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Czasopismo Marynarki Wojennej 

zdjęcie na okładce:  
Piotr Leoniak

Szanowni Czytelnicy!

Wiele się wydarzyło w mijającym roku. Polska Marynarka Wojenna 
uczestniczyła w prestiżowych ćwiczeniach międzynarodowych,  
takich jak „Anakonda 2016” i „Northern Coasts 2016”, a fregata 
rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” godnie reprezentowała  

biało-czerwoną banderę w misji na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. 
Nasze tegoroczne, listopadowe święto miało szczególny charakter. Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz wzięli udział w uroczystościach z okazji 98. rocznicy odtworzenia MW, 
podczas których kmdr Krzysztof Jaworski – dowódca 3. Flotylli Okrętów – odebrał 
nominację na stopień kontradmirała.

Polskie okręty uczestniczą w morskich komponentach NATO. W styczniu  
ORP „Kontradmirał X. Czernicki” zostanie okrętem flagowym Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 (SNMCMG2), który będzie dowodzony przez  
kmdr. por. Aleksandra Urbanowicza.

Zbiornikowiec ORP „Bałtyk” przeszedł generalny remont, połączony z gruntowną 
modernizacją, która dała mu nowe możliwości. 

Po drugiej stronie oceanu, Amerykanie wprowadzają swoje siły morskie w zupełnie 
nowy wymiar – testując prototypowy niszczyciel USS „Zumwalt”. 

W tym roku, 7 grudnia, minęła 75. rocznica japońskiego ataku na bazę US Navy  
w Pearl Harbor. Ataku, który był ciosem dla Amerykanów – porównywanym do tego  
z 11 września 2001 r. (zamachu terrorystycznego na WTC i Pentagon). 

Bez względu na świąteczny czas, służba na morzu, lądzie i w powietrzu musi trwać. 
Oby zawsze była spokojna, a powroty do macierzystego portu bezpieczne.

                                                                                        Życzymy miłej lektury.
    Redakcja
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BanderaNaczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał – 28 listopada 
1918 roku – dekret, w którym rozkazał utworzyć 
Marynarkę Polską. Główne uroczystości upamiętniające 

odtworzenie sił morskich naszego państwa po odzyskaniu 
niepodległości, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy, odbyły się 29 listopada w Gdyni. 

Na cumującym przy Nabrzeżu Pomorskim okręcie-muzeum 
„Błyskawica”, Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akt 
mianowania na stopień kontradmirała Dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów kmdr. Krzysztofowi Jaworskiemu, a Minister Obrony 
Narodowej Antoni Macierewicz przekazał awansowanemu 
pamiątkowy buzdygan honorowy. Następnie złożono wieńce 
przy Pomniku Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki.  
Z pokładu okrętu-muzeum „Błyskawica” oddano świąteczny 
salut, składający się z 21 pojedynczych strzałów. 

Zgodnie z marynarską tradycją, na wszystkich okrętach 
podniesiono wielką galę banderową. Pod pomnikiem na 
Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu oraz   
w innych miejscach upamiętniających bohaterstwo i krew 
przelaną przez marynarzy za Ojczyznę, złożono wieńce i kwiaty. 
Podczas uroczystych apeli odczytano rozkazy okolicznościowe 
oraz wręczono awanse i wyróżnienia.

                                                                  Więcej na str. 6

98. urodziny Marynarki Wojennej
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Czas misji
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Z kmdr. por. Aleksandrem Urbanowiczem, dowódcą Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO oraz dowódcą PKW „Czernicki”,  

rozmawia kmdr ppor. Piotr Adamczak.
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Został Pan wyznaczony na dowódcę 
Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciw-

minowej NATO oraz dowódcę Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego „Czernicki”.  
Jakie znaczenie ma to dla Pana?

Jest to niewątpliwie wielki prestiż, ale 
także duże wyzwanie i zobowiązanie. Po 
raz pierwszy będziemy dowodzili drugą 
grupą Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciw-
minowej NATO. Nasz zespół, jako jeden  
z dwóch prowadzących działania na Morzu 
Śródziemnym i Morzu Czarnym, będzie dbał 
o bezpieczeństwo morskich szlaków komunika-
cyjnych. To także okazja dla nas do zaprezen-
towania polskiej bandery wojennej, jak rów-
nież flagi paktu północnoatlantyckiego.

ORP „Kontradmirał X. Czernicki” już 
dwukrotnie był okrętem dowodzenia 

pierwszej NATO-wskiej grupy przeciw- 
minowej. Teraz po raz pierwszy będzie 
działał w ramach grupy drugiej. W czym 
ta misja będzie inna od poprzednich?

W samym rejonie, w którym będzie ope-
rował „Czernicki”, obecnie dzieje się bar-
dzo dużo. Południowe akweny europejskie 
to miejsca, gdzie kwitnie nielegalna emigra-
cja. Także sytuacja polityczna w tym regio-
nie wymaga dużej ostrożności w działaniu 
z naszej strony. Jest to też rejon bardzo  
ciekawy nawigacyjnie – całkowicie inny od 
Morza Bałtyckiego, gdzie najczęściej są 
prowadzone operacje przez nasze okręty. 
Polskie siły przeciwminowe nigdy nie dzia-
łały w tym miejscu – co również sprawia,  
że dla nas misja jest dodatkowym wyzwa-
niem. Będziemy mogli poznać sposób 
działania sojuszników z NATO, w ramach 
realizacji zadań w obrębie basenu Morza 
Śródziemnego. Chociaż, oczywiście, proce-
dury wszędzie są takie same. Jednak naj-

ważniejsze, że jest to rejon inny kulturowo  
i  na tym polu mamy najwięcej do nauczenia.

Czy już wiadomo, jakie okręty będą 
wchodziły w skład zespołu?

Zdecydowana większość okrętów będzie 
reprezentowana przez państwa NATO z ba-
senu Morza Śródziemnego, ale spodziewa-
my się także, że nasz zespół zasili okręt 
niemiecki. Dodatkowo, na czas ćwiczeń, 
pod moje dowództwo będą włączane inne 
jednostki przeciwminowe – zazwyczaj  
z państw, na których wodach akurat  
będziemy ćwiczyć.

Czy dowodzenie okrętami z państw 
południowoeuropejskich – na przy-

kład z: Turcji, Grecji, Rumunii – wiąże się 
z nowymi wyzwaniami dla polskiego  
dowódcy i sztabu?

Podstawa dowodzenia siłami przeciw-
minowymi jest dokładnie taka sama, jak  
w pierwszym zespole, natomiast relacje 
międzyludzkie i sposób reagowania na  
różne sytuacje – szczególnie w ramach 
czasu wolnego – mogą być zupełnie inne 
niż te znane na północy Europy. Jest to  
zupełnie inna kultura od naszej i naszych 
sąsiadów. Muszę jednak dodać, że znam 
dowódców zarówno z Turcji jak i z Grecji  
i nie wydaje mi się, żeby w codziennej 
służbie były jakieś problemy związane ze 
współpracą między nami. 

Czy jesteście gotowi zmierzyć się z pro-
blemem nielegalnego przerzutu ludzi 

do Europy?

Naszym głównym zadaniem jest dosko-
nalenie poszukiwania oraz neutralizowania 
min, torped oraz innych przedmiotów  

niebezpiecznych z wcześniejszych konfliktów 
zbrojnych. Przyczyniamy się tym samym do 
zwiększenia bezpieczeństwa na morskich 
szlakach komunikacyjnych. Jesteśmy także 
gotowi do udzielenia pomocy humanitarnej, 
prowadzenia ewakuacji ludności z zagro-
żonych rejonów oraz udzielania pomocy 
potrzebującym na morzu, w sytuacji zagro-
żenia zdrowia lub życia. Poza tym, nasze 
okręty – jako stały zespół NATO – będą  
realizowały zadania postawione przez  
Dowództwo Morskiego Komponentu Sił 
NATO w Northwood.

 

Jak Pan postrzega rolę zespołu podczas 
działań na Morzu Czarnym, w obliczu 

konfliktu na Ukrainie?

Powtórzę jeszcze raz, że naszym głów-
nym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa żeglugi. Na Morzu Czarnym mamy 
także zaplanowane ćwiczenia, bo pamię-
tajmy, że nad tym morzem leżą także pań-
stwa NATO: Rumunia, Bułgaria i Turcja. 
Dla nas to także kolejna okazja do zaprezen-
towania naszej bandery oraz flagi NATO. 
Myślę, że nasze cele są przejrzyste i nie  
powinno być żadnych problemów.

Jakie znaczenie ma ta misja dla naszej 
Marynarki Wojennej?

Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że 
siły przeciwminowe stały się jednym  
z głównych towarów eksportowych naszej 
Marynarki Wojennej. To okazja do pokaza-
nia naszych możliwości w tej dziedzinie. 
Możemy działać nie tylko w basenie  
Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, 
ale również na Morzu Śródziemnym – co 
ma szczególne znaczenie w dzisiejszej sytu-
acji geopolitycznej.

Komandor porucznik AleksAnder UrbAnowicz urodził się 12 grudnia 1977 roku w Gdańsku. W 2000 roku ukończył Wydział Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej, w specjalności: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych. Po ukończeniu AMW 
został skierowany do 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców, gdzie objął obowiązki dowódcy działu broni podwodnej i artylerii na  
ORP „Dąbie”. Trzy lata później został zastępcą dowódcy okrętu grupowego ORP „Gardno”, a następnie dowódcą trałowca ORP „Drużno”.  
W tamtym czasie, w 2004 roku, w Akademii Marynarki Wojennej ukończył studia drugiego stopnia na kierunku pomiary hydrograficzne  
i oznakowanie nawigacyjne. W 2007 roku ponownie trafił do Akademii Marynarki Wojennej, gdzie rozpoczął studia podyplomowe na Wydziale 
Dowodzenia i Operacji Morskich, w specjalności: dowodzenie siłami morskimi. Po ich ukończeniu objął obowiązki dowódcy grupy okrętów  
w 12. Wolińskim Dywizjonie Trałowców oraz dowódcy ORP „Gardno”. Po kolejnych trzech latach służby został szefem sztabu 12. Wolińskiego 
Dywizjonu Trałowców, a po wcieleniu w jego skład Dywizjonu Jednostek Pomocniczych, został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 
dywizjonu. Jako dowódca okrętu i zespołów sił przeciwminowych brał udział w wielu ćwiczeniach i manewrach – zarówno krajowych jak  
i międzynarodowych, takich jak: „Baltops” czy „Anakonda”. Jako Battle Watch Captain uczestniczył w ćwiczeniach „Joint Warrior” w Wielkiej 
Brytanii. Uczestniczył również w ćwiczeniu „Bold Move”. Podczas ćwiczenia wspomaganego komputerowo (CAX) „Dynamic Move 16”, w Szkole 
Wojny Minowej EGUERMIN w Belgii dowodził zespołem przeciwminowym. Przez rok dowodził również Okrętową Grupą Zadaniową 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża, złożoną z: sił przeciwminowych, okrętów i kutrów transportowo-minowych, holowników i zbiornikowca. Jest absolwentem 
Belgijsko-Holenderskiej Szkoły Wojny Minowej Eguermin. Ukończył także liczne kursy specjalistyczne w kraju i za granicą, między innymi: 
kurs w Centrum Szkolenia Operacji Morskich NATO w Grecji, kursy doskonalące w zakresie planowania i prowadzenia działań przeciwminowych 
oraz minowych w Belgii, kursy z zakresu Force Protection w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Szkole NATO w Oberammergau w Niemczech. 
W tym roku, w Belgii, ukończył również kursy dla oficerów sztabu i dowódców zespołów okrętów. Jest żonaty (żona Paulina), ma dwójkę dzieci 
(córkę Maję i syna Aleksandra).
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Rejs szkoleniowy kadry dowódczej 3. FO

Po raz pierwszy w historii naszej Marynarki 
Wojennej, kobieta została dowódcą okrętu. 

30 listopada 2016 r. kpt. mar. Katarzyna  
Mazurek objęła dowództwo okrętu transportowo-
-minowego ORP „Lublin”. 

Uroczystość odbyła się zgodnie z marynar-
skim ceremoniałem. Wzięli w niej udział: 
przedstawiciele dowództwa 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu, na czele z dowódcą 
kmdr. Krzysztofem Zdonkiem, kadra 2. Dywi-
zjonu Okrętów Transportowo-Minowych oraz 
władze miasta Lublin. 
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Szkolenia metodyczne zwykle odbywają 
się na lądzie. Tym razem dowódcy 

wszystkich jednostek 3. Flotylli Okrętów  
spędzili cztery dni na pokładzie fregaty rakieto-
wej ORP „Gen. T. Kościuszko” i okrętu szkol-
nego ORP „Wodnik”, gdzie – w warunkach 
morskich – wzbogacali swoją wiedzę na temat 
procedur obowiązujących w NATO. 

Nowy dowódca ORP „Lublin”
Na pokładzie ORP „Lublin” obecni byli rów-

nież poprzedni dowódcy okrętu oraz jego załoga. 
W trakcie ceremonii, kmdr por. Grzegorz 
Okuljar – dowódca 2. Dywizjonu Okrętów 
Transportowo-Minowych – wręczył nowemu 
dowódcy „Znak Dowódcy Okrętu”, symbol 
sprawowania władzy nad okrętem i jego załogą. 
Znak ten będzie powiewać na maszcie ORP 
„Lublin” przez cały okres dowodzenia okrę-
tem przez kpt. mar. Katarzynę Mazurek. 

Życzymy Pani Kapitan stopy wody pod kilem 
oraz pomyślnych wiatrów!

Podniebna „akcja płuca” lotników BL MW

Załoga samolotu transportowego „Bryza” 
z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojen-

nej przerzuciła z Wrocławia do Poznania płuca 
do przeszczepu oraz ekipę specjalistów od 
transplantacji. O pomoc do naszych lotników 
zwróciło się, rankiem 22 listopada, Wielkopol-
skie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 
z Poznania. 

Na ORP „Gen. T. Kościuszko”, dowodzo-
nym przez kmdr. por. Macieja Matuszewskiego, 
zaokrętował się dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kontradmirał Krzysztof Jaworski (wówczas 
jeszcze w randze komandora), a także dowódcy 
podległych mu jednostek. Towarzyszącym 
fregacie okrętem szkolnym ORP „Wodnik” 
dowodził kmdr por. Paweł Ogórek.

Podczas czterodniowego rejsu, załogi okrę-
tów przećwiczyły procedury zwalczania tzw. 
zagrożeń asymetrycznych. Wykonano serię 
strzelań do celów morskich i powietrznych, 
zarówno z broni antydywersyjnej (m.in.  
z wielkokalibrowych karabinów maszyno-
wych kal. 12,7 mm) jak i z nowej armaty kal. 
76,2 mm L/62 Mk-75 OTO Melara Compact. 

Marynarze doskonalili również swoje 
umiejętności w zakresie manewrowania,  
nawiązywania i prowadzenie łączności oraz 
obrony przeciwawaryjnej jednostek.

Niemal natychmiast z bazy w Gdyni  
wystartował samolot, który skierował się do 
Wrocławia. Jednocześnie, z poznańskiego 
szpitala wyruszyła na Dolny Śląsk ekipa spe-
cjalistów, którzy mieli pobrać organ do prze-
szczepu (oczekiwała na niego 50-letnia  
pacjentka). Pierwszą część trasy pokonali 
drogą lądową, jednak tuż po pobraniu orga-
nów rozpoczął się przysłowiowy wyścig  
z czasem. Z tego właśnie powodu skorzystano 
z pomocy pilotów „Bryzy”. 

Załoga samolotu – w składzie: kpt. pil. 
Marek Buczek (dowódca), ppor. pil. Kamil 
Bajszczak (drugi pilot) i st. bosm. Henryk 
Gamrot (technik pokładowy) – z personelem 
medycznym na pokładzie, w ciągu 40 minut, 
dotarła na lotnisko w poznańskich Krzesinach. 
Cała operacja trwała około pięć godzin.  
Prowadził ją prof. Wojciech Dyszkiewicz  
i doc. Cezary Piwkowski. 

Oba okręty przeszły z Gdyni do Świnoujścia 
i dalej, przez Kanał Piastowski i Zalew 
Szczeciński, aż do Szczecina. Tam oficero-
wie gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów spotkali się 
z dowódcą 12. Dywizji Zmechanizowanej, 
zapoznali się z jej zadaniami i strukturą 
oraz dokonali inspekcji jej wyposażenia. Jed-
nostki zacumowały także w bazie 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

W tym roku była to już czwarta tego typu 
akcja z udziałem lotnictwa morskiego. Gdyń-
ska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, 
jako jedyna formacja w kraju, utrzymuje ciągłą 
gotowość do prowadzenia z powietrza działań 
ratowniczych i poszukiwawczych na polskich 
wodach Bałtyku. Na co dzień do tego celu są 
wykorzystywane zarówno samoloty typu  
„Bryza” jak i śmigłowce ratownicze Mi-14PS  
i W-3RM Anakonda.
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Specjaliści z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz  
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego przez trzy dni,  
7-9 listopada, sprawdzali przygotowanie przyszłego sztabu Stałego Zespołu  
Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 (SNMCMG2) do prowadzenia działań. 

Część praktyczną narodowej certyfika-
cji przeprowadzono we wtorek  
8 listopada. Okręt dowodzenia  
siłami obrony przeciwminowej 

ORP „Kontradmirał X. Czernicki”, który  
w czasie misji będzie jednostką flagową,  
wyszedł w morze z grupą trzech trałowców.  
Specjaliści z DO RSZ i COM-DKM spraw-
dzali jak funkcjonuje przyszły sztab zespołu 
okrętów NATO. Ćwiczono elementy związane 
z dowodzeniem grupą jednostek przeciw- 
minowych oraz sposób postępowania w poten-
cjalnych sytuacjach kryzysowych. 

Sprawdzeniu podlegały, między innymi,  
takie elementy jak: kierowanie operacją poszuki-
wania min; planowanie i koordynowanie akcji 
udzielania pomocy jednostce, która uległa 
awarii; prowadzenie działań SAR; obrona 
przeciwawaryjna okrętu – walka z pożarem  
i przebiciami kadłuba. Przećwiczono również 

niezwykle istotne zaopatrywanie okrętów  
zespołu w morzu.

Od stycznia 2017 roku dowódcą SNMCMG2 
będzie kmdr por. Aleksander Urbanowicz, 
który wraz ze sztabem – z pokładu  
ORP „Kontradmirał X. Czernicki” – będzie  
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Europy – obejmując zasięgiem Morze Bałtyckie 
i Morze Północne oraz północną część Atlan-
tyku. 

Sojusz północnoatlantycki utrzymuje  
w służbie rotacyjnej cztery stałe zespoły okrę-
tów. Dwa z nich to zespoły fregat, dwa kolejne 

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

Certyfikacja sztabu SNMCMG2

dowodził jednostkami przeciwminowymi  
noszącymi bandery głównie krajów  
basenu Morza Śródziemnego (m.in. niszczy-
cielami min z Hiszpanii i Turcji). Trzon sztabu 
SNMCMG2 tworzą specjaliści z 12. i 13. Dywi-
zjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Polskie siły morskie po raz pierwszy obejmą 
dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO Grupa 2, którego 
głównymi akwenami działania jest Morze 
Śródziemne i Morze Czarne. Do tej pory  
oficerowie polskiej MW – kmdr Krzysztof 
Rybak oraz kmdr por. Piotr Sikora – dwukrotnie 
(w 2010 i 2013 roku) dowodzili Stałym  
Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1, który działał na akwenach północnej 

należą do sił przeciwminowych. Dotychczas 
nasze fregaty rakietowe wchodziły w skład 
obydwu zespołów morskich, a niszczyciele 
min zasilały pierwszy zespół przeciwminowy. 
Teraz przyszedł czas, aby zaznaczyć swoją 
obecność w ostatnim z nich – w drugim  
zespole przeciwminowym. 

Tym samym będzie można powiedzieć, że 
nasi marynarze poznali wszystkie aspekty 
działań zespołów NATO – biorąc pod uwagę 
nie tylko charakter operacyjny, ale również 
akweny, na których siły morskie mogą prowa-
dzić działania.

Zadaniem stałych zespołów okrętów NATO jest demonstrowanie solidarności 
członków sojuszu oraz realizacja jednego z najważniejszych zadań obronnych – 

zapewnienia bezpieczeństwa strategicznego morskich szlaków komunikacyjnych.  
W sytuacji kryzysowej państwa NATO nie mogą dopuścić do sparaliżowania 

transportu morskiego, ponieważ głównie tą drogą do zagrożonych rejonów trafia: 
pomoc humanitarna, surowce, paliwa oraz wsparcie bojowe. Zespoły okrętów 

należą do najbardziej efektywnych elementów tzw. sił odpowiedzi – nie potrzebują 
budowy osobnej bazy logistycznej, mogą prowadzić akcje embarga, kontrolować 

żeglugę, nieść pomoc humanitarną, czy też ewakuować zagrożoną ludność. 
Zespoły te większość czasu spędzają w morzu, między innymi zgrywając 

współdziałanie okrętów wchodzących w ich skład oraz uczestnicząc w manewrach 
z marynarkami państw członkowskich i partnerskich NATO. 

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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W głównych uroczystościach 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej, 29 listopada  
w Gdyni, wziął udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Na pokładzie  
okrętu-muzeum „Błyskawica”, cumującego przy Nabrzeżu Pomorskim, zwierzchnik Sił Zbrojnych 
wręczył kmdr. Krzysztofowi Jaworskiemu – dowódcy 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego – nominację na stopień kontradmirała. Prezydent, w okolicznościowym 
wystąpieniu, zwrócił uwagę na 27 lat zaniedbania, niedoinwestowania i braku istotnej 
modernizacji naszych sił morskich. Podkreślił, że czas najwyższy, aby to się zmieniło. 

Prezydent RP Andrzej Duda przybył 
na miejsce uroczystości na pokładzie 
ORP „Grom” – małego okrętu rakieto-
wego. Prezydentowi towarzyszyli  

m.in.: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
Paweł Soloch, Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz, ówczesny Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław 
Różański oraz Inspektor Marynarki Wojennej 
kontradmirał Mirosław Mordel. 

Dowódca Generalny RSZ w sposób szcze-
gólny powitał byłych dowódców Marynarki 
Wojennej oraz byłych marynarzy wszystkich 
rang, którzy budowali wizerunek Marynarki 
Wojennej. Życzę wszystkim godnego przeży-
wania dzisiejszego święta – powiedział 
gen. broni Mirosław Różański.

Po raz pierwszy w historii, Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej wręczył akt nominacji  
admiralskiej na pokładzie okrętu. Dowódca  
3. Flotylli Okrętów w Gdyni kmdr Krzysztof 
Jaworski odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy nominację na stopień kontradmirała,  
natomiast Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz przekazał mu pamiątkowy buzdygan 
honorowy.

Przede wszystkim chcę pogratulować tej  
nominacji admiralskiej, która z jednej strony 
wieńczy część dorobku życiowego żołnierza – 
marynarza, ale z drugiej (tak jak przed chwilą 
powiedziałem do pana kontradmirała) to  
wielkie zobowiązanie – podkreślił Prezydent RP 
Andrzej Duda. Zobowiązanie do służenia 
Rzeczypospolitej nadal, zobowiązanie do  
jeszcze lepszego i jeszcze bardziej odpowie-
dzialnego kierowania służbą podwładnych 
oraz planowania, także procesów taktycznych 

w Polskiej Marynarce Wojennej, która dziś  
obchodzi swoje święto – 98. rocznicę odtwo-
rzenia, odrodzenia. Dziś je obchodzimy uroczyś-
cie, chociaż dokładna rocznica przypadała 
wczoraj – dodał.

Historia i współczesność naszego rodzaju 
sił zbrojnych często przenikały się w wystąpie-
niu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Te 98 lat to 
28 listopada 1918 roku i rozkaz o odtworzeniu 
Marynarki Polskiej, wydany przez Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego. Rozkaz wydany 
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Modernizacja jest konieczna
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naszej floty zostanie zrealizowany mądrze,  
z powodzeniem, a przede wszystkim skutecz-
nie – mówił Prezydent RP Andrzej Duda. 
Tak, żebyście mogli służyć nie tylko z odda-
niem, jak to czynicie na co dzień, ale także 
bezpiecznie, sprawnie i bez żadnych komplek-
sów wobec swoich kolegów z armii sojuszni-
czych, z armii sojuszu północnoatlantyckiego, 
z którymi spotykacie się na co dzień w trakcie 
służby – dodał.

Z rąk kmdr. por. Macieja Matuszewskiego – 
dowódcy fregaty rakietowej ORP „Gen. Tadeusz 
Kościuszko” – Prezydent RP Andrzej Duda 
odebrał banderę wojenną, którą okręt nosił 
podczas misji na Morzu Śródziemnym i Morzu 
Czarnym. Podziękował dowództwu i załodze za 

służbę, jaką prowadzili w ramach sił sojuszni-
czych, stając naprzeciwko fali migracji i zma-
gając się z tym napierającym na Europę proble-
mem. Życzenia powodzenia zostały skierowane 
także do załogi ORP „Kontradmirał Xawery 
Czernicki”, która niedługo wyjdzie w morze, 
by dowodzić zespołem niszczycieli min, 
wchodzących w skład flotylli NATO. Życzę 
dowództwu okrętu i załodze powodzenia  
i realizacji misji – mówił prezydent.

Główną część uroczystości zakoń-
czono odśpiewaniem „Hymnu do Bał-
tyku”, wykonanym przez Orkiestrę  
Reprezentacyjną MW i zespół wokalny 
Klubu MW „Riwiera” oraz defiladą 
Kompanii Reprezentacyjnej MW  
i pododdziałów Marynarki Wojennej. 
Prezydent RP Andrzej Duda przyjął 
defiladę stojąc razem z kpt. w st. spocz. 
Aleksandrem Pawelcem, weteranem 
walk na Wybrzeżu w 1939 roku. Zgod-
nie z ceremoniałem morskim, z pokładu 
OM „Błyskawica” oddano salut naro-
dowy – złożony z 21 strzałów. Następnie 
oddano hołd wszystkim marynarzom, 

którzy złożyli swe życie w ofierze Ojczyźnie 
na morzach i oceanach świata, składając 
wieńce przy płycie Pomnika Marynarza Pol-
skiego na Skwerze Kościuszki.

7     

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

nie bez przyczyny w tym dniu – 28 listopada. 
Była to rocznica wielkiego historycznego  
zwycięstwa Polskiej Marynarki Królewskiej  
w 1627 roku nad okrętami szwedzkimi, tu  
niedaleko, pod Oliwą. To właśnie tamto  
zwycięstwo upamiętniał także rozkaz wydany 
przez Józefa Piłsudskiego. Rozkaz, który właś-
nie był w istocie rozkazem o odtworzeniu  
Polskiej Marynarki – nie o utworzeniu jej, lecz  
o kontynuowaniu tradycji morskiej polskiego 
oręża – mówił prezydent. Ta tradycja 
morska po II Rzeczypospolitej, po  
tragedii wojennej, po zniszczeniu  
większości naszej floty, po latach komu-
nizmu – dziś kontynuowana jest w wolnej 
Rzeczypospolitej – stwierdził Prezy-
dent RP Andrzej Duda. 

W sposób stanowczy Pan Prezydent 
wyraził swoje zaniepokojenie tym, że 
Marynarka Wojenna nie jest dzisiaj  
w takim stanie, jak byśmy oczekiwali.  
Nie ze względu na brak oddania i służby 
żołnierzy, bo tej Wojsku Polskiemu  
i polskiej Marynarce Wojennej nigdy 
nie brakowało, ale przez 27 lat  
zaniedbania, niedoinwestowania, braku  
istotnej modernizacji naszej floty – podkreślił 
dobitnie.

Czas najwyższy, aby to się zmieniło. Mary-
narze, żołnierze – wierzę głęboko w to, że  
w najbliższych latach proces modernizacji  

Kontradmirał Krzysztof Jerzy JaworsKi urodził się 5 czerwca 1966 roku w Gdyni. W 1985 roku rozpoczął studia na Wydziale 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Po jej ukończeniu, w 1990 roku, rozpoczął służbę w 3. Flotylli Okrętów. 
Przydzielono go do 2. Dywizjonu Okrętów Rakietowych, na stanowisko dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego małego okrętu rakietowego 
ORP „Metalowiec”. W latach 1994-1997 na ORP „Hutnik” kolejno przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia – do dowódcy okrętu włącznie. 
Następnie, do 2001 roku, w sztabie dywizjonu zajmował następujące stanowiska: oficera flagowego i zastępcy dowódcy dywizjonu-szefa sztabu, 
szefa Sekcji Operacyjnej w Sztabie 3. Flotylli Okrętów i starszego specjalisty Oddziału Operacyjnego Zarządu Operacji Morskich N-3 Sztabu MW. 
W marcu 2007 roku objął stanowisko dowódcy Dywizjonu Okrętów Rakietowych. W 2010 roku został skierowany do służby w Zespole Asystenta 
Szefa Sztabu Generalnego ds. Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym WP w Warszawie. Dwa lata później, w 2012 roku, wrócił do Gdyni –
jako Szef Oddziału Szkolenia Dowództw i Ćwiczeń w Dowództwie Marynarki Wojennej. W 2013 roku pełnił obowiązki szefa sztabu w pionie 
zastępcy dowódcy ds. wsparcia NATO Training Mission (NTM-A) w Afganistanie. Po powrocie z misji rozpoczął służbę w Zarządzie Uzbrojenia 
Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego RSZ. W czerwcu 2014 roku został skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej  
w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA). Po ukończeniu studiów, w sierpniu 2015 roku, objął obowiązki szefa Sztabu  
8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z 2 maja 2016 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy 
3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 29 listopada 2016 roku, na pokładzie OM „Błyskawica”, z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odebrał nominację na 
stopień kontradmirała. Oprócz dyplomu AMW, legitymuje się również dyplomami: podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Akademii 
Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport (USA), studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, podyplomowych studiów polityki 
obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie oraz kursów: Przeszkolenia Oficerów Szczebla Operacyjno-Taktycznego  
w Akademii Marynarki Wojennej i Planowania Operacyjnego w Akademii Obrony Holandii. Kontradmirał Krzysztof Jaworski został odznaczony 
m.in.: „Brązowym Krzyżem Zasługi", srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, dwukrotnie „Gwiazdą Afganistanu”, złotymi medalami  
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, a także medalem NATO ISAF. Jest żonaty i ma dwóch synów. Lubi 
podróżować, czynnie uprawia biegi na średnich dystansach. Interesuje się literaturą marynistyczną, szczególnie z okresu I i II wojny światowej.

b a n d e r a
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M E T A M O R F O Z A  Z - 1

Obecny nosiciel nazwy „Bałtyk” 
powstał – w oparciu o polski  
projekt opatrzony numerem 
3819ZP-1200 – w gdyńskiej 

Stoczni Marynarki Wojennej (dziś Stoczni 
MW S.A.). Otrzymał numer ZP-1200, bowiem 
tyle ton paliwa miał zabierać. Projekt okrętu 
opracowano z dala od morza, we Wrocławiu, 
w Centrum Badawczo-Projektowym Żeglugi 
Śródlądowej NAVICENTRUM. Głównym 
projektantem był mgr inż. Kamil Rogalski. 
Realizację projektu nadzorowali specjaliści  
z wojska i stoczni. 

Początkowo miał to być okręt wielofunk-
cyjny, w tym także tankowiec dla śmigłowców 
(wykonujących zadania nad morzem) oraz stacja 
demagnetyzacyjna. Jednak z uwagi na zbyt małe 
rozmiary, jego przyszły użytkownik zrezygno-
wał z tych dodatkowych funkcji. Skończyło się na 
obecnej wersji i na jednym egzemplarzu, chociaż 
miały powstać cztery takie zbiornikowce. Z uwagi 
na kłopoty finansowe Marynarki Wojennej, 

zrezygnowano z budowy trzech kolejnych 
zbiornikowców.

Lata osiemdziesiąte
Wodowanie odbyło się w 1988 roku,  

a chrzest i wcielenie do służby nastąpiło  
dopiero 11 marca 1991 roku – w 20. rocznicę 
powstania 3. Flotylli Okrętów. Matką chrzestną 
została Janina Chruścik. Okręt otrzymał nazwę 
ORP „Bałtyk”. Jak na ówczesne czasy, był 
najnowocześniejszym zbiornikowcem naszej 
Marynarki Wojennej. Przeznaczono go do 

transportu i przechowywania paliw płynnych 
(oleju napędowego) i oleju smarnego oraz do 
zaopatrywania w te produkty okrętów w por-
tach, na redach lub w morzu. Jednostki pływa-
jące może zaopatrywać z trzech stanowisk 
wyposażonych w węże: po jednym na każdej 
burcie oraz na rufie. W 1999 roku, jako jeden 
z pierwszych polskich okrętów, wszedł  
w skład Sił Szybkiego Reagowania NATO.  
W związku z tym przeszedł modernizację, 
dzięki której mógł współpracować z okrętami 
sojuszu północnoatlantyckiego i zaopatrywać 

„Bałtyk” na Bałtyku
Zbiornikowiec paliwowy ORP „Bałtyk”, opatrzony numerem taktycznym Z-1, jest jedynym tego typu 
okrętem w Marynarce Wojennej, ale trzecim noszącym tę nazwę. Pierwszym był dawny francuski 
krążownik pancernopokładowy „D’Entrecasteaux”, służący pod biało-czerwoną banderą – w latach 
1927-1939 – jako hulk szkolny (siedziba Szkoły Specjalistów Morskich, a następnie Centrum 
Wyszkolenia Specjalistów Floty). Podczas II wojny światowej nazwę ORP „Bałtyk”, zgodnie  
z brytyjską tradycją, nosiła Szkoła Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej – istniejąca w Anglii  
w latach 1943-1946. Po wojnie – w latach 1954-1982 – nazwę „Bałtyk” nosił okręt hydrograficzny, 
który następnie wykonywał zadania rozpoznawcze. Od 1991 roku nosi ją zbiornikowiec Z-1. 
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oznaczenie otrzymała pierwsza z czterech pla-
nowanych do zbudowania, w gdyńskiej Stoczni 
MW, nowoczesnych jednostek zaopatrujących 
w paliwo i smary oraz wodę słodką. 

Chociaż liczba jednostek morskich naszej 
Marynarki Wojennej znacznie zmalała, to ten 
osamotniony zbiornikowiec − nie licząc barki 
paliwowej B-2 oraz zbiornikowca Z-8, będą-
cego w składzie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu − nie może sprostać wszystkim 
zadaniom. W przyszłości konieczny będzie − 
w ramach programu „Supply” − zakup dwóch 
nowych zbiornikowców. Tu trzeba zaznaczyć, 
że nie chodzi wyłącznie o zaopatrywanie jed-
nostek polskich, ale także naszych sojuszni-
ków z NATO. 

NATO, system RAS (Replenishment At Sea – 
uzupełnianie zapasów na morzu).

Remont – zgodnie z planem – trwał 13 mie-
sięcy i przebiegał bardzo sprawnie. Niekiedy 
na okręcie jednocześnie pracowało ponad stu 
pracowników z różnych firm. Wynikało to  
z szerokiego zakresu prac oraz bardzo restryk-
cyjnych terminów, zawartych w umowie – 
mówi dowódca okrętu kpt. mar. Krzysztof  
Duszyński. Modernizacji został poddany m.in. 
system do podawania paliwa metodą burtową, 
który jest projektem prototypowym – dostoso-
wanym do naszego okrętu. Obecnie jesteśmy 
jedynym okrętem w Marynarce Wojennej, który 
innym jednostkom może podawać paliwo  
podczas ruchu okrętów – metodą „burta w burtę” 
z obu burt. Poprzednio podawaliśmy wąż na 
tankowaną jednostkę. Mniejsze mogliśmy  
zaopatrywać w ruchu, a większe na kotwicy 
lub w porcie. Wydajność obecnego systemu 
RAS waha się w granicy 40-70 m3/h. Ogranicza 
ją jedynie średnica zamontowanego węża,  
która wynosi 2,5 cala (63,5 mm). Dodatkową 
funkcją zmodernizowanego systemu jest moż-
liwość bezpiecznego podawania materiałów 
suchych (do 250 kg) podczas ruchu okrętu, na 
odpowiednio dużej odległości od powierzchni 

b a n d e r a

je w paliwo na postoju, a mniejsze także w ruchu. 
Dysponował także zdolnością do przekazywa-
nia ładunków stałych na inne jednostki.

W swojej dwudziestopięcioletniej służbie, 
ORP „Bałtyk” spędził w morzu ponad 9 tysięcy 
godzin i przebył blisko 25 tysięcy mil mor-
skich. Jednostkom pływającym przekazał  
ponad 90 tysięcy ton paliwa oraz niezliczone 
ilości wody pitnej. Brał udział w licznych ćwi-
czeniach sił własnych i międzynarodowych, 
m.in. takich jak: Baltops i Passex. Oprócz 
głównego zadania, jakim jest zaopatrywanie 
jednostek biorących udział w manewrach, 
„Bałtykowi” są przydzielane również inne 
funkcje. Między innymi jednostka symuluje  
działania okrętów przeciwnika. 

ORP „Bałtyk” wchodzi w skład Dywizjonu 
Okrętów Wsparcia. Jego obecnym dowódcą 
jest kpt. mar. Krzysztof Duszyński.

Nowe życie
Ostatnio − dzięki pracom remontowo- 

-modernizacyjnym − ORP „Bałtyk” zyskał 
nowe „życie”, a przynajmniej przedłużono mu 
je o co najmniej 20 lat. Zawdzięcza to firmie 
Net-Marine, która prowadziła prace na terenie 
stoczni Makrum Pomerania w Szczecinie. To 
jedna z niewielu polskich firm, której − przy 
tak kompleksowej modernizacji − udało się 
dotrzymać terminu. Aby zrozumieć ogrom 
prowadzonych prac remontowych wystarczy 
powiedzieć, że dokumentacja techniczna obej-
mowała 8,5 tys. stron. Na okręcie położono 20 km 
nowych kabli, 500 m rur i zużyto kilometr płyt 
meblowych na poprawę warunków socjalnych 
załogi. W ramach modernizacji wykonano  
następujące czynności: przeprowadzono  
remont kapitalny silników głównych oraz 
przekładni redukcyjnych; wymieniono system 
centralnego ogrzewania; zamontowano system 
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klimatyzacji oraz nawiewu (na wszystkich 
kondygnacjach), stację uzdatniania wody 
(również ładunkowej) i system neutralizacji  
fekaliów; wykonano naprawę średnią zestawów 
artyleryjskich; wymieniono łodzie ratunkowe; 
całkowicie wymieniono umeblowanie oraz 
oświetlenie wewnątrz okrętu; zamontowano 
system sterowania instalacjami paliwowymi  
i balastowymi; zmodernizowano, do standardów 

morza. Teraz lina znajduje się nie 5, a 12 metrów 
nad wodą – podkreśla.

Wieloletnie zaniedbania
Na początku lat osiemdziesiątych dyspono-

waliśmy sześcioma zbiornikowcami paliwowymi: 
trzema projektu 500, dwoma projektu B199  
i jednym − byłym okręcie patrolowym, przebu-
dowanym na zbiornikowiec Z-1. Takie też 
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Do walki z celami nawodnymi służą pociski przeciwokrętowe RGM-84G Harpoon, armata  
kal. 76,2 mm oraz − w razie potrzeby − przeciwlotnicze rakiety SM-1 MR. Pociski rakietowe 
RGM-84 są niezwykle udaną, zaawansowaną technicznie bronią przeciwokrętową średniego 
zasięgu. Opracowano je w koncernie McDonnell Douglas w 1971 r. i są stale udoskonalane − 
obecnie prace nad rozwojem rakiet prowadzi firma Boeing.  

Sprawdziły się zarówno na poligonach 
morskich jak i w prawdziwym boju. 
Na przykład w marcu 1987 r., na  
wodach Zatoki Sidra (Morze Śród-

ziemne), amerykański krążownik rakietowy  
z systemem AEGIS USS „Yorktown” (CG-48) 
zatopił − pociskami RGM-84 Harpoon  − libańską 
małą korwetę rakietową „Ean Zaquit” (rosyj-
skiego proj. 1234, w kodzie NATO Nanuchka) 
oraz ciężko uszkodził drugą korwetę „Ean Mara”. 
Z kolei, w wyniku nocnego ataku samolotu 
A-6 rakietą AGM-84A (wersja lotnicza pocisku 
RGM-84) został zniszczony kuter rakietowy 
„Waheed”. Fregaty typu O. H. Perry standar-
dowo przenoszą 4 rakiety RGM-84, jednak 
mogą zabrać ich dwukrotnie więcej (nie  
mówiąc już o możliwości „dostawienia” 2 cztero-
prowadnicowych wyrzutni na spardeku).

Kosztowna broń
Wadą rakiet RGM-84, podobnie jak np. 

szwedzkich RBS-15, jest ich bardzo wysoka 

cena. Między innymi z tego powodu dowódcy 
okrętów nieraz decydują się na użycie  
innych, tańszych środków do zniszczenia celu 
(o ile jest taka możliwość). Na przykład,  
w kwietniu 1988 r., na Zatoce Perskiej amery-
kańska fregata typu O. H. Perry − USS „Simpson” 
(FFG-56) − do zniszczenia irańskiego szyb-
kiego okrętu patrolowego „Joshan” (typu La 
Combattante II) użyła przeciwlotnicze pociski 
SM-1 MR. Należy jednak pamiętać, że  
w większości tego typu sytuacji dowódca 
okrętu kieruje się względami taktycznymi. Na 
zasięgach horyzontalnych dużo wygodniej jest 
użyć armatę czy też rakietę SM-1, której duża 
szybkość uniemożliwia jej zwalczenie przez 
obronę przeciwrakietową przeciwnika, a nie-
wielki ładunek bojowy nie stanowi dużego 
problemu w wypadku zwalczania małych −  
nieopancerzonych jednostek. Względy ekono-
miczne oczywiście też się liczą, ale nie są  
decydujące.

Wysoka cena wyspecjalizowanych rakiet 
przeciwokrętowych spowodowała również, że 
przy ich zakupie polska Marynarka Wojenna 
musiała się ograniczyć zaledwie do kilku 
sztuk. Tym samym, powszechnie głoszone  
w prasie lokalnej, pogłoski o „niedozbrojeniu” 
fregat – o ile takowe rzeczywiście ma miejsce – 
nie są wynikiem ich rzekomo przestarzałej 
konstrukcji, a wynikają ze zwyczajnego niedo-
inwestowania − z którym, notabene, boryka się 
wiele innych flot wojennych. Poza tym, nie-
prawdą są głoszone (tu i ówdzie) poglądy,  
że ORP „Gen. T. Kościuszko” poszedł na 
śródziemnomorską misję całkowicie bezbron-
ny (sic!).

Inwestycja w przyszłość
Generalnie, eksploatacja fregat typu  

O. H. Perry wydaje się idealnym rozwiązaniem 
dla naszej MW. Oczekując (już ponad 10 lat) 
na nowe jednostki, nasi marynarze mieli moż-
liwość stałego szkolenia się na sprzęcie w stu 

Fregata z charakterem –  
ORP „Gen. T. Kościuszko” cz. 2
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procentach kompatybilnym z systemami  
NATO. Mogli również realizować zadania  
w operacjach sojuszniczych. Co więcej, dalsze 
inwestowanie we fregaty typu O. H. Perry 
wcale nie byłoby złym pomysłem. Są to  
bardzo dobre, odporne na ciosy okręty, o cał-
kiem sporym potencjale modernizacyjnym. 
Udowodniła to zarówno Turcja jak i Australia. 
Ta druga flota doprowadziła swoje fregaty 
(klasyfikowane w Australii jako typ Adelaide) 
do najwyższych standardów światowych. Są 
uzbrojone „po zęby” (mają m.in. pociski  
rakietowe SM-2 oraz ESSM RIM-162) i wypo-
sażone w nowsze systemy radioelektroniczne 
(w tym m.in. Link-11 oraz Link-16). Obecnie 
Australijczycy chcą wycofać ze służby 1-2 ze 
swoich fregat (z HMAS „Sydney” na czele) i to 
bynajmniej nie z uwagi na ich rzekomo zły stan 
techniczny, a zwyczajne zastąpienie ich przez 
dużo większe jednostki − niszczyciele przeciw-
lotnicze AWD (Air Warfare Destroyers) typu 
Hobart. 

Pozyskanie przez polską Marynarkę Wojenną 
dwóch kolejnych − w dodatku gruntownie 
zmodernizowanych − fregat, byłoby przysło-
wiowym „strzałem w dziesiątkę”. Cztery takie 
jednostki oznaczałyby możliwość szkolenia 

więcej kadry oraz umożliwiłyby stałe opero-
wanie dwiema z nich, podczas gdy pozostałe 
byłyby w tym czasie w bazie lub na przeglą-
dzie technicznym. Dzięki nowym fregatom, 
starsze jednostki – ORP „Gen. K. Pułaski”  
i ORP „Gen. T. Kościuszko” – można by spokoj-

nie, bez pośpiechu, poddać cyklicznemu progra-
mowi modernizacji. Co jednak najważniejsze, 
duża część kadry służącej w Marynarce Wojen-
nej jest już praktycznie obyta z fregatami typu 
O. H. Perry. Tym samym, przybycie kolejnych 
dwóch jednostek tego typu nie stanowiłoby 
problemu szkoleniowego. 

Nie mniej istotnym faktem jest, że poten-
cjał przeciwlotniczy kraju zwiększyłby się co 
najmniej dwukrotnie. Jest niemal pewne, że 
wywołałoby to uzasadnione zaniepokojenie  
u naszych wschodnich sąsiadów.

11     

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

ORP „Gen. T. KOściuszKO”
sTOcznia − Todd Pacific
WOdOWanie − 29 lipca 1978 r.
Wejście dO służby − 2 kwietnia 1980 r.
Wejście dO służby W PMW − 28 czerwca 2002 r.
WyPORnOść leKKa (PusTy OKRęT) − 2769 ts (2813 t.)
WyPORnOść bOjOWa − 3638 ts (3696 t.)
WyPORnOść MaKsyMalna (dOPuszczalna) − 4100 ts (4166 t.)
dłuGOść na linii WOdnicy − 408 ft (124 m)
dłuGOść całKOWiTa − 135,6 m
szeROKOść MaKsyMalna − 13,7 m
zanuRzenie (WRaz z KOPułą sOnaRu, WyPORnOść bOjOWa) − 7,5 m
naPęd GłóWny − 2 turbiny gazowe General Electric LM2500-30 z przekładnią GE, pojedyncza 

linia wału śrubowego, wielołopatowa, kompozytowa śruba nastawna o śr. 5 m 
naPęd POMOcniczy − dwa pomocnicze pędniki elektryczne APU 

(Auxiliary Propulsion Units) Azipod.
Pełna MOc naPędu − 31 000 kW (41 000 SHP)
Pełna MOc naPędu POMOcniczeGO − 260 kW (350 SHP)
PRędKOść MaKsyMalna − +29 węzłów
zasięG OPeRacyjny − 4500 mil morskich / 20 węzłów (5200 mil morskich / 18 węzłów)
załOGa − 220 osób
sysTeMy RadiOeleKTROniczne 
a) radary – AN/SPS-49, AN/SPS-55, system kierowania ogniem Mk-92 z radarem HSA WM-28,

radar nawigacyjny;
b) stacje hydroakustyczne – AN/SQS-56, AN/SQR-19PG TACTAS;
c) systemy WRE – SLQ-32(V)2, Flight III, Mk-36 SRBOC, AN/SLQ-25 Nixie.
uzbROjenie 
a) jednoprowadnicowa, uniwersalna wyrzutnia rakiet Mk-13 Mod. 4 dla pocisków klasy woda-woda

RGM-84G Harpoon, woda-powietrze/woda-woda SM-1 MR block 6 (teoretyczny zapas środków
ogniowych wynosi 40 rakiet, a praktyczny 39 rakiet);

b) dwie trójprowadnicowe wyrzutnie torped Mk-32 dla lekkich torped akustycznych Mk-46 lub
Mk-50 „Barracuda” oraz Eurotorp MU-90 „Impact”;

c) uniwersalna armata morska kal. 76,2 mm (3”) L/62 Mk-75 OTO Melara Compact;
d) zestaw obrony bezpośredniej (6 x kal. 20 mm) Mk-15 Phalanx;
e) antydywersyjne 4 WKM-Bm kal. 12,7 mm;
f) lotnictwo pokładowe – 2 śmigłowce ZOP SH-2 Seasprite z systemem LAMPS I.

Okręty amerykańskie są znane z niezawodności, ale nawet mnie zaskoczył fakt, że przez, 
de facto, dwa miesiące pobytu w morzu nie mieliśmy praktycznie żadnych problemów natury 
technicznej. Maszyny pracowały bezawaryjnie i – co należy podkreślić – bezgłośnie  
(m.in. dzięki kontenerom akustycznym). W wypadku naszego okrętu, pozornie podeszły wiek 
jednostki nie ma żadnego znaczenia – w zasadzie w ogóle się go nie odczuwa. Nie jest to 
bowiem produkt nieprzemyślany – ani stworzony „na kolanie” tylko dlatego, że akurat były 
pieniądze. Tu wszystko da się zrobić w prosty, nieskomplikowany sposób. Każdy element 
konstrukcji jednostki oraz zachowania poszczególnych podzespołów i systemów został 
przewidziany już na wstępnym etapie projektowania. Jest to bezpośrednim wynikiem 
wieloletniego doświadczenia US Navy w budownictwie okrętowym – podkreśla dowódca 
ORP „Gen. T. Kościuszko” kmdr por. Maciej Matuszewski. Fregaty typu O. H. Perry są 
okrętami funkcjonalnymi, odpornymi na uszkodzenia, dysponującymi dobrą dzielnością 
morską i całkiem pokaźnym uzbrojeniem – szczególnie pod względem zdolności do 
zwalczania okrętów podwodnych. Praktycznie nie potrafię przytoczyć „na szybko” jednostki 
innego typu, dysponującej choćby porównywalnym potencjałem w tym zakresie. Z dużym 
powodzeniem działaliśmy nawet przeciw najnowszym okrętom podwodnym z napędem 
niezależnym od powietrza (AIP), choćby podczas manewrów Spontex we Francji. Powodem 
tego stanu rzeczy jest m.in. fakt, że fregaty typu O. H. Perry powstały w okresie Zimnej Wojny, 
projektowano je na trzecią wojnę światową i miały tę wojnę dla NATO wygrać. 
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T E M A T  N U M E R U

Minęło 75 lat od japońskiego ataku na bazę morską US Navy w Pearl Harbor na Hawajach.  
O świcie, 7 grudnia 1941 r. kilkaset najnowocześniejszych wówczas samolotów japońskiego 
lotnictwa morskiego przypuściło śmiałe uderzenie – całkowicie zaskakując Amerykanów. Atak 
Japończyków był bezprecedensowy, bowiem nastąpił bez uprzedniego wypowiedzenia wojny USA. 
W jego konsekwencji Flota Pacyfiku poniosła ogromne straty. Zginęło prawie 2400 ludzi,  
a uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało ok. 400 samolotów i 20 okrętów.

Uderzenie na Pearl Harbor spowo-
dowało natychmiastowe przystą-
pienie Stanów Zjednoczonych do 
wojny po stronie aliantów. Społeczeń-

stwo amerykańskie, będąc pod wrażeniem  
poniesionej klęski, było gotowe podjąć naj-
wyższy wysiłek, by ostatecznie pokonać wroga 
i upokorzyć go. Ameryka z wolna zaczęła 
wychodzić z izolacjonizmu, a jej potężny 
przemysł w jednej chwili przestawiono na 
produkcję wojenną. 

Do Wielkiej Brytanii oraz Związku Radziec-
kiego (porty w Murmańsku i Archangielsku) 
z USA zaczęły docierać liczne konwoje ze 
sprzętem i zaopatrzeniem dla walczących  
armii. Na morzach i oceanach świata pojawiały 
się coraz nowsze, potężniejsze i liczniejsze 
okręty spod gwieździstej bandery. W praktyce 
atak na Pearl Harbor okazał się początkiem 

końca zarówno Cesarstwa Japonii jak i pozo-
stałych państw „Osi”.

Droga do Pearl Harbor
Kiedy dla Japończyków stało się oczywiste, 

że wojna ze Stanami Zjednoczonymi jest nie-
unikniona – należało się zastanowić, jak naj-
efektywniej rozegrać pierwszą fazę konfliktu 
zbrojnego. Oczywiste było, że pierwsze ope-
racje wojskowe powinny być przeprowadzone 
w taki sposób, by armii i flocie zapewnić  
stały dostęp do źródeł ropy naftowej. Sztab 
Generalny Marynarki Wojennej Japonii,  
z admirałem Osami Agano na czele, postulo-
wał zajęcie pól naftowych na Borneo i Suma-
trze w Azji, a następnie wydanie bitwy okrętom 
liniowym Floty Pacyfiku, które – jak domnie-
mano – zapewne wyszłyby z Pearl Harbor 
i stanęły do konfrontacji. 

Oficerowie Sztabu Połączonej Floty Japonii 
(jego szefem był wówczas kontradm. Matome 
Ugaki) planowali inną, o wiele bardziej śmiałą 
akcję. Jej największym orędownikiem i zarazem 
pomysłodawcą był nowy dowódca Marynarki 
Wojennej wiceadmirał Isoroku Yamamoto 
(później awansowany do stopnia pełnego  
admirała). Jego zdaniem zaatakowanie i zaję-
cie pól naftowych znajdujących się daleko na 
południu było wielce ryzykowne bez uprzed-
niego zneutralizowania amerykańskiej floty 
liniowej. Mogłoby to spowodować pozosta-
wienie macierzystych wysp Japonii bez  
jakiejkolwiek ochrony. Dowodził, że w razie 
ataku amerykańskich pancerników na rejony 
zachodniego Pacyfiku, operujący na południu 
zespół uderzeniowy nie zdąży przegrupować 
sił i skutecznie stawić czoła nieprzyjacielowi. 
W ocenie Yamamoto zajęcie złóż ropy powinno 
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poprzedzić jedno zmasowane uderzenie na 
Flotę Pacyfiku, stacjonującą na Hawajach. 

Tak narodził się pomysł ataku na Pearl  
Harbor. Mimo licznych protestów oficerów ze 
Sztabu Generalnego Cesarskiej Floty, którzy 
uważali cały ten plan za zbyt ryzykowny, Yama-
moto uzyskał aprobatę Tokio na jego  
realizację.

Amerykańska twierdza
Wzniesiona na wyspie Oahu (w pobliżu 

Honolulu), wielkim nakładem sił i środków, 
amerykańska baza Pearl Harbor była – od 
1941 r. – schronieniem dla najpotężniejszych 
sił morskich i powietrznych świata. W jej skład 
wchodziły m.in.: baseny portowe, nabrzeża, 
specjalne keje dla pancerników, duża stocznia 
remontowa, koszary, szpitale wojskowe oraz 
liczne urządzenia do obsługi okrętów – jak 
obszerny suchy dok (drugi był w budowie), 
dźwigi i warsztaty. Oprócz tego, na Oahu  
mieściły się wielkie magazyny materiałów  
wojennych, m.in. zbiorniki paliwa. W obrębie 
bazy znajdowały się także rozległe lotniska  
i hangary, będące schronieniem dla około 400 
samolotów myśliwskich, bombowych i rozpo-
znawczych. 

Obronę bazy stanowiły stanowiska artylerii 
nadbrzeżnej oraz przeciwlotniczej (m.in. nowo-
czesne armaty kalibru 76,2 i 127 mm).  
Poważną wadą był natomiast brak sieci przeciw-
torpedowych, osłaniających okręty. Dowództwo 
floty uznało, że wody otaczające Pearl Harbor 
są zbyt płytkie do przeprowadzenia skutecz-
nego ataku torpedowego, a obronę przed 
bombowcami miały zapewnić nowoczesne 
myśliwce typu Curtiss P-40 „Warhawk” i sto-
sunkowo liczna artyleria przeciwlotnicza.

Świetność techniczną amerykańskiej bazy 
przyćmiewała niekompetencja wyższych  
oficerów i beztroska dowództwa floty. Siłami 
i zasobami na Oahu dowodził admirał Husband 
E. Kimmel oraz kontrowersyjny generał Walter 
C. Short. Żaden z nich nie sprawował ogólnego 
dowództwa nad potężnym garnizonem.  
Admirał Kimmel odpowiadał za całość sił 
morskich i przebieg operacji morskich,  
a gen. Short – za obronę Hawajów przed 
atakiem. Z kolei dowódcą 14. Rejonu Mary-
narki Wojennej (14th Naval Direct), który 

obejmował rejon Hawajów, był wiceadm. 
Claude C. Bloch. Kierował on bezpośrednio 
obroną bazy morskiej. 

Tym samym kompetencje trzech wysokich 
rangą oficerów nakładały się. Relacje między 
nimi były – mówiąc delikatnie – chłodne. 
Każdy z nich miał inny pogląd na sprawę.  
Generał W. Short najbardziej obawiał się  
sabotażu. W związku z tym wydał rozkaz 
zgrupowania wszystkich samolotów na pasach 
startowych, tak by łatwiej mogły je doglądać 
oddziały antydywersyjne. Stłoczone maszyny 
stanowiły łatwy łup w razie ataku powietrznego. 
Admirał Kimmel próbował wyperswadować 
to generałowi Short'owi, jednak bezskutecznie. 
Walka o wpływy wzięła górę nad żołnierskim 
obowiązkiem.

Przygotowania
Plan uderzenia na Pearl Harbor zrodził się 

już znacznie wcześniej. Wzorem dla japoń-
skich sztabowców był brytyjski nalot na  
Tarent, przeprowadzony w nocy z 11 na 12 listo-
pada 1940 r. W jego wyniku 2 włoskie pancer-
niki zostały poważnie uszkodzone, a trzeci – 
„Conte di Cavour” – nigdy nie wrócił do 
służby. Atak na Tarent był jednak przeprowa-
dzony na znacznie mniejszą skalę niż uderze-
nie na Pearl Harbor, w którym po stronie japoń-
skiej uczestniczyło ponad 350 nowoczesnych 
samolotów lotnictwa morskiego operujących 
z aż sześciu lotniskowców floty. Przyczyna 
była prosta – amerykańskie pancerniki były 
wprost nieporównywalnie potężniejsze od 
włoskich.

Kluczem do przeprowadzenia skutecznego 
ataku miał być element zaskoczenia. Wybie-
rając niedzielę 7 grudnia 1941 r., Japończycy 
liczyli – notabene bardzo słusznie – na osła-
bienie gotowości bojowej w amerykańskiej 
bazie. Najważniejszym celem uderzenia były 
pancerniki, a nie lotniskowce (z zalet tej klasy 
okrętów zdawało sobie wówczas sprawę  
naprawdę niewiele osób). Twórcą planu ataku 
lotniczego był kmdr por. Minoru Genda. Był 
on zarazem dowódcą wszystkich grup lot- 

niczych 1. Floty Powietrznej Japonii. Na  
dowódcę i koordynatora całego uderzenia  
wybrano kmdr. por. Mitsuo Fuchide.

Podstawowym problemem, który należało 
rozwiązać, było umożliwienie samolotom tor-
pedowym zrzucenia swoich „stalowych cygar” 
na płytkie wody zatoki Pearl Harbor. Rozpo-
częto prace mające na celu zmodernizowanie 
dotychczas stosowanych torped lotniczych  
kal. 450 mm. Po zainstalowaniu specjalnych 
stabilizatorów w tylnej części i zwiększeniu 
siły niszczącej głowicy bojowej, nowa torpeda 
była gotowa. Otrzymała oznaczenie Typ 91 
Mod. 2 (głowica bojowa o masie 215 kg  
zawierała heksyl – mieszaninę nieco potęż-
niejszą od konwencjonalnego trotylu).

W związku z tym, że Amerykanie cumo-
wali swoje pancerniki parami, stojące od  
wewnętrznej strony okręty były nieosiągalne 
dla torped. Jedyną możliwością zadania im 
jakichkolwiek strat było użycie ciężkich 
bomb przeciwpancernych. Próbne ataki, 
z użyciem bomb o masie 250 kg, okazały się 
zupełnie nieskuteczne. Postanowiono zatem 
wykorzystać specjalnie skonstruowane bomby 
o masie 800 kg (Typu 99/80), będące adapta-
cją przeciwpancernych pocisków kal. 410 mm 
z pancerników typu Nagato.

Równolegle do prac nad nową bronią, trwały 
intensywne szkolenia pilotów. Do uderzenia 
na Pearl Harbor przewidziano trzy typy samo-
lotów bojowych. Główną bronią przeciw 
okrętom były maszyny bombowo-torpedowe 
Nakajima B5N2 „Kate”. Każda z nich mogła 
być uzbrojona w torpedę lub bombę o masie 
800 kg. W razie ataku bombowego, skuteczny 
pułap zrzutu wynosił 3000 m z lotu poziomego. 
Drugim typem samolotu przewidzianego do 
ataku był Aichi D3A1 „Val”. Były to bombowce 
nurkujące, uzbrojone w bombę o masie 250 kg 
oraz w dwie bomby zapalające lub burzące  
o masie 60 kg. Osłonę bombowców miały  
zapewniać eskadry myśliwców Mitsubishi 
A6M2 Reisen „Zero”.
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Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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Baza US Navy w Pearl Harbor na 
Hawajach, sfotografowana  

10 listopada 1941 r. W centrum znajduje 
się Ford Island wraz z lotniskiem i kejami 
dla pancerników (tzw. „Battleship Row”),  

a po lewej zbiorniki z paliwem i baza 
okrętów podwodnych. Uwagę zwraca 
niewielka liczba pancerników w bazie  
(5 jednostek) oraz cumujący przy kei  

F-3 (w miejsce okrętu liniowego  
USS „California” BB-44) lotniskowiec  

USS „Lexington” (CV-2).
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Po kolejnych seriach prób zdawczo-
-odbiorczych (w jednym miesiącu  
było ich ponad 100!), USS „Zumwalt” 
oficjalnie miał się znaleźć na stanie 

jednostek US Navy w maju 2016 r.  W rzeczy-
wistości jeszcze przez długi czas okręt przeby-
wał na testach. Kiedy już miał się udać do  
swojego portu docelowego w San Diego (stan 
Kalifornia), nastąpiła poważna awaria głównego 
zespołu napędowego i niszczyciel musiał wrócić 
do bazy w Norfolk (stan Virginia), gdzie usterki 
usunięto. Mimo to USS „Zumwalt” wciąż  
borykał się z bliżej nieokreślonymi problemami 
natury technicznej i w związku z tym stale był 
poddawany różnym modernizacjom. Stacjono-
wał wówczas w porcie Baltimore. 

Natomiast całkowicie sprawdziła się idea  
zastosowania na okręcie pełnego wachlarza 
technologii stealth – minimalnego RCS (amer. 
Radar Cross Section) oraz minimalnych sygna-
tur – akustycznej, w podczerwieni, oraz magne-
tycznej. Podczas jednego z próbnych wyjść  
w morze okazało się, że niszczyciel niemal 
200-metrowej długości jest widoczny na rada-
rach jako jednostka zaledwie 15-metrowa.  

Właściwość ta, będąca bezspornym atutem 
podczas ewentualnego konfliktu zbrojnego,  
w czasie pokoju mogła spowodować katastrofę 
morską. W związku z tym, jednostkę zaopa-
trzono w system tzw. odbijaczy kątowych – 
zapewniających większe bezpieczeństwo  
żeglugi. Ostatecznie, nadal stacjonując w Bal-
timore, 20 maja 2016 r. USS „Zumwalt”  
został oficjalnie przejęty przez US Navy.

Przejście niszczyciela do macierzystego 
portu w San Diego jest przewidziane na  
grudzień 2016 r. Dopiero wówczas rozpocznie 
się aktywacja jego systemów bojowych, aczkol-
wiek – z różnych powodów – harmonogram 
tak rozpisano, że realnie okręt osiągnie goto-
wość bojową dopiero na początku 2018 r.

Okręty składane z klocków
Kadłub nowych niszczycieli jest całkowicie 

zintegrowany z nadbudówką o kształcie bloko-
wego wielościanu (IDHA, czyli Integrated 
composite DeckHouse and Apertures). Jej dłu-
gość wynosi 48,8 m, szerokość 19,8 m, a wyso-
kość 21,3 m. Tworzą ją panele kompozytowo- 
-stalowe, o wymiarach 36,6 m x 18,3 m, składa-

jące się z dwóch warstw laminowanych  
włókien węglowych FOE Toray T700SC 12 K  
i winylu 510A – grubej na 51-76 mm (2”-3”) 
warstwy z balsy między nimi oraz arkuszy stali 
specjalnej. Sam kadłub skonstruowano z czte-
rech tzw. „ultrabloków” stalowych, podzielo-
nych na sekcje (w tym 15 głównych) i liczne – 
mniejsze moduły. 

Okręty mają sześć pokładów, podwójne dno 
i sześć poziomów w nadbudówce. Na rufie,  
poniżej pokładu śmigłowcowego, znalazł się 
hangar-dok, przeznaczony m.in. dla okręto-
wych łodzi hybrydowych. Z kolei hangar dla 
statków powietrznych wkomponowano w tylną 
część nadbudówki. Jego ściany również są  
wykonane z kompozytów, jednak z uwagi na 
bardzo wysokie koszty, ostatni z niszczycieli 
otrzyma „standardową” konstrukcję ze stali 
specjalnej produkcji ArcelorMittal. W przy-
szłości najprawdopodobniej będzie możliwe 
wprowadzenie na nowe niszczyciele tzw.  
pancerza elektromagnetycznego (zwanego też 
„dynamicznym”) AFV, czyli Armoured  
Fighting Vehicle. Szczegóły dotyczące  
obecnej ochrony biernej są objęte całkowitą  

Od chwili opuszczenia stoczni USS „Zumwalt” był poddawany całej serii niezwykle trudnych  
i długotrwałych prób morskich, m.in. na kole podbiegunowym. Podczas jednej z nich,  
12 grudnia 2015 r., niszczyciel z powodzeniem wziął udział w swojej pierwszej, prawdziwej  
akcji ratowniczej. Szyper niewielkiego, 18-metrowego, kutra rybackiego „Danny Boy”  
poczuł silny ból w klatce piersiowej i wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Złe warunki 
atmosferyczne wykluczyły użycie śmigłowców. W akcji wziął więc udział „Zumwalt”,  
a konkretnie załoga jednej z jego łodzi motorowych. Z jej pomocą cierpiącego szypra 
przetransportowano na pokład niszczyciela.

Niszczyciele typu Zumwalt – 
okręty ery kosmicznej cz. 2
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bowiem możliwość utrzymywania prędkości  
w granicach 27 węzłów, nawet przy wyłącze-
niu z działania całego turbozespołu MTG. 

Linie wałów śrubowych są zwieńczone 
dwiema pięciołopatowymi, kompozytowymi 
(obojętnymi magnetycznie) śrubami nastaw-
nymi o średnicy 7 m każda. W ich strumie-
niach znajdują się dwie wzmocnione, niezależne 
płetwy sterowe – będące notabene kolejnym  
elementem konstrukcji zaadaptowanym wprost 
z ostatniej (jak dotąd) generacji pancerników 
amerykańskich. Dzięki zastosowaniu zaawan-
sowanego napędu turboelektrycznego, obie linie 
wałów (wychodzące bezpośrednio z silników 
AIM) są bardzo krótkie, co z kolei pozytywnie 
wpłynęło na ochronę bierną niszczycieli.

Prędkość marszowa (ekonomiczna) nowych 
okrętów – według oficjalnych danych – wynosi  
17 węzłów, jednak możliwe jest stałe utrzymy-
wanie prędkości w granicach 14 węzłów, przy 
pracy jedynie urządzeń pomocniczych ATG 
(tj. bez włączania któregokolwiek z głównych 
turbozespołów MTG), co dodatkowo zwiększa 
zasięg operacyjny. Ten ostatni nie jest znany. 
Najbardziej wiarygodne źródła podają  
6000 mil morskich/14 węzłów, jednak wydaje 
się to wartość mocno zaniżona, a US Navy na 
tym etapie nie jest skora do potwierdzenia lub  
zanegowania tych informacji.

Choroba wieku dziecięcego
Rozwiązania techniczne napędu niszczycieli, 

przyjęte w programie DDG(X), wydają się  
wytyczać ścieżki na przyszłość – chociaż 
„Zumwalt” już dwukrotnie był targany poważ-
niejszymi awariami. Pierwsza miała miejsce na 
przełomie lutego i marca 2016 r., co opóźniło 
drugą fazę prób zdawczo-odbiorczych. Usterka 
okazała się na tyle poważna, że konieczne było 

wycięcie w kadłubie otworów technicznych. 
Druga awaria wystąpiła podczas przejścia do 
San Diego przez Kanał Panamski, na przełomie 
21 i 22 listopada 2016 r. Wówczas doszło do 
spięcia w obwodach jednego z indukcyjnych 
silników elektrycznych AIM. W konsekwencji 
tego okręt musiał zastopować i resztę drogi 
przez kanał odbyć na holu. Przyczyna awarii 
była prozaiczna – niewielki przeciek. W jego 
konsekwencji woda morska dostała się do tunelu 
kablowego i spowodowała zwarcie.

Z drugiej strony, podczas pierwszych prób 
zdawczo-odbiorczych „Zumwalt” zachowywał 
się w morzu doskonale. Przy wyporności normal-
nej, w granicach 15400 ts, niszczyciel bez trudu 
rozpędził się do prędkości 32,8 węzłów (moc 
wyjściowa napędu nie jest znana). Jednocześnie 
okręt wykazał się doskonałą zwrotnością  
(niestety, dane dotyczące średnicy cyrkulacji  
zostały utajnione) oraz inercją – do całkowitego 
zastopowania z prędkości ok. 33 węzłów potrze-
bował jedynie 90 sekund (podobnie jak  
w wypadku pancerników typu Iowa, bardzo 
pomogły w tym „Zumwaltowi” dwie niezależne 
płetwy sterowe, jednocześnie odchylane na boki 
przy komendzie „cała wstecz”). Podczas kolej-
nych prób („Bravo”) okręt wykazał się dobrą 
dzielnością morską. Przy podwyższonym stanie 
morza „Zumwalt” miał tylko niewielkie i bardzo 
powolne przechyły boczne. W tych warunkach 
bez trudu rozpędził się do ponad 30 węzłów  
i wykonując ostre cyrkulacje, wchodził w prze-
chyły nie większe niż 7-8 stopni.

Jeśli nie wystąpią dalsze – poważne problemy 
z napędem, w styczniu 2017 r. rozpocznie się dwu-
etapowy, półroczny okres przejęcia „Zumwalta” 
przez US Navy (tzw. post-shakedown). W tym 
wypadku program wcielenia okrętu do linii  
będzie zdecydowanie szerszy niż zwykle, bowiem 
niszczyciel został przejęty praktycznie bez 
uzbrojenia i amunicji oraz najważniejszych 
systemów radioelektronicznych. Brakujące 
systemy będą sukcesywnie instalowane i testo-
wane w trakcie szkolenia oraz zgrywania załogi. 
Przy okazji aktualizacji zostanie poddane  
oprogramowanie Red Hat Linux, które już  
na obecnym poziomie ma ponad 6 milionów  
linii kodu.
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tajemnicą. Dobór odpowiednich materiałów 
zajął inżynierom – pracującym przy programie 
DDG(X) – niemal 10 lat i wymagał przepro-
wadzenia blisko 6000 różnych testów.

Urządzenia cumownicze i kotwiczne scho-
wano we wnętrzu kadłuba (za zdalnie otwiera-
nymi i zamykanymi stalowymi osłonami) – 
tak, by nie stanowiły powierzchni odbicia dla 
fal elektromagnetycznych. Co ciekawe, system  
kotwiczny zaadoptowano wprost z okrętów 
podwodnych, instalując kluzę niemal na samym 
dnie, tuż przed Wieżą nr 1 armat kal. 155 mm. 
Sekcję dziobową (w jej części podwodnej)  
zaopatrzono w częściowo odlewaną gruszkę  
dziobową nowego typu, kryjącą w swym wnętrzu 
dwie stacje hydroakustyczne (AN/SQS-61  
i AN/SQS-60), wchodzące w skład zintegro-
wanego systemu ZOP o nazwie IUWS (amer. 
Integrated Undersea Warfare System).

Napęd zintegrowany
Podstawę napędu niszczycieli typu Zumwalt 

tworzą potężne silniki elektryczne AIM (amer. 
Advanced Induction Motors), a turbozespoły 
Rolls-Royce MT30 mają jedynie zaopatrywać 
je w prąd elektryczny. Tory kablowe i linie dys-
trybucji energii elektrycznej są podwójnie zdu-
blowane, co – w połączeniu z niezależnymi 
rozdzielniami – dzieli okręty na cztery całko-
wicie autonomiczne strefy (tzw. DCZEDS, czyli 
Direct Current Zonal Electrical Distribution 
System). Chroni to niszczyciele przed utratą 
dużej ilości energii elektrycznej w razie awarii 
lub przypadkowych uszkodzeń odniesionych  
w potencjalnej walce. Poza tym, podobnie jak 
na pancernikach typu Iowa, ewentualne pozba-
wienie ich nawet połowy mocy nie niesie ze sobą 
skutku utraty gotowości bojowej. Rozbudowany  
i odpowiednio zabezpieczony system zapewnia  

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

Gotowy moduł 
kompozytowej 

nadbudówki IDHA 
(Integrated Composite 

DeckHouse & Apertures) 
na suwnicy bramowej  
w stoczni Huntington 

Ingalls Industries  
w Gulfport.
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Aby zapewnić powodzenie największej w dziejach drugiej wojny światowej operacji desantowej –
lądowania aliantów w Normandii – rozpoczęto regularne i bardzo dokładne przeczesywanie 
wszystkich akwenów między Wielką Brytanią a Francją. W zachodniej części Kanału Angielskiego 
operowała 10 Flotylla Niszczycieli, wspierana przez jeszcze jedną taką samą jednostkę oraz 
zgrupowanie okrętów nazwane „West Wall” – składające się z 8 niszczycieli, 36 ścigaczy okrętów 
podwodnych oraz kilkunastu patrolowców. 
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Komandor Basil Jones przykładał 
wielką wagę do zadań związanych 
z tropieniem jednostek wroga, ale 
równolegle nie zaniedbywał przy-

gotowania podległych mu okrętów do udziału 
w inwazji. Stąd niszczyciele prowadziły stałe 
ćwiczenia w zakresie artyleryjskiego wspar-
cia sił desantu oraz trałowych i minowych. 
Dowódca flotylli główny nacisk położył 
przede wszystkim na wykonywanie zespoło-
wych ataków torpedowych. Mniejszą wagę 
przywiązywano do ZOP, gdyż dowództwo sił 
alianckich było przekonane, że na stosunkowo 
płytkich wodach Kanału Angielskiego niemiec-
kie U-booty nie odegrają większej roli.

23 maja 1944 roku do składu formowanej 
10. Flotylli Niszczycieli dołączył ORP „Błys-
kawica”, który wcześniej (przez niemal mie-

siąc) osłaniał brytyjskie lotniskowce, z których 
startowały samoloty wykonujące uderzenia na 
niemieckie bazy w Norwegii. Pod koniec maja 
1944 r., w obliczu zbliżającego się lądowania 
w Normandii, patrole morskie – prowadzone 
przez aliantów na obszarze planowanego 
przejścia floty inwazyjnej oraz na jego obrze-
żach – stały się szczególnie intensywne. Zadanie 
to wykonywała również 10. Flotylla Niszczycieli, 
która przeczesywała akwen między południ-
kami 003° i 004° długości geograficznej zachod-
niej, skąd flocie niemieckiej najłatwiej było 
zaatakować linie komunikacyjne przeciwnika. 

Niszczyciele 19. i 20. dywizjonu bezustannie 
przebywały w morzu, wchodząc do portu na 
przemian i to tylko na taki czas, który był  
potrzebny do zatankowania paliwa i uzupeł-
nienia zapasów. 

Polskie niszczyciele w bitwie 
koło wyspy Ushant cz. 2

W nocy z 29 na 30 maja, podczas jednego  
z takich patroli, okręty 10. Flotylli Niszczycieli 
zostały wykryte przez Niemców w pobliżu 
wybrzeży francuskich i natychmiast zaatako-
wane przez Luftwaffe. Po niemal godzinnej 
walce, samoloty wroga zostały odparte. Od  
5 czerwca machina inwazyjna ruszyła na  
dobre – amerykański generał D. Eisenhower 
potwierdził, że operacja „Overlord” rozpocz-
nie się następnego dnia. W stronę wybrzeży 
Francji skierowały się tysiące okrętów i stat-
ków sił połączonych. 

O świcie, 6 czerwca Niemcy nadali następu-
jący komunikat – „Oczekiwany od dawna 
atak Brytyjczyków i Amerykanów na wybrzeże 
północnofrancuskie rozpoczął się ubiegłej  
nocy. W kilka minut po północy nieprzyjaciel, 
przy równoczesnych atakach bombowych, 

z  k a r t  h i s t o r i i
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Bergera, miały szereg drobnych uszkodzeń – 
spowodowanych ogniem małokalibrowych 
działek lotnictwa kanadyjskiego i wymagają-
cych naprawy – nie ulegało wątpliwości, że 
Niemcy nie będą zbyt długo bierni i zechcą 
ponownie wyjść w morze. 

Jak wspomina kmdr B. Jones, okazja do 
wypróbowania sił nadarzyła się w nocy z 8 na 
9 czerwca. Rozpoznanie powietrzne aliantów 
donosiło, że tuż przed zmierzchem cztery jed-
nostki nieprzyjaciela opuściły Brest i podążają 
w kierunku północno-wschodnim. Według 
oceny lotników, były to dwa duże niszczy-
ciele typu Narvik – każdy uzbrojony  
w: 5 armat kalibru 150 mm, 2 dwudziałowe 
stanowiska armat plot. kal. 37 mm, 5 pojedyn-
czych armat plot. kal. 20 mm oraz 8 wyrzutni 
torped kal. 533 mm i 4 miotacze bomb  
głębinowych. Trzecim okrętem zespołu był 
eks-holenderski niszczyciel typu Gerard Callen-
burgh (numer taktyczny ZH-1) – z: 5 armatami 
kalibru 120 mm, 10 armatami przeciwlot- 
niczymi kal. 20 mm, 8 wyrzutniami torped 
kal. 533 mm i 4 miotaczami bomb  

głębinowych – natomiast czwartym był torpedo-
wiec typu Elbing, uzbrojony w: 4 armaty  
kal. 105 mm, 4 armaty kal. 37 mm, 6 armat 
kal. 20 mm oraz dwie dwuprowadnicowe  
wyrzutnie torped kal. 533 mm i 4 miotacze 
bomb głębinowych.

Kmdr Jones był przekonany, że nieprzyja-
ciel – posuwając się wzdłuż zachodniej flanki 
działań inwazyjnych – zamierza przedostać 
się do Cherbourga, aby wspomóc swoimi torpe-

dami (operującą z portu w Havrze) „E” Flotyllę, 
składającą się z niewielkich torpedowców.  
Z drogi do Plymouth zawrócił więc dwa niszczy-
ciele, które podążały do portu po paliwo,  
i skierował we wskazany rejon praktycznie 
cały zespół.

Flotylla szła – w stronę spodziewanego 
miejsca spotkania z nieprzyjacielem – z pręd-
kością 22 węzłów i w szyku, który umożliwiał 
wszystkim okrętom prowadzenie dość szero-
kiej obserwacji powierzchni morza oraz jak 
najszybsze otwarcie ognia z armat dziobo-
wych. Na czele 19. dywizjonu znajdował się 
flagowy HMS ,,Tartar”. Po jego lewej burcie, 
w odległości około 2 kabli z tyłu, szedł 
„Ashanti”, a po prawej HMCS „Haida”, który 
od okrętu czołowego dzieliła odległość ponad 
6 kabli. Szyk zamykał „Huron”, idący w kilwa-
terze „Tartara”, ale w odległości ponad jednej 
mili morskiej za nim.

Podobne ugrupowanie sformował również 
20. dywizjon, który był prowadzony przez 
ORP „Błyskawica”, w odległości około 2 mil 
morskich od 19. dywizjonu.

Komandor B. Jones tak wspo-
mina te chwile – 19. dywizjon, 
składający się z: „Tartara”, 
„Ashanti”, „Haidy” i „Huro-
na” posiadał doświadczenie 
bojowe i dlatego prowadziłem 
go przed 20. dywizjonem wzdłuż 
„ścieżki taktycznej”, która była 
spodziewanym kursem kolizyj-
nym, wynoszącym około 255°. 
Pierwsze szerokie poszukiwania 
nie powiodły się, ale o godzinie 
01.15, kiedy rozciągnęliśmy się 
drugi raz w kierunku zachod-
nim, „Tartar” wykrył cztery 
jednostki z prawej strony –  
w odległości blisko 10 mil mor-
skich od nas. Każdy nasz dywi-
zjon przyjął szyk szachownicy, 
aby dać lepsze warunki rada-
rom i Asdicom. O godzinie 01.17 
kontakt został nawiązany…”.

W tamtym momencie  
HMS ,,Tartar” nadał do pozo-
stałych okrętów, że nawiązał 
kontakt radarowy z nieprzyja-
cielem. Chwilę potem potwier-
dziła to załoga ORP ,,Błyskawica”. 
Kiepska pogoda, nisko leżące 

chmury, falowanie oraz głębokie ciemności 
nie pozwalały na nawiązanie kontaktu wzro-
kowego, ale kmdr Jones zdawał sobie sprawę, 
że Niemcy też wiedzą o ich obecności, gdyż  
po chwili – w głośnikach radiowych – usłyszano 
niemiecką komendę:

- Achtung torpedos! Feuer! Feuer! Feuer!

kmdr por. Jerzy Łubkowski 
dowódca OM „Błyskawica”

b a n d e r a

wysadził z powietrza w rejonie Zatoki Sekwany 
silne formacje wojsk desantowych. Wkrótce 
potem podsunęły się do innych odcinków 
wybrzeża liczne nieprzyjacielskie łodzie  
desantowe, osłaniane przez ciężkie i lekkie 
okręty. Obrona nie pozwoliła zaskoczyć się  
w żadnym miejscu. Podjęła ona natychmiast 
walkę z całą energią. Wojska lądujące  
z powietrza zostały częściowo przy zeskaki-
waniu uchwycone, a nieprzyjacielskie okręty 
już na pełnym morzu wzięto w ogień...”.

Lądujący w Normandii alianci przewidy-
wali, że Niemcy – chcąc przerwać idącą lawinę 
statków i barek z wojskami, uzbrojeniem  
i zaopatrzeniem – zaatakują je przede wszyst-
kim z zachodu, gdzie wody kanału były głębsze 
i w związku z tym dogodniejsze do operowania 
zarówno U-bootów jak i okrętów nawodnych. 
10. Flotylla Niszczycieli była więc jednym  
z tych zespołów, który w tym czasie – niezależnie 
od uczestniczenia w normalnych patrolach 
przeciw okrętom podwodnym – miał za zada-
nie nie dopuścić w rejon inwazji niemieckich 
niszczycieli bazujących w Breście i w ujściu 
rzeki Żyrondy.

Obawy aliantów – co do ewen-
tualnego ataku niemieckich  
okrętów jeszcze w pierwszym dniu  
inwazji – potwierdził wywiad 
lotniczy, który wytropił na morzu 
3 duże niszczyciele typu Narvik. 
Opuściły one deltę Żyrondy  
i obrały kurs na północ. Brytyjski 
dowódca sił obrony wybrzeża 
skierował przeciwko nim kana-
dyjską 404. eskadrę samolotów 
typu „Beaufighter”, uzbrojoną 
w niekierowane pociski rakie-
towe, ale ich dwa kolejne naloty 
nie przyniosły żadnych rezulta-
tów. Niemcy bez przeszkód szli 
dalej na północ. W dodatku, nad-
chodzące ciemności uniemoż- 
liwiały skuteczną obserwację 
ich ruchów.

Wiadomość o wyjściu  
„Narvików” na wody Kanału 
Angielskiego została przekaza-
na dowódcy 10. Flotylli Niszczy-
cieli, która operowała w rejonie 
głębi Hurd Deep. Znajdowało 
się tam 6 z 8 niszczycieli  
kmdr. Jonesa, gdyż „Haida”  
i „Huron” odeszły w stronę Plymouth, w celu 
uzupełnienia zapasów. Natychmiast rozpo-
częły one poszukiwanie przeciwnika, ale ten 
niewykryty dotarł do Brestu. W porcie tym 
znajdowały się dwa, a może nawet trzy inne 
niszczyciele, które razem z przybyłymi stwo-
rzyły potężny zespół jednostek nawodnych, 
znacznie przewyższający siłą ognia okręty  
10. flotylli. Chociaż nowoprzybyłe do Brestu 
niszczyciele, dowodzone przez kmdr. Georg'a 

Załadunek na ORP „Błyskawica” amunicji do 
uniwersalnych armat kal. 102 mm
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Trzymajmy się morza!

„Liga Morska i Rzeczna w przededniu 
100-lecia, czyli trzymajmy się morza!” to tytuł 
wystawy, jaką można zobaczyć w Bibliotece 
Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Pre-
tekstem do jej zorganizowania jest zbliżające 
się stulecie powstania organizacji, które przy-
pada 1 października 2018 roku. 

Ekspozycja składa się z kilku części. Jedną 
z nich stanowią plansze, z których można się 
dowiedzieć jaki jest cel wystawy, zapoznać się 
z rysem historycznym Ligi Morskiej i Rzecznej, 
przyswoić sobie istotne informacje na temat pol-
skiej gospodarki morskiej, zdobyć wiedzę na 

temat współpracy ligi z Marynarką Wojenną, 
dowiedzieć się czym był Fundusz Obrony Mor-
skiej, poznać najwybitniejszych działaczy LMiR 
oraz dowiedzieć się jakie jest jej przeznaczenie.

Oprócz wspomnianych plansz, historię ligi 
przybliża kilkadziesiąt starannie zebranych 
wycinków artykułów prasowych – w znacznej 
części z okresu międzywojennego – opisują-
cych działalność organizacji. 

Najciekawszą część wystawy stanowi prezen-
tacja prywatnych kolekcji, w których znajduje 
się kilkadziesiąt odznaczeń i medali ligi, a także 
wydawnictwa tej organizacji – głównie czaso-

pisma i książki. W jednej z gablot można obej-
rzeć materiały pamiątkowe Bractwa Okrętów 
Podwodnych. Tę część wystawy dopełniają 
zdjęcia i dokumenty należące kiedyś do Bogu-
miła Krzywca (działacza LMiR) i materiały 
dotyczące audiencji rektorów polskich uczelni 
u Jana Pawła II i wręczenia papieżowi Pierście-
nia Hallera. Całą ekspozycję wzbogaca multi-
medialny pokaz zdjęć, prezentujący działal-
ność ligi oraz jej plakaty archiwalne.

Pomysłodawcami wystawy są bibliotekarze 
z Biblioteki Głównej Akademii Marynarki 
Wojennej oraz komendant-rektor AMW  
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Pomocą 
merytoryczną i techniczną podczas organizo-
wania ekspozycji służył Andrzej Królikowski, 
prezes LMiR, oraz Leszek Stromski – członek 
klubu LMiR przy Urzędzie Morskim w Gdyni.

Patronat honorowy nad wystawą objęli:  
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, Port Gdynia, Port Gdańsk, DCT 

w a r t o  z o b a c z y ć

W uroczystym otwarciu wystawy wziął 
udział, między innymi, dyrektor Muzeum MW 
Tomasz Miegoń, przedstawiciele tematycznej 
prasy fachowej oraz pasjonaci historii. 

Jacek Krzewiński od blisko 30 lat bada kon-
strukcję i historię współczesnych okrętów. Jest 
autorem dwóch książek: „Okręty Wojenne 
Świata” i „Royal Navy 1950-1994”. Był także 

Marynarka Wojenna w 3D
30 listopada w Muzeum Marynarki Wojennej otworzono wystawę  
niezwykle detalicznych grafik 3D autorstwa Jacka Krzewińskiego  
pt. „Okręty i pomocnicze jednostki pływające w służbie Polskiej  
Marynarki Wojennej, Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej”. 

Liga Morska i Rzeczna to organizacja 
społeczna, stawiająca sobie za cel 

propagowanie zagadnień morskich wśród 
społeczeństwa polskiego. Historia ligi 

zaczęła się 1 października 1918 roku, kiedy 
to powstało Stowarzyszenie Pracowników 

Na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”. 
W latach 30. ubiegłego wieku liga 
prowadziła, między innymi, zbiórkę 

pieniędzy na Fundusz Obrony Morskiej, 
które przeznaczono na dofinansowanie 

budowy okrętu podwodnego ORP „Orzeł”. 
Wydawała również miesięcznik „Morze”  

i kwartalnik „Sprawy Morskie i Kolonialne”.  
W 1939 roku liga liczyła prawie  

milion członków.
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Archiwalne wydawnictwa, medale, odznaczenia oraz fotografie i plakaty 
związane z Ligą Morską i Rzeczną można obejrzeć na wystawie w Bibliotece 
Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Ekspozycja przybliża historię 
jednej z najstarszych organizacji działającej na rzecz idei Polski Morskiej.
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Kolejna smutna wiadomość 
dotarła do naszego zespołu 
redakcyjnego. Na wieczną wachtę, 
w wieku 98 lat, odszedł zasłużony 
oficer i nestor dziennikarstwa na  
Pomorzu, były redaktor naczelny 
Tygodnika Marynarki Wojennej 
„Bandera” kmdr w st. spocz. 
Stanisław Szmoń. 

Gdańsk SA oraz Port Szczecin-Świnoujście,  
a patronat medialny czasopisma: „Morze, 
Statki i Okręty” oraz „Morza i Okręty”.

Wystawa będzie w Gdyni do końca lutego 
2017 roku. Od marca będzie prezentowana  
w miejscowościach będących siedzibą okrę-
gów, oddziałów, klubów i kół Ligi Morskiej  
i Rzecznej na terenie kraju. 

b a n d e r a
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konsultantem-tłumaczem albumowej publikacji 
„Modern Naval Combat” oraz autorem rysun-
ków w książce „Polska Marynarka Wojenna 
1995” Jarosława Ciślaka.

Wystawa w pełni odzwierciedla wysoki 
kunszt jej autora, w zakresie tworzenia grafiki 3D. 
Komplety wielkoformatowych plansz zawierają 
po kilka ujęć perspektywicznych danego okrętu 
w 3D oraz rysunek techniczny linii teoretycz-
nych kadłuba. Podziałki umieszczone na plan-
szach wykonano w skali 1:100, co pozwala 
oglądającemu porównać rozmiary poszczegól-
nych jednostek.

Co ciekawe, każdy okręt można zobaczyć 
nie tylko na planszach, ale również na filmie 
wygenerowanym komputerowo. Wirtualna  
kamera okrąża model komputerowy, dzięki  
czemu widz ma możliwość zapoznania się  
z jego dokładnymi kształtami – także z częścią 
podwodną kadłuba, w tym m.in. z pędnikami. 

Autor od lat zajmuje się modelarstwem okrę-
towym, publikuje artykuły i rysunki. Pracuje 
w Ośrodku Hydromechaniki Okrętu Centrum 
Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku.

Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl

Zmarły był człowiekiem wyjątkowym –  
o szlachetnym sercu, pracowitym,  
bardzo uczynnym i życzliwym, a przede 

wszystkim rodzinnym i koleżeńskim. Kochał 
mundur i swój zawód,  
poświęcając mu najlepsze 
lata życia. Jako żołnierz, 
szef i dziennikarz zawsze 
był blisko ludzi i starał się 
im pomagać. Jednocześnie 
był wymagającym, ale  
sprawiedliwym szefem. Za 
to właśnie go ceniono. 
Wychował grono znakomi-
tych publicystów.

Komandor Stanisław 
Szmoń urodził się 19 sierpnia 
1918 r. w Mönchswalde  
koło Bautzen (Budziszyn) 
w Niemczech. Wkrótce,  
z rodzicami, zamieszkał  
w Bydgoszczy, gdzie ukoń-
czył szkołę podstawową  

i gimnazjum. Tam też zastał go wybuch  
II wojny światowej, a że był w wieku poboro-
wym – został zmobilizowany do wojska. 
Uczestniczył w walkach nad Bzurą i w obro-
nie Warszawy. 

Kiedy dostał się do niewoli, przebywał  
w okolicy Torunia. Po zwolnieniu wrócił do 
Bydgoszczy, skąd z rodziną został przesiedlony 
na wieś w Generalnej Guberni. W Trawni-
kach poznał i poślubił, w 1942 roku, żonę  
Kazimierę. 

Pod koniec wojny wstąpił do I Oficerskiej 
Szkoły Piechoty. Z dumą wspominał swoją 
przysięgę wojskową na Rynku Krakowskim. 

Po ukończeniu szkoły oficerskiej trafił na  
Pomorze i tam już pozostał.

Jako młody oficer pełnił różne funkcje.  
W latach 1947-1950 był stałym koresponden-
tem redakcji „Polski Zbrojnej” i „Gazety Żoł-
nierza”. W tamtym czasie ukończył kurs dla 
dziennikarzy wojskowych. Był redaktorem, 
wydawanej w Bydgoszczy, gazety wojskowej 
„Żołnierska Służba” – w 1950 r. przemiano-
wanej na „Żołnierza Polski Ludowej”. W latach 
1950-1954 był redaktorem naczelnym gazety 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego „Żoł-
nierska Trybuna” i „Za Polskę Ludową”.  
W 1954 r. wrócił na Pomorze, a konkretnie do 
Marynarki Wojennej, gdzie najpierw kierował 

wydawaniem gazety  
codziennej „Na Straży 
Wybrzeża”, a następnie 
(powstałego w 1957 r.)  
tygodnika MW „Bandera”.  
W 1964 r. ukończył  
Wydział Historii Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. 

We wrześniu 1974 roku 
pożegnał się z mundurem 
i przeszedł na emeryturę. 
Mimo to, często odwiedzał 
swoją redakcję. Chętnie 
dzielił się doświadczeniem. 
Był zapalonym filatelistą. 
Organizował wystawy oraz 
tzw. Maratony Filateli-
styczne dla młodzieży. 

Dorobił się szeregu nagród. Społecznie udzie-
lał się też we władzach Związku Filatelistycz-
nego, zarówno w zarządzie wojewódzkim jak  
i krajowym.

Za swoją służbę i pracę często był wyróż-
niany. Posiadał: Krzyż Kawalerski Orderu  
Odrodzenia Polski; medale – „Zwycięstwa  
i Wolności”, „Za Warszawę”, „Za udział  
w walkach o Berlin”; złote  medale – „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju” oraz „Zasłużony dla 
Ziemi Gdańskiej”.

Żegnaj, Komandorze...

Panu kmdr. Mirosławowi Jurkowlańcowi oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i żalu oraz słowa wsparcia  

w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

składa kadra i pracownicy wojska Inspektoratu Marynarki Wojennej
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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Narodowe Święto Niepodległości

Marynarze wraz z mieszkańcami Wybrzeża uroczyście 
obchodzili 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. W przeddzień głównej ceremonii, odbyły się 

zbiórki kadry, podczas których przypomniano wydarzenia  
z 1918 roku. 

W gdyńskich uroczystościach – obok Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej oraz marynarzy 3. Flotylli Okrętów – 
uczestniczyli także: przedstawiciele Akademii MW, Gdyńskiej 
Brygady Lotnictwa MW oraz 13. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża. Poprzedził je Capstrzyk Niepodległościowy. Jego 
uczestnicy – prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną MW  
i Kompanię Honorową AMW oraz ubrani w stroje historyczne – 
przeszli (spod Urzędu Miasta) ulicą Świętojańską na Skwer 
Kościuszki, pod Pomnik Marynarza Polskiego. 

Na miejscu oddano hołd obrońcom niepodległej Polski. Tam też 
odbyły się oficjalne uroczystości – z udziałem: władz miejskich, 
Marynarki Wojennej, delegacji instytucji i organizacji społecznych 
oraz mieszkańców Gdyni – w trakcie których odczytano rozkaz 
okolicznościowy, a prezydent Gdyni Wojciech Szczurek złożył 
życzenia i podziękował uczestnikom za przybycie. Podczas składania 
kwiatów – w hołdzie tym, co oddali życie za niepodległość –  
z pokładu okrętu-muzeum „Błyskawica” oddano salut armatni.

Bezpłatnie można było zwiedzić m.in.: Muzeum Emigracji, 
Muzeum Miasta Gdynia, Muzeum Marynarki Wojennej  
i OM „Błyskawica” oraz wziąć udział w „Biegu Niepodległości”.
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W październiku, w Gdyni zostały zorganizowane dwa turnieje 
halowej piłki nożnej. W pierwszym rywalizowano o miano 
najlepszej drużyny Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, a drugi wyłonił mistrza 3. Flotylli Okrętów.

Marynarski futsal

W mistrzostwach jednostek wojsko-
wych podległych Dowództwu 
Operacyjnemu SZ RP wzięło 
udział 5 zespołów. Na parkiet 

Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojen-
nej, w poniedziałek 17 października, wyszły 
reprezentacje: Dowództwa Operacyjnego RSZ, 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 
Komponentu Morskiego, Centrum Operacji 
Lądowych-Dowództwa Komponentu Lądo-
wego oraz dwa zespoły z Centrum Operacji  
Powietrznych-Dowództwa Komponentu  
Powietrznego. Zawody rozegrano systemem 
„każdy z każdym”, dlatego też – aby zostać 
zwycięzcą turnieju – trzeba było zaprezentować 
równą formę przez cały czas jego trwania. 

Ostatecznie mistrzem – po trzydniowych 
zmaganiach – został drugi zespół Centrum 
Operacji Powietrznych-Dowództwa Kompo-
nentu Powietrznego. Jego zawodnik –  
chor. Grzegorz Banaś – zdobył koronę króla 
strzelców, kończąc rywalizację z 5. zdobytymi 
bramkami. Marynarze, gospodarze turnieju, 
zajęli drugie miejsce, a tytuł najbardziej  
wartościowego zawodnika całych mistrzostw 
powędrował do kmdr. por. Andrzeja  

Klasyfikacja końcowa mistrzostw  
Dowództwa Operacyjnego RSZ

1.   COP I-DKP
2.   COM-DKM
3.   COP II-DKP
4.   COL-DKL
5.   DO RSZ

Klasyfikacja końcowa mistrzostw  
3. Flotylli Okrętów

1.   43. Batalion Saperów
2.   Komenda Portu Wojennego Gdynia
3.   Dywizjon Okrętów Wsparcia
4.   Dywizjon Okrętów Podwodnych
5.   Dywizjon Okrętów Bojowych
6.   Grupa Okrętów Rozpoznawczych

Oziembłowskiego. Trzecie miejsce przypadło 
pierwszemu zespołowi COP-DKP. Zawodnik 
tego zespołu, st. chor. szt. Tomasz Sadowski, 
drugi rok z rzędu został wybrany najlepszym 
„goalkeeperem” zawodów. 

Podczas zakończenia mistrzostw nagrody  
i medale wręczali: Dowódca Operacyjny RSZ 
gen. broni Marek Tomaszycki oraz dowódca 
COM-DKM wiceadm. dr Stanisław Zarychta. 

W kolejnym tygodniu, od wtorku do 
czwartku (25-27 października), w obiektach 

sportowych KPW Gdynia toczyła się rywali-
zacja w halowej piłce nożnej, o mistrzostwo  
3. Flotylli Okrętów. Do zawodów stanęło  
6 teamów, reprezentujących: Dywizjon Okrętów 
Bojowych, Dywizjon Okrętów Podwodnych, 
Dywizjon Okrętów Wsparcia, Grupę Okrętów 
Rozpoznawczych, Komendę Portu Wojennego 
Gdynia oraz 43. Batalion Saperów z Rozewia. 

Mistrzostwa rozegrano również systemem 
„każdy z każdym”. Zwycięzcą mistrzostw 
została jedyna jednostka spoza Gdyni –  
43. Batalion Saperów. Tytuł króla strzelców 
otrzymał bosmanmat Tomasz Grapp z mistrzow-
skiego zespołu, zapisując na swoim koncie  
6 zdobytych bramek. Wicemistrzem rywali-
zacji o mistrzostwo 3. FO została Komenda 
Portu Wojennego Gdynia, a trzecie miejsce 
przypadło marynarzom z Dywizjonu Okrę-
tów Wsparcia. 

Tytuł najbardziej wartościowego zawodnika 
zawodów zdobył mar. Tomasz Kapeluch  
z KPW Gdynia, a najlepszym bramkarzem 
został st. mar. Jakub Świerczyński.

Piłkarska rywalizacja marynarzy była jedną 
z konkurencji zaliczanych do mistrzostw  
3. FO w sporcie powszechnym.

Obydwie imprezy, zarówno mistrzostwa  
w futsalu Dowództwa Operacyjnego RSZ jak  
i 3. Flotylli Okrętów, były doskonałą okazją 
dla zawodników do sprawdzenia swoich 
umiejętności piłkarskich oraz zacieśnienia 
więzi koleżeńskich.

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl

Panu kmdr. Waldemarowi WALCE
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

CÓRKI

składa kadra i pracownicy
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego

Pani Zofii Reczkowicz oraz Jej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

z powodu śmierci

MĘŻA

składają absolwenci Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte, rocznika 1966
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