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kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica” – 
zdj. Rafał Kamiński

Szanowni Czytelnicy!

Tegoroczne marynarskie święto przypomniało bardzo dobitnie o znaczącej roli 
morskiego rodzaju sił zbrojnych w systemie obrony państwa, zwłaszcza 
w kontekście trwającej od 24 lutego wojny na Ukrainie. Polska od początku 

konfliktu wspiera sąsiada broniącego się przed napaścią ze strony Rosji, dając dowód 
braterstwa oraz wspólnoty z narodem ukraińskim. Jest to także egzamin z naszej 
gotowości do obrony demokracji i sojuszniczej solidarności w ramach NATO. 

O znaczeniu logistyki, niezwykle ważnej zarówno w czasie pokoju jak i wojny, a także 
tradycjach i historii jednostki powstałej w 1920 roku w Pucku, opowiada, w rubryce 
„Zawód marynarz”, komendant Portu Wojennego Gdynia kmdr Przemysław Czernuszyc. 

Rolę i zadania gdyńskiego Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego, dziedziczącego tradycje przedwojennego Dowództwa Floty oraz 
powojennego Dowództwa MW, przybliża jego dowódca wiceadm. Krzysztof Jaworski. 

Doświadczenia ze służby w 12. Wolińskim Dywizjonie Trałowców oraz plany 
związane z objęciem nowego stanowiska służbowego przedstawia szef szkolenia 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu kmdr Krzysztof Szumlicki.

Zachęcamy do lektury relacji z obchodów jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia 
Oficerów MW RP oraz uroczystości w brytyjskim Cowes, upamiętniających obronę 
miasta przez niszczyciel ORP „Błyskawica” przed nalotem niemieckim w 1942 roku.

Polecamy także: drugą część analizy o fregatach „Arrowhead 140” w wersji AAW, 
artykuł z nowego cyklu o początkach polskiej MW, relacje z ćwiczeń „Baltops”, „Open 
Spirit”, „Hedgehog” i „Passex”, a także kolejny odcinek „Morskich skrzydeł 
Rzeczpospolitej” oraz opowieści z kubryka – o rejsie ORP „Iskra” dookoła świata.

                             Życzymy miłej lektury.
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Centralne obchody Święta Marynarki Wojennej odbyły się – 
26 czerwca – w Porcie Wojennym Świnoujście. Rozpoczęto je 
uroczystą zbiórką pododdziałów, a na okrętach podniesiono 

wielką galę banderową. 
W trakcie apelu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak 

podpisał umowę na budowę trzech kolejnych niszczycieli min 
typu Kormoran II, które wejdą w skład 12. Wolińskiego Dywizjonu 
Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 

To ważne, żeby morski rodzaj sił zbrojnych dysponował 
najnowocześniejszym sprzętem, który daje gwarancję tego, że świetnie 
wyszkoleni marynarze mogą strzec polskiego morza – podkreślił 
wicepremier Mariusz Błaszczak. Zadaniem władz Rzeczypospolitej 
jest tworzenie warunków do tego, żeby Wojsko Polskie – w tym 
Marynarka Wojenna – mogło się rozwijać. To jest zadanie 
podstawowe – bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. 

W uroczystości wzięli udział (m.in.): dowódca generalny RSZ 
gen. Jarosław Mika, inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański, 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski oraz dowódca 
8. FOW kmdr Włodzimierz Kułagin.

Szef MON wręczył kadrze świnoujskiej flotylli wyróżnienia 
i odznaczenia resortowe, dziękując za ofiarną służbę pełnioną 
zarówno w kraju, jak i w ramach NATO. Wizytował także niszczyciel 
min ORP „Kormoran”, na którym spotkał się z załogą i zapoznał 
z unikatowym wyposażeniem jednostki.
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Czym jest dla pana polska Marynarka 
Wojenna?

To moja pasja, ale i drugi dom. Służę w niej 
od ponad 29 lat. Ukończyłem studia na  
Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 
Akademii MW w Gdyni. Pierwsze stanowisko 
służbowe, jako dowódca plutonu, objąłem  
w gdyńskim Ośrodku Szkolenia Nurków  
i Płetwonurków WP. Następnie zostałem 
skierowany do Batalionu Ochrony i Obsługi 
KPW Gdynia, gdzie piastowałem stanowiska od 
oficera sztabu batalionu, przez szefa sztabu, na 
zastępcy dowódcy batalionu kończąc. W wyniku 
zmian organizacyjno-etatowych zostałem 
wyznaczony na stanowisko starszego oficera 
pionu szkolenia KPW Gdynia. W komendzie 

wania Hel. Zapewniamy funkcjonowanie  
tzw. zintegrowanych punktów zaopatrywania  
(w ramach procesu przygotowywania, prze-
mieszczania oraz podawania uzbrojenia rakie-
towego i torpedowego oraz min morskich). 
Istotną funkcją jest doraźne wykonywanie  
zadań związanych z pełnieniem roli państwa-
-gospodarza (Host Nation Support – HNS), 
podczas obecności sił sojuszniczych w porcie 
wojennym. Ponadto, wykonujemy zadania 
Komendy Garnizonu Gdynia.

Co wyróżnia jednostkę na tle flotylli?

Przede wszystkim, pełni rolę wojskowego 
oddziału gospodarczego (WOG), zabez- 
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Jak wygląda współdziałanie z innymi 
jednostkami logistycznymi?

Jest ono realizowane wielopłaszczyznowo, 
zależnie od zadań otrzymanych przez zabez-
pieczane logistycznie jednostki oraz poziomu 
dostarczanego zaopatrzenia. W wypadku sił 
okrętowych wykorzystujemy infrastrukturę 
portową oraz stacjonarne i mobilne urządzenia 
logistyczne. Odtwarzanie zapasów w miejscach 
doraźnie wyznaczonych, z wykorzystaniem 
portowej infrastruktury cywilnej, stanowi 
duże wyzwanie i jest istotnym epizodem pro-
wadzonych ćwiczeń i treningów. Współpra-
cujemy wówczas (m.in.) z wojskowymi od-
działami gospodarczymi w Ustce, Kołobrzegu 
czy w Świnoujściu. Dodatkowo, odtwarzając 

Z komandorem Przemysławem Czernuszycem,  
komendantem Portu Wojennego Gdynia,  

rozmawia Rafał Kamiński.

Na straży marynarskiej tradycji

pieczając logistycznie ponad 70 jednostek i in-
stytucji wojskowych, nie tylko z Marynarki 
Wojennej. Mimo że nie jest na tzw. pierwszej 
linii, odpowiada za nieprzerwany strumień 
dostaw zaopatrzenia dla wszystkich odbior-
ców. Pod jej komendą są (m.in.) Warsztaty 
Remontowe Techniki Morskiej (zajmujące się 
naprawą oraz obsługą sprzętu wojskowego)  
i Ambulatorium z Izbą Chorych (odpowiedzial-
ne za tzw. medycynę pracy oraz np. szczepienia 
ochronne), a także pododdziały transportowe. 
Można wręcz rzec, że niewiele jest kluczo-
wych zadań, które są wykonywane bez udziału 
specjalistów KPW Gdynia.

portu służyłem (kolejno) na stanowiskach: 
szef sekcji szkoleniowej, szef sekcji operacyj-
nej i zastępca komendanta-szefa sztabu. Od 
2019 roku pełnię obowiązki komendanta  
Portu Wojennego Gdynia. 

Jakie zadania wykonuje KPW Gdynia 
w ramach 3. Flotylli Okrętów?

Realizujemy wszechstronne oraz wielo- 
poziomowe zabezpieczenie logistyczne jedno-
stek i instytucji wojskowych w rejonie naszej 
odpowiedzialności, w tym sił okrętowych  
3. FO oraz jednostek czasowo bazujących  
w Porcie Wojennym Gdynia i w Punkcie Bazo-

zapasy, współpracujemy z regionalnymi bazami 
logistycznymi, a także z Inspektoratem Wspar-
cia Sił Zbrojnych, który jest dysponentem 
środków budżetowych drugiego stopnia – 
zlecającym zadania również na płaszczyźnie 
finansowej. Zapewnia on także zaopatrzenie 
asortymentu zabezpieczenia logistycznego.

Działania z zakresu logistyki nie są tak 
widoczne i medialne jak bojowe.

Historia wojskowości pokazuje, że bez 
właściwie zaplanowanego i zorganizowanego, 
a nade wszystko skutecznego systemu zabez-
pieczenia logistycznego działań, nie da się 

B A N D E R A

NR 4/6 | KWIECIEŃ/CZERWIEC 2022 3     

prowadzić efektywnych operacji zbrojnych. 
Cytując amerykańskiego gen. Normana 
Schwarzkopfa – „Logistyka nie jest wszyst-
kim. Wszystko bez logistyki jest niczym”. 
Odpowiednio zaplanowane wsparcie i zabez-
pieczenie logistyczne działań mają bezpośred-
nie przełożenie na osiągnięcie celów taktycznych 
i operacyjnych, a w efekcie – strategicznych.  
Należy postrzegać ją jako system, który musi 
być właściwie zorganizowany i – przede wszyst-
kim – skuteczny. Przy tym trzeba pamiętać, że 
opiera się on na ludziach i jest istotne, aby 
związane z nim zadania były wykonywane 
w sposób zapewniający przetrwanie i sukces 
siłom zabezpieczającym.

KPW Gdynia brała aktywny udział 
w walce z pandemią COVID-19.

Przez ostatnie dwa lata ta działalność była 
naprawdę znacząca. Wykonywaliśmy (m.in.)
ewakuację osób chorych (w celu np. odbycia 
kwarantanny) oraz wspieraliśmy szpitale i inne 
placówki zdrowotne. Zgodnie z decyzją MON, 
utworzyliśmy ośrodki kwarantanny dla żoł-
nierzy. Zadania te wykonywała nasza sekcja 
medyczna oraz Ambulatorium z Izbą Chorych 
i Punkt Bazowania Hel. Szczególnie blisko 
współdziałaliśmy z 7. Pomorską Brygadą 
Obrony Terytorialnej.

Komendzie podlega Wojskowa Straż 
Pożarna.

W naszej strukturze są trzy wojskowe straże 
pożarne, stacjonujące w: KPW Gdynia, 
Zespole Technicznym w Gdyni-Demptowie 
i Punkcie Bazowania Hel. Realizują one 
(m.in.) zabezpieczenie punktów załadunku 
uzbrojenia rakietowego, torped i min morskich 
oraz przewozu środków bojowych po drogach 
publicznych, a także startów i lądowań śmigłow-
ców z lądowisk zlokalizowanych na terenie 
portu oraz Punktu Bazowania Hel. Chociaż 
wspierają Państwową Straż Pożarną (zgodnie 
z odpowiednimi porozumieniami), jednak 
wyróżniają się posiadaniem dodatkowych 
kwalifikacji, wymaganych np. w związku 
z transportem uzbrojenia i środków bojowych 
oraz koniecznością właściwego reagowania 
w razie zagrożenia. Nasi strażacy nie mogą 
narzekać na brak zadań. 

KPW Gdynia obchodziła w tym roku 
102. rocznicę utworzenia. 

Jest ona najstarszą i największą jednostką 
logistyczną w polskiej Marynarce Wojennej. 

B A N D E R A

Komandor PRZEMYSŁAW CZERNUSZYC urodził się w 1973 roku w Hajnówce. W latach 1993-1998 studiował na Wydziale Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Następnie przez rok pełnił służbę jako dowódca plutonu-wykładowca 
w gdyńskim Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego. Z Komendą Portu Wojennego Gdynia jest związany od 
1999 roku. Pierwszym miejscem służby był Batalion Ochrony i Obsługi KPW Gdynia, gdzie sprawował funkcję m.in. szefa sztabu oraz 
zastępcy dowódcy batalionu. W latach 2006-2011 był starszym oficerem pionu szkolenia, potem (przez rok) szefem sekcji szkoleniowej 
KPW Gdynia. Następnie został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji operacyjnej, które zajmował do 2018 roku. Objął wtedy kolejną 
funkcję – zastępcy komendanta jednostki, a dwa lata później został komendantem Portu Wojennego Gdynia.

był w naszej strukturze Wojskowy Zespół 
Sportowy, jako wykwalifikowany pododdział 
sportu wyczynowego, reprezentujący MW 
podczas olimpiad oraz zawodów na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym. W ramach 
sportu powszechnego, nasi reprezentanci od 
lat osiągają duże sukcesy na najważniejszych 
zawodach sportowych na szczeblu Marynarki 
Wojennej, zarówno indywidualnie jak i ze-
społowo.

Sukcesów nie ma bez pasji, ale też bez 
odpowiedniego zaplecza.

Muszą istnieć warunki, aby sport się roz-
wijał. U nas zawsze był on traktowany prioryte-
towo przez przełożonych każdego szczebla. 
Sprzyja temu także baza szkoleniowa, w tym: 
siłownie, hala sportowa, stadion i pływalnie. 
Wszystkie te obiekty są utrzymywane w goto-
wości do ich wykorzystania. Posiadają wysoko 
wykwalifikowaną obsadę, zapewniającą ich 
właściwe funkcjonowanie. Sprawność fizyczna 
jest wartością, która podnosi morale i ma bez-
pośredni wpływ na zdolność bojową jednostki 
wojskowej.

Jaki powinien być marynarz służący 
w KPW Gdynia?

Ze względu na szeroki wachlarz zadań, ich 
złożoność, a także rozległość i oddaloną lokali-
zację kompleksów wojskowych, marynarz 
służący w KPW Gdynia musi być, przede 
wszystkim, dyspozycyjny. Ponadto, z powodu 
wykonywania zadań finansowo-gospodarczych, 
winien on cechować się uczciwością i rzetel-
nością. Służba wojskowa stanowi wyzwanie, 
dlatego wymaga ona również od każdego z nas 
pasji. Do tego należy stale pogłębiać wiedzę 
specjalistyczną i nabywać nowe umiejętności.  

Co chciałby pan przekazać podległej 
kadrze oraz pracownikom?

Niedawna pandemia COVID-19 oraz obecna 
agresja Rosji na Ukrainę stały się dla nas 
sprawdzianem z gotowości do wykonywania 
nowych zadań. Jesteśmy przygotowani, za-
równo organizacyjnie jak i planistycznie, do 
działania w każdej sytuacji, w tym kryzyso-
wej. To efekt wypełniania obowiązków służ-
bowych na wysokim poziomie i prowadzenia 
regularnych szkoleń. Warte przypomnienia są 
tu słowa wiceadm. Jerzego Świrskiego, że 
„Marynarka Wojenna to ciągłość, cierpliwość 
i tradycja”. To nasze dziedzictwo i honorowe 
zobowiązanie do profesjonalnej służby.

Powstała 28 kwietnia 1920 roku w Pucku. 
Żeby morski rodzaj sił zbrojnych mógł funk-
cjonować, należało wcześniej utworzyć infra-
strukturę gotową do przyjęcia okrętów i kadry, 
zabezpieczającą je pod kątem logistycznym. 
W związku z pandemią, planowana na 2020 rok 
uroczystość 100. rocznicy jej utworzenia została 
przesunięta w czasie. Podczas tegorocznych 
obchodów w Pucku odsłonięto tablicę upamięt-
niającą powstanie jednostki, gdyż to właśnie 
tam, w budynkach obecnej prokuratury rejono-
wej, w latach 1920-1926 mieściła się komenda. 
Podobną tablicę odsłonięto także w 2020 roku 
w Kościele Garnizonowym MW w Gdyni-
-Oksywiu. Kolejna, ufundowana przez 14. Koło 
Stowarzyszenia Oficerów MW RP, zrzeszające 
byłą i obecną kadrę jednostki, została odsłonięta 
w obecnym budynku KPW Gdynia, gdzie 
mieściło się przedwojenne Dowództwo Floty. 
Ponadto, istnieje idea odbudowy pomnika 
bitwy pod Oliwą, zniszczonego podczas II wojny 
światowej. Pierwotne plany zniweczyła pan-
demia, ale inicjatywa żyje i liczę, że uda się 
ją wkrótce urzeczywistnić. 

Jaką rolę w jednostce pełni pamięć o jej 
przeszłości i podtrzymywanie tradycji?

Uważam za ważne podkreślanie znaczenia 
służby pokoleń marynarzy i ich roli w zabez-
pieczaniu działań tyłowych. Chociaż struktura 
komendy zmieniała się na przestrzeni lat, to 
zadania pozostały te same. Znaczenie historii 
podkreśla sala tradycji, w której znajdują się 
cenne eksponaty i plansze informacyjne, doku-
mentujące osiągnięcia jednostki. Spełnia ona 
też zadanie obiektu szkoleniowego – nie tylko 
dla żołnierzy, ale i młodzieży szkolnej, zwie-
dzającej jednostkę podczas tzw. dni otwartych 
koszar. Ponadto, do zadań komendy należy 
reprezentowanie polskiej MW w ramach zabez-
pieczania tzw. działalności ceremonialnej. 
Kompania Reprezentacyjna MW bierze udział 
w uroczystościach państwowych i rocznicowych 
oraz np. w pogrzebach z asystą wojskową. 
Znaczenie tej formy służby podkreśla fakt 
wyróżnienia jej mianem „Przodujący podod-
dział MW”. Wykonując swoje zadania na naj-
wyższym poziomie, przyczynia się do budowy 
pozytywnego wizerunku morskiego rodzaju 
sił zbrojnych w społeczeństwie. 

Ważną rolę w działalności komendy 
odgrywa sport.

Dbałość o kondycję fizyczną była zawsze  
istotna dla kadry KPW Gdynia. Do 2021 roku 

i tradycja”. To nasze dziedzictwo i honorowe 
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Wizyta SNMG-1 w Świnoujściu

Po czterech latach dowodzenia 12. Woliń-
skim Dywizjonem Trałowców z jednostką 

pożegnał się kmdr por. Robert Lisowski. 
Nowym dowódcą dywizjonu – 4 kwietnia –
został kmdr por. Sławomir Góra. Dziękuję 
całemu stanowi osobowemu, bez wyjątku, za 
te lata, ten cały czas, jaki miałem zaszczyt spę-
dzić w dywizjonie – podkreślił kmdr por. Robert 
Lisowski. Podziękował także podwładnym za 
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Do Portu Wojennego Świnoujście weszły 
– 6 maja – okręty Stałego Zespołu Sił 

Morskich NATO Grupa 1 (Standing NATO 
Maritime Group One – SNMG-1). Podczas 
pobytu dowódca zespołu kadm. Ad van de Sande 

Zmiany kadrowe w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
zaangażowanie i profesjonalizm, a swojemu 
następcy życzył dowódczego szczęścia. 

W uroczystości objęcia stanowiska komen-
danta Portu Wojennego Świnoujście przez 
kmdr. Tomasza Popiołka – 10 maja – wziął 
udział dowódca 8. FOW kmdr Włodzimierz 
Kułagin. Nowy komendant podkreślił, że ob-
jęcie tej funkcji jest nie tylko zaszczytem, ale 
też wyzwaniem – KPW Świnoujście to oddział 
doskonale zorganizowany i przygotowany do 
wykonywania zadań na rzecz nie tylko jednostek 
flotylli, ale także sił NATO.

Służbę na stanowisku dowódcy 2. Dywizjonu 
Okrętów Transportowo-Minowych zakończył 
kmdr Marek Obrębski, który ma objąć wyż-
sze stanowisko służbowe. Nowym dowódcą 
dywizjonu został – 10 czerwca – kmdr por. Piotr 
Mazurek. Największą wartością tej jednostki 
są ludzie, którzy tworzą jej potencjał i wizeru-
nek – podkreślił ustępujący dowódca. Zawsze 

Wydzielone siły 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża i 3. Flotylli Okrętów, a także 

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownic-
twa, Brygady Lotnictwa MW oraz Morskiego 

złożył oficjalną wizytę dowódcy 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża kmdr. Włodzimierzowi 
Kułaginowi. Wziął również udział – 8 maja – 
w lokalnych uroczystościach z okazji zakoń-
czenia II wojny światowej w Europie.

W skład zespołu wchodziły dwie fregaty 
rakietowe – holenderska HNLMS „De Zeven 
Provinciën” i kanadyjska HCMS „Halifax”, 
a także niemiecka korweta FGS „Erfurt” oraz 
okręt zaopatrzenia FGS „Spessart”. Celem 
wizyty było uzupełnienie zapasów okręto-
wych oraz przygotowanie załóg do wykonywa-
nia dalszych zadań na morzu. Przeprowadzono 
także niezbędne naprawy i konserwację sprzętu 
znajdującego się w wyposażeniu okrętów.

Oddziału Straży Granicznej wzięły udział – 
od 9 do 13 maja – w morskiej części ćwiczenia 
„Renegade/Sarex 22”. Akcję koordynowało 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwo 
Komponentu Morskiego w Gdyni.

Celem realizowanego cyklicznie przed-
sięwzięcia było sprawdzenie współdziałania Sił 
Zbrojnych RP i instytucji cywilnych w ramach 
systemu bezpieczeństwa powietrznego państwa, 
przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym 
z powietrza oraz prowadzenia akcji poszuki-
wawczo-ratowniczych w lądowym i morskim 
obszarze odpowiedzialności. Organizatorem 
ćwiczenia było Dowództwo Operacyjne 
Rodzajów Sił Zbrojnych.

Zadaniem SNMG-1 jest demonstrowanie 
solidarności członków NATO oraz realizacja 
jednego z najważniejszych celów obronnych – 
zapewnienie bezpieczeństwa strategicznych 
morskich szlaków komunikacyjnych. 

P E R Y S K O P

widziałem u was zapał, chęć współpracy, zaan-
gażowanie, szacunek do drugiego człowieka 
i dużą kulturę osobistą. Utrzymujcie dalej taką 
postawę, by pomnażać sukcesy dywizjonu.
i dużą kulturę osobistą. Utrzymujcie dalej taką 

„Renegade/Sarex”  na Bałtyku
Jeden z epizodów ćwiczenia zakładał, że okręt 

podwodny osiadł na dnie w rejonie Kołobrzegu. 
W akcji poszukiwawczo-ratowniczej wziął 
udział (m.in.) śmigłowiec ratowniczy Mi-14 Pł/R 
oraz holownik H-11 „Bolko”. 

zapewnienie bezpieczeństwa strategicznych 
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Ćwiczyli w STRIKFORNATO

Przedstawiciele kadry dowódczej oraz 
eksperci z 16 państw NATO wzięli 
udział w sojuszniczym ćwiczeniu Table 

Top Exercise Integrated Air and Missile 
Defence (TTX-IAMD), zorganizowanym 
w siedzibie Dowództwa Morskich Sił Ude-
rzeniowych i Wsparcia NATO (Naval Striking 
and Support Forces NATO – STRIKFOR-
NATO) w Oeiras (Portugalia). Zajmowano 
się (m.in.) problematyką zintegrowanej 
obrony powietrznej i przeciwrakietowej. 

Stronę polską w ćwiczeniu reprezento-
wali (m.in.): dowódca Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu Mor-
skiego wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 
Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa 
Komponentu Powietrznego gen. dyw. pil. 
Ireneusz Starzyński oraz szef Zarządu Obrony 

Powietrznej i Przeciwrakietowej – zastępca 
Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
gen. bryg. Kazimierz Dyński.
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sztabu MARCOM komodor Jeanette Morang, 
którzy podkreślili, że tego typu spotkania są 
doskonałą okazją, aby wyższe kierownictwo 
sojuszu północnoatlantyckiego mogło prze-
dyskutować złożoność zmieniających się 
zagrożeń. Szczególnie, że takie wydarzenie 
jak agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
stawia państwa NATO w wyjątkowej sytuacji. 
Zwrócili też uwagę na znaczenie organizacji 
ćwiczeń i szkoleń w celu opanowania procedur 
działania i reagowania na możliwe scenariusze.

W trakcie spotkania omówiono wyzwania 
stojące przed sojuszem w obliczu trwającego 
na Ukrainie konfliktu. Koncentrowano się 
na kwestii użycia środków odstraszania, 
niwelowania i ograniczania wszelkich za-
grożeń powietrznych i rakietowych (Inte-
grated Air and Missile Defence – IAMD). 
Dyskutowano również o stałej misji obrony 
przeciwbalistycznej NATO (Ballistic Missile 
Defence – BMD) oraz nowych wy-
zwaniach i zagrożeniach, które mogą poja-

wić się na terytoriach państw wchodzących 
w skład sojuszu północnoatlantyckiego.

B A N D E R A

Konferencja w COM-DKM
Gdyńskie Centrum Operacji Morskich-

-Dowództwo Komponentu Morskiego 
było – 25-27 maja – gospodarzem Konferen-
cji Starszych Podoficerów Dowództw Krajów 
Nadbałtyckich (The Baltic Sea States Com-
mand Senior Enlisted Leader's Conference). 

Uczestniczyli w niej podoficerowie z: Danii, 
Estonii, Finlandii, Kanady, Litwy, Łotwy, 
Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji, USA 

oraz Wielkiej Brytanii. W ramach swoich 
funkcji doradzają w sprawach podoficerskich 
szefom obrony, najwyższym rangą dowód-
com państw leżących nad Bałtykiem oraz in-
stytucji NATO (MARCOM, JFC, JWC, 
STRIKFORNATO) 

Konferencja została zorganizowana z ini-
cjatywy starszego podoficera COM-DKM 
st. chor. sztab. mar. Marka Cabaja. Było to 

pierwsze tak wysokiej rangi spotkanie doty-
czące korpusu podoficerskiego, organizowane 
przez stronę polską. Wśród uczestników był 
komendant Szkoły Podoficerskiej MW w Ustce 
st. chor. szt. mar. Krzysztof Kozieł. 

Jej uczestnicy mieli okazję do zapoznania 
się z zadaniami i wyposażeniem 3. Flotylli 
Okrętów oraz historią i tradycjami polskiej MW. 
Z podoficerami spotkał się dowódca COM-
-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski.
Z podoficerami spotkał się dowódca COM-

B A N D E R A

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Panel dyskusyjny poprzedziły wystąpie-
nia zastępcy dowódcy STRIKFORNATO 
kadm. Jamesa Morley'a, dowódcy AIRCOM 
gen. por. Pascala Delerce'a i zastępcy szefa 

Dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski uczestniczył – 27- 28 kwietnia – 
w ćwiczeniu Table Top Exercise Integrated Air and Missile Defence (TTX-IAMD), 
przeprowadzonym w siedzibie STRIKFORNATO w portugalskim Oeiras. 
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Główne uroczystości odbyły się przy 
Nabrzeżu Pomorskim, przed Okrętem-
-Muzeum ORP „Błyskawica”. Wzięła 

w nich udział (m.in.) kadra dowódcza Mary-
narki Wojennej, przedstawiciele władz samo-
rządowych Gdyni oraz jej mieszkańcy. 

Posiadanie własnego sztandaru jest 
ważnym atrybutem wojskowej tradycji 
i służy jej utrzymywaniu. To także ważny 
symbol, element ceremoniału, tworzący 
tożsamość stowarzyszenia. Stąd nadano 
mu podobieństwo do sztandarów jedno-
stek wojskowych. Do tego zdobią go 
herby miast, w których funkcjonują 
koła zrzeszające członków stowarzy-
szenia: Gdyni, Świnoujścia, Ustki 
i Warszawy. Będzie wykorzystywany 
podczas ważnych wydarzeń, takich jak: 
zebrania walne, święta rocznicowe 
i państwowe oraz ceremonie pogrze-
bowe – podkreślił prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Oficerów MW RP wiceadm. 
w st. spocz. Maciej Węglewski. Dodał rów-
nież, że w poczcie sztandarowym są oficerowie 
zarówno w służbie czynnej, jak i w rezerwie, 
a służba w nim jest formą wyróżnienia. Jego 
pierwszy skład utworzyli: kmdr rez. Bronisław 
Trzpis, kmdr ppor. Marek Marciniec oraz 
kpt. mar. Monika Jastrzębowska.

Inicjatywa nadania sztandaru dla SO MW RP 
pojawiła się przy okazji przygotowań do ob-
chodów jubileuszu 30-lecia stowarzyszenia. 

Życzył satysfakcji z dotychczasowej działal-
ności oraz jej dalszego rozwoju.

Podczas ceremonii członkowie Komitetu 
Fundatorów Sztandaru podpisali akt jego 
nadania, a osoby zasłużone dla stowarzyszenia 
symbolicznie wbiły gwoździe w drzewce 
sztandaru. Poświęcenia sztandaru dokonali 
dziekani MW: ks. kmdr Zbigniew Rećko oraz 
ks. kmdr por. Tadeusz Jelinek. Rodzicami 
chrzestnymi sztandaru zostali Jadwiga Dęga 
oraz kmdr por. w st. spocz. Gabriel Samson. 

Uroczystość na Nabrzeżu Pomorskim za-
kończono odegraniem „Hymnu do Bałtyku” 
przez Orkiestrę Reprezentacyjną MW oraz 
defiladą Kompanii Reprezentacyjnej MW.

Kontynuacja obchodów miała miejsce w kino-
teatrze „Grom” Klubu 3. Flotylli 
Okrętów na Oksywiu. Prezes Zarządu 
Głównego SO MW RP wiceadm. w st. 
spocz. Maciej Węglewski przedstawił 
historię stowarzyszenia, zaznaczając 
jego rolę jako kontynuatora powojennych 
organizacji pomocowych, zrzeszają-
cych oficerów i marynarzy służących 
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zacho-
dzie. Zaprezentował sylwetki założy-
cieli stowarzyszenia oraz jego obecną 
działalność. Podkreślił znaczenie 
rosnącej liczby czynnych oficerów MW 
w szeregach stowarzyszenia, co umoż-

liwi jego sukcesywny rozwój i utrzymanie 
własnej tożsamości.

Na przestrzeni ostatnich 30 lat wielu człon-
ków stowarzyszenia służyło w jednostkach 
oksywskiej 3. Flotylli Okrętów. Jej dowódca 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec podziękował 
członkom SO MW RP za bliską i owocną 
współpracę, życzył także sukcesów w dalszej 
działalności na rzecz polskiej Marynarki Wojen-
nej oraz osiągania zamierzonych celów.

Tradycja, morze i honor
Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej 
Polskiej obchodziło w Gdyni – 23 kwietnia – 30-lecie utworzenia. 
Połączono je z ceremonią nadania sztandaru organizacji. Oprawę 
tego ważnego dla marynarzy wydarzenia zapewniły Kompania 
Reprezentacyjna MW oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW.
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Stowarzyszenie Oficerów MW RP 
powstało 12 lutego 1992 roku w Gdyni, 

z inicjatywy: kmdr. rez. Mieczysława 
Jamróza, kmdr. rez. Ryszarda 

Miecznikowskiego i kmdr. rez. Juliana 
Ochmana. Obecnie zrzesza blisko 500 

członków w 13 kołach.

Ufundowali go jego członkowie i sympatycy, 
z których każdy został wpisany do pamiątkowej 
Księgi Fundatorów i Darczyńców.

Inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański 
odczytał list okolicznościowy dowódcy general-
nego RSZ gen. Jarosława Miki, w którym po-

gratulował SO MW RP jubileuszu oraz aktu 
nadania sztandaru. Podziękował również za 
budowanie wielopokoleniowych relacji w środo-
wisku oficerów morskiego rodzaju sił zbrojnych. 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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które posiada skwer imienia Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej, co jest dla nas bardzo 
ważne i zawsze jesteśmy wdzięczni, za życz-
liwość, którą miasto nam okazuje.

Gdyńska Alma Mater została wyróżniona 
medalem ,,Za Zasługi dla Miasta Torunia” 
przez Radę Miasta Torunia, a prezydent miasta 
Michał Zaleski odznaczył medalem honoro-
wym „Thorunium” rektora-komendanta AMW. 
Z kolei na ręce prezydenta miasta przekazano 
wyjątkową pamiątkę – kawałek gruzu (ze sto-
sownym certyfikatem) po zburzonej 2 września 
1939 roku wartowni nr 5 Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej na Westerplatte. 

Wśród uczestników jubileuszu byli: dyrektor 
Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON 
Jakub Mykowski, inspektor Marynarki Wojen-
nej wiceadm. Jarosław Ziemiański, dowódca 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 
Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, szef szkolenia 3. Flotylli Okrętów 
kmdr Walter Jarosz, zastępca szefa Biura Hy-
drograficznego MW kmdr Dariusz Beczek, 

prezes Stowarzyszenia Ooficerów MW RP 
wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski oraz 
wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz.

O morskich tradycjach Torunia przypomi-
nają: Pomnik-Kotwica (ustawiony w 1972 roku) 
oraz mina morska eksponowana na skwerze 
przy Bulwarze Filadelfijskim, pamiątkowa 
tablica na budynku dawnej szkoły oficerskiej 
(obecnie Hotelu Bulwar), a także plac przy Bramie 

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą 
w toruńskim kościele garnizonowym, 
w intencji podchorążych AMW, cele-

browaną przez biskupa polowego WP ks. dr. 
Wiesława Lechowicza. Następnie przemasze-
rowano przed pomnik Mikołaja Kopernika, 
gdzie złożono kwiaty, oraz na Bulwar Filadel-
fijski, gdzie odbył się uroczysty apel połączony 
z odsłonięciem na Pomniku-Kotwicy tablicy 
upamiętniającej 100-lecie morskiego wyższego 
szkolnictwa wojskowego. Na Rynku Staromiej-
skim miał miejsce pokaz musztry w wykonaniu 
Kompanii Reprezentacyjnej MW i Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW oraz koncert Zespołu 
Wokalnego Klubu MW „Riwiera”. Obchody 
zwieńczył rajd rowerowy wiodący do Gdyni. 

Historia polskiej Marynarki Wojennej i jej 
obecności nad morzem jest silnie związana 
z naszą uczelnią, a jej okres przedwojenny – 
z Toruniem. To tutaj wykształcili się oficerowie, 
którzy w czasie II wojny światowej przynieśli 

Jubileusz świętowano 21 czerwca, w mieście urodzin Mikołaja 
Kopernika, aby zaakcentować, że tutaj – 1 października 1922 roku – 
utworzono Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej, poprzedniczkę 
współczesnej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

100 lat morskiego wyższego szkolnictwa wojskowego

nam wszystkim dumę – podkreślił kadm. prof. 
dr hab. Tomasz Szubrycht, rektor-komendant 
Akademii MW w Gdyni. Obchody w Toruniu 
to już tradycja. Zapoczątkowują one Święto 
Morza i Święto Marynarki Wojennej, dlatego 
też staramy się, by uroczystości miały stosowny 
wymiar nie tylko dla nas, lecz także dla mieszkań-
ców. Warto dodać, że Toruń jest jedynym miastem, 

Klasztornej, któremu (w 2012 roku) nadano 
imię Skwer Oficerskiej Szkoły MW. 

*     *     *
Kształcenie kadr dla MW w przedwojennej 

Polsce rozpoczęto w Toruniu ramach Tym-
czasowych Kursów Instruktorskich (TKI) dla 
oficerów, w budynku przy ul. Fredry (dawnym 
kasynie wojskowym). Pierwszy kurs ruszył 
20 marca 1921 roku, drugi 1 września 1921 roku, 
trzeci (ostatni) 1 października 1922 roku. 
Wtedy też rozpoczęła działalność Oficerska 
Szkoła MW. Jej pierwszym komendantem 
został kmdr ppor. Adam Mohuczy. 

Jubileuszowy apel na Bulwarze 
Filadelfijskim w Toruniu

Pierwszy był Toruń

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Dowodzi pan COM-DKM od 2018 roku. 
Jak podsumowałby pan ten okres?

Był to dla mnie czas wielu wyzwań, a także 
pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności. 
Rozpoczynając służbę na nowym stanowisku 
poznawałem kadrę oraz strukturę jednostki. 
Objęcie tak ważnej funkcji było dla mnie 
zaszczytem, niemniej zdawałem sobie sprawę, 
jak wielka stoi przede mną odpowiedzialność 
za podejmowane decyzje.

Jak wykorzystuje pan doświad-
czenie z dotychczasowej służby?

Z polską Marynarką Wojenną związany 
jestem od 37 lat. W tym czasie przeszedłem 
przez wszystkie szczeble dowodzenia, za-
równo na okrętach, jak i w sztabach jedno-
stek. Dowodziłem też związkiem taktycz-
nym – 3. Flotyllą Okrętów. Zdobyta wiedza 
pomaga mi lepiej planować zadania 
i dowodzić siłami morskimi. Wiem, jak 
okręty działają pojedynczo oraz w grupie, 
a także jak wygląda procedura wydziela-
nia jednostek do zadań oraz ich wykony-
wanie. To – oraz doświadczenie ze służby 
sztabowej – umożliwia skuteczniejsze do-
wodzenie powierzonymi mi siłami.

Jak podsumowałby pan działalność 
COM-DKM?

Warto podkreślić, że jednostka kulty-
wuje dziedzictwo tradycji Dowództwa Floty 
(1922-1939) i Stanowiska Dowodzenia MW 
(1981-2002). Trzykrotnie w czasie mojej 
kadencji wzięliśmy udział w ćwiczeniach 
z cyklu „Anakonda”, w których raz stano-
wiliśmy główną część zaangażowanych 
sił. Jednym z naszych ostatnich dużych przed-
sięwzięć była „Solidarna Belona”, podczas 
której dowodziłem komponentem złożonym nie 
tylko z sił polskiej MW, ale też z okrętów Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1 (Standing NATO Mine Countermeasu-
res Group 1). Było to ważne doświadczenie, 
gdyż przygotowujemy się do roli jednostki zdol-
nej do dowodzenia siłami międzynarodowymi.

Centrum jest zaangażowane w aktual-
ne wydarzenia.

Po trudnym okresie pandemii COVID-19, 
nastąpiła rosyjska napaść na Ukrainę. Obecna 
sytuacja sprawia, że czujemy większą od-
powiedzialność. Stoją przed nami wyzwania, 
z jakimi od dawna nie mierzyła się Marynarka 
Wojenna. To czas działania w realiach prawdzi-
wego zagrożenia, podczas którego odpowiadamy 
za morską świadomość sytuacyjną. Musimy 
stale monitorować rozwój sytuacji, aby móc 
przeciwdziałać zagrożeniu.

z siedzibą w Northwood. Ukierunkowuje oraz 
koordynuje on działalność sojuszniczych sił 
morskich. Mamy okresowe odprawy i spotka-
nia z jego dowódcą, wspólne konferencje, 
a także wzajemne, rutynowe wizyty robocze. 
Ta międzynarodowa współpraca podkreśla 
zdolność sojuszu północnoatlantyckiego do 
prowadzenia działań odstraszających i obron-
nych. Pokazała to choćby tegoroczna edycja 
ćwiczenia „Baltops”, w której wzięło udział 

blisko 50 jednostek. Potwierdziła, że okręty 
podwodne czy wielozadaniowe fregaty 
rakietowe AAW/BMD są kluczowe do 
obrony państwa od strony morza. Ich 
obecność oraz gotowość do działania po-
woduje, że potencjalny przeciwnik poważ-
nie zastanowi się, czy warto ryzykować 
konfrontację z NATO. Na tym polega kon-
cepcja odstraszania. Jeśli jednak ona 
zawiedzie, sojusz jest gotowy do obrony 
aktywnej każdego ze swoich członków. 

Czym cechuje się służba w COM-
-DKM? 

Jest, przede wszystkim, wymagająca. 
Stawiamy na ciągłe kształcenie i doskona-
lenie zawodowe. Pracowitość i systematycz-
ność to cechy pożądane nie tylko u nas. 
Międzynarodowe środowisko, z którym 
współpracujemy na co dzień, wymaga od 
naszej kadry i pracowników perfekcyjnej 
znajomości języka angielskiego, a umiejęt-
ność posługiwania się dodatkowymi języ-
kami obcymi również jest tutaj wartością 
dodatnią.

Co czeka jednostkę w najbliższej przy-
szłości?

W centrum naszego zainteresowania znaj-
duje się projekt „POLMARFOR”, czyli zdol-
ność do dowodzenia międzynarodowymi 
siłami okrętowymi. Chcemy być liderem 
w ramach koordynacji działań morskiego 
rodzaju sił zbrojnych na Morzu Bałtyckim. 
Ponadto, w bliskiej perspektywie do służby 
wejdą nowe jednostki. Niszczyciele min typu 
Kormoran II oraz wielozadaniowe fregaty rakie-
towe z nadrzędną funkcją obrony powietrznej 
(AAW/BMD) rozwiną nasze zdolności oraz 
poszerzą pole działania, szczególnie w kwestii 
obrony przeciwlotniczej i przeciwminowej. 

Czy w związku z 20. rocznicą utworzenia 
jednostki, chciałby pan coś przekazać 

swoim podwładnym?
Dziękuję im za ich codzienną, wytrwałą służbę 

oraz poświęcenie. Zaszczytem jest dowodzić 
tak zgranym i profesjonalnym zespołem.
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Atak Rosji na Ukrainę pokazał, jak 
ważną rolę pełni bezpieczny dostęp 

do morza.
Stale monitorujemy sytuację na Morzu 

Czarnym i wyciągamy wnioski. Widzimy, że 
siły morskie Federacji Rosyjskiej osiągnęły 
swój cel operacyjny i uniemożliwiają korzy-
stanie z ukraińskich portów. Przekładając to 
na Morze Bałtyckie, potrzebujemy sprawnego 
systemu obrony wybrzeża, opartego na okrętach, 

jednostkach brzegowych oraz lotnictwie. One 
razem są w stanie stworzyć spójny system 
antydostępowy, w którym jednostki dyspo-
nujące odpowiednim uzbrojeniem przeciw-
okrętowym i przeciwlotniczym zagwarantują 
skuteczną obronę.

Kluczową rolę pełni tu współpraca 
z państwami NATO.

Mimo że na co dzień podlegamy Dowódz-
twu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, to 
w wariancie sojuszniczym nadrzędny jest dla 
nas MARCOM (Allied Maritime Command), 

Z wiceadm. Krzysztofem 
Jaworskim, dowódcą 

Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa 

Komponentu Morskiego, 
rozmawia Rafał Kamiński.

Na straży polskiego Bałtyku
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Jednostka została utworzona 
1 lipca 2002 roku. Ówczesne Centrum 

Operacji Morskich (COM) miało dowodzić 
siłami morskimi w czasie kryzysu lub 

wojny. Przechodziło kilkukrotnie 
restrukturyzację, a jego zakres zadań 
ulegał zmianie. Od 1 lipca 2013 roku 

funkcjonuje jako Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwo Komponentu 

Morskiego (COM-DKM). Podlega bez-
pośrednio (od 1 lipca 2014 roku) Dowódcy 
Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Obecne COM-DKM jest jednostką 
szczebla taktycznego przeznaczoną 
do dowodzenia wydzielonymi siłami 

Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych 
oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do 
prowadzenia działań na kierunku mor-
skim w czasie pokoju, kryzysu i wojny. 

Ponadto dowodzi wydzielonymi 
siłami MW na morzu, w powietrzu i na 
lądzie w czasie wykonywania przez nie 

zadań, jak również koordynuje bieżącą 
działalność sił podległych Dowództwu 
Generalnemu RSZ oraz Dowództwu 

Operacyjnemu RSZ, wykonujących zada-
nia w strefie odpowiedzialności dowódcy 
COM-DKM. Dowodzi także wydzielonymi 

siłami Dowództwa Generalnego RSZ 
w ramach zintegrowanego systemu roz-

poznania Sił Zbrojnych RP oraz biorącymi 
udział w akcjach ratowniczych w polskiej 
strefie odpowiedzialności SAR – współ-
działa w tym obszarze z Morską Służbą 
Poszukiwania i Ratownictwa. Monitoruje 

stan gotowości sił MW podległych 
Dowódcy Generalnemu RSZ, wydzielo-
nych do stałych i doraźnych zespołów 

i sił NATO. Nadzoruje służby MW w zakre-
sie ich gotowości do uruchomienia sys-

temu zarządzania kryzysowego oraz 
osiągania przez nie gotowości do pod-
jęcia działań. Monitoruje również goto-
wość pododdziałów i oddziałów sił MW 

wyznaczonych do udziału w zapobieganiu 
skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwa-
niu. W strukturze COM-DKM funkcjonuje 
Ośrodek Analizy Skażeń (OAS COM-DKM), 
który jest elementem analitycznym Sys-
temu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych 

RP i jednolitego Krajowego Systemu 
Wykrywania Skażeń i Alarmowania. 

Pokaz siły NATO
W 51. edycji największych manewrów sił morskich sojuszu 
na Bałtyku – 5-17 czerwca – wzięły udział trzy jednostki 8. FOW: 
okręt transportowo-minowy ORP „Toruń” (825) oraz trałowce 
bazowe ORP „Drużno” (641) i ORP „Wdzydze” (646).

Do „Baltops 2022” zostały wydzielone 
komponenty sił morskich 14 krajów 
NATO i dwóch krajów partnerskich – 

Finlandii oraz Szwecji, która pełniła rolę gospo-
darza ćwiczeń. Wzięło w nich udział 45 okrętów, 
75 samolotów i około 7 tys. osób personelu. 
Podczas zróżnicowanych epizodów sprawdzono 
zdolność sił sojuszu do (m.in.): prowadzenia 
operacji desantowych, zwalczania okrętów 
podwodnych i obrony powietrznej. Wykonano 
także strzelania artyleryjskie, neutralizacje nie-
wybuchów i podwodne prace wydobywcze.

Ćwiczeniom przewodziła, zgodnie z tradycją, 
US Navy, natomiast za dowodzenie i kontrolę 
odpowiedzialne były Morskie Siły Uderzeniowe 
i Wsparcia NATO (STRIKFORNATO). Polska 
Marynarka Wojenna zasiliła kadrą kierownic-
two manewrów i sztaby ćwiczących jednostek.

Dla państw sprzymierzonych i naszych 
partnerów „Baltops 2022” był wspaniałą 
okazją do wspólnego szkolenia na morzu, na 
lądzie i w powietrzu – stwierdził podczas kon-
ferencji zastępca dowódcy STRIKFORNATO 
kadm. James Morley z brytyjskiej Royal Navy. 
Natomiast dla mieszkańców krajów nadbał-
tyckich to forma gwarancji, że NATO jest 
gotowe do obrony swojego terytorium.

ORP „Toruń” wykonywał zadania w ramach 
głównej grupy uderzeniowej, w składzie której 
był (m.in.) uniwersalny okręt desantowy-dok 
USS „Kearsarge”. Naszym priorytetem było 
udzielanie wsparcia amerykańskim jednost-
kom – podkreślił kpt. mar. Cyprian Nosewicz, 
dowódca „Torunia”. W początkowej fazie od-
pieraliśmy np. ataki szybkich łodzi hybrydowych. 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Polskie trałowce bazowe dołączyły do grupy 
przeciwminowej, operującej w okolicach 
Sztokholmu i Gotlandii oraz pod Karlskroną. 

Manewry „Baltops” pokazały siłę sojuszu, 
gotowość do działania i zdolności adaptacyjne – 
podkreślił dowódca 6. Floty US Navy i STRIK-
FORNATO wiceadm. Eugene H. Black III.

„Baltops 2022”

Następnie dołączyliśmy do operacji desanto-
wych. Jeden ze scenariuszy zakładał przejście 
przez wody międzynarodowe z nielegalnie 
ustanowioną strefą ekonomiczną przeciwnika. 
Ćwiczenia udowodniły, że mimo różnic w sprzę-
cie i procedurach, jesteśmy zdolni do wspólnego 
działania i szybkiego reagowania. Tego ducha 
oddaje dewiza „Stronger Together”.
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„ P A S S E X ”  Z  S N M C M G - 1  N A  Z A T O C E  P O M O R S K I E J

W ćwiczeniu na morzu wzięły 
udział wydzielone jednostki 
12. Dywizjonu Trałowców 
oraz 2. Dywizjonu Okrętów 

Transportowo-Minowych. Szkolenie okrętowej 
grupy zadaniowej (OGZ) nadzorował sztab, 
kierowany przez kmdr. ppor. Bartłomieja 
Radwańskiego, który zaokrętowano na jednost-
ce dowodzenia siłami obrony przeciwminowej 
ORP „Kadm. X. Czernicki”. Trałowcom bazo-
wym (ORP „Dąbie”, ORP „Drużno” oraz 
ORP „Wdzydze”) zapewnił wsparcie holow-
nik H-12 „Semko”. 

Zgrywanie sił
Podczas ćwiczeń doskonalono (m.in.) pro-

cedury łączności, manewrowanie w szykach, 
obronę przeciwminową oraz udzielanie po-
mocy uszkodzonej jednostce. Siły flotylli prze-
prowadziły również zaawansowane ćwiczenia 
ratownicze z udziałem śmigłowca pokładowego 
Kaman SH-2G „Super Seasprite” z Gdyńskiej 

Okrętowa grupa zadaniowa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu szkoliła się – od 23 do 
27 maja – na Zatoce Pomorskiej. Realizowano także, w ramach ćwiczenia „Passex”, współpracę 
ze Stałym Zespołem Okrętów Przeciwminowych NATO Grupa 1 (Standing NATO Mine Countermeasures 
Group One – SNMCMG-1). Sprawdzono gotowość załóg do wykonywania ich głównych zadań na morzu 
oraz zdolność do efektywnego współdziałania w składzie wielonarodowego zespołu okrętów.

Partnerskie
manewry

Łotewski okręt dowodzenia 
(zarazem flagowa jednostka  

SNMCMG-1) LVNS „Virsaitis” (A53) 
oraz polski okręt dowodzenia 

siłami obrony przeciwminowej 
ORP „Kadm. X. Czernicki” (511), 

w trakcie ćwiczenia „Passex” 
na Zatoce Pomorskiej

Brygady Lotnictwa MW. Jednym z ważnych 
elementów szkolenia był trening procedur 
przyjmowania śmigłowca na pokład lotniczy 
ORP „Kadm. X. Czernicki”.

Istotą prowadzenia szkoleń w ramach OGZ 
jest zgrywanie wydzielonych sił z poszczegól-
nych dywizjonów 8. FOW oraz doskonalenie 
ich współdziałania na morzu. Ćwiczenia tego 
typu pełnią również funkcję demonstracyjną, 
dowodząc znaczenia utrzymywania stałej 
obecności polskiej MW na Morzu Bałtyckim, 
gwarantującej bezpieczeństwo szlaków żeglu-
gowych oraz możliwość szybkiego reagowania 
w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych.  

Załogi okrętów świnoujskiej flotylli biorą 
regularnie udział w tej formie szkolenia. 
Wcześniej – od 11 do 14 kwietnia – zadania 
na morzu wykonywały: okręt dowodzenia siłami 
obrony przeciwminowej ORP „Kadm. X. 

Czernicki”, trałowce bazowe ORP „Dąbie”, 
ORP „Gardno” i ORP „Wdzydze”, a także 
holownik H-13 „Przemko”.

Sojusznicza współpraca
Ważnym epizodem, zrealizowanym przez 

OGZ w morzu, było wykonanie – 25 maja – 
wspólnych zadań z elitarnym natowskim 
zespołem przeciwminowym SNMCMG-1, pod-
czas ćwiczenia „Passex”. Do polskich okrętów 
dołączyły wtedy trzy niszczyciele min (belgijski 
BNS „Primula”, estoński ENS „Sakala” i nor-
weski HNoMS „Hinnøy”) oraz łotewski okręt 
dowodzenia LVNS „Virsaitis”, z którego 
pokładu operował sztab SNMCMG-1, utwo-
rzony przez MW Estonii.  

W trakcie ćwiczenia, załogi wielonarodowego 
zespołu okrętów doskonaliły współdziałanie, 
zwiększając tym samym interoperacyjność sił 
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morskich państw członkowskich sojuszu 
północnoatlantyckiego. Przećwiczono (m.in.) 
procedury manewrowania w szykach, prowa-
dzenie łączności radiowej i sygnałowej oraz 
podejścia okrętów do uzupełniania zapasów 
na morzu. Część epizodów „Passexu” odbyła 
się z udziałem wydzielonego komponentu lot-
niczego 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Świdwinie. W ich trakcie samoloty sztur-
mowe Su-22M4 wykonywały pozorowane 
ataki na okręty uczestniczące w ćwiczeniu. 

B A N D E R A

sojuszu, który manifestuje swoją obecność na 
akwenie oraz gotowość do reagowania w razie 
wystąpienia kryzysu. 

Aktywność sił okrętowych oraz jednostek 
brzegowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, także 
w wymiarze sojuszniczym, przyczynia się do 
utrzymywania wysokiego poziomu wyszkolenia 
kadry, a także skutecznej ochrony interesów 
Polski na Morzu Bałtyckim. 

Na zakończenie „Passexu”, marynarskim 
zwyczajem, zorganizowano tzw. steampast, 
czyli pożegnanie okrętów uczestniczących 
w sojuszniczych manewrach oraz wzajemne 
oddanie honorów na morzu.

*     *     *
Przeprowadzenie wspólnego ćwiczenia 

z okrętami NATO było okazją do podkreślenia 
zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i stabil-
ności w rejonie Bałtyku. Światowy kryzys 
wywołany przez zbrojną agresję Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę szczególnie mocno 
wskazał na konieczność utrzymywania droż-
ności morskich szlaków komunikacyjnych, od 
których zależy stabilny rozwój gospodarki 
zarówno w skali narodowej, jak i globalnej. 
Przez bałtyckie porty jest transportowany 
coraz większy procent międzynarodowej wy-
miany handlowej, dlatego zagwarantowanie ich 
bezpieczeństwa jest ważnym celem działań 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

kadry, a także skutecznej ochrony interesów 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

„Defender Europe 22”
Na poligonach ośmiu państw europej-

skich odbyło się – od 1 do 27 maja – 
cykliczne, międzynarodowe ćwiczenie 

z serii „Defender Europe”, organizowane 
przez V Korpus Sił Zbrojnych Stanów Zjedno-
czonych. Głównym celem było budowanie 
gotowości bojowej oraz interoperacyjności sił 
państw członkowskich Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, przy zachowaniu defen-
sywnego charakteru przedsięwzięcia.

W ćwiczeniu miał swój ważny udział okręt 
transportowo-minowy ORP „Toruń”, wcho-
dzący w skład 2. Dywizjonu Okrętów Trans-
portowo-Minowych 8. FOW w Świnoujściu. 
Na jego pokład załadowano wyposażenie 
12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej 
(w tym KTO „Rosomak”), które przetrans-
portowano z Gdyni do Szczecina. Podobna 
współpraca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze 
szczecińską dywizją trwa od wielu lat, a tego-

roczna edycja „Defender Europe” była okazją 
do sprawdzenia poziomu umiejętności i inter-
operacyjności wydzielonego komponentu obu 
związków taktycznych. Sprawność przerzutu 
żołnierzy i uzbrojenia jest kluczowa do zacho-
wania mobilności komponentów sił zbrojnych 
i ich szybkiego wejścia w rejon działań. Przy-
kładem tego był także np. transport techniki 
wojskowej podczas międzynarodowego ćwicze-
nia Sił Odpowiedzi NATO „Brilliant Jump 22”, 
które odbywało się od 10 marca do 14 kwietnia.

W tym roku „Defender Europe” był powią-
zany również z ćwiczeniem „Swift Response 22”, 
realizowanym – od 2 do 20 maja – na Bałka-
nach, w Europie Wschodniej i w Arktyce. 
Sprawdzono (m.in.) zdolność do prowadzenia 
operacji desantowych i szybkiego reagowania 
na zagrożenia integralności terytorium państw 
sojuszu. Uczestniczyło w nim 18 tysięcy żoł-
nierzy z 20 krajów. Wiele epizodów ćwiczenia 
zrealizowano na polskich obiektach poligo-
nowych (m.in.) w: Drawsku Pomorskim, 
Bemowie Piskim i Żaganiu. 
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1. Okręt transportowo-minowy 
ORP „Toruń” dostarczył część 

uzbrojenia bateryjnego modułu 
bojowego Morskiej Jednostki 

Rakietowej do estońskiego 
portu w Paldiski.

2. Do przewozu żołnierzy i sprzętu 
wykorzystano samolot transportowy 

An-124 „Rusłan” z Ukrainy. Lot stanowił 
część natowskiego programu transportu 

strategicznego SALIS (Strategic Airlift 
Interim Solution)
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W ćwiczeniu wzięła udział (m.in.) 
Batalionowa Grupa Bojowa 
NATO stacjonująca w Estonii, 
w ramach tzw. Wysuniętej 

Obecności NATO (NATO Forward Presence). 
Trzonem jej sił był komponent z Wielkiej 
Brytanii, który w trakcie „Hedgehog 2022” 
liczył 1500 żołnierzy. Wyjątkowym był 
udział żołnierzy z Finlandii, która (wraz ze 
Szwecją) złożyła akces do struktur sojuszu. 
Skalę działań podkreślił udział w ćwiczeniu 
uniwersalnego okrętu desantowego-doku 
USS „Kearsarge” (LHD-3) z 6. Floty US Navy. 

Polskie siły zbrojne reprezentował kom-
ponent złożony z 230 żołnierzy z 8 jednostek 
podlegających Dowództwu Generalnemu RSZ 

oraz z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. Został wsparty 57 jednostkami 
sprzętu i uzbrojenia, w tym trzema samolotami 
szturmowymi Su-22M4 oraz dwoma myśliw-
cami wielozadaniowymi F-16. Trzon zaan-
gażowanych sił tworzył jednak bateryjny 
moduł bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej 
w Siemirowicach, wyposażony w nowoczesne 
rakiety przeciwokrętowe NSM.

Nie było to pierwsze tego typu ćwiczenie 
zagraniczne dla polskich rakietowców. Rok 
temu uczestniczyli np. w ćwiczeniu „Spring 
Storm 2021”, ale skala „Hedgehog 2022” 
okazała się ponad dwukrotnie większa. Istot-
nym aspektem tegorocznego ćwiczenia było 
podporządkowanie polskiemu komponentowi 

kilkuosobowej grupy estońskich oficerów 
łącznikowych i operacyjnych, odpowiadających 
za tzw. targeting i logistykę, a także podod-
działu żandarmów, którzy zabezpieczali 
działania operacyjne w terenie. 

Międzynarodowy komponent morski był 
dowodzony przez estońskie Centrum Operacji 
Morskich. Ćwiczenie przebiegało w trzech 
fazach. W trakcie pierwszej i drugiej wyko-
nywano zadania związane z odstraszaniem 
przeciwnika. Oznaczało to budowę morskiego 
systemu antydostępowego, uniemożliwiającego 
zbrojną agresję na terytorium Estonii. Scena-
riusz trzeciej fazy zakładał atak nieprzyjaciela. 
Jednym z celów tego szkolenia było zwalczanie 
wskazanych celów morskich. 

Najmłodsza jednostka brzegowa gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów uczestniczyła – od 16 maja 
do 3 czerwca – w ćwiczeniu „Hedgehog 2022” w Estonii, którego celem było sprawdzenie 
gotowości bojowej sił NATO i ich zdolności do reagowania na potencjalne zagrożenia na 
wschodniej flance sojuszu. Bateryjny moduł bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej po 
raz kolejny wykazał się dużą mobilnością, elastycznością i skutecznością działania.

Polskie
„morskie kły”
bronią Bałtów
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Dowódca MJR kmdr Bogdan Tomaszycki 
podkreślił znaczenie zaangażowania kadry 
dowódczej w przygotowanie pododdziałów do 
uczestnictwa w ćwiczeniu. Dodał także, że 
starał się, wykorzystując własne doświadczenie, 
w tym z udziału w misji w Afganistanie, 
przekazać podwładnym perspektywę realizo-
wania celów zarówno w czasie pokoju jak i 
wojny oraz wdrożyć ich do efektywnego 
działania w każdych warunkach. 

O znaczeniu udziału polskiego komponentu 
w ćwiczeniu niech świadczy fakt, że wizyto-
wał go dowódca Sił Morskich Estonii (Eesti 
Merevägi) komodor Jüri Saska.

Szereg zadań ogniowych i rozpoznawczych 
oraz z zakresu zabezpieczenia technicznego 
wykonywali żołnierze 11. Mazurskiego Pułku 
Artylerii. Polskie samoloty Su-22M4 i F-16 
wspierały siły lądowe,  zwalczając ugrupowania 
przeciwnika, w tym: środki transportu, infra-
strukturę komunikacyjną i obiekty logistyczne. 
Z kolei pododdział 3. PBOT został przydzie-
lony do kompanii przeciwpancernej estoń-

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Chociaż MJR jest nazywana „morskimi 
kłami”, tak naprawdę jest jednostką zabez-
pieczenia bojowego – zaznaczył kmdr Bogdan 
Tomaszycki. Nie możemy zastąpić okrętów, 
gdyż mamy inne zadania oraz możliwości 
operacyjne. Niemniej, wspomagamy siły 
okrętowe i tworzymy wraz z nimi tzw. systemy 
antydostępowe, co pomaga w sprawowaniu 
kontroli na morzu i realizowaniu skutecznych 
działań blokadowych.

Jako jednostka brzegowa obrony przeciw-
okrętowej, MJR pozostaje wyjątkową w skali 
wojsk NATO. Jej znaczenie wynika, przede 
wszystkim, z siły rażenia jaką dysponują dwa 
dywizjony ogniowe, wyposażone w wyrzutnie 
pocisków Naval Strike Missile norweskiego 
koncernu Konsberg. Z tego powodu siły 
zbrojne (m.in.) Rumunii i państw bałtyckich 
rozważają pozyskanie uzbrojenia i stworzenie 
oddziałów o podobnym przeznaczeniu. Korzy-
stają przy tym z doświadczenia polskiej MW, 
oceniając np. działanie MJR podczas ćwiczeń.  

Możliwość dzielenia się wiedzą z sojusz-
nikami jest dla nas ważna. Potrzeba uzyskania 
zdolności do prowadzenia operacji przeciw-
okrętowych jest obecnie dostrzegana i silnie 
rozwijana na wschodniej flance NATO – pod-
kreślił kmdr Bogdan Tomaszycki. Jesteśmy 
wzorem do naśladowania dla innych. 

Współczesne wyzwania, związane zwłaszcza 
z agresją Rosji na Ukrainę, pokazują jak istotne 
dla skutecznej obrony kraju są nowoczesne 
rakietowe systemy brzegowe. 

skiej Ligi Obrony, wykonując (m.in.) misje 
rozpoznawcze na tyłach ugrupowania przeciw-
nika. Jego zadaniem było wykrywanie stano-
wisk dowodzenia, elementów logistycznych 
oraz środków artyleryjskich. 

Udział wydzielonego modułu bojowego 
Morskiej Jednostki Rakietowej w ćwiczeniu 
„Hedgehog 2022” stanowił dobitne potwier-
dzenie możliwości sił 3. Flotylli Okrętów do 
prowadzenia lądowej obrony przeciwokrętowej. 
Sprawdziła się formuła modułu bojowego, jako 
połączenia integralnego elementu dywizjonu 
ogniowego z dodatkowymi zdolnościami, 
takimi jak: elementy logistyczne, zabez-
pieczenie taktyczne i obrona przeciwlotnicza. 
Wykonując zadania, można dostosować skład 
i wielkość wydzielanego pododdziału do skali 
planowanego przedsięwzięcia, zarówno w ukła-
dzie narodowym, jak i sojuszniczym. 

Blisko 15 tys. żołnierzy z 12 państw 
ćwiczyło reagowanie na próbę agresji 

na terytorium Estonii. Realizowano 
scenariusz działania państw NATO, 

w ramach artykułu 5. Traktatu 
Północnoatlantyckiego. Ćwiczenie 

prowadzono w czterech domenach: 
morskiej, lądowej, powietrznej 

i informacyjnej. 
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Dlaczego zdecydował się pan wstąpić 
do morskiego rodzaju sił zbrojnych?

Decyzję o związaniu się z mundurem pod-
jąłem dość wcześnie. Uczyłem się w Liceum 
Lotniczym w Zielonej Górze, z zamiarem 
studiowania w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił 
Powietrznych w Dęblinie (obecnie Lotnicza 
Akademia Wojskowa – red.). Jednakże ta 
placówka nie planowała otwarcia kierunku lot-
niczego, gdy kończyłem szkołę. Nie zmieniło 
to mojej chęci do związania się z wojskiem 

Tu właściwie nigdy nie ma odpoczynku, a reali-
zacja celów motywuje do dalszego działania.

Czy coś szczególnie zapadło panu w pa-
mięci ze służby w dywizjonie?

Było to wyjście w morze jako dowódca 
okrętu podczas ćwiczenia „Baltops”, w ramach 
„Partnerstwa dla Pokoju”, jeszcze zanim Polska 
przystąpiła do Organizacji Traktatu Północ-
noatlantyckiego. Dla młodego oficera moż-
liwość współdziałania z jednostkami państw 
należących do sojuszu była niezapomnianym 
przeżyciem i doskonałym doświadczeniem. 
Warto podkreślić, że Marynarka Wojenna 
była pierwszym rodzajem sił zbrojnych w na-

ich specyfiki, zadań jakie wykonują, a także 
potrzeb. Ta wiedza pomaga mi w podejmo-
waniu nowych wyzwań oraz wykonywaniu 
codziennych obowiązków. 

Jakie zadania wykonuje pan? 

Jestem głównym koordynatorem szkolenia 
we flotylli, odpowiedzialnym za planowanie 
i przygotowanie metodyczne całego procesu 
szkoleniowego, w którego skład wchodzi 
szkolenie bojowe, morskie i ogólnowojskowe. 
Dbam o sprawdzanie znajomości regulami-
nów. Odpowiadam za wychowanie fizyczne, 
a dobra kondycja jest istotna do skutecznego 
wykonywania zadań służbowych na morzu 
i na lądzie. Trzymam też pieczę nad szkoleniem 
rezerw osobowych oraz sprawuję nadzór nad 
wykorzystaniem obiektów szkoleniowych 
i treningowych, znajdujących się w zasobach 
flotylli. Przygotowuję siły przeznaczone do 
wydzielenia i udziału w ćwiczeniach krajo-
wych i międzynarodowych. Każdy okręt, 
który ma w nich uczestniczyć, musi znajdo-
wać się na określonym etapie szkolenia. 
Oznacza to (m.in.) zdane zadanie programo-
we O-2, potwierdzające gotowość okrętu i jego 
załogi do samodzielnego operowania na morzu.  
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Z kmdr. Krzysztofem 
Szumlickim, szefem 
szkolenia 8. Flotylli 

Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu, 

rozmawia Rafał 
Kamiński.

w przyszłości. Na wybór Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni miały wpływ wizyty jej 
absolwentów. W marynarskich mundurach 
opowiadali o swojej służbie na morzu. Zachę-
cili mnie do wyboru takiej drogi życiowej, 
czego nie żałuję. 

Przez blisko 20 lat służył pan w 12. Woliń-
skim Dywizjonie Trałowców.

To był dla mnie szczególny czas. Tam roz-
począłem swoją marynarską drogę po otrzy-
maniu pierwszego stopnia oficerskiego oraz 
przeszedłem znaczną część dalszej służby. 
Moje najlepsze wspomnienia są z nią związane. 
Nie żałuję ani jednej chwili spędzonej w tej 
jednostce i zawsze będę traktował ją jako 
moją macierzystą. 

W latach 2014-2017 był pan jej dowódcą.

Należy pamiętać, że służy w niej najwięcej 

okrętów w 8. FOW, a także ma liczny stan 
osobowy, w tym Grupę Nurków Minerów. 
Dowodzenie nią wiązało się z wytężoną służbą, 
ale dającą ogrom satysfakcji wraz z każdym 
wykonanym zadaniem. A tych nigdy nie brako-
wało. To nie zawsze są tak głośne i medialne 
operacje, związane z wysadzaniem dużych 
obiektów, jak np. neutralizacja bomby lotniczej 
12000 lb DP, Mark 1 „Tallboy” w 2020 roku. 
Jednostka cały czas bierze udział w poszuki-
waniu i usuwaniu niebezpiecznych obiektów. 

szym kraju, który brał udział w ćwiczeniach 
z siłami NATO.

Od lutego 2022 roku jest pan szefem 
szkolenia 8. FOW.

To duże wyróżnienie, ale też odpowiedzial-
ność. Chociaż to dla mnie nowe stanowisko, 
to środowisko pracy jest mi doskonale znane. 
Przez lata służby w 12. Wolińskim Dywizjonie 
Trałowców oraz w Dowództwie 8. FOW 
miałem możność poznania jednostek flotylli, 

Ciągłość procesu szkolenia

Komandor KRZYSZTOF SZUMLICKI urodził się 26 maja 1971 roku w Krośnie Odrzańskim. 
Po ukończeniu Liceum Lotniczego w Zielonej Górze rozpoczął studia w Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. W 1995 roku 
objął swoje pierwsze stanowisko służbowe w 12. Dywizjonie Trałowców jako dowódca 
działu artylerii i broni podwodnej trałowca bazowego ORP „Jamno”. Po dwóch latach 
powierzono mu pierwsze dowodzenie okrętem, bliźniaczym ORP „Bukowo”. Następnie 
objął stanowisko dowódcy ORP „Resko” i jednocześnie dowódcy grupy okrętów. 
W późniejszym czasie służył na różnych stanowiskach w Dowództwie 8. FOW. Odbył 
studia podyplomowe w AMW na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w zakresie 
dowodzenia siłami morskim. W 2014 roku objął dowodzenie 12. Dywizjonem Trałowców, 
natomiast trzy lata później został szefem Wydziału Operacyjnego Dowództwa 8. FOW. 
Od lutego 2022 roku pełni służbę na stanowisku szefa szkolenia 8. FOW.
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Do moich zadań należy także organizowanie 
i koordynowanie procesu kierowania kadry 
na wszelkie kursy i szkolenia realizowane 
w odpowiednich placówkach. Istotną funkcję 
pełni tu Centrum Szkolenia Marynarki Wojen-
nej w Ustce, z którym blisko współdziałamy. 
Dzięki współpracy międzynarodowej, nasza 
kadra uczestniczy w kursach specjalistycz-
nych, prowadzonych w zagranicznych akade-
miach wojskowych i ośrodkach szkolenia.

Jakie są pańskie plany w związku z ob-
jęciem obowiązków szefa szkolenia.

Oprócz osiągania podstawowych celów 
szkoleniowych pojawiły się nowe elementy, 
związane z dobrowolną zasadniczą służbą 
wojskową, której pierwszy turnus aktualnie 
jest realizowany. To dla nas nowe wyzwanie. 
Przygotowujemy się do związanego z tym 
etapu szkolenia specjalistycznego, które będzie 
trwało 11 miesięcy. Jeśli chodzi o dłuższą 
perspektywę, priorytetem pozostaje przygo-
towanie kadr do przyjęcia i wdrożenia nowych 
niszczycieli min typu Kormoran II.

Dla flotylli każdy rok jest tym szkole-
niowym.

To stały proces, w ramach którego wszyst-
kie jednostki mają powierzone zadania, co 
koordynuje i organizuje właśnie pion szefa 
szkolenia. Nie zawsze odbywa się to w ra-
mach jednego cyklu rocznego, ale musi być 
przeprowadzone tak, aby każda jednostka, od 
dywizjonu do batalionu, była przygotowana 
do wykonywania zadań zgodnie z przezna-
czeniem.

Nie brakuje przy tym dużych przed-
sięwzięć szkoleniowych.

Rokrocznie podsumowaniem tej działalno-
ści jest ćwiczenie pk. „Wargacz”, w którym 
biorą udział siły okrętowe i jednostki brzego-
we 8. FOW. Rozpoczyna je trening sztabowy 
w dowództwie, a następnie jest przeprowa-
dzane ćwiczenie dowódczo-sztabowe w jednost-
kach – przygotowujące podległe sztaby, sta-
nowiska dowodzenia i punkty kierowania do 
wykonywania zadań. Ostatnim etapem jest 
samo ćwiczenie taktyczne z udziałem wy-
dzielonych sił.

O sukcesie w trudnym procesie szkole-
nia decydują oddani i zaangażowani 

w służbie specjaliści.
Podlegająca mi kadra to oficerowie z dużym 

doświadczeniem. Po objęciu przeze mnie sta-
nowiska szefa szkolenia 8. FOW spotkałem 
się z życzliwością z ich strony, co pomogło 
mi sprawnie wdrożyć się do obowiązków. 
Doskonale się rozumiemy, co bardzo ułatwia 
realizację celów stojących przed pionem 
szkolenia. Cały czas mogę korzystać z ich 
wsparcia, za co im dziękuję.

B A N D E R A

Dumni z własnej historii
Najstarsza jednostka w polskiej Marynarce Wojennej – 
13. Dywizjon Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety 
w Gdyni – obchodziła jubileusz swojego powstania.

Zgodnie z marynarską tradycją, na 
okrętach podniesiono wielką galę ban-
derową. Podczas uroczystego apelu – 

1 kwietnia – przypomniano bogatą historię oraz 
dokonania dywizjonu, a także wręczono wy-
różnienia zasłużonej kadrze i pracownikom.

Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
kmdr Włodzimierz Kułagin podziękował 
wszystkim, którzy na przestrzeni lat tworzyli 
historię 13. Dywizjonu Trałowców, za: trud, 
poświęcenie, ofiarność i zaangażowanie we 
wzorowe wykonywanie zadań – Siłę jednostki 
stanowi doskonale przygotowana i wyszkolona 
kadra, która zna i potrafi wykorzystać nowo-
czesne systemy okrętowe. Obecnie dywizjon to 
w pełni profesjonalna jednostka bojowa, zdol-
na do wykonywania najtrudniejszych zadań. 
To silne ogniwo 8. FOW i Marynarki Wojen-
nej w systemie wojny minowej na morzu.

Z kolei dowódca 13. Dywizjonu Trałow-
ców kmdr por. Michał Dziugan zaznaczył, że 
dziewięćdziesiąt dwa lata historii dywizjonu, 
w pewnym sensie, mówią same za siebie. 
Można nawet uznać, że to więcej niż pełne 
cztery pokolenia ludzkich życiorysów – Średnio 
utrzymujemy okręty na morzu przez ponad 
trzysta dni w roku, a nikt i nic nie jest w stanie 
wychować marynarza lepiej, niż samo morze 
i wyzwania, jakie ono stawia tym, którzy je 
zechcieli pokochać, chociaż tych, którzy mają 
odwagę sprostać tej jakże wymagającej miło-
ści jest niewielu. Życzę całemu stanowi osobo-
wemu dywizjonu – wiedząc, ile z siebie dajecie, 
za co serdecznie dziękuję – przede wszystkim 
wytrwałości w tym, co robicie na stopie zawo-
dowej oraz samorealizacji w życiu prywatnym.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Minowców, w miejsce Dywizjonu Ćwiczeb-
nego. Najnowszą generacją okrętów są 
niszczyciele min proj. 258 (Kormoran II). 
Pierwszy z nich, ORP „Kormoran”, roz-
począł służbę w 2017 roku, a kolejne („Albatros” 
i „Mewa”) są na etapie prób morskich i mają 
wejść do linii w drugiej połowie tego roku.

92. rocznica 13. Dywizjonu Trałowców

*    *    *
Za początek historii naszych sił trałowych 

uznaje się 1 marca 1921 roku, gdy do służby 
wcielono pierwsze trałowce niemieckiej produk-
cji. Natomiast za oficjalny początek istnienia 
13. Dywizjonu Trałowców przyjęto datę 1 kwiet-
nia 1930 roku. Ówczesny szef Kierownictwa MW 
kadm. Jerzy Świrski, kreśląc nowy podział 
jednostek floty wojennej, powołał Dywizjon 
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Podczas kilkudniowego świętowania, na 
ulicach obu miast powiewały gęsto osadzone 
polskie flagi. Mieszkańcy, szczególnie ci starsi, 
bardzo chętnie pokazywali pamiątki z okresu 
wojny (łuski z opisem, odłamek z pocisku 
wystrzelonego przez „Błyskawicę”, zdjęcia 
z polskimi marynarzami, z okresu budowy 
okrętu oraz osobiste pamiętniki). To potwier-
dzało ich żywą pamięć, przywiązanie oraz 
wdzięczność, jaką nadal po tylu latach czują 

Hołd dla polskich marynarzy
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Niszczyciele ORP „Błyskawica” 
i ORP „Grom” w trakcie budowy

w stoczni J. Samuel White w Cowes 
na wyspie Wight (1937 rok)

W tegorocznych uroczystościach 
w Cowes i East Cowes uczest-
niczyła załoga okrętu szkolnego 
ORP „Wodnik”, delegacja 

Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” oraz 
przedstawiciele Muzeum MW w Gdyni. Na 
okolicznościowych spotkaniach był obecny 
(m.in.) ambasador RP w Wielkiej Brytanii 
prof. Piotr Wilczek oraz dr Krzysztof Magier, 
który został mianowany konsulem honorowym 
w Cowes. Swoją obecność zaznaczył również 
weteran Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
płk w st. spocz. Otton Hulacki, urodzony we 
Lwowie w 1922 r., jeden z ostatnich żyjących 
żołnierzy gen. broni Władysława Andersa.

Byłem zaskoczony poziomem przyjaznego 
podejścia Brytyjczyków do nas, Polaków,  
szczególnie do ludzi w mundurach, które nosi-
liśmy prawie cały czas, uczestnicząc w spotka-
niach – powiedział dowódca Okrętu-Muzeum 
ORP „Błyskawica” kmdr por. Paweł Ogórek, 
który po raz pierwszy wziął udział w uroczy-
stościach w Cowes. Przypadkowi przechodnie 
zatrzymywali nas i dziękowali, że „Błyskawica” 
w czasie wojny dokonała dla nich tak bohater-
skiego czynu. Brytyjczycy nadal o tym pamię-
tają i wyrażali swoją wdzięczność na wiele 
sposobów. Podkreślali, że okręt odwdzięczył 
się za to, że został tu zbudowany.  

Na brytyjskiej wyspie Wight odbyły się – 5-8 maja – uroczystości upamiętniające 80. rocznicę 
obrony miasteczka Cowes (z dużym udziałem załogi polskiego niszczyciela ORP „Błyskawica”) 
przed niemieckim nalotem podczas II wojny światowej. Uczczono ofiary bombardowania oraz 
bohaterskich żołnierzy broniących mieszkańców miasta. W obchodach uczestniczyli Brytyjczycy 
oraz miejscowa Polonia, a także zaproszeni przedstawiciele polskiej Marynarki Wojennej. 

w stosunku do polskich marynarzy, a także 
szacunek, jakim darzą polski mundur i pol-
skie symbole narodowe. 

Jestem dumny z tego, jak czci się Polskę na 
tej małej wyspie – przyznał st. chor. sztab. 
mar. Dariusz Chełmowski, który regularnie 
uczestniczy w obchodach w Cowes. W żadnym 
innym miejscu na świecie, w którym byłem, nie 
spotkałem się z takim kultem Polaków. Pamięć 
o ich wyczynie trwa i jest pieczołowicie pielęg-

Ciekawostką jest służba na pokładzie ORP „Błyskawica” małpki Betty, która miała dar 
wyczuwania zbliżających się samolotów, których marynarze jeszcze nie słyszeli, a radary 
jeszcze nie pokazywały – podkreślił bosman okrętowy ORP „Błyskawica” st. chor. sztab. 
mar. Dariusz Chełmowski, opowiadając tę historię. Sygnalizowała to swoim nietypowym 

zachowaniem. Zauważono, że była bardzo niespokojna, kiedy nadlatywały samoloty. 
Nawet inaczej reagowała, kiedy nadlatywały samoloty zwiadowcze, a inaczej kiedy zbliżały 
się bombowce. Była nerwowa, rzucała różnymi przedmiotami w marynarzy, szarpała ich za 

ubrania, za włosy, czasami nawet pluła – wiedzieli wtedy, że trzeba zachować czujność. 
Również przed pamiętną nocą z 4 na 5 maja 1942 roku, po locie zwiadowczym nad 

Cowes, zachowanie Betty wskazywało, że może dojść do ataku lotniczego – była 
niespokojna, chowała się, była bardzo złośliwa. Marynarze zameldowali o tym dowódcy. 
Załoga przygotowywała się na nalot bombowy. A skąd się wzięła małpka na pokładzie 

okrętu? Marynarze polscy, będąc w Gibraltarze, przygarnęli małpkę. Zabrali ją na okręt, 
skąd nie uciekła. Z czasem okazało się, że to chłopiec, ale nadane imię Betty zostało.
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nowana. Starsi Brytyjczycy wspominają także 
bitwę o Anglię i polskie dywizjony lotnicze. 
Młodzi robili zdjęcia z nami i wyrażali uzna-
nie dla naszych poprzedników, cieszyli się, że 
jesteśmy. Każda z uroczystości jest tak samo 
atrakcyjna. Na przykład, w 2012 roku nie 
sprzyjała nam pogoda – było wietrznie, zimno 
i deszczowo. To nie nastrajało nas optymistycz-
nie, ale uroczystości oczywiście odbyły się. 
Zwiedziliśmy muzeum, izbę pamięci, płynęliśmy 
łodzią po rzece Medina. Zobaczyliśmy stocz-
nię – miejsce związane z obroną miasta przez 
Polaków w 1942 roku oraz z budową okrętów 
„Grom” i „Błyskawica”. Każdy wyjazd jest 
niezapomniany, zawsze spotykamy nowych 
ludzi, którzy w jakiś sposób są związani 
z „Błyskawicą”, na przykład posiadają pamiątki 
rodzinne. W czasie pierwszych wizyt, w oknach 
prywatnych domów były umieszczone zdjęcia 
okrętu z czasów wojny lub z czasów jego budowy. 

Dowodem na to, jak bardzo mieszkańcy 
Cowes i East Cowes są przywiązani i pamiętają, 
i chcą, aby pamięć o obronie Cowes w 1942 roku 
trwała, są – dostępne na co dzień – takie elemen-
ty architektury jak: dźwig stoczniowy (poddany 
renowacji), za pomocą którego wybudowano 
„Błyskawicę” (osobiście zaangażował się w jego 
zachowanie były mer Cowes Geoff Banks), 
nadana w 2004 roku jednemu z placów miasta 
nazwa „Francki Place”, czy ceramiczny mural 
ukazujący największe osiągnięcia Cowes – 

W takcie rejsu „Wodnika” 24 podchorążych 
Akademii MW realizowało praktyki morskie. 
Dzięki obecności w Cowes, mogli oni dotknąć 
historii, doświadczyć tradycji oraz osobiście 
przekonać się, że polska Marynarka Wojenna 
zaznaczyła tutaj swoją obecność. To rzecz 
bezcenna, uczy wartości oraz wyposaża nas 
w bagaż doświadczeń – podkreślił dowódca 
„Błyskawicy” kmdr por. Paweł Ogórek. 

Codziennie odbywały się ceremonie upamięt-
niające poległych, m.in. na cmentarzu King-
stone oraz na cmentarzu Northwood (przy 

Oprawę artystyczną zapewnili „Medina Mar-
ching Band” (rozpoczął koncert hymnem Polski 
oraz Zjednoczonego Królestwa) i Katty Carr 
(brytyjska artystka mająca polskie korzenie). Wy-
stąpiły zespoły taneczne: „Karpaty”, „Karolinka” 
i dziecięcy „Młode Karpaty”. Były wystawy 
w Heritage Center i Ratuszu Miejskim. Pokład 
„Wodnika” odwiedzili: członkowie Stowarzy-
szenia Przyjaciół ORP „Błyskawica”, harcerze 
oraz dzieci z polskiej szkoły w Cowes. 

jednym z nich jest (umieszczona centralnie) 
sylwetka niszczyciela ORP „Błyskawica”, 
z numerem taktycznym „H-34”.

Polacy przypadli mieszkańcom 
Cowes do serca nie tylko z powodu 
obrony miasta. Zamówienie na dwa 
okręty dla Polski, które tu zostały 
zbudowane, pomogło odżyć tej 
miejscowości ekonomicznie. 
Przy ich budowie (bezpośrednio 
i pośrednio) pracę znalazło blisko 
5 tys. osób – rzemieślników, ślu-
sarzy, tokarzy. To uratowało wów-
czas wiele rodzin przed emigracją 
zarobkową – wyjaśnił st. chor. sztab. mar. 
Dariusz Chełmowski. Polscy marynarze są 
dobrze pamiętani także z codziennego życia 
w mieście – spotkań towarzyskich, czy na 
przykład wieczorków tanecznych. Niektórzy 
zostali – założyli tutaj rodziny. 

mogile wojennej z nazwiskami 70 osób, które 
zginęły w nalocie), złożono wieńce na „Francki 

Place” – przy tablicach upamiętniających 
bohaterskie załogi ORP „Błyskawica” 
i ORP „Grom”, a także przy pomniku 

poświęconym poległym w bombar-
dowaniu Cowes. W pierwszym dniu 
obchodów odsłonięto na King’s 
Square w East Cowes tablicę 

pamiątkową, prezentującą sylwetki 
niszczycieli. Odbyły się spotkania 
z weteranami, dziećmi i wnukami 
członków załogi ORP „Błyskawica”, 

którzy przyjechali z USA i Australii, 
by upamiętnić wysiłek wojenny nie tylko 

swoich przodków. Wśród nich byli: Ewa Maria 
Doroszkowska (pianistka, której koncert ubo-
gacił obchody), wnuczka kmdr. por. Wojciecha 
Franckiego oraz druga jego wnuczka i pra-
wnuk – Cathy i Chris.

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Polacy przypadli mieszkańcom 
Cowes do serca nie tylko z powodu 
obrony miasta. Zamówienie na dwa 

sarzy, tokarzy. To uratowało wów-
czas wiele rodzin przed emigracją 

 – wyjaśnił st. chor. sztab. mar. 

Place” – 
bohaterskie załogi ORP „Błyskawica” 
i ORP „Grom”, a także przy pomniku 

poświęconym poległym w bombar-

którzy przyjechali z USA i Australii, 
by upamiętnić wysiłek wojenny nie tylko 
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gen. armii George'a C. Marshalla, że (...) małe 
czyny, które robisz, są lepsze niż wielkie, które 
planujesz. 

Polska flota wojenna 
po 1918 roku
Wyczekiwany długo powrót Rzeczypospolitej 

Polskiej na mapę polityczną świata nastąpił po 
123 latach niewoli, jednak odradzającym się 
krajem targały liczne problemy związane 
z określeniem własnej państwowości, które 
nie pozwalały w pełni zajmować się jego spra-
wami morskimi. Dopiero na mocy Traktatu 
Wersalskiego, kończącego I wojnę światową, 
28 czerwca 1919 roku przyznano Polsce dawne 
Prusy Zachodnie, część Prus Królewskich oraz 
stuczterdziestokilometrowe wybrzeże, a także 
niewielkie wpływy w Wolnym Mieście Gdańsku. 

Zaledwie 17 dni po ogłoszeniu niepodległości, 
w 291. rocznicę bitwy pod Oliwą, 28 listopada 
1918 roku naczelnik państwa marszałek Józef 
Piłsudski wydał dekret, w którym nakazał 
utworzenie Marynarki Polskiej. Pierwszym 
dowódcą został płk mar. Bogumił Nowotny, 
który był jednocześnie szefem Sekcji Marynarki 
przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Oficer 
ten służył wcześniej we flocie Austro-Węgier. 
Podkreślenia wymaga fakt, że wtedy Polska 
nie miała jeszcze dostępu do morza. Dekret 
stanowił pewnego rodzaju zapowiedź, że Polacy 
będą się tego domagać. To była również prze-
słanka świadcząca o gotowości narodu do stawie-
nia czoła trudom budowy gospodarczej oraz 
militarnej obecności na Wybrzeżu. Było to 
wyzwanie, gdyż w Polsce nie było kadr ani 
okrętów, dających podstawy morskiemu 
rodzajowi sił zbrojnych.

Zalążki polskiej Marynarki Wojen-
nej tworzyli oficerowie pochodzący 
z flot: rosyjskiej, pruskiej i austro-
-węgierskiej. Z sił morskich Imperium 
Rosyjskiego wywodzili się (m.in.): 
Kazimierz Kietliński, Jerzy Świrski, 
Kazimierz Porębski (był dowódcą 
pancernika „Imperatica Marija” oraz 
brygady krążowników na Morzu 
Czarnym) oraz Wacław Kłoczkowski. 
Z kolei, z Cesarskiej Marynarki 
Wojennej Niemiec pochodził Józef 
Unrug – późniejszy dowódca Floty 
i niezłomny dowódca Obrony Wy-
brzeża we wrześniu 1939 roku.

Już wtedy zdawano sobie sprawę, jak duże 
znaczenie ma suwerenny dostęp do morza. 
Wyrazem tych dążeń był kolejny dekret Józefa 
Piłsudskiego, który w miejsce wspomnianej 
wyżej sekcji pułkownika Nowotnego, przy 
aprobacie Rady Ministrów, powołał Departa-
ment dla Spraw Morskich, stanowiący integral-
ną część Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Miał się on zajmować (...) całokształtem 
zarządzeń i interesów dotyczących spraw 
Marynarki Wojennej i Handlowej, portów 

J A K A  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć  P O L S K I E J  F L O T Y  W O J E N N E J ?

Spróbujmy zatem usystematyzować obecny 
obraz stanu floty, nawiązując do jej historii, 
postanowień zasadniczych dokumentów oraz 
cytatów towarzyszących powstawaniu MW. 
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Przyszłość naszej Marynarki Wojen-
nej jest wykuwana tu i teraz, ale warto 
spoglądać z uwagą na jej historię 
i dokonania poprzedników. Niemniej, 

stery są w rękach współczesnych decyden-
tów i ogółu obywateli, których postawa 
i opinie mają znaczny wpływ na kierunki 
rozwoju morskiego rodzaju sił zbroj-
nych, a szerzej – Wojska Polskiego. 
W trakcie obchodów święta MW cztery 
lata temu – 24 czerwca 2018 roku –  
prezydent RP Andrzej Duda podkreślił, 
że będzie realizowany plan moderniza-
cji MW, by otrzymała ona nowoczesne 
wyposażenie. Zaznaczył także, że jest 
ważne, aby marynarze mogli nie tylko 
swoim męstwem, lecz także uzbrojeniem, 
bronić bezpieczeństwa kraju oraz wyko-
nywać misje niesienia pokoju na świecie 
wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, i gdzie 
poprowadzą nas zobowiązania sojusznicze. 

To była ważna deklaracja, która wsparła 
rządowe projekty modernizacji technicznej 
polskiej floty wojennej. W tym miejscu trzeba 
przejść do sedna sprawy, czy wystarczy tutaj 
sama determinacja w dążeniu do celu? Może 
znów trzeba będzie wprowadzić w życie, przy-
pominaną od święta, przedwojenną maksymę 
wiceadm. Jerzego Świrskiego, że Marynarka 
Wojenna to: ciągłość, cierpliwość i tradycja?

Nie tak dawno, bo 28 listopada 2018 roku, obchodziliśmy 
100. rocznicę utworzenia polskiej Marynarki Wojennej, o której 
wypowiadają się wszyscy, którzy znają się na tej problematyce, 
a także ci, którzy znają się na wszystkim. Rangę oraz znaczenie 
posiadania własnej floty unaoczniła dziś wojna na Ukrainie.

Ciągłość, cierpliwość 
i tradycja raz jeszcze

Na pewno nie uda się udzielić odpowiedzi na 
wszystkie ważkie pytania, ale jeśli będziemy 
mówić jednym głosem w sprawach polskiej 
Marynarki Wojennej, to może odniesiemy 
chociaż cząstkowy sukces, kierując się zasadą  

Okręt hydrograficzny ORP „Pomorzanin”, 
pierwsza jednostka pod biało-czerwoną 
banderą, podniesioną 1 maja 1920 roku 
w Gdańsku. Wykonywał zadania na rzecz 

Służby Hydrograficznej MW

CZĘŚĆ 1
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WIKTORIA KRÓLEWSKIEJ FLOTY KAPERSKIEJ W BITWIE POD OLIWĄ
Od zarania dziejów dostęp do morza umożliwiał rozwój krajów, głównie przez handel 

i korzystanie z zasobów morskich. Atlasy historyczne wskazują, że Polska już za panowania 
pierwszych królów posiadała szeroki dostęp do Bałtyku, który następnie straciła – przez 

nieudolne rządy króla Bolesława Krzywoustego i jego następców – na prawie 150 lat. Jako 
symbol wojenno-morskiej bytności Polski przyjmuje się wygraną połączonej floty gdańsko-

-elbląskiej nad flotą krzyżacką na Zalewie Wiślanym w 1463 roku.  Nieco ponad 50 lat 
później, za panowania Zygmunta Starego, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, flota 
wojenna przeżyła swój renesans. Najpierw nosiła miano floty kaperskiej, którą utworzono 
w 1517 roku. W tym też roku na wodach Zatoki Fińskiej rozpoczął działalność pierwszy 
królewski okręt kaperski, dowodzony przez gdańszczanina Adriana Flinta. Wzięła udział 

w wojnie litewsko-moskiewskiej (1512-1522) oraz wojnie polsko-krzyżackiej (1519-1521) – 
podczas której blokowała Królewiec. Działalność floty kaperskiej nie trwała długo, bo 

jedynie do 1522 roku, kiedy zawarto rozejm litewsko-moskiewski. Wkrótce potem Zygmunt 
Stary rozwiązał tę formację.  Jednakże ciągle wzrastające zagrożenie ze strony Szwecji 
i Rosji – ówczesnych potęg morskich na Bałtyku, doprowadziło do powstania tzw. floty 

strażników morza (1561). Siedem lat później (1568), z inicjatywy króla Zygmunta Augusta 
powołano Komisję Morską, która w 1571 roku opracowała pierwszy Regulamin Służby 
Okrętowej. Na czele komisji stanął wybitny w tamtym czasie specjalista spraw morskich 

kasztelan gdański Jan Kostka. Już wtedy sekretarz królewski Jan Dymitr Solikowski napisał  
Rozmowę kruszwicką de nobilissimo septentrionis regno tempore interregni post mortem 
Sigismundi Augusti regis X Februarii, która stanowiła morskie wyznanie wiary, wyrażone 

słowami – (...) Kto ma państwo morskie, a nie używa go albo je sobie da wydzierać, 
wszystkie pożytki od siebie oddala, a wszystkie szkody na się przywodzi, z wolnego 
niewolnikiem się stawa, z bogatego ubogim, z swego cudzym. (...) Każdemu panu 

i narodowi więcej na morskim państwie zależy, niźli na ziemskim, bo i więtsze a prędsze 
pożytki morzem, niźli ziemią, i więtsze a prędsze szkody i niebezpieczeństwa przychodzą. 

Inny wielki polityk, hetman wielki koronny Jan Zamoyski, o polityce morskiej pisał 
nastepującymi słowami – (...) Choć wśród innych narodów mamy najwięcej surowców do 

budowy floty, nie posiadamy jej. (...) Tyle mil Morza Bałtyckiego  dzierżymy pod naszą 
władzą, a nic zaiste nie działamy na morzu. Od tego momentu nie trzeba było długo 
czekać, bo w 1601 roku powstała Komisja Okrętów Królewskich, za sprawą której 

wybudowano port w Pucku oraz twierdze na Półwyspie Helskim (Władysławowo 
i Kazimierzowo). To właśnie komisja podjęła decyzję o wyjściu floty polskiej z Gdańska 

i przełamaniu blokady Gdańska przez okręty szwedzkie w 1627 roku. Dowódcą polskiej 
floty mianowano wówczas kupca i żeglarza, z pochodzenia Holendra, Arenda Dickmana, 

powierzając mu dowodzenie okrętem flagowym „Święty Jerzy”. Jego zastępcą mianowano 
Hermana Witta, dowódcę galeonu „Wodnik”. Bitwa na redzie gdańskiej, zwana także bitwą 

pod Oliwą, zakończyła się zwycięstwem polskiej floty 28 listopada 1627 roku. Warto 
również dodać, że już wówczas na potrzeby floty kształcono też marynarzy. W tym celu 

wojewoda wileński Karol Stanisław Radziwił założył pierwszą uczelnię morską, tzw. Szkołę 
Majtków w Nieświeżu (1780). Był to jednak już okres rozbiorów Polski (I rozbiór 

w 1772 rok, II rozbiór w 1793 roku, III rozbiór w 1795 roku), co wiązało się 
z unicestwieniem polskiej floty wojennej aż do 1918 roku.

B A N D E R A

i żeglugi morskiej, Flotylli Rzecznej i składu 
osobowego. W tym miejscu warto przypo-
mnieć postać twórcy Kierownictwa Marynarki 
Wojennej gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 
który, sprzeciwiając się marginalizacji spraw 
morskich przez posłów, pod groźbą własnej 
dymisji doprowadził do utworzenia tego pod-
miotu. Już w 1924 roku Polska wiedziała jaką 
rolę będzie odgrywał morski rodzaj sił zbroj-
nych i zgodnie z regulaminem wojskowym 
z tamtego okresu wyrażono to w sformułowa-
niu – (...) Marynarka Wojenna – część siły zbroj-
nej Państwa, będącej ostoją niepodległości, 
potęgi i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ma 
bezpośrednie zadanie: orężną obronę Ojczyzny 
na morzu i wodach wewnętrznych oraz jej 
praw do swobodnego korzystania z dostępu 
do morza, zapewniającego Rzeczypospolitej 
istotną wolność, dobrobyt i świetność.

Zasadne jest także tutaj przytoczenie słów 
inż. Juliana Ginsberta z lat 30. ubiegłego wieku, 
dla którego – (...) Marynarka Wojenna nie jest 
bronią w rodzaju artylerii czy piechoty, ale 
samodzielną częścią siły zbrojnej państwa, 
równorzędną wojsku lądowemu, posiadającą 
swe własne bronie i służby, swój sztab, własne 
korpusy oficerskie, własne zakłady i szkoły. 
Wspomniany wyżej autor napisał również, że 
(...) naród rozbrojony, to nie przykład godny 
naśladowania, lecz pokusa dla zaborczo 
usposobionego sąsiada. I dalej – (...) Flota 
jest mieczem i tarczą dla każdego kraju. 
Miecz symbolizuje tutaj panowanie na morzu. 
Tarcza z kolei służy do obrony dróg morskich 
i zachowania bezpieczeństwa wybrzeża.

Chociaż początki floty kaperskiej przypa-
dają na czasy króla Zygmunta Starego, to mówiąc 
o utworzeniu Marynarki Wojennej mamy na 
myśli datę wydania dekretu z 1918 roku. Sym-
boliczny powrót nad Morze Bałtyckie był 
z kolei udziałem marynarzy Batalionu Mor-
skiego oraz gen. broni Józefa Hallera, który 
10 lutego 1920 roku dokonał zaślubin Polski 
z morzem w Pucku. Ale należy również pamię-
tać, że jeszcze przed odzyskaniem niepodle-
głości, 1 listopada 1918 roku powstała Flotylla 
Wiślana z dowódcą kpt. mar. Władysławem 
Nawrockim (stacjonowała w Krakowie, a potem 
przebazowano ją do Modlina). Nie można 
również zapomnieć o bohaterskich maryna-
rzach Flotylli Pińskiej, utworzonej 19 kwietnia 
1919 roku. Jej pierwszym dowódcą był 

por. mar. Jan Giedrojć. Oni również tworzyli 
początki polskiej Marynarki Wojennej. 

Należy podkreślić, że propagowaniem 
spraw morskich, pogłębianiem świadomości 
morskiej obywateli, upowszechnianiem wiedzy 
o Marynarce Wojennej oraz wychowaniem 

młodzieży zajmowała się jedna z najwięk-
szych organizacji społecznych – Liga Morska 
i Rzeczna (później Liga Morska i Kolonialna), 
utworzona 27 kwietnia 1924 roku. Jej prezesem 
był wówczas wiceadm. Kazimierz Porębski.

Organizacja była odpowiedzialna (m.in.) za 
gromadzenie środków na budowę okrętów. 
Dzięki ofiarności społeczeństwa, mocą uchwały 
Rady Ministrów z 20 stycznia 1933 roku powo-
łano Fundusz Obrony Morskiej, jako fundusz 
specjalny na rozbudowę Marynarki Wojennej. 
Z tego funduszu zbudowano okręt podwodny 
ORP „Orzeł”. Nie wiem, czy wszystkim jest 
wiadomo, ale to za sprawą LMiK nad bramą 
wjazdową do Komendy Portu Wojennego 
w Gdyni (dawniej – Dowództwa Floty) 
umieszczono napis o utworzeniu Marynarki 
Polskiej 28 listopada 1918 roku. Liga była 
również inicjatorem obchodów Dni Morza.

Okręt podwodny ORP „Orzeł” podczas 
pierwszego wejścia do portu wojennego 

w Gdyni w lutym 1938 roku

kmdr rez. dr Kazimierz Pulkowski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Tegoroczna edycja operacji „Open 
Spirit” była częścią większego przed-
sięwzięcia wojskowego sił sojuszu 
północnoatlantyckiego. Równolegle 

odbywało się międzynarodowe ćwiczenie roz-
minowywania „Eodex 2022” oraz manewry 
„Iron Wolf 2022” (z udziałem ponad 3 tys. żoł-
nierzy z Litwy i innych państw NATO). Te 
manewry były powiązane z międzynarodowym 
ćwiczeniem pod egidą Stanów Zjednoczonych 
„Swift Response 2022”, którego celem było 
zademonstrowanie zdolności sojuszu do prowa-
dzenia jednoczesnych operacji w Europie Pół-
nocnej i Wschodniej, a także na Bałkanach.

W operacji „Open Spirit 2022” na wodach 
Litwy uczestniczyło 13 okrętów i 8 zespołów 
nurków minerów z: Belgii, Estonii, Francji, 
Holandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, 
Norwegii, Polski, USA i Wielkiej Brytanii. 
Jednostki podzielono na dwa zespoły. Pierwszy 
stanowiły okręty wchodzące w skład Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1 (Standing NATO Mine Counter-
measures Group 1 – SNMCMG-1): łotewski 
okręt dowodzenia (okręt flagowy zespołu) 
LVNS „Virsaitis” oraz niszczyciele min – belgij-
ski BNS „Primula”, estoński ENS „Sakala”, 
francuski FS „Cassiopee”, holenderski 

HNLMS „Schiedam”, niemiecki FGS „Bad 
Bevensen” i norweski HNOMS „Hinnoy”. 
Niszczyciel min ORP „Kormoran” został 
przydzielony do drugiej grupy, w której opero-
wał z zespołem okrętów przeciwminowych 
państw bałtyckich (w składzie: litewski okręt 
dowodzenia LNS „Jotvingis” oraz niszczyciele 
min – estoński ENS „Admiral Cowan”, litew-
ski LNS „Kursis” i łotewski LVNS „Talivaldis”). 

Na akwenie przydzielonym polskiej jednostce 
pierwotnie znajdowały się dwie linie min 
morskich: sowiecka z 1941 roku, składająca 
się z ok. 50 obiektów nieznanego typu oraz 
niemiecka „Wartburg 3”, złożona z 368 min 

Najnowszy polski niszczyciel min ORP „Kormoran” (601), wchodzący w skład 13. Dywizjonu 
Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety, po raz pierwszy wziął udział w międzynarodowej 
operacji przeciwminowej z serii „Open Spirit”. Ćwiczące okręty sił obrony przeciwminowej oraz 
zespoły nurków minerów poszukiwały – od 9 do 20 maja – zalegających na dnie Bałtyku min 
morskich oraz innych niebezpiecznych pozostałości po obu wojnach światowych. 

typu EMC i 600 ochraniaczy pól minowych 
typu SPB, postawiona także w 1941 roku.  
Mimo że wiele z tych pozostałości zostało 
wytrałowanych podczas powojennych operacji 
oczyszczania wschodnich rejonów Morza 
Bałtyckiego, zagrożenie nadal istnieje.

W trakcie dwóch tygodni operacji spraw-
dzono obszar o powierzchni ponad 20 km². 
ORP „Kormoran” prowadził rozpoznanie 
z użyciem pojazdów autonomicznych (Auto-
nomous Underwater Vehicle – AUV) „Gavia” 
oraz „Hugin”. Wykryto oraz sklasyfikowano, 
jako minopodobne, 162 obiekty (18 z nich to 
były wózki niemieckich min kotwicznych 

W sojuszniczym szyku
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typu EMC i SPB). Do identyfikowania wy-
krytych obiektów wykorzystano pojazd pod-
wodny „Morświn”, a także sonar podkilowy 
do śledzenia jednostek AUV. 

Działania przeciwminowe zabezpieczała 
Grupa Nurków Minerów 13. DTR, wspierając 
załogę w identyfikacji obiektów podwodnych. 
„Kormoran” dysponuje: wydzielonym pomiesz-
czeniem socjalnym (dla dodatkowo zaokręto-
wanych specjalistów), komorą dekompresyjną 
i magazynem sprzętowym. 

Dowódca okrętu kmdr ppor. Kacper Sterne 
podkreślił, że istotnym aspektem uczestnictwa 
w operacji była wytrwałość w wykonywaniu 
metodycznej, skrupulatnej pracy. Wprawdzie 
nie znaleziono przedmiotów niebezpiecznych, 
jednak odkryte wózki min kotwicznych wska-
zywały, że wcześniej tam były. Sukcesem jest 
nie tyle znalezienie określonego obiektu, ale 
wykonanie zadania. Gdyby miny tam były, to 
byśmy je znaleźli. Znaleziska wskazały, że 

zadania – Wówczas, w 2021 roku, znaleźliśmy 
26 min różnego typu, co było dobrym wyni-
kiem i zarazem podsumowaniem ponad pół 
wieku służby okrętu. Pokazaliśmy jego stałą 
gotowość do prowadzenia działań. Niemniej, 
czas biegnie, ale dzięki nowym okrętom można 
symbolicznie przekazać pałeczkę i godnie 
reprezentować naszą Marynarkę Wojenną.

Udział w „Open Spirit 2022” był dla nisz-
czyciela min ORP „Kormoran” ważnym 
sprawdzianem jego możliwości – po raz 
pierwszy podczas międzynarodowej operacji, 
od czasu wejścia do służby w 2017 roku. 
Okręt powstawał jako platforma przeciw-
minowa, która ma działać w składzie zespołu 
sił obrony przeciwminowej. Posiada nie tylko 
nowoczesne stanowiska bojowe i unikatowe 
wyposażenie specjalistyczne, ale także przyjazne 
załodze zaplecze socjalne. Skuteczność wyko-
nywania zadań to wynik przygotowania załogi, 
która jeszcze przed wejściem jednostki do linii 
szkoliła się w obsłudze sprzętu. Nie ma sukcesu 
bez profesjonalnej i zaangażowanej kadry – 
podkreślił kmdr ppor. Kacper Sterne. To dzięki 
niej jest potwierdzana fachowość polskich sił 
przeciwminowych w operacjach NATO. 

Pokład „Kormorana” wizytował dowódca 
MW Litwy kmdr Giedrius Premeneckas, któremu 
zaprezentowano sprzęt i możliwości operacyjne 
okrętu. Państwa bałtyckie traktują priorytetowo 
swoje okrętowe siły przeciwminowe, zwracając 
znaczną uwagę na zagrożenia dla żeglugi oraz 
kierunki rozwoju broni przeciwminowej. 

udało nam się potwierdzić dane lokalizacyjne. 
Każda operacja składa się również z wielu 
małych celów, które należy osiągnąć –  dodał 
dowódca ORP „Kormoran”.

W tegorocznej edycji „Open Spirit” obie 
grupy okrętów zbadały blisko 240 km² obszaru 
Bałtyku. Znaleziono 7 min morskich, pocisk 
przeciwlotniczy, 175 kotwic minowych oraz 
wrak statku. Odkryte niebezpieczne obiekty 
zostały zneutralizowane na miejscu.

Polska Marynarka Wojenna od lat uczestniczy 
w operacjach z serii „Open Spirit”, wydzielając 
do nich okręty wchodzące w skład 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża. W ubiegłym roku wziął 
w niej udział niszczyciel min proj. 206FM 
ORP „Czajka”. Była to ostatnia misja okrętu, 
gdyż 8 grudnia 2021 roku spuszczono na nim 
banderę po 54 latach aktywnej służby. Wyda-
rzenie miało istotne znaczenie dla dowódcy 
ORP „Kormoran” kmdr. ppor. Kacpra Sterne, 
który dowodził „Czajką” podczas jej ostatniego 

Pełna nazwa operacji to 
„Open Spirit International Explosive 

Ordnance Disposal”. Została 
zainicjowana przez trzy państwa 
bałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię. 

We współpracy z partnerami 
międzynarodowymi dążą do 

oczyszczenia należącego do nich 
obszaru dna Morza Bałtyckiego z min 

morskich i innych obiektów 
niebezpiecznych, głównie z czasów obu 

wojen światowych. Celem jest 
zmniejszenie zagrożeń dla żeglugi 

morskiej, rybołówstwa i innej 
działalności gospodarczej na Bałtyku. 

Od 1997 roku przeprowadzono 
16 międzynarodowych operacji 

rozminowywania, podczas których 
odkryto oraz zdetonowano 194 miny 
morskie i inne obiekty niebezpieczne. 

W przedsięwzięciu uczestniczą 
okręty państw Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, wśród nich 

wchodzące w skład Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, 

operującego na Morzu Bałtyckim, 
Morzu Północnym i Atlantyku.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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OVirtuti Militari. Wkrótce przyznano mu także 

brytyjski DFC (Distinguished Flying Cross). 
Po inspekcji oraz mszy polowej, celebrowa-

nej przez ks. płk. Stanisława Miodońskiego, 
gen. broni Władysław Sikorski oraz gen. bryg. 
Stanisław Kopański wręczyli personelowi obu 
polskich dywizjonów ordery i odznaczenia. 
Lotnicy 304. Dywizjonu Bombowego zostali 
wyróżnieni: 26 Krzyżami Virtuti Militari, 
sześcioma Krzyżami Zasługi oraz 61 Krzyżami 
Walecznych. Po dekoracji, wszyscy wspólnie 
zjedli obiad w hangarze. Jednym z punktów 
programu był mecz piłki nożnej między pol-
skim a angielskim personelem stacji lot-
niczych Hemswel i Lindholme. Następnie 
wysłuchano specjalnego koncertu w wykona-
niu artystów „Lwowskiej Fali”. 

W celu upamiętnienia spotkania w bazie 
lotniczej Lindholme, gen. broni Władysław 
Sikorski wpisał się do kroniki 304. Dywizjonu 
Bombowego – Na pamiątkę sławnego lotu 
wykonanego przez nasze dywizjony bombowe 
na Rostok nocą 24/25 kwietnia 1942 r. Z myślą 

Dla 304. Dywizjonu Bombowego najtragiczniejszym miesiącem okazał się kwiecień 1942 roku. 
Stracono aż siedem załóg. Powracający z bombardowania Kolonii Wellington IC (X9764), dowodzony 
przez ppor. pil. Alfreda Osadzińskiego, został zestrzelony w nocy 6 kwietnia przez niemiecki myśliwiec 
koło Geetbetz w Belgii. Zginęła cała załoga. Razem ze swoim dowódcą, śmiercią lotnika polegli: 
ppor. pil. Kazimierz Ziemiański, por. obs. Zygmunt Natkański, sierż. strzelec/radiooperator 
Dominik Grajnert oraz obaj strzelcy pokładowi – sierżanci Ludwik Assman i Zdzisław Babraj. 
Spoczęli we wspólnym grobie na brytyjskim cmentarzu wojennym w belgijskim Louvain. 

Pięć nocy później bombardowano 
Essen. Intensywny ogień artylerii 
przeciwlotniczej okazał się skuteczny. 
Wśród zestrzelonych bombowców 

był „NZ-E” (R1230) z załogą kpr. pil. Józefa 
Janika. Pięciu lotników uratowało się skacząc 
ze spadochronem, zaś dowódca załogi zginął 
w rozbitym samolocie. Do niemieckiej niewoli 
trafili: por. obs. Bolesław Piwowarek, sierż. pil. 
Jerzy Solecki oraz trzej strzelcy pokładowi – 
sierż. Zenon Kłus, sierż. Tadeusz Moszyński 
oraz sierż. Wacław Walukiewicz. 

Kolejny nalot na Essen odbył się 13 kwietnia. 
Wysłano dziewięć załóg i odnotowano kolejną 
bolesną stratę. W zestrzelonym Wellingtonie IC 
(X9687) zginął mjr nawig. Edward Młynarski. 
Jego mogiła znajduje się na brytyjskim cmen-
tarzu wojennym w lesie Reichswald, w pobliżu 
Kleve w Niemczech. Pozostali członkowie załogi 
trafili do niewoli: chor. pil. Marian Bratkowski, 
chor. strz. Władysław Graczyk, ppor. strz. 
Władysław Miśniakiewicz, sierż. strz. Marian 
Niepolski i sierż. strz. Jan Broda. 

Lotnictwo morskie w latach 1940-1947

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

CZĘŚĆ 20

1. Bomba lotnicza z napisem
„Dla ciebie złoczyńco!”.

2. Wellington IC por. pil. Józefa 
Ostrowskiego rozbity w pobliżu 
Landholme (15 lipca 1941 r.)

Nocą z 23 na 24 kwietnia, 161 samolotów 
bombardowało Rostok. Sześć załóg wystawił 
304. Dywizjon Bombowy. Wellington IC 
(X9829) kpt. pil. Jana Kwaka został zestrze-
lony przez niemiecki nocny myśliwiec pod-
czas lotu nad cel. Zwłoki dowódcy bombowca 
i członków załogi (kpt. obs. Stanisława Wójcika, 
por. obs. strz. Stanisława Zieleniewskiego 
sierż. strz. radiooperatora Lucjana Woźniaka 
oraz sierż. bomb. Władysława Jankowskiego) 
morze wyrzuciło na holenderski brzeg. Polscy 
lotnicy spoczywają obecnie na cmentarzu 
wojennym w Oldenburgu w Niemczech. 

Kolejnej nocy nad Rostok poleciało 14 samo-
lotów (sześć z 304. Dywizjonu Bombowego 
i osiem z 305. Dywizjonu Bombowego). Była 
to szczególna akcja, gdyż wiązała się z pierw-
szą rocznicą osiągnięcia gotowości bojowej 
przez oba polskie dywizjony. Wszystkie załogi 
wróciły do bazy. Załoga sierż. Walerego 
Sicińskiego (X9680) zestrzeliła w powietrznym 
boju koło Szlezwiku niemiecki dwusilnikowy 
myśliwiec Me-110. 

Rankiem 25 kwietnia, Lindholme wizyto-
wał Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych 
gen. broni Władysław Sikorski, któremu to-
warzyszyli: dowódca wojsk polskich w Libii 
gen. bryg. Stanisław Kopański, inspektor Pol-
skich Sił Powietrznych gen. bryg. obs. Stanisław 
Ujejski oraz dowódca 1. Grupy Bombowej RAF 
gen. bryg. R. D. Oxland. W tym czasie na lot-
nisku wylądował przymusowo („na brzuchu”) 
uszkodzony Wellington IC NZ-S (R1697), który 
został zaatakowany przez nocnego myśliwca 
Me-110 koło Flensburga. Pilotujący bombo-
wiec mjr pil. Kazimierz Czetowicz oraz radio-
operator chor. Konrad Paszkiewicz i tylny 
strzelec ppor. Stanisław Apanasik zostali ranni. 
Niesiony na noszach do karetki ranny dowódca 
polskiego bombowca został udekorowany przez 
gen. broni Władysława Sikorskiego Krzyżem 
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o najwspanialszej defiladzie jaką kiedykol-
wiek odbierałem w życiu – tj. o Waszej i mej 
obecności – bombowców lecących na zniena-
widzone przez każdego Polaka Niemcy. 

Następne noce poświęcono na dalsze bom-
bardowanie Rostoku. 27 kwietnia Wellington IC 
NZ-D (Z1088) z załogą por. pil. Ryszarda 
Szczurowskiego został zestrzelony przez arty-
lerię przeciwlotniczą. Pięciu lotników zginęło 
w rozbitym samolocie koło Villers-la-Ville 
w Belgii. Byli to, oprócz dowódcy: kpt. obs. 
Edward Kowalski (nawigator), radiooperator 
st. sierż. Zdzisław Pieczyński oraz dwaj 
strzelcy pokładowi – sierżanci Wincenty 
Garbacz i Stefan Ferenc. Pochowano ich 
w belgijskim Charleroi. 

Drugiego Wellingtona IC NZ-B (W5627), 
z załogą por. pil. Juliana Morawskiego, stra-
cono w ataku niemieckiego nocnego myśliwca. 
Trzech lotników (por. obs. Jan Waciński, 
sierż. Bolesław Woźniak oraz sierż. Edward 
Polesiński) opuściło samolot skacząc ze spado-
chronem. Dowódca bombowca i strzelec 
pokładowy sierż. Bogdan Lipski próbowali 
doprowadzić samolot do Wielkiej Brytanii, ale 
(ostatecznie) opuścili jego pokład skacząc ze 
spadochronem. Sierżanta Lipskiego złapano 
koło Verdun i dostał się do niewoli. Pozostała 
czwórka polskich lotników, różnymi drogami 
przez okupowaną Francję, po czterech miesią-
cach wróciła do Anglii. 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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kpt. obs. Władysław Minakowski – W nocy 
3/4 maja 1942 roku mamy odbyć pierwszy lot 
bojowy. Załogi, które wykonywały pierwszy 
lot, otrzymywały zadanie łatwiejsze do wyko-
nania, aby stopniowo przyzwyczajać się do 
niespodzianek, jakie czekają nad terenem nie-
przyjaciela. Tej nocy mamy lecieć nad Francję, 
aby tam wyrzucić ładunek ulotek. Uwzględ-
niając kierunek i siłę wiatru oraz nakazaną 
wysokość lotu (12-15 tys. stóp) i znając szyb-
kość opadania ulotek, z wyliczeń wynika, że 

trzeba zrzucić ulotki znad Beaumont, aby upadły 
w Paryżu. 4 maja 1942 roku nasza załoga 
(w składzie: plut. pil. Walenty Siciński – pierwszy 
pilot, ppor. pil. Michał Mazurkiewicz – drugi pilot, 
kpt. obs. Władysław Minakowski – nawigator, 
plut. strz. rtg. Zygmunt Piechowiak – radio-
telegrafista, ppor. strz. Mieczysław Wodziński – 
przedni strzelec oraz kpr. strz. Franciszek 
Kubacik – tylny strzelec) wystartowała 
o godz. 01.05. Wzięliśmy kierunek na południe 
od miejscowości Littlehampton, następnie 
skok przez kanał i przekroczenie wybrzeża 
francuskiego pod Dieppe. Po przekroczeniu 
wybrzeża wzięliśmy kurs na Beaumont, wyko-
naliśmy zdjęcie fotograficzne wybrzeża, aby mieć 
dokument do sprawozdania z lotu. Lot odbywał 
się spokojnie, zaledwie spostrzegliśmy dwa 
błyski nad wybrzeżem francuskim – zwiastuny 
ognia artyleryjskiego, następnie pojedyncza 
smuga reflektora przesunęła się po niebie. 
Nagle radiotelegrafista oznajmił, że pomimo 
jego usilnych starań nie jest w możności usunąć 
uszkodzenia, jakiemu uległ radioaparat. Radio 
nie działa. Zawracamy. Przy powrotnym prze-
kroczeniu brzegu francuskiego znów reflektor 
przesunął się po niebie. Na ziemi zapalały się 
światełka, które po pewnym czasie gasły. Może 
wskazywały drogę myśliwcom. Artyleria nie 
strzelała. Załoga ze swego pierwszego lotu 
bojowego nie miała tylu wrażeń – na które była 
przygotowaną. Każda załoga po pierwszym locie 

Mjr pil. Kazimierz Czetowicz, czwarty 
dowódca 304. Dywizjonu Bombowego 

(16.08.1942 r.-28.01.1943 r.). 
Mobilne kasyno lotnicze 

na podwoziu samochodu dostawczego

Ostatnie loty w ramach lotnictwa bombo-
wego wykonano w nocy 3/4 maja 1942 roku. 
Wysłano wówczas trzy załogi w celu zrzucenia 
ulotek nad Paryż (operacja „Nickel”). Załoga 
sierż. pil. Wacława Sulikowskiego (DV441) 
wystartowała pierwsza, po niej załoga 
por. pil. Edmunda Ladro (Z1181), a następnie 
załoga sierż. pil. Walentego Sicińskiego 
(DV597). Dwie załogi osiągnęły cel, natomiast 
Wellington IC sierż. pil. Walentego Sicińskiego 
musiał zawrócić z powodu awarii radiostacji. 
Lot załogi polskiego bombowca opisał nawigator 

bojowym była podejmowana przez dowódcę 
eskadry lampką wina. Miły i piękny to zwyczaj, 
przypuszczam, że będzie on podtrzymywany. 
Z ulotkami nas już nie wysyłano. 

Intensywne nocne loty na bombardowanie 
obiektów na terenie Niemiec, Holandii i Francji 
oraz wypadki lotnicze spowodowały stratę 
105 żołnierzy personelu jednostki. Duże straty 
w dywizjonach bombowych i trudności z ich 
uzupełnieniem wpłynęły na decyzję dowództwa 
Polskich Sił Powietrznych o konieczności albo 
rozwiązania jednego lub dwóch dywizjonów, 
albo przesunięcia ich do Lotnictwa Obrony 
Wybrzeża (Coastal Command), gdzie straty 
były zdecydowanie mniejsze.  

Odznaka pamiątkowa 
304. Dywizjonu Bombowego

W kwietniu 1942 roku inspektor Polskich 
Sił Powietrznych gen. bryg. obs. Stanisław Ujejski 
zatwierdził odznakę pamiątkową jednostki. 
Noszono ją na mundurze. Przedstawiała 
uskrzydloną bombę z literą V (Victoria – 
zwycięstwo) na brzuścu. Z prawej strony 
bomby, w półkolu emaliowana połowa biało-
-czerwonej szachownicy lotniczej, z lewej – 
w emaliowanym półkolu niebiesko-biało-
czerwony znak RAF. Na tle bomby nałożono 
numer dywizjonu – 304. 

Odznaka powstała w wyniku konkursu zor-
ganizowanego przez dowódcę dywizjonu. 
Pierwsze miejsce zajął projekt kpr. mech. Jana 
Bartkiewicza. W nagrodę zwycięzca otrzymał 
siedem funtów. Pierwsze odznaki wykonali 
mechanicy we własnym zakresie. 
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Dlaczego powstała ta 
książka?

Doszedłem do wniosku, że 
należy ukazać polskiemu 
czytelnikowi specyfikę prze-
obrażeń procesu, który okreś-
la się mianem rywalizacji na 
morzu. W powszechnym od-
czuciu – zwłaszcza w Polsce – 
jest ona postrzegana przez 
pryzmat potencjału f lot 
wojennych, w oderwaniu od 
specyfiki akwenu będącego 
obszarem prowadzonej ak-
tywności morskiej, jak i jej 
celów. Tymczasem ta rywaliza-
cja wykracza poza tradycyj-
nie rozumianą kontrolę morza, 
czy panowanie na morzu. Po 
pierwsze, kontrola morza to – 
w praktyce – zdolność do 
reakcji na zakłócenie swobody 
żeglugi lub jej ograniczenie 
dla działań niezgodnych z zapisami między-
narodowego prawa morza. Panowanie na morzu 
natomiast, to jedna z form działań w trakcie 

eksploatacji zasobów morza i prowadzenia 
działań na rzecz ochrony środowiska mor-
skiego lub kreowanie procesów zrównoważo-

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni było miejscem spotkania autorskiego 
z pracownikiem naukowym Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego prof. zw. dr. hab. Piotrem Mickiewiczem, który zaprezentował swoją najnowszą 
książkę „Morska szachownica. Geopolityczne znaczenie akwenów morskich”. Z autorem, 

który odsłonił kulisy powstania wydawnictwa, rozmawiała Edyta Górska.

oraz Francja (w regionach 
wokół własnych terytoriów 
zależnych). Pozwala ona na 
przejęcie roli regionalnego 
lidera przeobrażeń gospodar-
czych i prowadzonych w tych 
regionach form aktywności 
morskiej – i to partnera pożą-
danego, a nie tolerowanego, 
jak to ma miejsce w przypadku 
mocarstw morskich, prowadzą-
cych aktywność morską w for-
mule określonej przez Alfreda 
Thayera Mahana lub Halforda 
Mackindera. 

Dlaczego wybrał pan 
taką tematykę?

Moje zainteresowania na-
ukowe koncentrują się na 
dwóch obszarach – sposobach 
wykorzystywania potencjału 
militarnego w polityce państw 

oraz (właśnie) formule aktywności morskiej 
państwowych i niepaństwowych graczy mor-
skich. Jest to moja kolejna monografia z tego 

Spotkanie autorskie z czytelnikami 
prof. zw. dr. hab. Piotra Mickiewicza 

17 maja 2022 roku w sali audytoryjnej 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
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Geopolityczne znaczenie 
akwenów morskich

konfliktu militarnego. W obydwu przypad-
kach mówimy więc o ograniczonym akwenie, 
a nie o tzw. wszechoceanie. Po drugie, rywali-
zacja na morzu jest prowadzona w ramach 
polityki osiągania interesów państwa, a nie 
morskich interesów państwa. To drobna ling-
wistycznie, ale istotna politycznie różnica. 
Morze nie jest miejscem rywalizacji samym 
w sobie, ale elementem procesu ekspansji 
polityczno-gospodarczej. Ta zaś może przy-
brać formułę klasyczną, to jest wiązania 
gospodarczo-politycznego partnerów hand-
lowych (w czym przodują Chiny) lub formę 
bardziej wysublimowaną, w postaci multi-
lateralnego kreowania projektów określanych 
jako Blue Economy lub Blue Growth, czyli – 
w pewnym uproszczeniu – budowa wspól-
nego podejścia do kwestii zrównoważonej 

nego rozwoju regionów przybrzeżnych przy 
wykorzystaniu możliwości jaką stwarza 
gospodarka morska. Politykę taką prowadzi 
Unia Europejska (na akwenach mórz okalają-
cych kontynent i na środkowym Atlantyku) 

zakresu, odnosząca się do współczesności 
i kreśląca pewną prognozę rozwoju sytuacji. 

Co było najtrudniejsze w trakcie przy-
gotowywania tej pozycji?

Odnalezienie logiki w rosyjskiej polityce 
po agresji na Ukrainę. Postrzegając ją w kate-
goriach celu strategicznego lub przynajmniej 
operacyjnego, trudno znaleźć jej sens w kon-
tekście żywotnych interesów Federacji Rosyj-
skiej oraz przyjętych strategii oddziaływania 
międzynarodowego. Konsekwencje tej agresji 
(w praktyce) uniemożliwiają Rosji osiągnięcie 
tychże żywotnych interesów, w tym zwłaszcza 
osiągnięcia statusu mocarstwa surowcowego. 
Tym samym fiasko ponosi cała (prowadzona 
z mozołem od 2008 roku) strategia osiągania 
statusu globalnego mocarstwa morskiego. 

Do kogo jest ona skierowana?

Przede wszystkim do czytelników zain-
teresowanych tą problematyką, w tym zwłaszcza 
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Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

studentów kierunków związanych z polityką 
morską państwa, polityką w ogóle, czy też 
ekonomią polityczną. Z tego względu, na 
przykład, każdy z rozdziałów kończy się pod-
sumowaniem w postaci kilku/kilkunastu 
wniosków. Książka jest także napisana w for-
mie analizy naukowej, ale stosunkowo przy-
stępnym językiem, z wyjaśnieniem mniej 
znanych pojęć. Informacje w niej zawarte 
będą przydatne także osobom zajmującym się 
problematyką kreowania polityki morskiej 
państwa. Prezentuje również analizę szeregu 
dokumentów strategicznych państw nad-
brzeżnych, dotyczących nie tylko polityki 
morskiej, ale także koncepcji funkcjonowania 
państwa w układach międzynarodowych, 
zwłaszcza regionalnych. Pokazałem także 
sposoby wkomponowania polityki morskiej 
w całokształt działań politycznych państwa 
oraz programy, jakie przyjęto do realizacji na 
najbliższy okres. 

Dlaczego warto ją przeczytać?

To pierwsza tego typu pozycja w Polsce. 
Porusza tematykę rywalizacji graczy pań-
stwowych w czasie pokoju, przy wykorzysta-
niu istniejącego instrumentarium polityczno-
-gospodarczego. Taki „inny świat” od tego, 

Prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz jest 
absolwentem Akademii Marynarki 

Wojennej i Uniwersytetu Gdańskiego. 
W latach 1990–1997 służył w Grupie 
Okrętów Szkolnych, następnie został 
wykładowcą na Wydziale Dowodzenia 

i Operacji Morskich AMW. Jest redaktorem 
naczelnym „Rocznika Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego” i wiceprezesem 

ds. naukowych Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego oraz autorem takich 

książek jak: „Strategiczne znaczenie Morza 
Bałtyckiego po roku 1990. Siły morskie 

państw bałtyckich i perspektywy ich 
rozwoju” i „ Morze Bałtyckie w polskiej 
strategii bezpieczeństwa morskiego”, 

a także współautorem pozycji – „Polska 
wobec zagrożenia terroryzmem morskim” 

i „Morski transport ropy i gazu w warunkach 
zagrożenia aktami przemocy”.

B A N D E R A

który jest nam prezentowany w mediach, 
epatujących konfliktem. Tymczasem proste 
działania ekonomiczne, koncepcje prowadze-
nia wymiany towarowej, obecność na danym 
akwenie, czy w rejonie, stwarzają dużo 
większe szanse na zwycięstwo w rywalizacji 
z graczem, którego interesy nie są zbieżne 
z naszymi. Ponadto, porusza ona problem 
rywalizacji w kontekście geograficznym, czyli 
ukazuje ten problem w konkretnym regionie 
i akwenie. Dlatego pozwala na – w miarę 
szerokie – zaznajomienie się ze specyfiką 
uwarunkowań regionalnych w Arktyce, Antark-
tyce oraz w zlewiskach trzech oceanów.

*     *     *

Pierwszy rozdział książki jest poświęcony 
talassokracji – jej ewolucji na przestrzeni 

dziejów. W drugim omówiono (m.in.) współ-
czesnych graczy morskich, formułę ich aktyw-
ności oraz potencjał sił morskich. Kolejne 

rozdziały omawiają: znaczenie akwenów polar-
nych, wybranych akwenów Indo-Pacyfiku 
i akwenów wokół europejskich; prezentują 
Indo-Pacyfik jako obszar strategiczny oraz 

Atlantyk jako przestrzeń rywalizacji i koope-
racji. Pozycja ukazała się nakładem Wydaw-

nictwa Naukowego FNCE. 

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej 
pandemią Covid-19, gdyńskie Muzeum 
Marynarki Wojennej i Okręt-Muzeum 

ORP „Błyskawica” znów hucznie obchodzili 
otwarcie sezonu wystawienniczego. Tego-
roczna „Błyskawiczna Majówka” była wyjąt-
kowa, z racji trwania roku jubileuszowego 
historycznego niszczyciela, na którym 85 lat 
temu załopotała biało-czerwona bandera.

Piknik wystartował w południe, 1 maja, na 
Nabrzeżu Pomorskim przed ORP „Błyskawica”, 
z którego pokładu powitał gości wicedyrektor 
Muzeum MW Aleksander Gosk. Organizatorzy 
przygotowali moc atrakcji. Muzycy Orkiestry 

Błyskawiczna Majówka
Reprezentacyjnej MW zabrali gości w muzyczną 
podróż dookoła świata – od utworów filmo-
wych i popularnych, po brazylijską sambę. 
Wystąpił także Zespół Wokalny Klubu MW 
„Riwiera”. Koncerty połączono z konkursami 
wiedzy o polskiej flocie wojennej – zwycięzcy 
otrzymali płyty CD wydane przez ORMW. 
Część artystyczną pikniku zwieńczył wyjąt-
kowy pokaz musztry paradnej w wykonaniu 
Kompanii Reprezentacyjnej MW. 

Racząc się wojskową grochówką, serwowaną 
z kuchni polowej, uczestnicy pikniku mogli 
podziwiać zabytkowy sprzęt oraz grupy rekon-
strukcji historycznej. Dodatkowo, imprezę 
ubarwił przemarsz podchorążych Akademii MW 

w strojach z epoki powstania listopadowego, 
a wszystkim chętnym udostępniono do dar-
mowego zwiedzania pokład „Błyskawicy”. 

*     *     *
Zamówiony w angielskiej stoczni J. Samuel 

White w Cowes na wyspie Wight, niszczyciel 
wszedł do służby w polskiej MW w 1937 roku. 
Podczas II wojny światowej operował na 
Atlantyku, Morzu Północnym i Morzu Śród-
ziemnym, wykonując zadania bez większych 
strat. Wrócił do kraju w 1947 roku. Pozostaje 
nadal w służbie czynnej jako okręt-muzeum – 
z dowódcą i własną załogą – od 1976 roku.
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Wybór jednostki brytyjskiej serii „Arrowhead-140”, 
pochodnej duńskiego typu Iver Hunfeldt w wersji AAW/BMD, 
w ramach realizacji narodowego programu „Miecznik”, stanowi 
krok milowy na drodze pozyskania przez naszą flotę wojenną 
nowoczesnych, wielozadniowych fregat rakietowych. Z kolei 
Royal Navy kładzie nacisk, przede wszystkim, na zdolności 
ASW oraz zwiększone możliwości zwalczania BSP.

1. HDMS „Niels Juel” (F-363) typu Iver 
Huitfeldt odpala rakietę przeciwlotniczą 

SM-2 Block IIIA podczas ćwiczeń. Strzelano 
także pociskami bliskiego – średniego 

zasięgu typu ESSM Block 1.
2. Wizualizacja prezentująca fregatę 

rakietową ASW Typu 31 (Inspiration), 
stanowiącą integralną część 

grupy lotniskowcowej

Próbując przewidzieć kierunek rozwoju 
sił morskich nie sposób pominąć roli 
bezzałogowych statków powietrz-
nych (BSP) oraz pojazdów podwod-

nych (autonomicznych i zdalnie sterowanych). 
Mają one szczególnie duże znaczenie w dzia-
łaniach mniejszych jednostek klasy fregata 
rakietowa, gdzie zastąpienie śmigłowców po-

kładowych bezzałogowcami umożliwi znaczne 
zwiększenie ich możliwości w zwalczaniu 
zarówno okrętów nawodnych jak i podwod-
nych. BSP i pojazdy podwodne mają znaleźć 
także szerokie zastosowanie na większych 
jednostkach przyszłości. Nie należy natomiast 
oczekiwać, aby tzw. „drony” (błędnie stoso-
wana nazwa BSP) wyparły jakikolwiek rodzaj 

sił morskich, a raczej należy założyć, że będą 
czymś w rodzaju dodatkowych sensorów 
i efektorów jednostek bardziej tradycyjnych.

Obecne i przyszłe 
zastosowanie BSP
Przede wszystkim, w warunkach morskich 

wymiary takich urządzeń są ograniczone 
możliwościami nosiciela (w naszym wypadku 
lądowiska na fregacie). Z drugiej strony, nie 
mogą być one zbyt małe, ze względu na 
warunki panujące na obszarach morskich 
i konieczność przenoszenia uzbrojenia – na 
ogół specjalistycznego i raczej bardzo cięż-
kiego, z racji zwalczanych celów (okrętów). 
Ponadto, należy uwzględnić fakt, że skuteczne 
wykrycie BSP przez środki AAW (Anti-
-Aircraft Warfare) okrętów nieprzyjaciela jest 
łatwiejsze ze względu na brak rzeźby terenu, 
zwłaszcza że systemy te są projektowane do 
zwalczania rakiet przeciwokrętowych – czyli 
celów o zbliżonych gabarytach, jednak dalece 
bardziej wymagających z punktu widzenia 
parametrów balistycznych. 

Co jednak najważniejsze, współczesne 
okręty są wręcz „najeżone” pasywnymi i aktyw-
nymi systemami walki radioelektronicznej 
i dysponują przy tym olbrzymimi pokładami 
mocy elektrycznej (wpływa to na ich efektyw-
ność), dlatego potencjalne użycie przeciw nim 
pokładowych BSP jest – delikatnie mówiąc – 
problematyczne (i wcale nie takie tanie).

Dużo ciekawszymi – z punktu widzenia 
pozyskania dodatkowych zdolności – wydają 
się zdalnie sterowane i autonomiczne pojazdy 
podwodne. Dzięki ich zastosowaniu, jednostki 
nawodne i podwodne mogą uzyskać dodat-
kowe zdolności (lub – w wypadku jednostek 
konstrukcyjnie do tego nieprzystosowanych – 
w ogóle uzyskać takie zdolności, choćby 
w ograniczonym wymiarze) z zakresu wykry-
wania i zwalczania min oraz zwalczania okrę-
tów podwodnych. W tym wypadku problem 
stanowi wymiana danych pomiędzy pojaz-
dem i nosicielem. Najbardziej wydajny infor-
macyjnie system kablowy (światłowodowy) 
ma dość oczywiste ograniczenia taktyczne. 
Na tym tle większy potencjał drzemie w sys-
temach typowo autonomicznych. W chwili 
obecnej, tego typu pojazdy wykorzystuje się 
jako „pozoratory” okrętów podwodnych 
w procesie szkolenia sił ASW (Anti-Submarine 
Warfare) i należy spodziewać się dalszego 
postępu na tym polu.

Brytyjskie „Groty” 
dla polskiej MW

CZĘŚĆ 2
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 BRYTYJSKA FREGATA RAKIETOWA HMS„WESTMINSTER” (F 237) TYPU 23
W KONFIGURACJI Z 2020 ROKU

1 – uniwersalna armata morska BAE Systems kal. 113 mm (4,45”) Mk-8 Mod. 1 L/55; 2 – cztery ośmiokomorowe bloki wyrzutni Sea 
Ceptor VLS do 32 rakiet przeciwlotniczych CAMM; 3 – wyrzutnie Mk 141 do rakiet przeciwokrętowych RGM-84 Harpoon Block 1C; 4 – głowica 

elektrooptyczna Ultra Electronics 2500 EOD; 5 – antena radaru obserwacji nawodnej Kelvin Hughes Type 1007; 6 – główne stanowisko 
dowodzenia (GSD); 7 – jednorurowe wyrzutnie pływających akustycznych celów pozornych Type 2170 SSTD Sea Santor; 8 – wyrzutnie pozornych 

celów powietrznych (radiolokacyjnych i termicznych) kal. 130 mm Sea Gnat; 9 – kopuły urządzeń PDLT, wspomagających kierowanie ogniem 
(wyliczenia korekt kursowych); 10 – pneumatyczne reflektory radarowe Irvin – GQ Outfit DLF Mk; 11 – antena radaru nawigacyjnego Northrop 

Grumman Type 1008 (Bridge Master); 12 – głowica elektrooptyczna Sea Archer GSA.8 „Pacman”; 13 – antena rotacyjna AESA 
wielofunkcyjnego, trójwspółprzędnego radaru Type 997 ARTISAN 3D; 14 – anteny systemu walki radioelektronicznej (WRE) THORN EMI UAT 

Mod. 1; 15 – anteny systemu łączności satelitarnej SCOT ID SHF lub NORC-4 SATCOM; 16 – antena systemu WRE (zakłócającego) Type 675; 
17 – hybrydowa łódź motorowa typu Pacific 24 (dawniej – Pacific 22); 18 – zestaw obrony bezpośredniej kal. 30 mm DES/MSI DS 30M 
Mark 2 z rakietami bliskiego zasięgu Martlet LMM; 19 – podnośnik łodzi okrętowych (obecnie stosowana jest wciągarka automatyczna); 
20 – stanowiska karabinów maszynowych (kal. 6 x 7,62 mm) M134 Minigun; 21 – antena komunikacji satelitarnej BAe SEMA DNA 1; 

22 – anteny systemu wymiany danych taktycznych NTDS (Link 11/22 i Link 16); 23 – głowica elektrooptyczna Chess Dynamics Sea Eagle FCEO; 
24 – pokrywy wyrzutni torped kal. 324 mm MTLS do torped akustycznych Sting Ray; 25 – hangar dla śmigłowców i bezpilotowych statków 

powietrznych; 26 – pneumatyczne tratwy ratunkowe; 27 – lądowisko dla śmigłowców ZOP (AW101 Merlin Mk1 lub AW159 Wildcat) 
z systemem wspomagania operacji lotniczych; 28 – holowany przetwornik szumów Type 182 (AN/SLQ-25A Nixie).

Arrowhead 140/Inspiration
Brytyjska wersja wydaje się – z pozoru – 

najbardziej uboga pod względem wyposażenia. 
Wszystko to z powodu „oszczędnościowego” 
charakteru fregat Typu 31, jak również (głów-
nie) ich przeznaczenia do misji patrolowych 
z nadrzędną funkcją ASW. Tym niemniej, 
modułowa konstrukcja umożliwi – w razie 
potrzeby – na dość szybką wymianę konfigu-
racji sensorów i efektorów, w zależności od 
potrzeb. Sercem jednostek brytyjskich jest 
zintegrowany system dowodzenia i zarządza-

modułowym C-Flex) nie tylko wszystkie sys-
temy radioelektroniczne, ale również układy 
sterowania okrętem (w tym odpowiadające za 
napęd i OPA w CSS) oraz łączności i dowo-
dzenia. Oczywiście, jest zoptymalizowany 
(w tym wypadku) głównie pod kątem ASW, 
podobnie jak dobrane sensory. Ich podstawę 
tworzy wielofunkcyjny radar dalekiego zasię-
gu NS-110 lub (jeszcze nowszy) NS-200.

Stacja pracuje w pasmach E/F (2-4 GHz) 
i może wykrywać obiekty nawodne i powietrz-
ne w promieniu do 200 km, z możliwością 

nia walką TACTICOS w nowoczesnej wersji 
Baseline 2, dysponujący otwartą architekturą 
COTS. Dostarczył go – wraz ze zintegrowa-
nym systemem zarządzania platformą (Inte-
grated Platform Management System, IPMS) – 
Thales UK. Zastosowany CMS dysponuje 
rozbudowanym układem wielofunkcyjnych 
konsol Mk 4 i wyświetlaczy (w tym wielko-
formatowych) w BCI oraz kilkoma także na 
pomoście nawigacyjnym (również zintegro-
wanym, za co odpowiedzialny jest amerykań-
ski Raytheon). Integruje ze sobą (w systemie 
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Udane fregaty rakietowe ASW Typu 23 
(Duke) stanowią obecnie kościec sił ASW 

Royal Navy. Są one już jednak mocno 
wyeksploatowane, a poza tym, osiągnęły 

obecnie swój limit modernizacyjny

Duńskie fregaty rakietowe AAW/BMD 
typu Iver Huitfeldt stały się zarówno bazą 
pod projekt brytyjski, jak i (via Babcock 

International) podstawą pracy rozwojowej 
pod polskie „Mieczniki”

jednoczesnego śledzenia aż 900 z nich. Za-
sięg maksymalny (instrumentalny) wynosi 
400 km. Stacja dysponuje nowoczesną, szybko-
obrotową anteną klasy AESA (aktywnego 
elektronicznego skanowania fazowego), z ze-
stawami nadawczo-odbiorczymi zbudowanymi 
z elementów bazujących na azotku galu (GaN). 
Dzięki niewielkiej masie, możliwe było jej 
umieszczenie szczególnie wysoko, na szczy-
cie nadbudówki dziobowej (co znacznie po-
prawiło zasięg skuteczny) i odbyło się to bez 
pogorszenia stateczności, czy też dzielności 
morskiej jednostek. Poza tym, wybór tego 
konkretnego urządzenia (zamiast anten ścia-
nowych) oznaczał znaczne oszczędności finan-
sowe. Ponadto, fregaty mają dysponować dwoma 
radarami nawigacyjnymi – Kelvin Hughes 
Typ 1007 (w zasadzie jest to wysokiej klasy 
radar obserwacji nawodnej, zdolny wykrywać 
peryskopy i chrapy zanurzonych okrętów pod-
wodnych) pracujący w pasmach I (9410 MHz) 
i F (3050 MHz), którego antena szczelinowa 
(o długości 2,4 m) zostanie umieszczona na 
dachu pomostu nawigacyjnego oraz Northrop 
Grumman Typ 1008 (serii Bridge Master) 
pasma E/F. CMS w standardzie C-Flex pobiera 
również dane z systemów wymiany danych 
taktycznych Link 11b/22, Link 16 i telefonu 
podwodnego oraz urządzeń łączności radio-
wej (HF, VHF, UHF), satelitarnej SATCOM 
(Visat), cywilnej komunikacji satelitarnej IN-
MARSAT i nawigacji satelitarnej NAVSAT.

Wsparciem dla systemu kierowania ogniem 
artylerii oraz zestawów obrony bezpośredniej 
mają być dwie stabilizowane głowice elektro-
optyczne Mirador Mk 2. Mowa o dwupasmo-
wym systemie dalekiego zasięgu do wykry-
wania i śledzenia, w tym w podczerwieni. 
Jest on zaopatrzony w dwie stabilizowane, 
ruchome głównie z dwiema kamerami termo-
wizyjnymi (TV i na podczerwień) oraz dal-
mierz laserowy. System jest zdolny pracować 

zarówno półmanualnie jak i całkowicie auto-
matycznie (z pozycji wielofunkcyjnej konsoli 
w BCI). Skutecznie uzupełnia okrętowe sys-
temy obserwacji i kierowania ogniem podczas 
operowania przy zerowej widoczności oraz 
w trudnych warunkach hydrometeorologicz-
nych, ale jest także przydatny w nawigacji. 
Podobną rolę będzie spełniała trzecia głowica 
elektrooptyczna GSA.8 Sea Archer.

Na najnowszych brytyjskich fregatach 
rakietowych zostanie zastosowany (prawie na 
pewno) kompleksowy system walki radio-
elektronicznej (ESM/ECM) Thales UAT 
Mod. 2.1 lub nawet Mod. 2.3 klasy R-ESM 
(Radar-Electronic Support Measures). Jego 
podstawowym zadaniem jest wykrywanie 
i analizowanie (ESM) obcych sygnałów 
w przedziale od 0,5 do 18 GHz oraz aktywne 
przeciwdziałanie radioelektroniczne (ECM) 
w przedziale od 7,5 do 18 GHz. Podczas pracy 
pokrywa on cały azymut i jest w stanie sobie 
poradzić z kilkoma zagrożeniami jednocześnie, 
nawet jeżeli występują one na różnych często-
tliwościach oraz pochodzą z różnych kierun-
ków. System EW jest całkowicie automatyczny, 
jednak w celu zapewnienia ciągłej obserwacji 
taktycznej, panującej wokół jednostki, posiada 
on odpowiednie konsole, umożliwiające bie-
żące śledzenie rozwoju wypadków. Ponadto, 
dysponuje dwukierunkowym łączem z głów-
nym systemem dowodzenia i zarządzania 

walką. Konsole systemu znajdują się w BCI, 
przy czym główna jest zaopatrzona w dwa 
wyświetlacze (z ogólną sytuacją taktyczną 
oraz danymi o wykrytych źródłach emisji).

Urządzenia ESM/ECM są zintegrowane 
bezpośrednio z aktywnymi środkami WRE – 
do mylenia głowic samonaprowadzających 
rakiet przeciwokrętowych przeciwnika służą 
sześciorurowe wyrzutnie do wielospektral-
nych celów pozornych DLH i DLF systemu 
Sea Gnat (obecnie ich liczba pozostaje nie-
znana). Uzupełnieniem będą pneumatyczne 
reflektory radarowe Irvin–GQ Outfit DLF 
Mk 3, które służą do mylenia rakiet przeciw-
okrętowych naprowadzanych radiolokacyjnie. 
Fregaty będą dysponowały również aktyw-
nym systemem przeciwtorpedowym Typ 2170 
SSTD (Surface Ship Torpedo Defence) Sea 
Sentor, z jednorurowymi wyrzutniami celów 
pozornych (dryfujących i samobieżnych), a także 
holowanym emiterem szumów Typ 182 (bazu-
jącym na amerykańskim SLQ-25 Nixie w naj-
bardziej kompleksowej wersji „B”). Ponadto, 
w ramach zwiększenia zdolności ASW, systemy 
obronne wszystkich brytyjskich okrętów nawod-
nych mają zostać poszerzone (do 2025 roku) 
o układy N-POD (Naval Passive Off-Board 
Decoy). W jego skład wchodzą (m.in.) systemy 
Outfit DLF (3b) produkcji Irving GQ/BAE 
Systems, które rozmieszczają w wodzie dry-
fujący wabik (emitujący sygnał radarowy, ter-
miczny i hydroakustyczny większy od okrętu-
-nosiciela). Wielka Brytania współpracuje 
także z Francją nad nowym systemem ECM, 
w ramach projektu ACCOLADE.

Nadrzędna funkcja ASW wpłynęła głównie 
na wyposażenie hydroakustyczne brytyjskich 
fregat oraz ich uzbrojenie. Przede wszystkim, 
jednostki otrzymają nowoczesne sonary 
o zmiennej głębokości zanurzania VDS (Varia-
ble Depth Sonar). Niemal na pewno będzie to 
CAPTAS-4 (Combined Active and Passive 
Towed Array Sonar), znany też jako Typ 2087, 
produkcji Thalesa. Sonar dysponuje dwoma 
parami konsol operatorskich w BCI. Sama 
stacja posiada charakterystyczny opływnik 
typu free flooded i cztery (umieszczone po-
ziomo) ceramiczne pierścienie emiterów. W od-
różnieniu od większości sonarów z antenami 
holowanymi, jest to hydroakustyczna stacja 
hybrydowa (aktywno-pasywna), której dodat-
kową zaletą jest praca na ultra-niskich często-
tliwościach (poniżej 100 Hz). Jest to więc 
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sonar przystosowany do wykrywania najnow-
szej generacji, wyciszonych okrętów podwod-
nych (np. tych z napędem AIP) i to na dystan-
sach nie pozwalających im na przeprowadze-
nie skutecznego ataku bronią torpedową. Co 
więcej, solidna konstrukcja całego systemu 
stacji, linearnej anteny i wyciągarki, umoż-
liwia użytkowanie stacji także w skrajnie 
trudnych warunkach hydrometeorologicznych 
(nawet przy stanie morza 6). 

Okręty mają zostać wyposażone również 
w podkilową (umieszczoną w gruszce dziobo-
wej) stację hydroakustyczną Atlas Elektronik 
ASO-94-01 lub (co bardziej prawdopodobne) 
ASO 713/723. Może ona pracować w dwóch 
różnych trybach, aczkolwiek głównie aktyw-
nie. Jej antena ma średnicę 0,95 m i składa się 

(m.in.) z 576 przetworników piezoelektrycz-
nych, zgrupowanych po 6 w 96 pionowych 
rzędach. Podczas pracy stacja wytwarza 
32-64 stabilizowane elektronicznie wiązki. 
W trybie aktywnym (w trzech częstotliwo-
ściach, w zakresie 6-9 kHz), może śledzić 
ok. 30 obiektów podwodnych na dystansie do 
24 mil morskich, a w trybie pasywnym (w za-
kresie 2-11 kHz) – ok. 20 obiektów. Wykrywa, 
klasyfikuje i śledzi: okręty podwodne, torpedy, 
mobilne lub stacjonarne miny, pojazdy pod-
wodne, przeszkody itp. Podstawową wadą stacji 
jest – podobnie jak lwiej większości tego typu 
urządzeń – że wyspecjalizowane sonary ak-
tywne są stworzone bardziej do prowadzenia 
ataku na już wcześniej wykryty okręt pod-
wodny niż do klasycznego jego poszukiwania.

Do bezpośredniej walki z okrętami pod-
wodnymi brytyjskie fregaty zostaną uzbrojone 
zapewne w dwie dwu- lub trzyrurowe wyrzut-
nie torped kal. 324 mm MTLS (Magazine 
Torpedo Launch System) do torped lekkich 
Sting Ray. Nie są jednak znane szczegóły, 
gdzie dokładnie wyrzutnie zostaną zamonto-
wane. Torpeda wykorzystuje hybrydowy 
(aktywno-pasywny) układ naprowadzania oraz 
cyfrowy system obróbki dźwięku (przy czym 
postarano się, by aktualizacje oprogramowa-
nia były łatwe i szybkie). Zwiększono również 
prędkość (nowy silnik wodnostrugowy) oraz 
zdolności do manewrowania i operowania na 
wodach płytkich, przeciw bardzo cichym 
okrętom podwodnym z napędem AIP. Wyka-
zują się przy tym odpornością na zakłócenia 

 FREGATA RAKIETOWA PROGRAMU„ARROWHEAD 140” W WERSJI AAW (OPCJA APAR)
OPARTA NA PROJEKCIE DUŃSKICH FREGAT RAKIETOWYCH TYPU IVER HUITFELDT

Dane taktyczno-techniczne: wyporność bojowa – 6645 ts; długość całkowita – 138,7 m; szerokość maksymalna – 19,75 m; zanurzenie 
(wyporność bojowa) – 6,3 m; napęd – CODAD (COmbined Diesel And Diesel engines), cztery silniki wysokoprężne MTU 8000 20V M70 o mocy 
8,2 MW każdy, dwie przekładnie redukcyjne Renk, dwie linie wałów, dwie czterołopatowe śruby nastawne MAN B&W o średnicy 4,3 m każda, 

dwie niezależne płetwy sterowe Becker, pomocniczy pędnik wodnostrugowy o mocy nominalnej 925 kW, dwa agregaty Leroy Somer z silnikami 
wysokoprężnymi Caterpillar CAT 3512B o mocy 1360 kW każdy, dwa agregaty Leroy Somer z silnikami wysokoprężnymi CAT 3508B o mocy 

920 kW każdy; prędkość maksymalna (wyporność bojowa) – +28 węzłów (na próbach, przy wyporności normalnej, uzyskano 30 węzłów); zasięg 
operacyjny – 9300 mil morskich (przy prędkości18 węzłów); systemy radioelektroniczne – zintegrowany system kontroli i zarządzania walką 

Terma C-Flex, 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), dwie 

stacje kierowania ogniem Saab CEROS 200 Mk 3, stabilizowana głowica śledząca Seastar Seafire III, radary nawigacyjne Terma SCANTER 6000 
i Furuno, systemy WRE EDO ES-3701 (ESM) i Terma Mk 137 z czterema dwunastoprowadnicowymi wyrzutniami (moździerzami) D-12T i dwoma 
sześcioprowadnicowymi DL-6T do celów pozornych kal. 130 mm (Sea Gnat, Mk 214, Mk 216, Mk 245, Mk 251), system identyfikacji swój-obcy 

(IFF) Mk-XII, system automatycznej identyfikacji (AIS), zintegrowany system łączności i komunikacji Saab ICS 2000, urządzenia kodowanej 
łączności radiowej TBS (HF, VHF, UHF), system łączności, komunikacji i nawigacji satelitarnej SATCOM, INMARSAT i NAVSAT, system wymiany 

danych taktycznych NTDS Thales (Link 11 i Link 16), telefon podwodny (Sea Tel), mapa elektroniczna (ECDIS), pasywno-aktywna stacja 
hydroakustyczna Atlas Elektronik ASO-94-01; uzbrojenie – pojedyncza 32-komorowa, uniwersalna wyrzutnia Mk 41 VLS BL 7 Strike 

(do pocisków plot. SM-2, SM-3, SM-6, rakiet manewrujących RGM-109 Tomahawk i rakietotorped VL-ASROC), dwie lub trzy (w zależności 
od liczby rakiet RGM-84) 12-komorowe wyrzutnie Mk-56 Mod. 1 (do pocisków plot. ESSM lub ESSM-2), cztery 4-prowadnicowe wyrzutnie 

Mk-141 do rakiet przeciwokrętowych RGM-84 Harpoon Block II, dwa podwójne (2 x 2) stanowiska do przenośnych wyrzutni rakiet plot. bliskiego 
zasięgu FIM-92 Sea Stinger, dwie uniwersalne armaty morskie kal. 76,2 mm (3”) L/62 OTO Melara „Super Rapid” (z możliwością wymiany 

armaty dziobowej na większy kaliber), zestaw obrony bezpośredniej kal. 35 mm Rheinmetall/Oerlikon GDM-008 Millennium, 4–6 stanowisk 
wkm kal. 12,7 mm M2HB Browning, dwie dwururowe (stałe) wyrzutnie torped Mk 32 Mod. 14 do lekkich torped akustycznych Eurotorp MU90 
Impact (zapas 24 torped); lotnictwo zaokrętowane – 1-2 śmigłowce ZOP Westland Lynx Mk90B (od 2017 roku pojedyncza maszyna MH-60R 

Seahawk); wyposażenie dodatkowe – dwie 7-metrowe hybrydowe łodzie motorowe; załoga – 101 osób (w tym 18 oficerów) 
z możliwością zakwaterowania dodatkowych 64.
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zasięg (do ok. 25 km) czyni z nich skuteczną 
broń tylko na pograniczu bliskiego i bezpo-
średniego zasięgu (służą więc niemal wyłącz-
nie do obrony własnej). Można zatem zaryzy-
kować stwierdzenie, że brytyjskie jednostki 
typu Inspiration, w swoim podstawowym warian-
cie, będą bardzo słabo uzbrojone pod kątem 
obrony powietrznej.

Arrowhead 140PL/Miecznik
Omawiane w artykule jednostki spełniają 

praktycznie wszystkie wymagania współ-
czesnego, cyfrowego pola walki. Wzbudziły 
zainteresowanie w wielu krajach, w tym także 
w Polsce. Z powodu pewnych perturbacji 
w trakcie procesu sprowadzania z Australii 
dwóch gruntownie zmodernizowanych fregat 
typu Adelaide, sprawa pozyskania nowych fregat 
rakietowych obrony powietrznej (w ramach 
programu „Miecznik”) nabrała szczególnego 
znaczenia, przy czym od razu zwrócono uwagę 
na potencjał drzemiący w duńskich okrętach 
tej klasy (typu Iver Huitfeldt). Są to bowiem duże 
platformy, dostosowane do przenoszenia różno-
rodnego uzbrojenia, w tym takiego, o którego 
pozyskanie stara się polska MW. Z chwilą, 
gdy brytyjski Babcock International został 
producentem fregat rakietowych bazujących 
na kadłubie jednostek duńskich, stał się jed-
nym z potencjalnych kandydatów na dostawcę 
polskiego „Miecznika”. Pozyskanie okrętów 
nabrało tempa 15 marca 2021 roku, gdy minister 

Brytyjskie fregaty otrzymają zintegrowany 
system dowodzenia i zarządzania walką 

Thales TACTICOS Baseline 2. Polskie 
„Mieczniki” będą dysponowały jeszcze 

nowszą, awangardową wersją Baseline 3

Fregaty rakietowe serii „Arrowhead 140” 
będą dysponowały śmigłowcem średnim 

ASW typu AW101 Merlin (na zdjęciu) 
i/lub lekkim AW159 Wildcat plus 
maszynami bezzałogowymi oraz 
wyspecjalizowanymi pojazdami 

podwodnymi

zarówno środkami aktywnymi jak i tymi 
naturalnymi, spowodowanymi (m.in.) od-
biciami fal dźwiękowych między płytko 
umiejscowionym dnem, a powierzchnią wody 
(tudzież od tzw. warstw zmieszanych) oraz 
szumami przypadkowych jednostek znajdują-
cych się w strefie działania. Torpedy Sting 
Ray Mod. 1 w wersji hard-kill mogą skutecz-
nie spełniać również rolę uzbrojenia antytor-
pedowego. Mają średnicę 324 mm, długość 
2,6 m i masę 267 kg. Nowa głowica bojowa, 
zawierająca Torpex, ma masę 45 kg. Prędkość 
przebiegu torpedy oraz jej zasięg skuteczny 
i maksymalna głębokość operacyjna nie zostały 
upublicznione. Co istotne, pod względem ASW, 
fregaty Typu 31 nie będą (przynajmniej począt-
kowo) dysponowały żadną alternatywą dla 
torped. Zastosowanie np. rakietotorped po-
kroju VL-ASROC nie wchodzi w grę, ponie-
waż komory rakietowe systemu Sea Ceptor 
uniemożliwiają użytkowanie tego rodzaju 
uzbrojenia. Główną bronią klasy stand-off do 
walki z okrętami podwodnymi pozostaną 
więc wyspecjalizowane śmigłowce pokładowe 
i (w przyszłości) także BSP.

Pozostałe uzbrojenie brytyjskiej wersji fregat 
ma być wręcz symboliczne i w pełni oddaje 
patrolowy/pomocniczy charakter ich prze-
znaczenia. Jednostki będą dysponowały 
wyspecjalizowaną, szybkostrzelną artylerią 
chroniącą je nie tylko przed rakietami przeciw-
okrętowymi (na dystansie bliskim i bezpośred-
nim), ale także przed szeroko pojętymi zagro-
żeniami asymetrycznymi. Ma ją tworzyć 
pojedyncza, automatyczna armata morska 
kal. 57 mm Mk 3 Bofors/BAE Systems oraz 
dwa zestawy CIWS (Close-In Weapon Sys-
tem) – każdy z armatą kal. 40 mm Mk 4 
Bofors/BAE Systems. Oba systemy artyleryj-
skie będą wykorzystywały zarówno amunicję 
podkalibrową jak i nowoczesną amunicję 
programowalną 3P/57 i 3P/40, w tym pociski 
zaopatrzone w zapalniki zbliżeniowe VT. 
Ponadto, armata kal. 57 może wkrótce otrzy-
mać opracowane w USA pociski Mad Fire 
z programu DARPA, służące do masowego 
zwalczania rakiet przeciwokrętowych na 
danym kierunku ataku. Uzupełnieniem arty-
lerii mają być dwa zestawy laserowe LDEW 
Dragonfire. Nad bronią tą pracują od 2017 roku 
wspólnie Leonardo, QinetiQ, MBDA, Arke, 
BAE Systems, Marshall i GKN, jednak postępy 
są oceniane przez Royal Navy jako „powolne”. 
Nie jest więc wykluczone, że początkowo na 
pokłady fregat Typu 31 trafią inne systemy, 
jak np. amerykańskie HELIOS. Oprócz zesta-
wów artyleryjskich, brytyjskie jednostki 
otrzymają także pewną ilość lekkiej broni 

antydywersyjnej w postaci przenośnych, 
sześciolufowych karabinów maszynowych 
M134 Minigun kal. 7,62 mm o szybkostrzel-
ności 2000-4000 pocisków na minutę i zasięgu 
maksymalnym 1000-1200 metrów oraz belgij-
skich, uniwersalnych karabinów maszyno-
wych kal. 7,62 mm FN MAG. Poza tym, załoga 
będzie miała do dyspozycji różnego rodzaju 
broń ręczną (w tym także granatniki).

Do walki z celami nawodnymi wciąż są 
używane amerykańskie rakiety RGM-84 Har-
poon w wersji Block 1C (brytyjskie oznaczenie 
to GWS 60), które, w dodatku – po wycofaniu 
z eksploatacji fregat Typu 23 – zasilą w przy-
szłości inne jednostki, bowiem Royal Navy 
wciąż nie wybrała dostawcy nowej generacji 
pocisków przeciwokrętowych. Dla śmigłow-
ców pokładowych i (ew.) BSP przewiduje się 
użytkowanie lekkich pocisków przeciwokrę-
towych MBDA Sea Venom (Anti-Navire 
Léger), jednak same okręty potrzebują dalece 
efektywniejszej broni. Być może, początkowo 
będą to „nieśmiertelne” RGM-84 Block 1C 
i dopiero z czasem zostaną zastąpione innym 
systemem uzbrojenia w ramach FC/ASW 
(Future Cruise/Anti-Ship Weapon). Najbar-
dziej kontrowersyjnym posunięciem okazała 
się rezygnacja z modułu wyrzutni Mk 41 VLS 
Strike. Zamiast tego jednostki otrzymają 
24-komorowy (3 x 8) moduł MBDA Sea Cep-
tor do podstawowych pocisków CAMM. Mimo 
że są to bardzo nowoczesne rakiety, to ich mały 
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z programu FC/ASW, czyli Future Cruise/
Anti-Ship Weapon). W przyszłości dojdą (być 
może) także pociski hipersoniczne do szybkich 
misji uderzeniowych, skierowanych przeciw 
stacjonarnym celom lądowym ASuW/Strike. 
W tym miejscu warto wspomnieć, że osławione 
rakiety hipersoniczne, postrzegane często 
bezkrytycznie przez szerokie rzesze dyskutan-
tów jako broń niemal ultymatywna, w rzeczy-
wistości nie stanowią zagrożenia dla rucho-
mych obiektów, w tym (przede wszystkim) 
okrętów nawodnych. Pomijając bowiem 
wszelkie kwestie związane z rozpoznaniem, 
wykryciem i namierzeniem (w ramach kill-
-chain), pociski tego rodzaju są – z natury – 
niecelne i by osiągnąć sukces, musiałyby 
„wyhamować”, przechodząc w normalny tryb 
manewrujący (w fazie terminalnej). Co jednak 
najważniejsze, współczesne morskie systemy 
obrony terminalnej są w pełni przygotowane 

B A N D E R A

i na konferencji prasowej „PGZ-Miecznik” 
w Gdyni 8 kwietnia tego roku, bazując przy 
tym na katalogach Babcock International, 
MBDA UK oraz Thales UK. 

Wymiary liniowe będą (z grubsza) od-
powiadały duńskim jednostkom typu Iver 
Huitfeldt: długość całkowita 138,7 m, szero-
kość maksymalna (na owrężu) 19,75 m, a za-
nurzenie przy wyporności normalnej (licząc 
obudowę przetwornic sonaru) ma przekraczać 
wartość 5 m. Znacznie wzrośnie jednak wypor-
ność (w tzw. wariancie maksymalnym), z uwagi 
na inny dobór sensorów, uzbrojenia oraz 
szczegółów związanych z napędem. Oficjalnie 
wyporność normalna fregat będzie oscylowała 
na poziomie powyżej 7000 ton metrycznych 
(wyporność bojowa pozostaje niejawna i będzie 
zależeć od szeregu czynników, w tym od ostatecz-
nego wyposażenia). Postępowanie dot. uzbroje-
nia toczy się niezależnie (równolegle), jednak 

obrony narodowej Mariusz Błaszczak oficjal-
nie zaakceptował tzw. Wstępne Wymagania 
Taktyczno-Techniczne przewidziane dla pol-
skich fregat AAW. Następnie powołano konsor-
cjum PGZ-Miecznik, w skład którego weszły: 
PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., stocznia 
Remontowa Shipbuilding S.A. oraz Polska 
Grupa Zbrojeniowa S.A., a już 27 lipca pod-
pisano w Gdyni porozumienie dotyczące za-
kupu trzech fregat wielozadaniowych z nad-
rzędną funkcją AAW/BMD. W ostatecznym 
przetargu na dostawę platformy, zwyciężył 
brytyjski Babcock International, pokonując 
hiszpańską Navantię (fregaty typu F-100) 
i niemiecką TyssenKrupp Marine Systems 
TKMS (fregaty MEKO A300 PL). Na obec-
nym etapie postępowania nie jest możliwe 
szczegółowe przedstawienie projektu, dlatego 
zostaną omówione jedynie pewne elementy 
wyposażenia fregat, przedstawione oficjalnie 
zarówno przez ppłk. Krzysztofa Płatka 
(rzecznika prasowego Agencji Uzbrojenia) jak 

także tutaj ujawniono już kilka tzw. „pewników” 
i – w konsekwencji – będzie bardziej od-
powiadało jednostkom Søværnet niż tym budo-
wanym dla Royal Navy. Mowa tutaj bowiem 
o module uniwersalnej wyrzutni Mk 41 VLS 
BL 7 Strike, składającej się z czterech ośmio-

komorowych bloków (łącznie 32 komory 
w wariancie maksymalnym). Polska jest zain-
teresowana pozyskaniem rakiet z rodziny 
CAMM (produkcji MBDA UK) i to we 
wszystkich możliwych wariantach (w tym 
rozwojowym LR, czyli Long Range, w którym 
udział mają mieć również polskie firmy), przy 
czym podstawowy wariant tych rakiet (służący 
do obrony własnej okrętu), a nawet rozszerzony 
CAMM-ER, może być składowany w quad-
packach, a także – w razie potrzeby – odpalany 
z oddzielnej wyrzutni ExLS usytuowanej na 
spardeku bliżej dziobu, za armatą morską 
kal. 76,2 mm. Inną zaletą przyjętego wyposa-
żenia jest fakt, że komory wyrzutni Mk 41 
Strike są zdolne pomieścić praktycznie 

wszystkie zasadnicze środki ogniowe produk-
cji amerykańskiej i brytyjskiej (do przewi-
dzianej serii rakiet CAMM są wykorzystywane 
w komorach specjalne wkłady, tzw. ExLS-
-host). W razie potrzeby, w grę wchodzą także: 
pociski przeciwbalistyczne SM-3, uniwersal-
ne SM-6 , tudzież SM-2 Block IV, czy też SM-2 
Block IIIC, przeciwlotnicze całej serii SM-2 
(kompatybilność wsteczna), obrony własnej 
ESSM, rakietotorpedy VL-ASROC oraz ciężkie 
rakiety manewrujące RGM-109 Tomahawk 
i/lub LRASM (plus najnowsze brytyjskie 

Systemy EW/ECM pełnią szalenie 
istotną rolę na współczesnym polu walki. 
Na zdjęciu – zestawy moździerzy DL-6T 

do powietrznych celów pozornych 
systemu Mk 36 SRBOC

Fregata rakietowa USS „Congress” 
(FFG-63) typu Constellation

w konfiguracji domyślnej
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Ciekawszy i wprost nieporównywalnie 
ważniejszy – od choćby najbardziej awangar-
dowego zestawu uzbrojenia – jest dobór od-
powiednich systemów radioelektronicznych 
wraz ze zintegrowanym systemem dowodzenia 
i zarządzania walką. Rzeczą dobitnie podkreś-
lającą nadrzędną rolę AAW/BMD polskich 
fregat będzie właśnie ich CMS (wraz ze zin-
tegrowanym systemem zarządzania platformą 
IMPS), na który wybrano Thales UK TACTI-
COS w jego najbardziej awangardowej (i zara-
zem najnowszej) wersji Baseline 3, wykorzy-
stującej (m.in.) wielofunkcyjne konsole MOC 
(Multifunctional Operator Consoles) nowej 
generacji oraz dodatkowe, wielkoformatowe 
wyświetlacze ścienne RVP. Zresztą, to właśnie 
Thales UK został wybrany jako główny do-
stawca większości systemów radioelektronicz-
nych i hydroakustycznych dla przyszłych fregat 
programu „Miecznik”. Niezależnie jednak od 
wysokiej jakości CMS, jego wybór wydaje się 
logiczny także z perspektywy szkolenia przy-
szłych pokoleń kadr polskiej MW, jako że 
TACTICOS (w wersji bazowej) jest już wyko-
rzystywany na pokładach małych okrętów rakie-
towych typu Orkan oraz (w wersji rozwojowej) 
na korwecie patrolowej ORP „Ślązak”.

Dobór zasadniczych sensorów, przewidzia-
nych dla polskich fregat, został częściowo 
ujawniony na konferencji w Gdyni. W wersji 
najbardziej awangardowej (maksymalnej) 
AAW/BMD będzie obejmował, przede 
wszystkim, wielofunkcyjny radar Thales UK 
Sea Master SM-400 4A FF (Fixed Face) 
z czterema stałymi antenami ścianowymi klasy 
AESA 2.0 (zabudowanymi w konstrukcji 
masztu) o wymiarach 2 m × 1 m każda. 
W Holandii zestaw nosi nazwę SMILE i jest 
uznawany za następcę udanego radaru APAR 
(Active Phased Array Radar System). Radar 
SM-400 4A FF pracuje w paśmie S (NATO 
E/F), czyli 2-4 GHz. Moduły nadawczo-
-odbiorcze anten są zbudowane z elementów 
bazujących na azotku galu (GaN). Zasięg in-
strumentalny (w zależności od wysokości, na 
której zamontowano anteny) jest określany na 
250-350 km względem celów powietrznych 
i 70-80 km względem celów morskich (przy za-
łożeniu, że np. nie wykorzystuje się zjawiska 

(m.in.) wybór wersji z aż czterema burtowymi 
wnękami dla hybrydowych łodzi motorowych 
i/lub referencyjnych oraz nawodnych i pod-
wodnych systemów bezzałogowych. W zaprezen-
towanym projekcie koncepcyjnym pozostawiono 
również (charakterystyczną dla jednostek duń-
skich) przestrzeń pod lądowiskiem na cztery 
kontenery ISO. Choć oficjalnie nie podaje się 
do wiadomości, które śmigłowce są przewi-
dziane dla programu „Miecznik”, to należy 
się domyślać, że początkowo będą to AW101 
Merlin w osobliwej wersji łączącej zdolności 
ASW z CSAR. Podobnie jak same okręty, 
także śmigłowce zostały pozyskane (w tym 
wypadku od włoskiego koncernu Leonardo) 
na zasadzie wymiany technologicznej (know-
-how), co oznacza (m.in.) ich obsługę tech-
niczną i serwis w kraju (za co bezpośrednio 
odpowiadają Wojskowe Zakłady Lotnicze 
Nr 1 S.A.). Do tego dojdą zapewne już pozy-
skiwane (w ramach programu „Albatros”) 
wyspecjalizowane BSP pionowego startu i lądo-
wania Schiebel S-100 Camcopter. Na tym etapie 
przewiduje się możliwość stałego stacjonowa-
nia pojedynczej maszyny średniej lub ciężkiej 
(plus maszyn bezpilotowych) lub dwóch 
maszyn lekkich (plus BSP).

do przechwytywania celów o prędkości ponad 
Ma 9. Najnowsze generacje takich układów 
(wykorzystujących pociski CAMM-ER, Aster-
-30NT, SM-6 czy SM-3) osiągają wartości rzędu 
Ma 12 do Ma 18. Przy wykorzystaniu rakiet 
SM-3 w wersji Block IIA (o Block IIB nawet 
nie wspominając) zdolności te są ograniczone 
w zasadzie już tylko prędkością orbitalną.

Do walki z celami nawodnymi oraz lądo-
wymi w pobliżu wybrzeża fregaty z programu 
„Miecznik” mają zostać uzbrojone w rakiety 
przeciwokrętowe RBS-15 Mk 3 i/lub (w przy-
szłości) najnowsze RBS-15 Mk 4 Gungnir. 
Mogą także – w razie potrzeby – wykorzysty-
wać już zakupione dla Morskiej Jednostki 
Rakietowej w Siemirowicach norweskie pociski 
typu NSM (od koncernu Kongsberg). Eksportowy 
wariant fregat dysponuje miejscem na stelaże 
dla (maksymalnie) czterech poczwórnych zesta-
wów (razem 16 kontenerów), co – notabene – 
zaprezentowano na grafice koncepcyjnej pod-
czas wspomnianej wcześniej konferencji pra-
sowej w Gdyni. Do tego dojdzie uniwersalna 
armata morska kal. 76,2 mm OTO Melara 
Super Rapid oraz dwa zestawy obrony bez-
pośredniej kal. 35 mm (np. OSU-35K lub 
OSU-35M z amunicją programowalną ABM 
i podkalibrową FAPDS-T oraz głowicą elektro-
optyczną ZGS). Ich uzupełnieniem będą sta-
nowiska wkm kal. 12,7 mm.

Mimo nadrzędnej funkcji AAW/BMD, pol-
skie fregaty rakietowe mają dysponować także 
zwiększonymi zdolnościami ASW, co oznacza nie 
tyko implementację dedykowanego uzbrojenia 
(oficjalnie podaje się tutaj dwie dwururowe 
wyrzutnie do torped lekkich Eurotorp MU90 
Impact), ale również odpowiednich sensorów, 
w tym sonaru podkilowego Thales BlueHunter 
(Kingklip Mk2) oraz odpowiednich stacji holo-
wanych w postaci Thales CAPTAS-4 i syste-
mów przeciwtorpedowych. Co jednak naj-
ważniejsze, okręty będą musiały dysponować 
własnymi statkami powietrznymi w postaci 
śmigłowców ASW oraz – zapewne – także 
specjalistycznymi pojazdami podwodnymi 
(szerokopojęta robotyka jest już od kilku lat jed-
nym z priorytetów przy projektowaniu jednostek 
morskich nowej generacji). Świadczy o tym 

Na jednostkach programu „Miecznik” 
podstawę systemów obserwacji 

technicznej ma stanowić radar Thales 
SM400, wykorzystujący do tego celu 

zespół czterech anten stałych 
(ścianowych) klasy AESA 2.0

Rakiety przeciwlotnicze MBDA CAMM 
są bardzo nowoczesną bronią. Część ich 

danych (w tym dane zasięgowe) jest 
niejawna. Generalnie, pociski te w wersji 

podstawowej są nowocześniejszą 
alternatywą dla ESSM (mają np. lepszy 
seeker i własności aerodynamiczne), 

natomiast wersja CAMM-ER może 
z powodzeniem konkurować 

z ESSM Block 2
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się bowiem w system, choćby z uwagi na 
wszechstronność oraz ekonomię eksploatacji. 
Umożliwią polskiej MW skuteczną ochronę 
strategicznie ważnych linii komunikacyjnych 
w dowolnym regionie oraz realizowanie 
kluczowych zobowiązań sojuszniczych. W razie 
otwartego konfliktu, okręty zapewnią – jakże 
potrzebny – parasol powietrzny nad praktycznie 
całym terytorium kraju (opcja uzbrojenia ich 
w pociski SM-6 ERAM o zasięgu ponad 370 km 
i SM-3 o zasięgu – w zależności od wersji – 
od 700 km do aż 2500 km jest tutaj jak naj-
bardziej możliwa). Z kolei, ewentualne pozy-
skanie ciężkich rakiet manewrujących pokroju 
np. RGM-109 Tomahawk Block Va i/lub 
Block Vb dałoby możliwość dalekosiężnego 
zwalczania celów morskich i lądowych. Pozy-
skanie tego typu jednostek da również moż-

liwość zaangażowania polskiego przemy-
słu, a jednocześnie spowoduje spełnienie 
wszystkich wymagań, które przed przy-
szłymi polskimi okrętami postawiono 
w Strategicznej Koncepcji Bezpieczeń-
stwa Morskiego, opracowanej w Biurze 
Bezpieczeństwa Narodowego. Nie bez 
znaczenia pozostaje istotne poszerzenie 
współpracy z NATO, w tym (m.in.) wejście 
w system obrony przeciwbalistycznej 
BMD (Ballistic Missile Defence) oraz 
aktywnej obrony obszarowej i zespołów 
operacyjnych okrętów.

*     *     *
W ciągu ostatnich kilku lat trwały 

niezliczone dyskusje na temat idealnego 
okrętu dla polskiej Marynarki Wojen-
nej. W czasie tych rozmów analizowano 
zalety różnych klas okrętów. Wymie-
niono także dziesiątki nazw i typów 
jednostek oraz systemów uzbrojenia. 
Dyskusje te zawsze kończyły się tą samą 
konkluzją: najlepszy będzie ten okręt, 
który można mieć możliwie jak naj-
szybciej, bo czas nie stoi w miejscu, a za-
grożenia „czają się tuż za rogiem”. Z tego 
powodu autorzy artykułu znaleźli się 
w gronie analityków, którzy wsparli – 

w miarę ich możliwości merytorycznych – 
projekt pozyskania w 2018 roku od Royal 
Australian Navy używanych (aczkolwiek grun-
townie zmodernizowanych) wielozadaniowych 
fregat rakietowych typu Adelaide. Z perspektywy 
czasu widać wyraźnie, że przydałyby się one 
tu i teraz, zwiększając nasz potencjał morski. 
Tym niemniej, realizacja programu „Miecznik”, 
zwłaszcza jego dynamika, mogą budzić dużą 
satysfakcję. Wybrany przez Polskę brytyjski 
projekt Typu 31 należał (bez wątpienia) do 
naszych faworytów. Wejście do linii nowych 
okrętów będzie oznaczało wręcz rewolucję 
technologiczną i skokowy wzrost możliwości 
bojowych polskiej floty wojennej.

B A N D E R A

odbicia wiązki elektromagnetycznej od jono-
sfery). Odpowiednia konstrukcja modułów 
antenowych, jakość wykonania oraz proces 
obróbki sygnałów mają zapewnić kompensację 
odchyleń wiązek oraz kompensację listków 
bocznych – zarówno własnej apertury ściano-
wej jak i anten sąsiednich. Stacja jest zdolna 
śledzić do 1000 obiektów jednocześnie (w tym 
BSP o minimalnej SPO) i naprowadzać do 
ośmiu rakiet na (co najmniej) cztery różne cele 
jednocześnie. Radar opracowano z myślą o na-
prowadzaniu pocisków z rodziny Standard, 
CAMM, ESSM, RGM-109, RGM-84 czy też 
RAM/SeaRAM. System Sea Master SM-400 
4A FF może być wykorzystywany także do 
kierowania ogniem artylerii okrętowej, wy-
krywania emisji elektromagnetycznych (ESM) 
i generowania zakłóceń (ECM), jak też mapo-
wania obszarów nadbrzeżnych. Zapewnia 
przy tym ciągłą, nieprzerwaną obserwa-
cję przestrzeni wokół okrętu w azymu-
cie 360° oraz 70° w pionie. Ponadto, jako 
stację wspomagającą wybrano (w miej-
sce radaru dalekiego zasięgu Thales 
SMART-L 3D, D) wielofunkcyjny radar 
Thales UK NS-50 4D. Ta stacja również 
dysponuje anteną klasy AESA, o wy-
miarach 2,5 m x 2,5 m (i masie 750 kg), 
tyle że rotacyjną, przy czym może znaj-
dować się ona pod specjalną kopułą 
ochronną. Pracuje w paśmie X (NATO 
I/J lub H/J), czyli 8,0–12,0 GHz. Jej 
moduły nadawczo-odbiorcze są rów-
nież zbudowane z GaN i są chłodzone 
powietrzem. Jednostka antenowa może 
obracać się z prędkością 60 obr./minutę. 
Stabilizacja wiązek nadawczych i od-
biorczych jest realizowana elektronicz-
nie. Zasięg instrumentalny jest określany 
na 80 km względem obiektów morskich 
i 180 km względem celów powietrznych.

Przeciwlotnicza rola polskich fregat, 
jak również perspektywa służby przez 
następne 30-40 lat, wymuszą zmianę 
podejścia odnośnie systemów zasilania 
i chłodzenia, co znajdzie odzwier-
ciedlenie także w napędzie. Na fregatach 
AAW/BMD typu Iver Huitfeldt jest on zgru-
powany w układzie CODAD (COmbined 
Diesel And Diesel engines), w skład którego 
wchodzą cztery silniki wysokoprężne MTU 
8000 20V M70 o mocy po 8,2 MW każdy. 
Jest to bardzo dobry system dla okrętów ASW, 
gdzie liczy się cicha praca napędu (i, general-
nie, możliwie jak największe wyciszenie 
okrętów) oraz wysoka autonomiczność umoż-
liwiająca operowanie w morzu przez wiele 
dni bez konieczności przeprowadzenia RAS – 
Replenishment At Sea (o wejściu do bazy nie 
wspominając). Dla okrętu obrony powietrznej 
zapas mocy elektrycznej może być jednak 
(w perspektywie lat) niewystarczający. Przy 
tym układzie napędowym, okręty korzystają 

bowiem z oddzielnych agregatów i tak np. na 
typie Iver Huitfeldt elektrownię tworzą dwa 
agregaty Leroy Somer z silnikami wysoko-
prężnymi Caterpillar CAT 3512B o mocy 
1360 kW każdy i dwa agregaty Leroy Somer 
z silnikami wysokoprężnymi CAT 3508B 
o mocy po 920 kW każdy, co daje łączną moc 
nominalną 4560 kW. Brytyjskie fregaty typu 
Inspiration będą dysponowały jeszcze mniej-
szą łączną mocą (3600 kW). Teoretycznie, 
najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby więc 
zastosowanie albo napędu turboelektrycznego 
(o ile zdecydowano by się na turbiny) w ukła-
dzie CODLAG (Combined Diesel-Electric 
and Gas turbine) lub napędu opartego na sil-
nikach elektrycznych, zasilanych przez silniki 
wysokoprężne w układzie CODLAD (Combi-
ned Diesel-Electric and Diesel). Ostatecznie 

oba rozwiązania okazały się jednak niemożliwe 
do zastosowania w tym konkretnym projekcie 
i – w konsekwencji – wymaganej mocy trzeba 
będzie poszukać (m.in.) w mocniejszych agre-
gatach (o mocy nominalnej 5500-6000 kW 
każdy) oraz – po prostu – bardziej rozbudo-
wanej elektrowni okrętowej, a sam napęd pol-
skich fregat pozostanie w układzie CODAD. 
Okręty programu „Miecznik” mają (w każdej 
sytuacji) osiągać prędkość maksymalną co 
najmniej 28 węzłów i dysponować auto-
nomicznością wynoszącą 30 dób.

Wejście w kooperację z doświadczoną 
w przemyśle okrętowym Wielką Brytanią 
wydaje się dobrym i zarazem perspektywicz-
nym pomysłem. Jednostki programu „Arrow-
head 140” w wersji AAW idealnie wkomponują 

 Nadbudówka fregaty obrony powietrznej HDMS „Peter 
Willemoes” (F 362) typu Iver Huitfeldt. Widoczne anteny 

ścianowe radaru Thales APAR 3D, a także kopuły 
ochronne anten systemów SATCOM (po bokach) 

oraz WRE (na szczycie)

Sławomir J. Lipiecki, Maciej Matuszewski
irbis@warships.com.pl
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Przebudowany superdrednot 
USS „Arizona” (BB-39) prezentuje swoją 

doskonałą dzielność morską podczas 
marszu na wzburzonym Pacyfiku

co okazało się nad wyraz dobrym posunię-
ciem. Boki w przedniej części miały grubość 
254 mm (10”), a w tylnej 228,6 mm (9”) pan-
cerza typu CKC na 25,4 mm (1”) poszyciu ze 
stali specjalnej STS. Tylne ściany miały grubość 
228,6 mm pancerza CKC na 25,4 mm poszy-

Ponadto, w system opancerzenia wliczały 
się: barbety i wieże artylerii głównej, maszyna 
sterowa oraz GSD (ang. Conning Tower). Linię 
dosyłania amunicji oraz magazyny pocisków 
i (częściowo) ładunków miotających zabez-
pieczały także potężnie opancerzone barbety 
(330 mm pancerza typu CKC). Równie solidnie 
opancerzono wieże armat artylerii głównej, 

bomby lub pocisku i zerwać czepiec balistycz-
ny, zaś miękka struktura płyt ze stali NS oraz 
poszycia ze stali MS miała rozłożyć energię 
na jak największej powierzchni przez reduk-
cję siły działającej punktowo (absorbcja), 
ochronić system opancerzenia przed pęka-
niem oraz ograniczyć liczbę wstrzeliwanych 
w głąb kadłuba odłamków (o ile udałoby się 
całkowicie powstrzymać pocisk).

Ciężki pocisk przeciwpancerny, który nie 
zostałby całkowicie powstrzymany przez 
pokład główny, wciąż stanowiłby jednak realną 
groźbę dla okrętu. Nawet mając wytraconą 
energię kinetyczną, zerwane czepce i urucho-
miony zapalnik, mógłby siłą bezwładności 
pokonać jeszcze sporą odległość nim by eks-
plodował. W związku z tym, poniżej głównego 
pokładu pancernego zastosowano specjalny 
pokład przeciwodłamkowy (tzw. Plunging Fire 
Deck) o łącznej grubości 38,1 mm (25,4 mm war-
stwa stali specjalnej STS ułożona na 12,7 mm po-
szyciu ze stali MS). Jego zadaniem było 
zatrzymanie resztek pocisku oraz zaabsor-
bowanie efektu eksplozji głowicy bojowej 
(ang. „Plunging Fire”) lub wychwycenie 
odłamków, które mogłyby oderwać się od 
głównego pokładu pancernego. Pokład ten 
skosami łączył się z dolną krawędzią pancerza 
burtowego. Skosy pokładu wyłożono nieco grub-
szymi płytami (38,4 mm stali specjalnej STS 
ułożono na 12,7 mm podkładzie stali konstruk-
cyjnej MS), gdyż ewentualne ciężkie odłamki 
utwardzanego powierzchniowo (nawęglanego) 
pancerza burtowego plus korpus pocisku 

ciu STS, zaś dachy (przytwierdzone do 
masywnych wzdłużników ze stali MS wyło-
żonych 25,4 mm poszyciem ze stali STS) 
składały się z płyt pancerza jednorodnego 
typu B Mod. 1 o grubości 127 mm (5”), co było 
równoważnikiem jednolitej płyty z nowszej 
stali STS o grubości 137 mm (5,4”). Na uwagę 
zasługują niezwykle grube płyty czołowe 
każdej z wież (457,2 mm, czyli 18” pancerza 
typu CKC na podkładzie 25,4 mm stali spe-
cjalnej STS) . Konstruktorzy obawiali się, że 
przy ich niewielkiej szerokości, wycięcie 
trzech dużych otworów na lufy armat osłabi 
wytrzymałość płyt na uderzenia, dlatego też 
postarali się, by były one wyjątkowo solidne. 

Główne stanowisko dowodzenia (GSD) zo-
stało również potężnie opancerzone. Pokry-
wający je pancerz (typu B Mod. 1) miał na całej 
powierzchni 406 mm grubości, na podkładzie 
101,5 mm stali STS. Przewody odprowadzające 
spaliny do kominów zostały osłonięte płytami 
pancernymi o łącznej masie 467 ton. Ich pod-
stawa miała kształt pancernego sześciokąta. 
Boki prostopadłe do osi symetrii okrętów po-
siadały płyty o grubości 229 mm stali CKC, 
pozostałe zabezpieczono pancerzem o grubości 
330 mm u podstaw komina, zmniejszającej się 
do 229 mm na poziomie głównego pokładu pan-
cernego. Każda z płyt spoczywała na podkładzie 
100 mm drewna teakowego i 25,4 mm poszycia 
ze stali MS. 

Całkowita masa opancerzenia (liczona 
w tonach angielskich – 1 ts = 1016,04 kg) 
sięgała 12000 ts (w tym masa samego tylko 

pancerza ciężkiego, nawęglanego – 8422 ts), 
a więc około 40% wyporności standardowej 
pancerników. Była tym samym ponad dwa 
razy większa niż na okrętach liniowych typu 
New York. Warto przy tym zaznaczyć, że 
okrągły kształt barbet, profilowane wieże, 
czy też GSD zwiększały rzeczywisty ekwiwa-
lent odporności zastosowanych przy ich kon-
strukcji płyt pancernych aż o około 70% (tym 
niemniej, przy każdym kącie kursowym do 

Pancernik (superdrednot) 
USS „Pennsylvania” (BB-38) – według 

stanu z 1941 roku

byłyby znacznie trudniejsze do zaabsorbowania 
niż lekkie elementy stali jednorodnych i kon-
strukcyjnych z wyższych pokładów. Pokłady  
wraz z pancerzem burtowym i grodziami 
tworzyły pancerną skrzynię (tzw. cytadelę) 
bez dna. Posługując się dużym uproszczeniem, 
można nawet powiedzieć, że amerykańskie 
pancerniki stały się od tamtego czasu pancer-
nymi prostopadłościanami z dobudowanymi 
(do celów żeglugowych) dziobem i rufą. 
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Należy wziąć pod uwagę, w jakich 
czasach budowano tamte przeło-
mowe okręty liniowe i jakie były 
wówczas dostępne technologie. 

Praktycznie, dopiero w latach 30. XX wieku, 
dzięki produkcji wysokiej jakości pancerza 
jednorodnego, możliwe stało się całkowite 
powstrzymanie pocisku/bomby przez pojedyn-
czy pokład.

„All or nothing” – 
ciąg dalszy
Stało się więc oczywiste, że spadający pod 

dużym kątem pocisk APC należy jak najszyb-
ciej zdetonować przez wczesne uruchomienie 

jego zapalnika, nim dotrze w głąb kadłuba 
(Amerykanie stosowali np. pociski przeciw-
pancerne ze zwłoką 0,03 sekundy, zaś Japoń-
czycy ze zwłoką aż 0,4 s). W związku z tym, 
główny pokład pancerny miał od tamtego 
czasu spełniać wyłącznie funkcję inicjacyjną 
(zrywać czepce ochronne, deformować pocisk, 
spowalniać go i uruchamiać jego zapalnik, 
a przy odrobinie szczęścia – detonować). By 
mógł skutecznie spełniać swoją rolę, musiał 
być, oczywiście, odpowiednio gruby. Prze-
prowadzone próby dowiodły, że wobec ówczes-
nych pocisków wystarczająca była jednolita 

warstwa około 50 mm stali ulepszanej ciepl-
nie STS. Amerykanie poszli jednak w swoich 
kalkulacjach dużo dalej. 

W celu zabezpieczenia wnętrza kadłuba 
przed odłamkami, główny pokład pancerny 
skonstruowano z dwóch 32-milimetrowych 
(razem 64 mm) warstw płyt ze stali niklowej 
(wysokostopowej) NS (Nickel Steel) i specjal-
nej STS. Całość przytwierdzono do poziomego 
poszycia kadłuba o grubości 12,7 mm stali 
konstrukcyjnej MS (Medium/Mild Steel). 
Sztywna warstwa stali specjalnej STS miała 
za zadanie spowodować reakcję zapalnika 

Kontynuując opis techniczny okrętu liniowego (superdrednota) USS „Arizona”, należącego 
do typu Pennsylvania, trudno nie zauważyć, że – mimo ówczesnych ograniczeń technologicznych – 
starano się dobierać materiały z tak zwanej „najwyższej półki”, niespecjalnie przejmując się 
przy tym kosztami. Tym niemniej, warstwowa konstrukcja głównego pokładu pancernego, 
z dzisiejszej perspektywy, nie wydaje się najlepszym pomysłem.

CZĘŚĆ 3

Symbol 
amerykańskiej 

niezłomności

1. USS „Pennsylvania” (BB-38) po 
pierwszej wojennej modernizacji, 

sfotografowany 2 marca 1942 r. w San 
Francisco. Dysponował już radarami, 

w tym kierowania ogniem Mk 3 i Mk 4 
oraz obserwacyjnym CXAM-1.

2. Pomost nawigacyjny przebudowanego 
pancernika USS „Arizona” (BB-39) 

w latach 30. XX wieku 
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okrętu przeciwnika istnieje – aczkolwiek bardzo 
wąski – pionowy pas powierzchni zaokrąglonej, 
w który pocisk uderza tak, jak przy najdogod-
niejszym do przebicia pancerza kącie upadku 
wynoszącym 90°). Także pas burtowy miał – 
w rzeczywistości – znacznie większy ekwiwa-
lent odporności, bowiem okręty niemal nigdy 
nie walczą ze sobą idąc względem siebie ideal-
nie równolegle (zwykle odbywa się to na więk-
szych lub mniejszych kontrkursach, co oznacza 
inny kąt padania pocisków). Generalnie, 
opracowany dla amerykańskich superdredno-
tów system „All or nothing” okazał się najlep-
szym z możliwych rozwiązań ochronnych dla 
oceanicznych okrętów liniowych. Był tak 
udany, że z czasem stał się ogólnie przyjętym 

w 1,22-metrowych (4 ft) odstępach. Ochrona 
podwodna składała się z systemu grodzi po-
przecznych i wzdłużnych oraz zbiorników 
dna podwójnego (potrójnego na wysokości 
kotłowni). Kadłub podzielono grodziami po-
przecznymi typu pełnego (bez przepustów) na 
23 główne przedziały (sekcje). Niezatapial-
ność oceniono na pięcioprzedziałową, co – 
w praktyce – oznaczało, że nawet całkowite 
zalanie dowolnych pięciu sekcji kadłuba (od 
dna po pokład górny), nie groziło utratą okrętu. 

Masa pustego kadłuba (liczona w tonach 
metrycznych 1 t = 1000 kg) wraz z nadbudów-

dzielnością morską i statecznością, zwłaszcza 
przy wyporności bojowej. Wynikało to głównie 
z korzystnego stosunku długości do szerokości 
kadłuba (w wypadku pancerników typu Penn-
sylvania około 6:1 na linii wodnej). Także 
współczynniki pełnotliwości podwodzia były 
wysokie. Amerykańskie okręty liniowe osią-
gały maksymalną szerokość (USS „Arizona” 
29,57 m) już w niewielkiej odległości od rufy 
i dziobu. Taki kształt i konstrukcja umożliwiały 
(m.in.) pogłębienie systemu obrony przeciwtor-
pedowej oraz jego ujednolicenie na poszczegól-
nych wręgach, a także doskonale zdały egza-
min podczas długoletniej służby, w toku której 
okręty niejednokrotnie przebywały w morzu 
kilka miesięcy, operując w każdych warunkach 

USS „Arizona” (BB-39) sfotografowany 
w latach 20. ubiegłego wieku, niedługo 

po pierwszej modernizacji. Uwagę zwracają 
obudowane platformy na szczycie obu 

masztów oraz przeszklone galeryjki 
w połowie ich wysokości, mieszczące 
w swym wnętrzu systemy kierowania 
ogniem Vickersa dla artylerii średniej

standardem światowym. Wprowadzono go 
jednak w innych flotach stanowczo za późno 
(np. w Japonii jedynie na ostatnich pancer-
nikach, typu Yamato), zaś w wypadku Niemiec 
i Włoch – wcale.

Konstrukcja
Okręty liniowe typu Pennsylvania miały 

długość całkowitą 185,32 m (182,88 m na linii 
wodnej i 181,64 m między pionami). Zostały 
podzielone na 150 wzmocnionych wręg głów-
nych – ramowych (ang. armored frames) – 

kami i wyposażeniem (jednak bez pancerza 
lekkiego i ciężkiego, uzbrojenia, siłowni oraz 
urządzeń) wynosiła 11808 ton, zaś wyporność 
standardowa sięgała 29 625 ton. Masę nie-
zbędnego wyposażenia bojowego, jakie okręty 
mogły zabrać, oceniono na około 1772 tony, 
co dawało wyporność normalną (bojową) wy-
noszącą 31397 ton.

Wszystkie amerykańskie pancerniki z począt-
ku XX wieku cechowały się wyjątkowo dobrą 

pogodowych (nawet w tajfunach). Burtowy 
system biernej obrony podwodnej części 
kadłuba zwykle zwężał się ku dziobowi i rufie, 
z powodu mniejszej w tym rejonie szerokości 
kadłuba. Podobnie było na pancernikach 
amerykańskich, ale owo zwężenie nie było 
tak silne i gwałtowne jak na zagranicznych 
okrętach. Ponadto, duża szerokość kadłuba 
umożliwiała zastosowanie systemu w pełnym 
wymiarze jego głębokości na znacznie dłuższym 

USS „PENNSYLVANIA” (BB-38) W 1942 ROKU
Zład boczny z opisem systemu opancerzenia oraz rzut drugiego pokładu platformowego (bottom deck) z podstawowym opisem biernego 

systemu ochrony podwodnej części kadłuba w oparciu (m.in.) o dokumentację techniczną General Arranement of Armor ze stoczni Fore River 
Shipbuilding  CO. w Quincy, dokumentację remontową USS „Pennsylvania” ze stoczni Puget Sound Naval Shipyard w Bremerton oraz dane 

taktyczno-techniczne z książki N. Friedmana „U.S Battleships”. Barbety, pancerz burtowy oraz pancerne GSD  przedstawiono na rzucie górnym 
jedynie w celach poglądowych. W rzeczywistości, elementy te nie znajdowały się na dolnym pokładzie platformowym.
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Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Przebudowany okręt liniowy 
USS „Pennsylvania” (BB-38) w śluzie 
Kanału Panamskiego we wczesnych 

latach 30. ubiegłego wieku

Nr 2, pancerne główne stanowisko dowodze-
nia (GSD) wraz z pomostem nawigacyjnym 
oraz dwie wolnostojące armaty artylerii śred-
niej kal. 127 mm. Pancerne GSD, o przekroju 

odcinku burty. Duże zanurzenie (ok. 9,4 m przy 
wyporności bojowej lub 8,7 m przy wyporności 
normalnej) i szerokość na linii wodnej, czyniły 
z pancerników typu Pennsylvania (a także później-
szych) bardzo stabilne platformy artyleryjskie.

Pas burtowego pancerza typu CKC o gru-
bości 343 mm (13,5”) ciągnął się od wręgi 
głównej Nr 18 do wręgi głównej Nr 131. Okręty 
otrzymały łącznie 7 pokładów wykonanych 
z arkuszy stali MS: pokład dziobowy 
(weather deck), pokład górny tzw. „bom-
bowy” (main deck-bomb deck), główny 
pokład pancerny (main armored deck), 
pokład przeciwodłamkowy „łapiący” 
(third deck – plunging fire deck), dwa 
pokłady częściowe (platform decks) o gru-
bości 12,7 mm każdy i pokład wodoszczel-
ny (hold water deck) o grubości 19,2 mm 
(amerykańska terminologia nazewnictwa 
poszczególnych pokładów różni się od 
tej stosowanej przez inne floty).  

Dno pancerników było podwójne na całej 
długości kadłuba, a w rejonie kotłowni 
potrójne. Spełniało ono rolę podstawy 
dla fundamentów maszyn i urządzeń w re-
jonie siłowni. Stanowiło również zabez-
pieczenie przed wybuchami min i głęboko 
nastawionych torped. Składało się ze 
zbiorników o grubości poszycia dennego 
i bocznego 16,6 mm (0,65”) i górnego o gru-
bości 9 mm (0,35”). Całość wykonano ze 
stali MS. Zbiorniki denne wypełniano 
paliwem lub wodą balastową, co dodat-
kowo podnosiło walory ochronne systemu. 
Urządzenia napędowe i wyposażenie 
opierały się na trzecim dnie kadłuba za 
pośrednictwem podkładek przeciwwibra-
cyjnych (stosowane na ogół elastyczne 
podkładki tłumiące zmniejszają drgania 
podczas normalnej eksploatacji, przekazywane 
przez maszyny na konstrukcję kadłuba, a w razie 
eksplozji osłabiają siły udarowe). 

Wznosząca się na pokładzie głównym nad-
budówka posiadała jeden, początkowo niewielki, 
pokład ciągły (zwany spardekiem), oznaczony 
symbolem 01. Z przodu tego pokładu usytu-
owano barbetę wieży armat artylerii głównej 

wisko dowodzenia. Wnętrze GSD połączono 
z pomieszczeniami w cytadeli pancernej za 
pomocą rury komunikacyjnej, biegnącej 
wewnątrz opancerzonej (406 mm pancerza 
jednorodnego typu B na podkładzie 101,6 mm 
stali STS Mod. 1) kolumny. Pancerniki typu 
Pennsylvania zaprojektowano pod kątem 
pełnienia funkcji jednostek flagowych Floty 
Pacyfiku, w związku z tym otrzymały szereg 

dodatkowych pomieszczeń sztabowych 
i mieszkalnych oraz specjalną, dwukon-
dygnacyjną wieżę dowodzenia.

Tuż za przednią nadbudówką umiesz-
czono wolnostojący, masywny komin 
odprowadzające gazy spalinowe z ko-
tłów okrętowych. Komin zaopatrzono 
w niewielką kapę, mającą za zadanie 
odprowadzanie spalin do tyłu i zabez-
pieczenie stanowisk obserwacyjnych 
oraz kierowania ogniem przed zadymia-
niem. Po obu stronach komina ustawio-
no parę silnych masztów kolumnowych, 
spełniających rolę wsporników dla dźwi-
gów pomocniczych, służących do ob-
sługi szalup okrętowych i wczesnych 
konstrukcji pokładowych samolotów 
rozpoznawczych amerykańskiej floty.

Cechą odróżniającą z zewnątrz pan-
cerniki US Navy od wszystkich zagranicz-
nych jednostek tej klasy były dwa 
masywne maszty kratownicowe z niewiel-
kimi platformami na szczycie (mogły 
być one opuszczane, a ich stengi skła-
dane – np. podczas przechodzenia okrętu 
pod mostem). W wypadku pancerników 
typu Pennsylvania, maszty te miały aż 
42,67 metra (140 stóp) wysokości. W ich 
połowie zainstalowano pomosty reflek-
torów bojowych oraz platformy daloce-

lowników dla artylerii średniej. Przeprowa-
dzone testy dowiodły słuszności koncepcji 
stosowania masztów tego typu. W związku 
z tym, stały się one na długo wyróżnikiem 
sylwetek amerykańskich okrętów artyleryj-
skich (nie tylko pancerników).

eliptycznym, składało się z dwóch poziomów: 
górnego – na którym usytuowano centralę 
kierowania ogniem artylerii i sterownię wraz 
z urządzeniami kontrolnymi okrętu (m.in. za-
pasowe koło sterowe wraz z jego kolumną, log, 
repetytor żyrokompasu, kompas magnetyczny 
oraz telegrafy maszynowe) oraz najniższego – 
na którym umieszczono admiralskie stano-

USS „Arizona” (BB-39) podczas prac wyposażeniowych 
po zakończonej wielkiej przebudowie, w wyniku której 

otrzymano praktycznie nowy okręt
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w podchorążackim szyku. Warto było pokonać 
te tysiące mil morskich, by stać się symbolicz-
nym kawałkiem polskiej morskiej historii.

Nieodłączny bankiet na pokładzie okrętu był 
wykwintny i dystyngowany w formie oraz treści. 
Ambasador RP Agnieszka Morawińska, admi-
ralicja Royal Australian Navy oraz miejscowi 
notable toczyli rozmowy, zachwyceni naszą 
gościnnością. Serwowano tylko tzw. szlachetne 
trunki. Białych alkoholi nie podawano, a właśnie 
o nie dopytywało się wielu gości. Sława „polskiej 
szarlotki” dotarła z Cape Town także tutaj... 

Wyrwałem się z tłumu na pokładzie do 
„city”, by poczuć przynajmniej cząstkę klimatu 
miasta. Co jednak można obejrzeć przez dwie 
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Sobotnie popołudnie spędziliśmy na sportowo w Plumpton. Tamtejszy polonijny ośrodek sportowy 
otworzył przed nami swoje gościnne progi, zapraszając na mecz piłki nożnej. Staraliśmy się, ale nogi na 
boisku nie niosły, piłka nie słuchała  i płuca jakby kurczyły się szybciej od nadmiaru wysiłku. Ponieważ 
polonijny zespół to był nie byle jaki przeciwnik, grający na co dzień w australijskiej drugiej lidze, więc 
„pogonili” nas niemiłosiernie. Wynik meczu „7-2” był chyba tak dla zabawy. Z kolei rewanż w „siatkę” 
wygraliśmy „3-0”, gdyż w tym kraju volleyball dopiero raczkował, więc Grzegorz Piątek et consortes 
pokonali rywali przysłowiową lewą ręką. Potem, jak zwykle, przyjęcie w kawiarni, z uroczystą kolacją.

1. Kształtowanie twardych, morskich 
charakterów podchorążych AMW.

2. Oficjalne przyjęcie recepcyjne na 
pokładzie polskiego okrętu szkolnego 

w Sydney. Wśród gości specjalnych był 
kmdr w st. spocz. Wojciech Francki, były 
dowódca niszczyciela ORP „Błyskawica”

W niedzielę rano, 15 czerwca, 
„zacumowaliśmy” w „morskim 
salonie” w Darling Harbour. Tam 
odbyła się uroczystość wręczenia 

weteranom walk pod Tobrukiem w 1941 roku – 
polskim i australijskim – medali nadanych 
przez ówczesnego prezydenta RP L.Wałęsę. 
To była jednakże tylko uwertura do uroczystości, 
której bohaterem był kmdr w st. spocz. Wojciech 
Francki – legendarny dowódca niszczyciela 
ORP „Błyskawica”. Wyraźnie już schorowany 
i nie tak dziarski jak w latach wojny, ale nadal 
o żywym umyśle, spojrzał z dużą dumą na 
powiewającą na rufie „biało-czerwoną”, odda-
jąc jej honor. Zaś tuż potem wręczył dowódcy 
„Iskry” kmdr. por. Czesławowi Dyrczowi swój 
osobisty, pamiątkowy sekstant, jako dar dla 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Symboliczna sztafeta pokoleń: wojennego – z jego 
bitewną traumą; naszego – nie znającego 
wojennych okropieństw oraz najmłodszego –
przejętego powagą chwili, widniejącą na twarzach 

godziny? Pospacerować po The Rocks, wypić 
kawę bez konieczności bawienia rozmową 
kogokolwiek, siedząc przy stoliku zamknąć 
oczy i zobaczyć dom oraz Oksywie… 
Zadzwoniłem przy okazji z pobliskiej budki 
telefonicznej do córki, która wtedy bawiła się 
w au-pair w Kolonii, doskonaląc język niemiecki, 
zaś żona była u niej w krótkich odwiedzinach. 
Niestety, poszły akurat na zakupy. Pech? Może.

Zacząłem więc spacerować, chłonąc to serce 
miasta. Wiem, że to absurd, ale natrętnie pulso-
wała mi w głowie myśl, że ten kawałek Sydney 
wart jest powrotu. Marzenie… Rozglądałem 
się za jakąś fontanną, by wrzucić parę australij-
skich centów, ale żadnej nie było. Szkoda.

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 14
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1. ORP „Iskra” sztormuje na 
wzburzonych falach Morza Tasmana. 

2. Życie towarzyskie w mesie okrętowej. 
Nudy panie, nudy na tym oceanie...

Z budką telefoniczną mieliśmy małą przygodę, 
bodajże w dniu, kiedy zamiast do Gór Błękitnych 
pojechaliśmy przez ocean buszu zwiedzać jakąś 
zaporę wodną. I tamże, w krzakach zwanych 
z australijska buszem, stała samotna budka 
telefoniczna. Oryginalna i gotowa w każdym 
calu do połączenia chętnego z każdym miej-
scem w świecie. Czy naprawdę? Sprawdziłem – 
w kieszeni brzęczało trochę monet, więc wbiłem 
ambitnie „48” i „58”, potem numer domowy 
i usłyszałem długi sygnał. Niesamowite! 

Poniedziałkowe przedpołudnie przeznaczono 
na przygotowanie się do wyjścia w morze. 
Wprawdzie była to perspektywa następnego 
dnia, ale były do zapłacenia rachunki, raz jeszcze 
należało uzupełnić prowiant i wodę.

Ostatni wieczór w Sydney spędziliśmy 
w naszym konsulacie. Oficjalne przyjęcie na 
sztywno i stojąco, wśród tych samych gości jak 
dzień wcześniej na „Iskrze”. Stoły zastawione 
kanapkami i serami, do tego tylko wina. 
Oficjalne przemówienia, wędrujące z rąk do 
rąk suweniry – atmosfera może i sympatyczna, 
ale raczej nie dla młodszego pokolenia. 

Nie był to jednak dla mnie koniec tego tak 
mile zaczętego wieczoru, bowiem  pojawili się 
poznani tutaj polscy znajomi i wręcz porwali 
Waldka , Piotra i mnie do swojego domu, gdzie 
przyszło nam obchodzić imieniny małżonki 
gospodarza. Trwały one na tyle długo, by móc 
o świcie stwierdzić, że o tej porze w Sydney 
robi się już naprawdę gorąco…

ładunkiem serdeczności, wyciskającej łzy z oczu. 
Może dobry los pozwoli spotkać się jeszcze? 
Może sprawdzą się słowa znanej piosenki „Auld 
Lang Syne” szkockiego poety Roberta Burnsa?

Na pokładzie ORP „Iskra” towarzyszył nam 
kapelan Krzysztof Gębski, który zszedł dopiero 
z pilotem. Parada burtowa była naprawdę długa, 
gdyż komendę do rozejścia się usłyszeliśmy 
dopiero wychodząc na pełne morze. Pożegna-
liśmy Sydney – pełne atrakcji i swoistej australij-
skiej urody oraz gościnności, szczególnie tej 
w wydaniu polonijnym. Potem już tylko nie-
zmiennie stały punkt programu – tzw. od-

uroczej stolicy Nowej Południowej Walii.
Do naszej załogi dołączył pan Leszek Kula. 

Polak, mieszkaniec Hobart, nadal praktykujący – 
mimo swojego wieku – architekt, a przy tym  
zapalony żeglarz i jeszcze lepszy gawędziarz 
(co się okazało już wkrótce…). Na kontynencie 
australijskim pojawił się w 1951 roku, ale 
o swoich wojennych i powojennych losach nie 
chciał za bardzo opowiadać. Cóż, przywoływanie 
wojennej traumy nie budziło w nim widocznie  
przyjemnych wspomnień. Mieszkał w kabinie 
załogi, zwanej „tramwajem”, w towarzystwie 
Bruna i reszty okrętowych żartownisiów. Idąc 
z nami w morze realizował swoją życiową idée 
fixe – opłynąć pod żaglami Horn! I zapłacił za 
to krocie – dosłownie! A było to tak. W ostatnie 
popołudnie w Sydney dowódca „Iskry” polecił 
zaokrętować cywila, określając wysokość 
wpłaty według symbolicznej stawki dziennej, 
przeliczonej przez liczbę dni rejsu do portu 
Ushuaia. Rozkaz! Decyzje zapadły widocznie 
wcześniej i na innym niż okrętowy szczeblu. 
Policzyłem więc ambitnie – do Wellington 
mieliśmy płynąć jakieś dziesięć dni, tam trzy 
doby postoju i potem miesiąc do Ushuaia. 
Wyszło razem niecałe 1000 AUD. Słysząc to 
pan Leszek, z twarzą rasowego pokerzysty, 
wyciągnął z podręcznej torby pliki banderolo-
wanych banknotów, układając z nich niezłą 
górkę. Spojrzałem z lekka zaskoczony, mówiąc  
po chwili, że to stanowczo za dużo, ale padła 
szybka riposta: „Macie za dużo pieniędzy?”. 

twarzanie gotowości bojowej w „objęciach” 
własnej, okrętowej koi. 

Wracaliśmy powoli do okrętowej równowagi 
po Sydney, bo trzeba przyznać, że pobyt tamże 
wyczerpał siły wielu z nas. Nie dość, że ogrom 
spotkań oficjalnych, to doszły zobowiązania 
towarzyskie, jako efekt znajomości zawartych 
w Ashfield czy Plumpton. I właśnie te prywatne 
spotkania kosztowały dużo zdrowia, bo świeżo  
poznani rodacy nie żałowali czasu ani starań, by 
zaznajomić chętnych z ciekawymi zakątkami 

Bruno zaklina rzeczywistość...

Rano o godz. 10.00 wyszliśmy w morze, 
żegnani przez grupę Polaków i oficjeli z Royal 
Australian Navy. Zjawili się oczywiście także 
nasi nowi polonijni znajomi. Widząc ich 
zasmucone twarze podejrzewałem, że i moja 
nie wyglądała wcale lepiej. A może to tylko 
efekt nieprzespanej nocy? Francuzi mawiają 
w takich momentach, że „…odjechać to jakby 
trochę umrzeć…”. Jeśli oni, to my także. Kilka 
dni w porcie, co dobrze widziałem po dotych-
czasowych naszych pobytach, zostawiało zawsze 
mniejsze lub większe, w zależności od sytuacji, 
szramy na duszy. Tamtego dnia, zważywszy na 
okoliczności, były tak wielkie, jak cięcia sar-
macką szablą. Zostawiałem w Sydney może nie 
przyjaciół, ale na pewno ludzi z niespotykanym  

Odpowiedziałem, że na razie nie głodujemy, na 
co mój interlokutor rzucił krótkie: „Stać mnie 
na realizację marzenia, więc daję”. Przekazał 
20 tysięcy AUD za nieco ponad 40 dni rejsu!

Morze Tasmana przywołało załogę natych-
miast do porządku. Powiało zimnem i deszczem. 
Okręt zmagał się z falą i wiatrem, my zaś 
z chwiejbą i posiłkami – zupą z kubka i gonitwą  
po talerzu i stole ziemniaków, zmieniających co 
rusz adresata. Była i nowa dobra wiadomość –  
nie idziemy jednak do Valparaiso. Oficjalnie 
jeszcze nikt nic nie wiedział, ale wszystko 
wskazywało na to, że o Chile mogliśmy powoli 
zapominać. Dobra? Raczej tak.

kmdr por. rez. Leszek Derlacz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Uroczyście na Skwerze Kościuszki

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

asyście – złożono kwiaty przed pomnikiem „Polska Morska”.
Przed Okrętem-Muzeum ORP „Błyskawica”, w trakcie apelu, 

wygłoszono przemówienia okolicznościowe. Z pokładu historycznego 
niszczyciela, symbolu chwały polskiej floty wojennej, oddano salut 
świąteczny złożony z 21 strzałów armatnich. Zastępca inspektora MW 
kadm. Krzysztof Zdonek wręczył patenty dowódcom okrętów oraz 
wyróżnienia zasłużonym żołnierzom. 

Przy Nabrzeżu Prezydenta odbył się piknik marynarski połączony 
z prezentacją sprzętu wojskowego i hydrograficznego. Uczestnicy 
mogli zwiedzić jednostki zacumowane w centrum Gdyni: korwetę 
patrolową ORP „Ślązak”, okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz” 
oraz mały okręt rakietowy ORP „Piorun”. Obchody uświetnił (m.in.) 
występ Orkiestry Reprezentacyjnej MW.

Wcześniej – 24 czerwca – na Cmentarzu MW w Gdyni-Oksywiu 
oddano hołd bohaterom spoczywającym w Kwaterze Pamięci, w tym 
obrońcy Wybrzeża w 1939 roku i dowódcy Floty adm. floty Józefowi 
Unrugowi. Złożono również kwiaty na grobach: wiceadm. Adama 
Mohuczego, wiceadm. Piotra Kołodziejczyka i adm. floty Ryszarda 
Łukasika. W Kościele Garnizonowym MW na Oksywiu odprawiono 
mszę św. w intencji polskiej MW, połączoną z odsłonięciem tablicy 
upamiętniającej 100 lat morskiego wyższego szkolnictwa wojskowego.
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Termin ten pochodzi od łacińskiego 
czasownika procrastinare – odłożyć 
na jutro. Zwlekanie możemy podzielić 

na dwa etapy. Pierwszy to impuls, by przełożyć 
jakąś sprawę na później. Drugi etap następuje 
zaraz po pierwszym. Zaczynamy wtedy szukać 
wymówek i tłumaczyć swoje zachowanie.

Ludzie zwlekają z różnych powodów. Może 
to być, między innymi, niska tolerancja na 
frustrację i uciekanie przed dyskomfortem, 
brak pewności siebie, warunkowe poczucie 
własnej wartości lub perfekcjonizm. Niektórzy 
perfekcjoniści, załamani opóźnieniami spo-
wodowanymi przez zwlekanie, starają się 
nadrobić stracony czas. Okresowo wywierają na 
siebie ogromną presję. Nie odczuwają jednak 
przy tym satysfakcji z wykonywanych 
zadań. Inni rzucają się w wir pracy, albo 
skupiają się na sprawach, które wcale 
nie są najważniejsze.

Podobnie dzieje się w wypadku osób, 
które charakteryzują się niskim poczu-
ciem własnej wartości. One unikają 
wyzwań i możliwości, jeśli nie mają pew-
ności, że odniosą sukces. Potrafią oceniać 
czekające je wyzwania jako przeszkody 
niemożliwe do pokonania. Odkładają 
więc w nieskończoność zadania, które 
wydają im się niewykonalne.

Dlaczego prokrastynatorzy nie zała-
twiają najważniejszych spraw od razu? 
Psychologowie upatrywali przyczyn prokrasty-
nacji w cechach osobowości. Na pierwszym 
miejscu listy czynników podejrzanych o wywo-
łanie tej przypadłości długo widniała chwiej-
ność emocjonalna. Kto jest z natury lękliwy, 
nerwowy i nadpobudliwy, ten prawdopodobnie 
za sprawy dla siebie niemiłe będzie się ciągle 
brał z opóźnieniem. 

Część psychologów uważa, że liczną grupę 
stanowią perfekcjoniści. Ten, kto zawsze chce 
zrobić wszystko stuprocentowo poprawnie, 
naturalnie będzie odczuwał niepokój, że nie 
sprosta własnym wygórowanym wymaganiom. 

Panu st. chor. szt. mar. Maciejowi Białowąsowi
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

MATKI

składa komendant, kadra i pracownicy
Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej

Panu Radosławowi Małachowskiemu oraz Jego Rodzinie
wyrazy najszczerego żalu i współczucia oraz słowa otuchy 

z powodu śmierci

CÓRKI

składa kierownik oraz koleżanki i koledzy
z Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego MW

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

st. chor. rez. Dariusza Czai

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia składa 

dowódca, kadra i pracownicy Morskiej Jednostki Rakietowej

Z ogromnym smutkiem i bólem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

kmdr. w st. spocz. Jerzego Wójcika

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy najgłębszego współczucia 

składają członkowie Bractwa ORP „Warszawa”

pasywnego „zwlekacza” oraz „zwlekacza” 
aktywnego, szukającego nowych wrażeń. Ten 
drugi typ wręcz celowo dąży do tego, by spra-
wę załatwiać w ostatniej chwili – tylko duża 
presja związana z upływem terminu jest w sta-
nie zmotywować go do działania.

Aktywna prokrastynacja wcale nie musi 
być niezdrowa i nieproduktywna. Według bada-
czy, aktywni prokrastynatorzy uparcie dążą 
do celu i skutecznie prowadzą swoje sprawy 
do samego końca, do ostatniej chwili, pod-
czas gdy pasywni prokrastynatorzy rezygnują 
i doznają niepowodzeń. 

W badaniach psychologów Angeli Chu oraz 
Jin Choi aktywni „zwlekacze” przeciętnie 
uzyskiwali wyższe wartości w badaniach doty-

czących własnej skuteczności – bardziej 
ufali sobie i wierzyli, że sukces zależy 
raczej od ich umiejętności niż od szczęś-
liwego przypadku. Z kolei pasywni 
prokrastynatorzy osiągnięcie sukcesu 
wiązali raczej ze sprzyjającymi okolicz-
nościami – wątpili w siebie i nie mieli 
zaufania do swoich umiejętności.

Aktywni prokrastynatorzy lepiej radzą 
sobie ze stresem, potrzebują go, by cał-
kowicie skoncentrować się na zadaniu. 
Reakcja pasywnych prokrastynatorów 
idzie w przeciwnym kierunku – ustępują 
w sytuacji wywołującej stres lub próbują 
ją ignorować. Generalnie, jak wynika 

z różnych badań – im częściej jakieś działanie 
kończy się niepowodzeniem, tym częściej 
przy kolejnych podejściach odkładamy jego 
wykonanie. Odwlekanie wynika z powodu 
niezdolności do radzenia sobie z negatywnymi 
nastrojami wokół danego zadania.

Na szczęście, każdy człowiek posiada zdol-
ność zmiany własnego zachowania. I choć 
przezwyciężenie nawyku zwlekania wiąże się 
z dużym wysiłkiem, owocuje większym poczu-
ciem wpływu na własne życie.

To zjawisko dość częste. Człowiek 
tłumaczy sobie, że później, bez pośpiechu, 
znaczy lepiej. Paradoksalnie, wymyślanie 

wymówek i fałszywych usprawiedliwień 
pochłania więcej energii niż wykonanie 

odkładanego zadania. Mimo tego, że 
niezałatwione sprawy „zalegają nam” 
z tyłu głowy i odbierają energię, wciąż 

zwlekamy z ich wykonaniem.

Prokrastynacja

z dużym wysiłkiem, owocuje większym poczu-

Aneta Uszkiewicz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Trzecia domniemana grupa to ci, którzy 
notorycznie odkładają w czasie ważne działania, 
to tzw. poszukiwacze wrażeń, których charak-
teryzuje szczególny głód mocnych doznań. 
Działając pod wpływem impulsu są bardziej 
skłonni do uchylania się od wykonania zadania. 
Trudniej jest im także wyznaczać priorytety, 
rozpocząć zadanie i uparcie je realizować.

Okazuje się, że nie dla każdego, kto stale ma 
kłopoty z wypełnianiem obowiązków, myśl 
o zbliżającym się terminie jest równoznaczna 
ze strachem. Eksperci wyróżniają bowiem 
dwa typy prokrastynatorów: unikającego, 
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