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Szanowni Czytelnicy!

Wstąpienie Rzeczypospolitej Polskiej – 12 marca 1999 roku – do Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego nabrało obecnie, wobec brutalnego aktu 
napaści Federacji Rosyjskiej na suwerenną i niepodległą Ukrainę, 

szczególnego wymiaru. Państwa członkowskie NATO i Unii Europejskiej, a także inne 
kraje wolnego, demokratycznego świata stanęły po stronie narodu walczącego z najeźdźcą.

Przedstawiamy najważniejsze decyzje podjęte przez kraje NATO podczas szczytu 
24 marca w Brukseli oraz szybką reakcję sojuszu na zagrożenie bezpieczeństwa 
międzynarodowego, a także analizę morskich aspektów wojny na Ukrainie. 

O dowodzeniu Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 oraz 
nowych wyzwaniach i perspektywach rozwoju 13. Dywizjonu Trałowców opowiada, 
w rubryce „Zawód marynarz”, jego nowy dowódca kmdr por. Michał Dziugan.  

Współczesność i bogate tradycje Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP,  
założonego w 1992 roku, przybliża wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski.

Poprzednią służbę w Morskiej Jednostce Rakietowej oraz plany związane z nowym  
stanowiskiem przedstawia szef sztabu 3. Flotylli Okrętów kmdr Przemysław Karaś.  

Polecamy także pierwszą część analizy o fregatach „Arrowhead 140” w wersji AAW, 
artykuł o służbie okrętów podwodnych typu Kobben w polskiej MW oraz relacje 
z ćwiczeń z serii „Passex” z okrętami US Navy i Koninklijke Marine.  

                             Życzymy miłej lektury.
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BanderaNATO wobec agresji Rosji na Ukrainę
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Trwająca od 24 lutego rosyjska agresja na Ukrainę dobitnie 
pokazała, jak istotna jest rola Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego w obliczu realnego zagrożenia dla 

pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Kluczową rolę odgrywa tutaj  
tzw. wschodnia flanka NATO, którą współtworzy Polska. Stąd wizytę 
w naszym kraju odbył – 1 marca – sekretarz generalny NATO Jens 
Stoltenberg, który spotkał się z prezydentem RP Andrzejem Dudą.

W związku z 23. rocznicą przystąpienia Polski do sojuszu 
północnoatlantyckiego, Sejm RP przyjął – 12 marca – uchwałę 
o upamiętnieniu tego wydarzenia, jednocześnie kierując apel do 
państw członkowskich NATO o wspólne przeciwdziałanie skutkom 
wojny na Ukrainie, w tym kryzysowi uchodźczemu.

Demonstrując solidarność z walczącą Ukrainą, do Kijowa pojechali – 
15 marca – premier Mateusz Morawiecki z wicepremierem 
Jarosławem Kaczyńskim oraz premierzy Czech i Słowenii. Delegacja 
spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim –
rozmawiano o możliwych formach wsparcia dla narodu ukraińskiego. 

W nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli – 24 marca – wzięli 
udział prezydent RP Andrzej Duda i minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak. Zdecydowano (m.in.) o wzmacnianiu potencjału 
wojskowego sojuszu oraz wieloaspektowej pomocy dla Ukrainy.

Roboczą wizytę w Polsce – 25-26 marca – złożył prezydent Stanów 
Zjednoczonych Joe Biden. W przemówieniu w Warszawie podkreślił 
(m.in.) gotowość USA do wypełnienia zobowiązań sojuszniczych. 



z a w ó d  m a r y n a r z

FO
T.

 M
AR

CI
N

 P
UR

M
AN

/8
. F

O
W

, N
AT

O
/M

AR
CO

M

Po prawie czterech miesiącach inten-
sywnej służby w ramach Stałego  

Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej  
NATO Grupa 1 (SNMCMG-1) wrócił pan 
do portu macierzystego, do Gdyni.

Przekazując obowiązki dowódcy zespołu 
SNMCMG-1, pożegnałem się ze służbą na 
morzu – trwała ona 18 lat i w tym czasie 
przeszedłem przez różne stanowiska na okrę-
tach. Teraz będę wykonywał zadania jako  
dowódca 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża, stacjonującego w Gdyni.

Czym są stałe zespoły sił obrony przeciw-
minowej sojuszu północnoatlantyckiego 

i jakie są ich zadania?
Organizacja Traktatu Północnoatlan-

tyckiego utrzymuje w stałej, rotacyjnej 
służbie, cztery zespoły okrętów. Dwa  
z nich to zespoły dużych jednostek nawod-
nych, głównie niszczycieli rakietowych  
i fregat rakietowych, wspieranych przez 
jednostkę zaopatrzeniową – czyli Stan-
ding NATO Maritime Group 1 i 2. 
Dwa kolejne, to zespoły okrętów przeciw-
minowych, z wielozadaniowym okrętem 
dowodzenia – czyli Standing NATO Mine 
Countermeasures Group 1 i 2. Główne 
zadanie jest jedno – dbanie o bez- 
pieczeństwo szlaków wodnych przez 
poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie 
niebezpiecznych obiektów wybucho-
wych (ang. Unexploded Explosive 
Ordnance – UXO), zalegających na 
dnie morskim. Utrzymanie zespołów 
przeciwminowych w wysokiej goto-
wości bojowej i na wysokim poziomie 
wyszkolenia – (jako ważnego, sojusz- 
niczego elementu VJTF – Very High 
Readiness Joint Task Force) jest oparte 
na trzech filarach. Pierwszy obejmuje 
zgrywanie sił wewnątrz zespołu, czyli 
tzw. FIT (Force Integration Training). 
Są to, przede wszystkim, wewnętrzne 
treningi załóg poszczególnych jednostek lub 
całego zespołu. Do organizowania treningów 
i szkoleń specjalistycznych wykorzystuje się 
(m.in.) czas podczas przejść między portami 
oraz tzw. wizyty robocze. Przykładowo,  
w litewskiej Kłajpedzie przeprowadziliśmy 
wspólne ćwiczenia z Batalionową Grupą  
Bojową NATO. Wszystko odbyło się zgodnie 
ze scenariuszem, zakładającym że na pokła-
dzie FGS „Elbe” podłożono improwizowany 
ładunek wybuchowy (IED – Improvised 

Explosive Device). Okręt został przeszukany, 
a ładunek zabezpieczono, przeniesiono na ląd 
i zneutralizowano. Były to pierwsze tego typu 
ćwiczenia w historii SNMCMG-1.

A pozostałe filary?

Kolejny z nich, to zacieśnianie współpracy 
międzynarodowej w ramach tzw. jednorodnych 
oraz niejednorodnych grup zadaniowych.  
Zespoły pełnią ważne funkcje dyplomatyczne. 
Podczas ćwiczeń na morzu oraz wizyt robo-
czych w portach rozwijamy przyjacielskie  
stosunki z sojusznikami oraz partnerami spoza 
NATO – np. Finami i Szwedami. Dzięki  
tradycyjnej wymianie załóg między okrętami 

2     NR 1/3 | styczeń/maRzec 2022

konfliktu. Działania przeciwminowe w czasie 
pokoju i w czasie wojny nie różnią się od siebie, 
więc zasada „szkól się tak, jak będziesz wal-
czył” wyjątkowo pasuje do naszej służby.  
Dodam, że w trakcie ostatniej zmiany prze-
prowadziliśmy operacje rozminowania na 
wodach (m.in.) Holandii, Łotwy i Polski. 

Rozpoczął pan służbę w 2003 roku. 
Co zmieniło się w zakresie działań 

przeciwminowych od tamtej pory? 
Przede wszystkim, zmieniło się wyposa-

żenie. Dzięki technologiom autonomicznym 
zmniejszono udział człowieka w bezpośred-
nim kontakcie z niebezpiecznymi przedmio-
tami, a okręt i jego załoga pozostają poza  

obszarem zagrożenia. Obecnie Belgia 
i Holandia wspólnie opracowują  
projekt niszczyciela min, który ma 
wykorzystywać wyłącznie systemy 
bezzałogowe. Mimo rozwoju techno-
logii, w naszej służbie nadal jest miej-
sce na stosowanie „tradycyjnych”  
metod zwalczania min. Wśród państw 
NATO polska Marynarka Wojenna 
uchodzi za autorytet w dziedzinie 
działań przeciwminowych. Nasze  
kadry dysponują wiedzą i umiejęt- 
nościami, które powoli zanikają  
w marynarkach wojennych innych 
państw członkowskich sojuszu.

Na przykład? 

Zachowaliśmy umiejętność trałowa-
nia kontaktowego, trochę zapomnianego 
w dobie wszechobecnych technik hydro-
akustycznych. Uważam, że nawet jeżeli 
dana metoda nie jest stosowana  
powszechnie, warto te zdolności pielęg-
nować. Utrzymanie ich jest – po prostu – 
mniej kosztowane i czasochłonne niż 
odtwarzanie utraconych zdolności. 

Na czym polega różnica między trało-
waniem kontaktowym i trałowaniem 

niekontaktowym? 
Trały kontaktowe, które dzielą się na holu-

jące i podcinające, służą do oczyszczania 
akwenów z min zakotwiczonych. Z ich po-
mocą przeprowadza się tzw. przeszukanie 
wstępne, które na danym obszarze umożliwi 
działanie niszczycielom min, wykorzystują-
cym technologie hydroakustyczne. Trały nie-
kontaktowe dzielą się na akustyczne oraz 

Z komandorem porucznikiem Michałem Dziuganem,  
dowódcą 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety,  

rozmawia Katarzyna Kamińska.

Polska tarcza przeciwminowa

wzbogacamy nasze doświadczenia i wzmac-
niamy własny potencjał. Jest to szczególnie 
istotne teraz, żeby silnie akcentować obecność  
i solidarność państw członkowskich NATO  
w regionach kluczowych dla wspólnego bez-
pieczeństwa. Ostatni filar dotyczy operacji roz-
minowania. Załogi poszukują i neutralizują 
niewybuchy lub przekazują lokalnym służbom 
informacje o ich występowaniu. Umożliwia 
to utrzymanie zespołu w stałej gotowości do 
wykonywania zadań na wypadek kryzysu lub 
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elektromagnetyczne. Trały akustyczne, to 
holowane za okrętem źródło dźwięku, które 
wywołuje detonację min posiadających zapal-
nik akustyczny. Natomiast miny magnetyczne 
detonuje się wykorzystując pole magnetyczne 
emitowane przez trały.

Wracając do Gdyni – jakie zadania 
stoją przed 13. Dywizjonem Tra-

łowców w najbliższym czasie?
Na pewno do najważniejszych zadań należy 

przyjęcie do służby nowej generacji niszczy-
cieli min typu Kormoran II – ORP „Albatros” 
(602) oraz ORP „Mewa” (603). Pierwszy 
z nich przechodzi próby zdawczo-odbiorcze. 
Natomiast ORP „Kormoran” (601) – ich starszy 
„bliźniak” – będzie remontowany. To będzie 
nie tylko fizyczne wprowadzenie do służby 
nowych okrętów, ale też żmudny proces szko-
lenia kadr. Marynarka Wojenna potrzebuje 
ludzi kreatywnych, fachowców z otwartymi 
głowami. Nasza służba to nieustanny marsz, 
ciągłe samodoskonalenie się. Wojsko Polskie 

B A N D E R A

Komandor porucznik MICHAŁ DZIUGAN urodził się 12 maja 1977 roku w Krośnie. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kryzysowego. Ukończył szereg 
kursów specjalistycznych w kraju i za granicą, w tym w belgijsko-holenderskiej Szkole Wojny Minowej Eguermin w Ostendzie (Belgia) 
i w niemieckim Centrum Szkoleniowym Obrony Przeciwawaryjnej Okrętów w Neustadt. W 2003 roku rozpoczął służbę w 13. Dywizjonie 
Trałowców jako dowódca działu nawigacji, łączności i obserwacji technicznej trałowca proj. 207M ORP „Wigry” (644). Po roku został 
przeniesiony na stanowisko oficera broni podwodnej niszczyciela min ORP „Czajka” (624). Przez kolejne 17 lat jego służba była 
związana z prowadzeniem działań z zakresu walki minowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań przeciwminowych. W tym czasie 
służył na siedmiu okrętach, czterech różnych typów: trałowcach bazowych, niszczycielach min proj. 206FM, okręcie dowodzenia siłami 
obrony przeciwminowej oraz nowoczesnym niszczycielu min proj. 258 (Kormoran II). Pierwsze dowodzenie okrętem objął w 2013 roku – 
był to niszczyciel min proj. 206FM ORP „Mewa” (623). Trzy lata później dowodził trałowcem bazowym proj. 207 ORP „Gopło” (630). 
Jednocześnie pełnił obowiązki dowódcy grupy trałowców bazowych. W 2017 roku został pierwszym dowódcą niszczyciela min 
ORP „Kormoran” (601). Za osobisty wkład i zaangażowanie w budowę okrętów typu Kormoran II, w 2018 roku został wyróżniony 
„Buzdyganem”, prestiżową nagrodą miesięcznika „Polska Zbrojna”. Czterokrotnie pełnił służbę w Stałym Zespole Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO Grupa 1 (ang. Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, SNMCMG-1), zajmując kolejno stanowiska: 
oficera operacyjnego niszczyciela min, zastępcy dowódcy okrętu, oficera walki minowej w sztabie SNMCMG-1 oraz dowódcy niszczyciela 
min. Od 17 września 2021 roku do 12 stycznia 2022 roku stał na czele Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Morze Północne”, którego 
głównym zadaniem było dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Od 1 lutego 2022 roku pełni obowiązki 
dowódcy 13. Dywizjonu Trałowców w Gdyni, wchodzącego w skład świnoujskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Szwecja i Finlandia ogłosiły chęć przystąpienia 
do NATO – stosunek ich obywateli do sojuszu 
zmienił się całkowicie w kilka dni. W obliczu 
zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, naszego 
wschodniego sąsiada, znaczenie członkostwa 
w sojuszu, zwłaszcza dla Polski i państw bałtyc-
kich, jest większe niż kiedykolwiek. Wynik 
wojny zależy także od postaw i wyborów 
zwykłych obywateli – czy będziemy w stanie 
wykazać się cierpliwością i solidarnością, 
kiedy skutki konfliktu będą uderzać w nasz 
portfel? Ja uważam, że powinniśmy.

Czy, jako doświadczony oficer morski, 
ma pan rady dla tych, którzy dopiero 

będą zaczynać służbę na okrętach?
Każdemu „szczeblowi kariery” trzeba po-

święcić należyty czas i uwagę. Szybki awans 
to bardziej przekleństwo niż błogosławień-
stwo. To z wiekiem nabywa się doświadczenia, 
pokory i szacunku wobec żywiołu, poczucia 
odpowiedzialności za siebie i innych, ale też 
świadomości własnych ograniczeń.

potrzebuje świeżych kadr. Sytuacja dyktuje 
nam specyficzny model szkolenia i służby na 
okręcie – „Jack of all trades, master of none”. 
Zamiast szkolenia pod kątem wąskich spe-
cjalizacji, stawiamy na wszechstronność –
tak, aby w załodze nie było osób, których nie 
można zastąpić. Zamiast głębokiej specjalizacji 
w obsłudze jednego systemu, stawiamy na dobrą 
znajomość dwóch czy trzech. Problem niedo-
borów kadrowych dotyka wszystkich państw 
członkowskich NATO. Służba wojskowa nie 
jest atrakcyjna dla młodych ludzi, którzy wycho-
wali się w czasach pokoju i dobrobytu, zbudo-
wanego przez wysiłek poprzednich pokoleń. 
Sądzę, że konflikt na Ukrainie uświadomił 
ludziom, że ten stan nie jest wieczny.

W czwartek, 24 lutego, wszyscy obu-
dziliśmy się w innej rzeczywistości. 

W całkiem innej. Myślę, że nie ma powrotu 
do świata sprzed 24 lutego. Tego dnia zmieniło 
się wszystko. Wojna przetasowała priorytety 
przywódców państw, ale i zwykłych ludzi. 

odpowiedzialności za siebie i innych, ale też 
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102. rocznica zaślubin Polski z morzem

Na Okręcie-Muzeum ORP „Błyskawica” 
odbyła się – 3 stycznia – uroczystość 

przekazania obowiązków dowódcy historycz-
nego niszczyciela. Dowodzenie jednostką objął 
kmdr por. Paweł Ogórek, dotychczasowy 
dowódca ORP „Wodnik”. Przejął on obowiązki 
od kmdr. por. Waltera Jarosza, który został wy-
znaczony na stanowisko szefa szkolenia 3. FO 
i mianowany do stopnia komandora.
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Uroczyste obchody rocznicy historycz-
nych zaślubin Polski z morzem w Pucku, 

dokonanych przez gen. Józefa Hallera 10 lutego 
1920 roku, rozpoczęto na miejskim Starym 
Rynku. Po koncelebrowanej mszy świętej 

Zmiany kadrowe w 3. Flotylli Okrętów
Dowodzenie w Morskiej Jednostce Rakie-

towej w Siemirowicach zdał kmdr Przemysław 
Karaś, który objął stanowisko szefa sztabu 3. FO. 
Obowiązki dowódcy najmłodszej i najnowocześ-
niejszej jednostki Marynarki Wojennej objął 
kmdr Bogdan Tomaszycki, służący dotych-
czas w Dowództwie Generalnym Rodzajów 
Sił Zbrojnych.

Zgodnie z decyzją dowódcy generalnego RSZ 
gen. Jarosława Miki, etatowym dowódcą 
43. Batalionu Saperów FOW w Rozewiu 
został – 4 stycznia – kmdr ppor. Sebastian 
Tesarowski, który został mianowany na stopień 
komandora porucznika.

W uroczystościach w jednostkach woj-
skowych wziął udział dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec oraz 
dowódcy jednostek podległych i zaproszeni 
goście. Dziękując dotychczasowym dowód-
com jednostek za wzorową i pełną poświęcenia 

Zawodową służbę wojskową – po 40 latach 
w mundurze – zakończył dotychczasowy 

komendant Portu Wojennego Świnoujście 
kmdr Marek Bartkowski. Dowodzenie jednostką 

w puckiej farze pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, jej uczestnicy przeszli na drugą część 
obchodów do Portu Rybackiego, gdzie wystą-
pił Zespół Wokalny  Klubu MW „Riwiera”.

Niewiele jest w naszej historii wydarzeń 
niosących tak wielką nadzieję i budzących 
dumę, jak zaślubiny Polski z morzem – napisał 
w liście premier Mateusz Morawiecki.

Tradycyjnie, wręczono krzyże „Pro Mari 
Nostro”, przyznane przez Ligę Morską i Rzeczną. 
W tym roku wyróżniono nimi (m.in.): inspek-
tora MW wiceadm. Jarosława Ziemiańskiego, 
dowódcę COM-DKM wiceadm. Krzysztofa 
Jaworskiego oraz burmistrz Pucka Hannę 
Pruchniewską.

objął – 14 stycznia – jego zastępca-szef sztabu 
kmdr por. Albin Sołtykiewicz. Ceremonia 
przekazania obowiązków odbyła się z udziałem 
dowódcy 8. FOW kmdr. Włodzimierza Kułagina.  

Wśród uczestników uroczystości byli (m.in.): 
przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony 
Narodowej Michał Jach, szef Zarządu Morskiego-
-zastępca Inspektora MW kadm. Krzysztof 
Zdonek oraz dyrektor szczecińskiego oddziału 
Agencji Mienia Wojskowego Monika Kieliszak. 

Dowódca 8. FOW podziękował żegnającemu 
się z marynarskim mundurem komendantowi 
za jego służbę i wkład w działalność świnouj-
skiej flotylli – Mam nadzieję, że łączące nas 
więzy pozostaną bliskie i trwałe – dodał. 

Na wody Zatoki Puckiej opuszczono wieniec 
z pokładu śmigłowca W-3 WARM „Anakonda” 
Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW, a następ-
nie złożono, w asyście wojskowej, kwiaty 
przed pomnikiem gen. Józefa Hallera.

P E R Y S K O P

służbę, dowódca flotylli złożył gratulacje ich 
następcom i życzył nowo awansowanym oraz 
mianowanym marynarskiego szczęścia i suk-
cesów na nowych stanowiskach służbowych.
mianowanym marynarskiego szczęścia i suk-

Pożegnanie komendanta KPW Świnoujście
Okres dowodzenia KPW Świnoujście pozo-

stanie w mojej pamięci jako najważniejszy 
etap żołnierskiego życia – podkreślił podczas 
uroczystości kmdr Marek Bartkowski, zazna-
czając, że to był dla niego zaszczyt. 

nie złożono, w asyście wojskowej, kwiaty 
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Konferencja w MARCOM

Tegoroczna edycja konferencji była 
poświęcona pogłębianiu współpracy 
w obszarze działań morskich NATO, 

zwłaszcza w obliczu aktualnych wydarzeń, 
w tym agresji Rosji na Ukrainę. Dowódca 
MARCOM wiceadm. Keith Blount pod-
kreślił znaczenie sojuszniczej współpracy 
w ramach zwalczania zagrożeń na morzu. 
Zwrócił także uwagę na potrzebę lepszej świa-
domości potencjalnych niebezpieczeństw 
oraz demonstrowanie jedności i gotowości do 
podjęcia działań przez siły morskie NATO. 

Kluczowym elementem konferencji była 
dyskusja na temat odstraszania potencjalnych 
agresorów i zapobiegania konfliktom, szczegól-
nie w ramach współczesnych wyzwań, przed 
jakimi obecnie stoi sojusz północnoatlantycki. 

Uczestnicy dyskutowali także o możliwościach 
poprawy koordynacji działań, zwiększeniu czuj-
ności w ramach wykonywanych zadań, w tym 
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oraz sprzyjają rozwojowi współpracy na 
szczeblu międzynarodowym. Uczestnictwo 
w nich przedstawicieli polskiej MW podkreśla 
jej rolę w systemie obronnym tworzonym 
przez państwa członkowskie NATO. 

*    *    *
Dowództwo Sił Morskich NATO (Allied 

Maritime Command – MARCOM) odpowiada 
za kierowanie morskimi siłami sojuszu. Podob-
nie jak jego odpowiedniki lądowe i powietrzne 
(LANDCOM i AIRCOM), ściśle współpracuje 
z Dowództwem Połączonych Sił NATO (JFC) 

i odpowiada bezpośrednio przed Naczelnym 
Dowództwem Sił Sojuszniczych w Europie 
(Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe – SHAPE). Podlegają mu cztery 
stałe zespoły okrętów NATO (dwa złożone 
głównie z fregat rakietowych oraz dwa sił 
obrony przeciwminowej), które razem tworzą 
morski komponent Połączonych Sił Zada-
niowych Wysokiej Gotowości (Very High 
Readiness Joint Task Force – VJTF), będą-

cych częścią Sił Odpowiedzi NATO (NATO 
Response Force – NRF).

B A N D E R A

Polacy w „Brilliant Jump – 22”
Okręty transportowo-minowe 8. Flotylli 

Obrony Wybrzeża zapewniły transport 
techniki wojskowej 12. Szczecińskiej Dywizji 
Zmechanizowanej do Norwegii, gdzie polski 
komponent wziął udział  – od 14 marca do 
10 kwietnia – w ćwiczeniach Sił Odpowiedzi 
NATO pk. „Brilliant Jump – 22”. 

W trakcie pierwszego etapu pododdziały 
przemieściły się ze Szczecina do portu wojen-

nego w Świnoujściu. Na pokłady okrętów 
transportowo-minowych zostały załadowane 
(m.in.) kołowe transportery opancerzone „Ro-
somak”, moździerze samobieżne M120 „Rak” 
oraz pojazdy logistyczne.

Celem ćwiczenia było (m.in.) sprawdzenie 
zdolności pododdziałów Sił Odpowiedzi NATO 
(NATO Response Force – NRF) do szybkiego 
przemieszczenia się w dowolne miejsce na 

świecie, gdzie są prowadzone manewry lub 
operacje wojskowe. Zrealizowano – w warun-
kach zimowych – scenariusz zakładający 
skierowanie do działań sił tzw. szpicy NATO. 
W ćwiczeniu wzięło udział ponad 30 tysięcy 
żołnierzy z 27 państw, w tym z Polski. Spraw-
dzono także skuteczność prowadzenia przez 
sojusz tzw. działań połączonych oraz jakość 
współdziałania komponentów: wojsk lądo-
wych, sił morskich oraz sił powietrznych. 
współdziałania komponentów: wojsk lądo-

B A N D E R A

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

misji sił morskich NATO, jak np. operacji  
„Sea Guardian” na Morzu Śródziemnym.

Konferencje z udziałem kadry dowódczej 
sił morskich NATO służą wymianie informacji 

Dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego 
wiceadm. Krzysztof Jaworski uczestniczył – od 21 do 22 marca – w Morskiej 
Konferencji Dowódców Operacyjnych (Maritime Operational Commanders 
Conference 2022), która odbyła się w Dowództwie Sił Morskich NATO 
(Allied Maritime Command – MARCOM) w brytyjskim Northwood. 
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S O J U S Z N I C Z Y  „ P A S S E X ”  Z  U S  N A V Y

Niszczyciele rakietowe USS „Donald 
Cook” (na pierwszym planie) oraz 

USS „Forrest Sherman” (po prawej)
podczas manewrowania w szyku 

z korwetą patrolową ORP „Ślązak”

Podkreślanie obecności sił morskich 
państw sojuszu północnoatlantyckiego 
na Bałtyku, wzmacnianie partnerskich 

relacji oraz demonstrowanie rosnącego zna-
czenia współpracy międzynarodowej na rzecz 
bezpieczeństwa w Europie nabrało szczegól-
nego znaczenia po agresji Rosji na 
Ukrainę. Działania na Morzu Czarnym 
unaoczniły dobitnie wagę kwestii utrzy-
mania kontroli szlaków komunikacyj-
nych, zarówno w aspekcie militarnym 
jak i gospodarczym.  

Załogi polskich i amerykańskich 
okrętów zrealizowały szereg epizodów 
taktycznych, takich jak: manewrowanie 
w szykach, odpieranie symulowanych 
uderzeń rakietowych, utrzymanie pano-
wania na morzu w sytuacjach kryzyso-
wych i zestrajanie zautomatyzowanych 
systemów transmisji danych. Ćwiczące 
okręty wsparła także Gdyńska Brygada Lot-
nictwa MW. Załoga śmigłowca zwalczania 
okrętów podwodnych Kaman SH-2G Super 
Seasprite wykonała lądowanie na pokładzie 
USS „Forest Sherman”, natomiast amerykański 
Sikorsky SH-60 Seahawk przyjęto na polskiej 
fregacie rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”.

Niszczyciele rakietowe US Navy uczest-
niczyły w ostatnim czasie również w szeregu 
manewrów z okrętami flot innych państw, 
w tym: niemiecką fregatą FGS „Sachsen” 
(F219), włoskim lotniskowcem lekkim 
ITS „Giuseppe Garibaldi” (C-551) i szwedzkim 
niszczycielem min HMS „Vinga” (M75). Na 
Morzu Północnym operowały z okrętami 
Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 
(Standing NATO Maritime Group One – 
SNMG-1): niemieckim okrętem zaopatrze-
niowym A1411 „Berlin” i korwetą rakietową 
FGS „Erfurt” (F219), duńską fregatą 
HDMS „Peter Willemoes” ( F362) i holender-
ską fregatą HNLMS „Van Amstel” (F831).

Wspólne ćwiczenia na morzu są okazją do 
rozwijania siły państw NATO i zara-
zem podkreślają znaczenie partner-
stwa międzynarodowego. Służą również 
zaznaczeniu roli morskiego rodzaju sił 
zbrojnych, jako efektywnego narzędzia 
do zapobiegania konfliktom. Pokazują 
także gotowość komponentu morskiego 
sojuszu do wypełniania sojuszniczych 
zobowiązań, w tym ochrony każdego 
z jego członków przed zagrożeniem.

To nie była jedyna forma aktywności 
amerykańskich okrętów. USS „Forrest 
Sherman” złożył – 29-30 marca – wizytę 
w Gdańsku. Jego załoga zaangażowała 

się w pomoc humanitarną dla uchodźców 
z ogarniętej wojną Ukrainy. 

Bałtyk pod nadzorem
Amerykańskie niszczyciele rakietowe AEGIS/BMD USS „Donald 
Cook” (DDG-75) i USS „Forrest Sherman” (DDG-98) operowały na 
Morzu Bałtyckim – 13 marca – z fregatą rakietową ORP „Gen. K. 
Pułaski” (FFG-272) i korwetą patrolową ORP „Ślązak” (241) 
w ramach rutynowego ćwiczenia morskiego z serii „Passex”. 

FO
T.

 M
IC

H
AŁ

 P
IE

TR
ZA

K
/3

. F
O

, U
S 

N
AV

Y

Dla załóg okrętów wchodzących w skład 
Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli 
Okrętów wykonanie zadań w ramach sojusz-
niczego ćwiczenia nie stanowiło wyzwania. 
Wynikało to (m.in.) z doświadczeń zebranych 
podczas udziału w podobnych przedsięwzię-

ciach, realizowanych we współpracy z siłami 
morskimi państw NATO. Uczestnictwo w ćwi-
czeniach z serii „Passex” jest ważne dla stałego 
podnoszenia poziomu wyszkolenia bojowego. 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

się w pomoc humanitarną dla uchodźców 
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1. Zespół SNMMCG-1 w Londynie.
 2. Narodowe Święto Niepodległości –
11 listopada 2021 r. – na FGS „Elbe” 

cjalista łączności oraz logistyk. Nasi oficerowie 
prezentowali szerokie spektrum specjalizacji, 
umożliwiających sprawne i kompetentne 
kierowanie międzynarodowym zespołem – 
podkreślił kmdr por. Michał Dziugan. Sztab 
uzupełniała kadra z innych krajów, (m.in.) 
specjaliści działań nurkowych – oficerowie 
z Portugalii i Holandii oraz niemieccy eksperci 
bezpieczeństwa pożarowego i nawigacji. 

Polski sztab przejął dowodzenie SNMCMG-1 
2 października 2021 roku. Ceremonia odbyła 
się w Belfaście na pokładzie okrętu flagowego 
zespołu – zaopatrzeniowca FGS „Elbe” 
(A511). Obowiązki dowódcy SNMCMG-1 
zdał wtedy kmdr Samuel Brasfield z US Navy. 
Podczas uroczystości nowy dowódca zespołu 
kmdr por. Michał Dziugan podkreślił – Moim 
celem będzie kontynuowanie wyjątkowej trady-
cji SNMCMG-1. Innowacyjność, eksperymen-
towanie, nieszablonowe myślenie, a przy tym 
robienie błędów i potykanie się, by wstać bar-
dziej doświadczonym i lepiej przygotowanym 
jest czymś, w co szczerze wierzę. 

Został on czwartym oficerem polskiej MW, 
któremu powierzono dowodzenie SNMCMG-1. 
Jego poprzednikami byli: kmdr por. Krzysztof 
Rybak, kmdr Piotr Sikora i kmdr Aleksander 
Urbanowicz. 

Podczas trzech miesięcy zespół pokonał nie-
mal 7 tys. mil morskich i odwiedził 14 portów 
w 10 państwach. Służyło w nim – w trybie 

Podczas uroczystego apelu w Tallinie – 
12 stycznia – dowodzenie nad Stałym 
Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej 

NATO Grupa 1 (ang. Standing NATO Mine 
Countermeasures Group 1 – SNMCMG-1) 
przejął od kmdr. por. Michała Dziugana oficer 
estońskiej MW kmdr por. Ott Laanemets. 
Okrętem dowodzenia zespołu został łotewski 
stawiacz min LVNS „Virsaitis” (A53). Żegnając 
się z załogami SNMCMG-1, zdający dowo-
dzenie kmdr por. Michał Dziugan podkreślił – 
Każda organizacja jest tak silna, jak silni są 
ludzie, którzy ją tworzą. Współpraca w tym 
gronie była dla mnie zaszczytem. 

Wśród uczestników ceremonii byli (m.in.): 
inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański, 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, dowódca świnoujskiej 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża kmdr Włodzimierz Kułagin, 
a także ambasador Rzeczypospolitej Polskiej 
w Estonii Grzegorz Kozłowski.

Dobiegła końca służba Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
„Morze Północne” w składzie elitarnej, sojuszniczej tzw. „tarczy 
przeciwminowej NATO”. Przez ponad trzy miesiące wykonywali 
zadania na wodach północnej Europy, przyczyniając się do 
zwiększenia bezpieczeństwa szlaków morskich.

Zakończenie misji pod 
flagą NATO w SNMCMG-1

Przez ostatnie miesiące Polacy stanowili 
trzon międzynarodowego sztabu stojącego na 
czele SNMCMG-1. W trzynasoosobowym 
zespole było siedmiu oficerów i trzech pod-
oficerów z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, two-
rzących Polski Kontyngent Wojskowy „Morze 
Północne”. Przed formalnym przejęciem 
dowodzenia zespołem, wzięli udział w ćwicze-
niach „Joint Warrior” na Oceanie Atlantyckim, 
współpracując z amerykańskim sztabem, koor-
dynującym działania SNMCMG-1. 

W skład polskiej grupy weszli (m.in.): 
oficer operacyjny, oficer walki minowej, spe-

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

rotacyjnym – łącznie 7 okrętów. W paździer-
niku 2021 roku, w skład zespołu wchodziły: 
okręt flagowy FGS „Elbe” oraz niszczyciele 
min: belgijski BNS „Primula” (M924), łotew-
ski LVNS „Tālivaldis” (M-06), niemiecki 
FGS „Homburg” (M1069) oraz norweski 
KMS „Olav Tryggvason” (A536).

Uczestnictwo w zespołach okrętów NATO 
to: wymiana doświadczeń, tworzenie sieci 
kontaktów, działanie na różnych akwenach 
oraz praca z nowoczesnym sprzętem – pod-
kreślił kmdr por. Michał Dziugan. Zyskujemy 
nowe umiejętności i pewność siebie, a także 
nabieramy pożądanej perspektywy – dodał.
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cowym konferencji było podpisanie doku-
mentu określającego zakres i kierunki dalszej 
współpracy we wszystkich dziedzinach działal-
ności morskich rodzajów sił zbrojnych państw 
regionu Morza Bałtyckiego. 

Konferencja dowódców sił morskich 
państw regionu Morza Bałtyckiego

W S P Ó Ł P R A C A  P A N B A Ł T Y C K A
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Podczas obrad podsumowano dotych-
czasową współpracę w obszarze bez-
pieczeństwa morskiego na Bałtyku 

oraz omówiono obecną sytuację związaną 
z agresją Rosji na Ukrainę. Efektem koń-

Inspektorat Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego RSZ był gospodarzem 6. Konferencji 
Dowódców Marynarek Wojennych (6th Baltic Commanders Conference). W Porcie Wojennym Gdynia   
spotkali się – 1-2 marca – przedstawiciele morskich rodzajów sił zbrojnych ośmiu państw regionu 
Morza Bałtyckiego: Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski oraz Szwecji. 

Historia zachowana w kadrze

Konferencja Dowódców Marynarek Wojen-
nych to coroczne wydarzenie, organizowane 
od 2015 roku, a zainicjowane przez niemiecką 
Marynarkę Wojenną (Deutsche Marine). 
Odbywają się wówczas spotkania kadry 

W trakcie wernisażu Mateusz 
Prociak opowiedział o początkach 

swojej morskiej pasji i tajnikach 
koloryzacji historycznych fotografii

W Małej Galerii Klubu Marynarki 
Wojennej „Riwiera” w Gdyni odbył się – 
25 marca – wernisaż wystawy fotograficznej 
Mateusza Prociaka „Polska Marynarka 
Wojenna w kolorze – Polish Navy in colour”. 

Autor wystawy zajmuje się dziedziną nie-
banalną – jest nią koloryzacja czarno-białych 
fotografii poświęconych tematyce morskiej. 
Zdjęcia przedstawiają okręty, życie codzienne 
kadry i marynarzy, ważne momenty polskiej 
historii. Mateusz Prociak, przez koloryzację, 
nadaje nowe życie ludziom oraz chwilom, 
uwiecznionym na kliszy. 

Mimo że pochodzi z Górnego Śląska, jest 
zapalonym pasjonatem polskiej floty wojen-
nej i działa na rzecz popularyzacji jej historii. 

Szczególnym zainteresowaniem darzy postać 
Roberta Oszka – kapitana MW z Zabrza, 
uczestnika wojny polsko-bolszewickiej oraz 
powstań śląskich. Obecnie zbiór koloryzacji 
autorstwa Mateusza Prociaka liczy już niemal 
trzysta fotografii i wciąż rośnie. Można je podzi-

wiać pod adresem https://www.facebook.com/
PolishNaval.  

Otwarcie wystawy uświetnił występ zespołu 
wokalnego Klubu MW „Riwiera”. 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Otwarcie wystawy uświetnił występ zespołu 
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Jubileusz 51-lecia
oksywskiej flotylli
Największy związek taktyczny Marynarki Wojennej obchodził – 
11 marca – 51. rocznicę utworzenia. W Porcie Wojennym Gdynia 
odbyły się uroczystości upamiętniające ponad pół wieku jej 
służby w ramach morskiego rodzaju sił zbrojnych.

W rocznicowym apelu wzięli udział 
zaproszeni goście, w tym byli 
dowódcy oksywskiej flotylli. Na 

okrętach w porcie wojennym podniesiono 
wielką galę banderową. Dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec wręczył 
wyróżnienia zasłużonym przedstawicielom 
kadry, dziękując im za wzorową i ofiarną 
służbę dla kraju. Defiladę pododdziałów 
poprowadziła Kompania Reprezentacyjna MW, 
a oprawę muzyczną uroczystości zapewnili 
muzycy Orkiestry Reprezentacyjnej MW. 

Przed pomnikiem patrona 3. Flotylli Okrę-
tów kmdr. Bolesława Romanowskiego, słyn-
nego podwodnika z czasów II wojny światowej, 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Na Cmentarzu MW w Gdyni-Oksywiu od-
dano cześć – w honorowej asyście wojskowej – 
byłym dowódcom 3. Flotylli Okrętów, którzy 
odeszli na wieczną wachtę: kmdr. Marianowi 
Sucharzewskiemu, wiceadm. Piotrowi Kołodziej-
czykowi, kmdr. Bogusławowi Gruchale oraz 
adm. floty Ryszardowi Łukasikowi.

*    *    *
3. Flotylla Okrętów im. kmdr. Bolesława 

Romanowskiego stanowi podstawę sił uderze-
niowych polskiej Marynarki Wojennej. Jej 
trzon tworzą (m.in.): dwie fregaty rakietowe 
typu Oliver Hazard Perry (ORP „Gen. T. 
Kościuszko” i ORP „Gen. K. Pułaski”), korweta 
patrolowa ORP „Ślązak”, trzy małe okręty rakie-
towe typu Orkan (ORP „Grom”, ORP „Orkan” 
i ORP „Piorun”) oraz korweta zwalczania okrętów 
podwodnych ORP „Kaszub”. O potencjale flotylli  
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Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

oksywskiej flotylli

Strike Missile). Jednostki oksywskiej flotylli 
są gotowe do reagowania w sytuacjach kryzy-
sowych i obrony polskich interesów na morzu.

Załogi okrętów i żołnierze jednostek brze-
gowych uczestniczą regularnie w ćwiczeniach 
krajowych i międzynarodowych. Demonstrują 
polską banderę oraz marynarski kunszt i profe-
sjonalizm w ramach elitarnych, stałych zespołów 
okrętów sojuszu północnoatlantyckiego.

decyduje również Morska Jednostka Rakieto-
wa w Siemirowicach, wyposażona w nowo-
czesne rakiety przeciwokrętowe NSM (Naval 

dowódczej, reprezentującej siły morskie 
krajów leżących nad Bałtykiem. Wśród 
omawianych tematów są (m.in.) kwestie doty-
czące międzynarodowej współpracy morskich 
komponentów sił zbrojnych oraz działalności, 
stanu i roli marynarek wojennych w systemie 
reagowania i bezpieczeństwa sojuszu północno-
atlantyckiego, a także organizacji wspólnych 
inicjatyw – w tym ćwiczeń okrętowych, 
szkoleń i procesu tzw. certyfikacji.

Spotkania i konferencje na szczeblu między-
narodowym są nieodłączną częścią służby 
wyższej kadry dowódczej wszystkich rodza-
jów sił zbrojnych. Pozwalają na nawiązywanie 
i utrzymywanie ważnych kontaktów personal-
nych oraz wymianę doświadczeń. Służą także 
lepszemu poznaniu struktur dowództw oraz 
jednostek wojskowych, a także instytucji 
i organizacji, z którymi jest realizowana 
współpraca. W razie zaistnienia jakiejkolwiek 
sytuacji kryzysowej, która wymaga wspólnego 
działania, utrzymywane kontakty i wymiana 
informacji sprzyjają skutecznemu wykonywaniu 
zadań w ramach zobowiązań sojuszniczych 
i procedur wynikających z zapisów Traktatu 
Północnoatlantyckiego.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

i procedur wynikających z zapisów Traktatu 

W konferencji uczestniczyli: 
inspektor MW wiceadm. Jarosław 

Ziemiański, dowódca niemieckiej MW 
wiceadm. Jan Christian Kaack, dowódca 

fińskiej MW wiceadm. Jori Harju, 
dowódca szwedzkiej MW wiceadm. Ewa 

Skoog-Haslum, zastępca dowódcy 
duńskiej MW komodor Carsten Fjord-

-Larsen, dowódca norweskiej MW 
komodor Trond Gimmingsrud, dowódca 

estońskiej MW komodor Jüri Saska, 
dowódca litewskiej MW kmdr Giedrius 

Premeneckas i dowódca łotewskiej MW 
kmdr Kaspars Zelčs.
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W latach 2019-2022 dowodził 
pan Morską Jednostką Rakie-

tową w Siemirowicach, wchodzącą 
w skład 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 
Jak podsumowałby pan ten okres?

Dowodzenie jednostką objąłem 
krótko po wykonaniu – we wrześniu 
2019 roku – bojowego strzelania rakie-
towego na poligonie w Norwegii przez 
2. dywizjon ogniowy MJR. Było to 
drugie tego typu przedsięwzięcie w histo-
rii jednostki i można uznać, że zakoń-
czyło proces zwiększania i – przede 
wszystkim – sprawdzania jej poten-
cjału bojowego. Za priorytet przyjąłem 
wówczas zintensyfikowanie szkolenia 
praktycznego pododdziałów, w ramach 
ćwiczeń w układzie narodowym i sojusz-
niczym. Jego zasadniczym celem było 
doskonalenie zdolności wydzielanych 
modułów bojowych do efektywnego 
działania w składzie sił zadaniowych 
komponentu morskiego. Podczas ćwi-
czenia „Sea Shield 20” w 2020 roku 
zamierzaliśmy po raz pierwszy spraw-
dzić zdolność modułu bojowego do 
przerzutu, z użyciem strategicznego 
transportu powietrznego, do odległego 

N O W Y  S Z E F  S Z T A B U  3 .  F L O T Y L L I  O K R Ę T Ó W
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Ważna jest praca zespołowa

Czy coś szczególnie zapadło panu w pa-
mięci z tamtego okresu służby?

Dla każdego dowódcy ważna jest zwłaszcza 
ocena, jaką jednostka otrzymuje za realizację 
zadań szkoleniowych i bojowych. Moim 
zdaniem, najważniejszym sprawdzianem dla 
Morskiej Jednostki Rakietowej – oprócz, co 
oczywiste, praktycznych strzelań rakietowych – 
był udział w ćwiczeniu „Spring Storm 21” 
w Estonii, który stanowił doskonałą okazję do 
zaprezentowania sojusznikom z NATO zdol-
ności operacyjnych samodzielnego modułu 
bojowego. Dla mnie, jako dowódcy MJR, nie-
zwykle ważny był pozytywny odbiór przez 
Estończyków obecności elementów polskiego 
systemu obrony wybrzeża na ćwiczeniu 
sprawdzającym funkcjonowanie systemu 
obronnego ich państwa w warunkach konfliktu 
zbrojnego. W ich ocenie, udział modułu bojo-
wego MJR w takim przedsięwzięciu był 
bardzo silnym sygnałem potwierdzającym 
gotowość państw członkowskich sojuszu do 
obrony kolektywnej. Oprócz opinii sojusz-
ników, równie ważne jest to, jak MJR wypada 
na tle pozostałych jednostek wchodzących 
w skład Marynarki Wojennej, a także  innych 

oficera polskiej MW. W moim odczuciu, jest 
to również wyraz uznania dla ciężkiej, pełnej 
poświęcenia i wyrzeczeń służby podległych mi 
żołnierzy Morskiej Jednostki Rakietowej. Do-
wodzenie tą jednostką było dla mnie źródłem 
dużej satysfakcji zawodowej i osobistej. Za re-
alizację zadań szkoleniowych i innych przed-
sięwzięć, ważnych z punktu widzenia bezpie-
czeństwa państwa, jednostka została wysoko 
oceniona nie tylko przez przełożonych i ze-
społy kontrolne, ale również przez społecz-
ność lokalną i instytucje cywilne. Chcę pod-
kreślić, że służby w dowództwie 3. Flotylli 
Okrętów nie mogę w żaden sposób utożsamić 
z żeglugą na całkowicie nieznanych mi wo-
dach. W latach 2005-2007 wykonywałem obo-
wiązki w ramach Pionu Szkolenia 3. FO.

Jak się pan odnajduje w nowej sytuacji?

W trakcie swojej 25-letniej zawodowej 
służby wojskowej zajmowałem różne stano-
wiska służbowe, zarówno w jednostkach jak 
i w instytucjach wojskowych. Ich specyfika 
oraz zakres wykonywanych obowiązków 
często bardzo się od siebie różniły. Służba na 

rejonu operacyjnego rozwinięcia. W związku 
z pandemią COVID-19, część ćwiczeń mogli-
śmy zrealizować dopiero rok później. Wtedy 
właśnie, po spełnieniu wielu wymagań zwią-
zanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu pan-
demicznemu, jednostka zrealizowała wszystkie 
zaplanowane przedsięwzięcia szkoleniowe – 
w ramach międzynarodowych ćwiczeń: „Sea 
Shield 21” w Rumunii, „Spring Storm 21” 
w Estonii i „Baltic Fortress 21” na terytorium 
Litwy. Ponadto, oprócz wykonywania zadań 
zgodnych z przeznaczeniem jednostki, żoł-
nierze MJR przez ponad dziewięć miesięcy 
wspierali, z dużym zaangażowaniem, personel 
pomorskich szpitali w opiece nad pacjentami 
chorymi na COVID-19. W czasie mojego ponad 
dwuletniego okresu dowodzenia, Morska 
Jednostka Rakietowa potwierdziła, przez (m.in.) 
znaczący udział w ćwiczeniach krajowych 
oraz w ramach NATO, że jest istotnym elemen-
tem zarówno systemu obronnego państwa jak 
i tzw. wschodniej flanki sojuszu północno-
atlantyckiego. Zaczęto ją również postrzegać, 
także przez sojuszników w NATO, jako 
jednostkę elitarną, będącą jedną z najlepszych 
wizytówek polskiej Marynarki Wojennej.

rodzajów Sił Zbrojnych RP. Uważam 
również, że nader pozytywną oceną 
osiągnięć MJR jest postawa najmłod-
szego pokolenia żołnierzy, którzy do-
piero rozpoczynają zawodową służbę 
wojskową. W ubiegłym roku aż ośmiu 
absolwentów Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni zdecydowało się 
związać swoją marynarską przyszłość 
z MJR i objęło obowiązki na swoim 
pierwszym stanowisku służbowym 
w dywizjonach ogniowych. Jestem 
przekonany, że ci nowi oficerowie 
będą kształtować wizerunek jednostki, 
a w przyszłości decydować o kierun-
kach jej rozwoju. Dlatego właśnie będę 
wspominał ze szczególną satysfakcją 
pozytywne oceny wystawione przez 
sojuszników oraz najmłodsze pokole-
nie „morskich rakietowców”.

W styczniu tego roku objął 
pan stanowisko szefa sztabu 

3. Flotylli Okrętów.
Traktuję to jako szczególne wyróż-

nienie, a także kolejny etap rozwoju 
zawodowego, będący istotnym kamie-
niem milowym na „szlaku bojowym” 

Z komandorem Przemysławem Karasiem, 
szefem sztabu 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego, 

rozmawia Rafał Kamiński.
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każdym z nich umożliwiała dalszy rozwój 
zawodowy oraz zdobycie wiedzy i doświad-
czenia niezbędnego do objęcia kolejnego – 
równorzędnego lub wyższego – stanowiska 
służbowego. Pozwoliła również nie tylko na 
zdobycie niezbędnego doświadczenia zawo-
dowego, ale – przede wszystkim – stworzyła 
niepowtarzalną okazję do spojrzenia z innej 
perspektywy na miejsce oraz rolę polskiej 
Marynarki Wojennej i pozostałych rodzajów sił 
zbrojnych w systemie obronnym państwa. 

Z jakimi obowiązkami wiąże się funk-
cja szefa sztabu związku taktycznego?

W zakresie mojej odpowiedzialności znaj-
duje się wiele aspektów funkcjonowania 
zarówno Dowództwa 3. Flotylli Okrętów jak 
i jednostek wojskowych bezpośrednio pod-
porządkowanych dowódcy flotylli. Do naj-

Zmiana wachty w 13. DTR

Obecnie dywizjon przygotowuje się przyjęcia 
do linii dwóch kolejnych, nowoczesnych nisz-
czycieli min typu Kormoran II. Bliźniacze 
ORP „Albatros” (602) i ORP „Mewa” (603) 
mają rozpocząć służbę jeszcze w tym roku.

Podczas uroczystego apelu, zdający 
dowodzenie kmdr Jarosław Iwańczuk 
podziękował przełożonym i podwład-

nym za zaufanie, jakim go obdarzyli. Podkre-
ślił profesjonalizm oraz zaangażowanie kadry 
i pracowników dywizjonu, z którymi służył 
przez większość kariery zawodowej. Był to 
dla mnie honor i ogromne wyróżnienie, a czas 
spędzony na stanowisku dowódcy 
dywizjonu dostarczył mi wielu wspaniałych 
momentów związanych ze służbą i okazał się 
źródłem osobistej satysfakcji – stwierdził 
kmdr Jarosław Iwańczuk. Po wieloletniej 
służbie w 13. DTR, dotychczasowy dowódca 
jednostki obejmie nowe stanowisko w Inspek-
toracie Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Nowy dowódca 13. Dywizjonu Trałowców, 
kmdr por. Michał Dziugan, podkreślił w swoim 
pierwszym wystąpieniu w tej roli – Od zawsze 
widziałem w naszej jednostce i służących tutaj 
ludziach ogromny potencjał. Niewykorzystanie 
go dzisiaj w pełni, byłoby grzechem zaniecha-
nia. Zwłaszcza teraz, kiedy, wraz z pozyskiwa-
niem nowych okrętów, jesteśmy u progu tak 
znaczącej transformacji technicznej w zakresie 
zdolności bojowych, która pociągnie za sobą 
konieczność głębokiej zmiany sposobu myśle-
nia w obszarach: taktyki użycia sił, logistyki 
oraz systemu szkolenia. 

W ceremonii przekazania obowiązków 
uczestniczyli (m.in.): dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec, szef 
Szefostwa Techniki Morskiej Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych kmdr Wojciech 
Sikorski, komendant Regionalnego Centrum 
Informatyki Gdynia kmdr Andrzej Godecki, 
a także byli dowódcy 13. DTR. 

W porcie wojennym w Gdyni odbyło się – 1 lutego – przekazanie 
obowiązków dowódcy 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja 
Karwety. Dotychczasowy dowódca dywizjonu kmdr Jarosław Iwańczuk 
zdał, w obecności dowódcy 8. FOW kmdr. Włodzimierza Kułagina, 
dowodzenie jednostką kmdr. por. Michałowi Dziuganowi.
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Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

istotniejszych zadań zaliczyłbym planowanie 
i koordynowanie przedsięwzięć w obszarach: 
działalności operacyjnej, gotowości mobilizacyj-
nej i bojowej oraz systemu dowodzenia.

Jakie są pańskie najważniejsze plany 
służbowe na kolejne miesiące?

Należy do nich, bez wątpienia, wykonanie 
wszystkich zadań zaplanowanych na bieżący 
rok szkoleniowy. Wskazałbym tutaj zwłaszcza 
na takie priorytetowe przedsięwzięcia, jak 
utrzymywanie na wysokim poziomie gotowości 
3. Flotylli Okrętów do wykonywania zadań 
w czasie pokoju i wojny, a także sprawdzenie 
zdolności wybranych jednostek wojskowych 
do działania zgodnie z przeznaczeniem, 
w ramach ćwiczeń taktycznych z wojskami pod 
kryptonimem „Ostrobok 22” i „Rekin 22”. 
Ich wykonanie jest, w mojej ocenie, niezwykle 
istotne – przede wszystkim – z punktu widze-
nia aktualnej sytuacji polityczno-militarnej za 
naszą wschodnią granicą. 

Wyrzutnia rakiet przeciwokrętowych NSM 
(Naval Strike Missile) Morskiej Jednostki 

Rakietowej w Siemirowicach podczas 
ćwiczeń „Sea Shield 21” w Rumunii
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W tym roku stowarzyszenie obchodzi 
swoje 30-lecie. Jak podsumowałby 

pan ten okres? 
Jestem wdzięczny wszystkim osobom zaan-

gażowanym w dotychczasową działalność. 
Dużą satysfakcję daje możliwość zrobienia 
w ramach SO MW RP czegoś dobrego, jak 
np.: realizacja złożonego przedsięwzięcia, 
przyjęcie nowych członków, wspieranie siebie 
nawzajem i organizowanie kolejnych spotkań. 
Nasze stowarzyszenie w ciągu tych lat bardzo 

się rozbudowało. Obecnie zrzesza blisko 
500 członków w 13 kołach. Stale się 
przy tym rozwija, aby skuteczniej reali-
zować cele statutowe. 

Czym zajmuje się Stowarzysze-
nie Oficerów MW RP?

Jest zrzeszeniem skupiającym ofice-
rów MW pozostających w stanie spoczyn-
ku i rezerwie lub pełniących służbę 
czynną. Do jego głównych celów należy 
integracja środowiska oficerów róż-
nych pokoleń, których łączy wierność 
polskiej banderze wojennej i szacunek 
dla jej tradycji. Przy tym wspiera rozwój mor-
skiego rodzaju sił zbrojnych oraz popularyzuje 
jego rolę w systemie obronnym państwa. Ważną 
funkcją jest też troska o członków stowarzy-
szenia i ich rodziny. Istotną rolę odgrywają 
poszczególne koła, które są autonomiczne 
i zrzeszają osoby rozsiane po całym kraju. 
W SO MW RP nie brakuje osób aktywnych, 
które od początku z chęcią przychodzą na 
spotkania oraz organizowane wydarzenia. 

Zakres działalności jest różnorodny. 

Służy on, przede wszystkim, utrzymywaniu 
stałych relacji z kolegami z czasów służby. 
Kontakty towarzyskie, w tym zawieranie 
nowych znajomości z innymi członkami 
stowarzyszenia, są istotną częścią naszej zwy-
czajowej działalności. Oprócz tego, dochodzą 
też inne aktywności, jak np. udział w wydarze-
niach rocznicowych, związanych z morskim 
rodzajem sił zbrojnych i historią państwa, 

Stowarzyszenie wydaje również własne 
publikacje.

Mamy biuletyn publikowany jako wydaw-
nictwo wewnętrzne (z przerwami) od 1999 roku. 
Od 2004 roku jest wydawany pod nazwą 
„Komodor”, a obecnie ukazuje się jako kwartal-
nik. Celem jest przekazywanie informacji człon-
kom stowarzyszenia rozsianym po kraju oraz 
wymiana doświadczeń między kołami. Ukazują 
się w nim wspomnienia ze służby, artykuły 
dotyczące historii morskiego rodzaju sił zbroj-

nych oraz wydarzeń związanych z naszą 
aktualną działalnością. Biuletyn jest 
wydawany we współpracy z Zespołem 
Redakcyjno-Wydawniczym MW.

W 2011 roku został pan prezesem 
stowarzyszenia. 

Zostałem zgłoszony do zarządu 
głównego przez kolegów i koleżanki, 
a następnie wybrano mnie na najwyż-
szą funkcję. To wszystko mnie trochę 
zaskoczyło i miałem pewne opory przed 
objęciem stanowiska, gdyż wiązała się 
z nim niemała odpowiedzialność. Tym 

bardziej, że było to rok po moim dołączeniu 
do stowarzyszenia. Niemniej, zdecydowałem się 
przyjąć te obowiązki, które pełnię do dziś.

Skąd decyzja o wstąpieniu?

Jeszcze podczas mojej służby proponowali 
mi to starsi koledzy, wśród których był jeden 
z inicjatorów powstania SO MW RP w 1992 roku, 
kmdr w st. spocz. Mieczysław Jamróz. Przy-
chodziłem na zebrania i zjazdy, na które za-
praszali mnie koledzy. Opowiadałem o tym, 
jak wyglądała służba w trakcie pełnienia przeze 
mnie obowiązków. Na dołączenie czekałem 
jednak do czasu zakończenia zawodowej służby 
wojskowej w 2010 roku. Czułem przy tym, że 
będzie to niejako przedłużenie mojego związku 
z morskim rodzajem sił zbrojnych, który mnie 
ukształtował oraz dał wiele satysfakcji.

Jakie postawił pan sobie cele?
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a także wycieczki krajoznawcze, wystawy 
oraz wykłady tematyczne. 

Ważne jest przy tym zacieśnianie 
współpracy z oficerami służącymi 

obecnie w polskiej Marynarce Wojennej.
Jest ona stale rozwijana. Regularnie spoty-

kamy się z przyjaznym przyjęciem z ich strony, 
w tym kadry dowódczej. Na bieżąco dbamy 
o utrzymywanie relacji kół z macierzystymi 
jednostkami. Pomagamy przy organizacji 

rocznic związanych z morskim rodzajem sił 
zbrojnych, jak choćby, w ostatnim czasie: 
100-lecia utworzenia polskiej Marynarki 
Wojennej, 85-lecia Dywizjonu Okrętów Pod-
wodnych, a także 50-lecia 3. Flotylli Okrętów 
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Gdyni. 
Organizujemy, we współpracy z kadrą, spotkania 
i wycieczki do jednostek wojskowych. Dzięki 
temu zapoznajemy się ze zmianami w MW, 
podtrzymujemy świadomość historyczną oraz 
tworzymy pomost między dawną i obecną kadrą, 
a także przyczyniamy się do kultywowania 
marynarskich tradycji i zwyczajów. 

Z wiceadm. w st. spocz. 
Maciejem Węglewskim, 

prezesem Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia 

Oficerów MW RP, 
rozmawia Rafał Kamiński.

Wierni polskiej banderze

Wiceadmirał w st. spocz. MACIEJ WĘGLEWSKI urodził się 21 lipca 1950 roku w Bydgoszczy. W latach 1968-1972 studiował na 
Wydziale Dowódczym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (obecnie Akademia Marynarki Wojennej). Jego pierwszy przydział 
służbowy to kuter rakietowy proj. 205 ORP „Elbląg”, na którym był kolejno: dowódcą działu II rakietowo-artyleryjskiego (1972–1974) 
oraz zastępcą dowódcy okrętu (1974–1975). Następnie, dowodził bliźniaczym kutrem rakietowym ORP „Darłowo”. W 1980 roku został 
flagowym oficerem broni rakietowo-artyleryjskiej, natomiast rok później objął funkcję szefa sztabu-zastępcy dowódcy 2. Dywizjonu 
Kutrów Rakietowo-Torpedowych 3. Flotylli Okrętów. W latach 1984-1988 był dowódcą 1. Dywizjonu Kutrów Rakietowo-Torpedowych, 
a następnie starszym oficerem operacyjnym w Oddziale Operacyjnym Sztabu MW. W 1996 roku został dowódcą 3. Flotylli Okrętów. 
Od 2004 roku służył w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni. Najpierw był zastępcą Szefa Sztabu Marynarki Wojennej, 
a w 2005 roku objął stanowisko szefa Szkolenia MW oraz dowódcy Garnizonu Gdynia, które zajmował do początku 2010 roku, po czym 
zakończył zawodową służbę wojskową. W 2011 roku został prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów MW RP.

NR 1/3 | STYCZEŃ/MARZEC 2022 13     

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

W ramach swojej działalności, stowarzy-
szenie rozwija współpracę z jednost-

kami wojskowymi morskiego rodzaju sił 
zbrojnych. Dba o krze-
wienie i wzbogacanie 
tradycji marynarskich. 
Wiąże się to z: pomocą 
przy organizowaniu sal 
tradycji, inicjowaniem 
pisania monografii jedno-
stek wojskowych i notek 
biograficznych oficerów 
polskiej Marynarki Wojen-
nej, a także udziałem 
w uroczystościach patrio-
tyczno-wojskowych oraz 
okolicznościowych, or-
ganizowanych przez 
resort obrony narodowej. 
Ponadto, brało aktywny 
udział w powstawaniu Muzeum Marynarki 
Wojennej, a także angażuje się w pozyski-
wanie dla niego dokumentów i eksponatów. 

Współpracuje również z innymi organiza-
cjami, w tym z organami administracji pań-
stwowej i samorządowej, mając na celu 
kształtowanie świadomości o znaczeniu 
tematyki morskiej w społeczeństwie, a także 
popularyzuje zagadnienia dotyczące spraw 
morskich w prasie wojskowej i cywilnej oraz  
innych środkach przekazu, utrwalając pozy-
tywny wizerunek Marynarki Wojennej.

Istotną rolę w działalności zrzeszenia 
odgrywa integracja jego członków, zarówno 

w ramach kameralnych spotkań koleżeń-
skich, jak i większych wydarzeń, w tym rocz-
nicowych zjazdów roczników absolwentów 

Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni.

Struktura organizacyj-
na stowarzyszenia obej-
muje władze naczelne 
i koła terenowe. Wła-
dzami naczelnymi są: 
Walne Zebranie Człon-
ków, Zebranie Delega-
tów, Zarząd Główny oraz 
Główna Komisja Rewizyj-
na. Zarząd Główny jest 
najwyższą władzą sto-
warzyszenia w okresie 
między Walnymi Zebra-
niami Członków i jest 
wybierany na czterolet-

nią kadencję. Następnie, spośród jego człon-
ków są wybierani: prezes, wiceprezes, sekre-
tarz oraz skarbnik. 

Obecnie Stowarzyszenie Oficerów MW RP 
zrzesza blisko 500 członków, w 13 kołach 
terenowych. Każde z nich skupia oficerów 
Marynarki Wojennej będących w czynnej 
służbie, rezerwie lub stanie spoczynku, 
których łączy miejsce stacjonowania oraz 
przynależność do określonych funkcji oraz 
jednostek polskiej Marynarki Wojennej. 
Większość kół terenowych działa w Gdyni, 
pozostałe mają swoje siedziby w: Świnouj-
ściu, Ustce i Warszawie.

TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MW RP

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej powstało 12 lutego 1992 roku w Gdyni. Zostało zainicjowane 

przez byłych oficerów MW: kmdr. Mieczysława Jamróza, kmdr. Ryszarda 
Miecznikowskiego i kmdr. Juliana Ochmana. Przyświecała im idea 

zrzeszenia i integrowania środowiska kadry oficerskiej polskiej MW. 
Ich celem było także wspieranie rozwoju morskiego rodzaju sił 

zbrojnych oraz popularyzowanie w społeczeństwie jego 
istotnej roli w systemie obronnym państwa.

Należało do nich organizowanie nowych kół 
i pozyskiwanie nowych członków. W drugim 
wypadku dotyczyło to również przedstawicieli 
kadry MW będącej w czynnej służbie, aby za-
chować więzi wielopokoleniowe wśród osób 
związanych z formacją. Do dziś pokutuje 
błędne przekonanie, że nasza działalność jest 
skierowana tylko do oficerów w rezerwie lub 
w stanie spoczynku. Dzięki zmianom w statu-
cie, łatwiej zachęcić do wstąpienia osoby 
wciąż noszące mundur i zawsze nas cieszy, 
gdy dołączają następne. 

W 2019 roku został pan wybrany na 
kolejną kadencję.

Było to dla mnie wyróżnienie oraz dowód 
zaufania ze strony kolegów i koleżanek nale-
żących do stowarzyszenia. W związku z tym, 
dążę do rozwijania dotychczasowej działalności, 
w tym: dalszej integracji z obecną kadrą MW, 
zachęcania do tworzenia nowych kół przy 
jednostkach wojskowych i – oczywiście – pozy-
skiwania nowych członków. 

Czy współpracujecie z innymi organiza-
cjami zrzeszającymi przedstawicieli 

służb mundurowych?
Tak, nasza współpraca polega przede wszyst-

kim na utrzymywaniu kontaktów i wymianie 
informacji o realizowanych wydarzeniach. 
Wielu członków stowarzyszenia należy np. też 
do Bractwa Okrętów Podwodnych i Związku 
Żołnierzy WP. Przy tym, SO MW RP nie należy 
do żadnej federacji służb mundurowych.

Działalność nie ogranicza się tylko do 
instytucji powiązanych z wojskiem?

Współpracujemy zwłaszcza ze szkołami, 
które kultywują tradycje polskiej Marynarki 
Wojennej. To okazja do opowiedzenia o jej 
historii, a także wzbudzenia zainteresowania 
nią u młodego pokolenia. 

Czym dla pana jest członkostwo w Sto-
warzyszeniu Oficerów MW RP?

Jest to dla mnie duża satysfakcja i swego 
rodzaju przyjemność, gdyż oznacza nie tylko 
spotkania z kolegami z okresu służby, ale też moż-
liwość zawierania nowych znajomości, wspo-
minania czasów, gdy nosiło się mundur oraz 
wymianę doświadczeń. To również różne ini-
cjatywy, jak choćby wycieczki krajoznawcze 
oraz udział w wydarzeniach rocznicowych.

Plany co do przyszłości stowarzyszenia?

Jestem optymistą, jeśli chodzi o jego dalszą 
działalność, gdyż nie brakuje nowych, aktyw-
nych członków stowarzyszenia. Zacieśniamy 
stale współpracę z kadrą dowódczą Marynarki 
Wojennej i mamy liczne grono sympatyków. 
Jesteśmy głęboko wdzięczni wszystkim tym, 
którzy nas wspierają.
Jesteśmy głęboko wdzięczni wszystkim tym, 
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W kolejnych tygodniach trwania konfliktu, 
członkowie NATO prowadzili intensywne 
rozmowy i konsultacje rządowe, a prezydenci 
Francji i Turcji oraz kanclerz Niemiec konty-
nuowali rozmowy dyplomatyczne z Rosją. 
Podjęto także kroki w celu zapewnienia 
wsparcia obronnego Ukrainie.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był nad-
zwyczajny szczyt NATO (Extraordinary 
Summit of NATO Heads of State and Govern-
ment), który odbył się 24 marca w Brukseli, 
z udziałem szefów państw i rządów. W spotkaniu 
uczestniczył (m.in.) prezydent USA Joe Biden, 
a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 
wygłosił przemówienie online. Głównym celem 
spotkania było omówienie skutków rosyjskiej 
agresji na Ukrainę, dalszego wsparcia dla 
Ukrainy oraz zwiększania zdolności od-
straszania i obrony sojuszu – ze szczególnym 
uwzględnieniem flanki wschodniej. 

W opublikowanym oświadczeniu szefów 
państw i rządów NATO (Statement by NATO 
Heads of State and Government), członkowie 
szczytu potępili inwazję Rosji na Ukrainę 
i wezwali prezydenta FR do natychmiastowego 
zaprzestania działań wojennych oraz wycofania 
sił zbrojnych z Ukrainy, a Białoruś wezwano 
do zaprzestania współudziału – zgodnie z rezo-
lucją o agresji przeciwko Ukrainie, przyjętą 
2 marca na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. 

P A K T  P Ó Ł N O C N O A T L A N T Y C K I  O D  K U L I S

W nocy z 23 na 24 lutego, około godziny 5.00, Rosja zaatakowała Ukrainę. Siły zbrojne Federacji 
Rosyjskiej przekroczyły granicę lądową z Ukrainą od północy, wschodu i południa. Uderzenie skierowano 
na ukraińskie obiekty wojskowe, ale także miasta i infrastrukturę cywilną. Agresor ogłosił rozpoczęcie 

tzw. specjalnej operacji w Donbasie. Sojusz północnoatlantycki podjął natychmiast wszelkie przewidziane 
prawem międzynarodowym działania na rzecz wsparcia Ukrainy oraz zatrzymania brutalnej rosyjskiej 
agresji. Już następnego dnia, 25 lutego, w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbył się nadzwyczajny, 

wirtualny szczyt szefów państw i rządów NATO (Extraordinary Virtual Summit of NATO Heads of State and 
Government). Na szczyt zaproszono bliskich partnerów NATO – Finlandię, Szwecję i Unię Europejską – 

ponieważ uznano, że kryzys wywołany wojną na Ukrainie dotyka wszystkie państwa w Europie. 
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Ukrainę jest błędem strategicznym, za który 
Rosja będzie przez lata płacić surową cenę 
gospodarczą i polityczną. W związku z agresją, 
nałożono na Federację Rosyjską masowe i bez-
precedensowe sankcje. 

Wyrażono pełną solidarność z demokratycz-
nie wybranym prezydentem, parlamentem 
i rządem Ukrainy oraz ukraińskim społeczeń-
stwem, którzy bronią swojej ojczyzny. Pod-
kreślono, że NATO pozostaje zaangażowane 
we wszystkie fundamentalne zasady, na których 
opiera się bezpieczeństwo europejskie, w tym 
zasadę, że każdy naród ma prawo do wyboru 
własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeń-
stwa. Potwierdzono niezachwiane poparcie dla 
niepodległości, suwerenności i integralności 
terytorialnej Ukrainy w jej granicach, uznanych 
przez społeczność międzynarodową. W świetle 
działań Rosji, sojusznicy przeprowadzili kon-
sultacje, zgodnie z artykułem 4. Traktatu 
Waszyngtońskiego. Podjęto wszelkie środki wy-
magane do zapewnienia bezpieczeństwa i obrony 
wszystkich sojuszników, rozmieszczono obronne 
siły lądowe i powietrzne na wschodniej flance 
oraz siły morskie NATO. Aktywowano także 
plany obronne NATO, aby przygotować się do 
reagowania na szereg nieprzewidzianych sytu-
acji i zabezpieczyć terytorium sojuszu przed 
atakami. Podkreślono, że zastosowane środki są 
zapobiegawcze, proporcjonalne i nieeskalacyjne. 

Po zakończonym szczycie opubliko-
wano oświadczenie w sprawie ataku 
Rosji na Ukrainę. Potępiono rosyjską 
pełnoskalową inwazję na ten kraj 

oraz Białoruś – za udostępnienie swojego tery-
torium i umożliwienie siłom rosyjskim ataku 
od północy. Ponieważ Federacja Rosyjska świa-
domie podjęła decyzję o zniszczeniu podstaw 
współczesnej architektury bezpieczeństwa i próbie 
siłowej zmiany granic, wezwano ją do natych-
miastowego zaprzestania ataków militarnych, 
wycofania wszystkich sił z Ukrainy i zakoń-
czenia agresji. Podkreślono, że planowany od 
dawna atak na Ukrainę – niepodległy, pokojowy 
i demokratyczny kraj – jest brutalny, całkowicie 
niesprowokowany i nieuzasadniony. Wyrażono 
ubolewanie z powodu utraty życia przez oby-
wateli Ukrainy oraz ogromnego, ludzkiego 
cierpienia i zniszczeń spowodowanych działa-
niami Rosji. Wezwano wszystkie państwa do 
potępienia tego bezwzględnego ataku. 

Zaakcentowano, że Rosja ponosi pełną od-
powiedzialność za ten konflikt. Przez odrzucenie 
działań dyplomatycznych i dialogu, który wielo-
krotnie był proponowany przez NATO, Rosja 
naruszyła prawo międzynarodowe, w tym 
Kartę Narodów Zjednoczonych. Działania 
Rosji są także rażącym odrzuceniem zasad za-
pisanych w Akcie Stanowiącym NATO-Rosja. 
Uznano, że decyzja prezydenta FR o ataku na 

Stanowisko NATO 
wobec wojny na Ukrainie
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Przypomniano, że Rosja powinna zastosować 
się do orzeczenia Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości ONZ z 16 marca i natychmiast 
zawiesić operacje wojskowe. Oświadczono, że 
atak Rosji na Ukrainę zagraża światowemu bez-
pieczeństwu, a eskalacyjna retoryka prezydenta 
Putina jest nieodpowiedzialna i destabilizująca. 
Zdecydowanie potępiono niszczycielskie ataki 
Rosji na infrastrukturę cywilną, zwłaszcza elek-
trownie jądrowe oraz ludność cywilną, w tym 
kobiety i dzieci. Zapowiedziano, że osoby od-
powiedzialne za naruszenia prawa humanitar-
nego i międzynarodowego, w tym zbrodnie 
wojenne, będą pociągnięci do odpowiedzial-
ności. Z uznaniem wyrażono się o narodzie 
ukraińskim, który zainspirował świat heroicz-
nym oporem wobec Rosji. Oddano hołd wszyst-
kim zabitym, rannym i wysiedlonym w wyniku 
rosyjskiej agresji, a także potwierdzono nieza-
chwiane, sojusznicze poparcie dla niepodleg-
łości, suwerenności i integralności terytorialnej 
Ukrainy, w jej międzynarodowo uznanych gra-
nicach, rozciągających się również na jej wody 
terytorialne. Wezwano Rosję, aby umożliwiła 
szybki, bezpieczny i nieograniczony dostęp 
humanitarny oraz stworzenie bezpiecznych 
przejść dla ludności cywilnej (zagrożonej 
np. w Mariupolu i innych oblężonych miastach 
Ukrainy), a także możliwości dostarczenia jej 
pomocy humanitarnej. 

Podkreślono, że NATO będzie się nadal 
przeciwstawiać kłamstwom Rosji, dotyczącym 
jej ataku na Ukrainę i ujaw-
niać sfabrykowane narracje 
lub wymyślane operacje pod 
„fałszywą flagą”, aby przygo-
tować grunt pod dalszą eska-
lację konfliktu. Położono akcent 
na ewentualne użycie przez 
Rosję broni chemicznej lub 
biologicznej, które uznano za 
niedopuszczalne i które mog-
łoby skutkować poważnymi 
konsekwencjami. Wezwano 
Rosję do konstruktywnego zaan-
gażowania się w wiarygodne negocjacje 
z Ukrainą, w celu osiągnięcia konkretnych rezul-
tatów, poczynając od trwałego zawieszenia 
broni, a kończąc na całkowitym wycofaniu 
swoich wojsk z terytorium Ukrainy. Poparto 
wysiłki Ukrainy na rzecz pokoju oraz działania 
dyplomatyczne podejmowane przez sojusz-
ników, aby wpłynąć na Rosję, w celu zakończenia 
wojny. Sojusz przypomniał o podstawowym 
prawie Ukrainy do samoobrony, na mocy 
Karty Narodów Zjednoczonych. Nadmienił 
także, że od 2014 roku szeroko wspierał bu-
dowę zdolności Ukrainy do korzystania z tego 
prawa. Przeszkolono siły zbrojne Ukrainy, 
wzmacniając ich zdolności i potencjał woj-
skowy oraz zwiększając ich odporność na 
działania przeciwnika. Zapewniono dalsze 
wsparcie polityczne i praktyczne Ukrainie 

Odpowiadając na działania Rosji urucho-
miono plany obronne NATO, rozmieszczono 
elementy Sił Odpowiedzi NATO i rozwinięto 
40 tys. żołnierzy na wschodniej flance, wraz 
ze znaczącymi zasobami lotniczymi i morskimi, 
pod bezpośrednim dowództwem NATO, 
wspieranym przez narodowe komponenty 
państw członkowskich Sojuszu. Postanowiono 
o utworzeniu i rozmieszczeniu czterech 
dodatkowych, wielonarodowych grup bojowych 
(w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i na 
Słowacji). Podjęto wszelkie środki i decyzje, 
aby zapewnić bezpieczeństwo i obronę wszyst-
kim członkom sojuszu, we wszystkich domenach 
i z tzw. podejściem 360 stopni. Zaznaczono, 
że sojusznicze środki pozostają prewencyjne, 
proporcjonalne i nieeskalacyjne. Zapowie-
dziano przyjęcie w Madrycie kolejnej koncepcji 
strategicznej, która (w świetle najpoważniej-
szych od dziesięcioleci zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa euroatlantyckiego) znacznie wzmocni 
długoterminową postawę sojuszu oraz zapewni 
rozwijanie zdolności niezbędnych do utrzy-
mania wiarygodnego odstraszania i obrony. 
Położono nacisk na zwiększanie odporności 
społeczeństw i infrastruktury krytycznej, 
w celu przeciwdziałania złowrogim wpływom 
Rosji. Wzmocnieniu ulegną sojusznicze zdol-
ności cybernetyczne i obrona przed nimi. Nad-
mieniono, że sojusz jest gotowy do obciążenia 
kosztami tych, którzy wyrządzają szkody w cyber-
przestrzeni. Jest planowane zwiększenie 

wymiany informacji i tzw. świa-
domości sytuacyjnej, zwięk-
szenie tzw. cywilnej gotowości 
i wzmocnienie zdolności reago-
wania na dezinformację. Zwięk-
szone zostanie przeciwdziałanie 
na zagrożenia chemiczne, bio-
logiczne, radiologiczne i jądro-
we. Stwierdzono, że w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
obszaru euroatlantyckiego 
zwiększeniu ulegną wydatki 
na obronę. Zgodnie z artyku-

łem 3. Traktatu Waszyngtońskiego, sojusznicy 
będą dalej wzmacniać swoją indywidualną 
i zbiorową zdolność do przeciwstawiania się 
wszelkim formom ataku. Zaakcentowano, że 
niesprowokowana wojna Rosji z Ukrainą sta-
nowi fundamentalne wyzwanie dla wartości 
oraz norm, które zapewniły bezpieczeństwo 
i dobrobyt na kontynencie europejskim. Atak 
na Ukrainę był błędem strategicznym, mają-
cym poważne konsekwencje dla Rosji. 

Szczyt NATO w Brukseli był wyrazem 
silnego sojuszniczego poparcia dla narodu 
ukraińskiego, zaangażowania we wzmacnianie 
paktu północnoatlantyckiego oraz determina-
cji NATO w zakresie pociągnięcia Rosji do 
odpowiedzialności za jej brutalną wojnę.

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

oraz zapewniono o dalszym świadczeniu 
pomocy w takich obszarach, jak: cyberbez-
pieczeństwo oraz ochrona przed zagrożenia-
mi o charakterze chemicznym, biologicznym, 
radiologicznym i nuklearnym. Zapewniono 
również szerokie wsparcie humanitarne 
i przyjęcie na swoje terytoria miliony uchodź-
ców. W celu zakończenia wojny nałożono na 
Rosję masowe sankcje i wyrażono pełną 
determinację, aby utrzymać skoordynowaną, 
międzynarodową presję na Rosję. NATO będzie 
nadal kontynuować ścisłą koordynację z od-
powiednimi zainteresowanymi stronami i innymi 
organizacjami międzynarodowymi, w tym z Unią 
Europejską. Transatlantycka koordynacja po-
została kluczową odpowiedzią na obecny kryzys. 

Wezwano wszystkie państwa, w tym Chińską 
Republikę Ludową, do utrzymania porządku 
międzynarodowego, zwłaszcza zasad suweren-
ności i integralności terytorialnej zapisanych 
w Karcie Narodów Zjednoczonych, a także do 
powstrzymania się od wspierania w jakikol-
wiek sposób wysiłków wojennych Rosji oraz 
do powstrzymania się od wszelkich działań, 

które pomagają Rosji obejść sankcje. Przypo-
mniano, że sojusz pozostaje wierny fun-
damentalnym zasadom, na których opiera się 
bezpieczeństwo europejskie i światowe, w tym, 
że każdy naród ma prawo do wyboru własnych 
rozwiązań bezpieczeństwa, wolnych od ingeren-
cji z zewnątrz. 

Potwierdzono zobowiązanie do przestrzegania 
artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego, który 
jest niepodważalny oraz zaangażowanie w poli-
tykę otwartych drzwi NATO, zgodnie z arty-
kułem 10. tego traktatu. Będą podejmowane 
wszelkie niezbędne kroki w celu obrony bez-
pieczeństwa ludności i każdego centymetra 
terytorium sojuszniczego. 

Uczestnicy szczytu NATO w Brukseli, 
24 marca 2022 roku
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rodzaje ładunków, które przechodziły przez 
porty ukraińskie, z głównymi partnerami hand-
lowymi Kijowa, to zauważymy, że Ukraina 
handlowała w pierwszej kolejności z Chinami,  
a następnie z: Niemcami, Polską, Rosją, Turcją, 
Stanami Zjednoczonymi, Holandią oraz innymi 
państwami. Powyższe pozwala na konstatację, 
że trwała utrata portów, głównie w regionie 
Odessy i Mikołajowa, stanowiłaby dla Ukrainy 
poważny problem w utrzymaniu i rozwijaniu 
przedwojennych kierunków wymiany hand-
lowej, co negatywnie przełożyłoby się na 
PKB państwa, a w dalszej kolejności jego  
potencjał obronny. 

Drugim problemem jest wpływ wojny na 
Ukrainie na strukturę światowego handlu drogą 
morską. W obliczu sankcji nałożonych na  
Rosję oraz odchodzenia państw europejskich 
od importowania węglowodorów z Federacji 
Rosyjskiej dojdzie do przeorientowania kierun-
ków dostaw ropy oraz gazu ziemnego. Będzie 
to skutkowało koniecznością zawierania nowych 
kontraktów (w tym ze Stanami Zjednoczonymi 
oraz państwami regionu Bliskiego Wschodu), 

A n A l i z A  A G R E S J i  R O S J i  n A  U K R A i n Ę

Napięcie na linii Rosja-Ukraina – a de facto na linii Rosja-USA – zdynamizowało się znacząco  
21 lutego 2022 roku. Tego dnia prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu 

separatystycznych „republik ludowych” w Donbasie. Mimo tego aktu, wielu ekspertów, a także pewnie  
i zachodnich polityków, nadal widziało w tym głównie kolejny element eskalacji kryzysu wokół Ukrainy, 

który miał doprowadzić do politycznych ustępstw na rzecz Rosji. Do żadnego przełomu jednak nie doszło  
i 24 lutego rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak na terytorium Ukrainy, rozpoczynając wojnę, która 

prawdopodobnie zmieni europejską i globalną architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. 
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infrastruktury na rzecz państw NATO, co 
zmusiłoby ich albo do bardzo kosztownych 
inwestycji albo do rozlokowania sił pomiędzy 
inne floty lub mniejsze porty w regionie. Z tego 
powodu aneksja Krymu, a obecnie dążenie do 
lądowego połączenia go z terytorium Rosji, 
wydaje się jednym z głównych celów w trwa-
jącej wojnie. Co więcej, w obliczu rozstrzyg-
nięć na froncie północnym, tj. wycofania się 
tam sił rosyjskich oraz ich przegrupowania 
najprawdopodobniej na wschód i południe 
Ukrainy, jedynym możliwym do osiągnięcia 
przez Federację Rosyjską. Nie bez znaczenia, 
w tym kontekście, jest również status Morza 
Azowskiego z dużymi miastami portowymi  
w Mariupolu oraz Berdiańsku, które (po zaję-
ciu Krymu i otwarciu w 2018 roku mostu nad 
Cieśniną Kerczeńską) straciły na znaczeniu dla 
Ukrainy, ze względu na ograniczenia w żeglu-
dze, które wprowadziła Rosja. Najpewniej 
nieuniknione (bardzo prawdopodobne) zajęcie 
tych portów oraz pasa wybrzeża łączącego 
Krym z Rosją zamknie ten akwen na użytek 
Federacji Rosyjskiej – czyniąc z niego morze 

Szukając odpowiedzi na pytanie 
o przyczyny trwającej wojny należy 
wskazać, że mają one charakter 
strukturalny i odnoszą się do zmian 

kształtu systemu międzynarodowego. W tym 
ujęciu Rosja zdecydowała się na zbrojne za-
kwestionowanie zachodniego kierunku poli-
tyki Ukrainy oraz działań państw zachodnich 
wobec Ukrainy, w tym integracji gospodar-
czej oraz pomocy wojskowej. W dużym 
uproszczeniu, z perspektywy Kremla, nie 
można było dopuścić do dalszego rozszerzenia 
NATO, a w konsekwencji rozmieszczania 
wojsk sojuszu jeszcze bliżej granicy Federacji 
Rosyjskiej, w tym zmieniając układ sił w re-
gionie Morza Czarnego, gdzie Rosja byłaby 
zmarginalizowana na rzecz państw członków 
paktu północnoatlantyckiego. 

Ponad miesiąc działań zbrojnych oraz ana-
liza aktywności politycznej wokół sytuacji na 
Ukrainie pozwala na wskazanie pierwszych 
wniosków oraz sformułowanie pytań dotyczą-

Morskie aspekty 
wojny na Ukrainie

cych rozwoju i konsekwencji obecnej sytuacji 
dla geopolitycznego układu sił w regionie 
oraz na świecie. Widzimy, że najprawdo- 
podobniej Rosjanie nieadekwatnie oszacowali 
możliwości Sił Zbrojnych Ukrainy oraz deter-
minację społeczeństwa ukraińskiego do obrony, 
a także popełnili błędy w przygotowaniu swo-
jej operacji wojskowej. Z kolei strona ukraiń-
ska (przy wsparciu Stanów Zjednoczonych  
i innych państw NATO) dokonała reformy 
własnych sił zbrojnych po 2014 roku, przepro-
wadziła odpowiednio wcześniej mobilizację  
i pozyskała odpowiednie uzbrojenie. Niewąt-
pliwie czas na wnikliwe analizowanie działań 
obu armii jeszcze nastąpi. Istotne jest jednak 
odnotowanie, że w wyniku trwającej już mie-
siąc wojny najprawdopodobniej Rosja będzie 
musiała zrewidować swoje cele wobec działań 
na Ukrainie, a co za tym idzie przyjąć inne  
polityczne kryteria „sukcesu”, który pozwoli 
zawiesić działania zbrojne lub zawrzeć pokój. 

Ważnym i często pomijanym medialnie ele-
mentem trwającej wojny jest jej morski wymiar. 
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na co 

najmniej trzy elementy. Pierwszym jest  
powracający od czasu tzw. „pomarańczowej 
rewolucji” w latach 2004-2005, a rozwiązany 
częściowo przez aneksję Krymu w 2014 roku, 
problem bazy morskiej dla Floty Czarnomor-
skiej Federacji Rosyjskiej w Sewastopolu.  
Rosjanie nie mogli pozwolić sobie na utratę 

wewnętrzne, co pozwoli na zabezpieczenie 
zaopatrzenia Floty Czarnomorskiej oraz 
umożliwi korzystanie z nowych portów prze-
ładunkowych w regionie. 

Drugim elementem, na który warto zwrócić 
uwagę, jest znaczenie gospodarcze wojny na 
Ukrainie, w tym w szczególności w kontek-
ście handlu morskiego. Należy w tym przy-
padku podnieść dwa problemy. Pierwszym 
jest utrzymanie przez Ukrainę dostępu do 
Morza Czarnego w celach gospodarczych. 
Ukraina po 2014 roku stale zwiększała swoje 
PKB. Istotną rolę w eksporcie i imporcie towa-
rów odgrywały porty czarnomorskie. Pozwalały 
one przeładować w 2019 roku około 150 mln ton 
ładunków, a w 2020 roku już 159 mln ton, co 
było najlepszym wynikiem od 10 lat. O ile 
struktura tych przeładunków w ostatniej deka-
dzie wymaga poszerzonej analizy, to należy 
wskazać, że największą część stanowiły towary 
eksportowane (zboża, produkty przetwórstwa 
rolnego oraz rudy żelaza). Jeżeli połączymy 
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co wymusi wśród dostawców zwiększone 
wydobycie i konieczność transportu surowców 
drogą morską, a w państwach docelowych 
konieczność zbudowania infrastruktury portowej 
i przesyłowej, która umożliwi obsługę dostaw. 
Nie bez znaczenia będzie także zabezpieczenie 
szlaków morskich, którymi transport ten będzie 
przechodził. Inną kwestią, na którą warto 
zwrócić uwagę, jest wpływ wojny na Ukrainie 
na rynek żywności. Blokada morska Ukrainy 
doprowadziła do sytuacji, w której państwo to 
nie jest w stanie eksportować towarów (w tym 
zbóż i oleju słonecznikowego) drogą morską. 
Ponadto, nałożone sankcje ograniczyły także 
możliwości w tym zakresie Federacji Rosyj-
skiej. Oba obszary światowej gospodarki – 
uzależnione od transportu drogą morską – 
w kontekście sytuacji geopolitycznej związa-
nej z wojną na Ukrainie, będą rzutowały na 
dostępność żywności i ceny węglowodorów, 
co najpewniej wpłynie na sytuację polityczną 
oraz społeczną w wielu regionach świata. 

Trzecim elementem, wartym analizy, są 
same działania sił morskich Federacji Rosyj-
skiej oraz Ukrainy. Rosja, w ramach ćwiczeń 
swoich sił morskich w lutym 2022 roku, zaan-
gażowała na różnych akwenach od ok. 100 do 
140 okrętów. Jeszcze miesiąc temu, siły te były 
interpretowane na dwa sposoby. Jako element 
eskalacji napięcia w relacjach z Zachodem 
i samą Ukrainą oraz jako przegrupowanie sił 
w regionie Morza Czarnego, w celu utworzenia 
grupy okrętów zdolnych do wysadzenia desantu 
oraz osłony działań od strony morza. W tym 
celu Rosja przemieściła (w ramach ćwiczeń) 
na Morze Czarne okręty z Floty Bałtyckiej 
i Floty Północnej. W ich skład weszły jednostki 
desantowe oraz okręty, które miały je osłaniać  
(w tym od strony Morza Śródziemnego) oraz 
wspierać działania na lądzie. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że o ile Ukraina dokonała 
częściowej reformy i modernizacji swoich sił 
zbrojnych, to potencjał jej Marynarki Wojen-
nej został bezpowrotnie utracony podczas 
zajęcia Krymu, gdzie ok. 4/5 sił zostało prze-
jętych przez Rosjan. Oznacza to, że obecnie 
siły morskie Ukrainy mogą jedynie wspierać 
obronę wybrzeża i nie są wstanie odegrać dużej 
roli w obronie kraju – pytaniem otwartym po-
zostaje znaczenie jednostek brzegowych. Za 
przykład skutecznego działania w tym zakresie 
można uznać – jeśli się potwierdzi – atak 

Rosyjskiej zgłaszanie roszczeń co do delimi-
tacji obszarów morskich na linii z Krymem, 
utrudniając tym samym żeglugę stronie ukraiń-
skiej. Najprawdopodobniej, Rosja zakwestio-
nuje też wynik arbitrażu Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, który 
w 2009 roku przyznał Rumunii większość 
wód wokół wyspy. W konsekwencji, może 
ona zostać ponownie zmilitaryzowana, a jej 
położenie w pobliżu ujścia Dunaju oraz 
państw NATO będzie musiało być brane pod 
uwagę przy potencjalnych dalszych kryzysach 
w regionie. Po trzecie wreszcie, obserwujemy 
działania w ramach projekcji siły z morza na 
ląd lub z obszaru Morza Czarnego. Przykładami 
mogą być ataki rakietowe przeprowadzone 
przez rosyjskie okręty podwodne i fregat poci-
skami „Kalibr”. Stronie ukraińskiej pozostaje 
przechwytywanie tych pocisków – bez moż-
liwości skutecznego atakowania nosicieli. 

Z powyższych, cząstkowych elementów 
analizy sytuacji na Morzu Czarnym wynika 
kilka pytań i wniosków. Po pierwsze, należy prze-
analizować czy Marynarka Wojenna Ukrainy, 
posiadając np. okręty podwodne, byłaby w stanie 
skutecznie odepchnąć okręty rosyjskie od 
swoich portów – w tym nie dopuścić do blokady 
morskiej oraz postawienia min morskich. 
Analogiczne pytanie można postawić w od-
niesieniu do innych rodzajów uzbrojenia, bazu-
jącego np. na lądzie, które mogłoby utrudnić 
stronie rosyjskiej operowanie na Morzu Czar-
nym. Ostatnie pytanie dotyczy dostępu Ukrainy 
do Morza Czarnego po wojnie. Czy jego 
zakres umożliwi dalsze prowadzenie wymiany 
handlowej drogą morską z dotychczasowymi 
partnerami? W kontekście np. Chin, istotny 
wydaje się nie tylko bilans obrotów hand-
lowych z Ukrainą, a znaczenie tego regionu 
dla rozwijanej przez nie koncepcji tzw. pasa 
i drogi (Belt and Road Initiative). W ramach 
wniosków warto zwrócić uwagę na stanowisko 
Turcji, która (w oparciu o zapisy Konwencji 
z Montreux) w sposób niejednoznaczny od-
powiadała w pierwszych dniach wojny na 
wezwania Kijowa do zamknięcia cieśnin czarno-
morskich. Ostatecznie, Ankara wskazała, że 
może ograniczyć przepuszczanie statków 
i okrętów przez cieśniny Bosfor i Dardanele 
w sytuacji, w której jest stroną wojny lub czuje 
się zagrożona. Musimy jednak pamiętać, że 
przywołana Konwencja daje prawo powrotu 
do portów macierzystych okrętom i statkom, 
które mają swoje bazy (są do nich przypisane) 
poza Morzem Czarnym. Wydaje się więc, że 
zamknięcie cieśnin należy interpretować jako 
sytuację, która może utrudnić działania Fede-
racji Rosyjskiej na Morzu Czarnym, ale nie 
jest w stanie ich przerwać. 

rakietowy 24 marca na zacumowany w porcie 
w Berdiańsku okręt desantowy „Saratow” 
(proj. 1171 Tapir). W ataku, przy użyciu naj-
prawdopodobniej zestawów taktycznych 
9K79-1 Toczka-U, ucierpiały także dwa okręty 
desantowe proj. 775/II – „Cezar Kunikow” 
i „Nowoczerkassk”. Atak na okręty w porcie 
w Berdiańsku oraz brak podejścia wojsk 
Federacji Rosyjskiej do Odessy od strony lądu 
(w tym zajęcia miasta Mikołajów), uczynił 
rosyjską operację desantową bardzo mało 
prawdopodobną. 

Pomimo odparcia takiego zagrożenia na 
jakiś czas, należy także zauważyć negatywne 
skutki braku ukraińskich sił morskich zdol-
nych do operowania na Morzu Czarnym. Po 
pierwsze, mamy do czynienia ze wspomnianą 
wcześniej blokadą morską Ukrainy. Po drugie, 
Ukraina nie była zdolna do obrony tzw. wyspy 
węży (Ostriw Zmijinyj). Przejęcie tej wyspy 
przez Rosjan i jej utrzymanie może mieć 
bowiem znaczenie w przypadku skutecznej 
obrony Odessy i zachowania jej w składzie 
Ukrainy po wojnie. Umożliwi to Federacji 

(autor jest pracownikiem Katedry Stosunków 
Międzynarodowych Akademii MW w Gdyni)

Płonący przy nabrzeżu w Berdiańsku 
nad Morzem Azowskim rosyjski okręt 

desantowy „Saratow”

Fregata proj. 1135 (Krivak III) 
„Hetman Sahajdaczny” pełniła funkcję 
okrętu flagowego Marynarki Wojennej 

Ukrainy. Uczestniczyła w misjach 
i ćwiczeniach międzynarodowych 

z siłami morskimi państw NATO, w tym 
w ramach Active Endeavour i Ocean 
Shield. W dniu rozpoczęcia agresji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
(24 lutego) okręt znajdował się 
w stoczni w Mikołajowie. Został 

zatopiony przy nabrzeżu 
przez załogę 4 marca, aby nie 

dostał się w ręce wroga

dr Łukasz Wyszyński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

dr Anna Pastorek
a.pastorek@ron.mil.pl
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Nabywanie nowych umiejętności 
oraz ich rozwijanie i utrwalanie 
należy do głównych elementów 
służby wojskowej. Zdobytą pod 

okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej 
ośrodka wiedzę specjalistyczną kursanci wy-
korzystują skutecznie w codziennej służbie. 
Ponad 100 lat polskiego szkolnictwa marynar-
skiego zobowiązuje, a poza tym, w tym roku 
ośrodek będzie obchodził jubileusz 75-lecia 
funkcjonowania w Ustce. Jesteśmy częścią 
społeczności lokalnej, co jest dla nas powodem 
do dumy – podkreślił komendant CSMW 
kmdr Grzegorz Okuljar. Zaznaczył także, że 
ośrodek stał się ważną instytucją regionu. 

Wojskowa dydaktyka
Każdy tzw. cykl w ośrodku ma własny 

pakiet szkoleń. W ramach np. Cyklu Wsparcia 
i Zabezpieczenia Działań Sił Okrętowych 

szkoleni żołnierze poznają zasady użycia spe-
cjalistycznego sprzętu i uzbrojenia. Strukturę 
cyklu tworzą zespoły dydaktyczne, w tym: 
obrony przeciwlotniczej, łączności i informatyki, 
walki elektronicznej, obrony przed bronią maso-
wego rażenia oraz logistyki. Jego kierownik 
kmdr ppor. Tomasz Zawisza zaznaczył, że 
uczestnicy kursów są żołnierzami zawodowymi 
pochodzącymi z jednostek z całego kraju, 
którzy w CSMW doskonalą swoje umiejętności, 
w celu zachowania tzw. ciągłości szkolenia. 

Podczas każdego kursu są realizowane 
zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne. 
Ich celem jest zdobycie przez kursantów wiedzy 
w zakresie posługiwania się określonym typem 
uzbrojenia. W wypadku kursu obsługi armaty 
kal. 23 mm ZU-23-2 są to procedury związane 
z jej użytkowaniem, tak aby pewne czynności 
żołnierze potrafili wykonać automatycznie –  
wyjaśnił instruktor mł. chor. mar. Michał Szela. 

Szkolenie młodszych specjalistów dla sił okrętowych i jednostek brzegowych MW 
oraz organizowanie szerokiego wachlarza kursów specjalistycznych dla kadry zawodowej 
Wojska Polskiego to podstawowe zadania Centrum Szkolenia MW im. adm. floty Józefa Unruga 
w Ustce, dziedziczącego tradycje szkolnictwa marynarskiego II Rzeczypospolitej. 

Podkreślił także, że wśród szkolonych są już 
obsługujący ten sprzęt, jak i dopiero go po-
znający. Kurs trwa zwykle cztery tygodnie, 
a bierze w nim udział maksymalnie 10 osób. 
Obsada armaty jest mniejsza (w wypadku 
ZU-23-2 liczy cztery osoby), dlatego w trakcie 
ćwiczeń kursanci uczą się jej obsługi na każdym 
stanowisku. Szkolenia są realizowane w oparciu 
o różne typy uzbrojenia, m.in.: morski zestaw 
rakietowo-artyleryjski ZU-23-2MR Wróbel 2, 
przeciwlotniczy zestaw rakietowy „Grom” 
oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy 
kal. 12,7 mm WKM-B.

Dbałość o jakość prowadzonych zajęć jest 
istotną częścią pracy kierownika cyklu. Nie tylko 
organizuję szkolenia, ale także monitoruję ich 
przebieg – podkreślił kmdr ppor. Tomasz 
Zawisza. Kontaktuję się także z gestorami 
w kwestii np. przestrzegania odpowiednich 
procedur szkoleniowych. W zależności od 

Kuźnia marynarskich kadr

1. Zajęcia z obsługi armaty kal. 23 mm 
ZU-23-2 w ramach Cyklu Wsparcia 

i Zabezpieczenia Działań Sił Okrętowych.
2. Szkolenie z obracania tratwy 
ratunkowej do właściwej pozycji 

podczas kursu indywidualnych technik 
ratunkowych na pływalni CSMW.

3. Ćwiczenie z zasad prowadzenia 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej
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zapotrzebowania, można zwiększyć liczbę 
szkoleń, odpowiadając na konkretne propozy-
cje ze strony jednostek wojskowych.

Ćwiczenia na basenie
Oprócz nauki obsługi specjalistycznego 

uzbrojenia, kursanci uczestniczą w kursach 
indywidualnych technik ratunkowych, reali-
zowanych na pływalni CSMW. Poznają w ten 
sposób zasady zachowania się w sytuacji awaryj-
nej, jak np. ewakuacja z okrętu czy reagowanie 
na alarm „człowiek za burtą”. Szkolenie trwa 
cztery dni i kończy się egzaminem. Kursanci 
uczą się (m.in.): zakładania pasa ratunkowego, 
rzutu kołem ratunkowym, obracania tratwy 
ratunkowej do pozycji właściwej i wejścia do 
niej, a także zawiązywania węzła ratowniczego. 
Dochodzą do tego zajęcia na poligonie z użycia 
pirotechniki: racy, pochodni i pław dymnych. 

Instruktor cyklu elektromechanicznego 
i ratownictwa morskiego mł. chor. mar. Rafał 
Polak zaznaczył, że tego typu zajęcia są or-
ganizowane także dla załóg okrętów – Wiedza 
o tym, jak zareagować w sytuacji po opusz-
czeniu okrętu i przetrwać w wodzie, to pod-
stawa. Każdy marynarz musi mieć takie kursy 

za sobą, jeśli ma służyć na okręcie. Ponadto, 
wielu kursantów poddaje się tzw. recertyfikacji, 
czyli odnowieniu posiadanej wiedzy i uaktual-
nieniu stanowiącego o tym certyfikatu.  

Wiedza ratująca życie
Uczestnicy kwalifikowanych kursów pierw-

szej pomocy szkolą się dwa tygodnie. Dla 
kursantów chcących uzyskać tzw. recertyfikację 
są przewidziane krótsze, trzydniowe zajęcia. 
Podczas ćwiczeń praktycznych kursanci uczą 
się (m.in.) jak tamować krwotok i prowadzić 
resuscytację krążeniowo-oddechową. Poznają 
procedury postępowania w wypadku zatrzyma-
nia oddechu i krążenia, a także zasady wyko-
rzystania automatycznego defibrylatora. Ponadto, 
zapoznają się z użyciem np.: opasek uciskowych, 
szyn do unieruchamiania, deski ortopedycznej, 
kołnierza szyjnego oraz rurek ustnogardłowych 
i worków samorozprężalnych. 

Sprawdzianem dla kursantów są przygoto-
wane scenariusze zdarzeń krytycznych, np.: 
wypadku drogowego, zatrzymania krążenia 
lub zadławienia. Pracujemy również w syste-
mie cywilnym, znamy te sytuacje z praktyki 
i możemy przekazać swoją wiedzę dalej. Przy-
gotowując scenariusze, nierzadko opieram się 
na tym, z czym sam miałem do czynienia. 
Pod uwagę biorę zarówno wyposażenie do 
udzielania pierwszej pomocy jak i sprzęt, który 
kursanci mogą mieć np. w samochodzie – 
podkreślił instruktor medyczny bsm. Wiesław 
Korzeniewski. Zaznaczył przy tym, że prze-
bieg realizowanych zajęć jest dobierany pod 
kątem danej grupy kursantów, ich poziomu 
wiedzy oraz wymagań w kwestii znajomości 
procedur. Szkolenia są przeprowadzane także 
z wykorzystaniem wyposażenia wojskowego, 
jak choćby środków hemostatycznych, które 
przyspieszają krzepnięcie krwi i stazy taktycz-
nej – opaski uciskowej stosowanej do tamowania 
masywnych krwotoków. Wśród scenariuszy są  
również te dotyczące udzielania pierwszej 
pomocy w sytuacjach związanych ze służbą 
wojskową, w tym na okrętach.

O znaczeniu posiadania podstawowej wiedzy 
z kwalifikowanej pierwszej pomocy świadczy 
jej wykorzystanie w praktyce – podkreśliła 
rat. med. Katarzyna Stankiewicz-Szura. Infor-
macje o sprawnym udzieleniu pomocy przez 
żołnierzy są powodem do dumy. Wiemy wtedy, 
że wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć 
są skutecznie wykorzystywane – często ratują 
czyjeś życie.

B A N D E R A

Ważnym aspektem działalności CSMW, 
w kwestii nauki pierwszej pomocy, jest współ-
praca ze szkołami w których funkcjonują klasy 
o profilu mundurowym. W związku z charak-
terem odbywających się tam zajęć, ośrodek 
prowadzi także szkolenia dla nauczycieli. Przed-
sięwzięcie jest realizowane we współpracy 
z biurem ds. programu „Zostań żołnierzem 
Rzeczypospolitej”, który ma zachęcić mło-
dzież do wybrania kariery wojskowej. W ustec-
kiej placówce są realizowane trzy kursy spe-
cjalistyczne: instruktorsko-metodyczny, kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy oraz przetrwania 
w warunkach środowiska naturalnego. Pod-
czas tego ostatniego, nauczyciele zapoznają 
się (m.in.) z metodami i technikami: budowy 
schronień, rozpalania ognia, ustalania swojego 
położenia, podawania położenia z wykorzysta-
niem kompasu, busoli oraz improwizowanych 
metod, a także poszukiwania i pozyskiwania 
pożywienia oraz uzdatniania wody.

Rozwój programu szkoleń
Komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar 

podkreślił – Tak, jak prawdziwego marynarza 
nie wyszkoli się na morzu, gdy jest spokojne, tak 
nie możemy mówić o szkoleniu tylko na okręcie, 
bez ośrodków szkolnictwa wojskowego. Dla 
Marynarki Wojennej ważne są zarówno CSMW 
jak i jednostki mu podległe – Ośrodek Szkole-
nia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego 
im. kmdr. Stanisława Mielczarka oraz Szkoła 
Podoficerska MW im. chor. mar. Stanisława 
Brychcy. Bez wyszkolonych i wyedukowanych 
załóg nie ma okrętów. O to, aby sprzęt będący 
w wyposażeniu polskiej floty był jak najlepiej 
wykorzystywany, dba kadra doświadczonych 
wykładowców i instruktorów. Jednostki szkol-
nictwa wojskowego są swoistą „kuźnią” załóg 
okrętowych oraz kadry jednostek brzegowych. 
Przekazują wiedzę tym, którzy chcą związać 
swoje losy z morskim rodzajem sił zbrojnych 
oraz przygotowują przyszłe pokolenia do 
wykonywania zadań na morzu – dobitnie za-
znaczył komendant CSMW.  

Istotną kwestią jest stała troska o to, by mary-
narze szkolili się na nowoczesnym sprzęcie, 
w tym także na specjalistycznych symulato-
rach i trenażerach. Oznacza to również stały 
rozwój kadry dydaktycznej, modernizację 
posiadanej przez ośrodek infrastruktury oraz 
wprowadzanie do programu nowych kursów. 
Jednym z celów kmdr. Grzegorza Okuljara – 
który dużą część służby spędził na okrętach,  
dowodząc (m.in.) 2. Dywizjonem Okrętów 
Transportowo-Minowych – jest właściwe sko-
relowanie kursów z cyklem szkoleniowym 
w jednostkach wojskowych, mających okresy 
wytężonej aktywności służbowej, związanej 
zwłaszcza z wykonywaniem zadań na morzu 
i prowadzeniem ćwiczeń poligonowych.  

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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1. Korweta patrolowa ORP „Ślązak”.
2. Mały okręt rakietowy ORP „Piorun” 
wykonywał na morzu własne zadania. 

Widoczne są kontenery z rakietami 
przeciwokrętowymi RBS-15 Mk3

S O J U S Z N I C Z Y  „ P A S S E X ”  Z  K O N I N K L I J K E  M A R I N E
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W trakcie ćwiczenia doskonalono 
(m.in.) wyszkolenie załóg 
okrętów polskiej Marynarki 
Wojennej w zakresie prowa-

dzenia wspólnych operacji morskich z siłami 
państw członkowskich NATO. Manewry 
sojusznicze z serii „Passex” są realizowane 
często „ad hoc”, przy okazji wizyt stałych 
zespołów okrętów sojuszu północnoatlantyc-
kiego i pojedynczych jednostek w portach 
oraz ich operowania na polskich obszarach 
morskich. Każdorazowo jest uzgadniany czas 
i przebieg ćwiczenia, uwzględniający skład 
zespołu oraz możliwości bojowe jednostek. 

Do głównych zadań okrętów należało prze-
prowadzenie operacji osłony strategicznego 
transportu morskiego i utrzymania panowania 
na morzu w sytuacji kryzysowej. Skupiono 
się na ochronie jednostki o wysokim znaczeniu 
(tę rolę pełnił HNLMS „Rotterdam”) oraz 
obronie okrętów w ramach zespołu. Wykonano 
szereg epizodów taktycznych, w tym poszu-
kiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych 

oraz obronę przed okrętami nawodnymi 
i statkami powietrznymi. Istotną rolę podczas 
manewrów odegrała zwłaszcza fregata rakie-
towa ORP „Gen. K. Pułaski” (FFG-272). 
Załogi szkoliły się także w zakresie: manew-
rowania w szykach, doskonalenia procedur 
łączności, wymiany danych taktycznych w celu 
budowy obrazu rozpoznanej sytuacji powietrz-
nej i nawodnej w rejonie oraz wykonywania 
podstawowych zadań każdego okrętu, a także 
współpracy zespołu w trakcie operacji poszu-
kiwania rozbitków i prowadzenia akcji ratun-
kowych na morzu (Search and Rescue – SAR). 
Zrealizowano również scenariusze reagowania 
na typowe zagrożenia, w tym z zakresu szeroko 
pojętej obrony przeciwawaryjnej (OPA).

Załoga ORP „Gen. K. Pułaski” w pełni  
sprostała postawionym zadaniom. Dowódca 
okrętu kmdr por. Łukasz Zaręba podkreślił, 
że wynikało to z posiadanego doświadczenia 
w zakresie współpracy z okrętami NATO, 
w tym regularnego udziału we wspólnych 
ćwiczeniach z sojusznikami. Zwrócił również 
uwagę na znaczenie służby polskiej fregaty 
rakietowej typu Oliver Hazard Perry w składzie 
SNMG-1 przed trzema laty, w 2019 roku – 
Współpraca z okrętami sojuszu północno-
-atlantyckiego ma duży wpływ na poziom 
wyszkolenia załogi. Działamy w realnym śro-
dowisku, współdziałając z siłami morskimi 
innych państw NATO. W ten sposób zwiększamy 
efektywnie własne umiejętności. Operując 

Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” oraz korweta patrolowa ORP „Ślązak”, 
wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, wzięły udział – 
od 24 do 26 stycznia – w bałtyckich ćwiczeniach z serii „Passex” z holenderskim okrętem 
desantowym-dokiem HNLMS „Rotterdam”, pełniącym funkcję okrętu dowodzenia Stałym 
Zespołem Okrętów NATO Grupa 1 (Standing NATO Maritime Group 1 – SNMG-1).

Partnerstwo 
na morzu

NR 1/3 | STYCZEŃ/MARZEC 2022 21     

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

w zespołach międzynarodowych czujemy się 
jak równorzędny partner, który wykonuje 
postawione przed nim zadania. Polska 
Marynarka Wojenna jest oczekiwanym uczest-
nikiem stałych zespołów okrętów NATO. Bez 
wątpienia, jesteśmy obecnie ważną, inter-
operacyjną częścią sojuszu północnoatlantyc-
kiego. Dotyczy to również podstawowego 
wymiaru, jakim jest pojedynczy okręt, który 
wchodzi w skład zespołu okrętów, dowodzo-
nego przez międzynarodowy sztab.

Podczas manewrów polska fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski” potwierdziła swoją 
wszechstronność oraz znaczenie tej klasy  
okrętów w systemie obronnym państw NATO. 

Ćwiczenie było również kolejnym spraw-
dzianem możliwości korwety patrolowej 
ORP „Ślązak”, która służy (od 2019 roku) 
w Dywizjonie Okrętów Bojowych 3. Flotylli 
Okrętów, będąc w fazie badań eksploatacyjno-
-wojskowych. Okręt zaprezentował w działaniu 
swoje nowoczesne wyposażenie, w tym: trój-
współrzędny radar wielofunkcyjny, uzbrojenie 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

narzy, którzy mogliby podzielić się swoimi 
spostrzeżeniami oraz doświadczeniem. Dodał 
także, że chociaż załoga „Ślązaka” jest 
dobrze wyszkolona, to proces kształcenia 
morskiego nigdy (w rzeczywistości) się nie 
kończy. Należy udoskonalać jego elementy, 
kładąc nacisk na utrwalanie wiedzy oraz 
umiejętności specjalistycznych. Szkolenia na 
morzu, w tym z serii „Passex”, są dobrą okazją 
do budowania bazy cennych doświadczeń, 
z której będą czerpać także przyszłe załogi.

ORP „Ślązak” jest okrętem stanowiącym 
swoisty przeskok generacyjny i wprowadza-
jącym najnowsze standardy w polskiej flocie, 
nie tylko w aspekcie działań bojowych, ale 
również logistycznym. Warto podkreślić, że 
jego załoga miała już okazję uczestniczyć 
w dużych ćwiczeniach krajowych i między-
narodowych, takich jak „Solidarna Belona” 
oraz „Baltops”. Działania w domenie mor-
skiej charakteryzują się dużą dynamiką, 
a dzięki nieograniczonemu dostępowi do 
wód międzynarodowych, kształtują wszech-
stronność polskiej Marynarki Wojennej.

*     *     *
Wielonarodowe i elitarne stałe zespoły 

okrętów NATO są przeznaczone do natych-
miastowego reagowania w sytuacjach kryzy-
sowych, operacjach pokojowych i w wypadku 
wojny. Należą do najbardziej efektywnych 
elementów tzw. „sił odpowiedzi” i mogą być 
skierowane do wykonywania zadań praktycz-
nie w dowolnym rejonie globu. 

artyleryjskie oraz system łączności. Ponadto, 
dysponując dużą manewrowością, co nie jest 
bez znaczenia w wypadku zwalczania zagrożeń 
asymetrycznych czy kontrolowania żeglugi, 
może wykonywać (m.in.) zadania istotne dla 
ochrony szlaków morskich i bezpieczeństwa 
ekonomicznego kraju. Dowodzący „Ślązakiem” 
kmdr ppor. Wojciech Ostalski zwrócił przy 
tym uwagę, że duża dzielność morska oraz 
unikatowe wyposażenie to duży atut okrętu, 
a także wyzwanie dla jego załogi – Nikt 
wcześniej w polskiej MW nie miał doświad-
czeń w obsłudze takiego okrętu i nie posiadał 
gotowej, rozbudowanej listy z odpowiedziami 
na pytania, które pojawiły się w trakcie służby. 
Nie ma też starszych stażem oficerów i mary-

Ćwiczenia z udziałem okrętów 
innych państw umożliwiają 

zaprezentowanie polskiej Marynarki 
Wojennej jako dobrze przygotowanego 

i wiarygodnego partnera w ramach 
sojuszu północnoatlantyckiego. 

Nasz aktywny udział w działaniach 
sił morskich NATO jest jednym 
z elementów wywiązywania się 

przez Rzeczpospolitą Polską 
z sojuszniczych zobowiązań, zawartych 

w Traktacie Północnoatlantyckim, 
jak również demonstracją możliwości 

flot sojuszu północnoatlantyckiego 
w zakresie wykonywania zadań 

na Morzu Bałtyckim. 
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Wejście Polski do Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyc-
kiego (North Atlantic Treaty 
Organization) – 12 marca 

1999 roku – oznaczało zasadnicze zmiany 
w dotychczasowej doktrynie wojskowej. Istotne 
było zarówno szybkie wdrożenie nowych pro-
cedur jak i wprowadzenie uzbrojenia, które 
zbliżyłoby polskie siły zbrojne do standardów 
pozostałych państw sojuszu. W tej dynamicz-
nej sytuacji znalazła się również Marynarka 
Wojenna, która – jako pierwszy rodzaj sił 
zbrojnych w Wojsku Polskim – już na początku 
lat 90. ubiegłego wieku rozpoczęła współpracę 
z siłami morskim państw zachodnich, uczest-
nicząc w ćwiczenich i operacjach między-
narodowych, w tym pod egidą NATO. Wśród 
ważnych wyzwań pojawiła się kwestia wy-
miany okrętów podwodnych proj. 641 (kod 
NATO: Foxtrot) ORP „Dzik” i „ORP „Wilk”, 
służących w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni od 

drugiej połowy lat 80. ubiegłego wieku. Na 
początku XXI wieku służący na nich pod-
wodnicy weszli w skład załóg czterech okrętów 
podwodnych typu 207 (Kobben), pozyskanych 
od sił morskich Królestwa Norwegii.

Niełatwe początki
Lata 50. i 60. XX wieku były burzliwym 

okresem rywalizacji NATO (z USA na czele) 
z Układem Warszawskim (w którym przewod-
nią siłą był ówczesny ZSRR). Ważną rolę 
w systemie obrony sojuszu północnoatlantyc-

kiego odgrywało Królestwo Norwegii, będące 
w 1949 roku jednym z sygnatariuszy NATO 
i tworzące jego tzw. północną flankę. Z racji 
rozbudowy sił radzieckiej marynarki wojen-
nej na Oceanie Arktycznym, Norwegia była 
pod rosnącą presją, która wymogła na niej 
modernizację własnych sił morskich. Było to 
konieczne, gdyż wciąż w eksploatacji znaj-
dowały się przestarzałe jednostki pamiętające 
II wojnę światową. W wypadku okrętów pod-
wodnych były to brytyjskie jednostki typu U 
oraz niemieckie u-booty typu VIIC.

Sprawa modernizacji floty podwodnej była 
tak kluczowa, że część kosztów inwestycji 
pokryły USA. Po zapoznaniu się z ofertami, 
na początku lat 60. ubiegłego wieku norweskie 
władze zdecydowały się na zakup okrętów 
podwodnych zaproponowanych przez stocznię 
Nordseewerke (NSWE, od 1991 roku część 
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH – 
TKMS. Obecnie należy do spółki Schaaf In-
dustrie AG), mieszczącą się w Emden (RFN).  

Podczas służby w siłach morskich Norwegii, Danii i Polski 
pokonały łącznie setki tysięcy mil morskich. Okręty podwodne 
typu 207 (Kobben) okazały się – mimo niedużych rozmiarów – 
jednostkami skutecznie wykonującymi powierzone zadania i przy 
tym wręcz niezawodnymi. Trwający niemal 20 lat ich „polski” 
okres służby zapisał się godnie na kartach blisko 90-letniej 
historii Dywizjonu Okrętów Podwodnych 3. Flotylli Okrętów.

HNoMS „Svenner” (S 309), 
późniejszy ORP „Bielik”, w służbie 

pod norweską banderą, w której 
pozostawał w latach 1967-2001

Okręty podwodne typu Kobben

Zamknięta karta historii
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wiązania zastosowane na okrętach podwodnych 
typu 205, budowanych w latach 1961-1970 
(pierwotnie dla Niemiec, potem dla Danii). Pierw-
szym okrętem, który wcielono do Sjøforsvaret, 
był HNoMS „Kinn” (S 316). Norweska bandera 
załopotała na nim w kwietniu 1964 roku. 
HNoMS „Kobben” (S 318), od którego 

Miała ona długą, sięgającą 1903 roku, tradycję 
budowy jednostek morskich, w tym także okrę-
tów podwodnych. Zaproponowany przez stocz-
nię typ 207 był rozwinięciem klasy małych 
okrętów podwodnych, zainicjowanej przez 
trzy jednostki typu 201, które powstały 
w latach 1960-1962. W tym wypadku, oferta 
dla Norwegii była pierwszą po II wojnie 
światowej eksportową serią okrętów, reali-
zowaną przez stocznię niemiecką. Na jej 
korzyść przemawiały: cena, niski koszt eks-
ploatacji, a także planowana liczba budo-
wanych jednostek. Miało to rekompensować 
pewne wady, takie jak: tylko 8 wyrzutni 
torped kal. 533 mm (bez miejsca na zapa-
sowe), mała przestrzeń dla 18 członków 
załogi oraz ograniczona operacyjność (do 
4500 mil morskich, przy zanurzeniu do 
100 m – maksymalnym do 180 m). Wyda-
wać się to mogło niewspółmierne do 
zadań wykonywanych na tak dużym i głębo-
kim akwenie, jakim jest Morze Północne. 
Poza tym, mające wyporność 400 t okręty 
mogły mieć trudności z manewrowaniem 
przy wyższym stanie morza.

Ostatecznie, niemiecką ofertę sfinalizo-
wano w 1962 roku, a norweskie załogi 
rozpoczęły szkolenie na wypożyczonym 
okręcie podwodnym „U-3” (typu 201), który 
otrzymał nazwę HNoMS „Kobben” (S 310). 
Ta nazwa miała dla Norwegów znaczenie 
symboliczne, gdyż taką samą nosił ich pierw-
szy okręt podwodny (oznaczony również jako 
„A-1”, należący do serii 5 okrętów typu A), 
służący w latach 1909-1926. Wypożyczona 

pochodzi nazwa typu, był dopiero trzecim 
okrętem serii (od sierpnia tego samego roku), 
niemniej, z racji symbolicznego znaczenia tej 
nazwy dla historii norweskich sił podwodnych, 
postanowiono nadać ją całemu projektowi. 

Służba wśród fiordów
Wraz z wejściem do służby w 1967 roku 

HNoMS „Svenner” (S 309), ostatniego z serii 
okrętów proj. 207, Norwegia dysponowała 
liczną flotyllą podwodną, złożoną z małych, 
ale nowoczesnych (w tamtym czasie) jednostek. 
Zostały one zbudowane w układzie jedno-
kadłubowym, podzielonym na trzy sekcje 
(dziobową, centralną i siłownię). Ich załogi 
musiały liczyć się z szeregiem utrudnień, 
wynikających z małej przestrzeni, a także pew-
nych ograniczeń w manewrowości. 

Postęp technologiczny oraz zmieniająca 
się doktryna użycia sił zbrojnych wymusiły 
na władzach Norwegii dalszą moderniza-
cję uzbrojenia, w tym morskiego. Jeszcze 
w latach 70. ubiegłego wieku pojawiły się 
plany zastąpienia Kobbenów nowymi 
okrętami podwodnymi. W 1982 roku  
spuszczono banderę na pierwszym z nich – 
HNoMS „Kinn” (S 316). Został on potem 
wykorzystany w roli źródła części zamien-
nych i zatopiony po 8 latach, jako okręt-cel 
w pobliżu Bjørnafjord. W 1987 roku wyco-
fano HNoMS „Stadt” (S-307), który uległ 
ciężkim uszkodzeniom podczas pożaru. 

Czynnikiem decydującym o planach 
dalszej służby Kobbenów było wprowa-
dzenie do linii w latach 1989-1990 sześciu 
jednostek typu 210 (Ula), których kon-
strukcję oparto na niemieckich okrętach 
podwodnych typu 209. Niemniej, więk-
szość Kobbenów zmodernizowano 
w latach 1986-1989, dokonując (m.in.) wy-
dłużenia sekcji śródokręcia. Zwiększyło to 
ich wyporność – do 459 ton na powierzchni 
i 524 ton w zanurzeniu, umożliwiając (m.in.) 

instalację nowoczesnych urządzeń nawigacyj-
nych i łączności. Poprawiono warunki socjalne. 
Wzrosły zdolności operacyjne Kobbenów, jak 
np. możliwość zanurzania się na większą głębo-
kość i dłuższy czas przebywania na morzu.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

od Niemców jednostka służyła pod banderą 
Królestwa Norwegii w latach 1962-1964. 
Załoga zapoznała się z okrętem, sprawdzając 
go w warunkach Morza Północnego, dzięki 
czemu zdobyła nie tylko cenne doświad-
czenie, ale też mogła przekazać uwagi niemiec-
kim stoczniowcom, co do istotnych zmian 
w realizowanym zamówieniu, jak choćby 
wydłużenie i poszerzenie kadłuba (zwiększyło 
to jego wyporność).

Budowa zakontraktowanych 15 jednostek 
odbyła się w latach 1963-1967. Serię określono 
mianem typ 207 – wykorzystano pewne roz-

Pierwsza załoga ORP „Bielik” (296) w Porcie 
Wojennym Gdynia, przed oficjalną ceremonią chrztu 

i nadania okrętowi nazwy w 2003 roku

ORP „Kondor” (ex-HNoMS „Kunna”),
 o numerze burtowym „297”, w trakcie 

transferu z Norwegii do Polski 
w 2004 roku
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Zjednoczone Królestwo konsekwentnie realizuje ambitne programy okrętowe, polegające na 
kompleksowej wymianie pokoleniowej jednostek morskich, praktycznie wszystkich zasadniczych 
klas. Nie inaczej ma się sprawa z okrętami eskortowymi, czyli fregatami rakietowymi ASW (Anti-
-Submarine Warfare). Poza budowanymi obecnie awangardowymi jednostkami Typu 26 (GCS – 
Global Combat Ship), Royal Navy wzbogaci się wkrótce o kolejną serię nowoczesnych jednostek 
tej klasy, należących do Typu 31 (zwanych też GPFF, czyli General Purpose Frigate). Zarówno 
okręty Typu 26 jak i okręty Typu 31 mają zastąpić już mocno wyeksploatowane i ulegające 
coraz częstszym awariom fregaty rakietowe ASW Typu 23 (Duke).

1. Duńskie fregaty rakietowe AAW/BMD 
stały się punktem wyjścia (jako platforma) 

do zaprojektowania brytyjskich okrętów 
Typu 31 (Inspiration), w ramach 

programu „Arrowhead 140”.
2. Fregata rakietowa AAW/BMD typu Iver 

Huitfeldt widziana od ćwiartki rufowej 
bakburty. Uwagę zwraca brak systemu 

holowanych stacji hydroakustycznych

Przetarg na nowe jednostki dla Royal 
Navy wygrał Babcock Int., oferujący 
projekt „Arrowhead 140”. Oznacza 
to, że kolejne brytyjskie fregaty 

rakietowe będą (w dużej mierze) bazowały 
konstrukcją na udanych okrętach obrony 
powietrznej typu Iver Huitfeldt. Kontrakt ma 
wartość 1,25 mld funtów szterlingów. Przeka-
zanie pierwszego okrętu ma nastąpić już 
w przyszłym roku. W porównaniu z duńskim 
pierwowzorem, będą to jednostki o mocno 
ograniczonych możliwościach. Nie projek-
towano ich bowiem jako fregat AAW/BMD 
(Anti-Aircraft Warfare/Ballistic-Missile De-
fence), a do pełnienia rutynowej służby patro-

lowej, zarówno na akwenach przybrzeżnych 
Wielkiej Brytanii jak i na odległych wodach, 
pozostających w bezpośredniej czy pośredniej 
strefie wpływu Zjednoczonego Królestwa. 
Tym niemniej, nowoczesna, modułowa kon-
strukcja umożliwia zwiększenie w szybkim 
czasie (w znaczący sposób) dowolnych moż-
liwości fregat, stąd stały się one obiektem 
zainteresowania zagranicznych flot wojen-
nych, w tym: Grecji, Indonezji i Polski.

Geneza
Program „Arrowhead 140” wywodzi się bez-

pośrednio z Danii. Za pierwowzór posłużyły 
tutaj bowiem trzy nowoczesne, uzbrojone 

stricte ofensywnie, fregaty rakietowe obrony 
powietrznej typu Iver Huitfeldt. Stanowią one 
(notabene) swoiste zwieńczenie restrukturyza-
cji Królewskiej Duńskiej Marynarki Wojen-
nej (Kongelige Danske Marine lub Søværnet). 
Ich projekt oparto na udanym typie Absalon. 
Serię ukończono w latach 2012-2014. Są kolej-
nymi duńskimi jednostkami opracowanymi 
w zgodzie z rodzimym systemem Standard 
Flex (pierwsze były okręty patrolowe typu 
Flyvefisken). Jest to koncepcja modułowości, 
w ramach której można dokonać stosunkowo 
łatwej wymiany uzbrojenia i wyposażenia na 
okręcie, aby przystosować go do wypełniania 
różnych zadań, zgodnie z aktualną potrzebą. 

Brytyjskie „Groty” 
dla polskiej MW
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Pomost nawigacyjny duńskiej fregaty 
rakietowej AAW/BMD typu Iver Huitfeldt. 
Jednostki programu „Arrowhead 140” 

będą miały taką samą architekturę tego 
stanowiska, jednak sam system będzie 
całkowicie zintegrowany (okręty będą 
zarządzane – także nawigacyjnie –

z pozycji BCI)

 BRYTYJSKA FREGATA RAKIETOWA TYPU 31 (INSPIRATION), 
Z PROGRAMU„ARROWHEAD 140”, W KONFIGURACJI DOMYŚLNEJ

1 – uniwersalna armata morska kal. 57 mm Mk 3 Bofors/BAE-Systems; 2 – zestaw CIWS kal. 40 mm Mk 4 Bofors/BAE-Systems; 
3 – wyrzutnie celów pozornych (dryfujących i samobieżnych) systemu przeciwtorpedowego Typu 2170 SSTD Sea Sentor; 4 – dalocelownik 

elektrooptyczny Thales Mirador Mk 2; 5 – anteny systemu nawigacji INMARSAT; 6 – radary nawigacyjne, w tym Northrop Grumman Typu 1008; 
7 – anteny łączności i komunikacji satelitarnej SATCOM (Visat); 8 – antena systemu NAVSAT; 9 – stabilizowana elektrooptyczna głowica śledząca 

GSA.8 Sea Archer „Pacman”; 10 – antena systemu NTDS Thales UK (Link 11b/22 i Link 16); 11 – antena radaru obserwacji nawodnej Kelvin 
Hughes Typu 1007; 12 – lotnicza radiolatarnia; 13 – anteny kodowanej łączności radiowej TBS (HF, VHF, UHF); 14 – dwie lub cztery poczwórne 

wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych RGM-84C Harpoon lub Future Cruise/Anti-Ship Weapon; 15 – pojedynczy 24-komorowy moduł wyrzutni 
Sea Ceptor do pocisków CAMM (M); 16 – wyrzutnie (moździerze) wielospektralnych celów pozornych DLH i DLF systemu Sea Gnat (Mk 214, 

Mk 216, Mk 245, Mk 251); 17 – stanowiska dla wkm kal. 12,7 mm i/lub kal. 7,62 mm M134 Minigun; 18 – zestawy ratunkowe (tratwy stałe 
i pneumatyczne); 19 – reflektory radarowe ECM Irvin – GQ Outfit DLF Mk 3; 20 – stanowisko kontroli lotów; 21 – hangar lotniczy; 22 – pokład 

lotniczy dla maszyn o masie startowej do 20 ton; 23 – śmigłowiec średni AW101 Merlin HM2 ASW; 24 – śmigłowiec lekki AW159 Wildcat ASW; 
25 – bezpilotowe statki powietrzne (UAV, AAV); 26 – zestaw holowany klasy VDS (Variable Depth Sonar) Thales UK Typ 2087 CAPTAS-4 

i holowany emiter szumów Typu 182; 27 – półzrównoważona płetwa sterowa sterburty; 28 – wał sterburty MAN Energy Solutions z 
pięciołopatową śrubą nastawną MAN Alpha VBS Mk 5 CP; 29 – stępka obłowa (przeciwprzechyłowa); 30 – stabilizator boczny; 31 – uniwersalne 

stanowisko dla łodzi hybrydowych lub łodzi referencyjnej; 32 – uniwersalne stanowisko dla łodzi oraz pojazdów podwodnych (UUV, USV, AUV, 
ROV); 33 – zintegrowany pomost nawigacyjny; 34 – elementy pasywnego systemu WRE (ESM/ESSM); 35 – elementy systemu WRE (EW/ECM/
ESM) Thales UAT Mod. 2.1 lub Mod. 2.3 klasy R-ESM; 36 – antena klasy AESA (z GaN) radaru wielofunkcyjnego Thales UK NS-110 lub NS-200; 

37 – pomocniczy pędnik wodnostrugowy; 38 – kluza kotwiczna; 39 – przetwornice sonaru podkilowego Atlas Elektronik ASO-94-01 lub 
ASO 713/723; 40 – dwururowe (stałe) wyrzutnie torped kal. 324 mm MTLS do torped lekkich Sting Ray.

W fazie projektowej rozpatrywano kilka warian-
tów, ostatecznie autoryzując awangardową 
wersję jednostek o wyporności bojowej powy-
żej 6000 ts (ton standardowych). Okręty zbu-
dowano przy współudziale podwykonawców, 
w tym dwóch głównych – litewskiej stoczni 
Baltija z Kłajpedy (gdzie powstało 14 bloków 
sekcji kadłuba) oraz estońskiej Loksy (od-
powiedzialnej za mniejsze moduły, w szczegól-
ności nadbudówek). Sprawna organizacja, 
w połączeniu z zaawansowaną technicznie 
infrastrukturą Odense Stålskibsværft, umoż-
liwiła zaoszczędzenie 300 mln USD na okręt. 
W rezultacie, każda z trzech fregat rakieto-
wych typu Iver Huitfeldt kosztowała (bez 
uzbrojenia) „tylko” 936 mln USD.

Tymczasem, w brytyjskiej Royal Navy roz-
poczęto proces wymiany pokoleniowej głównych 
klas okrętów nawodnych. Za najpilniejsze uznano 
zastąpienie najstarszych spośród fregat rakie-
towych ASW Typu 23 (Duke). Okręty te były (i są 

nadal) wyjątkowo intensywnie eksploatowane. 
W związku z tym, ustalona pierwotnie na 18 lat 
norma eksploatacji podstawowej (tj. do prze-
prowadzenia kompleksowej modernizacji 
w ramach MLU – Mid-life Upgrade) uległa 
istotnemu skróceniu. Fregaty zaczęły być tar-
gane różnego rodzaju awariami. W związku 
z tym zapadła decyzja o ich modernizacji, przy 
czym z uwagi na ograniczenia finansowe, 
wszelkie prace przeprowadzano etapami. 
Ostatecznie, zdecydowano się wycofać trzy 
(znajdujące się w najgorszym stanie technicz-
nym) jednostki, które następnie odkupiło Chile. 
Pozostałe okręty miały zostać zastąpione 
nowymi, wielozadaniowymi fregatami rakie-
towymi (z nadrzędną funkcją ASW), budo-
wanymi w ramach GCS (Global Combat 
Ship). Program ten (ostatecznie) przeistoczył 
się w jednostki Typu 26 (City), które mają 
zostać uzupełnione (dodatkowo) pięcioma 
jednostkami „Arrowhead 140”, dysponującymi 



26     NR 1/3 | STYCZEŃ/MARZEC 2022

F R E G A T Y  „ A R R O W H E A D  1 4 0 ”  W  W E R S J I  A A W

Śródokręcie fregat bazujących 
na duńskich jednostkach typu Iver 

Huitfeldt jest przeznaczone na różne 
wzorce uzbrojenia, montowanego 

modułowo w standardzie s-flex. 
W wypadku programu „PGZ Miecznik” 

będzie to (m.in.) moduł Mk 41 VLS 
Strike, składający się z czterech 

8-komorowych bloków

Oficjalna wizualizacja Babcock 
International, prezentująca fregaty 

rakietowe ASW Typu 31 (Inspiration) 
w swojej finalnej (zaakceptowanej przez 

rząd Wielkiej Brytanii) konfiguracji

systemów radioelektronicznych i firma od-
powiadająca za integrację CMS – Combat 
Management System oraz uzbrojenia), a także 
kilkudziesięciu pomniejszych podwykonawców. 
Ostateczny montaż i łączenie bloków kadłubów 

zwiększonymi zdolnościami do prowadzenia 
misji specjalnych oraz transoceanicznych 
patroli (kosztem m.in. AAW i ASuW – Anti-
-Surface Warfare).

Pierwsze informacje na temat budowy 
nowych jednostek pojawiły się w Narodowej 
Strategii Budownictwa Okrętowego (National 
Shipbuilding Strategy, NSS) dopiero we 
wrześniu 2017 roku, co oznaczało, że na wejście 
do służby nowej generacji fregat trzeba będzie 
jeszcze trochę poczekać. Zdecydowano się więc 
wydłużyć resurs okrętów Typu 23 o kolejną 
dekadę (choć ten czas, w rzeczywistości, może 
być z różnych powodów skrócony). W związku 
z tym, przeprowadzono modernizacje na 
znacznie szerszą skalę. Proces ten rozpoczęto 
w 2014 roku (w ramach LIFEX) i jest kontynu-
owany praktycznie po dziś dzień, choć coraz 
częściej pojawiają się głosy o sprzedaży fregat. 
Z kolei do przetargu na nowe brytyjskie fregaty 
(oznaczone już jako Typ 31) stanęły: Babcock 
International i BMT, BAE Systems i Cammell 
Laird oraz Atlas Elektronik UK i Thyssen-
krup Marine Systems. We wrześniu 2019 roku 
brytyjski resort obrony oficjalnie potwierdził 
wybór propozycji Babcock i BMT, w ramach 
tzw. „Team 31”. Co ciekawe, mimo oszczęd-
nościowego podejścia do tych jednostek, był 
to (de facto) najbardziej ambitny i zarazem 
największy projekt (5700 ts). Generalnie, 
skład konsorcjum „Babcock Team 31”, w za-
kresie projektu Typu 31 programu „Arrow-
head 140” obejmuje: Babcock International 
(główny wykonawca), BMT Defence Services 
(wykonawca odpowiedzialny za projekt i tech-
niczne zabezpieczenie wykonania jednostek), 
Odense Maritime Technology (wykonawca 
odpowiedzialny za projekt techniczny fregaty, 

(Persero). Również najbardziej awangardowy 
wariant polski AAW/BMD zaczyna nabierać 
kształtów, gdyż oficjalnie wybrano już tę 
platformę w ramach „PGZ-Miecznik”.

Standard Flex
Kadłuby fregat typu Inspiration mają kon-

strukcję całkowicie modułową, w standardzie 
S-flex/tech-X-flex. Składają się z 15 głównych 
sekcji szczelnych (ultra-blokowych), które 
dzielą się z kolei na 70-75 bloków. Niezatapial-
ność jednostek oceniono na dwusekcyjną, co 

bazujący na dokumentacji okrętów typu Iver 
Huitfeldt), stocznie Ferguson Marine i Har-
land and Wolff Engineering (wykonawcy od-
powiedzialni za budowę poszczególnych bloków 
okrętów) oraz Thales UK (dostawca większości 

Zestaw CIWS Rheinmetall/Oerlikon 
kal. 35 mm Millenium. Okręty brytyjskie 

będą dysponowały zintegrowanym 
zestawem Bofors/BAE Systems z armatą 

kal. 40 mm Mk 4 i amunicją 
programowalną 3P/40

okrętów (z umieszczonymi w ich wnętrzu 
urządzeniami i agregatami) ma nastąpić 
w stoczni Babcock Marine w Rosyth (cięcie 
blach pod pierwszy okręt Typu 31 miało miej-
sce 23 września 2021 roku.

Chociaż jednostki ochrzczono oficjalnie 
jako typ Inspiration, jednostka prototypowa 
otrzyma nazwę „Venturer”, a cztery kolejne: 
„Bulldog”, „Campbeltown”, „Formidable” 
i „Active”. Tymczasem Grecja zdecydowała 
się (ostatecznie) na mniejsze i tańsze okręty 
wielozadaniowe w postaci francuskich fregat 
lekkich FDI, czyli Frégate de défense et d'in-
tervention (umowę podpisano 23 marca br., na 
pokładzie greckiego krążownika pancernego-
-muzeum „Georgios Averof”). Tym samym, 
w programie „Arrowhead 140” pozostały 
jedynie Wielka Brytania, Indonezja i Polska. 
W wypadku Indonezji, skończyło się sprzedażą 
licencji na budowę dwóch jednostek – prawdo-
podobnie w wariancie lekkim-wielozadanio-
wym (choć oficjalnie nie ujawniono jeszcze 
konfiguracji fregat, to wątpliwe jest, by był to 
wariant kompleksowy AAW, choćby z uwagi 
na fakt, że kraj ten nie jest członkiem NATO). 
Umowę zawarto 16 sierpnia br. z indonezyj-
ską spółką stoczniową PT PAL Indonesia 
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Fregata rakietowa
programu „Arrowhead 140”

w wersji ASW
Stocznia: Babcock International, 

Rosyth (Wielka Brytania).

Podstawowe dane taktyczno-techniczne: 
wyporność normalna (projektowana) – 5700 ts (5791 t); 

długość całkowita – 138,7 m (455 ft); szerokość maksymalna – 
19,75 m (64,8 ft); zanurzenie (wyporność bojowa) – ok. 5 m 

(16,4 ft); napęd – CODAD (COmbined Diesel And Diesel 
engines), cztery 20-cylindrowe silniki wysokoprężne o zapłonie 

samoczynnym Rolls Royce/MTU 20V 8000 M71 o mocy 
nominalnej 8,2 MW każdy, dwie przekładnie redukcyjne Renk,  
dwie linie wałów MAN Energy Solutions, dwie pięciołopatowe 

śruby nastawne MAN Alpha VBS Mk 5 CP, dwa niezależne 
stery Becker, pomocniczy pędnik wodnostrugowy o mocy 
nominalnej 925 kW, cztery agregaty wysokoprężne Rolls 

Royce/MTU 16V 2000 M41B o mocy nominalnej 900 kW 
każdy; prędkość maksymalna (projektowana) – +28 węzłów; 
zasięg operacyjny (projektowany) – 9300 mil morskich (przy 

prędkości 18 węzłów); systemy radioelektroniczne – 
zintegrowany system dowodzenia i zarządzania walką (wraz 
ze zintegrowanym systemem zarządzania platformą IPMS) 

Thales UK TACTICOS Baseline 2, wielofunkcyjny radar 
obserwacji powietrznej i nawodnej oraz kierowania ogniem 

Thales UK NS-110 lub NS-200 z anteną rotacyjną klasy AESA 
(aktywnego elektronicznego skanowania fazowego), dwa 

dalocelowniki elektrooptyczne kierowania ogniem (FCEOd) 
Mirador Mk 2, stabilizowana głowica śledząca GSA.8 Sea 

Archer („Pacman”), radary nawigacyjne Kelvin Hughes 
Type 1007 i Northrop Grumman Type 1008, systemy EW/ECM 
Thales UAT Mod. 2.1 lub Mod. 2.3 klasy R-ESM z wyrzutniami 

(moździerzami) kal. 130 mm do wielospektralnych celów 
pozornych DLH i DLF systemu Sea Gnat (Mk 214, Mk 216, 
Mk 245, Mk 251), reflektory radarowe Irvin-GQ Outfit DLF 
Mk 3, system identyfikacji swój-obcy (IFF) Mk-XII, system 
automatycznej identyfikacji (AIS), zintegrowany system 

łączności i komunikacji Thales UK, urządzenia kodowanej 
łączności radiowej TBS (HF, VHF, UHF), system łączności 
oraz komunikacji i nawigacji satelitarnej SATCOM (Visat), 
INMARSAT i NAVSAT, system wymiany danych taktycznych 

NTDS Thales UK (Link 11b/22 i Link 16), telefon podwodny 
(Sea Tel), mapa elektroniczna (ECDIS), wielofunkcyjna stacja 

hydroakustyczna Atlas Elektronik ASO-94-01 lub 
ASO 713/723, zestaw holowany klasy VDS (Variable 

Depth Sonar) Thales UK Type 2087 CAPTAS-4, aktywny 
system przeciwtorpedowy Type 2170 SSTD Sea Sentor 

z jednorurowymi wyrzutniami celów pozornych (dryfujących 
i samobieżnych), holowany emiter szumów Type 182, 

zestawy celów pozornych N-POD (Naval Passive Off-Board 
Decoy) Irving GQ / BAE Systems Outfit DLF (3b); uzbrojenie – 

pojedynczy 24-komorowy moduł wyrzutni Sea Ceptor do 
pocisków plot. CAMM (M), 2-4 czterokomorowe wyrzutnie 
rakiet przeciwokrętowych RGM-84C Harpoon lub „Future 
Cruise/Anti-Ship Weapon”, uniwersalna armata morska 

kal. 57 mm L/70 Mk 3 Bofors/BAE-Systems, dwa zestawy 
CIWS kal. 40 mm L/70 Mk 4 Bofors/BAE-Systems, 

2 stanowiska 6 x 7,62 mm M134 Minigun, 4–6 stanowisk 
wkm kal. 12,7 mm, dwie dwururowe lub trzyrurowe (stałe) 

wyrzutnie torped kal. 324 mm MTLS do torped lekkich „Sting 
Ray”; lotnictwo zaokrętowane – 1-2 śmigłowce AW101 Merlin 

HM2 ASW lub AgustaWestland AW159 Wildcat ASW, 
BSP (UAV, AAV); wyposażenie dodatkowe – trzy 7-metrowe 
hybrydowe łodzie motorowe RHIB, pojazdy podwodne (UUV, 

USV, AUV, ROV), przedział dla kontenera TEU; załoga – 117 osób 
(z możliwością zakwaterowania dodatkowych 43).
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Okręty charakteryzują się dużym, pojem-
nym kadłubem oraz charakterystycznym 
kształtem burt, które składają się z kilku 
płaszczyzn połączonych pod dużymi kątami 
i przechodzących płynnie w nadbudówkę. Dzięki 
temu uzyskuje się nie tylko zmniejszenie skutecz-
nej powierzchni odbicia radiolokacyjnego (SPO) 
jednostki, ale także zwiększenie jej dzielności 
morskiej oraz ograniczenie zalewania pokładu 
przez bryzgi wody. Burty są przy tym gładkie 
(bez ostrych krawędzi) i nie posiadają bulajów, 
ani innych wyraźnie odznaczających się 
otworów technicznych. Całość konstrukcji 
(wraz z nadbudówką) tworzy jednolitą bryłę, 
z minimalną liczbą wystających elementów. 
Nawet stanowiska dla okrętowych łodzi hybry-
dowych RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boats), 
których w przypadku fregat typu Inspiration 
będzie aż trzy, znalazły się po obu burtach, na 
wysokości hangaru, są zasłaniane specjalnymi, 
stalowymi kurtynami segmentowymi. Za-
stosowanie aż tylu burtowych hangarów 
świadczy również o tym, do jakiego rodzaju 
zadań projektowano te jednostki. Misje spe-
cjalne podczas długoterminowych patroli na 
odległych wodach, powiązanych ze strategią 
Wielkiej Brytanii, wymusiły taką, a nie inną 
konfigurację. Poza tym, z racji poszerzonych 
zdolności ASW, dla nowych fregat przewi-
dziano znacznie większą paletę tzw. robotyki, 
a więc możliwości operowania z większą 
liczbą własnych pojazdów podwodnych – 
zdalnie sterowanych (UUV, USV i ROV) oraz 
autonomicznych (AUV).

Patrząc na architekturę zewnętrzną brytyj-
skich fregat, należy zwrócić uwagę na zwartą 
konstrukcję nadbudówki, w której można wy-
różnić dwie zasadnicze bryły. Pierwsza zaczyna 
się tuż za armatą kal. 76,2 mm, od pomostu 
nawigacyjnego z GSD i głównej nadbudówki 
z antenami systemów radioelektronicznych, 
po bokach której znajdują się charakterystyczne 
kopuły anten SATCOM. Bryła ta jest zakoń-
czona spardekiem, na którym (na śródokręciu) 
znajduje się kompleks wyrzutni rakiet przeciw-
okrętowych MBDA ANL „Sea Venom” oraz 
moduł wyrzutni pionowych. W przypadku 
projektu bazowego, ma to być pojedynczy, 
24-komorowy moduł „Sea Ceptor” VLS do 
podstawowych rakiet serii CAMM. Druga 

1. Fregaty rakietowe programu 
„Arrowhead 140” będą dysponowały 

śmigłowcem średnim ASW typu AW101 
Merlin (na zdjęciu) i/lub lekkim AW159 
Wildcat oraz maszynami bezpilotowymi. 

2. Fragment CSS duńskiej fregaty 
AAW/BMD typu Iver Huitfeldt. Okręty 

dysponują (m.in.) zintegrowanym 
systemem zarządzania platformą (IMPS)

Fregaty ASW Typu 31 otrzymają system 
wyrzutni Sea Ceptor VLS do pocisków 

bliskiego zasięgu CAMM (M) oraz rakiety 
przeciwokrętowe RGM-84C Harpoon 

(zestawy te zostaną później zastąpione 
nowymi wzorami uzbrojenia)

oznacza, że całkowite zalanie dwóch dowol-
nych sekcji kadłuba (od podwójnego dna po 
pokład górny włącznie) nie grozi utratą okrętu. 
Przy tych samych (mniej więcej) wymiarach 
liniowych kadłuba względem prototypowych 
fregat typu Iver Huitfeldt, okręty mają nieco 
wyższe pokłady, co umożliwiło zastosowanie 
bardziej kompleksowej komunikacji we-
wnętrznej (m.in. torów kablowych). Stało się 
to możliwe głównie dlatego, że także tutaj 
zrezygnowano z pokładu załadunkowego 
(tzw. „flex deck”, jak na „Absalonach”). 
Okręty mają więc łącznie sześć pokładów – 
spardek, pokład dziobowy, pokład górny, 
pokład drugi, pokład dolny i pokład wodo-
szczelny (hold water deck). Jednostki dyspo-
nują podwójnym dnem, praktycznie na całej 
długości kadłuba. Z uwagi na inne zadania 
(głównie ASW) – a zatem nieco odmienne, często 
uboższe wyposażenie – wyporność normalna 
będzie trochę mniejsza, w obrębie 5690 ton 
(5600 ts). Ich kadłub będzie miał długość 
maksymalną 138,7 m, szerokość maksymalną 

19,75 m, a zanurzenie (przy wyporności nor-
malnej) sięgnie ok. 5 m. Fregaty będą dyspo-
nowały gruszką dziobową (wewnątrz której 
zostaną ukryte przetwornice stacji hydro-
akustycznej) i parą stępek obłowych (przeciw-
przechyłowych), a także dwoma burtowymi 
stabilizatorami poprzecznymi – co zapewni 
im jeszcze większą stabilność względem 
prototypu, szczególnie podczas patroli na 
burzliwych wodach północnego Atlantyku 
i Arktyki (co, notabene, stoi w zgodzie z brytyj-
ską doktryną użycia sił morskich).
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sprzężone parami z dwiema przekładniami 
redukcyjnymi Renk. Zespoły rozlokowano 
niesymetrycznie, w oddzielnych przedziałach, 
co wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo 
pracy oraz (wydatnie) odporność napędu na 
ew. uszkodzenia (np. eliminuje szansę na po-
zbawienie fregaty mocy z powodu jednego 
trafienia). Silniki napędzają – poprzez linie 
wałów (produkcji MAN Energy Solutions) – 
dwie pięciołopatowe śruby nastawne MAN 
Alpha VBS Mk 5 CP. Energię elektryczną do-
starczają okrętom cztery agregaty wysoko-
prężne Rolls Royce / MTU 16V 2000 M41B 
o mocy 900 kW każdy. W przyszłości moc ta 
może okazać się niewystarczająca, szczególnie 
w kontekście instalacji broni energetycznej, 
tym niemniej – po raz kolejny – modułowa kon-
strukcja fregat umożliwi, w stosunkowo prosty 
sposób, powiększenie elektrowni okrętowej.

B A N D E R A

cyjnych grodzi wodoszczelnych. Kadłub otrzymał 
specjalne wzmocnienia oraz pancerz typu 
„Advanced Armor”. Tworzy go specjalna 
warstwa balistyczna, powodująca – w chwili 
trafienia – odkształcenia, znacząco utrud-
niające penetrację nie tylko przez sam pocisk, 
ale również odłamki. Na jednostkach istnieje 
także możliwość zastosowania tzw. pancerza 
dynamicznego (DAPS – Dynamic Armor 
Protection System), o ile pozwoli na to moc 
elektryczna. Prototypową jednostkę poddano 

bryła, z dwoma charakterystycznymi, od-
chylonymi na obie burty kominami (usytu-
owanymi niesymetrycznie) mieści obszerny 
hangar dla śmigłowca pokładowego i BSP, 
a na jej dachu został zamontowany tylny kom-
pleks antenowy, głowica elektrooptyczna oraz 
artyleryjski zestaw kal. 40 mm CIWS (Close-
-In Weapon System).

Fregaty przystosowano do działania w warun-
kach skażenia bronią biologiczną, chemiczną 
i radiologiczną (ang. Chemical, Biological, 
Radiological – CBR), jednak ich ograniczona 
wielkość nie pozwoliła na pełne zabezpieczenie 
przed działaniem broni nuklearnej (ang. NBCR). 
Wszystkie ważne pomieszczenia, w tym socjal-
ne, umieszczono wewnątrz sześciu gazoszczel-
nych cytadel, z których każda wchodzi w skład 
indywidualnej strefy obrony przeciwawaryjnej. 
Cytadele są całkowicie autonomiczne, zaopa-
trzone jednak w system śluz pneumatycznych, 
umożliwiających komunikację z sąsiednimi 
strefami. Dysponują własnym systemem zasila-
nia, wentylacji i klimatyzacji, wewnętrzną siecią 
łączności oraz systemem przeciwpożarowym. 
Podczas projektowania fregat uwzględniono 
również koncepcję zastosowania trzech wzdłuż-
ników tunelowych – w celu polepszenia 
sztywności kadłuba (w przypadku naruszenia 
jego struktury) oraz zwiększenia odporności 
przeciwodłamkowej torów kablowych. Dodat-
kową ochronę stanowi sześć podwójnych, sek-

całej serii ostrych prób poligonowych, podczas 
których zdetonowano kilka różnego rodzaju 
ładunków wybuchowych, w różnej odległości 
od okrętu. Nie zarejestrowano żadnych istotnych 
uszkodzeń, wpływających na funkcjonowanie 
jednostki (zarówno od strony mechanizmów jak 
i systemów radioelektronicznych). Wymagania 
postawione podczas opracowywania projektu 
zakładały wytrzymanie eksplozji ładunku 
wybuchowego o masie 150 kg, umieszczonego 
w dowolnej części okrętu i pod takie założenia 
przeprowadzono serię odpowiednich testów 

odpornościowych na gotowych sekcjach, 
a  później na gotowym kadłubie (w ramach 
tzw. shock-tests trials).

Podobnie jak większość systemów, także 
w przypadku napędu, jednostki typu Absalon 
i Iver Huitfeldt stały się punktem wyjścia 

przy projekcie brytyjskich fregat rakietowych 
typu Inspiration. Zbliżone właściwości hydro-
dynamiczne wszystkich trzech typów okrętów 
dodatkowo ułatwiły te prace. Tym niemniej, 
uniwersalne jednostki typu Absalon uznano 
swego czasu za zbyt wolne – ich nieco ponad 
23 węzły oceniono jako wartość zdecydowanie 
niewystarczającą, szczególnie w kontekście 
działań ASW. Z pomocą (po raz kolejny) 
przyszła modułowość fregat, która w prosty 
sposób umożliwiła podwojenie mocy przez 
instalację dwóch kolejnych silników wysoko-
prężnych. Układ napędowy skonfigurowano 
w układzie CODAD (COmbined Diesel And 
Diesel engines). Na jednostkach brytyjskich 
(dzięki modułowości) zastosowano przy tym 
nowsze urządzenia, głownie krajowej produk-
cji. Napęd fregat Typu 31 tworzą więc cztery 
20-cylindrowe silniki wysokoprężne o zapło-
nie samoczynnym Rolls Royce/MTU 20V 
8000 M71 (o mocy nominalnej 8,2 MW każdy), 

Poszerzone zdolności ASW fregat 
Typu 31 znajdą odzwierciedlenie 
w ich sensorach. Okręty – oprócz 

wielofunkcyjnej stacji podkilowej – będą 
dysponowały zestawem holowanym 

serii Thales CAPTAS-4 oraz systemami 
przeciwtorpedowymi (aktywnymi 

i pasywnymi)

Jednostki bazujące na kadłubie 
duńskich fregat AAW/BMD typu Iver 

Huitfeld cechują się znaczną 
odpornością na uszkodzenia. Po testach 

modelowych, jednostkę prototypową 
poddano serii ciężkich, praktycznych 

prób wytrzymałościowych
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18 węzłów), bez konieczności tankowania. 
Cechują się również ekologicznym stosunkiem 
do środowiska (spełniają standard MARPOL 
Tier III), gdyż np. sama tylko emisja tlenku azotu 
do atmosfery jest znacznie mniejsza niż na 
innych jednostkach tej klasy (o ok. 20-30%).

Etatową załogę nowych fregat ograniczono 
do zaledwie 117 osób na okręt, choć i tak jest 
to większa liczba niż ta na fregatach duńskich 
(101 osób), co wynika nie tylko z nieco innych 
zadań (a więc odmiennego wyposażenia), ale 
obawy przed zbyt dużym uzależnieniem od 
automatyki (co np. amerykańskim jednostkom 
klasy LCS wyszło przysłowiowym „bokiem”). 
Umożliwiła to nie tylko nowoczesna kon-
strukcja fregat, ale wszechobecna integracja 
systemów oraz automatyzacja poszczególnych 
podzespołów. Tak niewielka liczebność załogi 
umożliwiła znaczne podniesienie standardu 
socjalnego, co znów doskonale komponuje się 
z „patrolowym” charakterem okrętów. Zarówno 
oficerowie jak i podoficerowie dysponują 
jedno- i dwuosobowymi kabinami, a pozostali 
członkowie załogi odpoczywają w pięcioosobo-
wych kubrykach. Tego typu rozwiązanie podnosi 
znacznie morale załogi, wpływa pozytywnie 
na ogólną gotowość bojową oraz sprzyja długo-
trwałym rejsom. Fregaty dysponują przy tym 
możliwością swobodnego zakwaterowania 
nawet 160 osób, w tym (m.in.) dodatkowego 
personelu lotniczego, inżynieryjnego, tudzież 
pododdziału sił specjalnych itp.

Śmigłowce i BSP
Z racji swojego nadrzędnego zadania zwal-

czania okrętów podwodnych, dla jednostek 
typu Inspiration przewidziano wyłącznie naj-
nowsze, dostępne w Royal Navy, śmigłowce 
ASW (Duńczycy wykorzystują na okrętach 
amerykańskie MH-60R Seahawk). Na pokładzie 
na stałe ma stacjonować pojedyncza maszyna  
AW101 Merlin HM2 lub znacznie lżejszy 
AgustaWestland AW159 Wildcat, a także ma-
szyny bezzałogowe (np. amerykański MQ-8 
„Fire Scout”). Obszerny pokład lotniczy wraz 
z systemem parkowania umożliwia jednak za-
bieranie w morze nawet dwóch maszyn (jeden 
śmigłowiec może być transportowany na stałe 
na pokładzie startowym). Do obsługi statków 

na wszystkie trzy okręty, ocenia się, że są one 
zdolne osiągnąć z łatwością, w każdej sytua-
cji (przy wyporności bojowej), prędkość 
ok. 30 węzłów (stała prędkość maksymalna 
wynosi nieco ponad 28 węzłów). Na szczegól-

Fregaty rakietowe Typu 31 będą cechowały 
się zbliżoną do duńskiego prototypu (a zatem 
bardzo dobrą) zwrotnością i niezłymi właści-
wościami morskimi, szczególnie jak na tak 
wysoką wolną burtę (a więc obniżone meta-
centrum GM). Za manewrowanie mają od-
powiadać (m.in.) dwa niezależne, ułożone 
równolegle stery Becker (zaopatrzone w pół-
zrównoważone płetwy), wsparte (przy poru-
szaniu się z małą prędkością) pomocniczym 
pędnikiem wodnostrugowym (o mocy nominal-
nej 925 kW) na dziobie. Jakie będą osiągi brytyj-

Pierwsze wizualizacje fregat 
wielozadaniowych (z nadrzędną funkcją 

ASW/Patrol) prezentowały (m.in.) 
zintegrowany antenomaszt oraz armatę 

morską większego kalibru (76,2 mm 
lub nawet 127 mm) 

Duńskie fregaty rakietowe obrony 
powietrznej i przeciwbalistycznej 

(AAW/BMD) typu Iver Huitfeldt 
prezentują sobą wariant maksymalny 
jednostek budowanych w standardzie 
s-flex. Dysponują (m.in.) stacją APAR 

z antenami ścianowymi klasy AESA 
oraz wszechstronnym uzbrojeniem 

do misji AAW/BMD, ASW i ASuW

Modułowa konstrukcja (w standardzie 
s-flex/x-flex) fregat rakietowych Typu 31 
umożliwia stosunkowo prostą wymianę 
poszczególnych modułów zadaniowych

skich jednostek, na ten moment nie wiadomo, 
tym niemniej miarodajne mogą okazać się 
wyniki prób i praktycznej eksploatacji okrę-
tów duńskich. Zastosowane rozwiązania 
umożliwiły prototypowemu HDMS „Iver 
Huitfeldt” przekroczyć podczas prób pręd-
kość 30 węzłów. Należy jednak pamiętać, że 
testy prowadzono wówczas przy bardzo lekkiej 
wyporności. Bardziej miarodajne były próby 
przeprowadzone na bliźniaczym HDMS „Peter 
Willemoes”, który był niemal w pełni wypo-
sażony (wyporność normalna), a mimo to także 
przekroczył prędkość 30 węzłów. Po serii 
drobnych poprawek, które zaimplementowano 

ną uwagę zasługuje jednak zasięg operacyjny 
jednostek, który w pełni odpowiada ich „patro-
lowemu” charakterowi i nie dziwi, że stały się one 
dla Brytyjczyków wzorcem do tak wymagają-
cych zadań, jak te związane z szeroko pojętym 
zwalczaniem okrętów podwodnych ASW). 
Okręty są bowiem bardzo ekonomiczne i mogą 
pokonać niezwykły – jak na fregaty rakietowe – 
dystans ok. 9300 mil morskich (przy prędkości 
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technicznych, związanych z ochroną życia ludz-
kiego. Także pod względem prawnym, wyko-
rzystywanie środków bezpilotowych wydaje 
się mniej ryzykowne niż operowanie analogicz-
nymi systemami załogowymi. Niezależnie 
bowiem od interpretacji ściśle prawnej tego 
procederu, dotychczasowa praktyka między-
narodowa wykazuje, że de facto naruszenie 
przestrzeni powietrznej kraju przez BSP nie 
jest traktowane na równi z naruszeniem tej 
przestrzeni przez samolot bojowy.

Nie bez znaczenia jest także, że ewentualne 
przejęcie lub zniszczenie BSP nie wywołuje 
reakcji porównywalnej do utraty samolotu. 
Wynika z tego jednoznacznie, że prowadzenie 
działań przez okręt za pomocą środków bez-
pilotowych daje efekty taktyczne porównywal-

ne z użyciem analogicznego środka 
załogowego, generując dużo mniejsze 
ryzyko eskalowania sytuacji. Jednocześ-
nie, utrata takiego środka walki jest dużo 
mniej odczuwalna zarówno w wymia-
rze moralnym (brak ofiar, a więc utraty 
wykwalifikowanej kadry) jak i w wymia-
rze prestiżowym (zniszczenie BSP nie 
oddziałuje na opinię publiczną tak jak 
utrata samolotu czy okrętu). Oczywiście, 
tego rodzaju uzbrojenia – mimo jego 
licznych zalet – nie należy traktować 
jako panaceum na wszystkie dylematy 
taktyczne i operacyjne współczesnego 
morskiego teatru działań. Pojazdy bez-
załogowe wszelkiego autoramentu oraz 
proweniencji – i to niezależnie od tego, 
czy działają w trybie autonomicznym, 
czy zdalnie sterowanym – wykazują duże 
uzależnienie od systemów komunikacji 
radiowej i satelitarnej oraz satelitarnych 
systemów pozycjonowania. Analizując 
dotychczasowe przypadki użycia BSP 
(na przykład w najnowszym konflikcie 
na Kaukazie i w trwającej wciąż wojnie 
na Ukrainie), można zauważyć, że suk-
cesy tych środków walki wynikają (w dużej 
mierze) z dwóch czynników: zaskoczenia 
przeciwnika i braku przeciwdziałania 

elektronicznego. Na Ukrainie, w początkowej 
fazie konfliktu, obrońcy z dużą skutecznością 
(przynajmniej według doniesień ukraińskich) 
wykorzystywali przeciwko najeźdźcom BSP typu 
Bayraktar TB2 (tureckiej firmy Bayraktar Ma-
kina), jednakże ich działania straciły znacznie 
na intensywności w momencie, kiedy Rosjanie 
otrząsnęli się z pierwszego zaskoczenia i zaczęli 
stosować mobilne zestawy OPL oraz środki 
EW/ECM, jak choćby Krasucha-4.

Większość dotychczasowych doświadczeń 
z zakresu wykorzystania BSP (zwanych – błęd-
nie – „dronami”) dotyczy lądowego teatru dzia-
łań. Przenoszenie ich bezkrytycznie na teatr 
morski może zafałszować obraz sytuacji.

B A N D E R A

powietrznych fregaty będą dysponowały spo-
rych rozmiarów lądowiskiem na rufie (zdolnym 
obsłużyć maszyny o masie 20 ton) i obszernym 
hangarem zamykanym bramą segmentową. 
Dodatkowo, pokład zostanie pokryty anty-
poślizgową powłoką i wyposażony w zmodyfi-
kowany system wspomagający lądowanie RAST 
(Recovery Assist, Secure and Traverse) typu 
Prism. Umożliwia on wykorzystanie śmigłow-
ców w trudnych warunkach pogodowych, przy 
stanie morza dochodzącym do sześciu stopni 
w skali Beaufort'a. Maszyny będą mogły lądo-
wać i startować w warunkach przechyłów bocz-
nych rzędu 28-30 stopni oraz przegłębieniach na 
dziobie i rufie dochodzących do pięciu stopni.

Śmigłowiec AgustaWestland AW101 Merlin to 
całkiem spora maszyna, która ma: 22,8 m długo-
ści, 2,3 m szerokości (średnica wirnika 
18,5 m) i 6,65 m wysokości. Posiada też 
szerokie (na 1,8 m) drzwi z prawej strony 
i mniejsze drzwi po lewej stronie kabiny, 
zaraz obok konsol operatorów. Dzięki 
wyposażeniu w trzy silniki Rolls-Royce/
Turbomeca RTM322 lub General Electric 
CT7 (o mocy nominalnej 3 x 1725 kW), 
maszyna (dysponująca maksymalną masą 
startową 15,6 ton) może osiągnąć zasięg 
maksymalny nawet 1363 km. Co ciekawe, 
można go jeszcze zwiększyć przez zamon-
towanie dodatkowych zbiorników paliwa. 
Według dostępnych informacji, maksymal-
na prędkość przelotowa śmigłowca wy-
nosi 277 km/h. Dodatkowa, w stosunku 
do konkurencyjnych konstrukcji, jednost-
ka napędowa umożliwia również znaczne 
zwiększenie bezpieczeństwa prowadzo-
nych operacji morskich.

W konfiguracji ASW, śmigłowiec 
zabiera kilkadziesiąt boi sonarowych 
(w dwóch wyrzutniach rewolwerowych) 
oraz sonar opuszczany do wody. Stałe 
wyposażenie stanowi radar i głowica 
elektrooptyczna, natomiast system po-
kładowy umożliwia łączenie danych 
z różnych sensorów. Na przykład, 
obiekt wykryty na wodzie przez radar 
i zidentyfikowany (na podstawie obrazu z gło-
wicy elektrooptycznej) jako peryskop lub 
chrapy zanurzonego okrętu podwodnego, może 
być skorelowany z namiarem z sonaru, w celu 
potwierdzenia celu przed zrzutem torpedy. 
Uzbrojenie składa się z: 2-4 torped akustycz-
nych Sting Ray, bomb głębinowych Mk 11 
Mod.3 (lub rakiet Sea Eagle do rażenia celów 
nawodnych). Śmigłowiec może być wyposa-
żony także w wkm kal. 12,7 mm i karabiny 
maszynowe kal. 7,62 mm, umieszczone 
w prawych drzwiach kabiny, co nie koliduje 
np. z wykorzystaniem wyciągarki. 

Z kolei lekkie Wildcaty zastąpiły w służbie 
starszą generację śmigłowców pokładowych 
typu Lynx. Stosunkowo niewielkie wymiary 
(15,24 m długości, 1,4-1,78 m szerokości oraz 

3,73 m wysokości) umożliwiają AW159 opero-
wanie z pokładów mniejszych fregat, a nawet 
patrolowców oceanicznych i korwet. Śmigło-
wiec posiada zdolność samodzielnej lokalizacji, 
śledzenia i zwalczania celów: lądowych, nawod-
nych i podwodnych (przy pomocy stosunkowo 
szerokiego wachlarza uzbrojenia, obejmującego 
także środki kierowane). Przy masie startowej 
5,79 ton (z możliwością zwiększenia do 6,25 ton) 
w grę wchodzą: pociski powietrze – ziemia 
AS.15TT, powietrze – woda Sea Skua (lub 
nowsze FASGW-ANL), uniwersalne lekkie 
pociski LLM (Lightweight Multirole Missile), 
2 torpedy ASW Sting Ray, bomby głębinowe 
Mk 11. Dodatkowo, istnieje możliwość mon-
tażu karabinów maszynowych kal. 7,62 mm 
L7A2 GPMG lub wkm kal. 12,7 mm M3M 

w drzwiach bocznych kabiny ładunkowej. 
Maksymalna prędkość przelotowa Wildcat'a 
wynosi ok. 296 km/h.

Co istotne, brytyjskie jednostki Typu 31 od 
samego początku będą przystosowane do opero-
wania bezpilotowymi statkami powietrznymi 
oraz pojazdami podwodnymi, co może stać 
się kiedyś podstawą działań ASW. Wszelkiego 
rodzaju „bezpilotowce” jawią się bowiem 
w chwili obecnej jako absolutne „must have”, 
jeśli chodzi o nowoczesny okręt uderzeniowy. 
Wyeliminowanie potrzeby umieszczania w takim 
pojeździe ludzkiej obsługi powoduje obniżenie 
kosztów budowy pojazdu, choćby ze względu 
na brak konieczności stosowania środków zabez-
pieczających byt załogi oraz – co ważniejsze – 
spełniania niezwykle wyśrubowanych norm 

 Brytyjska wersja fregat programu „Arrowhead 140” 
przewiduje znacznie poszerzone zdolności patrolowe, 

co oznacza dodatkowe moduły zadaniowe dla pojazdów 
zdalnie sterowanych i autonomicznych oraz 

hybrydowych łodzi motorowych RHIB

Sławomir J. Lipiecki, Maciej Matuszewski
irbis@warships.com.pl
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jednostki serii Nevada i Penn-
sylvania nie powstały jako 
kontra przeciw okrętom linio-

wym typu Fusō (czy jakimkolwiek innym). Ich 
projekt i konstrukcja były wynikiem natural-
nego rozwoju amerykańskich superdrednotów 
(czyli pancerników z armatami od 343 mm – 
w wypadku US Navy od 356 mm w górę) oraz 
konsekwentnego wprowadzania takowych do 
służby w sposób umożliwiający utworzenie 
(względnie) składnego zespołu podobnych do 

siebie jednostek w ramach tzw. Battleline. Poza 
tym – w przeciwieństwie do brytyjskiej Royal 
Navy (rywalizującej przed tzw. Wielką Wojną 
z niemiecką Kaiserliche Marine) – Ameryka-
nom nigdzie się nie śpieszyło. Dla USA, jako 
takim rywalem mogła być co najwyżej Japonia, 
a ta wówczas pozostawała daleko w tyle, tak 
pod względem liczby, jak i jakości okrętów. 
W związku z tym Stany Zjednoczone zdecydo-

wały o postawieniu właśnie na jakość, a nie na 
liczbę swoich drednotów i superdrednotów.

Najistotniejsze zmiany objęły ochronę bierną 
(zwłaszcza pancerną). Przeprowadzone próby 
bowiem jednoznacznie wykazały, że nowo-
czesny okręt liniowy powinien być albo tak 
lekko skonstruowany, by nie pobudzać zapal-
nika pocisku przeciwpancernego (AP, wkrótce 
także APC), albo tak mocno, by ten roztrzas-

Pancerniki typu Nevada i Pennsylvania (do których należał USS „Arizona”) były pierwszymi 
superdrednotami US Navy (tzw. „standard battleships”). Ich konstrukcja stanowiła (przynajmniej 
teoretycznie) prawdziwą rewolucję – w zestawieniu z poprzedzającymi je wielkimi drednotami 
typu Wyoming i typu New York. Wyróżniały się – przede wszystkim – siłą ognia, nowoczesnym 
systemem ochrony biernej oraz napędem turboparowym. Przyjęte wówczas rozwiązania 
miały wkrótce wytyczyć nowy szlak w budownictwie okrętowym na przyszłość.

CZĘŚĆ 2

Symbol 
amerykańskiej 
niezłomności

1. Świeżo zbudowany USS „Arizona” 
(BB-39) przechodzi pod nowojorskim 

Brooklyn Bridge w 1916 roku. Zwraca 
uwagę spora szerokość kadłuba 

okrętu, w stosunku do jego długości.
2. Wyścigi łodzi okrętowych, 

zorganizowane na USS „Arizona” 
w początkowym okresie jego służby 
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USS „Oklahoma” (BB-37) należał 
(teoretycznie) do typu Nevada. 

W rzeczywistości, oba okręty tego 
typu znacznie się od siebie różniły

ships”. Z uwagi na wysoką jakość i olbrzymie 
możliwości tych okrętów, przestano także 
oglądać się na innych, w tym nawet na swojego 
potencjalnego rywala (Japonię), konsekwent-
nie i bez pośpiechu wprowadzając do linii 

 USS „Nevada”, USS „Oklahoma”, USS „Pen-
nsylvania” i USS „Arizona”.

Od tamtego czasu, okręty liniowe bazujące 
konstrukcją na typie Nevada zaczęto nieofi-
cjalnie klasyfikować jako „standard battle-

kiwał się lub wybuchał na zewnątrz. Tymczasem 
pancerz pionowy wszystkich do tamtej pory 
zbudowanych pancerników był przygotowany 
na ochronę przed zaopatrzonymi w zapalniki 
kontaktowe pociskami burzącymi (HC), eks-
plodującymi w zetknięciu z celem. Oprócz 
głównego pancerza burtowego, okręty te 
chronił system cieńszych pasów pancernych, 
osłaniających teoretycznie mniej ważne 
pomieszczenia. Przeciwko pociskom ppanc., 
jako taką wartość prezentował jedynie pas 
główny. Pozostałe były dla okrętu wręcz niebez-
pieczne, jako że nie chroniły przed przebiciem 
(bo były za cienkie), a w dodatku uruchamiały 
zapalniki pocisków. Postanowiono zatem, że 
nowe pancerniki, począwszy od „BB-36”, będą 
budowane na zupełnie innych zasadach.

Przyszłe okręty liniowe miały zostać zabez-
pieczone pancerzem według nowego wzoru, 
a właściwie koncepcji systemu opancerzenia, 
zwanej „all or nothing” (wszystko albo nic). 
Wraz z instalacją armat kal. 356 mm w trój-
działowych wieżach (nowość w US Navy), na-
pędem turboparowym z kotłami opalanymi 
wyłącznie paliwem płynnym (w miejsce wę-
gla) oraz wprowadzeniem innych innowacji, 
w tym nowego burtowego systemu biernej 
ochrony podwodnej części kadłuba (w istocie 
przeciwtorpedowego, ale także i przeciw-
minowego – w związku z tym nazwiemy go 
systemem ochrony podwodnej części kadłuba), 
wyznaczono nowy kierunek w budownic-
twie amerykańskich okrętów pancernych. 
Pracownicy US General Board, czyli dorad-
czego wydziału technicznego, działającego 

kolejne jednostki. Chociaż najnowsze japoń-
skie okręty liniowe nie stanowiły punktu 
odniesienia w projektowaniu analogicznych 
jednostek dla US Navy, to stały się bezpośrednim 
powodem przeforsowania w Kongresie USA 
funduszy na rozbudowę Battleline. Gdy tylko 
Cesarska Flota (Teikoku Kaigun) wzbogaciła 
się o nowe krążowniki liniowe typu Kongō, 
amerykańska admiralicja podjęła starania 
o budowę kolejnych czterech pancerników 
typu Nevada. Powszechnie znany ze skąpstwa 
oraz prowadzenia izolacjonistycznej polityki 
Kongres USA skutecznie oparł się jednak nacis-
kom Dowództwa Floty. Dopiero położenie 

stępki pod pancernik „Fusō”, pierwszy japoń-
ski superdrednot, dało możliwość przeforso-
wania w Kongresie USA budowy nowych 
okrętów liniowych. 

Mimo silnych argumentów US Navy (opo-
wiadającej się za budową co najmniej dwóch 
okrętów), finalnie autoryzowano budowę tylko 
jednego pancernika, oznaczonego symbolem 
„BB-38”, dla którego przewidziano nazwę 

Pancernik (superdrednot) 
USS „Arizona” (BB-39) – według 

stanu z 1938 roku

przy sekretarzu US Navy (w General Board 
zasiadali wysocy rangą oficerowie morscy, 
z reguły w stanie spoczynku, mający dużą 
wiedzę i sporo wolnego czasu, z rzadka lub 
wcale konstruktorzy okrętów – Naval Archi-
tects) bardzo szybko przygotowali projekt 
nowych jednostek floty, które otrzymały 
oznaczenia: „BB 36” i „BB 37” oraz „BB 38” 
i „BB 39”. Były to przyszłe pancerniki:
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USS „Arizona” (BB-39) sfotografowany 
w latach 20. XX wieku, niedługo po 

pierwszej modernizacji

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

USS „Arizona” (BB-39) po generalnej 
przebudowie, prezentuje swoją 

doskonałą dzielność morską podczas 
manewrów serii „Fleet Problems”

wsporników dla dźwigów pomocniczych, służą-
cych do obsługi szalup okrętowych i wczesnych 
samolotów rozpoznawczych.

Zewnętrzną cechą odróżniającą pancerniki 
US Navy od wszystkich zagranicznych jednostek 
tej klasy były dwa masywne maszty kratow-
nicowe z niewielkimi platformami na szczy-
cie (mogły one być opuszczane, a ich stengi 
składane, np. podczas przechodzenia okrętu pod 
mostem). W wypadku pancerników typu Penn-
sylvania, maszty te miały aż 42,67 m (140 stóp) 
wysokości – w połowie zainstalowano 
pomosty reflektorów bojowych (sterowanych 
elektrycznie) oraz platformy dalocelowników 

podkładki tłumiące, na ogół elastyczne, podczas 
normalnej eksploatacji zmniejszają drgania prze-
kazywane 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 Nr 2, 
pancerne główne stanowisko dowodzenia (GSD) 
wraz z pomostem nawigacyjnym i dwie wolno-
stojące armaty artylerii średniej kal. 127 mm (5”). 
Pancerne GSD, o przekroju eliptycznym, 
składało się z dwóch poziomów: górnego – na 
którym usytuowano centralę kierowania 
ogniem artylerii, sterownię z urządzeniami 
kontrolnymi okrętu (m.in. zapasowe koło 
sterowe z jego kolumną, log, repetytor żyro-
kompasu, kompas magnetyczny oraz telegrafy 
maszynowe) oraz najniższego – na którym 
umieszczono admiralskie stanowisko dowo-
dzenia. Wnętrze GSD połączono z pomiesz-
czeniami w cytadeli pancernej za pomocą rury 
komunikacyjnej, biegnącej wewnątrz opan-
cerzonej (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 dodatkowe pomieszczenia 
sztabowe i socjalne oraz specjalną, dwukon-
dygnacyjną wieżę dowodzenia.

Tuż za przednią nadbudówką umieszczono 
wolnostojący, masywny komin odprowadzający 
gazy spalinowe z kotłów okrętowych. Komin 
zaopatrzono w niewielką kapę, mającą za 
zadanie: odprowadzanie spalin do tyłu i zabez-
pieczenie stanowisk obserwacyjnych oraz kie-
rowania ogniem przed zadymianiem. Po obu 
stronach komina ustawiono parę silnych 
masztów kolumnowych, spełniających rolę 

dla artylerii średniej. Przeprowadzone testy 
dowiodły słuszności koncepcji stosowania 
masztów tego typu. W związku z tym, stały się 
one na długo wyróżnikiem sylwetek amerykań-
skich okrętów artyleryjskich (nie tylko wyłącz-
nie pancerników).

Wszystko albo nic
Projektując okręty liniowe typu Nevada 

oraz typu Pennsylvania, Amerykanie zrezygno-
wali z pokrywania tych jednostek pancerzem we 
wszystkich miejscach, gdzie było to możliwe. 
Zamiast kilku pasów pancernych, wykonanych 
z płyt o różnej grubości, wszystkie niezbędne do 
przetrwania okrętów przedziały osłonięto 
pojedynczym, ale za to bardzo grubym pan-
cerzem burtowym, wykonanym z płyt nawę-
glanych o jednolitej grubości. Pas pancerza 
burtowego typu CKC (Carnegie-Krupp-
-Cemented, znanego też jako A class Mod. 1) 
o grubości 343 mm (13,5”) ciągnął się od 
wręgi głównej Nr 18 do wręgi głównej Nr 131. 
Do tego dochodził, wychylony na zewnątrz 
(o ok. 20-40 stopni), pas chroniący maszynę 
sterową o grubości 330 mm (13”). Przód i tył 
tak powstałej cytadeli zabezpieczały poprzecz-
ne grodzie pancerne o grubości 330 mm. Płyty 
pancerne o wymiarach 3,66 m x 5,35 m każda, 
spoczywały na 100 mm warstwie drewna teako-
wego i były przymocowane (przy pomocy 
wielkich śrub dwustronnych) do poszycia burty 
o grubości 25,4 mm stali MS (pod wodą od 
25,4 mm w górnej części kadłuba do 16 mm przy 
samym dnie). Dodatkowe zabezpieczenie 
burty stanowiły skosy pokładu przeciw-
odłamkowego o grubości 76,2 mm. Dziób 
i niewielka część rufy pozostały nieopan-
cerzone, ale uznano, że nie mają one kluczo-
wego znaczenia dla żywotności okrętu (jeśli 
nie liczyć ewentualnej utraty prędkości przy 
zwiększonej masie zalanych przedziałów). Inna 
sprawa, że sektor dziobowy na pancernikach 
US Navy był niewielki i wąski. W praktyce 
było więc mało pomieszczeń narażonych 
na zatopienie, tym bardziej że grodzie 
wzdłużne systemu obrony przeciwtorpedowej 
niejednokrotnie chroniły także dziób poza 
cytadelą pancerną.

Kolejnym problemem, który należało roz-
wiązać, było powstrzymanie stromotorowych 
pocisków przeciwpancernych z opóźnionym 
zapalnikiem uderzeniowym przed ich dotar-
ciem do żywotnych partii kadłuba. Po serii 
kosztownych testów, Amerykanie jednoznacz-
nie stwierdzili, że całkowite zatrzymanie takiego 
pocisku przez jeden pokład pancerny jest niemoż-
liwe (wymagałoby to zastosowania pancerza 
o grubości co najmniej 152 mm i to w dodatku 
wykonanego z płyt nawęglanych, a takiego 
materiału nie stosuje się przy konstruowaniu 
pokładów ochronnych.
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„Pennsylvania” (nastąpiło to 22 sierpnia 1912 r.). 
Rozpoczęcie w Japonii budowy kolejnego 
drednota typu Fusō (nazwanego później 
„Yamashiro”) wymogło na Kongresie USA 
wydzielenie środków finansowych na jeszcze 
jeden pancernik, oznaczony symbolem „BB-38” 
(USS „Arizona”). Budowę okrętu autoryzo-
wano 4 marca 1913 roku. Zlecenie na pierw-
szy okręt (USS „Pennsylvania”) otrzymała 
stocznia Newport News Shipbuilding w New-
port News (stan Virginia), zaś na drugi pancer-
nik (USS „Arizona”) – stocznia Newport 
News Shipbuilding w Newport News (stan West 

groziło utratą okrętu. Ciężar pustego kadłuba 
(liczony w tonach metrycznych – 1 t = 1000 kg) 
z nadbudówkami i wyposażeniem (jednak 
bez: pancerza lekkiego i ciężkiego, uzbrojenia, 
siłowni oraz urządzeń) wynosił 11808 ton, zaś 
wyporność normalna (wówczas nie istniało 
jeszcze pojęcie wyporności standardowej) 
sięgała 32461 ton. Masę niezbędnego wypo-
sażenia bojowego, jakie okręty mogły zabrać, 
oceniono na ok. 1744 tony, co dawało wypor-
ność bojową wynoszącą 34205 ton.

Tradycyjnie dla superdrednotów US Navy, 
znaczna szerokość kadłuba na KLW (29,56 m) 

jakie kiedykolwiek zbudowano. Nawet pod-
czas silnego falowania (niezależnie, czy była 
to fala długa, czy krótka) okręty te nurzały się 
dość silnie dziobem i rufą, jednak kołysania 
poprzeczne były bardzo powolne i relatywnie 
niewielkie. Takie rozwiązanie doskonale 
sprawdzało się także w przypadku ewentual-
nego storpedowania tych jednostek (zapobie-
gało utracie stateczności).

Okręty otrzymały łącznie 7 pokładów, wyko-
nanych z arkuszy stali MS: pokład dziobowy 
(weather deck), pokład górny – tzw. „bombowy” 
(main deck-bomb deck), główny pokład 

1. System opancerzenia „All or nothing” 
na przykładzie pancernika 

USS „Nevada” (BB-36) w 1920 roku. 
Opracowano na podstawie 

dokumentacji technicznej „General 
arrangement of armor” ze stoczni Fore 
River Shipbuilding Co. w Quincy oraz 

rysunków A. Ravena z książki 
N. Friedmana „US Battleships”. W opisie 
uwzględniono jedynie grubość głównych 

płyt pancerza (bez 12,7-25,4 mm 
podkładu ze stali STS, MS lub HTS)

2. Zład poprzeczny okrętu liniowego 
(superdrednota) USS „Arizona” (BB-39), 

według stanu z 1920 roku, na wręgu 
głównym (ramowym) nr 70

Virginia). Sumaryczny koszt budowy każdego 
z tych okrętów wynosił ok. 7,5 mln USD, co 
było na tamte czasy całkiem sporą kwotą.

Konstrukcja
Kadłuby pancerników 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 głównych, ramowych (ang. armored 
frames), w 1,22-metrowych (4 ft) odstępach 
oraz grodziami poprzecznymi typu pełnego 
(bez przepustów) na 23 główne przedziały 
(sekcje). Ochrona podwodna składała się 
z systemu grodzi poprzecznych i wzdłużnych 
oraz zbiorników dna podwójnego (potrójnego 
na wysokości kotłowni). Niezatapial-
ność oceniono na pięcioprzedziałową, co 
(w praktyce) oznaczało, że nawet całkowite 
zalanie dowolnych pięciu sekcji kadłuba, nie 

i duże zanurzenie (9,04 m, przy wyporności 
bojowej) czyniły z pancerników typu Pennsyl-
vania bardzo stabilne platformy artyleryjskie. 
Wynikało to (m.in.) z korzystnego stosunku 
długości do szerokości kadłuba (6:1 na linii 
wodnej). Także współczynniki pełnotliwości 
podwodnej części kadłuba były wysokie. 
Pancerniki osiągały maksymalną szerokość 
już w niewielkiej odległości od rufy i dziobu. 
Taki kształt i konstrukcja doskonale zdały 
egzamin podczas długoletniej służby, w toku 
której okręty przebywały w morzu niejednokrot-
nie przez kilka miesięcy, operując w każdych 
warunkach pogodowych (nawet w tajfunach). 
Co więcej, wszystkie amerykańskie „standard 
battleships” dysponowały aż czterema stępkami 
obłowymi (przeciwprzechyłowymi) oraz dwiema 
stępkami podkilowymi (poprawiającymi, przy 
okazji, wytrzymałość wzdłużną). Generalnie, 
były to najbardziej stabilne okręty liniowe, 

pancerny (main armored deck), pokład przeciw-
odłamkowy „łapiący” (third deck-plunging fire 
deck), dwa pokłady częściowe (platform 
decks) o grubości 12,7 mm każdy i pokład 
wodoszczelny (hold water deck) o grubości 
19,2 mm. Dno pancerników na całej długości 
kadłuba było podwójne, a w rejonie kotłowni 
potrójne. Spełniało ono rolę podstawy dla 
fundamentów maszyn i urządzeń w rejonie 
siłowni. Stanowiło również zabezpieczenie 
przed wybuchami min i głęboko nastawionych 
torped. Składało się ze zbiorników o grubości 
poszycia dennego i bocznego 16,6 mm (0,65”) 
oraz górnego o grubości 9 mm (0,35”). Całość 
wykonano ze stali MS. Zbiorniki denne wypeł-
niano paliwem lub wodą balastową, co pod-
nosiło (dodatkowo) walory ochronne systemu. 
Urządzenia napędowe i wyposażenie opierały 
się na trzecim dnie kadłuba, za pośrednictwem 
podkładek przeciwwibracyjnych (stosowane 
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Znanych nam może być co najmniej 
kilkanaście jej nazw własnych, wy-
stępujących w różnych kulturach 
i w różnych katalogach gwiazdo-

wych: Alruccaba, Cynosura, Mismar, Phoenice, 
Tramontana, Yilduz, Navigatoria, Arcadia, 
Stella Maris, Stella Polaris, North Star, Lode 
Star, Pole Star, Polaris, alfa Ursae Minoris 
(alfa Małej Niedźwiedzicy). Międzynarodowa 
Unia Astronomiczna zaaprobowała i zaleciła 
do powszechnego stosowania nazwę Polaris, 
jako jej podstawową nazwę własną. Tak też 
najczęściej nazywa się ją w nawigacji.

Słowo „Polarna”, będące rusycyzmem, tak 
głęboko wryło się w powszechną świadomość, 
że z trudnością przychodzi nam używanie 

biegunem geograficznym, a południowy 
niebieski nad południowym biegunem geo-
graficznym. Jak wiadomo, Ziemia obraca się 
dookoła własnej osi w czasie, który nazywamy 
dobą gwiazdową. Trwa ona 23 godziny 56 minut 

łości kątowej od północnego bieguna niebie-
skiego. Oczywiście, są gwiazdy leżące jeszcze 
bliżej bieguna, ale nie są one na tyle jasne, 
abyśmy patrząc w niebo, zwłaszcza okiem 
nieuzbrojonym, mogli tam cokolwiek jeszcze 

dostrzec. Im bliżej środka ob-
racającego się parasola, tym 
prędkość liniowa punktów znaj-
dujących się na jego powierzchni 
jest mniejsza. Polarna wędruje 
dookoła bieguna ruchem iście 
ślamazarnym, co ma niebagatelne 
znaczenie zwłaszcza w nawigacji.

A teraz uwaga! Nasza, obecna 
Gwiazda Polarna ma deklinację 
(współrzędną na sferze niebie-
skiej, będącą odpowiednikiem 
ziemskiej szerokości geograficz-
nej) przekraczającą 89 stopni. Na 
dzisiaj jest to wartość 89°21,7’N, 

czyli do 90° brakuje Polarnej tylko 38,3’. Jak 
mała to odległość kątowa od bieguna, niech 
uzmysłowi nam następujący przykład: gdyby 
postawić na kuli ziemskiej obserwatora na 
takiej właśnie szerokości geograficznej, to 
znajdowałby się on 38,3 mili morskiej (71 km) 
od północnego bieguna geograficznego. Jest 
to cztery i jedna czwarta odległości między 
Gdynią a Helem. Taki obserwator podczas ruchu 
obrotowego Ziemi zataczałby swoją pozycją 
okrąg wokół bieguna geograficznego o średnicy 
ok. 1,3° (2 razy 38,3’), czyli prawie 142 km. Nasza 
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Królowa nocnego nieba
Swą wyjątkowość zawdzięcza szczególnemu położeniu na nieboskłonie – wizualnie 

znajduje się tuż obok północnego bieguna niebieskiego. Właśnie to położenie narzuciło jej 
najpopularniejszą nazwę. Spośród kilku tysięcy gwiazd widocznych na niebie w czarną pogodną 

noc bezksiężycową, ona jedna, choć niepozorna (ponieważ nie jest ani najjaśniejszą – tu 
przegrywa z 25 razy jaśniejszym Syriuszem, ani też najbliższą – tu z kolei prym wiedzie 

niemal 100 razy bliższa Rigil Kentaurus, bardziej znana jako Alfa Centauri) ma 
w naszych czasach szczególne znaczenie. 

określenia prawidłowego z punktu widzenia 
języka polskiego i promowanego przez zawodo-
wych astronomów. Winniśmy bowiem Gwiazdę 
Polarną nazywać Gwiazdą Biegunową lub, 
po prostu, Biegunową. Należy w tym miejscu 
zauważyć, że zarówno angielskie 
Pole Star, czy też niemieckie 
Polarstern, to także nazwy wy-
wodzące się od słowa „biegun”. 
Polarna, to nie Północna, jak mo-
głoby się wydawać. Polarna, to 
w istocie… Biegunowa. Można 
by tu spróbować zawrócenia Wisły 
kijem lub przesadzenia starych 
drzew, ale co wówczas zrobić 
z niedźwiedziami i lisami polar-
nymi? Jak brzmiałaby w naszych 
uszach nazwa „niedźwiedź biegu-
nowy”, czy „lis biegunowy”? 
Raczej już zawsze będziemy 
używać utrwalonej w naszej mowie nazwy 
Gwiazda Polarna (lub krócej: Polarna). 
A „polarność” gwiazdy jest, najprościej rzecz 
ujmując, jej funkcją – szczególną rolą, jaką 
pełni na firmamencie niebieskim.

Zgłębiając temat, spróbujemy odpowie-
dzieć na (m.in.) takie pytania: O jaką funkcję 
gwiazdy tu chodzi? Czy Gwiazda Polarna 
jest tylko jedna? Czy zawsze nią była? Czy 
Polarna będzie Polarną także w przyszłości? 
Kiedy? Jak długo? Czy to gwiazda podobna do 
naszego Słońca? Czy na niebie południowym 

też świeci jakaś „gwiazda polarna? Pozwolimy 
sobie nawet na obalenie kilku mitów związa-
nych z Gwiazdą Polarną. A wszystko to ku 
wiedzy tajemnej upowszechnieniu…

Skoro gwiazda ma być „biegunową”, to 
znaczy, że musi mieć coś wspólnego z biegu-
nem. Chodzi, rzecz jasna, o biegun nieba, czyli 
o biegun niebieski. Bieguny niebieskie są 
oczywiście dwa – północny i południowy. Nas 
zawsze interesuje ten, który jest „widoczny” 
z tej półkuli Ziemi, na której się znajdujemy. 
Bieguny niebieskie, to punkty na sferze 
niebieskiej, w których przebija ją oś świata, 
czyli oś obrotu Ziemi przedłużona do 
nieskończoności. Biegun północny nieba znaj-
duje się dokładnie nad ziemskim północnym 

słonecznej, to bezwzględny ruch obrotowy 
naszej planety trwa w rzeczywistości o prawie 
4 minuty krócej. W czasie wspomnianej doby 
gwiazdowej obracamy się dokładnie o 360° 
i, nie odczuwając tego ruchu, widzimy, że 
wszystkie gwiazdy pozornie wracają na swoje 
miejsca na sferze niebieskiej. Dla potrzeb zob-
razowania zagadnienia będziemy często 
używać porównania nieba okołobiegunowego 
do obracającego się otwartego parasola. Gdy 
obrócimy ten parasol o 360°, wszystkie 
metalowe szprychy i ewentualne wzorki na 
jego powierzchni wrócą na swoje miejsca. 
Gwiazda Polarna jest takim właśnie wzorkiem, 
leżącym bardzo blisko środka parasola, znaj-
dującym się na niebie w bardzo małej odleg-

Planetarium Katedry Nawigacji 
i Hydrografii Morskiej Akademii MW. 
Studenci II roku studiów na kierunku 

nawigacja podczas zajęć praktycznych 
z astronawigacji, poświęconych 

kalibracji i wykorzystaniu sekstantu – 
instrumentu służącego (m.in.) do 

pomiaru wysokości ciał niebieskich

i nieco ponad 4 sekundy. Jakkolwiek w tak 
zwanym życiu codziennym posługujemy 
się pojęciem 24-godzinnej średniej doby 
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Gwiazda Polarna w ciągu doby gwiazdowej 
również zatacza taki okrąg wokół bieguna 
niebieskiego. Z tym, że nie możemy tu już 
mówić o kilometrach, a jedynie o wartościach 
kątowych. Użyjmy porównania do okręgu 
o średnicy odpowiadającej nieco mniej niż 
2,5 tarczom Księżyca. Czyli Polarna, w ciągu 
aż 23 godzin i 56 minut, zakreśla 
wokół bieguna niebieskiego okrąg 
o średnicy równej 2,5 tarczom Księ-
życa. Prędkość kątowa ruchu obro-
towego nieba to nieco ponad 15° na 
godzinę, ale z uwagi na położenie 
Gwiazdy Polarnej tuż obok bieguna, 
jej ruch jest niemal niezauważalny. 
Jeżeli otwarty parasol ma się 
obrócić raz na dobę, to ruch punktu, 
znajdującego się prawie w samym 
środku tego parasola, również 
będzie niedostrzegalny.

Powyżej, w kontekście Gwiazdy 
Polarnej, nacisk został położony na 
słowa „nasza” i „obecna”. Jest to jak 
najbardziej uzasadnione, bowiem, 
po pierwsze, na skutek tzw. precesji 
osi ziemskiej, na przestrzeni dziejów różne 
gwiazdy są gwiazdami polarnymi, a po drugie, 
kątowa odległość aktualnej gwiazdy polarnej 
(tym razem pisanej małą literą) od bieguna 
niebieskiego powoli się zmienia. W naszych 
czasach odległość biegunowa naszej Gwiazdy 
Polarnej powoli maleje, a podane w artykule 
wartości liczbowe dobre są dosłownie na 
dziś, czyli na wiosnę 2022 roku.

Czym jest precesja? To jeden z pięciu pod-
stawowych ruchów, jakie wykonuje planeta 
Ziemia: obrotu dookoła własnej osi, czego 
następstwem jest (m.in.) przemienność dnia 
i nocy, obiegu wokół Słońca, czego następstwem 
jest (m.in.) przemienność pór roku, lekkiego 
kołysania się w pochyleniu na orbicie oraz 
precesji i nutacji, którym podlega oś jej obrotu. 
Nutacja jest (w zasadzie) niewielkim zakłó-
ceniem precesji, powodowanym ruchem 
Księżyca wokół Ziemi. Natomiast rzeczona 
precesja, to, najprościej mówiąc, zataczanie 
się Ziemi. Podlegają jej masywne, pochylone 
i spłaszczone bryły umieszczone w polu 
grawitacyjnym. Tak jest i z naszą planetą. 
Ziemia jest pochylona (obecnie jej oś obrotu 
odchylona jest od prostopadłej do płaszczy-
zny orbity o ok. 23,5°), jest lekko spłaszczona 
(promień równikowy jest większy od biegu-
nowego o ponad 21 km), szybko się obraca 
(na równiku z prędkością 465 m/s), jest 
stosunkowo masywna (6 tryliardów ton) 
i grawitacyjnie oddziałują na nią Słońce oraz 
planety olbrzymie (głównie Jowisz i Saturn), 
próbujące tę naszą spłaszczoną i pochyloną 
Ziemię „wyprostować”. Ale wirująca Ziemia 
nie daje się wyprostować. Wykonuje za to 
znany z teorii żyroskopu ruch precesyjny – oś 
obrotu Ziemi zatacza się w ten sposób, że oba 
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nieba. Na skutek precesji przesuwa się po 
niebie także ekliptyka (roczna pozorna droga 
Słońca na tle gwiazd). Znaki Zodiaku – 
odcinki drogi Słońca tworzące ekliptykę – 
także powoli przesuwają się na tle gwiazdo-
zbiorów, od których kilka tysięcy lat temu 
przyjęły swoje nazwy. I to z powodu precesji 
osi ziemskiej znak Zodiaku Baran znajduje 
się obecnie w gwiazdozbiorze Ryb, znak Wagi 
znajduje się w gwiazdozbiorze Panny, itd.

Dla ułatwienia wyobrażenia i zrozumienia 
tego zjawiska posłużymy się przykładem 
popularnej dziecięcej zabawki, nazywanej 
bączkiem, która po wprawieniu w ruch pod-
lega precesji.  Jest ona stosunkowo ciężką, jak 
na dziecięcą zabawkę, bryłą. Jest spłaszczona, 
a puszczona w bardzo szybki ruch obrotowy 
nie przewraca się, lecz wirując pozostaje 
w punktowym podparciu, np. na podłodze, 
majestatycznie zataczając się. Oś bączka 
rysuje w przestrzeni duże koła – możemy je 
sobie wyobrażać na suficie dziecięcego pokoju. 
Ziemia zachowuje się niemal identycznie. 
Różnica polega na tym, że Ziemia nie ma 
punktu podparcia, więc okręgi precesyjne są 
dwa – północny i południowy.

Zatem, to czysty przypadek, że ta, a nie 
inna gwiazda jest akurat gwiazdą polarną. 
O innych gwiazdach i czasie, kiedy pełniły 

lub będą pełnić tę rolę, czytelnik dowie się 
w następnym odcinku tego cyklu. Tymczasem, 
odszukajmy naszą Gwiazdę Polarną na 
wieczornym lub nocnym niebie. Miłośnicy 
i entuzjaści astronomii popularnej nie mają 
z tym żadnego problemu. Nie-hobbyści mogą 
wykorzystać jeden z trzech sposobów. 

Oto pierwszy z nich. Polaris, jak 
już wiemy, znajduje się tuż obok 
północnego bieguna niebieskiego. 
Wystarczy więc spojrzeć w kierunku 
bieguna, a Gwiazda Polarna od razu 
wpadnie nam w oko. Gdzie szukać 
bieguna? Trzeba, po prostu, spojrzeć 
w kierunku północnym i wznieść 
wzrok na wysokość porównywalną z 
szerokością geograficzną miejsca 
obserwacji. W wypadku, na przy-
kład, śródmieścia Gdyni, czy naszego 
Oksywia, należy celować w niebo 
ponad dzielnicą Babie Doły, nad 
Rewą i, dalej, pomiędzy Chałupami 
oraz Kuźnicą na Mierzei Helskiej. 
Wysokość, na którą należy wznieść 
oczy, to około 54,5° (szerokość 

geograficzna Gdyni). Nie mamy wbudowa-
nych w oczy kątomierzy, zatem opiszmy to 
inaczej: powinniśmy spojrzeć nieco wyżej 
niż połowa wysokości nieba (pomiędzy 
zenitem a horyzontem). Polaris będzie już 
tam na nas czekać.

Innym sposobem jest wykorzystanie 
asteryzmu Wielkiego Wozu (asteryzm to 
charakterystyczny układ gwiazd tworzący 
jakiś konkretny kształt, ale niebędący jednak 
gwiazdozbiorem – Wielki Wóz jest układem 
gwiazd, będącym fragmentem gwiazdo-
zbioru Wielkiej Niedźwiedzicy). Gdy od-
łożymy pięć odległości dwóch ostatnich 
gwiazd Wielkiego Wozu (Dubhe i Merak) 
w górę, ponad Wielki Wóz, to trafimy jedno-
znacznie w pozycję Gwiazdy Polarnej, znaj-
dującej się na końcu dyszla Małego Wozu 
(czyli gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy).

Z kolei osoby bliżej zaznajomione ze 
swoimi smartfonami mogą użyć dowolnej 
aplikacji astronomicznej typu planetarium, 
wykorzystującej sensory telefonu. Widok 
nieba na ekranie smartfonu zmienia się 
dynamicznie zgodnie z kierunkiem, 
w który nim celujemy. Użytkownik może 
porównać prawdziwe niebo przed sobą z jego 
zobrazowaniem na ekranie urządzenia. 
Gwiazdki na smartfonie lub tablecie będą 
oczywiście podpisane, w przeciwieństwie 
do tych na niebie. W ten właśnie sposób, 
„przeczesując” o dowolnej porze północne 
niebo naszym telefonem, odnajdziemy 
Gwiazdę Polarną.

Jeden ze sposobów identyfikacji 
Gwiazdy Polarnej – tutaj za pomocą 

układu gwiazd Wielkiego Wozu, 
będącego fragmentem gwiazdozbioru 

Wielkiej Niedźwiedzicy (poprzez 
5-krotne odłożenie odległości dwóch 
ostatnich gwiazd Wielkiego Wozu – 
Merak i Dubhe – ponad Wielki Wóz)

kmdr por. Dariusz Żołnieruk
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

końce tej osi rysują na niebie dwa gigantyczne 
okręgi (o promieniu ok. 47° każdy). Efektem 
precesji jest wędrówka obu biegunów nieba 
na tle gwiazd. Trwa ona niemal 26 tysięcy lat. 
W tym czasie bieguny niebieskie „odwiedzają” 
różne gwiazdozbiory, zbliżając się pozornie 
do różnych, napotykanych po drodze gwiazd 

(autor jest starszym wykładowcą Katedry Nawigacji 
i Hydrografii Morskiej Akademii MW w Gdyni)
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W budynku ośrodka znajdują się: hangar 
mieszczący cztery duże jachty, rząd boksów 
na dwóch piętrach na sprzęt, dyżurka i kubryki 
załogi oraz sala wykładowa (wykorzystywana 
w trakcie kursów). Kadra może rozwijać swoją 
sprawność fizyczną w nowoczesnej siłowni. 
Profesjonalne zaplecze stanowią: specjalistyczne 
warsztaty naprawcze, warsztat szkutniczy 
i mechaniczno-elektryczny oraz żaglownia. 

Pierwsze jachty ośrodka były drewniane. 
Należy do nich użytkowany do dziś „Hetman”. 
Druga generacja jachtów pojawiła się w latach 
1975-1980. Były to jachty turystyczno-regatowe, 

wyprodukowane przez Gdańską Stocz-
nię Jachtową „Stogi” (później Stocznię 
Jachtową im. Josepha Conrada Korzeniow-
skiego). W sezonie, oprócz rejsów szkole-
niowych, odbywały się regaty. Organizował 
je Jacht Klub MW „Kotwica” na jachtach 
OSŻ MW, z którym współpracował. 
Wyścigi odbywały się na wodach Zatoki 
Gdańskiej – trwały od dwóch do pięciu dni. 
W czasie, kiedy „Kotwica” realizowała 
od pięciu do siedmiu imprez regatowych 
w ciągu sezonu, inne kluby żeglarskie 

przeprowadzały zaledwie dwie lub trzy. 
Ponieważ Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW 
miał nowe i nowoczesne jachty, załogi jego 
jednostek prawie zawsze wygrywały takie 
współzawodnictwo. 

Jeszcze w końcu ubiegłego wieku w gdyń-
skim basenie żeglarskim był las masztów – tylko 
około 5% cumujących jednostek stanowiły 
motorówki i jachty motorowe. Niestety, 
w latach 90. kluby żeglarskie zaczęły pod-
upadać. Sprzedały swoje jachty, zostawiając 
małe żaglówki do szkolenia dzieci i młodzieży. 
Obecnie, jachty żaglowe stanowią niewielki 
procent – są to głównie jachty OSŻ MW (tylko 
tutaj zostały np. duże jachty żaglowe). 

Nowy rozdział w działalności ośrodka roz-
począł się wraz z zakupem nowych i nowo-
czesnych jednostek typu Delphia. W 2007 roku 

Na czas zimowych opadów, jachty 
zostały zabezpieczone pokrowcami. 
Do hangaru wprowadzono pierw-
sze jednostki w celu konserwacji 

podwodnej części kadłuba. Załoga ośrodka 
rozpoczęła przeprowadzanie przeglądów: 
takielunku, ożaglowania, silników oraz 
środków ratunkowych i łączności. 

Zamknęliśmy okres szkolenia żeglarsko-
-motorowego. Kadra była bardzo inten-
sywnie  zaangażowana w wykonywanie 
zadań jako kapitanowie jachtów oraz 
instruktorzy na licznych kursach praktycz-
nych. Sumując wszystkie rejsy, jachty 
spędziły na morzu 850 dni, szkoląc 
(m.in.) podchorążych AMW, co jest pod-
stawowym zadaniem OSŻ MW. Podczas 
dwutygodniowych rejsów szkolili się w nawi-
gacji i pracy na żaglach. Praktyka żeglarska 
ma wyrobić w nich wytrzymałość i hart ducha, 
niezbędne podczas pływania w trudnych warun-
kach socjalno-bytowych, spotęgowanych silnym 
rozkołysem małej jednostki na morskiej fali – 
podkreślił kmdr por. Maciej Osika, komen-
dant OSŻ MW. Ponadto, praktyka żeglarska 
oddziela mężczyzn od chłopców i kobiety od 
dziewcząt. Tutaj szlifujemy przyszłe kadry 
Marynarki Wojennej. 

Do lat 90. ubiegłego wieku rejsy odbywały 
się również pod banderą Jacht Klubu MW 
„Kotwica”. Obecnie, załogi pływają wyłącz-
nie pod banderą MW. Z tego powodu jest na 
przykład więcej formalności związanych 
z przeprowadzaniem  rejsów zagranicznych – 

Żagle poza sezonem
Jak każdego roku, załoga Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego 
Marynarki Wojennej w Gdyni wyslipowała swoje jednostki 
szkoleniowe na okres jesienno-zimowy, rozpoczynając 
ponad półroczny tak zwany sezon remontowy.

wyjaśnił mł. chor. mar. Sławomir Pakieła, 
odpowiadający za stronę techniczną ośrodka 
i zaopatrzenie jachtów. Prowadzimy szkolenia 
i rejsy tylko dla kadry Wojska Polskiego. 

Flagową jednostką OSŻ MW jest jacht 
„Hetman” – zbudowany dla Oficerskiego 
Yacht Klubu RP w 1936 roku, w stoczni 

Abeking & Rasmussen Shipyard 
Lemwerder/Bremen, zaprojektowany 
jako szybka jednostka regatowa. Po 

II wojnie światowej został odnaleziony 
w Travemünde, przywieziony do Gdyni 

i odrestaurowany. Przeszedł kilka 
remontów – utrzymano jednak linię 

przedwojenną. Jacht odbył wiele rejsów 
po Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym. 
Przez długie lata zaliczał się do ścisłej 
czołówki polskich jachtów regatowych. 

Sześciokrotnie – w latach 1958-1974 –
był zdobywcą Błękitnej Wstęgi Zatoki 
Gdańskiej. W 2014  roku „Hetman” 
wrócił na morskie wody po trzecim 

remoncie generalnym. 
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W materiale prof. Krzysztofa Kubiaka 
„Bałtycki bastion. Koncepcje obrony 
Gotlandii w czasie zimnej wojny” 

poznamy ewolucję poglądów dotyczących wy-
korzystania militarnego wyspy. Z kolei temat 
dziejów Ligi Morskiej i Rzecznej (od 1930 roku 
Ligi Morskiej i Kolonialnej), która, stając się 
organizacją masową, rozkochała w morzu 
polskie społeczeństwo, podjął prof. Adam 
Ostanek. W tym wydaniu poznamy, także 
w świetle nowych dokumentów i pamiątek, 
trzy sylwetki zasłużonych dla Polski oficerów. 
Jedną z nich jest kpt. mar. Karol Taube, od-
znaczony Krzyżem Virtuti Militari, aktywny 
działacz Ligi Morskiej i Kolonialnej, historyk 
i publicysta morski. W jego dorobku znajduje 
się „Zarys historii wojennej flotyll rzecz-
nych” oraz „Zarys historii wojennej Pułku 
Morskiego”. Drugą postacią, przedstawioną 

przez prof. Piotra Semkowa, jest kpt. mar. Robert 
Oszek, urodzony na Śląsku. Zakochany w 
morzu, na które uciekł z domu, mając 15 lat. 
Poznamy jego niezwykłą drogę życia, która 
prowadziła z Zabrza przez Hamburg, statek 
wielorybniczy, flotę cesarską, do polskiej 
Marynarki Wojennej, gdzie dał się poznać 
jako doskonały oficer i artylerzysta, walcząc 
w szeregach Flotylli Pińskiej w wojnie polsko-
-bolszewickiej. Ostatnią zaprezentowaną osobą 
jest płk dypl. Kazimierz Burczak – (nie)za-
pomniana ofiara zbrodni katyńskiej – jak na-
pisał autor artykułu dr Bartłomiej Bydoń.   

Plany mobilizacyjne WOP w okresie zimnej 
wojny i zadania wykonywane w tym zakresie 
na rzecz MON, ze szczególnym uwzględ-
nieniem MW, to temat podjęty przez doktora 
historii wojskowości Grzegorza Goryńskiego. 

W wydaniu opublikowano zdjęcia ośmiu 
znaków pozyskanych z trzech polskich okrę-
tów podwodnych, internowanych w Szwecji 
w 1939 roku oraz drogę tych pamiątek do 
Muzeum MW w Gdyni.

Kolejny materiał, autorstwa dyrektora gdyń-
skiego Muzeum MW Tomasza Miegonia, 
został poświęcony okrętowi podwodnemu 
ORP „Sokół”, który zakończył służbę w MW 
w czerwcu 2018 roku i jest obecnie przysto-
sowywany do funkcji obiektu muzealnego. 

Zamieszczono także sprawozdanie z kon-
ferencji „Wojna i morze – od średniowiecza 
po współczesność” oraz wspomnienie o zmar-
łym w 2021 roku Ryszardzie Leszczyńskim, 
oficerze floty handlowej i uznanym autorze 
książek o tematyce morskiej. 
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KOMENDANCI MORSKIEGO
OŚRODKA SPORTÓW

WODNYCH MW:
1. Stanisław Żochowski (1947-1957);
2. Czesław Cześnik (1957-1973).

KOMENDANCI OŚRODKA
SZKOLENIA ŻEGLARSKIEGO MW:

1. Czesław Cześnik (1973-1975);
2. Zenon Romiszewski (1975-1977);
3. Kazimierz Żółtek (1978-1987);
4. Tadeusz Siwiec (1988-1989);
5. Stanisław Sprada (1990-1992);
6. Jerzy Brezdeń (1992-1999);
7. Bogdan Różycki (1999-2003);
8. Piotr Ostrowski (2003-2010);
9. Robert Kozacki (2010-2013);
10. Maciej Osika (2014-obecnie).

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

pojawiły się trzy duże jednostki i pięć mniej-
szych. W kolejnych latach zakupiono następne. 
Większym jednostkom nadano nazwy: 
„Gdańsk”, „Gdynia” i „Sopot”, zaś mniejsze 
przyjęły nazwy dzielnic Gdyni: „Witomino”, 
„Redłowo”, „Chylonia”, „Karwiny” i „Oksywie”. 
Kolejne jachty nazwano: „Reda”, „Rumia” 
i „Wejherowo”. Ostatnie pięć jednostek to: 
„Władysławowo”, „Ustka”, „Hel”, „Jastarnia” 
oraz „Tornado II”. 

Obecnie ośrodek dysponuje 17 jachtami 
szkoleniowymi. Patrząc na tzw. obłożenie 
i zainteresowanie ośrodkiem – jesteśmy po-
trzebni – podkreślił mł. chor. mar. Sławomir 
Pakieła. Po wprowadzeniu nowych jednostek 
zwiększyło się zainteresowanie realizacją 
kursów i rejsów. Każdy członek załogi dba 
jednak z sentymentem o sprawność naszej 
dumy jachtu „Hetman” i motorówki „Demon”, 
pochodzącej z 1982 roku.

Dawne czasy doskonale pamięta żaglo-
mistrz Paweł Wojtczyk, który pracuje tu od 
1984 roku – Do służby w Ośrodku Szkolenia 
Żeglarskiego MW wybierano w Ustce spo-
śród marynarzy służby zasadniczej takich 
kandydatów, którzy posiadali patent żeglar-
ski lub patent sternika jachtowego, albo inne 
przydatne kwalifikacje i umiejętności.

Marynarze dostawali wtedy pod opiekę 
jeden lub dwa jachty – byli ich opiekunami 
i konserwatorami. Zajmowali się także ich 
wodowaniem i slipowaniem, a także pilno-
wali je na wachtach czterogodzinnych – 
obecnie ośrodek jest objęty całodobowym 
monitoringiem elektronicznym.

W 2010 roku zdecydowano o uzawodowieniu 
Wojska Polskiego. W okresie przejściowym 
w ośrodku służyli żołnierze nadterminowi oraz 
kontraktowi. Żeglarską wachtę w OSŻ MW 
pełni teraz wyłącznie kadra zawodowa.  

Po raz 36. na łamach swojego wydawnictwa gdyńska placówka 
muzealna przybliża dzieje ludzi morza i okrętów. Zwarte referaty 
z wartościową wiedzą zainteresują każdego miłośnika tej tematyki. 

Kolejna odsłona „Biuletynu 
Historycznego” Muzeum MW

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Zakończenie studiów I stopnia w AMW

W audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni odbyła się – 
18 lutego – uroczystość wręczenia dyplomów 

inżynierskich i licencjackich 89 podchorążym, którzy studiowali na 
kierunkach: nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, 
mechatronika oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie. 

 Rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht 
podkreślił, że podchorążowie muszą spełniać nie tylko te wymagania, 
które obowiązują studentów uczelni technicznych, ale także wymogi, 
które obowiązują przyszłych oficerów MW. 

Zapewniacie ciągłość i kontynuację chlubnych tradycji Wojska Polskiego, 
miejcie w pamięci historię i dokonania naszych poprzedników, patrzcie 
i sięgajcie dalej, wprowadzając nowoczesne rozwiązania i poszerzając 
horyzonty – podkreślił inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański.

Studia I stopnia z wyróżnieniem ukończyli: bsmt pchor. Edyta 
Franczyk, bsmt pchor. Eryk Doliński i bsmt pchor. Angelika Wróblewska. 
Najlepsze wyniki w sporcie osiągnęli: bsmt pchor. Alicja Dudek, 
bsmt pchor. Rafał Ciborowski, mat pchor. Mateusz Szcześniak, 
mat pchor. Maciej Kuźma i st. mat pchor. Jakub Stalica. Zaangażowaniem 
społecznym wykazali się: bsmt pchor. Weronika Słomian, bsmt pchor. 
Wiktor Kujtkowski oraz bsmt pchor. Wojciech Gozdowski. 

Przed absolwentami jeszcze dwa lata studiów II stopnia, po których 
otrzymają tytuł magistra oraz uzyskają promocję na pierwszy stopień 
oficerski – podporucznika marynarki. 
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To wszystko, czego doświadczamy 
teraz z całą mocą, zachwiało jedną 
z podstawowych potrzeb człowieka, 
jaką jest bezpieczeństwo. Dzisiaj 

rozumiane nie tylko w kontekście społecznym 
i ekonomicznym, ale także globalnym.

Wojna rozpętana przez Federację Rosyjską 
na Ukrainie wzbudza w nas silne emocje: lęk 
i niepokój oraz poczucie bezradności i współ-
czucia dla osób, które doświadczają jej bez-
pośrednio. Solidaryzujemy się z uchodźcami 
z Ukrainy, w obliczu ogromnego zła i znisz-
czenia, które ich dotknęły. Chcemy działać 
i pomagać im, ale sami również odczuwamy 
zagrożenie i czasami zwykły, ludzki strach.

Czy możemy sami sobie w tej nowej sytua-
cji pomóc? Oczywiście, że tak. Kluczowe 
jest tutaj zrozumienie, z czym mamy 
do czynienia. 

Krwawy i brutalny konflikt, który 
trwa u naszych sąsiadów, ma prawo nas 
przerażać. Jest sytuacją, której powin-
niśmy się bać. To naturalna reakcja, że 
wzbudza nasz niepokój. Nie wiemy, 
co się wydarzy. Jest nam przykro, bo 
giną niewinni ludzie. Pomaganie daje 
poczucie sprawczości, a to zmniejsza 
lęk. Trzeba jednak uważać, by nie nad-
używać nadmiernie siebie – wtedy nasza 
pomoc będzie skuteczna tylko na krótko. 
Pomagać należy mądrze – „mierząc siły 
na zamiary”.

Czym jest lęk, który często nam teraz 
towarzyszy? Lęk to reakcja na sytuację, 
która wywołuje bardzo silne emocje. 
To naturalna odpowiedź naszego or-
ganizmu na zagrożenie – ma nas lepiej 
przygotować do działania. To silne pobudzenie, 
które czujemy w całym ciele. Ta mobilizacja 
zmusza nas do przeanalizowania rzeczywistości, 
dostrzeżenia zagrożenia i podjęcia działania. 
Mimo że nieprzyjemny, tzw. „zdrowy lęk” 
jest doznaniem, które ma nam służyć. Niestety, 
kiedy jest zbyt duży lub zbyt intensywny, może 
nie być adaptacyjny. Katastrofizacja to rodzaj 
zniekształconego myślenia, polegającego na 
tworzeniu w myślach tzw. czarnych scenariuszy, 
bez uwzględniania mniej tragicznych i bardziej 
prawdopodobnych wydarzeń. 

Niektórzy uważają, że dany problem nie 
dotyczy ich. Uciekają w tzw. emigrację we-
wnętrzną. Starają się koncentrować na czymś 
innym, na przykład angażują się w spotkania 
towarzyskie, zakupy oraz pracę. Inni stosują 

Panu kmdr. ppor. Łukaszowi Daszewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy 

z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ

składa inspektor, kadra i pracownicy 
Inspektoratu Marynarki Wojennej

Panu kmdr. por. Tomaszowi Pietkiewiczowi 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MATKI

składa inspektor, kadra i pracownicy
Inspektoratu Marynarki Wojennej

przeżywa konkretną sytuację inaczej. Nasze 
obawy i reakcje psychologiczne, ale także 
fizjologiczne, są zatem „całkowicie normalne 
i naturalne”.

Jak możemy radzić sobie teraz z nawałnicą 
negatywnych myśli? Po pierwsze, dobrze jest 
zadbać o spokojny sen. Czas przed udaniem 
się na spoczynek przeznaczmy na wyciszenie 
się – ograniczmy wtedy czytanie informacji 
o wojnie oraz prowadzenie gorących dyskusji 
w Internecie i w domu. W ten sposób unik-
niemy nieprzyjemnych i uciążliwych myśli, 
które często nachodzą nas przed snem. 

Nie bójmy się rozmawiać z bliskimi o emo-
cjach, które nam towarzyszą. Taka roz-
mowa ma funkcje terapeutyczne, pomoże 

nam nazwać i uporządkować to, co 
przeżywamy, a jednocześnie wzmocni 
nasze poczucie kontroli i stabilności. 
Umożliwi zrozumienie, że nie jesteśmy 
osamotnieni w naszych odczuciach. 
Tłumienie ich może bowiem skutkować 
zachowaniem nazywanym „acting-out”, 
czyli destruktywnym wyładowaniem 
negatywnych emocji na zewnątrz. Jeśli 
sami nie potrafimy poradzić sobie 
z emocjami, jest to czas, aby skorzystać 
z profesjonalnej pomocy. 

Korzystajmy ze sprawdzonych źródeł 
informacji. Internet stał się obecnie 
polem walki informacyjnej. Najlepiej 
ograniczyć się do oficjalnych komuni-
katów polskich władz. Pamiętajmy, że 
komercyjne portale internetowe są na-
stawione na konflikt, gdyż generuje on 
zyski. W mediach społecznościowych 
często są udostępniane nieprawdziwe 

treści. Sianie dezinformacji ma na celu wzbu-
dzanie w nas negatywnych emocji. W myśl 
dewizy „divide et impera” – dziel i rządź, 
przeciwnikowi zależy, by wywołać w nas lęk 
i gniew oraz pielęgnować negatywne emocje 
w stosunku do ofiar wojny i ludzi, którzy niosą 
im pomoc. Podzielone społeczeństwo łatwiej 
jest zastraszać i kontrolować. 

Powinniśmy również powstrzymać się od 
pisania komentarzy mocno nacechowanych 
emocjonalnie, unikać udostępniania kontro-
wersyjnych i niesprawdzonych informacji, 
a także – ze względów bezpieczeństwa – 
materiałów dotyczących wojennych zniszczeń 
oraz działań jednostek sił zbrojnych.

Problemy, z którymi się ostatnio 
mierzymy, pozbawiły nas dobrostanu 
psychicznego. Z naszych barków nie 

spadło jeszcze obciążenie psychiczne 
związane z pandemią COVID-19, a od 

24 lutego trwa na naszych oczach 
wojna Rosji z Ukrainą. Nasze 

człowieczeństwo znowu zostało 
wystawione na próbę.

Psychiczny 
rollercoaster

Kiedy nie możesz 
kontrolować tego,

co się dzieje, postaraj
się kontrolować sposób, 

w jaki reagujesz.
zaś strategie związane z poczuciem humoru. 
Czy te wszystkie metody radzenia sobie 
z obecną sytuacją są dobre? 

Tak, bo każdy z nas jest inny. Stosujemy 
różne strategie, reagujemy inaczej na negatywne 
bodźce. Mamy różne temperamenty, odmiennie 
radzimy sobie ze stresującymi sytuacjami. 
Ważne jest, aby zrozumieć, że każdy z nas 

materiałów dotyczących wojennych zniszczeń 

Aneta Uszkiewicz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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