministra Obrony 
Narodowej Mariusza Błaszczaka. 

W stulecie odzyskania niepodległości świę-
tujemy także jubileusz odrodzenia Marynarki 

w roku jego 100-lecia. Otwarcie stałej wysta-
wy głównej zgromadziło, w nowoczesnym 
gmachu muzeum, najważniejsze osoby w pol-
skiej Marynarce Wojennej oraz przedstawicieli: 
władz państwowych i lokalnych, służb  
mundurowych, duchowieństwa, a także  
weteranów i pasjonatów tematyki morskiej. 
Podczas ceremonii otwarcia wystawy, Mira 

można polegać – podkreślił minister ON. 
W tym wyjątkowym dniu, wszystkim ludziom 
morza dziękuję i życzę wszelkiej pomyślności 
oraz niesłabnącego przekonania, że wszyscy – 
z oddaniem – tworzymy Niepodległą.

Oddając hołd tym, którzy oddali życie dla 
Ojczyzny – na morzach i oceanach świata – 

Ważnym punktem obchodów był wernisaż 
wystawy „Mamy rozkaz Cię utrzymać…”  
w gdyńskim Muzeum Marynarki Wojennej. 
Inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański 
podziękował dyrektorowi Tomaszowi Miego-
niowi za wsparcie, którego placówka wielokrot-
nie udzieliła morskiemu rodzajowi sił zbrojnych 
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com miasta i turystom zaprezentował się przyszły 
okręt patrolowy polskiej floty – „Ślązak”. 
Można było się zapoznać z uzbrojeniem oraz 
wyposażeniem morskim i lądowym, a także  
wysłuchać licznych koncertów i występów na 
scenie plenerowej. 

Dzień wcześniej, w Klubie MW „Riwiera” 
otwarto wystawę obrazów Marka Koguta, za-
tytułowaną „100 lat Marynarki Wojennej”.

Marynarze pamiętali również o towarzy-
szach broni poległych i zaginionych na morzu.  
Z pokładu okrętu szkolnego ORP „Wodnik” – 

27 listopada – złożono wiązankę kwiatów na 
Zatoce Gdańskiej, czcząc pamięć o maryna-
rzach, którzy już nigdy nie wrócą do swego 
portu macierzystego.  

Z okazji 100-lecia MW – 28 listopada –
przy nabrzeżu Skweru Kościuszki w Gdyni 
swoje pokłady otworzyły dla zwiedzających: 
mały okręt rakietowy ORP „Grom”, niszczy-
ciel min ORP „Kormoran” i okręt podwodny 
ORP „Sęp”. Można było zwiedzić także naj-
słynniejszy polski okręt z czasów II wojny 
światowej – wizytówkę Marynarki Wojennej 
i Gdyni – Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica”. 

Delegacja Marynarki Wojennej odwiedziła,
14 grudnia, najstarszego polskiego marynarza –
kpt. mar. w st. spocz. Aleksandra Pawelca (żoł-
nierza Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 roku 
i żołnierza Armii Krajowej), który obchodził 
103. urodziny. Inspektor Marynarki Wojennej 
wiceadm. Jarosław Ziemiański wręczył Jubi-
latowi – w imieniu Ministra Obrony Narodowej 
Mariusza Błaszczaka – okolicznościowy list 
gratulacyjny. W wizycie wziął udział także 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław 
Jurkowlaniec oraz komendant Portu Wojennego 
Gdynia kmdr Jarosław Wypijewski.

Na oksywskim cmentarzu Marynarki Wojen-
nej – 17 grudnia – obchodzono pierwszą rocznicę 
pochówku obrońców Wybrzeża w 1939 roku. 
W trakcie uroczystości, odsłonięto tablicę po-
święconą bł. ks. kmdr. ppor. Władysławowi 
Miegoniowi – pierwszemu kapelanowi MW 
i twórcy jej cmentarza, który został zamęczony 
w obozie w Dachau, w 1942 roku. Podkomendni 
dowódcy Floty adm. Józefa Unruga (którego 
prochy spoczęły w Kwaterze Pamięci Cmentarza 
Marynarki Wojennej 2 października) – zamor-
dowani przez komunistycznych oprawców 
w 1952 roku: kadm. Stanisław Mieszkowski, 
kadm. Jerzy Staniewicz i kmdr Zbigniew Przy-
byszewski – doczekali się godnego pochówku 
wśród swych marynarskich braci.

MW „Riwiera” oraz chór Akademii Marynarki 
Wojennej. Zaprezentował się także męski chór 
szantowy „Zawisza Czarny” i zespół wokalny 
„Reling” z Klubu 3. Flotylli Okrętów.

*    *    *
W ramach obchodów marynarskiego święta, 

w sobotę 24 listopada, zorganizowano piknik 
100-lecia MW na Skwerze Kościuszki w Gdyni. 
Z okazji jubileuszu, udostępniono do zwie-
dzania: fregatę rakietową ORP „Gen. T. 
Kościuszko”, niszczyciel min ORP „Kormoran” 
oraz okręt podwodny ORP „Sęp”. Mieszkań-

Urbaniak (podróżniczka, żeglarka i polar-
niczka) przekazała placówce wyjątkową 
pamiątkę – przedwojenną legitymację ojca, 
Romana Urbaniaka (pilota morskiego 
i obrońcy Helu w 1939 roku). 

Obchody jubileuszu 100-lecia Marynarki 
Wojennej zwieńczyła uroczysta gala w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. W trakcie rocznicowej 
akademii, Inspektor Marynarki Wojennej 
wiceadm. Jarosław Ziemiański oraz Dowódca 
COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski 
wręczyli – w imieniu Prezydenta RP Andrzeja 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Dudy i Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka – odznaczenia i wyróżnienia. 
Morski Krzyż Zasługi odebrał rektor-
-komendant AMW kadm. prof. dr. hab. Tomasz 
Szubrycht, natomiast kordzikiem honorowym 
zostali wyróżnieni: kmdr Marek Drygas, 
kmdr por. dr inż. Artur Cywiński i kmdr por. 
dr inż. Stanisław Milewski.

Uczestnicy gali obejrzeli premierowy pokaz 
filmu pt. „Marynarka Wojenna 1918-2018”. 
Na scenie wystąpili: Orkiestra Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej, zespół wokalny Klubu 
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Mimo klęski państw centralnych 
w I wojnie światowej, Wielko-
polska, Śląsk i Pomorze nadal 
znajdowały się w granicach 

Niemiec. Różne uwarunkowania spra-
wiały, że kształt terytorialny Polski 
był ustalany stopniowo i proces ten 
zakończył się dopiero w 1922 roku. 

Bezpośrednio po przyznaniu Polsce 
dostępu do Morza Bałtyckiego, pod- 
jęto przygotowania do objęcia go i od-
powiedniego zagospodarowania. Ważne 
miejsce w tej działalności przypadło 
polskiej Marynarce Wojennej. Było to 
możliwe, ponieważ skutkiem rewolu-
cji w Rosji, rozpadu Austro-Węgier  
i klęski Niemiec, w końcowej fazie 
okupacji niemieckiej w Warszawie 
znalazło się kilkudziesięciu byłych 
oficerów marynarek wojennych 
państw zaborczych polskiej narodo-
wości. Znaczna ich część spotykała 
się w ramach stowarzyszenia „Bandera 
Polska”, które powstało z inicjatywy 
byłego kontradmirała marynarki rosyj-
skiej Kazimierza Porębskiego. Organiza-
cja ta odegrała ważną rolę w tworzeniu 
podstaw sił morskich II Rzeczpo- 
spolitej, przeciwdziałając też zamierzo-
nemu uprowadzeniu przez Niemców 
wiślanego taboru pływającego. 

Przejęcia jednostek wiślanych do-
konali oficerowie z inicjatywy byłego 

Przemysłu i Handlu. Wtedy powstał problem, 
co począć z oficerami i marynarzami w obliczu 
nadchodzącej zimy, bez pieniędzy i prowiantu. 
Według wspomnień komandora Bogumiła 

został podpisany dekret tworzący Marynarkę 
Wojenną i (jednocześnie) powołujący jej organ 
kierowniczy oraz wyznaczający szefa.  
Opublikowany 30 listopada w „Monitorze 

Polskim” (1918 r., nr 217) 
dekret był lakoniczny: 
Rozkaz do Ministerstwa 
Spraw Wojskowych.  
Z dniem 28 listopada  
1918 roku rozkazuję 
utworzyć marynarkę 
polską, mianując jed- 
nocześnie pułkownika 
marynarki (w latach 
1918-1921 stopnie woj-
skowe w Marynarce  
Wojennej były tożsame  
z wojskami lądowymi – 
red.) Bogumiła Nowot-
nego szefem Sekcji  
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Powrót państwa polskiego na mapę polityczną Europy w końcu 1918 roku – po 123 latach 
egzystencji pod zaborami – odbywał się w korzystnej, chociaż niezmiernie skomplikowanej 

sytuacji międzynarodowej. Przyznaną Polsce część Pomorza z wybrzeżem Bałtyku  
rozpoczęto przejmować dopiero w styczniu 1920 roku. 

Rozkazuję utworzyć marynarkę polską

komandora marynarki austro-węgierskiej 
Bogumiła Nowotnego. Jego zabiegom, które 
poparł ówczesny szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego gen. Stanisław Szeptycki 
oraz premier Jędrzej Mo-
raczewski, w dużej mierze 
należy przypisać wydanie 
dekretu powołującego 
Marynarkę Wojenną. 

Trudne początki
Komandor Bogumił 

Nowotny poczuwał się do 
odpowiedzialności za losy 
tych kilkudziesięciu zde-
mobilizowanych oficerów, 
podoficerów i marynarzy 
byłej marynarki austro- 
-węgierskiej, a także  
niemieckiej, którzy przy-

byli – w połowie listopada 1918 roku – do 
Warszawy. Mieli obsadzić jednostki wiślane, 
jednak premier Jędrzej Moraczewski polecił 
przekazać żeglugę wiślaną Ministerstwu 

Nowotnego, to właśnie potrzeba ujęcia w ramy 
organizacyjne oficerów i marynarzy przyby-
łych do stolicy (zapewnienia im wyżywienia, 
umundurowania i zakwaterowania), a także 

konieczność ich zdyscyplinowania –
były zasadniczymi przyczynami przy-
gotowania dekretu o utworzeniu  
marynarki polskiej. 

Bogumił Nowotny uzyskał poparcie 
gen. Stanisława Szeptyckiego, by za-
proponować rządowi – względnie  
ministrowi spraw wojskowych – utwo-
rzenie Marynarki Wojennej (jako części 
polskich sił zbrojnych), podporząd- 
kowanej Ministerstwu Spraw Woj-
skowych. Wyraził również zgodę na 
objęcie stanowiska dowódcy nowej 
formacji. 

Narodziny polskiej 
Marynarki Wojennej
28 listopada 1918 roku Bogumił 

Nowotny został wezwany do Belwe-
deru, gdzie – po podpisaniu przez  
naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 
dekretu przygotowanego przez  
gen. Szeptyckiego – wyszli do niego 
premier Jędrzej Moraczewski  
i gen. Stanisław Szeptycki, gratulując 
mu utworzenia Marynarki Wojennej  
i wyznaczenia na jej dowódcę. 

W ciągu sześciu dni od powstania 
władz naczelnych II Rzeczpospolitej, 
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BOGUMIŁ FRANCISZEK NOWOTNY 
urodził się 3 lutego 1872 r. w Wieliczce. Był 
synem Bogumiła, radcy wyższego sądu krajo-
wego i radcy dworu, oraz Zofii ze Straniawskich. 
Miał czterech braci: adwokata Kazimierza, 
gen. dyw. Adama, lekarza Franciszka oraz 
prawnika i profesora Uniwersytetu Jagielloń-
skiego Juliana. W 1890 r. został przyjęty 
do austro-węgierskiej 
marynarki wojennej. 
Podczas nauki w Aka-
demii MM w Rijece, na 
pokładzie korwety 
SMS „Saida”, odbył 
rejs dookoła świata. 
Pełniąc służbę pływał 
m.in. na: monitorach 
rzecznych, pancer-
nikach, kontr tor-
pedowcach – w Trieście 
został dowódcą grupy 
torpedowców. Pełnił 
również obowiązki: 
oficera szkoleniowego 
Akademii MW w Rijece, 
komendanta ochrony 
konsulatu w Pekinie 
oraz doradcy ds. mor-
skich i adiutanta gubernatora Dalmacji.

Latem 1918 r. zwolnił się ze służby w armii 
austro-węgierskiej. Został referentem do 
spraw żeglugi przy Radzie Regencyjnej 
Królestwa Polskiego, stanowiącego zalążek 
II Rzeczpospolitej. Jesienią otrzymał, od 
szefa sztabu wojsk polskich, rozkaz 

zaanektowania żeglugi wiślanej od Niem-
ców. Po przejęciu w Warszawie magazynów, 
taboru żeglugi wiślanej oraz przystani, 
w listopadzie zorganizował grupę około 250 
marynarzy i obsadził nimi część zdobytych 
statków. Następnie przekazał żeglugę wiślaną 
szefowi Sekcji Dróg Wodnych Ministerstwa 
Komunikacji. 

Szefowi Sztabu Generalnego WP przedłożył 
projekt utworzenia Marynarki Wojennej. 
Został mianowany pułkownikiem marynarki 
i szefem Sekcji Marynarki w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych w Warszawie – powoła-
nej przez naczelnika państwa Józefa 
Piłsudskiego 28 listopada 1918 r.
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Marynarki przy Ministerstwie Spraw Woj-
skowych. Naczelnik Państwa J. Piłsudski. 

Dekret listopadowy, wydany – oczywi-
stym zbiegiem okoliczności – w 291. rocznicę 
zwycięskiej bitwy floty polskiej pod Oliwą, 
miał wymowę symboliczną. Był formalną 
podstawą rozpoczynającą dzieje Marynarki 
Wojennej II Rzeczpospolitej, ale sytuacja 
była nadal skomplikowana. Państwo polskie 
istniało już od kilku dni, jednak jego dostęp 
do Morza Bałtyckiego pozostawał zaledwie 
deklaracją polityczną zwycięskich mocarstw. 
Niemniej, dekret był wyraźnym zaakcento-
waniem woli posiadania przez Polskę dostępu 
do morza i podkreśleniem podjęcia przygo-
towań do objęcia wybrzeża oraz jego zabez-
pieczenia i zagospodarowania. Miał się stać 
ważkim argumentem politycznym delegacji 
polskiej na zbliżającej się konferencji poko-
jowej w Paryżu.

Droga ku morzu
Podpisany przez Józefa Piłsudskiego 

dekret umożliwiał zbieranie rozproszonych 
marynarzy (zwłaszcza kadry oficerskiej) 
i ocalenie wartości, które mogli wnosić do 
tworzenia Marynarki Wojennej. Jeszcze pod 
koniec 1918 roku, w Modlinie, zaczęto zbierać 
marynarzy przybywających do kraju. Przy-
stąpiono do organizowania pierwszych jednostek 
Marynarki Wojennej – Flotylli Wiślanej i bata-
lionu morskiego. Flotylla miała być przygo-
towana do realizowania zadań operacyjnych na 
Wiśle w okresie przejmowania Pomorza oraz 
przygotowania kadr na okręty floty morskiej, 
a batalion miał czynić przygotowania do ob-
jęcia wybrzeża i szkolenia specjalistów.

Walka na konferencji paryskiej o kształt 
polskiego dostępu do morza i konieczność 
nadania przygotowaniom do objęcia wybrzeża 
skoordynowanego charakteru, nakazywała 
skoncentrowanie wszystkich spraw morskich 
w jednym ministerstwie. Sekcja Marynarki, 
mimo pozytywnego bilansu jej działalności, 
nie była w stanie podołać tym zadaniom i po 
pięciu miesiącach została przekształcona 
w Departament dla Spraw Morskich, o więk-
szej samodzielności i szerszym zakresie 
kompetencji. Powstanie departamentu, 
z kontradmirałem Kazimierzem Porębskim 
na czele, podniosło rangę zagadnień mor-
skich. W styczniu 1920 roku, kiedy władze 
polskie zaczęły przejmować przyznaną Pol-
sce część Pomorza, w składzie wojsk Frontu 
Północnego gen. Józefa Hallera znajdował 
się batalion morski.

B A N D E R A

kmdr por. w st. spocz. Walter Pater
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

(autor artykułu jest byłym redaktorem 
naczelnym czasopisma fachowego Marynarki 
Wojennej „Przegląd Morski”, wybitnym znawcą 
historii morskiego rodzaju sił zbrojnych 
oraz uznanym publicystą morskim)

Mianowano go także dowódcą Flotylli 
Wiślanej – utworzonej z dawnych jednostek 
niemieckich, zdobytych w Warszawie i Modlinie. 
Zorganizował siedzibę Sekcji Marynarki 
w Warszawie, jednak krótko po zatwierdzeniu 
jej planu organizacyjnego podał się do dymi-
sji – powodem były konflikty personalne 
i zmaganie się z pomówieniami. 

W lipcu 1920 r. zo-
stał przeniesiony 
w stan spoczynku 
(w stopniu pułkownika 
w korpusie morskim). 
Przez wiele lat prowa-
dził w sądzie batalie 
w obronie swojego do-
brego imienia. 

Po odejściu ze służby, 
utworzył Towarzystwo 
Żeglugowe „Sarmacja”, 
gdzie pełnił funkcję 
dyrektora. Dzięki jego 
inicjatywie, w Kopen-
hadze zakupiono dla 
„Sarmacji” masowiec 
s/s „Kraków” – będą-
cy pierwszą polską 
jednostką na Bałtyku. 

Co więcej, należący do towarzystwa armator-
skiego masowiec s/s „Wisła” był pierwszym 
polskim statkiem, który zawinął do portu 
w Gdyni. Niestety, „Sarmacja” przestała ist-
nieć w 1926 r. – w wyniku zdarzeń losowych 
armator utracił wszystkie jednostki. W tam-
tym okresie Bogumił Nowotny odbył studia 

w wiedeńskiej Hochschule für Welthandel, 
ukończone w 1925 r.

Atakowany przez prasę, wycofał się z życia 
publicznego, pozostając jedynie członkiem 
Rady Głównej Ligi Morskiej i Rzecznej. 
W 1933 r. wyjechał z Polski (ze względów 
zdrowotnych) i zamieszkał w chorwackim 
miasteczku Abbazia. Ostrzeżony o groźbie 
aresztowania, w 1945 r. przedostał się do 
Włoch, gdzie osiadł w Castel Gandolfo. 

Powojenne władze polskie próbowały 
skłonić Bogumiła Nowotnego do powrotu 
do kraju, jednak odmawiał ze względu na 
podeszły wiek. Zmarł w Castel Gandolfo 
17 września 1960 r.

Komandor podporucznik Bogumił Nowotny (pierwszy z prawej) 
na stanowisku dowodzenia małego kontrtorpedowca SMS „Scharfschütze”
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Działania Rosji wywołały zdecydo-
waną reakcję NATO. Podczas 
szczytu w Brukseli – 11-12 lipca – 
Rada Północnoatlantycka zebrała 

się z udziałem szefów państw i rządów 29 krajów 
członkowskich. Radzie przewodniczył sekretarz 
generalny NATO Jens Stoltenberg – norweski 
polityk. Szczyt umożliwił podsumowanie po-
stępów poczynionych od poprzednich spotkań: 
w Warszawie (w 2016 r.) i w Brukseli (w 2017 r.). 
Najważniejszymi zagadnieniami – poruszanymi 
podczas szczytu – były: relacje transatlantyckie, 
relacje z Rosją, zaangażowanie i wzmocnienie 
NATO na południowej i wschodniej flance, 

Rosja naruszyła wartości, zasady i zobowiąza-
nia, które leżą u podstaw jej stosunków z NATO, 
zgodnie z Dokumentem podstawowym Rady 
Partnerstwa Euroatlantyckiego z 1997 r., 
Aktem założycielskim NATO – Rosja z 1997 r. 

i 2002 r. Rosja kwestionuje bez- 
pieczeństwo i stabilność euroatlan- 
tycką przez: nielegalną aneksję Krymu, 
destabilizację wschodniej Ukrainy, 
prowokacyjne działania wojskowe w po-
bliżu granic NATO, rozmieszczenie 
nowoczesnych pocisków rakietowych 
w Kaliningradzie, działania hybrydowe, 
powtarzające się naruszenia przestrzeni 
powietrznej NATO i dalszy rozwój 
militarny na Krymie, znaczące inwesty-
cje w modernizację sił strategicznych 
oraz rosnącą liczbę ćwiczeń z uzbro-
jeniem jądrowym. 

W związku z tymi działaniami, potwierdzono 
sojusznicze decyzje wobec Rosji (uzgodnione 
na szczytach w Walii i w Warszawie), które 
wzmacniają sojuszniczą postawę odstraszającą 
i obronną (w tym przez obecność we wschod-
niej części sojuszu). Przypomniano o zawie-
szeniu współpracy cywilnej i wojskowej między 
NATO i Rosją, jednocześnie pozostając otwar-
tym na dialog polityczny. Ponowiono poparcie 
dla integralności terytorialnej i suwerenności 
Ukrainy, Gruzji i Republiki Mołdawii (w ra-
mach ich granic uznanych międzynarodowo)  
i wezwano Rosję do wycofania sił z tych 
trzech krajów. Zdecydowanie potępiono  

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

Rok 2018 był kolejnym rokiem agresywnej i konfrontacyjnej polityki Rosji wobec państw zachodnich.  
Między innymi Rosja przeprowadziła szereg ćwiczeń wojskowych przy granicy krajów NATO, popierała  
i nadal udziela poparcia separatystom w utrzymaniu napięcia w Donbasie, wspiera reżim w Syrii oraz 

destabilizuje sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie, kontynuuje okupację Krymu i eskaluje napięcie  
w rejonie Morza Czarnego, zbroi Obwód Kaliningradzki i Półwysep Krymski, a w ostatnim okresie zamknęła 
dostęp do Morza Azowskiego (blokując Cieśninę Kerczeńską), zaatakowała i zajęła trzy ukraińskie okręty. 

Także polityka prowadzona przez prezydenta Putina w stosunku do Europy Zachodniej służy osłabieniu 
więzi między sojusznikami i potwierdza konfrontacyjną politykę Kremla. Wszystkie te działania stanowią 
realne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i niosą ryzyko wywołania konfliktu zbrojnego. 
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stwa między państwami członkowskimi. Będzie 
dążył do skutecznego wypełniania wszyst- 
kich trzech podstawowych zadań określonych  
w koncepcji strategicznej: zbiorowej obrony, za-
rządzania kryzysowego i bezpieczeństwa  

kooperacyjnego. Podkreślono, że sojusz stoi 
przed niebezpiecznym, nieprzewidywalnym  
i płynnym środowiskiem bezpieczeństwa,  
z trwałymi wyzwaniami i zagrożeniami ze 
wszystkich strategicznych kierunków: od pod-
miotów państwowych i niepaństwowych; od 
sił wojskowych oraz od ataków terrorystycz-
nych, cybernetycznych i hybrydowych. Także 
agresywne działania Rosji stanowią wyzwanie 
dla sojuszu i podważają bezpieczeństwo euro-
atlantyckie oraz porządek międzynarodowy. 
Terroryzm, nielegalna migracja, trwający kry-
zys w Syrii, działania hybrydowe (w tym kam-
panie dezinformacyjne) – mają bezpośredni 

Trudne partnerstwo NATO – Rosja

współdziałanie w obszarze odstraszania i obrony, 
relacje z partnerami sojuszu, w tym z Ukrainą 
i Gruzją oraz stosunki NATO – UE. Ważnym 
tematem obrad były wydatki obronne po-
szczególnych państw NATO.

Podczas trwania szczytu potwier-
dzono sojusznicze zaangażowanie we 
wszystkie zobowiązania uzgodnione 
na poprzednich szczytach. Między in-
nymi, podpisano: deklarację współpracy 
między Unią Europejską a NATO  
w zakresie obronności; zaakceptowano 
wdrożenie Inicjatywy 4 x 30 (30 okrę-
tów bojowych, 30 batalionów manew-
rowych i 30 uderzeniowych eskadr 
powietrznych – gotowych do działań 
w czasie nie dłuższym niż 30 dni, do 
2020 roku) i utworzenie dwóch  
dowództw szczebla operacyjnego;  
przyjęto strategiczną deklarację dla regionu 
Bałkanów Zachodnich; potwierdzono sojusz-
nicze zobowiązanie do zapewnienia długoter-
minowego bezpieczeństwa i stabilności  
w Afganistanie oraz zatwierdzono szereg  
politycznych i praktycznych inicjatyw współ-
pracy na rzecz spójnego podejścia do proble-
mów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Podczas szczytu, szefowie państw i rządów 
krajów członkowskich NATO przyjęli kilka 
kluczowych dokumentów: Deklarację szczytu 
brukselskiego; Deklarację brukselską w sprawie 
bezpieczeństwa transatlantyckiego i solidar-
ności; Deklarację Komisji NATO – Gruzja; 

Oświadczenie przewodniczącego w sprawie 
NATO – Ukraina po spotkaniu Rady Północno-
atlantyckiej z Gruzją i Ukrainą podczas szczytu 
w Brukseli oraz Wspólne oświadczenie w spra-
wie misji Resolute Support w Afganistanie.

W Deklaracji szczytu brukselskiego szefo-
wie państw i rządów krajów członkowskich 
sojuszu północnoatlantyckiego oświadczyli, 
że NATO pozostaje paktem obronnym i nadal 
będzie dążyło do utrzymania pokoju, bezpieczeń-
stwa i stabilności w całym obszarze euroatlan-
tyckim. Sojusz pozostaje fundamentem silnej 
obrony zbiorowej i istotnym transatlantyckim 
forum konsultacji i decyzji w zakresie bezpieczeń-

wpływ na stabilność regionu i bezpieczeństwo 
sojuszu północnoatlantyckiego jako całości. 

Potwierdzono sojusznicze zaangażowanie 
we wszystkie zobowiązania uzgodnione na 
szczycie walijskim w 2014 roku, planowane 
wydatki oraz sprawiedliwy podział obciążeń  
i wzrost wydatków na obronę. 

Przypomniano, że przez ponad dwie dekady 
budowano partnerstwo z Rosją, w tym po-
przez mechanizm Rady NATO – Rosja, jed-
nakże działania Rosji i prowadzona przez nią 
polityka zmniejsza stabilność i bezpieczeń-
stwo, zwiększa nieprzewidywalność i zmienia 
euroatlantycką architekturę bezpieczeństwa. 
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bezprawną aneksję Krymu i wezwano Rosję 
do zaprzestania wszelkiego (politycznego, 
finansowego i militarnego) wsparcia grup bo-
jowników w rejenie Doniecka i Ługańska oraz 
wycofania wojsk, sprzętu i najemników z tery-
torium Ukrainy i powrotu do Wspólnego Cen-
trum Kontroli i Koordynacji. Wezwano strony 
do pełnego wdrożenia porozumień mińskich 
i poparto starania w formacie normandzkim 
oraz trójstronnej grupie kontaktowej. Wyrażono 
głębokie zaniepokojenie prześladowaniem 
Tatarów krymskich, grup religijnych, wykorzy-
stywaniem tortur i przekazywaniem obywateli 
Ukrainy do więzień w Rosji. Zaapelowano 
o nieograniczony dostęp do monitoringu 
sytuacji dla Specjalnej Misji Obserwacyjnej 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE). Ponownie wezwano Rosję 
do: nieuznawania regionów Abchazji i Osetii 
Południowej, jako niepodległych państw; wyco-
fania sił rosyjskich z terytorium Gruzji; zakoń-
czenia militaryzacji tych regionów; wycofania 
swoich wojsk z terytorium Republiki Mołdawii 
i do dalszego konstruktywnego zaangażowania 
w proces pokojowy Naddniestrza. Jednocześnie, 
NATO zasygnalizowało swoją otwartość na 
okresowy i znaczący dialog z Rosją, w celu 
uniknięcia nieporozumień, błędów i niezamie-
rzonej eskalacji oraz w celu zwiększenia przej-
rzystości i przewidywalności. Partnerstwo NATO 
i Rosji, oparte na poszanowaniu prawa między-
narodowego, nadal ma dla sojuszu wartość 
strategiczną. 

NATO zdecydowało się uruchomić Inicjatywę 
Gotowości NATO (NATO Readiness Initiative) – 
czyli tzw. program „4 razy 30” – która zapewni 
udostępnienie sojuszowi sił narodowych o wy-
sokiej gotowości bojowej i zdolności do działań. 
Zostaną one zorganizowane i przeszkolone, jako 
elementy większych formacji bojowych, w celu 
wsparcia ogólnej postawy NATO w zakresie 
odstraszania i obrony. Inicjatywa Gotowości 
NATO zwiększy (dodatkowo) zdolność szybkiego 
reagowania sojuszu na potrzeby intensywnej 
walki lub szybkiej interwencji militarnej.

Przypomniano, że od szczytu w Warszawie 
podjęto szereg działań w celu wsparcia roz-
mieszczenia i utrzymania sił sprzymierzonych 
i ich wyposażenia na terytorium sojuszu, przyjęto 
Plan Działań na rzecz Obszaru Odpowiedzial-
ności SACEUR (Enablement Plan for SACEUR’s 
Area of Responsibility), ulepszono przepisy 
i procedury, wzmocniono dowodzenie i kon-
trolę oraz ogłoszono osiągnięcie początkowej 
zdolności operacyjnej Rapid Air Mobility – której 
celem jest umożliwienie krótkoterminowego, 
transgranicznego ruchu lotniczego w Europie. 
Zgodzono się na wzmocnienie zdolności sojuszu 
w zakresie odstraszania i obrony we wszyst-
kich dziedzinach (w tym morskiej) i podjęto 
konkretne kroki w celu poprawy ogólnej świado-
mości sytuacyjnej na morzu. Przygotowano 
oceny strategiczne dla: Morza Bałtyckiego, 

Sala obrad plenarnych szczytu NATO 
w Brukseli – 11-12.07.2018 r.

Morza Czarnego, północnego Atlantyku i Morza 
Śródziemnego. Przez ćwiczenia ulegną 
wzmocnieniu zbiorowe umiejętności w: walce 
z okrętami podwodnymi, operacjach amfibij-
nych i ochronie morskich linii komunikacyj-
nych. W dziedzinie lotnictwa uzgodniono 
wspólną strategię w zakresie sił powietrznych, 
która wzmocni Zintegrowaną Obronę Powietrz-
ną i Rakietową oraz będzie kierować sojusz-
niczymi zdolnościami we wspólnych działaniach 
w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu. 

Zgodnie z decyzją podjętą na szczycie 
w Warszawie, została wdrożona obecność sił 
we wschodniej części sojuszu. Wzmocniona 
obecność obejmuje cztery wielonarodowe, bo-
jowe grupy batalionowe (o rozmiarach batalionu) 
w Estonii, na Łotwie i Litwie oraz w Polsce 
(łącznie ponad 4500 żołnierzy z całego sojuszu, 
zdolnych do działania równolegle z krajowymi 
siłami obrony). Utworzono Wielonarodową 
Północno-Wschodnią Kwaterę Główną, która 
osiągnęła pełną zdolność do dowodzenia 
w grudniu 2018 r. Opracowano również dosto-
sowaną do potrzeb sojuszniczą obecność w regio-
nie Morza Czarnego, przez utworzenie w Rumunii 
wielonarodowej, ramowej brygady do szkole-
nia sił lądowych sojuszników. Także szereg 
przedsięwzięć powietrznych i morskich w regionie 
Morza Czarnego doprowadziło do zwiększenia 
obecności NATO w tym rejonie.

Podjęto dalekosiężne decyzje w celu dosto-
sowania i wzmocnienia struktury dowodzenia 
NATO, która umożliwi naczelnemu dowódcy 
dowodzenie i kontrolowanie sił w dowolnym 
momencie, z dowolnego kierunku, w tym 
w operacjach o dużej skali dla zbiorowej obro-
ny. Zdecydowano o utworzeniu: Centrum 
Operacji Cyberprzestrzeni (Cyberspace Ope-
rations Centre) w Belgii, w celu zapewnienia 
wiedzy sytuacyjnej i koordynacji działań operacyj-
nych NATO w cyberprzestrzeni; Dowództwa 
Sił Połączonych (Joint Force Command) 
w Norfolk (w Stanach Zjednoczonych), którego 
zadaniem będzie ochrona transatlantyckich linii 
komunikacyjnych oraz Wspólnego Dowódz-
twa Wsparcia (Joint Support and Enabling 

Command) w Niemczech –  w celu zapewnienia 
swobody działania i utrzymania w tylnej 
strefie szybkiego przemieszczania żołnierzy 
i sprzętu do, przez i z Europy. Oczekiwane jest 
ustanowienie dwóch wielozadaniowych, lądo-
wych dowództw (Land Component Commands).  

W stosunku do Ukrainy podtrzymano decy-
zje podjęte podczas szczytu w Bukareszcie 
i na kolejnych szczytach. Niezależna, suwerenna 
i stabilna Ukraina ma kluczowe znaczenie dla 
NATO i bezpieczeństwa euroatlantyckiego. 
Poparto prawo Ukrainy do decydowania o przy-
szłości i kursie polityki zagranicznej – wolnym 
od ingerencji z zewnątrz. Z zadowoleniem 
przyjęto znaczny postęp w reformach, w szczegól-
ności związanych z przyjęciem ustawy o trybunale 
antykorupcyjnym i ustawy o bezpieczeństwie 
narodowym. Wezwano Ukrainę do pełnego 
wdrożenia zaleceń i wniosków zawartych w opinii 
Komisji Weneckiej i wykorzystania wszystkich 
dostępnych jej instrumentów w ramach Komisji 
NATO – Ukraina, aby osiągnąć cel, jakim jest 
wdrożenie zasad i standardów sojuszu. Wysoko 
oceniono znaczący wkład Ukrainy w operacje 
sojusznicze, Siły Odpowiedzi NATO i ćwiczenia 
sojuszu oraz wkład partnerstwa NATO – Ukraina 
w zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności 
w obszarze euroatlantyckim i poza nim. Zaak-
centowano wolę kontynuowania współpracy 
z Ukrainą – wieloletnim partnerem sojuszu – 
opartej na zasadach i wartościach zapisanych 
w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Na szczycie w Brukseli podkreślono, że NATO 
jest sojuszem, który jest nieustannie moder-
nizowany i adaptowany do nowych zagrożeń 
i wyzwań. Zaakcentowano, że sojusz nie stanowi 
zagrożenia dla żadnego kraju, a wszystkie 
podejmowane środki są defensywne i propor-
cjonalne do politycznych zobowiązań. NATO 
nadal pozostaje w pełni zaangażowane w kontrolę 
zbrojeń, rozbrojenie i nierozprzestrzenianie 
broni masowego rażenia. Nadmieniono, że 
sojusz północnoatlantycki w dalszym ciągu 
dąży do konstruktywnych stosunków z Federa-
cją Rosyjską i jest gotowy na znaczący dialog 
polityczny z Rosją, w celu zminimalizowania 
ryzyka incydentów wojskowych.

wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Mimo mniejszej liczby zaan-
gażowanych sił (w porównaniu 
z poprzednią edycją ćwicze-
nia), w tegorocznej „Anakondzie” 

było kilka istotnych nowości – przede wszyst-
kim organizacyjnych. Manewry nie trwały 
nieprzerwanie dziesięć dni, a rozbito je na 
poszczególne etapy, w tym dwa o kluczowym 
znaczeniu (7 listopada i 6 grudnia). Pierw-
szym etapem było tzw. ćwiczenie studyjne 
(TTX) – zrealizowane na wstępnym etapie –
podczas którego dowódcy NATO (w tym Sił 
Zbrojnych RP) analizowali procedury związane 
z przekazaniem odpowiedzialności za prowa-
dzenie operacji w składzie międzynarodowym, 
koalicyjnym i sojuszniczym. Kolejnym etapem 
były aktywne ćwiczenia wojskowe (LIVEX), 
które przeprowadzono między 7 a 16 listopada. 
Ostatnim epizodem było ćwiczenie na poziomie 
dowódczo-sztabowym (CPX), wspomagane 
przez systemy komputerowe (6 grudnia).

Kolejnym novum było terytorialne umiędzy-
narodowienie tegorocznej edycji „Anakondy”. 
Po raz pierwszy w historii, prócz polskich po-
ligonów i innych krajowych lokacji, manewry 
przeprowadzono również na terenie Litwy, 
Łotwy i Estonii.

Nowatorskie były również główne założenia 
manewrów. Poza typowym sprawdzeniem 
systemu militarnego – jego potencjału i goto-
wości bojowej sił, a także przygotowania do 
współpracy z siłami sojuszniczymi w ramach 

operacji połączonych – wojskowi zwracali 
także uwagę na liczne epizody konfliktu hybry-
dowego (w tym działania w cyberprzestrzeni), 
przy pokaźnym udziale nowych podmiotów 
(Wojsk Obrony Terytorialnej, organizacji pro-
obronnych itp.). 

Za epizody morskie odpowiadało Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu 
Morskiego. Jego dowódca wiceadm. Krzysztof 
Jaworski koordynował działania wydzielonych 
do ćwiczenia okrętów i jednostek brzegowych 
Marynarki Wojennej oraz bezpośrednio z nimi 
współpracujących sił powietrznych i wojsk lądo-
wych. Wsparcia COM-DKM udzielił Morski 
Oddział Straży Granicznej.

Bezpieczeństwo żeglugi
Aktywne działania na własnych liniach 

komunikacyjnych oraz przerywanie takowych 

potencjalnemu przeciwnikowi – w myśl dok-
tryny tzw. „kontroli morza” (czyli kontroli 
nad szlakami komunikacyjnymi i prawa do 
przejścia morzem), zapoczątkowanej jeszcze 
na początku ubiegłego wieku przez sir Juliana 
Corbetta – na Bałtyku realizowały okręty 
wspomagane przez śmigłowce i samoloty lot-
nictwa morskiego.

Komponent morski operował na Bałtyku 
przez ponad tydzień. Okręty – w trybie alar-
mowym – wyszły w morze 7 listopada. We 
współdziałaniu z Morską Jednostką Rakietową 
prowadzono kompleksową osłonę szlaków 
żeglugowych przed atakami z powietrza i dzia-
łaniami okrętów podwodnych. 

Rolę głównej jednostki zabezpieczającej 
działania pełniła fregata rakietowa ORP „Gen. T. 
Kościuszko” (FFG-273), dowodzona przez 
kmdr. por. Macieja Matuszewskiego – który FO
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Ćwiczenia „Anakonda 2018” były największymi w tym roku manewrami wojskowymi w Polsce. 
Wzięło w nich udział ponad 17 tysięcy żołnierzy – w tym 5 tysięcy bezpośrednio związanych 
z operacjami morskimi. Marynarka Wojenna wystawiła 14 okrętów (plus jednostki pomocnicze), 
wspartych przez samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa MW oraz jednostki brzegowe. 
Kluczowe dla polskich sił zbrojnych przedsięwzięcie szkoleniowe jest realizowane w cyklu 
dwuletnim i angażuje – w coraz większym stopniu – także siły i środki państw sojuszniczych. 

Morska pięść „Anakondy”
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jednocześnie sprawował funkcję komodora 
konwoju. Do sił osłonowych dołączył również 
mały okręt rakietowy ORP „Grom”. Gdyńska 
3. Flotylla Okrętów wystawiła do manewrów 
także: okręt podwodny ORP „Sęp”, jednostki 
ratownicze ORP „Lech” i ORP „Zbyszko” 
oraz okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz”. 
Z kolei 8. Flotylla Obrony Wybrzeża ze Świno-
ujścia do dyspozycji kierownictwa ćwiczenia 
oddała: dwa okręty transportowo-minowe 
(ORP „Gniezno” i ORP „Kraków”), cztery 
trałowce bazowe (OORP: „Dąbie”, „Mielno”,  
„Wigry” i „Gopło”) oraz zbiornikowiec Z-8. 
Jednostki zespołu utworzyły konwój o znacze-
niu strategicznym, który znalazł się pod stałym 
nadzorem fregaty rakietowej. 

Okręty transportowo-minowe dokonały 
przerzutu żołnierzy 12. Szczecińskiej Dywizji 
Zmechanizowanej (w tym kołowych trans-
porterów opancerzonych typu „Rosomak”). 
Siły osłonowe konwoju (fregata rakietowa 
i mały okręt rakietowy) wykonały, między 
innymi, zadania polegające na: patrolowaniu 
wyznaczonego rejonu, obronie okrętu pod-
czas przejścia morzem, a także prowadzeniu 
rozpoznania oraz obronie zespołu okrętów 
przed atakami z powietrza i spod wody. Podczas 
manewrów zespół był wielokrotnie atakowany 
z morza i z powietrza. Okręty osłony wykonały 
serię ostrych strzelań artyleryjskich do celów 
nawodnych. Przeprowadzono także operacje 
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jeden z eskortowanych okrętów otrzymał tra-
fienie bombą kierowaną, która spowodowała 
pożar i wyłączenie z działania napędu. Załoga 
okrętu zlikwidowała uszkodzenia i konwój 
mógł ruszył dalej.

Mniej szczęścia miały trałowce bazowe. 
Podczas jednego z ataków z powietrza doszło 
do skażenia ORP „Dąbie”. Jego załoga sama 
nie mogła sobie poradzić z zagrożeniem 
i zwróciła się o wsparcie chemików Kompanii 
Chemicznej 8. Batalionu Saperów w Dziwnowie. 
Trałowiec skierowano do najbliższego portu, 
gdzie został rozwinięty tzw. OPLS (Okrętowy 
Punkt Likwidacji Skażeń). Po sprawdzeniu 
stanu załogi oraz sprzętu – trałowiec wrócił 
do wykonywania zadań na morzu.

Konwój dotarł do celu
Podczas końcowych epizodów morskiej 

„Anakondy” – w ramach SMER/MEDEX – 
przećwiczono poszukiwanie uszkodzonego 
okrętu podwodnego i udzielanie pomocy jego 
załodze. Zadaniem ratowników było zlokalizo-
wanie jednostki oraz podjęcie akcji ratowniczej. 
Do akcji skierowano specjalistyczne jednostki 
nawodne i lotnictwo. Ponadto, część okrętów 
powracających z morza przeszła procedurę 
sprawdzenia i likwidacji skażeń w Punkcie 
Bazowania Hel. Siły osłonowe, z fregatą ra-
kietową ORP „Gen. T. Kościuszko” na czele, 
bez strat wróciły do portu wojennego w Gdyni.

Osłona transportu morskiego to jedno z naj-
ważniejszych zadań polskiej Marynarki 
Wojennej. Tak duże ćwiczenie morskie, jak to 
podczas „Anakondy”, zrealizowaliśmy po raz 
pierwszy od kilkunastu lat – podkreślił dowód-
ca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski.

Tegoroczne manewry „Anakonda” były od-
powiedzią na współczesne wyzwania w sferze 
bezpieczeństwa, a także demonstracją jedności 
i solidarności sojuszniczej. Scenariusz ćwicze-
nia miał charakter stricte obronny. 

związane z uzupełnieniem zapasów oraz posta-
wieniem ćwiczebnej zagrody minowej.

 
Alarm powietrzny!
W jednym z pierwszych epizodów ćwiczenia 

„Anakonda”, systemy okrętowe fregaty rakie-
towej ORP „Gen. T. Kościuszko” wykryły 
obiekt powietrzny zbliżający się na niskim puła-
pie. W rolę wrogiego samolotu rozpoznawczego 
(tzw. „naganiacza”) wcielił się samolot patro-
lowy M28B 1R z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. 
Dowodzący konwojem oraz zespołem okrętów 
eskortowych kmdr por. M. Matuszewski roz-
kazał podjąć aktywne działania obronne. Cel 
został namierzony przez stacje bojowe, a następ-
nie zestrzelony (symulacyjnie) przy pomocy 
armaty kal. 76,2 mm OTO Melara Compact, 
strzelającej amunicją zbliżeniową VT. Po od-
parciu ataku powietrznego, okręty wróciły do 
wykonywania rutynowych zadań, jednak 
wkrótce należało się spodziewać kolejnych 
ataków powietrznych (załoga M28B 1R zdołała 
poinformować swoją bazę o pozycji konwoju).

Niebawem, nad zespołem okrętów pojawiły 
się samoloty szturmowe SU-22 z 21. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego, które wcieliły się w rolę 
agresora. Maszyny leciały nisko, by zminima-
lizować szansę ich detekcji poza linią horyzontu, 
jednak zostały wykryte i namierzone przez 
stacje bojowe fregaty rakietowej, a następnie 
zestrzelone. Nie obyło się jednak bez strat – 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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Mimo prób podejmowanych 
przez Zygmunta Augusta oraz 
Stefana Batorego, nie udało 
się im stworzyć stałej floty 

wojennej. Nowe nadzieje pojawiły się po wy-
borze Zygmunta III Wazy na króla Polski.  
Liczono, że potencjalne przymierze ze Szwecją 
umocni pozycję Polski nad Bałtykiem. Nadzieje 
na unię polsko-szwedzką nie spełniły się,  
a polityka dynastyczna króla doprowadziła do 
trwających kilkadziesiąt lat wojen. Szwecja – 
w omawianym okresie – wyrosła na regionalną 
potęgę bałtycką. Aby skutecznie z nią walczyć, 
Polska potrzebowała silnej floty wojennej. 

Budowa floty wojennej 
przez Zygmunta III Wazę
Trzon sił morskich I Rzeczypospolitej – za 

panowania Zygmunta III Wazy – stanowiła 
eskadra królewska, która została zbudowana 
w latach 1621-1629. Liczyła 20-25 okrętów  
i bazowała koło latarni morskiej w Gdańsku. 
Po zwycięstwie w bitwie pod Oliwą, eskadrę 
królewską zaczęto nazywać „oliwską”. Powo-
łano także eskadrę inflancką w Rydze. Liczyła 
12 okrętów. Początkowo były to jednostki  
kaperskie, następnie regularnej – królewskiej 
floty wojennej. 

sypkich, używana głównie wkrajach nadbał-
tyckch. Orientacyjnie, 1 łaszt równał się ok. 2 t) 
i był uzbrojony w 31 armat (podobnie jak 
„Król Dawid”). Pozostałe galeony były mniejsze. 
Największe okręty szwedzkie („Riksnyckeln”, 
„Riksäpplet”, „Rikskronan” i „Vasa”) miały 
200-450 łasztów. Biorący udział w bitwie pod 
Oliwą, flagowy „Tigern” nie należał jednak 
do największych jednostek szwedzkich. 

Jeszcze większe były wówczas np. galeony 
hiszpańskie („Santiago el Mayor” – 800 łasz-
tów, 66 armat; „San Antonio” – 600 łasztów, 
54 armaty) i holenderskie („Groenen Vliegen-
den Draeck” – 220 łasztów, 30 armat; „Tetis” – 
250 łasztów, 36 armat). 

W tym kontekście należy mieć na uwadze 
fakt, że flota polska dopiero powstawała. 
Okręty – które zbudowano bądź zakupiono – 
prezentowały niezłą jakość bojową, co po-
twierdziła bitwa pod Oliwą. Dalszy rozwój 
floty, gdyby taki prowadzono, nie wykluczał 
budowy większych jednostek. Polska posiadała 
ku temu warunki – surowce i stocznie.

Bitwa pod Oliwą
Mimo przyjętej nazwy, nie odbyła się pod 

Oliwą, lecz na redzie gdańskiej. Bitwa – sto-
czona 28 listopada 1627 roku – miała być  

F l o t a  w o j e n n a  Z y g m u n t a  i i i  w a Z y

Królewska flota wojenna – zbudowana za panowania Zygmunta III Wazy – była najlepiej 
zorganizowaną i najsilniejszą w czasach I Rzeczpospolitej. 28 listopada 1627 roku odniosła  
swój największy sukces – pokonała Szwedów w bitwie pod Oliwą. Niestety, zwycięstwo nie  
zostało wykorzystane w należyty sposób.
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W listopadzie 1626 roku Zygmunt III Waza 
powołał Komisję Okrętów Królewskich, peł-
niącą rolę admiralicji. Członkami komisji byli 
urzędnicy cywilni (patrycjusze gdańscy, dwo-
rzanie królewscy) oraz wojskowi. Odpowiadali 
za możliwości operacyjne floty i jej zaopa-
trzenie. Opracowywali plany prowadzenia 
działań wojennych oraz sprawowali (w imieniu 
króla) władzę sądowniczą pierwszej instancji 
(w sprawach pryzowych oraz względem do-
wódców okrętów, którzy postępowali niezgod-
nie z otrzymanymi instrukcjami).

Załogi okrętów były wielonarodowe. 
Oprócz Polaków, służyli w nich ochotnicy  
z innych krajów, także na stanowiskach oficer-
skich – Szkoci, Holendrzy, Anglicy i Duńczycy. 
W tej kwestii flota wojenna I Rzeczpospolitej 
nie odstępowała od norm panujących w siłach 
morskich innych państw. 

Po 1623 roku zaczęto budować duże jed-
nostki. Główną siłę floty polskiej, biorącej 
udział w bitwie pod Oliwą, stanowiły galeony. 
Należy jednak podkreślić, że – w porównaniu  
z okrętami szwedzkimi, a zwłaszcza holender-
skimi i hiszpańskimi – były one stosunkowo 
małe i słabo uzbrojone. Polski okręt flagowy 
„Rycerz Święty Jerzy” miał tonaż 200 łasztów 
(dawna jednostka miary objętości towarów 

Zwycięstwo pod Oliwą
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poważnym sprawdzianem sprawności bojowej 
nowo utworzonej królewskiej floty wojennej 
I Rzeczpospolitej. 

Eskadra szwedzka od dłuższego czasu 
blokowała ujście Wisły. Jesienią, na wodach 
Zatoki Gdańskiej zostało tylko sześć okrętów 
ze Szwecji – bowiem większość wróciła do 
baz. Stworzyło to polskiej flocie okazję do 
przerwania blokady Gdańska. 

Polska eskadra składała się z dziesięciu 
okrętów: czterech galeonów („Święty Jerzy”, 
„Król Dawid”, „Latający Jeleń” i „Wodnik”), 
trzech fluit („Czarny Kruk”, „Płomień” 
i „Biały Lew”) oraz trzech pinek („Arka Noego”, 
„Panna Wodna” i „Żółty Lew”). Razem miały na 
pokładach 179 lekkich armat i były obsadzone 
390 marynarzami. Zaokrętowano także 790 żoł-
nierzy piechoty morskiej, którzy mieli wziąć 
udział w abordażu. Polską flotą dowodził 
admirał Arend Dickmann – kupiec z Holandii, 
który na stałe osiedlił się w Gdańsku. 

Szwedzi dysponowali pięcioma galeonami 
(„Tigern”, „Solen”, „Månen”, „Enhörningen” 
i „Pelikanen”) i jedną pinasą („Papegojan”). 
Ich uzbrojenie artyleryjskie prezentowało się 
całkiem dobrze – razem miały 140 lekkich armat. 

stoczona według zasad obowiązującej wówczas 
taktyki dla mniejszych jednostek. Okręty wal-
czyły jeden na jednego, zaczynając pojedynki 
od krótkiego ostrzału artyleryjskiego, po czym 
przechodzono do abordażu. Zgodnie z ówczes-
nym zwyczajem, okręty admiralskie zmierzyły 
się ze sobą. W zażartej walce, która wywiązała 
się między „Rycerzem Święty Jerzy” i „Tigernem”, 
zginął polski i szwedzki admirał. 

Bitwa pod Oliwą była niewątpliwym zwycię-
stwem floty polskiej. Szwedzi stracili dwie 
jednostki. Okręt flagowy „Tigern” wpadł w ręce 
Polaków, a wiceadmirał Stiernsköld zginął 
w walce. Galeon „Solen” – jeden z najwięk-
szych szwedzkich okrętów biorących udział 
w bitwie – po zaciętej walce został wysadzony 
w powietrze przez Szwedów, aby nie stał się 
kolejnym polskim pryzem. Polacy nie utracili 
żadnego okrętu, jednak wygrana została oku-
piona śmiercią admirała Dickmanna. Polski 
sukces, mimo że nie zmienił układu sił na 
Bałtyku, miał duże znaczenie propagandowe. 

Zwycięstwo pod Oliwą nie miało – niestety – 
przełożenia na ustabilizowanie pozycji floty 
wojennej oraz dalszy jej rozwój. Błędna polityka 
króla Zygmunta III Wazy (sojusz z hiszpań-

Niestety, nie wykorzystano go należycie. Miały 
na to wpływ zarówno czynniki wewnętrzne 
jak i zewnętrzne. 

Tworzenie floty królewskiej spotkało się 
z oporem szlachty – zarówno natury politycz-
nej jak i ekonomicznej. Z jednej strony, obawiano 
się zbytniego wzrostu potęgi króla – flotę wojen-
ną postrzegano jako narzędzie wzmacniania  
władzy i prowadzonej przez niego polityki 
dynastycznej, a nie środek do umacniania potęgi 
kraju. Z drugiej strony, szlachta nie chciała 
ponosić dodatkowych obciążeń ekonomicz-
nych, a zwłaszcza podatkowych – wszelkie 
koszty finansowania floty wojennej starano 
się przerzucić na króla. 

Polska posiadała surowce konieczne do bu-
dowy okrętów – m.in. drewno dobrej jakości. 
Dla porównania, Republika Zjednoczonych Pro-
wincji, która – po pokonaniu Hiszpanii w bitwie 
pod Downs (w 1639 roku) – wyrosła na pierwszą 
potęgę morską ówczesnego świata, drewno 
szkutnicze sprowadzała z Polski, a żelazo ze 
Szwecji. Potencjał stoczni w Gdańsku i Elblągu 
pozwalał na budowę okrętów. Poza krótkimi 
epizodami, w I Rzeczpospolitej nie wykorzystano 
czynników sprzyjających budowie floty wojennej.  

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

(autorka artykułu jest pracownikiem 
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 
im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie)

skimi Habsburgami) doprowadziła do utraty 
okrętów, po skierowaniu ich do Wismaru – 
w celu wsparcia floty cesarskiej. Polskie jed-
nostki zostały zajęte przez Szwedów, po zdo-
byciu portu, 22 stycznia 1632 roku. 

Wnioski – próba oceny
Podsumowując należy stwierdzić, że mimo 

spektakularnych – krótkotrwałych sukcesów, 
polityka morska Zygmunta III Wazy zakoń-
czyła się niepowodzeniem. Zwycięstwo pod 
Oliwą wskazuje na potencjał morski Polski. 

Mimo że polskie siły morskie, stworzone przez 
króla Zygmunta III Wazę, były najsilniejsze 
i najlepiej zorganizowane w przedrozbiorowej 
Rzeczpospolitej, to były one dwukrotnie słabsze 
od floty szwedzkiej i trzykrotnie od duńskiej. 
Jednak nie deprecjonuje to ich wartości. Przy 
skutecznie prowadzonej polityce rozwoju, 
miały szansę stać się liczącą flotą na Bałtyku. 
Niestety, błędy Zygmunta III Wazy w polityce 
międzynarodowej, jak również brak głębszego 
zrozumienia spraw morskich wśród polskich 
elit politycznych, zahamowały jej rozwój.

Dowodzący flotą królewską w bitwie 
pod Oliwą admirał Arend Dickmann.

 Sztych przedstawiający bitewne 
starcie okrętów polskich i szwedzkich

zrozumienia spraw morskich wśród polskich 

Były obsadzone 700 marynarzami i żołnierzami 
piechoty morskiej. Eskadrą szwedzką dowo-
dził wiceadmirał Nils Göranson Stiernsköld. 
Mimo że mniejsza liczebnie, była równorzędnym 
przeciwnikiem dla floty polskiej, ponieważ jej 
okręty były większe, lepiej uzbrojone oraz 
prezentowały większą wartość bojową, nato-
miast ich załogi – dobrze wyszkolone i doświad-
czone w walce. Potencjał bojowy Szwedów 
osłabiła długotrwała blokada portu w Gdańsku – 
kończył się prowiant na okrętach, a załogi za-
częły cierpieć na szkorbut. Wypad w stronę 
twierdzy w Wisłoujściu miał być – ostatnią 
w sezonie – demonstracją siły floty szwedzkiej, 
przed jej powrotem do portów na czas zimy. 

Wiceadmirał Stiernsköld był zaskoczony 
faktem, że Polacy podjęli walkę. Bitwa została 
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Samolotów WWS Bartel BM-5c 
(BM-300) używano również w Ośrod-
ku Przysposobienia Wojskowego 
Lotniczego MDLot w Rumi. Niestety, 

często dochodziło w nich do kraks lotniczych. 
15 października 1931 roku Bartel pilotowany 
przez ppor. mar. pil. Adolfa Stempkowskiego 
skapotował przy lądowaniu na podmokłym 
lotnisku. Ten sam pilot przeżył podobną sytu-
ację w innym Bartlu, 13 czerwca 1933 roku. 
Dużo szczęścia miał por. mar. pil. Józef Rudzki 
i por. mar. pil. obs. Jerzy Strzałkowski, ratując 
życie skokiem z płonącego Bartla na spado-
chronach. Wadliwość maszyn była tak duża, 
że w lutym 1933 roku zakazano ich dalszych 
lotów.

Kłopoty sprzętowe
Zagraniczne firmy oferowały KMW swoje 

konstrukcje, natomiast polskie firmy lotnicze 
proponowały sprzedaż wodnosamolotów produk-
cji holenderskiej lub niemieckiej. Na przeło-
mie lat 20. i 30. ubiegłego wieku, do KMW 
wpłynęło również kilka projektów wodno-
samolotów z krajowych wytwórni lotniczych. 

w strefę burzową i – po zmianie kursu – piloci 
przekroczyli granicę niemiecką w okolicy 
Lęborka. Strona niemiecka nie interweniowała 
w tej sprawie. 

Samoloty typu Lublin R-VIII i R-XIII były 
wodnymi adaptacjami samolotów lądowych, 
wyposażonymi w pływaki. Były to lekkie, 
wywiadowcze wodnosamoloty, wyposażone w: 
radiostację pokładową, fotoaparat, wyrzutniki 
bomb do 12,5 kg bomb oraz w broń maszyno-
wą (obsługiwaną przez obserwatora z drugiej 
kabiny). Miał to być – jak się później okazało – 
podstawowy sprzęt lotniczy puckiego MDLot 
do wybuchu wojny w 1939 roku. 

Dywizjon nie otrzymał odpowiedniej liczby 
wodnosamolotów torpedowo-bombowych. 
Projekt Lublina R-XXII nie został zrealizowany, 
a do Pucka dostarczono tylko jeden ciężki 
Lublin R-XX, w którym wykryto sporo usterek. 

Na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku zaistniała konieczność odnowy parku lotniczego 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Niestety, na zakup nowych maszyn Kierownictwo Marynarki 
Wojennej (KMW) nie miało funduszy, więc – w 1930 roku – skierowano do Pucka pięć lądowych 
samolotów szkolno-treningowych WWS Bartel BM-5c (BM-300). Piloci prowadzili w nich 
szkolenie, latając w głąb kraju – do Dęblina, Krakowa, Torunia, Bydgoszczy oraz Poznania.

Lotnictwo morskie w latach 1924-1932

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

Ostatecznie wybór KMW padł na Lubelskie 
Zakłady Mechaniczne Plage & Laśkiewicz. 
W latach 1932-1935 zaczęto realizować umowy 
i pucki dywizjon otrzymał: trzy wodnosamoloty 
R-VIII bis/ter/hydro, trzy R-XIII bis/hydro, 
dziesięć R-XIII ter/hydro, sześć R-XIII G/hydro 
oraz (dodatkowo) Lublina R-XIII G na pod-
woziu kołowym. Ostatniego R-XIII G otrzy-
mano 15 kwietnia 1935 roku. 

Do Pucka samoloty lubelskiej wytwórni do-
starczali przede wszystkim: por. mar. pil. 
Adolf Stempkowski, por. mar. pil. Józef Rudzki 
i por. mar. pil. Roman Borowiec. W trakcie 
jednego z przelotów (11 kwietnia 1935 roku) 
trasę z Lublina do Pucka pokonywał klucz 
trzech R-XIII G/hydro. Samoloty wylądowały 
w Toruniu, skąd – następnego dnia – dwa 
R-XIIIG/hydro wystartowały do dalszego lotu. 
W rejonie Kościerzyny samoloty wleciały 

CZĘŚĆ 5

1. Łódź latająca Latham 43 HB3, 
nieopodal Mostu Poniatowskiego 

w Warszawie; 
2. Port lotniczy i stocznia MDLot 

w Pucku, z lotu ptaka
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Po wykonaniu przeróbek, kpt. mar. pil. Bolesław 
Filanowicz oblatał go 10 kwietnia 1935 roku 
nad Zatoką Pucką. Nie był to udany wodno-
płatowiec, jednak pozostał w wyposażeniu 
dywizjonu (po zdemontowaniu płata i pływa-
ków) do 1 września 1939 roku.

W latach 30. ubiegłego wieku pucką bazę 
wielokrotnie odwiedzał szef KMW kadm. Jerzy 
Świrski, szczególnie w czasie obchodów 
święta dywizjonu. W 1935 roku, rozkazem 
Ministra Spraw Wojskowych, święto jednostki 
przeniesiono z 15 lipca na 10 lutego – łącząc 
je ze świętem Marynarki Wojennej. 

Szkolenie kadr
Do jednostki napływali nowi oficerowie –

głównie obserwatorzy – kierowani tu po ukoń-
czeniu dęblińskiej „Szkoły Orląt”. Jednak rotacja 
kadr była spora. Młodzi obserwatorzy woleli 
służbę w jednostkach lotnictwa lądowego niż 
w puckim dywizjonie. Wobec wzrastającego 
niedoboru kadry oficerskiej, zarządzeniem 
szefa KMW z 21 lutego 1930 roku, utworzono 
Kurs Aplikacyjny dla Podporuczników Marynar-

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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z karabinu maszynowego – zamontowanego 
na koźle z obrotnicą – do tarczy i do rzutków. 
Wykonywali także loty wodnosamolotami, 
trenując: naloty bombowe, strzelanie z karabinu 
maszynowego obserwatora do pływającej tarczy, 
nawiązywanie łączności za pomocą radiostacji 
pokładowej oraz strzelanie z fotokarabinu. 
W ten sposób, nowo promowani oficerowie 
Marynarki Wojennej przechodzili w MDLot 
przeszkolenie lotnicze, przygotowujące ich do 
przyszłej służby w lotnictwie morskim. 

W 1934 roku zorganizowano w Pucku 
pierwszy Kurs Oficerów Obserwatorów Lot-

nictwa Morskiego (KOOLM), podczas którego 
przygotowano do służby 6-osobową grupę 
oficerów Floty. Drugi KOOLM zorganizowa-
no w 1935 roku, a trzeci – w 1938 roku. 

Dzięki temu pucki dywizjon uniezależnił 
się (pod względem kadrowym) od lotnictwa 
lądowego. Specjalistów lotniczych MDLot 
szkolił we własnym zakresie, natomiast 

mechaników lotniczych wysyłano na kursy 
specjalistyczne do: Bydgoszczy, Lwowa, 
Warszawy i Dęblina. Szkolenie szybowcowe 
piloci morscy przechodzili w bieszczadzkiej 
Ustianowej. 

Ponownie w ramach floty
Wydarzeniem o przełomowym znaczeniu 

w dziejach puckiego dywizjonu był jego 
powrót do składu sił Marynarki Wojennej. 
Nastąpiło to na podstawie rozkazu I Wiceministra 
Spraw Wojskowych z 9 grudnia 1932 roku 
i na podstawie Dziennika Zarządzeń Kierow-
nictwa Marynarki Wojennej z 30 stycznia 
1933 roku. Odtąd, dowódca Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego w Pucku podlegał 
dowódcy Floty. 

1. Ciągnik na tle Lathama 43 HB3;

2. Łódź latająca LeO H-135 B (nr 61) 
w zimowej scenerii;

3. Leo H-13 w locie nad Gdynią

i uzbrojeniem oraz ze współdziałaniem lotnictwa 
morskiego z flotą. W części praktycznej, kur-
santów uczono obsługi lotniczego aparatu foto-
graficznego i wykonywania zdjęć wyznaczonych 
obiektów. Ponadto, ćwiczyli oni strzelanie 

ki Wojennej (KAP). Podzielono go na trzy 
części, po których obowiązywał egzamin. 
Pierwszą częścią była praktyka w Kadrze Floty 
na Oksywiu. Młodzi podporucznicy przecho-
dzili tam kurs instruktorski z zakresu wyszko-
lenia piechoty, a następnie szkolili rekrutów, 
pełniąc funkcje dowódców plutonów. Druga 
część obejmowała przeszkolenie na okrętach 
w Gdyni. W tej części kursu uczestnicy szkolili 
się w dziedzinie: artylerii morskiej, broni 
podwodnej, łączności, nawigacji, pracy działu 
maszynowego oraz administracji. Brali także 
udział w ćwiczeniach okrętów.

Trzecią, ostatnią częścią kursu było szkolenie 
w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku. 
Trwało ono miesiąc i obejmowało część teoretycz-
ną oraz praktyczną. Kierował nim por. mar. obs. 
Edward Metzger. W części teoretycznej zapo-
znawano szkolonych z taktyką lotnictwa 

Posterunek meteorologiczny 
w bazie lotniczej w Pucku
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INiemcy przechodzą poważny kryzys 
budownictwa okrętowego, mimo 
dużego doświadczenia oraz solid-
nej marki. Od wielu lat nie zbudo-

wano w tym kraju ani jednego okrętu pod-
wodnego nowej generacji, a istniejące – nie-
wielkie jednostki typu 212A – nie bardzo jest 
kim obsadzić (problemy kadrowe dotykają 
także Deutsche Marine). Niewiele lepiej jest 
z okrętami nawodnymi. 

Kierunek rozwoju 
sił morskich
Podobnie jak w większości sił morskich na 

świecie, swój system Deutsche Marine po-
stanowiła budować wokół zaawansowanych 
technologicznie fregat rakietowych. Problem 
w tym, że przez lata wypracowana udana 
koncepcja modułowa MEKO, co prawda 
znalazła dość szerokie zastosowanie (także 
eksportowe), jednak większą furorę zrobiła 
na mniejszych jednostkach (np. korwetach), 
niż na okrętach takich jak fregaty (o niszczycie-
lach nie wspominając). Tym samym, seria trzech 
przeciwlotniczych okrętów typu 124 (Sachsen) 
wciąż stanowi swoiste zwieńczenie możliwości 
niemieckiego przemysłu stoczniowego, gdyż 
kolejne jednostki – olbrzymie fregaty typu 125 

(Baden-Württemberg) – nie są aż tak 
uniwersalne, a ich potencjał przeciwlotniczy 
jest (na tę chwilę) wręcz znikomy. Poza tym, 
jednostki te mają poważne problemy natury 
technicznej (poza awaryjnością napędu, 
są niestabilne, przeciążone oraz mają tenden-
cję do operowania przy stałym przechyle 
na burtę – sięgającym nawet 11 stopni) 
i nic nie wskazuje na to, by zostały one szyb-
ko rozwiązane. Co więcej, m.in. z powodu 
budowy tych okrętów ostatecznie zrezygno-
wano z ostatniej fregaty rakietowej typu 124 – 
„Thüringen” (F 222), co jest powszechnie 
uważane za poważny błąd. 

Koncepcyjne prace projektowe nad frega-
tami rakietowymi z prawdziwego zdarzenia 
(wspomnianego typu 124) rozpoczęto w 1990 r., 
gdy potrzeba zastąpienia starzejących się –
byłych amerykańskich – niszczycieli przeciw-
lotniczych typu 103B (Lütjens – wcześniej 
amerykański Charles F. Adams) stawała się 
coraz bardziej nagląca. Mimo wszechobec-
nych cięć budżetowych, w Europie trwała 
wówczas kosztowna rywalizacja między naj-
większymi flotami, kto zbuduje najlepszą 
fregatę przeciwlotniczą. Jednak nim uzgod-
niono wstępny kształt przyszłej fregaty euro-
pejskiego programu NFR-90 (NATO Frigate 
Replacement 90), w Niemczech zaprojekto-
wano i zbudowano nowe jednostki tej klasy, 
konstrukcją bazujące na koncepcji moduło-
wej MEKO. Miały one zastąpić starzejące się 

Siły morskie naszego zachodniego sąsiada są spadkobiercą tradycji Bundesmarine, 
nierozerwalnie związanej z historią Republiki Federalnej Niemiec, z okresu tzw. „zimnej 
wojny”. Za datę powstania nowoczesnej niemieckiej marynarki wojennej przyjęto 5 maja 
1955 roku, kiedy Niemcy Zachodnie oficjalnie wstąpiły do NATO. Obecna Deutsche Marine 
jest niezwykle wszechstronnym i doskonale wyposażonym rodzajem sił zbrojnych,
tym niemniej stale się boryka z różnego rodzaju problemami natury technicznej.

Podstawę sił ZOP niemieckich fregat 
stanowią sprawdzone śmigłowce 

pokładowe Westland Sea Lynx Mk 88A

CZĘŚĆ 1

Deutsche Marine 
stawia na fregaty
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WIZYTA ZESPOŁU OKRĘTÓW NIEMIECKICH
Do portu w Gdyni zawinęły – 5 października – cztery jednostki niemieckiej marynarki 

wojennej. W składzie zespołu, realizującego rejs operacyjny, znalazły się: fregata rakietowa 
„Hessen” F 221 (typu 124), okręt podwodny z napędem niezależnym od powietrza 

atmosferycznego (AIP) „U 31” (typu 212A), okręt badawczy „Planet” A 1437 (typu 751) 
oraz holownik ratowniczy „Fehmarn” (typu 720). Wcześniej, okręty Deutsche Marine 
odwiedziły szwedzką Karlskronę. Zespołem dowodził kmdr por. Manfred Grabienski 

(oficer polskiego pochodzenia) – na co dzień komendant Centrum Szkolenia Okrętów 
Podwodnych w Eckernförde. Z uwagi na roboczy charakter wizyty, zwiedzanie okrętów 
nie było możliwe, aczkolwiek dwa z nich można było podziwiać z bliska – „U-31” oraz 

„Fehmarn” do poniedziałku 8 października cumowały przy Nabrzeżu Pomorskim. 

Okręt podwodny i fregata rakietowa to jedne z najnowocześniejszych okrętów naszego 
zachodniego sąsiada. Obie jednostki weszły do służby w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 

Swoistą „szarą eminencją” niemieckiej wizyty była jednostka badawcza „Planet” (A 1437). 
Ten niezwykły okręt (o specyficznej konstrukcji – SWATH, czyli katamaran 

o małej powierzchni wodnicy pływania) jest przeznaczony (m.in.) do specjalistycznych 
badań oceanograficznych oraz do testowania nowych typów broni podwodnej. 

Po uzupełnieniu zapasów, fregata rakietowa oraz okręt badawczy opuściły Gdynię 
6 października. Dwie pozostałe jednostki uczyniły to dwa dni później. Niemieckie załogi 
czekał jeszcze dwutygodniowy rejs, podczas którego końcowe egzaminy mieli zdawać 

przyszli oficerowie okrętów podwodnych, uczestniczący w 12-tygodniowym kursie 
operowania w położeniu podwodnym.
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niemieckie: Blohm + Voss w Hamburgu, 
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) 
w Kilonii i Nordseewerke (NSWE) w Emden, 
które (notabene) weszły później w skład 

B A N D E R A

niszczyciele typu 101 (Hamburg). Tak 
zbudowane cztery jednostki typu 123 
(Brandenburg) okazały się (w praktyce) nie-
zwykle udaną konstrukcją, chociaż ich 
zadania miały być nieco odmienne od zało-
żeń programu NFR-90 (koncentrowały się 
głównie na zwalczaniu obiektów nawodnych 
i ZOP, a nie na obronie powietrznej).

Tymczasem, program europejskiej fregaty 
przeciwlotniczej kontynuowano, chociaż bez 
wyraźnych rezultatów. W połowie lat 90. ubieg-
łego wieku takie kraje jak: Wielka Brytania, 
Holandia, Francja, Niemcy i Włochy (do których 
wkrótce dołączyła Kanada, Hiszpania oraz 
Stany Zjednoczone) miały jeszcze szczerą chęć 
wspólnego zaprojektowania i skonstruowania jed-
nostki tej klasy. Ostatecznie, skończyło się na 
dobrych chęciach – nieudane próby znalezie-
nia kompromisu spowodowały, że z projektu 
wycofywały się kolejne państwa. Podobnym 
fiaskiem zakończył się również europejski 
program zaawansowanego systemu rakiet 
przeciwlotniczych NAAWS. Wszystko dlatego, 
że przedstawiciele lokalnego przemysłu nie 
zgadzali się na odstąpienie komukolwiek tak 
łakomego kąska, jak opracowanie i kon-
struowanie okrętu czy systemów uzbrojenia. 
Prace nad europejską fregatą nowej generacji 
ostatecznie upadły, gdy Hiszpanie podjęli 
decyzję o zainstalowaniu na swoich jednostkach 
amerykańskiego systemu AEGIS – w miejsce 
ich europejskiego „odpowiednika” APAR 
(Active Phased Array Radar). Przyjęte roz-
wiązanie było podyktowane hiszpańskimi 
obawami (niesłusznymi) co do zgodność 
europejskiego systemu z amerykańskimi 
rakietami SM-2MR Block II i Block III, 
które miały się znaleźć w uzbrojeniu fregat. 
W rezultacie, powstały trzy niezależne kon-
strukcje: hiszpańska – F-100 (Álvaro de Bazán), 
holenderska – LCF (De Zeven Provinciën) 
i niemiecka – typ 124 (Sachsen). 

Fregaty przeciwlotnicze
Nie mogąc wypracować kompromisu, 

Niemcy skupili się na konsekwentnym ulep-
szaniu własnych rozwiązań. W związku z tym, 

nowe okręty miały konstrukcyjnie bazować 
na fregatach typu 123. Ostatecznie, stały się 
ich nowocześniejszą, wielozadaniową wersją. 
W budowie jednostek brały udział stocznie 
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Zestawy artyleryjskie kal. 27 mm 
MLG 27 Rheinmetall-Mauser – stanowią, 

obok armaty kal. 76,2 mm, podstawę 
broni antydywersyjnej niemieckich 

fregat rakietowych typu 124

konsorcjum ARGE F-124. Generalnie, przy 
budowie fregat uczestniczyło 800 różnych 
firm z Niemiec i krajów zaprzyjaźnionych. 
Kontrakt na budowę trzech fregat: „Sachsen” 
(F 219), „Hamburg” (F 220) i „Hessen” 
(F 221) podpisano 12 czerwca 1996 roku. 
Opiewał na kwotę 2,1 mld euro (będąc jednym 
z najdroższych programów konstrukcyjnych 
w historii niemieckich sił morskich) – 
przy czym do ostatniej chwili walczono o zwięk-
szenie budżetu, co pozwoliłoby zbudować 
czwarty okręt, dla którego przewidziano nazwę 
„Thüringen” (F 222). Ostatecznie, rząd pozo-
stał nieugięty w tej sprawie, zgadzając się 

jedynie na zastąpienie trzech wycofywanych 
niszczycieli trzema nowymi fregatami rakie-
towymi. Temat wydłużenia serii powracał 
jeszcze kilkakrotnie, jednak upadł z chwilą 
przystąpienia do projektowania zupełnie 
nowych jednostek typu 125, które – z założe-
nia – służą do realizowania innych zadań, niż 
fregaty typu 124.

Cięcie pierwszych blach pod prototypową 
jednostkę „Sachsen” miało miejsce 27 lutego 
1998 roku. Jej budowa i próby morskie przebie-

jednostek wynosi 143 m, szerokość 17,44 m, 
a średnie zanurzenie ok. 6 m. Wyporność 
bojowa okrętów sięga 6056 t. Fregaty dyspo-
nują bardzo bogatym wyposażeniem radio-
elektronicznym (którego serce stanowi zin-
tegrowany system dowodzenia i zarządzania 
walką SEWACO FD firmy Thales, a głównym 
sensorem jest uniwersalny radar obserwacji 
powietrznej i nawodnej oraz kierowania 
ogniem Thales APAR 3D z czterema stałymi 
antenami AESA – aktywnego elektronicz-
nego skanowania fazowego) oraz potężnym 
uzbrojeniem. Podstawę tego ostatniego 
tworzy 32-komorowa, uniwersalna wyrzutnia 
Mk-41 VLS do pocisków SM-2 Block IIIA 
i ESSM oraz dwie czteroprowadnicowe 
wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych typu 
RGM-84D/G „Harpoon”. Jednostki dysponują 
również: rakietowymi systemami CIWS  
(w postaci dwóch zestawów RAM), uniwersal-
ną armatą morską kal. 76,2 mm (3”) L/62 
OTO Melara i dwiema trzyrurowymi wyrzut-

Niemieckie fregaty nie dysponują 
klasycznymi zestawami CIWS. 

Postawiono wyłącznie na rakiety – na 
zdjęciu fregata typu 123 (Brandenburg) 

i jedna z jej wyrzutni systemu RAM

przed zakładanym terminem. Pierwszy okręt 
wszedł do służby 31 grudnia 2003 roku, 
a ostatni – 21 kwietnia 2006 roku.

Niemieckie fregaty typu 124 (Sachsen) cechuje 
duży, pojemny kadłub oraz charakterystyczny 
kształt burt, które składają się z dwóch 
(zasadniczych) płaszczyzn, połączonych pod 
dużymi kątami. Długość całkowita tych 

gały wyjątkowo sprawnie (o wiele szybciej niż 
zakładał to pierwotny harmonogram). Wysokie 
tempo prac oraz ścisła współpraca między 
kooperantami pozwoliły na wyeliminowanie 
części usterek już na etapie budowy. Doty-
czyło to także dwóch jednostek bliźniaczych. 
Praktycznie, wszystkie trzy fregaty zasiliły 
szeregi Deutsche Marine na kilka miesięcy 

Trzon współczesnej Deutsche Marine –
trzy nowoczesne fregaty rakietowe 
typu 124 (Sachsen) – podczas 
wspólnych ćwiczeń na morzu

niami torped. Dwa obszerne hangary mogą 
pomieścić dwa średnie śmigłowce ZOP. 
Obecnie, są to Westland Super Lynx Mk 88A, 
jednak architekturę okrętów i ich systemy za-
projektowano do większych maszyn, pokroju 
NHI NH-90. 

Fregaty rakietowe typu Sachsen wchodzą 
w skład 2. Dywizjonu Fregat (Einsatzflottille 2) 
w Wilhelmshaven, gdzie – z czterema frega-
tami typu 123 (Brandenburg) – tworzą trzon 
sił uderzeniowych Deutsche Marine.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

tami typu 123 (Brandenburg) – tworzą trzon 
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FREGATA RAKIETOWA
 „SACHSEN” (F 219) 

Podstawowe dane taktyczno-techniczne: 
wyporność normalna – 5781 t; wyporność bojowa – 

6056 t; długość całkowita – 143 m; długość na 
konstrukcyjnej linii wodnicy – 132,15 m; szerokość 

maksymalna – 17,44 m; zanurzenie (przy wyporności 
bojowej) – 6 m; napęd – CODAG (COmbined Diesel And Gas), 

w składzie: dwa silniki wysokoprężne prędkości ekonomicznych 
MTU 20V 1163 TB93 (o mocy nominalnej 7400 kW każdy, 

z przekładniami redukcyjnymi Renk-Tacke ASM195 F), 
turbina gazowa dużych prędkości General Electric LM-2500 

PF/MLG (o mocy nominalnej 23500 kW, z główną – spinającą – 
przekładnią redukcyjną Renk AS 2/290), dwie linie wałów, 
dwie pięciołopatowe (wolnoobrotowe) śruby nastawne 
Escher-Wyss, pojedyncza (niezależna i stabilizowana) 
płetwa sterowa Becker, cztery agregaty Deutz MWM 

(o mocy po 1000 kW każdy); prędkość maksymalna (przy 
wyporności bojowej) – pow. 29 węzłów; zasięg operacyjny – 

4000 mil morskich (przy prędkości 18 węzłów); systemy 
radioelektroniczne – zintegrowany system kontroli 

i zarządzania walką Thales SEWACO FD, w składzie: 
uniwersalny radar obserwacji powietrznej i nawodnej oraz 

kierowania ogniem Thales APAR 3D z czterema stałymi 
antenami AESA (aktywnego elektronicznego skanowania 

fazowego), radar obserwacji powietrznej i nawodnej 
dalekiego zasięgu Thales SMART-L (3D, D), radar 

obserwacji powietrznej i nawodnej Thales Triton-G, system 
obserwacji czołowej w podczerwieni dalekiego zasięgu 
Thales Sirius LR-IRST, dwa stabilizowane urządzenia 

elektrooptyczne kierowania ogniem SPM 500, dwa radary 
nawigacyjne STN Atlas Elektronik 9600M ARPA, system 
WRE EADS FL 1800S-II, w składzie: 6 sześciorurowych 

zestawów wyrzutni SKWS (ang. Soft-Kill Weapon System) 
kal. 130 mm systemu Sippican Hycor SRBOC do 

uniwersalnych celów pozornych DM39 „Bullfighter” oraz 
4 wyrzutnie zakłóceń pasywnych MASS (Multi Ammunition 
Softkill System), system identyfikacji swój-obcy (IFF) MSSR 

2000 I, urządzenia kodowanej łączności radiowej TBS 
(HF, VHF, UHF), system łączności i komunikacji oraz 

nawigacji satelitarnej (SATCOM, INMARSAT i NAVSAT), 
system wymiany danych taktycznych NTDS Thales (Link 11 
i Link 16), stacja hydroakustyczna średnich częstotliwości 
STN Atlas Elektronik DSQS-24B; uzbrojenie – pojedyncza 

(32-komorowa) uniwersalna wyrzutnia Mk 41 Mod. 10 VLS 
do pocisków plot. SM-2 Block IIIA i ESSM (standardowo – 
24 rakiety SM-2 i 32 rakiety ESSM), dwie 4-prowadnicowe 
wyrzutnie Mk-141 do rakiet przeciwokrętowych RGM-84D/G 
„Harpoon”, dwa rakietowe zestawy obrony bezpośredniej RAM, 
uniwersalna armata morska kal. 76,2 mm (3”) L/62 OTO Melara 
(z możliwością wymiany na większy kaliber), dwa zestawy 

artyleryjskie kal. 27 mm MLG 27 Rheinmetall-Mauser, 
4-6 stanowisk wielkokalibrowych karabinów maszynowych 

kal. 12,7 mm i karabinów maszynowych kal. 7,62 mm, 
dwie trzyrurowe wyrzutnie torped kal. 324 mm Mk 32 Mod. 7 

do lekkich torped akustycznych Eurotorp MU90 Impact 
(zapas 24 torped); lotnictwo pokładowe – dwa śmigłowce ZOP 
Westland Super Lynx Mk 88 lub NHI NH-90; wyposażenie 

dodatkowe – dwie 10-metrowe hybrydowe łodzie 
motorowe RHIB; załoga – 242 osoby (w tym 38 oficerów), 

z możliwością zaokrętowania dodatkowych 13 osób.
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Bazując na wcześniejszych raportach 
oraz własnej obserwacji, japoński 
admirał był przekonany, że jego 
zespół poważnie uszkodził co naj-

mniej dwa nieprzyjacielskie pancerniki. 
Uważał przy tym, że jeden z nich został stor-
pedowany (z krążownika ciężkiego „Atago” 
rzekomo zauważono 3-5 detonacji torped, 
a z niszczyciela „Asagumo” dwie kolejne). 
Rzeczywistość była jednak zupełnie inna.

Wejście USS „Washington”
Amerykański pancernik, niczym tajemniczy 

aktor, wkroczył na scenę zza opuszczonej 
kurtyny. Mimo że jego obserwacyjne stacje 
radarowe również były zakłócane pobliską 

linią brzegową, to – w przeciwieństwie do 
„South Dakoty” – wszystkie urządzenia na 
tym okręcie działały bez zarzutu. 

Wiceadm. W. A. Lee postanowił rozegrać 
starcie w ten sposób, by za jednym zamachem 
pozbawić Japończyków możliwości dalszej 
realizacji zasadniczego zadania (zbombardo-
wania lotniska Henderson Field oraz ochrony 
sił desantu), a przy tym maksymalnie ich 
zdemoralizować. Było oczywiste, że celem 
numer jeden dla artylerii „Washingtona” będzie 

japoński pancernik „Kirishima” (sklasyfiko-
wany przez Amerykanów – prawidłowo – 
jako krążownik liniowy typu Kongō). Bez tej 
jednostki – w ocenie amerykańskiego admi-
rała (bardzo słusznej) – Japończycy będą 
zmuszeni do zaniechania operacji.

Jedynym problemem pozostawał niepewny 
status USS „South Dakota”. Z powodu awarii 
systemu łączności TBS, nie można było się 
zorientować, gdzie jest okręt i jaki jest 
jego stan techniczny (gdyby wiceadm. Lee 

Wyeliminowanie z walki amerykańskich niszczycieli oraz wycofanie się z walki pancernika 
USS „South Dakota” wprawiło japońskiego wiceadm. N. Kondō w doskonały nastrój. W jego opinii, 
kosztem utraty zaledwie jednego niszczyciela i uszkodzenia krążownika ciężkiego, rozbił – zagrażający 
zespołowi bombardującemu oraz transportowcom kadm. R. Tanaki – silny zespół okrętów US Navy. 
Co prawda nie do końca zdawał sobie sprawę z jakimi – tak naprawdę – siłami amerykańskimi 
ma do czynienia, jednak do tamtego momentu bitwa układała się całkowicie po jego myśli. 

Japoński pancernik „Kirishima” po 
pierwszej modernizacji, sfotografowany 

w bazie w Kure w latach 30. XX wieku

CZĘŚĆ 6

Druga bitwa pod Guadalcanal

Nocne starcie 
pancerników
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nakryciem. Z pozycji dalocelowników obser-
wowano spektakularne rozbłyski płomieni na 
japońskim okręcie – „trafienia, dane bez 
zmian”. Pancernik „Washington” przeszedł 
wówczas na ogień ciągły. Według relacji, 
tamtej nocy amerykański okręt liniowy uzyskał 
kolejny rekord, tym razem pod względem 
szybkostrzelności – pełne przeładowanie 
armat artylerii głównej (z ich ponownym 
naprowadzeniem na cel) zajmowało (średnio) 
zaledwie 25 sekund (zamiast regulaminowych 
30 sekund). USS „Washington”, wybudowany 
do otwartej konfrontacji z najpotężniejszymi 
okrętami na świecie (np. typu Yamato), do-
słownie masakrował i rozbijał na drobne 
kawałki niedostatecznie opancerzoną jed-
nostkę japońską. Jego 1225 kg, technologicznie 
zaawansowane pociski APC wchodziły w burty 
„Kirishimy” jak w przysłowiowe masło, siejąc 
spustoszenie wewnątrz i demolując grodzie 
oraz łączenia pokładów. Kilka 16-calowych 
pocisków było tzw. niedolotami, wpadając do 
wody tuż przed burtą japońskiego pancernika. 
Jednak mimo oporu wody (zwykle w znacznym 
stopniu wyhamowującej pocisk) były w stanie 
spenetrować niedostatecznie chronioną pod-
wodną część kadłuba japońskiego okrętu. 
Eksplozje ładunków pocisków oraz ich potęż-
na energia kinetyczna (a co za tym idzie – 
działające na kadłub siły udarowe) pogięły 
grodzie wzdłużne oraz zerwały pokładniki 
dolnych pokładów. „Kirishima” zaczęła na-
bierać wodę w szybkim tempie.

Nawet nieco lepiej (niż kadłub) opancerzone 
wieże artylerii głównej japońskiego pancer-
nika nie były w stanie oprzeć się potędze 

16-calowych pocisków Mk-8 APC. Jedna po 
drugiej były wyłączane z użycia. Po zaledwie 
kilku minutach, „Kirishima” odpowiadała 
ogniem już tylko z dwóch armat wieży rufowej. 
Okręt płonął na znacznym odcinku kadłuba, 
a w powietrze wznosiły się rozżarzone iskry, 
świadczące o eksplozjach parków amunicji 
podręcznej artylerii średniej (do tzw. natych-
miastowego użytku). W ciągu 7 minut, w pan-
cernik uderzyło – co najmniej – 20 pocisków 
kal. 406 mm i 15 pocisków kal. 127 mm. 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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nie własnego okrętu. Ostatecznie, sytuację 
ułatwili sami Japończycy, po raz kolejny włą-
czając reflektory (uczyniono to na krążowniku 
ciężkim „Atago”) w poszukiwaniu „South 
Dakoty”. Wiceadm. Lee nie zwlekał ani se-
kundy dłużej, punktualnie o godzinie 1.00 
wydał rozkaz otwarcia ognia do japońskiego 
pancernika.

Egzekucja „Kirishimy”
To, co wówczas nastąpiło, nie było walką, 

lecz straszliwą egzekucją japońskiego okrętu 
liniowego. Już pierwsza salwa potężnych, 

w ich kierunku jeszcze 8-10 salw. W sumie, 
po wystrzeleniu 39 pocisków kal. 406 mm 
i ok. 90 pocisków kal. 127 mm (w tym oświet-
lających) do centrali artylerii dotarł komuni-
kat z dalocelownika nr 1, o treści – „przerwać 
ogień”, gdyż (zdaniem obserwatorów) cel za-
tonął. Wiadomość ta wprowadziła w konster-
nację obsługę BCI, gdzie na ekranach radarów 
japoński pancernik nadal znajdował się w szyku. 
W związku z tym, po kilkunastu sekundach, 
amerykański okręt wznowił ostrzał.

Tym razem, pierwsza salwa artylerii głów-
nej okazała się za długa, ale druga była już 

wiedział, że „South Dakota” znajduje się 
w pełnej gotowości bojowej i nic jej nie za-
graża, zapewne poprowadziłby dalszą batalię 
w sposób jeszcze bardziej agresywny). Jed-
nak amerykański dowódca uznał, że jedynym 
sprawnym okrętem jest jego flagowy pancer-
nik USS „Washington” i tylko ewentualnie 
„South Dakota”, w związku z tym przed 
godziną 0.55 wydał niszczycielom rozkaz 
odejścia z akwenu (ostatni komunikat, jaki 
odebrano na USS „South Dakota”, dotyczył 
zbliżenia się do jednostki flagowej, po czym 
łączność TBS została zerwana. Na szczęście, 
dowodzący nim kmdr T. L. Gatch samodziel-
nie podjął decyzję o wycofaniu się z walki – 
choćby z uwagi na wyłączenie z działania 
stacji radiolokacyjnych, co uniemożliwiło 
dalszą batalię w warunkach nocnych).

W praktyce, osamotniony już wówczas  
pancernik USS „Washington” szedł kursem 
290 stopni. Jego konżugatory (komputery ana-
logowe) wyliczały precyzyjnie dane o celach. 
Około godziny 0.58 zaszedł księżyc i widocz-
ność spadła niemal do zera. Mimo to, zdalnie 
naprowadzany (z pozycji Centrali Artylerii 
i BCI) optoelektroniczny system kierowania 
ogniem amerykańskiego pancernika praco-
wał idealnie, śledząc największy japoński 
okręt – pancernik „Kirishima”. Jednak 
wiceadm Lee wahał się z wydaniem rozkazu 
otwarcia ognia. Wciąż obawiał się straszliwej 
nocnej pomyłki. Nie znał pozycji USS „South 
Dakota”, a poza tym zakładał, że jego system 
IFF (identyfikacji swój – obcy) może być 
niesprawny w wyniku odniesionych uszkodzeń, 
a to mogło oznaczać przypadkowe ostrzela-

Amerykański pancernik 
USS „Washington” (BB-56), 

sfotografowany 26 kwietnia 1944 roku

16-calowych pocisków (kal. 406 mm), wy-
strzelona z dystansu zaledwie 7700 metrów, 
trafiła w cel. Początkowo, ogień prowadzono 
za pomocą wskazań radarów artyleryjskich – 
zarówno pod względem pomiaru odległości 
jak i kierunku. Jednak wczesne stacje Mk-3 nie 
miały odpowiedniego zobrazowania oscylo-
skopowego dla miejsc upadku pocisków, 
wobec czego radary wciąż musiano wspierać 
obserwacją optyczną z dalocelowników. Do 
kanonady dołączyła również artyleria średnia 
pancernika (kal. 127 mm), początkowo strze-
lając do krążownika „Atago” (tego, który za-
palił reflektory). Po oddaniu trzech pełnych 
salw artylerii średniej, reflektory na japoń-
skich okrętach zgasły. Mimo to, oddano 

SCHEMAT USZKODZEŃ JAPOŃSKIEGO PANCERNIKA  „KIRISHIMA”
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pierwszy okrętowy obiad wypełnia policzki na 
wzór chomikowych.  

Efekt łatwy do przewidzenia – jazda po 
„wybojach” dla większości podchorążych  
kończy się na śródokręciu, w pozycji leżąco-
-klęczącej, z dodatkiem stękliwego akcentu 
dobywającego się z trzewi. Piękny – przyznaję – 
konkurs śpiewaczy uważamy za otwarty!   
Mnogość „klęczników” pozwala – błąkającym 
się po głowie myślom – na nieme stwierdzenie, 
że wielu z nich  nigdy dotąd tyle czasu nie 
spędzało w tej „ciekawej” pozycji.

Niemniej, to bardzo dobry początek studiów 
pod żaglami dla podchorążych-nawigatorów  
pierwszego roku. Nieopierzeni – bez żadnej 
przecież praktyki morskiej, nie licząc kilku dni 
rejsu kandydackiego na leciwym „Wodniku” – 
zostali rzuceni na głęboką (no, bez przesady,  
to tylko Bałtyk.) wodę i idą w daleki rejs, 
jakiego jeszcze nie było.

Solidna bałtycka „ósemka” zacina deszczem 
i śniegiem, ale aura nie dziwi, wszak wchodzi-
my dopiero w drugą połowę  kwietnia. Przy 
tym kąsa zimno, więc „wódz” – dla rozgrzew-
ki – zarządza pierwszy (z mnogich w przy-
szłości) „alarm do środków ratunkowych”.  
Pierwsza refleksja – to faktycznie sztuczki dla 
fakira, bowiem wciśnięcie się jak najszybciej 
w coś, co stawia plastikowy, twardy opór, a ma 
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Celebra – dłużąca się jak leniwa atlantycka fala – ginie za portowymi główkami. Były ukradkowe łzy, 
wypowiedziane lub nie słowa, jakieś tajemnicze gesty, zapewnienia i obietnice. Popatrując z ukosa na 
podchorążych stojących w paradzie burtowej domyślam się, że – mimo wszystko – chcieliby, żeby 
ceremonia trwała w nieskończoność, bo co potem? Morza i – może? – oceany, ale przede wszystkim –
niepewność losu. Czy tajemny dotąd świat pokaże to, co w nim najpiękniejsze? We mnie też buzują 
emocje, pełne nieskrywanej ciekawości, co kryje się za – ginącym w falach – morskim horyzontem. 

To, co na lądzie, zostawiamy za rufą. 
Zostajemy na kilkudziesięciu me-
trach pokładu. Sami ze sobą i swoimi 
słabościami. 34 podchorążych AMW, 

18 osób kadry okrętowej i pięciu wykładow-
ców (w tym dwie panie) oraz lekarz – multi-
specjalista. Dla podchorążych będzie to szcze-
gólnie ciężki rejs, gdyż będą musieli godzić – 
lepiej lub gorzej – wachty morskie z nauką.

Zajęcia mają się odbywać tak regularnie, 
jak pozwoli morze, a semestr będzie kończyć –  
a jakże – sesja egzaminacyjna. W historii pol-
skiej Marynarki Wojennej to pierwszy tak 
odważny eksperyment na żywym organizmie. 
Zapowiada się trudna, morska orka.

Hołd Posejdonowi
Pod Helem kilka rutynowych manewrów i już 

jest rozewska „lampa”, szeroko otwierająca 
bałtyckie podwoje. Tu młodzież podchorążacka 
odbiera pierwszą lekcję surowego morskiego 
savoir vivre’u, poznając pierwszą kardynalną 
zasadę: jeśli zwracać morzu cokolwiek – to na 
zawietrzną! Posejdon poczyna traktować kan-
dydatów na żeglarzy wyjątkowo surowo, chcąc 
pokazać neofitom, kto rządzi w morskich 
ostępach. No i demonstruje boską potęgę, 
wytaczając na powitanie niezłe, wodne armaty. 
Fala rośnie w oczach, żołądek w amoku szaleje, 

nas – dziś jedynie teoretycznie – ratować 
w morskiej otchłani, jest zadaniem z pogranicza 
sztuki cyrkowej. Bo jak inaczej określić moment 
zasunięcia eklera aż pod sam nos (podobno 
wodoszczelne monstrum) dłonią odzianą 
w rękawicę wielkości bokserskiej. A późniejszy 
spacer po i pod pokładem? Idąc odziani w sła-
wetne MUR-y wyglądamy  jak postaci z filmu 
science fiction. Najśmieszniejszy był jednak 
fakt, iż te „wyjściowe ubiory” były spakowane 
w potężne wory, podwieszone nad kojami po 
to, by mieć je zawsze pod ręką. Może i pod ręką, 
ale to cholerstwo w worze jest nadzwyczaj 
ciężkie i nieporęczne, więc nawet pokonanie 
kilkunastu schodków na pokład jest proble-
mem. A mój? Ot, inżynierski zmysł kazał 
podwiesić tę ostatnią – najprawdopodobniej – 
deskę ratunku tak sprytnie, że kładąc się do koi 
muszę – najzwyczajniej w świecie – wśliznąć 
się między prześcieradło a MUR! Na koce 
brakuje już miejsca. Ciekawy i bardziej niż 
oryginalny pomysł. Ale mój zmysł podpowie-
dział mi też niebanalne rozwiązanie – po kilku-
nastu dniach i kilku alarmach umówiłem się 
z „panem Wiesiem”, że mój „środek” wyląduje 
u niego w kabinie na wolnej koi. Po ogłosze-
niu alarmu biegnę po prostu do jego kabiny, 
porywam wór i z minutowym spóźnieniem 
melduję się na rufie.

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 1
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Kattegat i pierwsza niespodzianka. Kontr-
kursem idzie statek „Nico”, dowodzony przez 
pierwszego dowódcę ORP „Iskra” – Leszka 
Sorokę. Dzisiejszy d.o. – kmdr por. Czesław 
Dyrcz – był wówczas z.d.o. Rok temu mieliśmy 
okazję spotkać się, idąc „Iskrą” przez Biskaje 
do St. Malo. Wówczas Leszek Soroka przeka-
zał (w plastikowej beczce) drobne, acz typowe 
marynarskie suweniry, które szybko zniknęły 
w pilnie strzeżonych okrętowych zakamarkach.

Morze Północne 
daje się we znaki
22 kwietnia. Pierwszy solidny sztorm. Stan 

morza podchodzi pod „sześć”, okrętem miota 
jak zabawką i nawet szukanie ratunku w koi 
odpada, bo ta zachowuje się jak katapulta. Na 
pokładzie nogi kręcą ciałem w jakimś chocho-
lim tańcu, a Stwórca – dając jedną tylko parę 
rąk – nie przewidział widocznie sztormów. 
Spod pokładu dobiega wesoła i dźwięczna, 
acz niezbyt miła dla wrażliwego ucha melodia 
tłuczonych talerzy i latających sztućców. Od 
czasu do czasu wyleci też „zejściówką” 
dźwięczne określenie procederu niektórych 
pań. To Maciek, mesowy, zaczyna przygotowy-
wać mesę do obiadu. Obiadu? Na tym słowie 
obiad się kończy, bo szumnie zapowiadany 
staje się jedynie marynarskim, mieszczącym 
chyba z litr, kubasem zupy. Ale nad podziw 
smacznej, bo mieszczącej w sobie także drugie 
danie (ot, wpadło kukowi). 

Najgorsza – oczywiście dla aktywnie w niej 
uczestniczących podchorążych – jest powtórka 
z rozrywkowego „recitalu” śpiewaczego. Jed-
nak trzeba przyznać, że grono pokładowych 
pieśniarzy systematycznie topnieje. Pierwsze 
skrzypce w klęcznikowym chórze nadal gra 
Dżeki. Jego indywidualne wokale interesują 
morską menażerię do tego stopnia, że płynąc 
po zawietrznej wychylają łby z wody, świdru-
jąc wzrokiem wychylające się za burtę postaci 
ludzkiego gatunku.

Szósty dzień. Szósty? Toż to prawie tydzień!  
Myślę, co będzie w dwieście pięćdziesiątym 
dniu. A w trzysetnym? Jeśli, oczywiście, będzie.  
Chyba niepotrzebna chwila czarnowidztwa.    
Na trawersie Dover, więc  idziemy spokojnym – 
ale wypełnionym prawie po brzegi różnej ma-
ści jednostkami – Kanałem Angielskim. Po 
prawej pięknie bielejące wapienne klify, pod-
świetlane przebijającymi przez chmury pro-
mieniami słońca. Przeciwległy brzeg, stąd 
ledwo widoczny, wabi zapachem świeżego 
porannego croissanta i oplecionym niebieską 
nitką pleśni roquefort’em. Pamiętne St. Malo 
sprzed roku, dowódczy wyrostek robaczkowy 
zostawiony w tamtejszym szpitalu, serowe 
uczty w mesie oficerskiej, turniej plażowej piłki 
nożnej – rozegrany na zbitym jak skała piasku, 
bo dwie godziny wcześniej miałkości i mięk-
kości pozbawił go uciekający w morską dal 
odpływ. Wspaniałe wspomnienia… 

Rzeczywistość? Niedzielna, ale – w zasa-
dzie – bardziej umowna, bo skoro w sztormową 
sobotę była zajęciowa laba, to na dziś „wódz” 
zarządza sobotę. Normalną, z ciekawymi zaję-
ciami, by załoga nie pomyślała, że na okręcie 
czas wytapia się leżąc w koi. Pomysł nie jest 
oryginalny i zapewne wielokroć wcześniej 
w wojsku przerabiany, gdyż zajęcia polegają 
na... generalnym sprzątaniu okrętu. Poważnie 
to zabrzmiało na porannej odprawie, ale czas 
zabrać się do pracy, bo i naszą kabinę (wielkości 
dużej koperty) odwiedzi „pierwszy po Bogu”, 
by rzucić okiem na porządek. Ale jak utrzy-
mać jakikolwiek porządek, kiedy problemem 
staje się umieszczenie w maciupeńkim sejfie  
parudziesięciu tysięcy okrętowych dolarów?  
Kilka tysięcy chowam pod materac, a resztę 
(nadzwyczaj starannie) w dres – z nadzieją, 
że „wódz” nie dostrzeże kieszeni wypchanych 
„zielonymi” .

Wbrew oczekiwaniom Darka, a moim oba-
wom, „wódz” przemyka przez kabiny kadry jak 

łapie, jakie jaja mogą krążyć nad pokładem. 
No i jest małe bum! 

Rzeczone jajo, to nic innego jak solidny  
drewniany bloczek z krążkami, przez który 
biegną liny, ale luźno wiszący i rozbujany 
swoją wagę ma. W końcu ma wielkość prawie 
podchorążackiej, średniej głowy i jest znacz-
nie twardszy od niej. 

Kończy się na kilku szwach, frywolnej ko-
kardce na czole i nauczce – by słuchać, patrzeć 
i myśleć. Kolejność zdecydowanie dowolna. 
No i wystrzegać się „jaj bosmana”. A skąd 
„Wantus Pomykus”? Cóż, Robert – chodząc po 
wantach – do najodważniejszych jak i najszyb-
szych nie należał. Co innego na stadionowej 
bieżni, na której „setkę” robił w nieco ponad  
11 sekund, ale wanty pną się w górę, więc 
podczas któregoś alarmu do żagli poderwano 
drużynę bosmańską do energicznych, a napo-
wietrznych i bliskich cyrkowej arenie działań.  
Robertowi przypadło stanowisko na noku 
bombramrei fokmasztu, czyli „coś”, do czego 

kmdr por. rez. Leszek Derlacz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Męska część kadry dydaktycznej 
(na pokładzie rufowym siedzi nasza 
okrętowa, lekarska „złota rączka”)

przeciąg, czym sprawia srogi zawód szczegól-
nie paniom, zajmującym kabinę obok. Zawód 
tym większy, że umyły nawet bulaj od wewnątrz, 
a Krysia chciała – podobno – i z zewnątrz 
pomachać szmatką.

24 kwietnia. Pierwsza okazja do wykazania 
się umiejętnością szycia ludzkiego ciała – dla 
Piotra. Szew zakładany bez większych cere-
gieli, typowa ręczna cepeliada – na tzw. okrętkę. 
Obiektem czułych lekarskich dłoni jest czoło 
jednego z podchorążych, Roberta. Ot, w czasie 
jednego z wielu alarmów do żagli jego głowa 
nie ustąpiła pierwszeństwa przelotu „jaju (?) 
bosmana” i... stało się. Wątpliwa to przyjem-
ność, wszak wcześniej z pomostu poleciało 
donośne ostrzeżenie oficera wachtowego – 
„Uwaga na jaja!”, ale „Wantus Pomykus” (to 
imię nadane mu będzie nieco później) nie 

należy wdrapać się ponad 20 metrów po wan-
tach, przejść kilka metrów po percie i – po 
wpięciu szelek w odpowiednią linę – zacząć 
pracę. Trudne zadanie, a ciemna noc nie ułat-
wiała pracy. Robert, wszedłszy już na pertę, 
pomylił ją z żaglem i zaczął po nim – zwanym 
górnym marslem – stąpać. Ten zaś – pod jego 
ciężarem – zaczął uciekać spod nóg i brakowało 
chwili, by na chrzcie równikowym nie było 
już komu nadać imienia „Wantus Pomykus”. 
Z tego zdarzenia pochodzi też – często potem 
używane – powiedzenie, że „działasz z precyzją 
topora OPA”. To taki toporek, czy raczej topo-
rzysko, używane w obronie przeciwawaryjnej 
okrętu – wyglądem przypominające bardziej 
topór katowski, bo swoje waży i taki Bruno jed-
nym jego ciosem – przypuszczam – podzieliłby 
kadłub okrętu na dwie części. 

Przed nami teraz Biskaje. A potem Atlantyk 
i pierwszy port – Santa Cruz na Teneryfie.
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Z kmdr. ppor. rez. Wojciechem Kramerem, specjalistą sekcji łączności  
w dowództwie 3. Flotylli Okrętów i mistrzem świata w wyciskaniu sztangi,  

rozmawia Tomasz Gos.

Od dawna ćwiczy pan na siłowni?

Sportami siłowymi zacząłem się zajmować 
ponad 40 lat temu. W tamtych czasach hantle 
robiło się z puszek zalanych betonem. Mieliśmy 
też sztangę, którą obciążaliśmy odpadami me-
talowymi ze złomowiska. 

To było jeszcze w czasach szkolnych?

Tak. Zacząłem ćwiczyć z kolegami w szóstej 
klasie. Chodziłem na siłownię również przez 
pięć lat technikum. Ćwiczyłem trzy, cztery razy 
w tygodniu. Nie brałem udziału w zawodach. 
Nie było również dostępnej literatury fachowej, 
dotyczącej ćwiczeń siłowych. W „Żołnierzu 
Polskim” czasami publikowano artykuły doty-
czące tego tematu, które były przedrukami  
artykułów z czasopism zagranicznych. Później 
zaczęły się ukazywać książki Stanisława  
Zakrzewskiego, który był pionierem powojen-
nej polskiej kulturystyki. Pamiętam takie tytuły 
jak: „ABC młodego siłacza” oraz „Siła, 
sprawność i piękno”. Były to początki facho-
wej literatury na ten temat w Polsce.

Co pan robił po ukończeniu technikum?

Trafiłem do Szkoły Chorążych Marynarki 
Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Po jej ukończeniu 
służyłem na okrętach rakietowych typu Taran-
tula, w dziale łączności i radiolokacji. Potem 
ukończyłem szkołę oficerską w Jeleniej Górze, 
gdzie była specjalizacja z radiolokacji. Zosta-
łem dowódcą działu łączności i obserwacji 
technicznej. Przez cały czas ćwiczyłem na  
siłowni dla utrzymania formy. Nie stosowałem 
żadnych odżywek. W naturalny sposób udawało 
mi się utrzymać budowę i wagę ciała. Do tej 
pory nie stosuję żadnej specjalnej diety. Obecnie 
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To konkurencja składająca się z przysiadu ze 
sztangą, wyciskania sztangi leżąc i tzw. mar-
twego ciągu. 

Obecnie pracuje pan na etacie cywil-
nym?

W 2004 roku rozstałem się z mundurem,  
w stopniu komandora podporucznika. Rok 
później podjąłem pracę w ówczesnym Dowódz-
twie Marynarki Wojennej, a od 2014 roku  
jestem specjalistą łączności w dowództwie  
3. Flotylli Okrętów. Cały czas ćwiczę na  
siłowni, żeby podtrzymać formę.

Czy podczas zawodów, w jakich pan 
startuje, można stosować jakieś spe-

cjalne stroje?
Trzy lata temu Wojciech Grabowski – mój 

kolega i wielokrotny mistrz Polski, Europy 
oraz świata w wyciskaniu sztangi – namówił 
mnie do używania koszulki uciskowej, która 
(uciskając barki i odpowiednie mięśnie klatki 
piersiowej) pomaga osiągnąć lepsze wyniki  
w wyciskaniu sztangi. Do tego typu koszulki 
trzeba się jednak przyzwyczaić, żeby startować 
w niej w zawodach. Po raz pierwszy wystarto-
wałem w niej kilka miesięcy temu, na między-
narodowych mistrzostwach Polski federacji GPC 
w Zalesiu. Na początku zgłosiłem, że chcę 
wycisnąć 170 kg. Poszło gładko, dołożyłem więc 
jeszcze 15 kilogramów – jednak tego ciężaru nie 
udało mi się wycisnąć za pierwszym razem. 
Dopiero kolejne podejście zaliczyłem z sukcesem. 
Startowałem w kategorii wagowej do 125 kilo-
gramów i w kategorii wiekowej 55-59 lat. 
Zdobyłem złoty medal i tytuł mistrza Polski.

Powiedział pan, że sztangę przyjmuje się 
na wyprostowane ręce i na komendę 

„start” rozpoczyna opuszczanie do klatki 

k u l t u r y s t a  z  o k s y w i a

Wyciskanie sukcesu

ważę około 118 kilogramów. Mieszczę się więc 
w połowie kategorii wagowej, w jakiej startuję  
w zawodach, czyli od 110 do 125 kilogramów.

Kiedy zaczął pan startować w zawo-
dach?

W pierwszych poważnych zawodach wystar-
towałem w latach 90. Były to mistrzostwa MW 
w wyciskaniu sztangi leżąc. Zaproszono wów-
czas mistrza świata, Europy i kilkunastokrot-
nego mistrza Polski w trójboju siłowym Jana 
Łukę, jako głównego sędziego tych zawodów. 
Podczas tamtych mistrzostw podnoszono 
sztangę na komendy, co było dla mnie nowością. 
Sztangę podawano startującemu zawodnikowi 
na wyprostowane ramiona. Później padała komen-
da „start” – trzeba było opuścić sztangę na klatkę. 
Następna komenda – „góra” – dotyczyła roz-
poczęcia wyciskania aż do momentu pełnego 
zablokowania ramion w łokciach. Komenda  
„stojak” kończyła podejście. Ja i moi koledzy 
wycisnęliśmy na tych zawodach po kilkadzie-
siąt kilogramów mniej, niż wydawało nam się, 
że możemy wycisnąć. Na kolejnych zawodach, 
organizowanych przez MW, było już lepiej. 
Kilka razy udało się stanąć na podium. Złoty 
medal zdobyłem wyciskając 175 kilogramów. 

Co to jest trójbój siłowy?
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Marek Kogut zajmuje się malarstwem od ponad 
40 lat. Wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany, 
między innymi podczas Przeglądów Twórczości 
Ludzi Morza. Trzy lata temu otrzymał wyróż-
nienie Ministra Obrony Narodowej w Konkursie 
Filmów i Fotografii Wojska Polskiego Military 

100 lat MW na płótnie
W gdyńskim Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” odbyła się – 
23 listopada – wystawa obrazów Marka Koguta, będąca jednym 
z ważnych wydarzeń kulturalnych towarzyszących obchodom 
jubileuszu 100-lecia polskiej Marynarki Wojennej. 

Niemal 40 obrazów olejnych przedstawia 
sylwetki polskich okrętów – zarówno 
historycznych jak i będących w służbie. 

Autor uwiecznił na płótnie m.in. pierwszą 
jednostkę pod biało-czerwoną banderą – okręt 
hydrograficzny ORP „Pomorzanin”. Wśród 
prezentowanych prac jest także najnowszy 
nabytek polskiej Marynarki Wojennej – nowo-
czesny niszczyciel min ORP „Kormoran”. 
Niezależnie, czy spod pędzla artysty wycho-
dzą kutry patrolowe czy fregaty rakietowe, 
każdej jednostce jest poświęcona widoczna 
uwaga i niebywała dbałość o szczegóły syl-
wetki. 

Wernisaż zgromadził liczne grono miłośni-
ków twórczości malarskiej artysty. Kierownik 
Klubu MW „Riwiera” kmdr por. Klaudiusz 
Nowaczyk opowiedział o kilkuletnim plano-
waniu wystawy. Pan Marek Kogut podszedł do 
mnie trzy lata temu i poprosił o rezerwację sali 
wystawowej w listopadzie 2018 roku. Artysta 
wystawia swoje prace w naszej galerii już po 
raz czwarty – podkreślił.

Dowódca gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów 
kmdr Mirosław Jurkowlaniec, w wystąpieniu, 
przypomniał marynarską przeszłość artysty 
oraz wyraził słowa uznania dla jego twórczości.

Autor przybliżył okoliczności powstania 
kolekcji, którą rozpoczęło raptem osiem sylwe-
tek okrętów, a skończyło 37 obrazów – głównie 
o tematyce marynistycznej. Na wystawie zna-
lazło się także miejsce dla kilku dzieł przeka-
zem nawiązujących do odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku. Marek Kogut po-
dziękował kierownictwu Muzeum Marynarki 
Wojennej za cenną pomoc – udostępnienie 
swoich archiwaliów.  

Art. Przez wiele lat współpracował ze znanym 
marynistą Andrzejem Sobierajem, który miał 
duży wpływ na jego rozwój artystyczny.

piersiowej – jakie jeszcze zasady obowią-
zują podczas zawodów?

Stopy muszą się opierać o ziemię, a biodra, 
barki i głowa dotykać ławki. Sztangę należy 
opuszczać płynnym ruchem na klatkę piersiową. 
Następnie, na komendę „góra” („press”) trzeba 
podnosić sztangę do góry. Przy podnoszeniu 
sztangi nie można wykonać ruchu wstecznego – 
to znaczy, jeśli przy podnoszeniu sztangi 
zawodnikowi ugną się ręce i sztanga opadnie 
(choćby minimalnie), wówczas bój nie jest zali-
czony. Nie można również oderwać stóp od 
ziemi, a bioder oraz głowy (w większości 
federacji) od ławki. Komenda „stojak” („rack”) 
kończy próbę i można odłożyć sztangę na sto-
jaki. Wykonanie jakiejkolwiek fazy wyciska-
nia bez komendy powoduje spalenie boju.

Koszulka uciskowa przynosi panu 
szczęście – wystąpił pan w niej także 

na tegorocznych mistrzostwach świata.
W tej samej koszulce wystąpiłem na mistrzo-

stwach Europy w Pabianicach – zdobywając 
złoto i tytuł mistrza Europy oraz na mistrzo-
stwach świata na Słowacji – gdzie wycis-
nąłem 190 kilogramów, uzyskując najlepszy 
wynik w swojej kategorii i tytuł mistrza świata.

Czy to jest pana rekord życiowy?

Największy ciężar, jaki udało mi się wycis-
nąć podczas treningów w koszulce uciskowej, 
to 215 kg, a w tzw. „soft equipment” (gumo-
wana pętla zakładana na ramiona) – to 240 kg 
w warunkach domowej siłowni. Jest więc co 
robić, aby z czasem osiągnąć zbliżone wyniki 
na oficjalnych zawodach rangi mistrzowskiej.

Zajmowanie się radiolokacją nie wyma-
ga szczególnego używania siły. Wycis-

kanie sztangi to pana pasja, która nie ma 
związku ze służbą i pracą w MW?

Pamiętam jak, wiele lat temu, na okręcie 
rozpoczynał służbę marynarz zasadniczej 
służby wojskowej i musiał – mówiąc językiem 
żargonowym – „zaliczyć okręt”, zdając egzamin 
ze znajomości urządzeń i pomieszczeń na 
okręcie. Na pytanie egzaminującego: ile jest 
siłowni? Odpowiedział – dwie. Egzaminujący 
uśmiechnął się i powiedział – trzy, ponieważ 
jeszcze jedna znajduje się u kpt. mar. Kramera 
w pomieszczeniu radiolokacyjnym.

Najbliższe plany?

Staram się tak ułożyć plan treningów na 
2019 rok, aby wystartować w: mistrzostwach 
Polski (w marcu), mistrzostwach Europy 
w Niemczech (w czerwcu) oraz mistrzostwach 
świata na Słowacji (w październiku). Zamierzam 
poprawić rekordy życiowe i – przy dobrej 
formie – zaatakować rekord świata federacji 
WUAP. Obecnie jest to 212,5 kilogramów. Agata Tomczak

zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni uczciła bohaterstwo młodych kadetów, którzy – pod wodzą 
ppor. Piotra Wysockiego – w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku zaatakowali Belweder, siedzibę 
gubernatora wojskowego Królestwa Polskiego wielkiego księcia Konstantego, rozpoczynając 
powstanie listopadowe. Zgodnie z tradycją, podchorążowie objęli symboliczną władzę w uczelni. 

Dzień podchorążego w AMW

Podczas uroczystej zbiórki na placu ape-
lowym gdyńskiej Alma Mater podkre-
ślono, że tegoroczne obchody Dnia 

Podchorążego wpisują się w 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 
100. rocznicę utworzenia Marynarki 
Wojennej. Pamiętając o powstańcach 
listopadowych, demonstrujemy przy-
wiązanie do naszych tradycji woj-
skowych i wartości patriotycznych. 

Upamiętniamy powstańczy zryw kade-
tów warszawskiej Szkoły Podchorążych, 
którzy oddali życie i zdrowie w walce 
o odzyskanie – tak upragnionej przez 
Polskę – niepodległości – powiedział pro-
rektor ds. wojskowych AMW kmdr Paweł 
Podgórny. 

Wśród gości były delegacje zagranicz-
nych uczelni morskich – m.in. rektor-
-komendant Akademii MW w Warnie 
kadm. prof. Boyan Mednikarov, a także pod-
chorążowie z Holandii, Niemiec i Rumunii.

Współcześni podchorążowie są następcami 
pokoleń Polaków, których życiem i czynami 
kierowała wierność ojczyźnie i którym dziś, 
w stuleciu odzyskania niepodległości oddaje-
my należną cześć – napisał w liście Minister 
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Pod-

chorążowie to przyszłość naszego wojska – 
już dziś przygotowują się do podjęcia 
wyzwań, jakie niesie ze sobą służba woj-
skowa. Będą to nowi dowódcy, którzy przejmą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju.

Wyróżniono podchorążych pełniących 
służbę celująco oraz osiągających wysokie 
wyniki w nauce. Jak nakazuje tradycja obchodów 
Dnia Podchorążego, studenci wojskowi sym-
bolicznie objęli władzę w gdyńskiej Alma Mater. 
Honorowym rektorem-komendantem AMW 
został bosm. pchor. Mateusz Sobolewski, a funk-
cję honorowego prorektora ds. wojskowych objął 
bosm. pchor. Konrad Budzisz. Obowiązki 

honorowego dowódcy Batalionu Szkolnego 
objęła bosm. pchor. Katarzyna Łosicka, a dowód-
cą warty honorowej – w mundurach historycz-
nych – został st. mat. pchor. Marcin Sławiński.

Podchorążowie dokonali uroczystej zmiany 
warty przy pomniku Bohaterów Wester-
platte. Zbiórkę zakończono defiladą pod-
oddziałów oraz uroczystym bankietem – 
w którym wzięli udział podchorążowie 
AMW oraz zaproszeni goście.

*    *    *
Po raz pierwszy Dzień Podchorążego 

obchodzono jeszcze pod zaborami – 
w 1908 roku – w konspiracyjnej Szkole 
Podchorążych we Lwowie. Pod koniec 
I wojny światowej (w 1917 roku), trady-
cja ta była kontynuowana przez Szkołę 
Aspirantów Oficerskich w Ostrowi Ma-
zowieckiej. 29 listopada 1918 roku pod-

opieczni Szkoły Podchorążych wprowadzili 
do Belwederu Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego. W latach 20. i 30. XX wieku 
podchorążowie maszerowali – w mundurach 
galowych z bronią i pochodniami – ulicami 
Warszawy. W trakcie przemarszu, jeden pod-
oddział odłączał się od kolumny i maszerował 
do Belwederu, gdzie witała go głowa państwa.

 Po wojnie kontynuowano tradycję obcho-
dów Dnia Podchorążego – 29 listopada odby-
wała się przysięga pierwszego rocznika szkół 
oficerskich. Obecnie, wszystkie wyższe 
uczelnie wojskowe organizują z tej okazji uro-
czyste akademie i bale.

Panu ppłk. Cezariuszowi Frąckowiakowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

OJCA

składa kadra i pracownicy Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Gdyni 

Agata Tomczak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Nowoczesna wystawa stała gdyńskiego Muzeum Marynarki 
Wojennej, nosząca tytuł  „Mamy rozkaz cię utrzymać...”, 
została uroczyście otwarta dla zwiedzających 28 listopada – 

w 100. rocznicę podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego dekretu o utworzeniu marynarki polskiej. 

Zgromadzonych gości powitał gospodarz wernisażu – dyrektor 
Muzeum Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń, który podziękował 
wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w wieloletni proces 
tworzenia i modernizowania placówki. Słowa uznania dla twórców 
wystawy skierował także sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin oraz inspektor Marynarki 
Wojennej wiceadm. Jarosław Ziemiański.

Wyjątkowe zbiory są prezentowane w wyremontowanym, z dużym 
rozmachem, gmachu muzeum. Nowa wystawa łączy muzealną 
nowoczesność – wizualnie atrakcyjny wystrój i multimedia – 
z muzealną klasyką.  Eksponowane są najcenniejsze pamiątki po 
twórcach Marynarki Wojennej, bohaterach czasu wojny i okrętach. 
Prezentowana jest także historia uzbrojenia i umundurowania polskich 
marynarzy. Dużą atrakcją są przedmioty codziennego użytku oraz 
modele jednostek pływających i obrazy znanych marynistów. 

Placówka zgromadziła ponad osiem tysięcy muzealiów związanych 
z morzem i polską Marynarką Wojenną. Jej misją jest upowszechnianie 
i popularyzowanie historii naszych sił morskich. Do tej pory 
odwiedziło ją prawie 12 milionów osób z kraju i zagranicy.

Wernisaż wystawy w Muzeum MW 
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