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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Korweta patrolowa ORP „Ślązak” 
podczas prób morskich – zdj. Piotr Leoniak 

Szanowni Czytelnicy!

W listopadzie upamiętniliśmy dokonania i bojowe czyny poprzednich pokoleń 
marynarzy oraz złożyliśmy hołd twórcom Marynarki Wojennej. Był to czas zadumy nad 
przeszłością, ale też śmiałego patrzenia w przyszłość morskiego rodzaju sił zbrojnych.

 Na korwecie patrolowej ORP „Ślązak” – najnowszej jednostce polskiej floty 
wojennej – załopotała biało-czerwona bandera. Kulisy wymagającego zawodu oficera 
marynarki oraz historię budowy okrętu przedstawia, w rubryce „Zawód marynarz”, 
dowódca ORP „Ślązak” kmdr ppor. Sebastian Kała.

Po ponad 50 latach służby, w 13. Dywizjonie Trałowców pożegnano wyjątkową 
jednostkę – niszczyciel min ORP „Mewa”. Jubileusz 50-lecia obchodził 43. Batalion 
Saperów w Rozewiu. Świętowali także podchorążowie gdyńskiej Akademii Marynarki 
Wojennej, którzy wkrótce rozpoczną karierę morską. 

Zapraszamy do lektury cyklu o strukturach militarnych NATO oraz interesującej 
analizy szwedzkich okrętów podwodnych typu A17, a także kolejnego odcinka cyklu 
„Morskie skrzydła Rzeczpospolitej”. 

Polecamy artykuł „Gdyńska legenda”, w którym przybliżamy jedną z ważnych 
placówek kulturalnych miasta – Klub MW „Riwiera”. W „Opowieściach z kubryka” 
z załogą ORP „Iskra” zawitamy do stolicy Indonezji – Dżakarty.  

                  Życzymy miłej lektury oraz szczęścia w nadchodzącym roku.
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Bandera
Tegoroczne obchody 101. rocznicy utworzenia polskiej 

Marynarki Wojennej zostały połączone ze szczególną 
uroczystością – podniesieniem bandery na nowoczesnej 

korwecie patrolowej ORP „Ślązak”. Ceremonia – z udziałem ministra 
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka – miała miejsce 28 listopada 
w gdyńskim porcie wojennym, gdzie stacjonuje 3. Flotylla Okrętów 
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego. 

Jest ważne, aby marynarze – ramię w ramię z żołnierzami innych 
rodzajów sił zbrojnych – strzegli bezpieczeństwa naszej ojczyzny. 
Podniesiona bandera na ORP „Ślązak” jest tego przykładem – 
powiedział minister. Podkreślając znaczenie rozwoju polskiej siły na 
morzu, wspomniał o współpracy ze Szwecją w kwestii pozyskania 
okrętów podwodnych. Nawiązał do bitwy pod Oliwą w 1627 roku, 
zaznaczając, że – Wtedy Bałtyk dzielił, dziś Bałtyk łączy. 

Dzień wcześniej, przed Pomnikiem Polski Morskiej odbył się apel 
pamięci. W dniu święta złożono kwiaty w Kwaterze Pamięci na 
Cmentarzu MW w Gdyni-Oksywiu. Podczas Mszy Świętej w kościele 
garnizonowym MW odsłonięto tablicę upamiętniającą ks. płk. Jana 
Pajkerta – pierwszego szefa służby duszpasterskiej w Kierownictwie 
Marynarki Wojennej w latach 1922-24. 

Obchody rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego – 28 listopada 1918 roku – historycznego dekretu 
nakazującego utworzenie Marynarki Wojennej zakończono uroczystą 
akademią w sali widowiskowej Klubu 3. Flotylli Okrętów. 
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Skąd wzięło się u pana zamiłowanie do 
okrętów?

To – paradoksalnie – trudne pytanie. Przed 
wstąpieniem do Akademii Marynarki Wojennej 
byłem bowiem bardziej związany z jednostkami 
cywilnymi. Poza tym, samo morze nie było 
wówczas moją przysłowiową „receptą na  
życie”. Nie mam też żadnych tradycji 
rodzinnych związanych ze służbą  
w Marynarce Wojennej. Sądzę, że ta 
pasja rozwinęła się na dobre z chwilą 
rozpoczęcia służby na okrętach.

Wspomniał pan o jednostkach 
cywilnych. Czy miał pan  

z nimi jakiś związek od strony  
zawodowej?

Raczej od strony hobbystycznej. 
Jestem bowiem kapitanem jachto-
wym – z patentem żeglarskim, po-
zwalającym na pływanie na pokładzie 
wszelkiego rodzaju jednostek żaglo-
wych. Tym niemniej, żeglarska pasja 
rozwinęła się u mnie również dopiero 
po wstąpieniu w szeregi morskiego 
rodzaju sił zbrojnych. Wcześniej, było 
to jedynie niewinne hobby – notabene, 
jedno z wielu. Co ciekawe, chociaż 
nigdy nie służyłem na ORP „Iskra”, 
to – z racji moich kwalifikacji – na  
jego pokładzie odbyłem wiele rejsów  
i mam na nim „stałą koję”. Ponadto, 
na moim koncie jest rejs na Antarktydę, 
na pokładzie 20-metrowej jednostki. 
Tego rodzaju rejsy uczą pokory i wy-
śmienicie rozwijają kunszt morski.

Jak potoczyła się pańska kariera zawo-
dowa w Marynarce Wojennej?

W zgłębianiu arkanów morskiej sztuki wojen-
nej znakomicie pomogło mi wykształcenie, 
jako że jestem typowym „umysłem ścisłym”, 
o kierunku matematyczno-fizycznym. Okazało 
się to bardzo przydatne podczas studiów  
w Akademii Marynarki Wojennej. Moim 
pierwszym okrętem (nie licząc typowych 
praktyk morskich) był ORP „Metalowiec”, na 
którym pełniłem obowiązki dowódcy działu 
łączności i obserwacji technicznej. Co prawda, 
nie było to – być może – stanowisko nazbyt 
eksponowane (na okrętach rakietowych marze-
niem każdego młodego oficera było przejęcie 

działu drugiego, typowo bojowego), ale pozwo-
liło mi się rozwinąć. Na tyle, że wchodząc na 
pokład kolejnego okrętu – ORP „Górnik” – od 
razu zostałem dowódcą działu uzbrojenia,  
a następnie – zastępcą dowódcy ORP „Hutnik”. 
Niestety, przypadł mi smutny obowiązek opusz-
czenia bandery na okręcie – 31 maja 2005 roku. 

Szkoda, że tych okrętów nie zmodernizowano. 
Miały doskonałe kadłuby i wspaniałe linie, za-
pewniające dobre trzymanie się na wodzie, co 
gwarantowało swobodę użycia uzbrojenia –  
nawet przy mniej sprzyjających warunkach hydro-
meteorologicznych. Wycofanie z linii dwóch 
pierwszych „Tarantul” (okrętów proj. 1241RE, 
Mołnia, przyp. SL) spowodowało też zmniej-
szenie puli morskich etatów, stąd zacząłem się 
zwyczajnie zastanawiać – co dalej? 

Wobec tego, jak to się stało, że został 
pan dowódcą obecnie najnowszego 

okrętu polskiej Marynarki Wojennej?
Po prostu, nie poddałem się, chciałem dalej 

pływać i się rozwijać. Ukończyłem studia uzupeł-
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niające (kierunek „hydrografia morska”) oraz 
studia podyplomowe w Akademii Marynarki  
Wojennej. Z okrętów rakietowych trafiłem do 
13. Dywizjonu Trałowców, na niszczyciele 
min. Zostałem zastępcą dowódcy grupy na 
ORP „Flaming”, zyskując – tym samym –  
kolejne doświadczenia, szczególnie że służba 

na tego rodzaju jednostkach była – jak 
się okazało – w wielu wypadkach 
diametralnie inna niż to, co zapamię-
tałem z okrętów rakietowych. Tylko 
w pierwszym roku spędziłem na  
morzu niebagatelne 130 dni. Nawet 
przeprowadziłem się wówczas,  
czasowo, do Helu. Bardzo dobrze 
wspominam tamten okres, a szczegól-
nie ludzi, z którymi miałem przyjem-
ność służyć. Dodam, że brałem udział 
w ćwiczeniach międzynarodowych –  
w ramach działań przeciwminowych – 
które okazały się prawdziwą „szkołą 
życia”. W mojej ocenie, każdy mary-
narz powinien chociaż raz tego do-
świadczyć. Generalnie, do 2007 roku 
miałem już odbytą służbę we wszyst-
kich flotyllach, przy czym należy pa-
miętać, że był to okres dużej reorgani-
zacji struktur MW. Wróciłem wówczas 
„do korzeni”, czyli na okręty rakietowe. 
W 2009 roku wyznaczono mnie na 
dowódcę ORP „Grom”. Rozpatrywa-
łem wtedy różne opcje dalszego rozwo-
ju kariery. Oczekiwałem na stanowisko 
dowódcy grupy okrętów rakietowych, 
ale zaproponowano mi przejście na naj-
nowszy – budowany wówczas – okręt. 

Przyjąłem tę propozycję i zostałem – 1 kwietnia 
2014 roku – dowódcą grupy organizacyjnej 
okrętu patrolowego „Ślązak”.

Doświadczenia wyniesione ze służby 
na małych okrętach rakietowych  

zapewne przydają się teraz, w kontekście 
korwety patrolowej ORP „Ślązak”?

Przygotowując system organizacji służby 
okrętowej na ORP „Ślązak”, garściami  
czerpałem z doświadczeń wyniesionych  
z nieistniejącego już 32. Dywizjonu Okrętów  
Rakietowych – czyli z czasów, gdy służyłem 
na okrętach typu Tarantul I. To były jednostki 
typowo bojowe. Dużo czasu spędzaliśmy  
w morzu. Kadra była opływana i każdy – niejako 

Z komandorem podporucznikiem Sebastianem Kałą,  
dowódcą korwety patrolowej ORP „Ślązak”,  

rozmawia Sławomir J. Lipiecki.

Duma polskiej floty
B A N D E R A

Czy jednostka jest gotowa, by wziąć 
udział w operacjach morskich?

ORP „Ślązak” może operować na każdej 
szerokości geograficznej (z wyjątkiem skutych 
lodem wód arktycznych). Umożliwia to nie 
tylko wysoka dzielność morska, ale również 
autonomiczność okrętu. Oznacza to, że przez 
długi czas może on wykonywać zadania bez 
konieczności zawijania do portu lub prze-
prowadzenia operacji uzupełnienia zapasów 
na morzu (z jednostki logistycznej). Wszystkie 
sensory są w pełni sprawne, załoga jest szko-
lona już od dłuższego czasu. Tym niemniej, 
przed nami jeszcze dużo pracy. Na początek 
czeka nas proces zgrywania załogi w morzu 
(sekcji, działów i pionów), przygotowania do 
egzaminów w ramach zadań O1 i O2. To na ich 
podstawie będzie można orzec, czy okręt jest 
gotowy, by wyjść na morze i samodzielnie 
realizować zadania. Kolejnym krokiem będzie 
włączenie go do zespołu jednostek, na przy-
kład w ramach podćwiczenia serii „Passex”, 
często organizowanego ad hoc z okrętami 
sojuszników z NATO lub państw zaprzyjaź-
nionych. Oczywiście, zrobimy wszystko, by 
ORP „Ślązak” jak najszybciej osiągnął pełną 
gotowość bojową i mógł zaprezentować 
swoje możliwości, zarówno podczas operacji 
w ramach narodowego systemu obrony jak 
i w składzie zespołów okrętów sił morskich 
państw sojuszu północnoatlantyckiego.
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„z automatu” – wiedział co i jak ma robić. W ten 
sam sposób staramy się działać na korwecie.

W jaki sposób przebiegało przejęcie 
okrętu?

Zaczynaliśmy w skromnej grupie. Oprócz 
mnie, było jeszcze dwóch oficerów (w tym 
dowódca pionu eksploatacji) i bosman okrętowy. 
Dokonaliśmy wnikliwych oględzin jednostki, 
po czym zaczęliśmy organizować działania 
pod kątem jej przejęcia i funkcjonowania na 
pokładzie. Ustaliliśmy wówczas, co jest nie-
zbędne od strony technicznej oraz ilu ludzi 
będzie potrzebnych. Zaznaczam, że na tym 
etapie była to dość niewdzięczna praca, 
mało eksponowana i – przede wszystkim – bez 
wyjść w morze. Okręt był bowiem (dosłownie) 
w kawałkach i nawet nie do końca było wiado-
mo, w jakim ostatecznie charakterze zostanie 
ukończony (według dokumentów, miał być 
okrętem patrolowym). Ostatecznie, jednostkę 
sklasyfikowano jako korwetę patrolową (moim 
zdaniem – słusznie) i pod tym kątem zaczęli-
śmy wdrażać ostateczny system organizacji 
służby, w tym szkolenia załogi. 

Korweta patrolowa ORP „Ślązak” nie 
miała najlepszej prasy…

Na temat „Ślązaka” pisano już wielokrot-
nie. Niestety, często mijano się z prawdą. 
W mojej ocenie, jednostka jest bardzo nowo-

czesna i w pełni funkcjonalna. Co więcej, mamy 
jeszcze sporo możliwości dołożenia dodat-
kowego wyposażenia. Nie czarujmy się, to 
jest – tak naprawdę – korweta w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Być może brakuje kilku efek-
torów, ale to też wynika z faktu, że w pewnym 
momencie za bardzo zachłyśnięto się pojęciem 
„wielozadaniowości” – terminem zarezerwo-
wanym dla większych jednostek, takich jak 
(co najmniej) fregata rakietowa czy niszczyciel 
rakietowy. Powiem więcej, uważam że ukoń-
czenie ORP „Ślązak” – w takiej, a nie innej 
formie – nie było złą decyzją. Dopiero teraz 
bowiem można się zastanowić nad zasadniczym 
przeznaczeniem jednostki i wybrać dla niej 
odpowiednie moduły zadaniowe. Tymczasem, 
skupienie się na pierwotnie planowanej wielo-
zadaniowości skutkowałoby tym, że na kadłubie 
niewiele ponad 2000-tonowym miałyby się 
znaleźć sensory i efektory zarówno dla okrętu 
przeciwlotniczego jak i zwalczania celów 
nawodnych oraz zwalczania okrętów pod-
wodnych (ZOP), a jakby mało było, to jeszcze 
łączności i dowodzenia – w ramach środo-
wiska sieciocentrycznego. Oczywiste jest, że 
w takiej sytuacji żadna z wymienionych funkcji 
nie byłaby w pełni efektywna. Moduły zada-
niowe można oczywiście wymieniać – i w tym 
kierunku – moim zdaniem – powinny być pro-
wadzone prace związane z określeniem 
ostatecznego przeznaczenia tego okrętu.

B A N D E R A

Komandor podporucznik SEBASTIAN KAŁA urodził się 19 czerwca 1976 roku w Gdańsku. W latach 1997-2001 studiował 
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukończeniu studiów rozpoczął służbę w 32. Dywizjonie Okrętów Rakietowych, gdzie objął 
obowiązki dowódcy działu łączności i obserwacji technicznej ORP „Metalowiec”. W 2003 roku został wyznaczony na dowódcę działu 
uzbrojenia ORP „Górnik”, a w następnym roku objął obowiązki zastępcy dowódcy ORP „Hutnik”. W latach 2006-2007 służył 
w 13. Dywizjonie Trałowców, pełniąc obowiązki zastępcy dowódcy grupy na niszczycielu min ORP „Flaming”. W 2007 roku wrócił do 
Dywizjonu Okrętów Rakietowych, na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu, a w 2009 roku został wyznaczony na dowódcę małego 
okrętu rakietowego ORP „Grom”. 1 kwietnia 2014 roku objął obowiązki dowódcy okrętu w grupie organizacyjno-przygotowawczej okrętu 
patrolowego „Ślązak”. Po sformowaniu załogi, został wyznaczony na jego dowódcę. 28 listopada 2019 roku podniósł banderę wojenną 
na korwecie patrolowej ORP „Ślązak”. Ukończył studia uzupełniające na kierunku: „Hydrografia Morska” oraz „Bezpieczeństwo Morskie 
Państwa”, a także studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej. Czas wolny z rodziną spędza pod żaglami. Ceni dobrze 
wykonywaną pracę, a – ze względu na specyfikę służby – szczególnym uznaniem darzy ludzi morza. 
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Marynarka Wojenna przejęła „Ślązaka”

Kadra kierownicza jednostek 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu wzięła 

udział – 5-6 listopada – w kursie szkoleniowo-
-metodycznym. Zajęcia teoretyczne (w których 
uczestniczyli także żołnierze sztabów jednostek) 
i praktyczne przeprowadzono w porcie wojen-
nym. Część z nich odbyła się w formie 
metodycznych zajęć pokazowych, z udziałem 
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Podpisano – 8 listopada – protokół zdawczo-
-odbiorczy nowej korwety patrolowej 

ORP „Ślązak”. W uroczystości – na terenie 
PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o. o. w Gdyni – 
uczestniczyli: inspektor Marynarki Wojennej 
wiceadm. Jarosław Ziemiański, dowódca 
COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski 

Szkolenie kadry kierowniczej 8. FOW
wyznaczonego pododdziału. Uczestników 
szkolenia zapoznano ze sposobem działania 
grupy nurków minerów podczas niszczenia 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
(z wykorzystaniem robota „Expert”) oraz 
z metodą prowadzenia zintegrowanego szkole-
nia okrętowej grupy trałowej. 

Wśród wykładowców byli przedstawiciele 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie.

Kurs zwieńczyła podróż studyjna – w której 
uczestniczył dowódca 8. FOW kadm. Piotr 
Nieć – do siedziby dowództwa 12. Szczeciń-
skiej Dywizji Zmechanizowanej oraz do 
12. Brygady Zmechanizowanej. Była ona 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 
służbowych oraz zacieśnienia współpracy 
między dwoma związkami taktycznymi. 

W Centrum Szkolenia Marynarki Wojen-
nej – we współpracy z Departamentem 

Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON – zor-
ganizowano (18-29 listopada) szkolenie z za-

i dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec – w której okręt będzie pełnił służbę.

Zgodnie z obecnie realizowaną umową, 
uzbrojenie okrętu stanowi: armata kal. 76 mm 
OTO Melara Super Rapid, 2 armaty kal. 30 mm 
Marlin-WS, 4 wkm kal. 12,7 mm i 4 stanowiska 
pocisków przeciwlotniczych PPZR „Grom”.

Jednostka jest wyposażona w zintegrowany 
system walki (dostarczony przez Thales Neder-
land B.V.) oraz zintegrowany system łączności 
i nawigacji (przekazany przez firmę Enamor 
Sp. z o.o.). Jej konstrukcja umożliwia doposa-
żenie w kierowane pociski przeciwokrętowe 
oraz przeciwlotnicze pociski rakietowe.

W wystąpieniu wiceadm. Jarosław Ziemiański 
podkreślił, że okręt będzie wykorzystywany 
do działań nie tylko na Bałtyku, ale i na innych 
wodach, operując w ramach zespołów NATO. 

kresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 
(kończące się egzaminem państwowym na 
ratownika medycznego) dla 23 nauczycieli 
klas mundurowych z całej Polski. 

Podczas dwóch tygodni szkolenia, kursanci 
poznali zasady udzielania pomocy medycznej 
w różnych sytuacjach, w tym: prowadzenie 
resuscytacji oddechowej, opatrywanie ran po 
odniesieniu obrażeń mechanicznych oraz do-
znaniu urazów – chemicznych, termicznych 
i elektrycznych. Przeprowadzono także zajęcia 
w zakresie ewakuacji i transportu poszkodo-
wanego oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 

W uroczystym zakończeniu kursu wziął 
udział komendant CSMW kmdr Grzegorz 

Prezes PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o. o. 
Konrad Konefał zaznaczył, że „Ślązak” jest 
największym i technologicznie najbardziej 
skomplikowanym okrętem skonstruowanym 
przez polski przemysł zbrojeniowy. 

Zanim nastąpiło przekazanie okrętu Siłom 
Zbrojnym RP, przeszedł on liczne testy oraz 
próby morskie i stoczniowe.

P E R Y S K O P

Gospodarze wizyty przybliżyli gościom 
historię, tradycje oraz strukturę i zadania 
12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. 
Z kolei, żołnierze tzw. „błękitnej brygady” 
zaprezentowali uczestnikom kursu swoją bazę 
szkoleniową oraz nowoczesny sprzęt i wypo-
sażenie, a także zorganizowali pokazowe 
zajęcia taktyczne – w wykonaniu pododdziału 
piechoty zmotoryzowanej.

w wykonaniu pododdziału 

Nauczyciele klas mundurowych w Ustce
Okuljar oraz zastępca dyrektora DEKiD 
MON Zbigniew Ciosek, który podziękował 
za sprawne przeprowadzenie szkolenia oraz 
życzył jego uczestnikom satysfakcjonującej 
pracy z uczniami klas mundurowych. 

Zbrojnym RP, przeszedł on liczne testy oraz 
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Na Bałtyku Południowym ćwiczyły – w dniach 18-22 listopada – 
jednostki pływające gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów, operując w ramach 
tzw. okrętowej grupy zadaniowej. Przeprowadzono zaplanowany cykl 
szkolenia morskiego, połączony z wykonaniem zadań ogniowych. 

Osłonić transport morski

Przeprowadzone zostały typowe ćwiczenia 
osłony strategicznego transportu mor-
skiego i utrzymania panowania na morzu 

w sytuacjach kryzysowych. W manewrach 
wzięły udział (m.in.): fregata rakietowa 
ORP „Gen. T. Kościuszko”, mały okręt 
rakietowy ORP „Orkan”, korweta ZOP 
ORP „Kaszub”, okręt rozpoznania radio-
elektronicznego ORP „Hydrograf” i okręt 
ratowniczy ORP „Maćko”. 

Do komponentu lotniczego – współpra-
cującego z okrętami – Gdyńska Brygada 
Lotnictwa Marynarki Wojennej wydzieliła 
samolot patrolowo-rozpoznawczy oraz 
śmigłowiec zwalczania okrętów podwod-
nych i śmigłowiec ratowniczy. W wybranych 
epizodach ćwiczenia wzięły udział także 
samoloty z jednostek Sił Powietrznych. Na lądzie 
zadania wykonywały wydzielone siły: Komendy 

Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalionu Sape-
rów w Rozewiu oraz Morskiej Jednostki 
Rakietowej w Siemirowicach. 
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atakami z powietrza, poszukiwaniem i zwal-
czaniem okrętów podwodnych, monito-
rowaniem sytuacji nawodnej oraz niszczeniem 
celów potencjalnego przeciwnika. Współ-
pracowano z lotnictwem – patrolującym trasy 
przejścia na dużych odległościach i zapewnia-
jącym osłonę przeciwlotniczą, a także dosko-
nalono procedury łączności między jednostkami 
na morzu (w oparciu o procedury NATO). 
Wykonano zadania ogniowe, z faktycznym 
użyciem uzbrojenia. Załogi szkolono również 

w zakresie walki o żywotność okrętu 
(w tym walki z pożarem oraz przebiciem 
kadłuba) i prowadzenia akcji ratunkowej. 
Doskonalono także wybrane elementy 
logistyczne – w tym przeładunek i trans-
port środków bojowych.

Cykliczna realizacja tego typu ćwiczeń 
przyczynia się do utrzymania wysokiego 
poziomu wyszkolenia sił Marynarki Wojen-
nej, zabezpieczających ważne interesy 
państwa na morzu. Obecnie, od bezpieczeń-
stwa morskich szlaków komunikacyjnych 

zależy stabilny (niezagrożony) rozwój zarówno 
gospodarki morskiej jak i narodowej. Podobne 
działania siły 3. Flotylli Okrętów realizują także 
podczas operacji międzynarodowych.

B A N D E R A

Trident Jupiter 2019
Kilkunastu żołnierzy z Centrum Operacji 

Morskich-Dowództwa Komponentu Mor-
skiego uczestniczyło w manewrach NATO 
pod kryptonimem „Trident Jupiter 2019”. 
Ćwiczących – na pokładzie okrętu dowodzenia 
USS „Mount Whitney” – odwiedził dowódca 
COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski.

W ćwiczeniu – od 5 do 14 listopada – wzięło 
udział ponad 30 krajów NATO i krajów part-
nerskich. Za zaplanowanie i przeprowadzenie 
manewrów odpowiadało Joint Warfare Centre 
Stavanger. Wśród ćwiczących było Centrum 
Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Trak-
tatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy.

Jednym z ważnych celów manewrów była 
certyfikacja zdolności Morskiego Dowództwa 
Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO (Naval 
Striking and Support Forces NATO – STRIK-
FORNATO) do planowania i prowadzenia kolek-
tywnej operacji obronnej, w ramach artykułu V 
Traktatu Północnoatlantyckiego.

działania siły 3. Flotylli Okrętów realizują także 

tywnej operacji obronnej, w ramach artykułu V 

B A N D E R A

Podczas działań na morzu, załogi okrętów 
doskonaliły przedsięwzięcia związane z: 
osłoną szlaków komunikacyjnych i osłoną 
przeciwdywersyjną okrętów, obroną przed 
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i nowoczesny, europejski kraj – podkreślił 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec w rozkazie okolicznościowym. 
Silna wiara naszych przodków w to, że Polska 
znów będzie na mapie Europy, nigdy nie zgi-
nęła. Wiara ta stała się czynnikiem kształto-
wania najpiękniejszych wartości narodowych 
i była impulsem motywującym do walki o niepod-
ległość Rzeczpospolitej Polskiej. My, marynarze, 
jesteśmy dumni z faktu, że wśród żołnierzy 
walczących o Polskę – w najtrudniejszych 
chwilach i wyzwaniach dla naszego narodu – 
nigdy nie zabrakło ludzi w marynarskich 
mundurach. To oni wnieśli też znaczący wkład 
w urzeczywistnienie odwiecznych marzeń  
o Polsce morskiej. 

Hołd bohaterom
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Gdyńską Paradę Niepodległości popro-
wadziła Orkiestra Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej. Wśród uczest-

ników marszu byli przedstawiciele władz miasta, 
uczelni i szkół oraz stowarzyszeń, a także grupy 
rekonstrukcyjne, reprezentanci klubów sporto-
wych oraz mieszkańcy. Punktem kulminacyjnym 
parady był apel przy Pomniku Polski Morskiej, 
w trakcie którego oddano salut świąteczny  
z pokładu Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”, 
składający się z 21 strzałów. 

Odrodzony organizm naszej ojczyzny wyrósł 
na nowo z ziem trzech zaborów. Od tego czasu 
polski naród uczynił wiele, aby społeczność 
międzynarodowa – przy wypowiadaniu słowa 
Polska – widziała rozwinięty, cywilizowany  

Marynarka Wojenna uczciła – 11 listopada – 101. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Na okrętach podniesiono 
wielką galę banderową. W miejscach pamięci narodowej zostały 
wystawione warty honorowe i złożono wiązanki kwiatów.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia Joanna 
Zielińska przypomniała ważne dla rozwoju 
miasta daty: 28 listopada 1918 roku – wydanie 
dekretu o utworzeniu Marynarki Wojennej;  
22 września 1922 roku – przyjęcie przez Sejm RP 
ustawy o budowie portu morskiego w Gdyni 
oraz 10 lutego 1926 roku – uzyskanie praw 
miejskich. Bez niepodległej Polski nie byłoby 
Gdyni – podsumowała. 

W tym dniu, bezpłatnie, można było zwie-
dzić Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta 
Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej oraz 
Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica”. Miłośnicy 
sportu mogli wziąć udział w Biegu Niepod-
ległości, którego trasa wiodła ulicami Gdyni.

Uroczystości 11 listopada poprzedził –  
w niedzielny wieczór – „Capstrzyk Niepod-
ległości”. Złożono kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulicą Święto-
jańską przemaszerowano pod Pomnik Polski 
Morskiej przy Skwerze Kościuszki. Przemarsz 
uświetnił pododdział podchorążych AMW  
w strojach historycznych. 

Tegorocznym obchodom towarzyszyły –
zorganizowane 10 listopada w 34 miastach – 

Uroczystości związane ze 101. rocznicą 
utworzenia polskiej Marynarki Wojennej  

odbyły się – 28 listopada – we wszystkich jed-
nostkach morskiego rodzaju sił zbrojnych. 

Głównym wydarzeniem tego dnia było 
podniesienie bandery na korwecie patrolowej 
ORP „Ślązak”, w którym wziął udział mini-
ster obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski oraz 
władza odradzającej się w 1918 roku Ojczyzny 
zdawali sobie sprawę z konieczności posiadania 
silnych sił zbrojnych – w tym Marynarki Wojen-
nej, która zabezpieczałaby interesy państwa na 
morzu – podkreślił, w rozkazie okolicznościo-
wym, dowódca generalny RSZ gen. Jarosław 
Mika. Wszystkim ludziom w marynarskich 
mundurach i pracownikom wojska składam 
serdeczne podziękowania za profesjonalizm, 
aktywność zawodową i poświęcenie w codzien-

Marynarska pamięć
nej służbie dla dobra i pomyślności biało- 
-czerwonej bandery. Wyrazy uznania kieruję 
także do tych, którzy już zakończyli służbę 
oraz do naszych przyjaciół i sympatyków. 

W sali widowiskowej Klubu 3. Flotylli 
Okrętów, podczas uroczystej akademii, wrę-
czono wyróżnienia i odznaczenia – przyznane 
m.in. przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

Uczestnicy akademii obejrzeli film o nowo 
wcielonym do służby ORP „Ślązak” oraz wy-
słuchali koncertu zespołu „Reling”. Gościem 
specjalnym części artystycznej był Sylwester 
Targosz-Szalonek – pochodzący ze Śląska  
tenor, aktor, dyrygent i multiinstrumentalista.

Podczas Mszy Świętej w kościele garnizo-
nowym MW w Gdyni-Oksywiu biskup polowy 
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Świąteczna służba

Kilkuset marynarzy i żołnierzy spędziło 
okres świąteczno-noworoczny na służbie, 

sprawując dyżury oraz wachty na okrętach 
i lotniskach, w punktach obserwacyjnych 
i w jednostkach brzegowych. 

Wyznaczone okręty utrzymywały gotowość 
do reagowania w sytuacjach kryzysowych, 
a załogi śmigłowców ratowniczych oraz samo-
lotu patrolowego znajdowały się w ciągłej goto-
wości do niesienia natychmiastowej pomocy 
na morzu. Gotowe do startu na wezwanie były 
załogi śmigłowców ratowniczych W-3WARM 

W wigilię Bożego Narodzenia dowódca gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec złożył świąteczne życzenia marynarzom, 
wykonującym obowiązki z dala od domów i swoich bliskich.

i Mi-14PŁ/R oraz załoga samolotu patrolowo-
-rozpoznawczego „Bryza”. Pełniły one dyżury 
w krajowym systemie ratownictwa morskiego 
i lotniczego na terenie lotnisk wojskowych w: 
Gdyni, Darłowie i Siemirowicach. Ich działania 
zabezpieczał personel obsługi naziemnej.

Z obsadą służb dyżurnych spotkali się i po-
dzielili opłatkiem także dowódcy innych jed-
nostek MW. Marynarze spędzili też święta na 
misjach, w ramach polskich kontyngentów 
wojskowych oraz w dowództwach NATO i struk-
turach międzynarodowych na całym świecie.
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pikniki wojskowe pod hasłem „Służymy Niepod-
ległej”. Gdyński piknik odbył się na terenie 
portu wojennego na Oksywiu. Zorganizowano 
atrakcyjne pokazy nowoczesnego sprzętu 
i wyposażenia specjalistycznego oraz wy-
szkolenia marynarzy. Do zwiedzania udostęp-
niono gościom trzy okręty: fregatę rakietową 
ORP „Gen. K. Pułaski”, korwetę zwalczania 
okrętów podwodnych ORP „Kaszub” oraz 
okręt transportowo-minowy ORP „Gniezno”. 

W Ustce uroczystości niepodległościowe 
odbyły się przy pomniku Polskiego Państwa 
Podziemnego i Armii Krajowej. W kinie 
„Delfin” odbyła się projekcja filmu „Nieugięty 
z Westerplatte – Franciszek Dąbrowski. 
Usteckie ślady bohatera”.

Świnoujska 8. FOW zaprosiła mieszkań-
ców na Plac Rybaka. Zaprezentowano m.in. 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Świąteczna służba

wyposażenie Grupy Nurków Minerów, komorę 
hiperbaryczną, trałowiec ORP „Drużno” i okręt 
transportowo-minowy ORP „Lublin”. 

Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek 
dokonał – w asyście dziekana MW ks. kmdr. 
Zbigniewa Rećko – poświęcenia tablicy upamięt-
niającej ks. płk. Jana Pajkerta (m.in. naczel-
nego kapelana wojsk polskich w okresie od 
listopada 1918 roku do lutego 1919 roku).

W przeddzień marynarskiego święta, odbył 
się uroczysty capstrzyk ulicami Gdyni oraz 
złożono kwiaty w miejscach pamięci.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

W dniu Wszystkich Świętych – w asyście 
wojskowej – oddano cześć marynarzom, 

którzy odeszli na wieczną wachtę. Złożono 
kwiaty i zapalono znicze, w tym w Kwaterze 
Pamięci Cmentarza MW w Gdyni-Oksywiu, 
gdzie spoczywa adm. floty Józef Unrug. 

Odwiedzono także miejsce spoczynku 
wiceadm. Kazimierza Porębskiego na Cmen-
tarzu Powązkowskim w Warszawie. W Baninie 
zapalono znicze i wystawiono wartę honorową 

przy grobie dowódcy MW adm. floty Andrzeja 
Karwety, który zginął w katastrofie lotniczej 
samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. Na 
Cmentarzu Komunalnym w Gdyni-Witominie 
oddano hołd adm. floty Romualdowi Wadze 
oraz patronowi 3. FO – kmdr. Bolesławowi 
Romanowskiemu. Na Cmentarzu Wojennym 
w Gdyni-Redłowie upamiętniono dowódcę 
Rejonu Umocnionego Hel kadm. Włodzimierza 
Steyera. Cześć Ich Pamięci!

Na wiecznej wachcie

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Karty historii jednostka zaczęła 
zapisywać w 1969 roku, wraz  
z utworzeniem 43. Kompanii Sape-
rów 9. Flotylli Obrony Wybrzeża, 

w miejscowości Hel-Bór. W 1981 roku jed-
nostka zmieniła nazwę na 43. Batalion Sape-
rów, a następnie (w 2006 roku) została prze-
bazowana do Rozewia i podporządkowana  
3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Spektrum zadań jednostki jest dość szerokie – 
podkreśla dowódca 43. Batalionu Saperów 
kmdr por. Sebastian Sochoń. Najważniejsze 
z nich to: ustawianie przeciwdesantowych  
zapór minowych  w przybrzeżnej strefie morza, 
budowa zapór inżynieryjnych, prowadzenie 
prac fortyfikacyjnych, rozminowywanie terenu 
(obiektów wojskowych i cywilnych), wykony-
wanie niszczeń, a także udział w zwalczaniu 
skutków klęsk żywiołowych.

W skład jednostki (od 2011 roku) wchodzi 
pododdział chemiczny, przeznaczony do reali-
zowania przedsięwzięć umożliwiających wyko-
nanie zadań przez zespoły okrętów i jednostki 
brzegowe – w warunkach: zagrożenia skażeniami, 
użycia broni masowego rażenia przez przeciw-
nika oraz skażeń środkami promieniotwórczymi, 
biologicznymi i chemicznymi.  

Jednym z pododdziałów batalionu jest  
36. Patrol Saperski, który wykonuje zadania 
związane z podejmowaniem – w trybie interwen-
cyjnym – przypadkowo znalezionych (np. w czasie 
prac budowlanych) przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych, a także zabezpiecza szkole-
nia z użyciem granatów ręcznych. Kompania 
saperów prowadzi m.in. działania planowe i nie-

W czasie pokoju pluton transporterów  
pływających jest angażowany do usuwania 
(m.in.) skutków klęsk żywiołowych. Sprzęt służy 
do ewakuacji ludzi i zwierząt z terenów zala-
nych oraz do udrażniania rzek, zblokowanych 
powalonymi drzewami (w zeszłym roku 
udrażniano Brdę). Regularnie odbywamy 
szkolenia specjalistyczne – informuje kpt. mar. 
Łukasz Rakwał, dowódca kompanii saperów. 
Sprawdzamy siły i środki do reagowania kry-
zysowego, w razie wystąpienia np. powodzi, 
śnieżyc lub konieczności ewakuacji. Staramy 
się nie dać zaskoczyć przyrodzie.

Szkolenie jest stałym elementem życia  
w każdej jednostce wojskowej. Żołnierze bata-
lionu biorą udział w różnego rodzaju kursach  
doskonalących i podnoszących kwalifikacje, 
organizowanych w: uczelniach wojskowych, 
centrach szkolenia i ośrodkach szkolenia spe-
cjalistycznego – mówi kmdr por. Sebastian 
Sochoń. Zdobywanie przez kadrę wiedzy 
i umiejętności niezbędnych na zajmowanym 
stanowisku przekłada się na poziom realizacji 
zadań oraz funkcjonowanie całej jednostki.

5 0  l a t  4 3 .  b a t a l i o n u  s a p e r ó w

FO
T.

 R
ad

o
sŁ

aW
 p

io
CH

, a
RC

H
iW

uM
 4

3.
 B

sa
p

planowe, polegające na oczyszczaniu z przed-
miotów wybuchowych i niebezpiecznych wy-
branych terenów wojskowych, przeznaczonych 
do przekazania poza resort obrony narodowej. 

Od stycznia do połowy grudnia patrol  
saperski interweniował 248 razy. W czasie 
tych akcji wykryto i zlikwidowano łącznie 
9784 sztuki amunicji, pocisków, bomb i grana-
tów. Jest to praca bardzo niebezpieczna – podej-
mujemy i niszczymy przedmioty wybuchowe  
i niebezpieczne. Ryzyka nie możemy wykluczyć, 
ale możemy je zminimalizować, przestrzegając  
ściśle przepisów bezpieczeństwa – wyjaśnia 
dowódca patrolu saperskiego st. chor. sztab. 
mar. Marcin Stańczyk. Służą ze mną żołnierze 
z dużym doświadczeniem saperskim i rozległą 
wiedzą specjalistyczną. Patrol saperski prowadzi 
również zajęcia profilaktyczne w placówkach 
edukacyjnych, mające na celu uświadomienie 
dzieciom, że niektóre przedmioty (znalezione  
w trakcie beztroskiej zabawy) mogą być niebez-
pieczne. Wybrzeże ma bogatą historię militarną, 
stąd liczba zgłoszeń o niebezpiecznych znale-
ziskach co roku jest znaczna.

Złoty jubileusz w Rozewiu
Historycznie jest spadkobiercą zadań 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów oraz 115. Kompanii 
Eksploatacyjno-Naprawczej w Wejherowie. 43. Batalion Saperów w Rozewiu – jedna z dwóch 
jednostek inżynieryjnych w MW –  świętował (21 listopada) pięćdziesięciolecie działalności.
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Grupa nurków jest wyposażona w najnowszy 
sprzęt, umożliwiający prowadzenie inżynieryj-
nych prac podwodnych (np. cięcie i spawanie). 
Nurkowie batalionu realizowali zadania na 
rzecz jednostek Marynarki Wojennej oraz 
Urzędu Morskiego – w portach: Gdyni, 
Gdańska, Helu oraz Ustki.  

Akcje z udziałem batalionu obejmują m.in.: 
wyburzenie wieżowca w Gdańsku (w 1995 roku), 
którego konstrukcja została naruszona 
wybuchem gazu; wyburzenie (w 1999 roku) 
części budynku byłej elektrociepłowni, na po-
trzeby Filharmonii Bałtyckiej; odbudowanie 
pomostów spacerowych – w ośrodku „Mewa” 
w Juracie i w Harcerskim Ośrodku Morskim 
w Pucku. W latach 1997-2000 przeprowadzono 
kompleksowe oczyszczanie terenu Półwyspu 
Helskiego, w trakcie którego podjęto i zneutrali-
zowano ponad 53 tys. różnego rodzaju przed-
miotów wybuchowych i niebezpiecznych. 
W 2009 roku usunięto materiały niebezpieczne 
z terenu Westerplatte, a w 2018 roku – 
z cmentarza MW na Oksywiu.  

Saperzy realizują ok. 300 zgłoszeń rocznie – 
związanych ze znalezieniem, podjęciem 
oraz neutralizacją przedmiotów wybuchowych 
i niebezpiecznych. Jedna z akcji patrolu saper-
skiego miała miejsce 19 grudnia tego roku, 
kiedy to podjął on i zabezpieczył pocisk moź-
dzierzowy kal. 82 mm oraz 3 sztuki amunicji 
strzeleckiej, znalezione w trakcie wykonywania 
prac budowlanych przy ul. Morskiej w Gdyni.

codziennego użytku. Znaleziska te – bezcenne 
do zachowania historii – przekazują Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni. W tym roku 
było to prawie 500 przedmiotów. 

Święto jednostki to również szczególna 
okazja do wręczenia medali i okolicznościowych 
nagród wyróżniającej się w służbie i pracy 
kadrze oraz pracownikom wojska. Decyzją 
ministra obrony narodowej Mariusza Błasz-
czaka, srebrny medal „Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju” otrzymał st. chor. sztab. mar. 
Zbigniew Sękowski. Brązowym medalem „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju” uhonorowano 
bosm. Karola Cieślaka oraz st. mar. Daniela 
Szornaka. Ponadto, dowódca 43. Batalionu 
Saperów wyróżnił kmdr. ppor. Sebastiana 
Tesarowskiego tytułem honorowym „Za-
służony Żołnierz RP” z odznaką w III stopniu. 

Wśród zaproszonych gości byli: szef Zarządu 
Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzaju 
Wojsk DG RSZ płk Marek Wawrzyniak, szef 
szkolenia 3. FO kmdr dr Kazimierz Pulkowski, 
prezes Stowarzyszenia Oficerów MW RP 
(były szef szkolenia MW) wiceadm. w st. spocz. 
Maciej Węglewski, dowódcy zaprzyjaźnio-
nych jednostek MW, byli dowódcy i żołnierze 
batalionu oraz przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych. 

*    *    *
Mogę stwierdzić – z pełnym przekonaniem – 

że jestem pewny swoich żołnierzy, którzy są 
w stanie sprostać najbardziej złożonym 
wyzwaniom – z dumą podkreślił kmdr por. 
Sebastian Sochoń. Właściwe motywowanie 
podwładnych do działania przekłada się na 
satysfakcję z realizacji postawionych zadań.

Warto dodać, że w 2010 roku jednostka 
zdobyła tytuł honorowy „Przodujący Oddział 
Wojska Polskiego”, za uzyskanie wysokich 
wyników w działalności służbowej.

*    *    *
Podczas uroczystej zbiórki na placu apelo-

wym – z okazji 50. rocznicę utworzenia 
43. Batalionu Saperów – dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec po-
dziękował kadrze oraz pracownikom wojska 
tej jednostki za trud i wysiłek, jaki wkładają 
w codzienną służbę i pracę. Życzył im żoł-
nierskiego szczęścia, a także satysfakcji ze 
wzorowego wypełniania zadań. 

Honorowym gościem uroczystości był 
kmdr w st. spocz.  Andrzej Lipiński – absolwent 
Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych, 
jeden z pierwszych żołnierzy, którzy 50 lat 
temu rozpoczęli służbę w 43. Kompanii 
Saperów. W odczytanym i złożonym na ręce 
dowódcy batalionu piśmie przypomniał: Po-
wojenne rozminowywanie kraju zebrało krwawe 
żniwo. Wśród 632 ofiar – 44 to koledzy saperzy 
z Marynarki Wojennej. Chylę czoła przed 
uczestnikami powojennych akcji rozminowy-
wania kraju, z których nie wszyscy wrócili do 
koszar, a potem do swoich domów i rodzin. 
Hołd oddaję kolegom – współtowarzyszom 
służby w batalionie, którzy odeszli na wieczną 
wachtę.  

W uroczystości uczestniczył wicedyrektor 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
Tomasz Szturo, który podkreślił wagę działań 
batalionu także dla najnowszej historii Polski. 
Saperzy nadal znajdują w ziemi historyczne 
elementy uzbrojenia, hełmy, a także przedmioty 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Przyszłemu dowódcy H-12 mł. chor. mar. 
Grzegorzowi Ciesierskiemu towarzyszyła 
jego załoga (na „Semku” będzie dziesięciu  
marynarzy, mających doświadczenie w służbie 
na holownikach). Duże znaczenie ma dla nich 
to, że będą służyć na nowoczesnej jednostce.

*    *    *
Holowniki typu B860 są przeznaczone 

(m.in.) do: zabezpieczenia bojowego oraz 
wsparcia logistycznego na morzu i w portach, 
wykonywania działań związanych z ewakuacją 
techniczną, wsparcia akcji ratunkowych (SAR), 
transportu osób i zaopatrzenia, neutralizowania 
zanieczyszczeń i podejmowania z wody mate-
riałów niebezpiecznych. Uciąg holowników 
ma wynosić ponad 35 ton. Jednostki mogą być 
użytkowane przy dużym zalodzeniu akwenów. 

Są przystosowane do przewożenia 
ładunków drobnicowych o łącznej 
masie do 4 ton.

Długość całkowita H-12 „Semko” 
wynosi 29,2 m, a szerokość – 10,4 m. 
System napędowy stanowią dwa silniki 
o mocy 1200 kW każdy i dwa pędniki 
azymutalne. Wyporność całkowita 
holownika wynosi 490 ton.

W 2020 roku planowane jest zwodo-
wanie holownika H-3 „Leszko” i H-13 
„Przemko” (pozostałe jednostki 
to: H-1 „Gniewko”, H-2 „Mieszko” 
oraz H-11 „Bolko”).

Obecnie gdańska stocznia Remon-
towa Shipbuilding S.A. realizuje także 

budowę dwóch niszczycieli min projektu 258 
(Kormoran II). W październiku zwodowano 
„Albatrosa”, a pod „Mewę” – trzecią jednostkę 
serii – położono stępkę. Pierwszy niszczyciel 
min tego typu – ORP „Kormoran” – jest 
w służbie od 28 listopada 2017 roku. 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

W okolicznościowym wystąpieniu 
inspektor Marynarki Wojennej 
wiceadm. Jarosław Ziemiański 
podziękował budowniczym 

holownika H-12 „Semko” oraz podkreślił, że 
stanowi on nową generację jednostek pomoc-
niczych. Po zakończeniu projektu – budowy 
sześciu jednostek typu B860 i ich wejściu do 
linii – zwiększą one zdolność do 
zabezpieczenia działań, zarówno 
sił własnych jak i sojuszniczych. 
Obecnie użytkowane holowniki po 
2020 roku będą wycofywane 
(stopniowo) z linii i zastępowane 
tymi, które są teraz w fazie budowy 
i przygotowania do służby.

Prezes stoczni Remontowa Ship-
building S.A. Marcin Ryngwelski 
przyjął symboliczny meldunek 
budowniczego jednostki Rafała 
Dobrowolskiego o gotowości do wo-
dowania „Semka” oraz podkreślił 
(w wystąpieniu) istotny udział 
gdańskich stoczniowców w moder-
nizacji polskiej floty wojennej. 

Poświęcenia holownika H-12 dokonali: 
dziekan prawosławny MW ks. kmdr Daniel 
Popowicz, dziekan ewangelicki MW ks. kmdr 
por. Marcin Plicha oraz kapelan 3. Flotylli 
Okrętów ks. kpt. mar. Artur Samsel.

W kulminacyjnym momencie uroczystości, 
matka chrzestna „Semka” mgr inż. Marzena 

Nadaję ci imię „Semko”
W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku odbył się – 
20 listopada – chrzest i wodowanie czwartego, z serii sześciu, 
holownika typu B860 dla Marynarki Wojennej. Nowa jednostka 
wejdzie w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Gańcza (dyrektor Zespołu Szkół Morskich 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu) 
wypowiedziała tradycyjną formułę „Płyń po 
morzach i oceanach świata, sław imię polskiego 
stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci 
imię Semko”. W wystąpieniu podkreśliła, jak 
duże znaczenie ma dla niej udział w ceremo-
nii oraz zaznaczyła, że jest to wyróżnienie dla 

kierowanej przez nią placówki oświatowej, 
kultywującej polskie tradycje morskie.  

Wśród uczestników wydarzenia obecni byli: 
dowódca 8. FOW kadm. Piotr Nieć, ówczesny 
szef Szefostwa Techniki Morskiej Inspektora-
tu Uzbrojenia kmdr Krzysztof Olejniczak 
oraz dowódca 12. Dywizjonu Trałowców 
kmdr por. Roman Lisowski.
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Po ponad pół wieku wyjątkowej służby, na niszczycielu min ORP „Mewa” 
po raz ostatni opuszczono biało-czerwoną banderę. Ceremonia odbyła się 
30 grudnia w 13. Dywizjonie Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety.

Żegnaj, „Mewo”

Zgodnie z ceremoniałem morskim, 
po uroczystym opuszczeniu bandery 
wojennej i proporca MW na „Mewie”, 
zostały one przekazane na ręce 

inspektora Marynarki Wojennej wiceadm. 
Jarosława Ziemiańskiego. 

Ostatnie opuszczenie bandery, to moment 
pożegnania okrętu – podkreślił inspektor MW. 
ORP „Mewa” żegnamy z wyprężoną piersią 
i głową uniesioną wysoko. Możemy śmiało 
powiedzieć, że w okresie swojej służby zrobił 
zdecydowanie więcej niż założyli jego projek-
tanci. Okręt i jego kolejne załogi wykonały 
założony plan nie w stu, ale w co najmniej 
kilkuset procentach. 

Zdaniem obecnego dowódcy 13. DTR 
kmdr. por. Jarosława Iwańczuka, „Mewa” 
miała swoją duszę (w 2006 roku został jej 
dowódcą), przyciągała do siebie nadzwyczajne 
i ważne wydarzenia. Jako pierwszy polski 
okręt podniosła flagę NATO, a wcześniej 
gościł na jej pokładzie papież Jan Paweł II. 

Głos zabrał również ostatni dowódca okrętu 
kpt. mar. Bartosz Fijałkowski – zaznaczając, 
że to trudne przeżycie dla tych wszystkich, 
którzy są związani z ORP „Mewa”. Przez 
ponad 52 lata służby okręt przebył przeszło 
800 tysięcy mil morskich, zrealizował ponad 
tysiąc misji oraz wykonał niezliczoną liczbę 
zadań. Jednak nie moglibyśmy dzisiaj mówić 
o tak wielu osiągnięciach i sukcesach, gdyby 
nie jego załoga – podkreślił. Dziękuję byłym 
dowódcom okrętu oraz wszystkim członkom 
załogi, którzy z wielkim poświęceniem i odda-

W uroczystości wzięli udział: dowódca 
8. FOW kadm. Piotr Nieć, dowódca 3. FO 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec, rektor-
-komendant AMW kadm. prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht oraz byli dowódcy okrętu 
i członkowie jego załogi. Ceremonia odbyła się 
z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej MW 
oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW. 

ORP „Mewa” powstał w nieistniejącej już 
Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, jako 
trałowiec typu Orlik (projekt 206F, oznacze-
nie kodowe NATO: Krogulec). Imię nadała 
mu matka chrzestna Irena Ciećkowska, pod-
czas wodowania 22 grudnia 1966 roku. Okręt 
(o numerze burtowym 623) wszedł w skład 
13. Dywizjonu Trałowców dawnej 9. Flotylli 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

niem wykonywali swoje obowiązki. „Mewa” 
był dla was nie tylko miejscem pracy i służby, 
ale także i domem. Dzięki waszemu wysiłkowi, 
niszczyciel min ORP „Mewa” realizował – do 
ostatnich chwil – zadania na morzu, będąc 
w pełnej sprawności technicznej i godnie 
reprezentując polską Marynarkę Wojenną.

Bandera wojenna i proporzec MW z „Mewy” 
trafią do zbiorów Muzeum Marynarki Wojen-
nej w Gdyni, natomiast wycofaną z linii jed-
nostkę przejmie Agencja Mienia Wojskowego, 
która zadecyduje o jej dalszym losie. Stare 
jednostki projektu 206 FM będą zastąpione 
przez niszczyciele min typu Kormoran II.

Obrony Wybrzeża, stacjonującej w Helu. 
Jego pierwszym dowódcą został  kpt. mar. 
Marian Brzeziński. Po rozwiązaniu 9. FOW, 
w 2006 roku jednostkę przyporządkowano 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża. W grudniu 
2002 roku na ORP „Mewa” załopotała flaga 
NATO. Jednostka kilkakrotnie wchodziła 
w skład stałych zespołów sił obrony przeciw-
minowej NATO. Wcześniej okręt został uno-
wocześniony i przekształcony w niszczyciel 
min. W 2000 roku „Mewa” zdobyła miano 
najlepszego okrętu Marynarki Wojennej.
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*     *     *
Po raz pierwszy w historii obchodów Dnia 

Podchorążego w AMW – podczas apelu 
porannego – odbyło się uroczyste ślubowanie, 
które złożyło 185 uczniów gdańskiego 
Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego 
„Spartakus”.

W ramach podchorążackiego święta, zor-
ganizowano zawody sportowe o „Puchar 
Honorowego Rektora-Komendanta AMW”. 
Reprezentacje studentów cywilnych rywali-
zowały w sztafecie biegowej, piłce siatkowej 
i turnieju rzutów do kosza, a także 

w dyscyplinach „marynarskich” – 
walce na bomie oraz przeciąganiu liny. 
Przeprowadzono również konkurs 
wiedzy na temat „Marynarka Wojenna 
wczoraj i dziś”. Jego zwycięzcą 
został mat pchor. Michał Kaszeta.

W przeddzień głównych obchodów 
Dnia Podchorążego – 28 listopada – 
zorganizowano dzień otwarty uczelni. 
Do zwiedzania udostępniono nowo-
czesne pracownie i gabinety dydaktycz-
ne. Osoby zainteresowane nauką 
w gdyńskiej Akademii Marynarki 
Wojennej miały znakomitą okazję do 
zaznajomienia się ze szkołą oraz 

kadrą i studentami. 
Tydzień wcześniej – 22 listopada – miał 

miejsce tradycyjny Bal Podchorążego, w którym 
uczestniczyli przyszli oficerowie, kadra 
dowódcza i dydaktyczna oraz zaproszeni goście. 
W tym roku, razem ze studentami wojskowymi 
AMW bawiły się delegacje uczelni morskich 
z: Bułgarii, Danii, Holandii i Niemiec. 

Podczas uroczystego apelu rektor-
-komendant AMW kadm. prof. dr 
hab. Tomasz Szubrycht podkreślił, 
jak ważne jest kultywowanie chlub-

nych tradycji orężnych oraz trwała pamięć 
o tych, którzy rozpoczęli powstanie listopa-
dowe, a następnie dzielnie w nim walczyli. 
W przemówieniu przywołał słowa „Warsza-
wianki”, pieśni z 1831 roku, jako od-
dające myśli i uczucia kadetów 
Szkoły Podchorążych Piechoty – ini-
cjatorów szturmu na Belweder, sie-
dzibę Wielkiego Księcia Konstantego, 
dowódcy wojsk Królestwa Polskiego.

Zostały wręczone okolicznościowe 
nagrody i wyróżnienia. Uhonorowa-
no tytułem „Wzorowy Podchorąży” 
najlepszych studentów wojskowych  – 
za wybitne osiągnięcia w nauce 
i sporcie oraz duże zaangażowanie 
w działalność społeczną, a także godne 
reprezentowanie uczelni. 

Nastąpiło symbolicznie przejęcie 
władzy nad uczelnią przez podchorążych. 
Funkcję honorowego rektora-komendanta 
AMW objął bsm. pchor. Michał Grozalski. 
Honorowym prorektorem ds. wojskowych 
został bsm. pchor. Bartosz Wawrzyniak, na-
tomiast honorowym dowódcą batalionu 
szkolnego – bsm. pchor. Jakub Elgas. 

W trakcie przemówienia, honorowy rektor-
-komendant AMW przekazał wszystkim 
studentom wojskowym – zarówno polskim 
jak i zagranicznym – życzenia licznych 
sukcesów oraz satysfakcji w życiu zawodo-
wym i prywatnym. 

Uczczono pamięć poległych i zamordo-
wanych podchorążych Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej, zapalając znicze i skła-
dając kwiaty przed tablicami pamiątkowymi. 
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Wystawiono posterunek honorowy przed 
obeliskiem poświęconym bohaterom Wester-
platte – zbiorowemu patronowi oksywskiej Alma 
Mater. Uwagę przykuwał pododdział pod-
chorążych w strojach historycznych, nawią-
zujących do okresu powstania listopadowego.

Ciemne niebo nad uczelnią rozświetlił 
pokaz sztucznych ogni. Uroczystą zbiórkę 

zakończył występ Orkiestry Reprezentacyj-
nej Marynarki Wojennej oraz defilada pod-
oddziałów AMW. 

W okolicznościowym apelu uczestniczyli: 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. 
Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża kadm. Piotr Nieć, dowódcy 
jednostek Garnizonu Gdynia, kadra naukowo-
-dydaktyczna i pracownicy uczelni.

Dzień Podchorążego
W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni upamiętniono – 
29 listopada – 189. rocznicę wybuchu powstania listopadowego. 
Zgodnie z tradycją, studenci wojskowi przejęli symboliczną władzę 
nad uczelnią. Obchody Dnia Podchorążego zwieńczył wieczorny apel.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Panu kmdr. por. rez. Cezaremu Braciszewskiemu
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 
oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci

MATKI

składa dowódca, kadra i pracownicy 
3. Flotylli Okrętów

Panu kmdr. por. rez. dr. Sławomirowi Kudeli
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

składa dowódca, kadra i pracownicy wojska 
3. Flotylli Okrętów

Na wieczną wachtę odszedł 
kmdr w st. spocz. Tadeusz Gracjan Jurewicz

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składa szef, kadra i pracownicy
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Panu kmdr. por. rez. Cezaremu Braciszewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MATKI

składają pracownicy 
Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego MW

Flotylla z Krakowa

Działająca na Wiśle flotylla rzeczna 
była zalążkiem przyszłej Marynarki 
Wojennej. Powstała zanim Polska 

odzyskała niepodległość – dwa tygodnie 
przed tym wydarzeniem, a blisko cztery 
przed rozkazem Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego (z 28 listopada 1918 roku), który 
nakazywał utworzenie „marynarki polskiej”. 

Jej powstanie było związane z przejęciem 
dowództwa na obszarze Galicji Zachodniej 
(1 listopada 1918 roku) przez gen. Bolesława 
Roję i zorganizowaniem tam polskich jednostek 
wojskowych. Jednym z jego rozkazów (wyda-
nych już tego samego dnia) było uczynienie 
kpt. Władysława Nawrockiego komendantem 
Flotylli Wiślanej – Sztabs-kapitan Władysław 
Nawrocki obejmuje rozkazem komendy wojsk 

potrzeby wykonywanych zadań patrolowych 
i transportowych. Początkowo, przejęty przez 
marynarzy polskiej Flotylli Wiślanej tabor 
pływający (statki 
oraz motorówki) 
został ulokowany 
w Krakowie. Następ-
nie przebazowano go 
do Modlina, gdzie 
dołączył do innych 
jednostek pływają-
cych, wcielonych do 
służby pod polską 
banderą w stacjonu-
jącej tam flotylli rzecznej. 

*    *    *
Pierwszy komendant Flotylli Wiślanej

kpt. Władysław Nawrocki pozostał na tym 

Dowódca Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie gen. Bolesław Roja 
wyznaczył – 1 listopada 1918 roku – kpt. Władysława Nawrockiego na 
stanowisko komendanta Flotylli Wiślanej. Głównym zadaniem nowej 
formacji było przejęcie taboru pływającego byłej austro-węgierskiej 
flotylli rzecznej (Kaiserliche und Königliche Weichsel Flotille).

stanowisku do 16 stycznia 1919 roku. Wtedy, 
na własną prośbę, przeszedł do Dowództwa 
Okręgu Generalnego w Kielcach i 26. Pułku 

Piechoty. Sprawowa-
nie funkcji dowódcy 
pierwszej formacji 
rzecznej pod biało-
-czerwoną banderą 
było tylko momentem 
w jego karierze woj-
skowej. Mimo to, jest 
jedną z ważniejszych 
postaci na kartach 
historii Marynarki 

Wojennej – tworzonej w 1918 roku od podstaw, 
w niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej.

polskich, komendę flotylli i żeglugi na Wiśle. 
Kraków, dnia 1 listopada 1918 roku. 

W skład flotylli weszły jednostki służące 
w austro-węgierskiej marynarce wojennej. 
Wśród nich były – przejęte od prywatnych 
armatorów – statki parowe, które uzbrojono na 
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Podstawowym zadaniem gdyńskiego 
Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” 
jest realizowanie szerokiego pro-
gramu działań na rzecz upowszech-

niania dorobku i tradycji morskiego rodzaju 
sił zbrojnych.

Naszą pracą przyczyniamy się do kreowania 
pozytywnego wizerunku Marynarki Wojennej – 
nie tylko w środowisku wojskowym, ale rów-
nież wśród mieszkańców i turystów. Tworzymy 
przestrzeń i warunki dla różnych inicjatyw 
i projektów kulturalnych oraz artystycznych, 
wypełniających misję placówki. Kluczowe 
jest jednak zaangażowanie w to kadry instruk-
torów i pracowników klubu – podkreśla 
kmdr por. Klaudiusz Nowaczyk, stojący na 
czele „Riwiery” od 2011 roku.

Do dyspozycji instruktorów klubu i ich 
podopiecznych są: pracownia plastyczna, studio 
filmowo-fotograficzne i gabinety metodyczne. 
Dla kadry i pracowników wojska są organizo-
wane (m.in.) plenery malarskie. Klub dyspo-
nuje także biblioteką o bogatych zbiorach 
oraz przytulną czytelnią. 

W coraz większym stopniu stawiamy na 
młodzież. Młodzi ludzie chętnie uczestniczą 
w naszych zajęciach, nawet ci  najmłodsi. 
Prowadzimy różnego rodzaju kółka zain-
teresowań, wśród nich – muzyczne, szachowe, 

taneczne i językowe. Wachlarz naszych przed-
sięwzięć dla dzieci i młodzieży jest ogromny – 
podkreśla kierownik klubu. W przyszłości, to 
oni będą zasilać kadry Marynarki Wojennej. 
Chcemy pokazać im tę morskość i rangę 
zawodu marynarza na Wybrzeżu.

Instruktorka tańca Agnieszka Bzoma-
-Żebrowska (dawna podopieczna „Riwiery”)
prowadzi grupę dziecięcą „Małe Róże” oraz 
zespół „Formacja Be4Art”, a także zajęcia dla 
osób dorosłych i seniorów. Jej podopieczni 
zostali wyróżnieni (m.in.) Nagrodą Ministra 
Obrony Narodowej, podczas tegorocznych 
Manewrów Artystycznych Wojska Polskiego 
w Bielsku-Białej, za etiudę taneczno-teatralną 
„W cieniach wolności” – o patriotycznym 
przekazie, poruszającą tematykę powstania 
warszawskiego. Przez taki rodzaj sztuki – taniec 
czy teatr ruchu – podopieczni poznają promo-
wane przez nas wartości oraz ich związek 
z wojskiem i morzem – tłumaczy instruktorka 
tańca. Przedstawiają zdarzenia związane ze 
środowiskiem morskim. Tancerze ruchem lub 
pozą pokazują – na przykład – elementy okrętu 
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Od ponad 70 lat nieprzerwanie stanowi ważny punkt na kulturalno-oświatowej mapie Trójmiasta. 
Zlokalizowany nad brzegiem morza, w eleganckim budynku przedwojennego hotelu, jest nieodłączną 
częścią krajobrazu Gdyni. Jako placówka wojskowa, obecnie podlega 3. Flotylli Okrętów.

albo sztorm. Chcemy też uświadamiać, że 
ruch jest potrzebny wszystkim – zarówno 
dzieciom jak i dorosłym. Bez niego tracimy 
zdrowie i energię. 

Przestrzeń dla sztuki 
„Riwiera” jest miejscem spotkań miesz-

kańców Trójmiasta z nietuzinkowymi postacia-
mi świata kultury, nauki, dziennikarstwa 
oraz polityki. Przestrzenią dla interesujących 
i inspirujących rozmów jest cykl spotkań 
„Biesiady literackie”. Interesującą i cenioną, 
cykliczną imprezą muzyczną jest „Koktajl 
artystyczny”. Wykonawcy prezentują szeroki 
repertuar gatunków muzycznych – od klasycz-
nych standardów jazzowych po utwory
popularne. W klubie jest organizowany rów-
nież coroczny Festiwal Kolęd i Pastorałek 
Wojska Polskiego „Nadmorska kolęda”.

W „Małej galerii im. adm. floty Andrzeja 
Karwety” jest eksponowana twórczość trój-
miejskich artystów i podopiecznych klubu – 
fotografia, malarstwo, rysunek i rzeźba. To 
tam są organizowane najważniejsze ekspozycje 

Występ Zespołu Wokalnego Klubu MW 
„Riwiera” podczas „Narodowego czytania” 

na Okręcie-Muzeum ORP „Błyskawica” 

Gdyńska legenda
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Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”
jest częścią bogatej gdyńskiej historii. 
Funkcjonujemy prawie 75 lat, a sam 

budynek skończy (w 2024 roku) 100 lat. 
Jest swoistą kapsułą czasu, zbierającą 

dokonania moich poprzedników – 
byłych i obecnych pracowników klubu 
oraz marynarskiej braci, która przez 

lata prezentowała tutaj swoje dzieła, 
organizowała występy artystyczne, 

bawiła się. Ta nić nie została 
przerwana, jest cały czas – podkreśla 
kierownik klubu kmdr por. Klaudiusz 

Nowaczyk. W ostatnich latach 
poszerzyliśmy ofertę kulturalną. Mamy 

nowe pomysły na aktywizację 
środowiska wojskowego i mieszkańców 

miasta. Nasz klub jest swoistym 
pomostem łączącym społeczeństwo 

z Marynarką Wojenną.

oraz wernisaże wystaw. Wśród dzieł prezen-
towanych w małej galerii znajdują się obrazy 
autorstwa marynistów – Zbigniewa Litwina 
oraz Andrzeja Sobieraja, a także popularnych 
i uznanych rysowników – Andrzeja Mleczki 
oraz Zbigniewa Jujki.

Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” 
współpracuje (m.in.) z Klubem 3. FO na 
Oksywiu oraz z Wydziałem Kultury Urzędu 
Miasta Gdynia. Przez lata z „Riwierą” współ-
pracowały także inne organizacje i instytu-
cje, wśród nich – Liga Morska i Rzeczna oraz 
Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa. 

W ramach klubu (od 1957 roku) funkcjonuje 
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego Marynarki Wojennej. 
Przedsięwzięcia pod patronatem PTTK służą 
upowszechnianiu kultury oraz poszerzaniu 
wiedzy o regionie nadmorskim, a także in-
tegrowaniu środowisk – MW i cywilnego.

Zespół Wokalny Klubu MW „Riwiera” 
powstał w styczniu 2003 roku, jako następca 
Zespołu Estradowego MW „Flotylla”. Letnie 
występy dla mieszkańców Trójmiasta i tury-
stów odbywają się (m.in.) na pokładzie Okrętu-
-Muzeum ORP „Błyskawica”. W ciągu roku 
artyści grają kilkadziesiąt koncertów na 
scenach krajowych i zagranicznych. Zespół 
był wielokrotnie nagradzany na konkursach 
Marynarki Wojennej i Wojska Polskiego oraz 
podczas ogólnopolskich przeglądów piosenki.

Nasz repertuar skupia się na pieśniach 
mówiących o morzu, ale wcale się do niego 
nie ogranicza – wyjaśnia Waldemar „Witek” 
Klein, solista związany z „Riwierą” od 18 lat. 

Artyści klubu występują podczas imprez 
okolicznościowych i kulturalnych Marynarki 

Kiedy gramy koncerty mieszane, zdarza się 
nam przebierać dwa, trzy razy w trakcie 
występu, by oddać charakter utworów.

Historia budynku klubu sięga 1921 roku, 
kiedy lwowska spółka „Riwiera Polska” roz-
poczęła budowę hotelu, według projektu 
Władysława Granowskiego. Zadaniem spółki 
było: „…wybudować w Gdyni budynek syste-
mu hotelowego. Urządzenie w tym budynku 
pensjonatu i restauracji. Prowadzenie go we 
własnym zarządzie, urządzenie plaży nad 
morzem wraz z kąpielami słonecznymi oraz 
urządzenie parku zabawowego…”. Otwarty 
w 1924 roku budynek stanął w Gdyni u pod-
nóża Kamiennej Góry. Ekskluzywny hotel 
posiadał elegancką restaurację, ogródek 
kawiarniany, taras widokowy na piętrze, 
a z czasem – korty tenisowe i własny postój 
taksówek. Miejsce było bardzo popularne na 
rozrywkowej mapie Gdyni. Aby zdobyć 
pokój w „Riwierze Polskiej”, rezerwację na-
leżało wykonać wiele miesięcy wcześniej. Po 
wojnie, Marynarka Wojenna przejęła elegancki 
lokal. W grudniu 1950 roku powołano Dom 
Oficera Marynarki Wojennej. Przedwojenny 
budynek „Riwiery Polskiej” został jego siedzibą. 
W 1973 roku nazwę zmieniono na Klub 
Marynarki Wojennej, a w 1993 roku nazwę 
klubu rozszerzono o historyczny człon – 
„Riwiera”. Sześć lat później budynek został 
wpisany do rejestru zabytków. 

Kadra i pracownicy klubu podkreślają, że 
odczuwają dużą satysfakcję i dumę z faktu, że 
mogą służyć i pracować w miejscu tak pięk-
nym i szczególnym dla Gdyni.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Wojennej, prezentując szeroki wachlarz 
utworów – pieśni wojskowe i patriotyczne, 
szanty, piosenki rozrywkowe oraz piosenki 
dla dzieci. 

Dla naszych słuchaczy jesteśmy, ponie-
kąd, ambasadorami Marynarki Wojennej. 
Naszą „morskość” podkreślamy nie tylko 
słowami utworów, ale i wizualnie – mamy 
kostiumy szantowe, mundury i stroje galowe – 
mówi Joanna Gorczyca, solistka zespołu. 
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Wzdłuż brzegów Kanału La 
Manche leżą duże porty, które 
mogą służyć do przyjęcia 
zarówno sił wzmocnienia jak 

i zaopatrzenia. Po stronie francuskiej leżą: 
Hawr, Cherbourg, Boulogne-sur-Mer, Calais 
i Dunkierka. Po stronie brytyjskiej: Dover, 
Portsmouth, Plymouth i Southampton. Kanał 
łączy także duże porty położone w południowej 
części Morza Północnego, takie jak Rotterdam 

dowództwami: Podobszar Nore (przylegający 
do brytyjskiego wojskowego okręgu morskiego 
o takiej samej nazwie), Podobszar Benelux 
(przylegający do wybrzeży Holandii i Belgii) 
oraz Podobszar Plymouth (przylegający do 

brytyjskiego wojskowego 
okręgu morskiego o takiej 
samej nazwie). 

W warunkach pokojo-
wych, dowódca ACCHAN 
nie dysponował żadnymi 
siłami – oprócz Stałego 
Zespołu Sił Trałowo-
-Minowych Kanału STA-
NAVFORCHAN (Standing 
Naval Force Channel), który 
został utworzony 11 maja 
1973 roku (jego głównym 
zadaniem było zapewnienie 
ciągłej obrony przeciw-
minowej państw sojuszu 
w wydzielonych rejonach 
oraz utrzymanie bezpieczeń-
stwa żeglugi przez: po-
szukiwanie, wykrywanie 
i niszczenie niebezpiecz-
nych obiektów podwodnych.

W wypadku zaostrzenia 
sytuacji międzynarodowej 

lub prowadzenia ćwiczeń – Wielka Brytania, 
Holandia i Belgia przekazywały do dyspozy-
cji głównodowodzącego (przewidziane wcześ-
niej w planach) kontyngenty sił zbrojnych. 
Dowódcy ACCHAN były podporządkowane 
(pod względem operacyjnym) następujące 
dowództwa: Dowództwo Podobszaru 

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

Kanał La Manche ma duże znaczenie strategiczne w rejonie północnej Europy. 
Jego powierzchnia wynosi 91,2 tys. km², długość 563 km, średnia szerokość 158 km, a średnia 

głębokość – 48 m. Najwęższe miejsce występuje we wschodniej części (w Cieśninie Kaletańskiej) 
i wynosi 33,3 km, co stanowi najkrótszą odległość między Francją a Wielką Brytanią. Był i nadal jest 

ważnym szlakiem morskim. W przeszłości odgrywał ważną rolę w wielu wojnach i konfliktach, toczonych 
na kontynencie europejskim. Podczas II wojny światowej, w czerwcu 1944 roku, w jego rejonie 

przeprowadzono największą (pod względem użytych sił i środków) operację desantową w historii wojen 
(pod kryptonimem Overlord), mającą na celu otwarcie drugiego frontu w zachodniej Europie. 
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kanału (przez które przebiegały wszystkie trasy 
zaopatrzeniowe); utrzymywanie stałej goto-
wości do prowadzenia działań bojowych 
w tym rejonie; kontrola ruchu okrętów i stat-
ków; zapewnienie bezpieczeństwa okrętom 

państw NATO; zwalczanie okrętów podwod-
nych i nawodnych przeciwnika; rozminowanie 
szlaków komunikacyjnych oraz zapewnienie 
obrony powietrznej w strefie Kanału La Manche.

W początkowym okresie, rejon kanału 
podzielono na pięć podobszarów (Benelux, 
Nore, Plymouth, Cherbourg i Brest), z odpo-

Struktury militarne NATO
(okres „zimnej wojny”, cz. 3)

i Hamburg. Przez Kanał La Manche są realizo-
wane liczne połączenia promowe między 
Wielką Brytanią a Francją i Belgią.

Za strefę Kanału La Manche odpowiadało 
(w okresie „zimnej wojny”) dowództwo 
ACCHAN, utworzone – 
w 1952 roku – jako jedno 
z trzech głównych strategicz-
nych dowództw (MNCs). 
Utworzenie tego dowództwa 
wynikało z konieczności 
osiągnięcia kompromisu 
z Wielką Brytanią (po wy-
znaczeniu na Naczelnego 
Dowódcę PSZ Atlantyku 
admirała amerykańskiego). 
Z drugiej strony, aby usatysfak-
cjonować stronę francuską 
(która była przeciwna wy-
znaczaniu na to stanowisko 
admirała brytyjskiego), po-
wołano Komitet Kanału La 
Manche, w którego skład 
wchodzili szefowie sztabów 
sił morskich: Belgii, Francji, 
Holandii i Wielkiej Brytanii. 
Komitet dawał wytyczne bez-
pośrednio Dowódcy Kanału 
La Manche, który był od-
powiedzialny za rejon Kanału La Manche 
i południową część Morza Północnego – aż do 
równoleżnika przebiegającego przez środek 
Półwyspu Jutlandzkiego. Dowódca Połączo-
nych Sił Sojuszniczych Kanału La Manche był 
jednocześnie dowódcą sił morskich Wielkiej 
Brytanii (British Home Fleet) oraz dowódcą 

Połączonych Sił Sojuszniczych Atlantyku 
Wschodniego, gdzie – jako głównodowodzą-
cy – podlegał operacyjnie naczelnemu 
dowódcy Połączonych Sił Sojuszniczych 
Atlantyku (SACLANT). Siedziba dowództwa 
ACCHAN znajdowała się w Northwood. 

Do głównych zadań dowództwa Kanału La 
Manche należało: ochrona linii komunikacyj-
nych w rejonie oraz zapewnienie bezpieczeń-
stwa zachodnim rejonom podejściowym do 

wiednimi dowództwami. Dowództwa 
poszczególnych podobszarów posiadały 
wydzielone siły morskie (dodatkowo, 
dowództwa Podobszaru Nore i Podobszaru 
Plymouth posiadały wydzielone morskie siły 
powietrzne). Pod koniec „zimnej wojny” strefa 
odpowiedzialności – rozciągająca się na cały 
Kanał La Manche, wraz z południowo-
-zachodnią częścią Morza Północnego – była 
podzielona na trzy podobszary z odpowiednimi 

Strefa odpowiedzialności Dowództwa Połączonych Sił Sojuszniczych 
Kanału La Manche (ACCHAN), pod koniec „zimnej wojny”
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Benelux w Den Helder; Dowództwo Pod-
obszaru Nore w Pitreave koło Rosyth; Dowódz-
two Podobszaru Plymouth w Plymouth; 
Dowództwo Połączonych Morskich Sił Powietrz-
nych w Northwood; Dowództwo Morskich Sił 
Powietrznych Podobszaru Nore w Pitreave; 
Dowództwo Morskich Sił Powietrznych Pod-
obszaru Plymouth w Plymouth; Dowództwo 
Stałego Zespołu Sił Trałowo-Minowych – 
STANAVFORCHAN.

Dowódcą Połączonych Sił Zbrojnych Kanału 
La Manche (CINCHAN) był admirał brytyjski, 
który jednocześnie był dowódcą sił morskich 
Wielkiej Brytanii i Połączonych Sił Zbrojnych 
Wschodniego Atlantyku (EASTLANT). 
Sztab był dowodzony przez admirała holen-
derskiego i skupiał przedstawicieli wszystkich 
rodzajów sił zbrojnych (z przewagą oficerów 
morskich i sił powietrznych). 

W czasie wojny, dowódca Połączonych Sił 
Sojuszniczych Kanału La Manche miał dowo-
dzić przydzielonymi siłami, koordynować 
działania bojowe sił morskich i lotnictwa 
bazowego, a także organizować współdziałanie 
z naczelnymi dowództwami Europejskiego 
Teatru Wojny (ETW) oraz Atlantyckiego Teatru 
Wojny (ATW). Był odpowiedzialny za: utrzy-
manie panowania na morzu i przewagi w po-
wietrzu (w swojej strefie odpowiedzialności) 
oraz ustanowienie kontroli nad transportem 
morskim i obronę linii komunikacyjnych. 

Do realizacji wymienionych zadań plano-
wano wydzielenie ponad 100 okrętów bojowych 
oraz ok. 60 samolotów i śmigłowców bazo-
wania lądowego, a także wykorzystanie 
okrętów nawodnych – w składzie okrętowych 
grup poszukująco-uderzeniowych (liczących 
po 2-4 okręty), okrętów podwodnych oraz 
połączonego lotnictwa bazowego. W począt-
kowym okresie wojny wydzielone siły morskie 
planowano przekazać w operacyjne pod-
porządkowanie dowódcom podobszarów: Nore, 
Benelux i Plymouth. Podczas wojny planowano 
utworzenie kilku operacyjnych związków sił 
morskich, włączając w nie okręty nawodne 
z uzbrojeniem rakietowym i okręty podwodne. 
Ich głównym zadaniem miała być: walka z okrę-
tami podwodnymi i nawodnymi przeciwnika, 
ochrona konwojów na przejściu przez rejon 
Kanału La Manche, zabezpieczenie morskich 
operacji desantowych, likwidacja zagrożenia 
minowego, prowadzenie rozpoznania w strefie 
Kanału La Manche oraz wsparcie ogniowe 
wojsk lądowych – prowadzących działania na 
kierunkach nadmorskich. Do wzmocnienia 

tych sił zamierzano użyć Stały Zespół Sił 
Morskich Atlantyku – SNFL. 

Brytyjskie i holenderskie okręty podwodne 
planowano użyć samodzielnie – głównie do 
obrony linii komunikacyjnych. Ich podstawo-
wym rejonem działania miała być południowa 
część Morza Północnego, a także zachodnie 
podejście do strefy Kanału La Manche (z kie-
runku Oceanu Atlantyckiego) – gdzie spo-
dziewano się najbardziej aktywnych działań 
przeciwnika, w tym jego okrętów nawodnych 
i podwodnych, zwalczających konwoje (z siłami 
wzmocnienia i zaopatrzenia). Poszukiwanie 
i niszczenie okrętów podwodnych przeciwnika 
miały prowadzić okrętowe grupy poszukująco-
-uderzeniowe, we współdziałaniu z angielskimi 

i środkami systemu obrony powietrznej NATO 
w Europie, a także właściwe użycie połączo-
nego lotnictwa bazowego. Połączone lot-
nictwo bazowe formowano (w okresie wzrostu 
napięcia międzynarodowego) z: angielskich 
samolotów patrolowych „Nimrod”, lekkich 
bombowców „Buccaneer” i śmigłowców 
bazowania brzegowego: „Sea King”, „Wessex” 
i „Sea Lynx”, a także samolotów patrolowych 
„Orion” sił powietrznych Holandii. 

Dowódcą Połączonych Morskich Sił 
Powietrznych był oficer brytyjski, który jedno-
cześnie był dowódcą 18. Grupy Lotniczej 
Wielkiej Brytanii. Podporządkowane mu były 
dowództwa morskich sił powietrznych pod-
obszarów Nore i Plymouth. W rejonie Bene-

Organizacja Dowództwa Połączonych Sił Sojuszniczych 
Kanału La Manche (ACCHAN), pod koniec „zimnej wojny”

samolotami bazowymi ZOP „Nimrod” MR-2 
i holenderskimi samolotami ZOP P-3C „Orion” 
oraz samolotami patrolowymi innych państw. 

Siły trałowe miały wykonywać zadania 
związane z likwidowaniem zagrożenia minowe-
go oraz zabezpieczeniem obrony przeciwmino-
wej okrętów i statków na podejściu do baz 
morskich i portów.

Znaczną uwagę przywiązywano do obrony 
powietrznej strefy Kanału La Manche. Plano-
wano zapewnić ją przez: podwyższanie 
efektywności systemów obrony powietrznej, 
organizację ścisłego współdziałania okręto-
wych środków obrony przeciwlotniczej z siłami 

luxu nie było lotnictwa bazowego – holender-
skie lotnictwo patrolowe wchodziło (organi-
zacyjnie) w skład sił morskich Holandii i wy-
konywało zadania patrolowe tylko na wezwanie 
(lub według ustalonych dyżurów).

W czasie pokoju Dowództwo Połączonych 
Morskich Sił Powietrznych było odpowiedzial-
ne za: opracowanie planów wykorzystania 
lotnictwa w morskich operacjach w strefie 
odpowiedzialności, a także za zgrywanie ich 
działań z odpowiednimi dowództwami innych 
teatrów działań wojennych (TDW); dowodze-
nie działaniami lotnictwa podczas ćwiczeń; 
organizację wspólnych działań z połączonymi 
siłami morskimi oraz siłami i środkami obrony 
powietrznej NATO. W trakcie ćwiczeń, załogi 
samolotów i śmigłowców doskonaliły: taktykę 
poszukiwania, wykrywania i niszczenia okrę-
tów podwodnych przeciwnika; wykonywanie 
nalotów bombowych i rakietowych na okręty 
nawodne i statki handlowe przeciwnika oraz 
współdziałanie z zespołami zwalczania okrę-
tów podwodnych (OGPU).

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

DOWÓDZTWO
POŁĄCZONYCH SIŁ SOJUSZNICZYCH 

KANAŁU LA MANCHE 
(ACCHAN)

Northwood                               (Wielka Brytania)

Dowództwo 
Podobszaru 

Benelux 
Kanału La 
Manche

Den Helder  (Hol)

Dowództwo 
Podobszaru 

Nore 
Kanału La 
Manche 

Pitreavie      (WB)

Dowództwo 
Połączonych 
Morskich Sił 
Powietrznych 

Kanału La 
Manche

Northwood   WB)

Stały Zespół Sił 
Trałowo-Minowych 

Kanału
(STANAVFORCHAN)

Dowództwo Morskich 
Sił Powietrznych 
Podobszaru Nore

Pitreavie                 (WB)

Dowództwo Morskich 
Sił Powietrznych 

Podobszaru Plymouth 
Plymouth                   (WB)

Brytyjski morski samolot 
patrolowo-uderzeniowy „Nimrod”

Dowództwo 
Podobszaru 
Plymouth 
Kanału La 
Manche

Plymouth     (WB)
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Na odprawie zwołanej po ewakuacji, 
dowódca MDLot kmdr. ppor. pil. 
Kazimierz Szalewicz omówił 
możliwość bojowego użycia 

wodnosamolotów do lotów rozpoznawczych, 
a także do wykonania ataku bombowego na 
szkolny okręt liniowy „Schleswig Holstein” – 
stojący w porcie gdańskim. Dowództwo obrony 
Rejonu Umocnionego Hel nie przywiązywało 
jednak wielkiej wagi do skutecznego użycia 
samolotów w walce przeciwko Niemcom, gdyż – 
wobec ich miażdżącej przewagi w powietrzu – 
wysyłanie praktycznie bezbronnego „Era” na 
dzienny lot bojowy równało się samobójstwu. 

MDLot w działaniach
wojennych
Tego samego dnia, na pozycje zajmowane 

przez Oddział Obrony Lądowej MDLot wokół 
Wielkiej Wsi przybył kpt. mar. Jerzy Kossa-
kowski – z wiadomością, że cały personel lata-
jący ma być ściągnięty pod Juratę i użyty do 
przygotowywanego, jednorazowego, nalotu na 
port gdański – którego głównym celem miał 

interesowali się polskimi maszynami. Prawdo-
podobnie zaważyła obawa, że nawet te prze-
starzałe wodnopłaty mogą przysporzyć kłopotów 
jednostkom morskim bądź wojskom lądowym 
i postanowiono rozwiązać tę kwestię. Pod 
wieczór 2 września, na wysokości ok. 4-5 tys. m, 
nad kotwicowiskiem MDLot pojawiło się kilka 
niemieckich wodnosamolotów, które po kilku-
nastu minutach (ostrzelane przez baterie 2. Mor-
skiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej) 
odleciały. Niebawem, w rejonie maszyn MDLot 
pojawiły się dwa wodnosamoloty typu Heinkel 
He-59 (ciężkie i wolne), które leciały tuż nad 
wodą, w odległości 200 m od brzegu. Baterie 
plot. nie mogły do nich strzelać, gdyż nie 

W bazie MDLot w Pucku zostali – do 2 września – por. mar. pil. obs. Zdzisław Juszczakiewicz 
oraz kpt. obs. Stanisław Klatka, kierując ewakuacją rodzin kadry oraz motorówek. Pozostawiono 
tylko mały oddział wartowniczy – wydzielony z oddziału portowego, który miał zabezpieczać budynki. 
Personel latający i techniczny, który pierwotnie trafił do Jastarni, po kilku dniach przeniesiono do 
Juraty i zakwaterowano w willach wypoczynkowych. Dowódca MDLot i kilku oficerów zamieszkało 
w tzw. willi Moszkowicza. Obsługi wodnosamolotów kwaterowały w pobliżu wodowiska. 

Lotnictwo morskie w latach 1933-1939

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

być „Schleswig Holstein”. Po wykonaniu tego 
zadania wodnosamoloty miały odlecieć 
w głąb kraju. Tak wspominał tę sytuację 
kmdr. ppor. pil. Kazimierz Szalewicz – Następ-
nej nocy miałem lecieć na posiadanych samo-
lotach z możliwie największą liczbą personelu 
do kraju, by tam dostać bojowe samoloty 
i wziąć udział w walce. 

O zmroku 1 września samolot nieprzyjaciela 
przeleciał nisko nad wodą i z broni pokładowej 
zniszczył prawie wszystkie (z wyjątkiem jednej) 
awionetki. Niemcy bez trudu odkryli nowe 
kotwicowisko wodnosamolotów. Ze względu na 
zaangażowanie sił lotniczych do niszczenia 
celów na Wybrzeżu, przez prawie dwa dni nie 

CZĘŚĆ 11

1. Start trzech Lublinów R-XIII. 
Na pierwszym planie nr 714 – bohater 

wrześniowych lotów nad Gdańsk.

2. Marynarze MDLot z por. obs. 
Edwardem Metzgerem (w centrum) na 

Półwyspie Helskim, wrzesień 1939 r.
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można był opuścić luf dział (stojących na pagór-
kach) do tak niskiego poziomu. Lotnicy 
MDLot strzelali do nich z brzegu – z km-ów – 
wielokrotnie je trafiając, lecz pociski odbijały 
się od opancerzonych kadłubów. Obserwatorzy 
tych maszyn pokazywali się w odkrytych ka-
binach, na krótkie chwile, strzelając do pol-
skich R-XIII. Po kilku nawrotach Niemcy 
uszkodzili prawie wszystkie wodnopłatowce. 

Kolejny dzień – 3 września – był tragiczny 
dla polskiej floty wojennej. Niemieckie lot-
nictwo zatopiło stawiacz min ORP „Gryf” 
i niszczyciel ORP „Wicher” w porcie helskim. 
Celem nalotów było też kotwicowisko MDLot. 
O godzinie 6.30, wzdłuż linii brzegowej pół-
wyspu od strony Zatoki Gdańskiej, przeleciało 
kilka niemieckich hydroplanów z 506. Dywi-
zjonu Lotnictwa Przybrzeżnego. Lecąc na 
wysokości 20-50 metrów, samoloty ostrzelały – 
z broni pokładowej – polskie „Ery”, uszka-
dzając większość maszyn. Pływaki R-XIII 
zostały podziurawione tak, że wodnosamoloty 
utonęły w płytkiej, przybrzeżnej wodzie. 
Obrona przeciwlotnicza prowadziła ogień do 
napastników z karabinów maszynowych, 
uzyskując liczne trafienia, lecz nie zestrzelono 
żadnego Heinkla. Po tym ataku ocalał jedynie 
R-XIII G/hydro nr 714. 

Jeszcze tego samego dnia, o godzinie 17.00, 
niemieccy lotnicy meldowali o 17 polskich 
wodnosamolotach zakotwiczonych między 
portem wojennym a portem handlowym w Helu. 
O godzinie 18.30, aby dopełnić dzieła zniszcze-
nia, wodnosamoloty niemieckie z 3/706 i 3/506 
eskadry dobiły stawiacz min ORP „Gryf” 
i ostrzelały polskie wodnosamoloty. Po tym 
nalocie, Lubliny R-XIII stały przy brzegu zato-
pione do połowy.

Po odlocie w głąb kraju jedynego polskiego 
nowoczesnego wodnosamolotu CANT 
Z-506B oraz zniszczeniu większości R-XIII, 
3 września w dywizjonie zapanował stan bez-
czynności. Marynarzy stopniowo kierowano 
do jednostek przeciwdesantowych, stacjonu-
jących koło Juraty. Z jednostki odszedł 
por. mar. obs. Edmund Pappelbaum, który 
z blisko setką marynarzy rozpoczął budowę 
baterii artylerii nr 34 (do której udało się 
zdjąć dwie armaty kal. 120 mm z wraku 
stawiacza min ORP „Gryf”). Funkcję adiutanta 
MDLot objął por. mar. pil. Józef Rudzki. 
Dotychczasowy adiutant por. mar. pil. obs. 
Zdzisław Juszczakiewicz odszedł do sztabu 
Dowództwa Floty, do służby informacyjnej, 
pełniąc jednocześnie funkcję oficera łączni-
kowego do zadań specjalnych.

Przygotowania 
do nalotu na Gdańsk
Jasne i bezchmurne noce, przy pełni księżyca, 

sprzyjały wykorzystaniu wodnosamolotów do 
akcji bojowej. Szef sztabu Dowództwa Floty 
kmdr Marian Majewski polecił komórce in-

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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motorzystów MDLot (i także pracownikiem 
„dwójki”). St. bosm. Józef Tylec dysponował 
zaciemnioną lampą stajenną, którą miał dawać 
sygnały świetlne wodującemu pilotowi. Po 
odkotwiczeniu wodnosamolotu, lotnicy zajęli 
miejsca w swoich kabinach, zapięli pasy 
i uprząż spadochronów, po czym obserwator 
rutynowo sprawdził amunicję i km-y. Pilot 
sprawdził stery, uruchomił silnik i – po krót-
kim jego nagrzaniu – podjął decyzję startu. 
Lublin R-XIII G/hydro nr 714 wystartował 
o godzinie 21.30. Po długim rozbiegu 
por. mar. pil. Józef Rudzki poderwał wodno-
samolot w powietrze, wszedł na wysokość 
200 m, przeciął linię Półwyspu Helskiego 
(jednocześnie wykonując pierwsze okrążenie 
nad Zatoką Pucką) i obrał kurs na środek 
Zatoki Gdańskiej – wznosząc się wodno-
samolotem na wysokość 1000 m. 

W czasie lotu pilot zmienił kurs i leciał dalej 
na wysokości 800-1300 m. Dzięki dobrej 
widoczności, por. mar. pil. obs. Zdzisław 

Juszczakiewicz rozpoznał (po smugach piany 
za rufą) ruchy licznych niemieckich okrętów 
klasy ścigacz lub trałowiec. Polscy lotnicy, 
przelatując nad Gdynią i w pobliżu Gdańska, 
zaobserwowali ślady walk na przedpolu 
Gdyni i na Westerplatte. 

Lot odbył się bez przeszkód i kontrakcji ze 
strony niemieckiej. Po ponad godzinie lotu, 
załoga wodowała bez przeszkód w miejscu 
startu. Tej nocy R-XIII G/hydro nr 714 poko-
nał trasę blisko 280 km. „Era” zakotwiczono 
we wcześniej oznaczonym miejscu, a obu lot-
ników szef motorzystów MDLot st. bosm. 
Józef Tylec dostarczył łodzią do brzegu. 
Obserwator R-XIII G/hydro nr 714 por. mar. 
pil. obs. Zdzisław Juszczakiewicz natych-
miast udał się z meldunkiem do szefa sztabu 
Dowództwa Floty kmdr. Mariana Majewskiego. 

Wyniki lotu rozpoznawczego były pomyślne 
i dowiodły, że niemieckie okręty nie kręcą się 
w bezpośredniej okolicy Helu. Zachęcony 
tym kmdr Marian Majewski wyraził zgodę na 
wykonanie podobnego lotu (z tą samą załogą) 

Ostrzelany przez Niemców 
wodnosamolot typu Lublin R-VIII 

puckiego MDLot, wrzesień 1939 rok

formacyjnej sporządzić i przeanalizować plan 
użycia wodnosamolotów w akcji nocnej. Nie 
ujawniono celu nocnych lotów. Podano jedynie, 
że należy dokładnie spenetrować cały obszar 
Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej oraz roz-
poznać ruchy jednostek Kriegsmarine. Trasę 
lotów, czas i wysokość opracowano dostoso-
wując je do możliwości technicznych wodno-
samolotów Lublin R-XIII. 

Rankiem 6 września, dowódca MDLot 
kmdr ppor. pil. Kazimierz Szalewicz, którego 
poinformowano o operacji, otrzymał rozkaz 
rozpoznania całego obszaru Zatoki Gdańskiej – 
szczególnie toru wodnego do Gdyni i w po-
bliżu Helu. Ponadto, lot miał być próbą nocnego 
przelotu nawigacyjnego do Szwecji i z powro-
tem – w celu przerzucenia do neutralnego 
państwa osób szczególnie zagrożonych areszto-
waniem przez Niemców (takich jak: komisarz 
Rządu RP w Gdyni mgr Franciszek Sokół, 
kierownik Samodzielnego Referatu Informacyj-
nego Dowództwa Floty kpt. Antoni Kasztelan 
i por. mar. pil. obs. Zdzisław Juszczakiewicz – 
oficer „dwójki” z MDLot). O projekcie wie-
dzieli tylko nieliczni. Do lotu wyznaczono 
załogę w składzie: por. mar. pil. Józef Rudzki 
(doświadczony w lotach nocnych) i por. mar. 
pil. obs. Zdzisław Juszczakiewicz. Operacja 
nocnych lotów była otoczona ścisłą tajemnicą.

Do startu przygotowano R-XIII G/hydro 
nr 714, z wbudowanym (dodatkowym) zbior-
nikiem paliwa, wydłużającym zasięg lotu. 
Przygotowania do lotu rozpoczęto wieczorem 
6 września. Lotnicy, ubrani w brezentowe 
kombinezony lotnicze i kamizelki ratunkowe, 
dopłynęli do zakotwiczonego „Era” łodzią 
wiosłową ze st. bosm. Józefem Tylcem – szefem 

następnej nocy. Na nocny lot (7 września) 
załoga R-XIII G/hydro nr 714 otrzymała nowe 
zadanie – rozpoznać baseny portu gdańskiego 
i ustalić pozycję szkolnego okrętu liniowego 
„Schleswig Holstein”. Niemiecki okręt stał 
w basenie Nowego Portu i ostrzeliwał broniące 
się Westerplatte. Ponadto, lotnicy otrzymali 
rozkaz zbombardowania go 12,5 kg bombami. 
Opinia dowódcy Floty kadm. Józefa Unruga 
odnośnie tego planu nie była przychylna, 
liczono jednak na to, że nalot nocny będzie 
miał szanse powodzenia. 

Po uzupełnieniu paliwa oraz przestrzelaniu 
km-ów i podwieszeniu bomb, wieczorem 
7 września R-XIII G/hydro nr 714 był gotów 
do lotu. Około godz. 21.30 nastąpił start do 
drugiego lotu bojowego nad Gdańsk. 
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Najnowsza jednostka morskiego 
rodzaju sił zbrojnych weszła w skład 
Dywizjonu Okrętów Bojowych 
3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Będzie 

na niej służyć 97 członków załogi, którzy 
przeszli szereg szkoleń związanych z obsługą 
nowoczesnych systemów, urządzeń i sprzętu. 
Specjalistyczne kursy odbywały się zarówno 
w kraju jak i zagranicą. Załogę okrętu czeka 
teraz długi proces tzw. zgrywania oraz realizo-
wania praktycznych szkoleń na morzu, w celu 
osiągnięcia założonej gotowości bojowej.

Oficjalne wcielenie korwety patrolowej 
ORP „Ślązak” do Marynarki Wojennej nastą-
piło na podstawie rozkazu dowódcy general-
nego RSZ gen. Jarosława Miki. Następnie, po 
poświęceniu bandery wojennej i proporca MW, 
odebrał je – z rąk ministra obrony narodowej 
Mariusza Błaszczaka – dowódca okrętu kmdr 
ppor. Sebastian Kała oraz zastępca dowódcy 
okrętu – kpt. mar. Wojciech Ostalski.

ORP Ślązak jest dowodem na to, że polskie 
stocznie mogą budować okręty – podkreślił 
minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 
Nawiązał również do planów dalszego rozwoju 
polskiej MW i współpracy w tym zakresie ze 
Szwecją. Doszliśmy do przekonania, że należy 
zapewnić zdolność pomostową, jeśli chodzi 
o okręty podwodne. Analiza wskazała, że naj-
korzystniejszym rozwiązaniem pomostowym 

jest współpraca z partnerem szwedzkim. Łączy 
nas troska o to, by zapewnić bezpieczeństwo 
na Morzu Bałtyckim. Minister zwrócił się także 
do wszystkich marynarzy, kierując do nich 
słowa podziękowania za ich codzienną – 
wzorową służbę dla kraju. 

W tym niezwykle ważnym dla polskiej floty 
wojennej wydarzeniu wzięli udział (m.in.):  
dowódca generalny RSZ gen. Jarosław Mika, 
inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański, 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, dowódca 3. FO kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, dowódca 8. FOW kadm. Piotr 
Nieć oraz rektor-komendant AMW kadm. prof. 
dr hab. Tomasz Szubrycht.

W ramach obchodów 101. rocznicy utworzenia polskiej Marynarki Wojennej – 28 listopada – 
uroczyście podniesiono, po raz pierwszy, banderę wojenną i proporzec MW na korwecie 
patrolowej ORP „Ślązak”. Ceremonia – z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza 
Błaszczaka – miała miejsce przy nabrzeżu basenu nr IX w porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu.  

Wśród gości i uczestników ceremonii byli 
dowódcy wysokiego szczebla Sił Zbrojnych RP, 
dowódcy jednostek MW, przedstawiciele 
parlamentu, władz samorządowych i przemy-
słu stoczniowego, a także byli dowódcy MW, 
weterani morskiej służby i sympatycy pol-
skiego oręża na morzu. 

Uroczystość – przeprowadzona zgodnie 
z ceremoniałem morskim – miała symbolicz-
ną wymowę, dzięki udziałowi w niej Okrętu-
-Muzeum ORP „Błyskawica” – legendarnego 
niszczyciela z czasów II wojny światowej, od-
znaczonego Orderem Virtuti Militari. Wzięła 
w niej udział Kompania Reprezentacyjna MW 
oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW. 

Biało-czerwona na ORP „Ślązak”
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W celu uczczenia włączenia 
nowego okrętu polskiej Marynarki 
Wojennej do służby, obok korwety 

patrolowej ORP „Ślązak” zacumował 
Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica”, 

z którego pokładu oddano 
świąteczny salut armatni –

składający się z 21 strzałów. 
ORP „Ślązak” będzie realizował 
zadania z zakresu: prowadzenia 

operacji nadzoru polskich 
i międzynarodowych obszarów 
morskich, eskorty jednostek 

handlowych, działań blokadowych 
oraz udziału w misjach humanitarnych 

i ekologicznych. Jego podstawowym 
przeznaczeniem jest zwalczanie celów 

nawodnych i powietrznych na 
bezpośrednim dystansie oraz 

zwalczanie zagrożeń asymetrycznych. 
Jest przystosowany do prowadzenia 

działań w ramach tzw. operacji 
połączonych – może działać 

w środowisku sieciocentrycznym (jako 
element sił wielonarodowych) oraz 

zwalczać piractwo i terroryzm morski 
(współpracując z siłami specjalnymi).

Edyta Górska, Sławomir Lipiecki
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Historia budowy „Ślązaka” rozpoczęła się 
w 1997 roku, kiedy to zaplanowano budowę 
serii 7 wielozadaniowych korwet typu Gawron. 
Stępkę pod prototypową jednostkę położono 
w 2001 roku. Z czasem, liczbę okrętów ogra-
niczono do 4, a ostatecznie – wskutek zmian 
i ograniczeń finansowych – program zakończył 
się na pojedynczym, zmontowanym kadłubie. 
W 2012 roku, wskutek braku finansowania, 
program Gawron definitywnie zamknięto. 
Jednocześnie zdecydowano, by – w oparciu 
o kadłub niedokończonego „Gawrona” – 
skonstruować skromniejszy okręt patrolowy. 
Obecnie, jednostkę sklasyfikowano – według 
zmodyfikowanej normy klasyfikacji okrętów 
(NO-07-A091:2019) z 31 lipca 2019 roku – 
jako korwetę patrolową ORP „Ślązak”. Matką 
chrzestną okrętu jest Maria Waga – żona byłego 
dowódcy Marynarki Wojennej adm. floty 
Romualda Andrzeja Wagi.

wysokoprężnych MTU 12V 595 TE90 o mocy 
nominalnej 3240 kW każdy, turbiny gazowej 
GE/Avio LM-2500 o mocy nominalnej 25 tys. kW 
i 4 zespołów prądotwórczych o mocy 600 kW 
każdy. Prędkość maksymalna jednostki prze-
kracza 30 węzłów, zasięg operacyjny wynosi 
4500 mil morskich (przy prędkości ekono-
micznej), a autonomiczność – 30 dób. Ponadto, 
jednostkę wyposażono w dziobowy pędnik 
azymutalny i aktywne stabilizatory. Okręt 
dysponuje lądowiskiem dla śmigłowców (bez 
hangaru), łodzią hybrydową MK 790 (o dłu-
gości 7,9 m) oraz system uzupełniania zapa-
sów na morzu metodą RAS. 

Obecne, uzbrojenie okrętu składa się z: 
pojedynczej, uniwersalnej armaty morskiej 
kal. 76 mm (3”) L/62 OTO Melara „Super 
Rapid”; dwóch automatycznych (z funkcją na-
prowadzania manualnego) armat kal. 30 mm 
Marlin-WS; czterech zestawów rakietowych 
pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu 
„Grom” i czterech wielkokalibrowych karabinów 
maszynowych kal. 12,7 mm ZMT WKM-Bm 
(z osłonami balistycznymi). Jest wyposażony 
w: zintegrowany system dowodzenia i zarzą-
dzania walką Thales TACTICOS, trójwspół-
rzędną stację wielofunkcyjną Thales SMART-S 
Mk-2 3D, sonar nawigacyjno-ostrzegający L3 
ELAC Nautic Vanguard, głowicę elektro-
optyczną Thales „Mirador”, dalocelownik 
kierowania ogniem z radarem mikrofalowym 
Thales STIR 1.2 EO (STING-EO) Mk-2 oraz 
rozbudowane środki łączności i nawigacji.

Okręt zbudowano w PGZ Stocznia Wojenna 
Sp. z o.o. w Gdyni (do 2017 roku – Stocznia 
Marynarki Wojennej) na licencji niemieckiej, 
jako kolejnego przedstawiciela serii MEKO 
A-100 (Mehrzweck-Kombination). Firma 
Thales Nederland B.V. dostarczyła moduły 
zintegrowanego systemu dowodzenia i zarzą-
dzania walką, a firma PBP Enamor Sp. z o.o. 
była odpowiedzialna za montaż i integrację 
systemów nawigacji (w tym sonaru „Vanguard”), 
kryptografii i łączności (z systemem wymiany 
danych taktycznych NTDS Link-11/22 
i Link 16). Podpisanie protokołu zdawczo-
-odbiorczego jednostki nastąpiło na terenie 
PGZ Stocznia Wojenna, 8 listopada 2019 roku. 

ORP „Ślązak” ma: 95,2 m długości; 13,5 m 
szerokości; 4,4 m zanurzenia (przy wyporności 
bojowej) oraz 2200 ton wyporności bojowej. 
Napęd w układzie CODAG (Combined Diesel 
and Gas Turbine) składa się z: dwóch silników 
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Kiedy o świcie 25 maja 1940 roku 
„Bismarck” zniknął w sztormo-
wej pogodzie, flota brytyjska 
natychmiast podjęła gorączkowe 

poszukiwania. Z Gibraltaru wyszedł w morze 
szybki zespół operacyjny „Force H”, składa-
jący się z: gruntownie zmodernizowanego 
krążownika liniowego HMS „Renown”, lot-
niskowca HMS „Ark Royal”, nowoczesnego 
krążownika lekkiego HMS „Sheffield” oraz 
sześciu niszczycieli. Ponadto, wielu dowód-
ców okrętów – często wbrew rozkazom przeło-
żonych – samowolnie opuściło konwoje, aby 
odszukać niemiecki okręt liniowy. 

Koncentracja sił
Jednym z nich był potężny (choć konstruk-

cyjnie nieudany) pancernik HMS „Rodney” 
(typu Nelson), który – w towarzystwie trzech 
niszczycieli (HMS „Somali”, HMS „Tartar” 

i HMS „Mashona”) – rano 24 maja porzucił 
eskortowany statek pasażerski SMS „Britannic” 
(o wyporności 27759 t) i – zwiększając pręd-
kość do 21 węzłów – skierował się ku wrogowi, 
aby przeciąć mu drogę. Także stary pancer-
nik HMS „Revenge” (cumujący w kanadyj-
skim porcie Halifax) podniósł kotwicę i ruszył 
w pościg. Z kolei, z eskorty konwoju WS-8B 
odwołano 4. Flotyllę niszczycieli (5 jednostek, 
w tym ORP „Piorun”) pod dowództwem 
kmdr. Philipa L. Vian’a, by pomóc w poszu-
kiwaniach. W morzu nadal pozostawał zespół 
pościgowy (z pancernikiem HMS „Prince of 
Wales”) oraz grupa bojowa brytyjskiego lot-
niskowca HMS „Victorious” (z pancernikiem 
HMS „King George V” oraz krążownikiem 
liniowym HMS „Repulse”). Do tej imponującej 
armady dołączył również krążownik ciężki 
HMS „London” i krążownik lekki HMS „Edin-
burgh” (z eskortą niszczycieli). 

Warto zaznaczyć, że mimo zgromadzenia 
dużej liczby okrętów, tylko trzy z nich były 
w stanie samodzielnie nawiązać równorzędną 
walkę z wrogiem. Były to: uszkodzony (i bory-
kający się z awariami wież) HMS „Prince of 
Wales”, jego bliźniak HMS „King George V” 
i „wolny” HMS „Rodney”. Pozostałe brytyj-
skie okręty liniowe były zbyt słabo opancerzone 
i uzbrojone, aby mierzyć się (z wciąż groź-
nym) „Bismarckiem”. Obawiano się, że łatwo 
mogłyby podzielić tragiczny los „Hooda”.

HMS „Ark Royal” w akcji
Admiralicja domyśliła się, dokąd zmierza 

„Bismarck” i (od rana 26 maja 1940 roku) 
nakazała samolotom obrony wybrzeża oraz 
lotnictwu pokładowemu loty rozpoznawcze 
na przewidywanej trasie niemieckiego okrętu. 
Mimo fatalnej (najgorszej, jaką można sobie 
wyobrazić) sztormowej pogody, samoloty 

Niemiecki pancernik odniósł druzgocące (i zarazem bardzo szczęśliwe) zwycięstwo nad 
przestarzałym krążownikiem liniowym HMS „Hood”, jednak – na skutek odniesionych uszkodzeń 
(w szczególności dziobowych zbiorników z ropą oraz kotłowni nr 2) – został zmuszony do przerwania 
prowadzonej dotąd operacji o kryptonimie „Rheinübung” („Ćwiczenia na Renie”). Dowodzący 
okrętem adm. Günther Lütjens zdecydował o skierowaniu „Bismarcka” do portu w Breście.

1. ORP „Piorun” był pierwszym okrętem 
4. Flotylli Niszczycieli, który nawiązał 

kontakt bojowy z „Bismarckiem”.
2. Brytyjski krążownik lekki 

HMS „Sheffield”, sfotografowany na 
początku lat 60. XX wieku. To on odnalazł 

(w rzeczywistości) niemiecki pancernik 
w mrokach nocy na rozszalałym Atlantyku

CZĘŚĆ 4

ORP „Piorun” 
kontra „Bismarck”
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śrub napędowych. Co prawda, wkrótce udało 
się odblokować jeden ze sterów, ale pozwoliło 
to jedynie na utrzymywanie względnie stabil-
nego kursu okrętu. 

O godzinie 21.40, adm. Günther Lütjens 
wysłał rozpaczliwą wiadomość o niezdolności 
okrętu do manewrowania i walce do ostatniego 
pocisku. Tymczasem zapadła noc, widocz-
ność – i tak nienajlepsza – pogorszyła się, 
a do tego wzmógł się wiatr i pojawiły szkwały 
deszczowe (a nawet śnieżyce). Stan morza 
wzrósł do 6-7 stopni i żegluga stała się uciąż-
liwa nawet dla załóg pancerników. W takich 
warunkach, „Bismarcka” odnalazł krążow-
nik lekki HMS „Sheffield”, który najpierw 
złapał kontakt radarowy, a następnie optyczny 
(na dystansie ok. 16700-18500 m). 

O godzinie 20.45 niemiecki pancernik od-
dał do „Sheffielda” pierwszą z sześciu salw 
artylerii głównej kal. 38 cm, przy czym dwie 
z nich były obramowujące. Wprawdzie żaden 
pocisk nie trafił bezpośrednio w krążownik, 
ale od odłamków uległy uszkodzeniu anteny 
radarowe i zostało rannych 12 marynarzy 

(trzech z nich wkrótce zmarło). Dowodzący 
„Sheffieldem” kmdr Charles A. Larcom nie 
miał zamiaru szukać laurów w nierównym 
boju i wycofał okręt poza zasięg artylerii 
„Bismarcka”, przez co na chwilę utracił z nim 
kontakt, jednak przekazano komplet danych 
o pozycji, kursie i prędkości niemieckiego 
pancernika na okręty Royal Navy.

Najbliżej „Bismarcka” znajdowała się 
wówczas 4. Flotylla Niszczycieli. Fatalne 
warunki atmosferyczne spowodowały, że 
wieczorem 26 maja niszczyciele były w stanie 
rozwinąć maksymalnie 27 węzłów, a cały 
zespół (jako formacja) poszedł w rozsypkę. 
Najbardziej oddalił się od pozostałych jed-
nostek polski niszczyciel ORP „Piorun”.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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nie były pomyślne. Okrętem nie można było 
manewrować. Co gorsza, wykonując zwrot 
w lewo – z uwagi na silny wiatr i wysokie fale – 
pancernik obrał kurs na północny zachód, idąc 
(z mocno zredukowaną prędkością – około 
7 węzłów) prosto w kierunku głównych sił 
brytyjskich. Próba utrzymania kursu (za po-
mocą sterowania prędkością obrotową śrub) 
nie dała zadowalających rezultatów – m.in. 
z powodu nieudanej konstrukcji układu wałów 
napędowych oraz wychylonego steru, stawia-
jącego zbyt silny opór hydrodynamiczny. Od-
rzucono też propozycję odstrzelenia obu sterów,  
gdyż istniała groźba poważnego uszkodzenia 

„rozsypały” się po niebie w poszukiwaniu 
dumy Kriegsmarine. Ocean był wzburzony, 
a niebo zachmurzone. Nisko nad wodą wisiały 
ciężkie, burzowe cumulusy, z których (co jakiś 
czas) padał rzęsisty deszcz. Jednak szczęście 
uśmiechnęło się do załogi łodzi latającej typu 
Consolidated PBY Catalina z 209. Dywizjonu 
RAF, która (26 maja, o godzinie 10.30) odnalazła 
„Bismarcka” po śladzie ropy – wyciekającej 
ze zbiorników, rozbitych pociskiem wystrze-
lonym z HMS „Prince of Wales”. Pancernik 
znajdował się wówczas 690 mil morskich na 
zachód od Brestu, a blokująca mu drogę 
„Force H” tylko 75 mil morskich na wschód 
od niego. Dowodzący zespołem adm. James F. 
Somerville rozkazał załodze krążownika lek-
kiego HMS „Sheffield” (wyposażonego w nowy 
radar obserwacji powietrznej i nawodnej) 
oraz pilotom Swordfishy z HMS „Ark Royal” 
śledzenie nieprzyjaciela, jednocześnie przygo-
towując atak torpedowy dwóch fal samolotów. 

O godzinie 19.10, z pokładu lotniskowca 
HMS „Ark Royal” wystartowało czternaście 
Swordfishy z 810. i 818. Dywizjonu FAA, jednak 
błąd dowódcy eskadry spowodował, że zamiast 
„Bismarcka”, celem ataku stał się... krążow-
nik lekki HMS „Sheffield”. Jego dowódca 
kmdr Charles A. Larcom kategorycznie zaka-
zał załodze otwierać ogień przeciwlotniczy,  
jednocześnie tak dobrze manewrował swoim 
nowoczesnym okrętem (o wyporności prawie 
12 tys. t), że żadna ze zrzuconych torped nie trafiła 
w cel. W wojnie morskiej takie wypadki nie 
należą do rzadkości i kmdr Larcom dobrze to 
rozumiał, ale nie odmówił sobie zgryźliwego 
komentarza – „Do diabła, jedno z dwóch jest 
pewne, albo nasi lotnicy z „Ark Royal” są do 
d... albo my i nasz okręt jesteśmy genialni”.  

Kolejny atak angielscy piloci przeprowadzili 
już zdecydowanie skuteczniej. Piętnaście 
Swordfishy drugiej fali zostało precyzyjnie 
naprowadzonych na cel przez krążownik lekki 
HMS „Sheffield”, który śledził „Bismarcka” 
za pomocą radaru. Tak jak poprzednio, 
niemiecki pancernik przywitał nadlatujące 
samoloty równie gęstym, co nieskutecznym, 
ogniem przeciwlotniczym. Brytyjscy piloci, 
nie zwracając uwagi na rozrywające się 
dookoła pociski, odważnie prowadzili swoje 
maszyny nisko, tuż nad powierzchnią wzbu-
rzonego oceanu i precyzyjnie zrzucali torpedy. 
W wyniku wyjątkowo dobrze skoordynowa-
nego i przeprowadzonego nalotu, „Bismarck” 
otrzymał aż trzy trafienia torpedami. 

Pierwsza uderzyła w rufę. Woda zalała lewy 
tunel wału śrubowego. Druga trafiła również 
w rufę. Eksplozja niemal 180 kg TNT spowo-
dowała: zalanie przedziału maszyny stero-
wej, zniszczenie mechanizmów obu sterów, 
uszkodzenie ich płetw sterowych i zabloko-
wanie w pozycji 12 stopni na lewą burtę (przy 
czym jeden z nich zaklinował się między 
łopatami jednej ze śrub napędowych). Grupom 

Lotniskowiec HMS „Ark Royal”odegrał 
kluczową rolę w pogoni za pancernikiem 

„Bismarck” uchodzącym do Brestu

obrony przeciwawaryjnej udało się później 
jeden ze sterów odłączyć, jednak drugi (ten 
zaklinowany w śrubie) pozostał wychylony. 
Trzecia torpeda uderzyła w lewą burtę, na 
wysokości nadbudówki, nie czyniąc więk-
szych szkód (pomijając zalanie kilku zbiorni-
ków biernego systemu ochrony podwodnej 
części kadłuba). W rewanżu został zestrzelony 
tylko jeden Swordfish (choć i tym razem załoga 
okrętu bezkrytycznie zgłaszała pretensje aż 
do siedmiu zestrzeleń), a pozostałe zostały 
jedynie mniej lub bardziej uszkodzone – co 
było rezultatem nader skromnym i (po raz 
kolejny) uwidoczniło nieskuteczność artylerii 
przeciwlotniczej niemieckiego okrętu. 

„Bismarck” w potrzasku
Po ataku samolotów Swordfish z lotniskowca 

HMS „Ark Royal”, adm. Günther Lütjens odbył 
(o godzinie 21.40) naradę z dowódcą okrętu 
kmdr. Ernstem Lindemannem i głównym 
mechanikiem kmdr. ppor. Walterem Lehman-
nem, aby ustalić rozmiary zniszczeń i podjąć 
próbę ocalenia pancernika. Niestety, wieści 
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poruszać się po okręcie, a posiłki w mesie są 
horrorem – przeważnie kończymy na zupie 
w kubkach i tyłkach wbitych w pokład, bo stołki 
figlują pod nami radośnie. Na dodatek, w zbior-
nikach zaczyna brakować słodkiej wody –  
wprawdzie mamy urządzenie do odsalania 
wody, ale pracując pełną parą daje raptem nie-
całą beczkę wody, tylko umownie zwanej słodką.  
Z tego powodu Janusz, na polecenie „góry”, 
racjonuje wodę – po 1,5 litra na okrętowy „łeb”. 
Dobrze, że kawa i herbata są za darmo.

„Wódz” jest zdenerwowany. Omijam go, by 
nie narazić się na wybuch złości, gdyż widać to 
z daleka. Nie jestem tym zdziwiony, tak jak 
wielu innych mijanych na pokładzie czy pod 
nim. Powoli robi się gorąco – nie tylko za przy-
czyną strefy równikowej (14° S). 

Wieczorem dzwonię do domu, by porozma-
wiać z żoną o jej pobycie w sanatorium i złożyć  
córce zaległe życzenia imieninowe, ale całuję 
klamkę. Słuchawki już nie. Chyba trzeba sobie 
dać spokój z tym nękaniem rodziny telefonami.

100 dni w morzu. Środa, 26 lipca. Do Gdyni – 
teoretycznie – 201 dni. Wracamy do zajęć nała-
dowani optymizmem – może jednak zdążymy 
na start regat z Benoa? Ostatnie dni zachwiały 
naszą wiarą w postawienie stopy na jednej 
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Poniedziałkowy poranek. Ledwo wysuwamy okrętowy „nos” za Mauritius, a od razu inkasujemy celną, 
bokserską fangę. Bujamy się na wszystkie możliwe strony. Szalejące po pokładzie fale budzą niezbyt miłe 
skojarzenia. Walczymy, ale jest ciężko. Soczysta „ósemka” pędzi „tylko” sześciometrowe fale, więc to 
niby żaden poważny sztorm – ale przed nami ponad 3000 mil morskich do Benoa na Bali i ten odcinek 
trzeba pokonać w 20 dni. Mało czasu, ale musimy stawić się na starcie regat „Arung Samudera 1995”, 
z metą w Dżakarcie – stolicy Indonezji. Zdążyć, ale jak to zrobić, kiedy na pokład – co i rusz – ocean 
wlewa tony wody? Sporadyczne pięć  węzłów nie gwarantuje dotrzymania terminu.

Nadchodzi data ważna nie tylko dla 
okrętu – 20 lipca „wódz” obchodzi 
imieniny. O poranku 57 „wilków 
morskich” ryczy sarmackie „sto 

lat”, a Maciek – mesowy i piekarzo-cukiernik 
w jednej osobie – z tej okazji zrobił nawet tort, 
zadziwiając wszystkich. Jak w szalejącym 
garami kambuzie zrobić tort? Niepojęte.

Oceanu nie wzruszają ceremonie imieninowe. 
Kłamią odbierane mapy pogody, pokazujące  
na naszym akwenie nieustający wyż, z dobrymi 
warunkami do żeglowania. Niestety, tak nie jest! 
Wiatr – tak, ale z innego kierunku; słońce – 
w nadmiarze; fala – piętrzy się do 7 metrów. 
Solidna „ósemka” wygrywa w takielunku 
gamy i solfeże. Wyje, gwiżdże i syczy, a przy 
tym co chwilę zmienia tonację, przerabiając – 
przy okazji – cały swój repertuar. Przedsionek 
piekła? Może, acz brak na którejś z fal liter 
układających się w napis znad bramy piekielnej: 
Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate – 
Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu 
wchodzicie (Dante Alighieri, Boska Komedia). 
40 węzłów wiatru, to nie w kij dmuchał.

Sekundy, minuty i godziny powoli zamieniają 
się w kolejne mile morskie, odkładane na 
mapie. Pozycja – 17,4° S, 66,5° E. Ciężko jest 

z piękniejszych wysp świata, ale dziś jest inaczej.  
Log wskazuje 8 „knotów”, pięknie świeci słońce – 
ukazując powab Oceanu Indyjskiego – woda 
wysypana szmaragdami i spokój bez oszala-
łych fal. Kontynuujemy zajęcia – te pokładowe 
tematycznie wiążą się z hartowaniem ciała 
i ducha, bo leje jak z beczki, raz po raz (kolejny, 
ostatni tego dnia, już po godzinie 23. 00).

Wachtowy głosi, że idzie wielka deszczowa 
beczka nadprogramowej wody słodkiej. Z koi 
wyskakuje kto żyw, bo dodatkowa kąpiel w tro-
piku jest czymś wspaniałym. Krysię i Nelę  
zamykamy w kabinie, zakazując pokazywania 
się na pokładzie. Oficer wachtowy pali halogeny 
nad śródokręciem, zamieniając – w jednej 
chwili – kawał pokładu w basen ze słodką 
wodą. Wyobraźcie sobie naszą radość, gdy 
wokół ciemnieje ocean, a po pokładzie hasa 
rozbrykana sfora, myjąc co się da. W słodkiej 
wodzie! Słodkiej! Można zmywać i pięć razy 
szampon, można leżeć, można – stojąc pod gro-
tem – robić sobie namiastkę biczów szkockich. 
Całe pół godziny domytej radości. 

Nazajutrz jest gorzej niż źle – wiatr odkręca 
się na S-E, rosnąc w siłę 7-8 stopni w skali 
Beauforta. Zapada (brzemienna w skutki) 
decyzja – idziemy jednak do Dżakarty. Do 

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 7

NR 11/12 | LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019 25     

B A N D E R A

25     

B A N D E R A

Pamiątkowe zdjęcie grupy uczestników 
zlotu żaglowców w Dżakarcie na tle 

polskiej barkentyny ORP „Iskra”

Benoa – chociażbyśmy chcieli – nie zdążymy. 
Woda słodka jest racjonowana dalej, bo do 
portu ponad 1400 mil morskich.    

Na okręcie „siada” klimatyzacja. Pod pokła-
dem totalna żarówa, taki kambuzowy piekarnik 
w skali makro. W nocy, kiedy (teoretycznie) 
pod pokładem powinno wiać chłodem, w kabinie 
termometr wskazuje 32 °C! Trwamy w półjawie,  
wylewając litry potu, wsiąkającego w przeście-
radło i poduszkę. W dodatku, zaczyna brako-
wać świeżych warzyw i owoców, zakupionych 
w Port Louis. Do Dżakarty – jak wynika z wyli-
czeń – jeszcze dwa tygodnie. Dwa długie tygodnie 
z fatalną klimatyzacją, bez warzyw i owoców, 
na ryżu i konserwach, z racjonowaną wodą. 
Tego po Posejdonie się nie spodziewaliśmy.

Wleczemy się „noga za nogą”. Żagle udają 
pracę, silnik udaje, że pomaga, zaś ocean zieje 
przeraźliwą pustką. „Koperkowe” rozmowy 
bardziej zaczynają dzielić niż łączyć; pod-
chorążowie uczą się udając pilnych; klima daje 
więcej wody słodkiej niż system odsalania. Ot, 
polski patent. Drapiemy się w górę po mapie – 
dziś to już 11° S i 88° E, ale Dżakarta leży mniej 
więcej na 8° S i 115° E, więc tych kilka stopni 
(tu i tam) robi różnicę 1200-1300 mil morskich. 

Ożywamy pod wieczór, kiedy Janusz polewa 
załodze racjonowaną wodę – do mesy załogowej 
ciągnie za sobą długi ogrodowy szlauch, którego 
drugi koniec ssie wodę ze zbiornika. Załoga, 
ustawiona karnie w rządek, podsuwa „water-
majstrowi” plastykową butelkę i z lubością 
patrzy na lejący się doń płyn. Tylko półtora litra, 
a tyle radości. Po kilku dniach prób i błędów 
dochodzę do pewnej maestrii w operowaniu 
„kropidłem” – można wziąć delikatny prysznic 
stojąc w misce, potem zaś uprać w niej to, co 
wymaga uprania. Pojawia się jedynie problem – 
gdzie taki cyrk zrobić? I czy nie przypominałoby 
to towarzyskiego seppuku?

Jest 31 lipca. Kończymy kolejny miesiąc na 
90° E. Pocieszające w tym marszu – „noga za 
nogą” – jest, że pozostaje tylko 270° do 
zamknięcia pętli! Nie liczę mil za i tych przed, 
bo wszystkich jest i tak za dużo. Okręt powoli 
popada w milczenie – „wódz”, zamknięty 
w sobie, na pewno przeżywa niepowodzenie 
z Benoa (my też, bo żal straconej szansy startu 
w regatach). W sumie mamy pecha – jak mówił 
d.o., mieliśmy 10% szans na to, by trafić na 
takie właśnie warunki. I trafiliśmy. Wieczorne, 
dziś ciche, rozmowy na pomoście krążą wokół 
możliwości znalezienia Jonasza.

Gorąco coraz bardziej i coraz wilgotniejsze 
powietrze. Woda w oceanie – 29° C. Znak, że  
coraz bliżej równika i Dżakarty. Z mapy wynika, 
jakieś 800 mil morskich, ale rano Czesław 
podaje, że jednak idziemy do Benoa! To około 
1300 mil morskich, a organizatorzy będą na nas 
czekać. Ponieważ weszliśmy w strefę konwer-
gencji – to leje jak z tysiąca ceberków. Krople 
deszczu, niesione silnym (szkwalistym) wia-
trem kłują ciało setkami szpilek – w procesie 
ożywczej, oceanicznej akupunktury. Takie deszcze 
to przynajmniej kilkunastominutowy spektakl.

 W nocy dopełnienie radości – telefon (przez 
Gdynię-Radio) z domu. Pozostaje z niej tylko 
radość, kiedy gnam zejściówką do kabiny 
„radio”, bo rozmowa kończy się na gromkim 
(kilkuminutowym) „halo, halo”. Ot i wszystko.

W piątek zmiana decyzji. Do Benoa jednak 
nie zdążymy. Przy tym kończą się zapasy paliwa 
i wody, a i z prowiantem też nie najlepiej. 
Idziemy więc do Dżakarty. Stamtąd, uzupeł-
niwszy paliwo i wodę, pójdziemy na Morze 
Jawajskie i dołączymy do regat z opóźnieniem 
dwóch dób. W takich regatach jest to do nad-
robienia, jeśli nie, to 15 sierpnia ponownie 
zawitamy w Dżakarcie na dłużej. Wiatr dalej 
daje popis braku życzliwości, a dzienne „urobki” 
rzędu 100-110 mil morskich to nędza.

6 sierpnia, upalna niedziela. Nie tylko na 
pokładzie – w kabinie klima „spręża” się, dając 
skromne 32 °C i to – raptem – na 7° szerokości. 
A wyżej? Jedyną atrakcją jest cowieczorny 
show Janusza z polewaczką i załoga karnie 
stojąca w kolejce do wodopoju. Reszta jest wielo-
krotnie przerabianą nudą. Nazajutrz, kiedy 
Jawa zaczyna osłaniać od wiatru, ocean 
wypłaszcza się na podobieństwo stołowego 
blatu, polanego olejem. Wiatru – zero, fale – 
w krzakach, więc można ogarnąć wzrokiem 
obraz totalnej flauty na oceanicznej, ogromnej 
sadzawce. Coś takiego widziałem w 1992 roku, 
w Kanale Św. Jerzego (cieśninie między 
Irlandią a Walią), wracając „Wodnikiem” z Hajfy.

We wtorkowe przedpołudnie wchodzimy – 
z kilkoma małymi przygodami – do stolicy 
Indonezji. Kanał portowy wąski i płytki, śruba 
miele bagniste dno, a „wódz” zaczyna się oba-
wiać o jej całość. Port Tanjung Priok nie za 
duży, ale myślę, że stoimy w jego reprezentacyj-
nej części. Tu chyba będziemy też stać podczas 
oficjalnej wizyty, w towarzystwie innych jed-
nostek. Zlot „wszelkiej maści” statków napędza-
nych wiatrem zwany „Arung Samudera '95”, 
jak się domyślam, stanowił niebagatelną część 
argumentu przemawiającego za wysłaniem 

„Iskry” w ten rejs. Szliśmy tu prawie 4 miesiące, 
więc wracać będziemy prawie tyle samo czasu. 
Wracać tą samą trasą? Absurd! No to zróbmy 
pętlę wokółziemską. I robimy.

Pięć godzin, prawie do 15.00 czekamy na 
wodę. Na paliwo jeszcze dłużej, bo nikomu 
chyba się nie spieszy. Jest popołudnie, przecho-
dzące we wczesny wieczór, Janusz niecierpliwie 
przebiera nogami na kei. „Wódz” z trudem 
utrzymuje załogę na pokładzie. Dopiero wieczo-
rem – i to nie drogą lądową, a wodną – podchodzi 
do nas barka z paliwem, z daleka wyglądająca 
jak pływająca dyskoteka. Lampki, lampeczki, 
błyskające światła, głośna muzyka, rozbawione 
towarzystwo damsko-męskie na pokładzie, 
kłęby papierosowego dymu. Szturcham pod 
żebro stojącego obok Artura – mówiąc, że to 
chyba pływająca dyskoteka podchodzi do nas, 
zapraszając do zabawy... A tu zaskoczenie – 
żaden ciekawy przybytek, a pływający zbiornik 
paliwa i robota dla Janusza. Stara się chłop choler-
nie, czym widocznie zaimponował barkowemu 
towarzystwu. Także (?) urodą i sylwetką, bo 
zapraszają go na pokład na kolację z ich firmo-
wym daniem „nasi goreng”, czyli ichnią 
wariacją z kurczakiem w tle. Niestety, nic 
z tego – tniemy (żargonowo) cumy i po dziewiątej 
wieczorem idziemy w morze.

Piątek, 11 sierpnia. Jednak po dobie w morzu 
wracamy – decyzją organizatorów mamy wejść 
do portu 13 sierpnia. Czas zaczyna biec – jak to 

w takich chwilach – wolniej. To także wpływ 
aktualnej pory roku. Zima w najlepsze – 
w granicach 37 stopni Celsjusza, wilgotność 
rzędu 85%, w kabinach trzęsiemy się ze śmiechu, 
patrząc na wyczyny wielokroć przeklinanej 
klimy. Nela robi egzamin z matematyki – 
z grupy 34 podchorążych próg pokonało tylko 26 
(z tego bilansu wynika, że wachty w porcie będą 
mieć raczej liczną obsadę). 

Poznajemy szczegóły pobytu w porcie. Jest 
wszystko – zawody sportowe, spotkania, wizyty, 
rewizyty, bankiety itp. Nie tylko mnie ciekawi 
Dżakarta – jako egzotyczny kawałek Azji – z jej 
mieszkańcami, kulturą i zwyczajami.

kmdr por. rez. Leszek Derlacz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Typ Västergötland tworzą (w rzeczy-
wistości) cztery okręty podwodne – 
HMS „Västergötland”, HMS „Häl-
singland”, HMS „Södermanland” 

i HMS „Östergötland”. W 2005 roku dwa 
pierwsze okręty sprzedano Singapurowi, 

a pozostałe dwa poddano generalnej przebu-
dowie (połączonej z głęboką modernizacją) – 
po jej zakończeniu utworzyły oddzielny 
typ Södermanland (lub mod. Västergötland).

Szwedzi mają spore doświadczenie w budo-
wie i eksploatacji okrętów podwodnych. 

W chwili zakończenia II wojny światowej, 
Svenska Marinen dysponowała 24 jednostkami, 
należącymi do czterech typów: Delfinen, 
Neptun, U1 i Sjölejonet. Nawet najstarsze 
z nich były wówczas okrętami w pełni warto-
ściowymi i nowoczesnymi. Miały konstrukcję 
całkowicie spawaną elektrycznie i potencjał 
modernizacyjny. Przy ich projektowaniu 
korzystano głównie z praktyki niemieckiej, 
co (notabene) znalazło pełne odzwier-
ciedlenie w powojennych konstrukcjach. 
Szwecja bowiem należała do tych krajów, 
którym dane było wnikliwie przestudiować 
niemieckie osiągnięcia w dziedzinie kon-
strukcji okrętów podwodnych, co w szczegól-
ności dotyczyło typu XXI. Stało się tak dzięki 
wydobyciu – zatopionego na szwedzkich 
wodach terytorialnych – okrętu U-3503. Pod-
niesiona z dna (w 1946 roku) jednostka została 
(przed złomowaniem) gruntownie przebadana 
w Karlskronie. Dodatkowo, okres tzw. „zimnej 
wojny” sprzyjał gwałtownemu postępowi 
w dziedzinie rozwoju broni podwodnej i sys-
temów ZOP – napędzanemu rywalizacją dwóch 
ówczesnych bloków polityczno-wojskowych. 

Uczeń przerasta mistrza
Na głębokie analizy konstrukcyjne potrzeba 

było jednak sporo czasu. W związku z tym, 
kolejne szwedzkie okręty podwodne (typu 
Hajen) powielały jedynie część rewolucyjnych 
rozwiązań niemieckich (m.in. hydrodynamicz-
ny kształt kadłuba, systemy wyciszenia oraz 
chrapy – czyniące z nich „prawdziwe” okręty 
podwodne, a nie jedynie jednostki nawodne 
z możliwością czasowego zanurzania). 

Korzystając z wyników prac studialnych 
nad niemieckim typem XXI, gruntownej 
modernizacji poddano również 6 starszych jed-
nostek typu U-1 (później przeklasyfikowanych 
na typ Abborren). W trakcie modyfikacji 
ulepszono (m.in.) linie kadłubów okrętów, 
optymalizując je pod kątem osiągów uzyski-
wanych w zanurzeniu. Głównym celem pro-
gramu modernizacji było jednak dostosowanie 
typu U1 do wypełniania zadań ZOP na wodach 
przybrzeżnych. W czasie przebudowy jed-
nostki typu Abborren otrzymały (m.in.) chrapy, 
duże przetwornice stacji hydroakustycznej 
(zabudowane w części dziobowej kadłuba) 
oraz obrotowe magazyny torped ZOP (miesz-
czące się w zbiornikach balastowych). Po zakoń-
czeniu prac stoczniowych, stały się jednostkami 
jednokadłubowymi. Co ciekawe, otrzymały 
również pojedynczą, wolnoobrotową śrubę 
napędową. Uzbrojenie okrętów stanowiło 
dwanaście torped Tp40 (naprowadzanych 
przewodowo). Po zakończeniu modernizacji, 
jednostki typu Abborren – mimo niewielkich 
rozmiarów – stanowiły punkt wyjścia przy 
projektowaniu nowych, coraz większych 
okrętów podwodnych (pozostały w służbie 
do lat 70. ubiegłego wieku).

Przez ponad 50 lat podstawą sił okrętowych Marynarki 
Wojennej Królestwa Szwecji (Svenska Marinen) były pancerniki 
obrony wybrzeża, działające – w ramach systemu obrony – 
z okrętami podwodnymi (później, także z lotnictwem). Obecnie, 
część dawnej roli okrętów liniowych przejęły „niewidzialne” 
korwety rakietowe typu Visby, a nowoczesne okręty podwodne 
znacznie poszerzyły zakres swoich możliwości. Szwecja dysponuje 
pięcioma jednostkami tej klasy, w tym trzema (najnowszymi) 
typu Gotland (A19) oraz dwiema (całkowicie przebudowanymi) 
typu Västergötland (A17). Ponadto, dwa okręty podwodne 
nowej generacji (A26) są w budowie.

Wikingowie głębin

CZĘŚĆ 1
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Idący na powierzchni okręt 
podwodny HMS „Södermanland”, po 

generalnej modernizacji i przebudowie 
metodą „cut-in-half”

konstrukcjami Szwedzi wyprzedzili dawnych 
nauczycieli – Niemców. Od tamtego czasu 
Svenska Marinen oraz powiązane z nią 
podmioty gospodarcze – takie jak 
stocznia Kockums (obecnie Saab-Kockums) – 
zaczęły uważać, że szwedzkie okręty są 
lepsze. Swoistym ukoronowaniem tej opinii 
było zamówienie – pod koniec lat 70. ubiegłego 
wieku – 3 jednostek typu Näcken (A14), które 
już całkowicie zrywały z niemieckimi roz-
wiązaniami i stanowiły w pełni dojrzały, 
szwedzki produkt. Podczas projektowania 
tych jednostek na szeroką skalę, zastosowano 
technikę komputerową. W wyniku analiz – 
dokonanych z jej użyciem – zrezygnowano 
z typowo „kroplowego” kształtu kadłuba na 
rzecz nieco prostszego, o walcowatym kształcie 
(ze stożkową częścią rufową i wytrzymałą 
konstrukcją półsferyczną na dziobie). Taki 
kształt kadłuba obecnie mają wszystkie okręty 
podwodne Svenska Marinen (włącznie z budo-
wanymi A26). Kiosk przesunięto z dziobu 
w kierunku śródokręcia i (w znaczący 
sposób) uproszczono jego konstrukcję. 
Mieścił maszty urządzeń podnośnych (pery-
skopu, radaru obserwacji nawodnej, systemu 
rozpoznania, anten systemów łączności) 

B A N D E R A

Prawdziwą rewolucją w Svenska Marinen 
było wprowadzenie do linii 5 okrętów pod-
wodnych typu Sjöormen (A11B). Przy opra-
cowaniu ich projektu korzystano nie tylko 
z własnych i niemieckich doświadczeń 
(z których część udało się już przetestować na 
starszych jednostkach typu Aborren i Hajen), 
ale – przede wszystkim – z amerykańskich. 
Punktem wyjścia był tutaj tak zwany 
„kroplowy kadłub” jednostki doświadczalnej 
USS „Albacore”. Nowe szwedzkie okręty, 
typu A11B, zostały zbudowane w układzie 
jednokadłubowym i charakteryzowała je 
większa wyporność. Stosunek długości do 
szerokości wynosił 8:1. Materiały zastosowane 
do budowy kadłuba umożliwiały osiąganie 
głębokości operacyjnej 150 m (bezpiecznej – 
w przedziale 200-250 m). 

Napęd stanowił silnik elektryczny ASEA 
o mocy nominalnej 1270 kW, zasilany przez 
4 baterie ogniw elektrycznych (ładowane 
przez zespoły agregatów, napędzane przez 
2 silniki wysokoprężne Hademora-Pielstick 
V12A/15 o mocy nominalnej po 795 kW każdy). 
Moc była podawana na pojedynczy, krótki 
wał napędowy, zwieńczony pięciopłatową 
śrubą wolnoobrotową.

oraz 400 mm). Zainstalowano je wyłącznie 
w części dziobowej, w dwóch rzędach (górny 
rząd to wyrzutnie kalibru 533 mm, dolny 
rząd – kalibru 400 mm). Ponadto, okręty 
otrzymały szwedzki zintegrowany system 

Dwie przebudowane jednostki typu A17 
wyposażono m.in. w najnowszej generacji 

zintegrowany system dowodzenia 
i zarządzania walką – Saab SESUB 960

dowodzenia i zarządzania walką Ericsson 
IDPS-11 (Sesub 900B). 

Okręty podwodne typu A11B okazały się 
tak udane, że ustanowiły standard dla jed-
nostek tej klasy budowanych dla Svenska 
Marinen – który jest utrzymywany do dziś. 
Co więcej, jasne się stało, że swoimi 

Uproszczony schemat 
przedstawiający zasadę działania 

napędu niezależnego od powietrza 
(ang. Air Independent Propulsion – AIP), 

w oparciu o silnik Stirlinga

Układ dziobowych sterów głębokości 
zapożyczono wprost z amerykańskich okrętów 
podwodnych typu Barbel i Skipjack. Orygi-
nalnym patentem stoczni Kockums w Malmö 
było wprowadzenie rufowych sterów w ukła-
dzie „X”. Co prawda, również ten element 
pochodził (teoretycznie) z USA, jednak 
szwedzka konstrukcja znacznie różniła się od 
pomysłu zza oceanu. Przede wszystkim, 
wszystkie stery pracowały całkowicie niezależ-
nie (na amerykańskich okrętach parami two-
rzyły stałe bloki, w układzie „krzyża”). Inną, 
charakterystyczną cechą nowych jednostek 
było uzbrojenie składające się z wyrzutni 
torped dwóch różnych kalibrów (533 mm 

oraz chrapy i układ wydechowy spalin silni-
ków wysokoprężnych.

Zmieniono także zasadniczą konstrukcję 
kadłuba oraz aranżację jego wnętrza. Jed-
nostki budowano jako częściowo modułowe, 
wobec czego ograniczono liczbę przedziałów 
(sekcji) do trzech, rozdzielonych dwiema gro-
dziami sekcyjnymi. Ten układ również stał 
się standardem w kolejnych okrętach pod-
wodnych Svenska Marinen. Mimo że jed-
nostki typu A14 miały mniejszą wyporność 
niż A11B, dzięki solidnej konstrukcji kadłuba 
ich głębokość operacyjną zwiększono do 300 m 
(bezpieczna wynosiła ponad 350 m). Podobnie 
jak typ A11B, także typ Näcken otrzymał 
bogate wyposażenie radioelektroniczne i hydro-
akustyczne, którego sercem był zintegrowany 
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Amerykański adm. William E. Gortney 
podczas wizyty w bazie szwedzkich 
okrętów podwodnych w Karlskronie 

(Första ubåtsflottiljen)

Okręty podwodne typu A17 
(Västergötland) gruntownie 

zmodernizowano (praktycznie 
przebudowano), bardzo zbliżając 

je potencjałem bojowym do 
najnowszych obecnie jednostek 
typu A19 (Gotland) – na zdjęciu

Silnik Stirlinga receptą 
na sukces
Jednostki typu A26 i A19, a także zmoder-

nizowane (de facto przebudowane) typu A17, 
wyposażono w niezwykły rodzaj napędu nie-
zależnego od powietrza (ang. AIP – Air Inde-
pendent Propulsion), który jest oparty na 
wcześniej zapomnianym silniku Stirlinga. 
Wszystko zaczęło się, kiedy w zakładach 
Kockums zbudowano prototypową, morską 
wersję silnika Stirlinga. Zainstalowano go na 
cywilnej jednostce badawczej „Saga”, wraz 
z instalacją tlenową firmy AGA Cryo. 

W ramach eksperymentu, pod koniec lat 80. 
ubiegłego wieku, dodatkowa – 8-metrowa sekcja 
trafiła na okręt podwodny HMS „Näcken” 
(typu A14). Pomyślne próby prototypowego 
napędu AIP skłoniły dowództwo Svenska 
Marinen do podjęcia decyzji o instalowaniu 
tego rodzaju systemów (opartych na silnikach 
Stirlinga) na jednostkach typu A17 oraz 
o uwzględnieniu go – już na etapie projektu 

wstępnego – na wówczas nowych okrętach 
podwodnych typu A19 (Gotland). We wrześniu 
1991 roku zatwierdzono jego modyfikację. 
Zmiany w projekcie wiązały się (m.in.) z doda-
niem całej sekcji kadłuba o długości 7,5 m – 
co spowodowało zwiększenie projektowanej 
wyporności jednostek.

Silnik Stirlinga, to urządzenie mające 
„na karku” ponad 200 lat. Wymyślił je – 
w 1816 roku – kaznodzieja Robert Stirling, 
a następnie opatentował (zgodnie z głoszoną 
przez siebie zasadą: „Skoro Bóg daje nam 
wszystko, trzeba umieć to wykorzystać”). 
Silnik Stirlinga jest (de facto) tłokowym 
(z definicji) silnikiem cieplnym, który prze-
twarza energię cieplną w energię mechaniczną 
(bez procesu wewnętrznego spalania paliwa – 
ciepło jest dostarczane z zewnątrz, dzięki 
czemu możliwe jest zasilanie go z dowolnego 
źródła). Źródłem ciepła może być (na przy-
kład) proces spalania paliwa, ale nie jest to 
wymagane, gdyż może ono pochodzić (na 
przykład) z energii słonecznej. W silnikach 
stosowanych na szwedzkich (a także japoń-
skich) okrętach podwodnych ciepło jest gene-
rowane w niezależnej komorze spalania. 
Paliwem jest olej napędowy, spalany przy 
udziale tlenu, który pochodzi z ogólnookręto-
wej instalacji (jest magazynowany w postaci 
ciekłej, w zbiornikach kriogenicznych). 

Wygenerowane w procesie spalania ciepło 
jest przekazywane na gaz roboczy (hel) we 
wnętrzu silnika. Po podgrzaniu, gaz rozpręża 
się, wpychając tłok. Następnie, gaz zostaje 
skierowany do chłodnicy, gdzie następuje 
zmniejszenie temperatury i objętości, przy 
jednoczesnym cofaniu tłoka. Umożliwia to 
zmianę energii cieplej w mechaniczną, która 
jest wykorzystywana do napędzania zespo-
łów prądotwórczych prądu przemiennego 
(przetwarzanego następnie na prąd stały). 

System ten charakteryzuje 40% spraw-
ność. Najważniejszą jego zaletą jest 
cicha praca i brak drgań. W wypadku 
szwedzkiego systemu AIP, jedynym limitem 
czasu pracy napędu jest ilość zmagazynowa-
nego ciekłego tlenu.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

system dowodzenia i zarządzania walką 
Ericsson IDPS-14 (Sesub 900C). Jednowałowy 
układ napędowy (z pięciołopatową, wolno-
obrotową śrubą) składał się z silnika wysoko-
prężnego MTU 16V 652 MB80 o mocy 
nominalnej 1350 kW oraz agregatu elektrycz-
nego i silnika elektrycznego Jeumont Schneider 
o mocy nominalnej 1150 kW (zasilanego 
przez 2 baterie ogniw elektrycznych Tudor). 
Umożliwiało to uzyskanie pod wodą pręd-
kości maksymalnej ponad 20 węzłów. 

Prawdziwa rewolucja w zakresie napędu 
miała jednak dopiero nadejść. Już w trakcie 
projektowania okrętów podwodnych typu A14, 
zadecydowano o przyznaniu firmie Kockums 
kontraktu na opracowanie jednostek kolejnego 
typu (A17). W konsekwencji, z sześciu plano-
wanych okrętów typu A14 wybudowano 
tylko trzy (HMS „Näcken”, HMS „Neptune” 
i HMS „Najad”). Moce produkcyjne skierowano 
w stronę najnowszych wówczas jednostek 
typu A17 (Västergötland), które miały za-
stąpić w linii pozostałe – wysłużone i prze-
starzałe okręty podwodne typu Draken. 
8 grudnia 1981 roku oficjalnie zawarto poro-
zumienie, na mocy którego Kockums miał 
zbudować 4 jednostki typu A17. Miały to być 
nieco zmodyfikowane okręty typu A14, 
skonstruowane już całkowicie w systemie 
modułowym (co miało pozwolić na łatwy 
montaż nowych podzespołów, w tym opraco-
wywanego wówczas napędu niezależnego od 
powietrza atmosferycznego).
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OKRĘT PODWODNY 
HMS „SÖDERMANLAND” 

(MOD. A17) W 2019 ROKU
Podstawowe dane 

taktyczno-techniczne: 
wyporność standardowa 

(nawodna) – 1400 t; wyporność 
standardowa (podwodna) – 1520 t; 

wyporność bojowa (podwodna) – 1640 t; 
długość – 60,5 m; szerokość – 6,06 m;
zanurzenie (na powierzchni) – 5,6 m;

napęd – 2 zespoły wysokoprężne 
Hedemora o mocy 795 kW każdy; 
2 silniki Stirlinga v4-275R; silnik 

elektryczny ASEA o mocy 1320 kW; 
2 agregaty Jeumont Schneider o mocy 
740 kW każdy; 2 baterie akumulatorów 

Tudor (84 ogniwa w każdej baterii); 
chrapy; pojedynczy wał napędowy; 

siedmiołopatowa, wolnoobrotowa śruba 
kompozytowa o stałym skoku;

prędkość maksymalna (nawodna) – 
10 węzłów; prędkość maksymalna 

(podwodna) – 20 węzłów;
prędkość operacyjna (podwodna) – 

do 6 węzłów; autonomiczność – 
45 dób; głębokość operacyjna – 

200-300 m; głębokość maksymalna 
(bezpieczna) – ponad 300 m; 

konstrukcyjna głębokość zanurzenia – 
nieznana (niejawna); systemy 

obserwacji technicznej – zintegrowany 
system dowodzenia i zarządzania walką 

Saab SESUB 960 (z podsystemem 
cyfrowego zobrazowania danych); 

kompleks hydroakustyczny aktywno-
-pasywny Atlas Elektronik mod. CSU83, 

obecnie w standardzie CSU90-2 
(z dziobową stacją hydroakustyczną 

CSU-3-4, burtowymi zespołami 
przetworników niskiej częstotliwości 
Plessey/Thales „Hydra” i detektorem 

min Signaal Processing Systems); 
system rozpoznania radiotechnicznego 

ARGOSystems AR 700-S5 ESM; 
radionamiernik RDF; system NTDS; 
system nawigacji inercyjnej Sperry 
Marine Mk 39 Mod 3C (sprzężony 

z odbiornikiem NAVSAT); dwa peryskopy 
Barr&Stround (Thales Optronics) CK38 

(z niepenetrującymi masztami 
elektrooptycznymi); radar obserwacji 

nawodnej Terma; odbiornik GPS; 
cyfrowy światłowodowy system 

komunikacji wewnętrznej; system 
łączności radiowej HF, VHF, UHF 

i INMARSAT-C; uzbrojenie – 9 wyrzutni 
torped typu „swim-out” (6 x 533 mm 

i 3 x 400 mm) do ciężkich torped Tp-62 
(Torpedo-2000) oraz lekkich torped 

Tp 45 i Tp 47 (z zapasem 14 torped lub 
22 min – np. dennych Mine 42); inne – 
śluza ciśnieniowa; załoga – 24-30 osób 

(etatowo – 24 osoby).
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Podstawowe wady pierwszych, proto-
typowych, jednostek typu 209 szybko 
wyeliminowano na kolejnych okrę-
tach – których kadłuby są już gładko-

pokładowe, a kiosk bardziej opływowy. Wraz 
z rozwojem konstrukcji, zmieniono także 
materiały, z których wykonywano poszczegól-
ne elementy kadłuba oraz podzespołów. 

Rozwój projektu
Kiosk – w większości egzemplarzy – 

skonstruowano z arkuszy stali specjalnej, 
natomiast w najnowszych wersjach u-bootów 
typu 209 są już stosowane wytrzymałe materiały 
kompozytowe. Przy konstrukcji kadłuba sztyw-
nego zastosowano grube arkusze stali HY-80. 
Stal tego rodzaju charakteryzuje dobra odpor-
ność na ciśnienie zewnętrzne i – jednocześnie – 
jest łatwa do kształtowania oraz montowania 
(co ułatwia późniejsze modernizowanie). 
Przy odpowiedniej grubości, umożliwia ope-
rowanie na dużych głębokościach. Głębokość 
operacyjna zanurzenia wynosi (w zależności 
od wersji) 250-320 m, jednak powszechnie 

wiadomo, że te okręty mogą zejść o wiele 
głębiej. Maksymalna (bezpieczna) głębokość 
zanurzenia wynosi 500 m, natomiast głębokość 
konstrukcyjna (zniszczeniowa) jest nieznana 
i (w dużej mierze) zależy zarówno od wersji 
okrętów jak i zastosowanych materiałów.

Kadłub sztywny podzielono na trzy, zasad-
nicze, sekcje (oczywiście, także w tym wypadku 
zachodzą pewne rozbieżności, w zależności 
od wersji okrętów typu 209): dziobową – 
8 wyrzutni torped (które rozdziela poprzecz-
nie gródź nawet w modelu 209/1500, co jest 
uważane za wadę), pomieszczenia socjalne 
(mesy na dziobie, koje oficerów i marynarzy 
na prawej i lewej burcie), dziobowa grupa baterii 
akumulatorów (pod pokładem), kambuz i kory-
tarz główny; śródokręcia – bojowe centrum 
informacji (BCI), zwane też „Centralą” (stano-
wiska sterników, nawigatora, oficera wachtowego 
oraz operatorów urządzeń radioelektronicznych 
i urządzeń podnośnych), centrala sterowania 
systemem elektrycznym z rufową grupą baterii 
akumulatorów (pod pokładem); rufową – 
gródź dźwiękoszczelna, centrum sterowania 

siłownią (CSS) oraz siłownia (generatory 
spalinowo-elektryczne, silniki elektryczne 
oraz napędy sterów pozycji i kierunku).

Podczas konstruowania okrętów, szczególną 
uwagę zwrócono na ergonomię, komfort oraz 
bezpieczeństwo załogi. Było to o tyle istotne, 
że używane przez rodzimą Deutsche Marine 
niewygodne okręty podwodne typów 201 
i 205 (oraz eksportowe 207/Kobben) miały 
złą reputację, przez co raczej nadawały się 
wyłącznie do działań przybrzeżnych (choć, 
oczywiście, były liczne odstępstwa od reguły 
w tej materii). Na tym tle jednostki typu 209 
(nawet te bazowego projektu 209/1100) były 
od nich co najmniej dwa razy większe – 
ze względnie porównywalnym stanem załogi 
(22 osoby na okrętach typu 205, wobec 31 osób 
na 209/1100). Spowodowało to nieporównywal-
ny wręcz wzrost komfortu pracy i odpoczynku 
marynarzy, co – notabene – sprzyja długo-
trwałym rejsom z dala od baz. 

Najliczniejszą załogą dysponują okręty 
w wersji 209/1500 (Shishumar) – tworzy ją 
40 osób, w tym 8 oficerów. Jednostki te są 

Ewolucja okrętów podwodnych typu 209 trwa nieprzerwanie od drugiej połowy lat 60. 
ubiegłego wieku, kiedy to rozpoczęto budowę pierwszej jednostki w wersji 209/1100 dla Grecji 
(pierwotnie miała trafić do Iranu). Jak się później okazało, nowy okręt podwodny stał się protoplastą 
kilku odmian wciąż unowocześnianych jednostek – dopasowanych do spełniania wymagań różnych 
flot wojennych świata. Ich konstrukcja stanowi swoisty fenomen w branży okrętowej. 

CZĘŚĆ 2

Okręty podwodne typu 209

1. Indonezyjski okręt podwodny „Cakra” 
(401), należący do powiększonego typu 
209/1300 (opartego konstrukcyjnie na 

prototypowym 209/1100).

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

z wizytą w amerykańskiej bazie 
w Norfolk (Virginia), podczas manewrów 

sił podwodnych pk. SUBDIEX 2015
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od wersji okrętu – od 21,5 węzła (na naj-
starszych jednostkach) do około 23 węzłów 
(na najnowszych), a na powierzchni – do około 
11 węzłów). Po dotarciu w rejon operacyjny, 
okręty podwodne typu 209 operują z pręd-
kością 3-4 węzłów (czasem także poniżej tej 
wartości). Przy tej prędkości (i wykorzystaniu 
chrap) mogą działać nieprzerwanie w położe-
niu podwodnym nawet przez 50-60 dób (same 
baterie akumulatorów wystarczą na około 
120 godzin pracy). Zasięg operacyjny w poło-
żeniu podwodnym (z wykorzystaniem chrap) 
sięga 7000-8000 mil morskich (zależnie od 
wersji okrętu). Na samych akumulatorach 
jednostki są w stanie pokonać 400 mil mor-
skich, przy prędkości do 4 węzłów.

Systemy obserwacji 
technicznej
Okręty podwodne typu 209 wyposażono 

w stosunkowo bogaty zestaw środków obserwa-
cji technicznej, które są stale modernizowane 
i uzupełniane, a na dodatek – zależne od wersji 
jednostek oraz wymagań konkretnego użyt-
kownika. W tym miejscu zostaną przedstawione 
wyłącznie bazowe systemy prototypowego 

B A N D E R A

jednak ponad cztery (!) razy większe od 
typu 205, a liczba marynarzy potrzebnych do ich 
obsługi została zwiększona tylko dwukrotnie. 
Na najnowocześniejszych z opisywanych 
u-bootów (209/1200 produkcji południowo-
koreańskiej oraz egipskich 209/1400mod) 
służy – odpowiednio – od 33 do 36 marynarzy. 
W tym miejscu należy podkreślić, że jednostki 
te są wyposażone w dodatkowy – nowoczesny 
sprzęt, którego obsługa wymaga wysoce 
wykwalifikowanego personelu. Na utrzymanie 
stałej liczebności załóg (mimo prowadzonych 
modernizacji) wpłynęło wiele czynników, w tym 
(przede wszystkim) coraz wyższy stopień 
automatyzacji. W tym względzie najdalej 
poszli Norwegowie na swoich okrętach pod-
wodnych typu Ula (będących bardzo daleko 
posuniętą modyfikacją jednostek typu 209 
(klasyfikowanych w Niemczech jako typ 210), 
których załogi tworzy zaledwie 15 marynarzy 
(maksymalnie – 21).

Bez AIP
Wszystkie okręty podwodne typu 209 

otrzymały klasyczny zespół napędowy, jednak 
różni się on szczegółami, w zależności od 

nostkach wersji 209/1500). Energia do silnika 
elektrycznego pochodzi z dwóch podwójnych 
zespołów baterii akumulatorów, umieszczo-
nych w przedziałach pokładu wodoszczelnego 
na dziobie i rufie. Baterie akumulatorów Varta 
(łącznie 480 ogniw) należą do klasycznej grupy 
kwasowo-ołowiowych. Na nowszych i moder-
nizowanych jednostkach są to już akumulatory 
CSM (ang. Copper Stretch Metal). Moc napędu 
jest przekazywana na krótką linię wału, zwień-
czoną pędnikiem w postaci śruby. Okręty 
podwodne typu 209 dysponują – w zależności 
od wersji i/lub użytkownika – trzema (pod-
stawowymi) rodzajami pędników: pięcio-
łopatową śrubą brązową, siedmiołopatową 
śrubą wolnoobrotową oraz siedmiołopatową 
śrubą kompozytową (najbardziej zaawansowaną 
technologicznie i obojętną magnetycznie). 

Przebywając pod wodą, okręty podwodne 
typu 209 mogą korzystać z dwóch rodzajów 

napędu (w wypadku przebudowanego greckiego 
„Okeanos” S-118 dochodzi do tego trzecia 
opcja – napęd niezależny od powietrza atmo-
sferycznego AIP) – zespołów wysokoprężnych 

OKRĘT PODWODNY TYPU 209/1200 W STANDARDOWEJ KONFIGURACJI

wersji tych jednostek. W wypadku prototypo-
wego modelu 209/1100, do operowania na 
powierzchni służą dwa zespoły 12-cylindro-
wych, czterosuwowych, turbodoładowanych 
silników wysokoprężnych z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa MTU 12V 493 AZ80 o łącz-
nej mocy nominalnej 1760 kW (2392 SHP). 
Napędzają one dwutwornikowy silnik elek-
tryczny Siemens Permasyn o mocy nominal-
nej 3380 kW oraz cztery agregaty prądu stałego 
Siemens (lub AEG) o łącznej mocy 1680 kW, 

typu 209/1100, budowanego dla Grecji. 
Sercem tych okrętów jest zintegrowany system 
zarządzania i kierowania walką ICS (ang. In-
tegrated Command and Control System). 
Oryginalnie zainstalowany układ Signaal M 
wczesnej wersji, bo z końca lat 60. XX wieku, 
został (do końca 1999 roku) zastąpiony – 
w pełni zintegrowanym – systemem Lockheed 
Kanaris (w ramach programu modernizacyj-
nego Neptune I). Zaopatrzono go, m.in., w nowe 

OKRĘT PODWODNY TYPU 209/1300 W STARSZEJ KONFIGURACJI

służące do zasilania sieci elektrycznej i łado-
wania akumulatorów. Główny silnik znajduje 
się na samym końcu sekcji rufowej, dzięki 
czemu wał napędowy jest bardzo krótki 
(szczególnie niewielką długość ma na jed-

(z wykorzystaniem chrap) lub samych aku-
mulatorów. Nominalna moc napędu głównego 
wynosi 4476 kW (6000 SHP). Prędkość 
maksymalna w położeniu podwodnym (na 
samych akumulatorach) wynosi – w zależności 

konsole wielofunkcyjne oraz system wymiany 
danych taktycznych NTDS (ang. Naval Tacti-
cal Data System) Link 11, jednocześnie 
dostosowując okręty (w tym konsole w BCI, co 
oznaczało – m.in. – wgranie odpowiedniego 
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oprogramowania) do odpalania spod wody 
rakiet przeciwokrętowych typu UGM-84 
Sub-Harpoon. Wówczas jednostki otrzymały 
również system łączności satelitarnej SAT-
COM, unowocześniony system nawigacji 
inercyjnej Sperry Mk 29 Mod. 3 SINS oraz – 
przede wszystkim – pasywny sonar obserwa-
cji bocznej FAS-3. 

Podstawą podwodnych systemów obserwacji 
technicznej greckich jednostek jest rozbudowany 
i zaktualizowany kompleks hydroakustyczny 
Atlas Elektronik mod. CSU83 (obecnie, po 
modernizacji w ramach programu Neptune I, 

akustycznej. Początkowo, była to hybrydowa 
(pasywno-aktywna) stacja Thomson Sintra 
DUUX2 (o częstotliwości 8,4 kHz, przy pracy 
w trybie aktywnym). Po modernizacji doszedł 
do tego burtowy kompleks sonarowy obserwa-
cji bocznej FAS-3, a pozostałe stacje wymie-
niono – za pośrednictwem koncernu DCNS 
(obecnie Naval Group) – na urządzenia Thales 
TSM 2233/S-Cube. Uzupełnieniem głównych 
stacji hydroakustycznych jest, m.in., telefon 
podwodny oraz czujniki do monitorowania 
poziomu własnych szumów i detektor min. 
Co istotne, greckie okręty podwodne bazo-
wego projektu 209/1100 prawdopodobnie nie 
dysponują holowaną stacją na rufie.

Jeśli chodzi o tzw. urządzenia podnośne, to 
jednostki dysponują dwoma peryskopami – 
wachtowym Carl Zeiss BS-19 oraz bojowym 
Carl Zeiss ASC-18. W położeniu peryskopo-
wym lub nawodnym, okręty mogą korzystać 
również z radaru obserwacji nawodnej 
Thomson Sintra MILNAV. Na dodatkowych 
masztach umieszczono anteny łączności 
radiowej (HF, VHF, UHF i INMARSAT-C) 
oraz urządzeń WRE ArgoSystems AR-700. 
W skład tych ostatnich – obok standardowego 
radionamiernika – wchodzą systemy rozpo-
znania radiotechnicznego ESM i COMMS 
ESM (wykrywania obcych transmisji). Z kolei, 
w położeniu podwodnym, główny systemem 
WRE zbiera dane akustyczne z otoczenia 
okrętu, analizuje je, klasyfikuje (za pośred-
nictwem systemu IFF) i ocenia potencjalne za-
grożenie. Za jego pomocą można ocenić zasięg 
i namiar źródła emisji sygnałów akustycznych 
oraz wygenerować odpowiednie zakłócenia. 
Ponadto, z systemem WRE współpracują wyrzut-
nie celów pozornych, które (w istocie) są jego 
integralną – aktywną częścią. Odpalają one 
(hydraulicznie) podwodne cele pozorne (ma-
kiety) kilku rodzajów oraz środki sygnałowe 
(według oficjalnych danych, nowym syste-
mem przeciwtorpedowym typu „soft-kill”, 
o nazwie CIRCE, dysponuje jedynie zmoder-
nizowany – w ramach programu Neptune II – 
„Okeanos” S-118 typu 209/1200).

Podwodni myśliwi
Zasadnicze uzbrojenie wszystkich (bez 

wyjątku) okrętów podwodnych typu 209 
składa się z 8 wyrzutni torped kal. 533 mm, 
ułożonych w czterech rzędach, po dwie. Pierwot-
nie, jednostki te nie były nawet przewidziane 
do tego, by użytkować uzbrojenie innego 
rodzaju niż torpedy. Zresztą – z uwagi, m.in., 
na konstrukcję wyrzutni – o stawianiu min 
(a przynajmniej z wykorzystaniem wyrzutni 
torped) tudzież odpalaniu rakiet przeciw-
okrętowych, przez pewien czas nie mogło być 
mowy. Są to bowiem lekkie wyrzutnie, dostoso-
wane do odpalania torped w trybie „swim-out” 
(wypływowym), dzięki czemu proces ten 
przebiega niemal bezgłośnie (w porównaniu 

z systemem opartym wyłącznie na działaniu 
sprężonego powietrza). To rozwiązanie ma 
jednak także wady. Poza wspomnianą 
niemożnością użytkowania innego rodzaju 

w standardzie CSU90). Przetwarza on dane 
pochodzące z okrętowych urządzeń obserwa-
cji technicznej (stacje hydroakustyczne i/lub 
radarowe), a następnie wypracowuje dane 
o potencjalnych celach. Jest odpowiedzialny 
za ich stałe śledzenie, umożliwiając w ten 
sposób bezproblemowe naprowadzanie 
uzbrojenia oraz dobór odpowiednich środ-
ków ogniowych. W wyniku modernizacji, 
system walki uproszczono do niezbędnego 
minimum i (praktycznie) może go kon-
trolować zaledwie kilka osób (za pośrednic-
twem nowoczesnych konsoli wielofunkcyjnych), 
z pozycji GSD i BCI. Na dziobie, nad wyrzut-
niami torped, jest zainstalowany cylindryczny 
kompleks przetworników głównej stacji hydro-

Kiosk i podstawowy zestaw 
antenomasztów okrętu podwodnego 

typu 209/1400 „Heroine”

1. Peryskop bojowy Zeiss SERO 400;
2. Radar obserwacji nawodnej 
     Terma Scanter;
3. Maszt komunikacyjny;
4. Urządzenie systemu 
     WRE/UME-100 ESM;
5. Chrapy;
6. Maszt elektrooptyczny Zeiss OMS-100. 

1. Peryskop bojowy Zeiss AS C18;
2. Chrapy;
3. Maszt komunikacyjny (radio/SATCOM);
4. Urządzenie systemu 
     WRE/AR-700-55 ESM;
5. Peryskop wachtowy Zeiss BS 19;
6. Radar obserwacji nawodnej Calypso III. 

uzbrojenia (poza drobnymi wyjątkami, w grę 
wchodzi wyłącznie amunicja samobieżna), 
pewnym problemem może okazać się usuwanie 
z wyrzutni niesprawnych i/lub uszkodzonych 
torped. By tego dokonać, należy odpowied-
nio wytrymować okręt dziobem w dół (mając 
otwartą pokrywę włazu wyrzutni) – tak, by 
torpeda (dosłownie) wyleciała na zewnątrz.

W przeciwieństwie do Norwegów (o Szwedach 
nie wspominając), okręty podwodne typu 209 
nie dysponują żadnymi wyspecjalizowanymi 
instalacjami załadunkowymi z lukiem na 
pokładzie. Uzupełnianie amunicji jest więc 
możliwe wyłącznie przez górny rząd wyrzutni 
torped (podobnie jak na starszych jed-
nostkach typu 201, 205 i 207/Kobben). Do 
tego celu jest jednak wymagana specjalna 
platforma (wsparta stelażem), co oznacza, 
m.in., brak możliwości uzupełnienia amunicji 
w morzu. Należy wówczas wytrymować okręt 
na rufę, a torpedy wciągać do wnętrza za 
pomocą systemu cięgna i wielokrążków. 
Dopiero wówczas są wprowadzane do właści-
wych wyrzutni. Tego rodzaju operacja jest 
bardzo mecząca dla załogi i długotrwała 
(ok. 6 godzin), a na dodatek wymaga demon-
tażu części wyposażenia wnętrza, w tym 
mebli, koi i części izolacji.

Zapas zabieranych środków ogniowych jest 
uzależniony od wersji okrętów. Najmniej torped 

Kiosk i podstawowy zestaw 
antenomasztów okrętu podwodnego 

typu 209/1100 „Glavkos”
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Brazylijskie okręty podwodne 
typu 209/1400 (Tupi) i 209/1400mod 

(Tikuna) należą do najnowocześniejszych 
i najlepiej wyposażonych wśród typu 209

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

przenoszą najstarsze jednostki, bo 10 sztuk 
(przy czym same wyrzutnie są od razu załado-
wane, co oznacza tylko dwie torpedy w zapasie. 
Znaczna większość okrętów typu 209 zabiera 
jednak w morze 14 torped (łącznie). Wyjąt-
kiem są jednostki brazylijskie 209/1400, 
które (od początku) uzbrojono w 16 torped 
Tigerfish Mod. 1 i Mod. 2, a obecnie dostoso-
wano do użytkowania potężnych torped Mk 48. 
Generalnie, jednostki typu 209 mogą używać 
dość szeroki wachlarz torped, od niemiec-
kich AEG SUT 264, SST-4 i DM2A3 lub 
DM2A4 Seehecht (pl. Morszczuk) oraz brytyj-
skich Mark 24 Tigerfish i włoskich Black 
Shark, przez amerykańskie lekkie torpedy 
elektryczne ZOP kal. 482,6 mm Mk 37 (NT 
37C/D/E), aż po najcięższe Mk 48 ADCAP. 
Oprócz nich (lub w ich miejsce) mogą to być 
czteroprowadnicowe kanistry z rakietami 
systemu IDAS oraz rakiety przeciwokrętowe 
UGM-109 Sub-Harpoon.

Wśród użytkowników okrętów podwod-
nych typu 209, stare (bo pochodzące z końca 
lat 60. XX wieku) torpedy SUT 264 są coraz 
rzadziej wykorzystywane bojowo. Pozostały 
one na stanie flot: Chile (obecnie już tylko 
w celach ćwiczebnych, z uwagi na wprowadze-
nie do użytku torped typu Black Shark), Korei 
Południowej (oczekującej na nowe torpedy 
i zmuszonej – z braku nowoczesnego uzbroje-
nia tego rodzaju – do używania rakiet przeciw-
okrętowych UGM-84 Sub-Harpoon) oraz Indii. 
Co ciekawe, w 2014 roku przeprowadzono 
(zakończone sukcesem) odpalenie takiej 
torpedy z chilijskiego okrętu podwodnego 
należącego do nowszego typu Scorpène – 
„O’Higgins” (SS-23). Torpedy SUT 264 
(64 sztuki), pozostające w wyposażeniu sił 
morskich Indii, poddano – w 2013 roku – 
znaczącym modyfikacjom. Tym niemniej, 
kraj ten przymierza się do całkowitego zastą-
pienia tego uzbrojenia włoskimi torpedami 
typu Black Shark (na taki zakup od razu zde-
cydował się Ekwador), produkcji firmy WASS 
(tu jednak wynikły trudności, z uwagi na fakt, 
że jeden z podwykonawców – firma Finmecca-
nica, trafił na czarną listę indyjskiego rządu, 
z uwagi na korupcję). Z kolei torpeda Mark 24 
Tigerfish jest przedstawiana jako przykład 
nieudanych konstrukcji, o wysokiej awaryj-
ności. Została ona opracowana w ramach pro-
gramu badawczo-konstrukcyjnego (o wartości 
1,6 miliarda funtów szterlingów ) i nigdy nie 
udowodniła swoich możliwości. Wczesne 

wersje tej konstrukcji cechował wskaźnik 
awaryjności przekraczający aż 75%. W kon-
sekwencji, w większości krajów została ona 
całkowicie wycofana z eksploatacji (w Brazylii 
zastąpiono ją amerykańską Mk 48). Również 
torpedy z rodziny SST nie cieszą się dobrą 
sławą. Ich konstrukcja jest dość archaiczna. 
Nowsza odmiana torpedy (SST-3) pochodzi 
z 1972 roku, a najnowsza wersja (SST-4) jest 
od niej tylko osiem lat młodsza. 

Podczas wojny o Falklandy-Malwiny, broń 
ta (w odmianie SST-4) okazała się wyjątkowo 
nieskuteczna. Należący do typu 209/1200 
argentyński okręt podwodny ARA „San Luis” 
(S-32) przeprowadził (w kwietniu 1982 roku) 
trzy ataki torpedowe – dwa z użyciem prze-
znaczonych do ataku na jednostki nawodne 
niemieckich torped SST-4 oraz jeden atak 
z użyciem starej, amerykańskiej torpedy ZOP 
Mk 37. W tych wszystkich wypadkach torpedy 
zawiodły (głównie z uwagi na wadliwy 
układ naprowadzania oraz słabe parametry 
taktyczno-techniczne), przy czym jedna 
z niemieckich SST-4 wbiła się prosto w holo-
wany system zakłócający brytyjskiej fregaty 
HMS „Arrow” F173 (Type 21). Mimo to, 

z uwagi na ograniczenia finansowe (lub prze-
ciągające się przetargi), torpedy te wciąż 
pozostają w uzbrojeniu okrętów podwodnych 
typu 209 w Argentynie, Grecji i Turcji 
(w tym wypadku, tylko ostatnie egzemplarze, 
z uwagi na wprowadzenie do użytku nowo-
czesnych torped DM2A4).

Obecnie, najbardziej powszechne w użyciu 
są nowoczesne, ciężkie torpedy akustyczne 
Atlas Elektronik DM2A4, Black Shark oraz 
Mk 48 ADCAP. DM2A4 kal. 533 mm (21”) 
dysponuje hybrydowym systemem odpalania 
(przewodowo lub bezprzewodowo). Torpeda 
ma długość całkowitą 4,15 m (3,62 stóp). Jej 
masa całkowita wynosi 1370 kg – w tym 260 kg 
(272 lb) głowica bojowa, zawierająca 
PBXN-103 (ekwiwalent niemal 500 kg 
czystego TNT). Napęd DM2A4 stanowi silnik 
elektryczny, zasilany bateriami cynkowo-
-srebrowymi. Pędnikiem są dwie przeciw-
bieżne śruby napędowe. Łącze światłowodowe 
(przy odpalaniu przewodowym) umożliwia 
także stałe prowadzenie torpedy (i ustawianie 
jej tzw. punktów kontrolnych) w trakcie prze-
biegu, przez operatora konsoli systemu 
uzbrojenia. Przewód jest nawinięty na kasety 
w ogonie torpedy oraz w przedziale tor-
pedowym okrętu. Szybkość transmisji danych 
przewodem wynosi 1442 bit/s. DM2A4 po-
siada również aktywną stację hydroakustyczną 
(odpalanie i naprowadzanie bezprzewodowe) 
oraz zespół pasywnych sensorów, umożliwia-
jących torpedzie samonaprowadzanie się na 
cel po śladzie torowym (kilwaterze) atakowanej 
jednostki. Oficjalny zasięg torpedy w wersji A3 
wynosi 20 km (przy prędkości 35 węzłów) lub 
28 km (przy prędkości 23 węzłów), natomiast 
w wypadku modelu A4 jest to (odpowiednio) 
20 km (przy prędkości 50 węzłów) i aż 50 km 
(przy prędkości około 30 węzłów). Niemiec-
ka torpeda DM2A4 może operować na głębo-
kościach nawet poniżej 600 m (wg oficjal-
nych danych – maksymalnie do głębokości 
610 m, czyli 2000 stóp).

Jednymi z najnowocześniejszych 
wśród typu 209 są koreańskie jednostki 

typu Chang Bogo (209/1200mod), 
budowane na licencji w rodzimej stoczni 

koncernu Daewoo w Okpo.
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Sportowy duch floty

Turniej halowej piłki nożnej zgromadził 
6 drużyn, reprezentujących: 3. Flotyllę 
Okrętów; 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża; 

Brygadę Lotnictwa MW i Regionalne 
Centrum Informatyki Gdynia; 6. Ośrodek 
Radioelektroniczny MW oraz Dywizjon 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW i Biuro 
Hydrograficzne MW; Centrum Szkolenia MW, 
Szkołę Podoficerską MW oraz Ośrodek Szkole-
nia Nurków i Płetwonurków WP; Dowództwo 
Komponentu Wojsk Specjalnych oraz Wojsko-
wy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia 
i 7. Szpital MW.

Po każdej rozgrywce, drużynom przydzielano 
punkty (za zwycięstwo 3 pkt, a za remis – 
1 pkt). Najwięcej punktów (13) uzyskała 
drużyna, w skład której wchodziły: 6. Ośrodek 
Radioelektroniczny MW, Dywizjon Zabez-
pieczenia Hydrograficznego MW i Biuro 
Hydrograficzne MW. Drugie miejsce (11 pkt) 
zdobył zespół w składzie: Dowództwo Kom-
ponentu Wojsk Specjalnych, Wojskowy Ośrodek 
Medycyny Prewencyjnej Gdynia i 7. Szpital MW. 
Trzecie miejsce (7 pkt) zajęli piłkarze gdyń-
skiej 3. Flotylli Okrętów.

Wyłoniono także wyróżniających się zawod-
ników turnieju. Miano najlepszego strzelca 
mistrzostw wywalczył mat Mateusz Łuczak 
(DKWS), zdobywając 8 bramek. Najwszech-
stronniejszym zawodnikiem został bsmt. Michał 
Chrobak (DZH MW), a najlepszym bram-
karzem mistrzostw st. mar. Tomasz Tramowski 
(6. OREL).

W zawodach sztangistów wzięło udział 
27 zawodników i zawodniczka, reprezen-
tujących: Dywizjon Okrętów Podwodnych, 
Dywizjon Okrętów Bojowych, Dywizjon 

W obiektach sportowych Komendy Portu Wojennego Gdynia – 
26-29 listopada – odbyły się mistrzostwa Marynarki Wojennej w futsalu. 
Tydzień wcześniej – 21 listopada – zorganizowano niezwykle wymagające 
mistrzostwa 3. Flotylli Okrętów w wyciskaniu ciężarów leżąc. 

Okrętów Wsparcia, Grupę Okrętów Rozpo-
znawczych, Morską Jednostkę Rakietową 
i Komendę Portu Wojennego Gdynia.

Każdy zawodnik miał trzy próby, podczas 
których musiał zmierzyć się z deklarowanym 
ciężarem na sztandze. W razie udanej pierwszej 
próby, kolejne ciężary były coraz większe. Wyniki 
przeliczano według formuły Wilksa, uwzględ-
niającej wagę zawodnika i wyciśnięty ciężar. 

W kategorii wiekowej do 35 lat zwyciężył 
st. mat Tomasz Walachniewicz (DOB), nato-
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Organizatorzy zawodów wyróżnili dwóch 
reprezentantów MW. Najlepszym rozgrywają-
cym został st. mar. Emil Jagielski (8. Flotylla 
Obrony Wybrzeża), natomiast najwszech-
stronniejszym zawodnikiem mistrzostw wy-
brano mar. Jakuba Jetke (3. Flotylla Okrętów), 
który będzie reprezentował wojskowych siat-
karzy na „Gali Sportu Wojskowego 2020”.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Najtrudniejszy był mecz półfinałowy. 
Wiedzieliśmy, że możemy mieć wszystko 

albo zostać z niczym. Zostały cztery 
najlepsze drużyny. Od początku mecz nie 

przebiegał pod nasze dyktando, jednak 
pokazaliśmy charakter oraz wolę walki, 
doprowadzając do remisu i wygrywając 
w tie-breaku – podkreślił st. chor. szt. 
mar. Andrzej Jaroni. Również finał nie 

zaczął się po naszej myśli – przegraliśmy 
pierwszego seta. Wtedy drużyna 
podniosła się z kolan, udało się 
doprowadzić do remisu i wygrać 
w tie-breaku, chociaż nie byliśmy 

faworytami tego spotkania.

Można służyć w wojsku i realizować 
swoje pasje. Nie tylko w siatkówce – są 

też inne dyscypliny sportu. Mamy bardzo 
duży wybór – podkreślił st. mar. Emil 

Jagielski. Przykładem tego jest niedawna 

olimpiada wojskowa w Chinach. 
Reprezentanci wojska biorą udział 

w wielu zawodach sportowych. 

Nie spodziewaliśmy się tak wysokiego 
wyniku, chociaż w zeszłym roku zajęliśmy 

trzecie miejsce. Wielu zawodników 
z przeciwnych drużyn gra w I i II lidze. 

Myślę, że wygraliśmy (przede wszystkim) 

dzięki bardzo dobrej atmosferze 
w naszym zespole – podkreślił 

mar. Jakub Jetke. 

miast w kategorii powyżej tego wieku – 
st. bosm. Marcin Herbasz (DOP). W kategorii 
open kobiet wystartowała mar. Dominika 
Rogała (MJR). Po zsumowaniu punktów, naj-
lepszy wynik osiągnęła reprezentacja DOB.
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Zawodnicy byli dobrze przygotowani fizycz-
nie – łączyli regularne treningi z obowiązkami 
służbowymi. Najistotniejsze okazało się przy-
gotowanie taktyczne. Jednocześnie, wszelkie 
braki nadrabiali pasją do siatkówki. 

Koordynator drużyny kmdr ppor. Wiesław 
Strzelczyk (kierownik Sekcji WF i Sportu 
3. Flotylli Okrętów) – który kierował przygo-

towaniem i selekcją siatkarzy MW – wysoko 
ocenił ich gotowość do zawodów.

Mecze były rozgrywane przez zespoły 
sześcioosobowe, a gra toczyła się do dwóch 
wygranych setów. Zmagania rozpoczęto od 

Marynarze mistrzami siatkówki
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Reprezentacja MW w siatkówce. 
W pierwszym rzędzie (od lewej): 

mar. Dariusz Korniak, st. mar. Emil 
Jagielski, st. mar. Przemysław 

Maciejewski, kpt. mar. Paweł Nastały, 
st. chor. szt. mar. Andrzej Jaroni, 

mat Marcin Górski. W drugim 
rzędzie (od lewej): mar. Paweł Rosik, 

mar. Mateusz Skowron, mar. Radosław 
Małecki, mar. Jędrzej Zieliński, 

mar. Jakub Jetke, mar. Rafał 
Jabłoński i mar. Piotr Sęk

W finałowym meczu drużyna 
Marynarki Wojennej starła się 
z reprezentantami 11. Lubu-
skiej Dywizji Kawalerii Pan-

cernej im. Jana III Sobieskiego w Żaganiu. 
Ostatecznie, to marynarze okazali się lepsi, 
zdobywając tytuł mistrza Wojska Polskiego 
w siatkówce. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy 
z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechani-
zowanej im. Bolesława Krzywoustego 
w Szczecinie. 

Rywalizacja była trudna, ponieważ 
zawodnicy MW pochodzili z różnych 
jednostek i nie byli graczami zawodo-
wymi. Przed zawodami mieli tylko pół-
tora tygodnia na przygotowania, podczas 
zgrupowania w Świnoujściu. Niektóre 
zespoły siatkarskie miały na to nawet 
ponad miesiąc. 

Jednakże, jak podkreślił trener 
reprezentacji MW (będący również 
zawodnikiem) st. chor. szt. mar. Andrzej Jaroni, 
tworzyli zgrany zespół i panowała wśród nich 
fantastyczna atmosfera – Z taką drużyną, to 
była przyjemność pracować. Każdy wiedział 
po co jedzie, był skupiony na grze. 

Reprezentacja Marynarki Wojennej zwyciężyła w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Piłce 
Siatkowej. Zawody rozegrano (4-8 listopada) w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym 
w Mrągowie. O najwyższe trofeum mistrzostw walczyło 10 drużyn.

rywalizacji w ramach fazy grupowej. W pierw-
szym meczu drużyna MW pokonała – 2:0 –
zespół Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 
Pokonała też drużynę 12. Dywizji Zmechanizo-
wanej im. Bolesława Krzywoustego. 

Zwycięstwo w grupie dało marynarzom 
półfinał, w którym zmierzyli się z 16. Dywizją 
Zmechanizowaną im. Króla Kazimierza Jagiel-

lończyka. Zacięte spotkanie zaczęto od 
porażki, jednak gracze MW pokazali 
wolę walki, doprowadzając do remisu, 
by w trzecim secie wygrać 15:10, a cały 
mecz 2:1.

Tytułu mistrza WP w piłce siatkowej 
broniła drużyna 11. Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III 
Sobieskiego. Pierwszy set miał podobny 
przebieg, jak w wypadku półfinału. 
Górowali w nim zawodnicy z wojsk 
pancernych, wygrywając 25:15. W dru-
gim secie zawodnicy MW odrobili 

straty, dzięki czemu wygrali 25:18 i doprowa-
dzili do remisu. W niezwykle zaciętym 
tie-breaku gra toczyła się punkt za punkt, aż 
w końcu drużyna MW uzyskała przewagę i za-
kończyła seta zwycięstwem 15:11.
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W ceremonii otwarcia wernisażu – 
24 września – wziął udział dyrek-
tor Muzeum Marynarki Wojennej 

Tomasz Miegoń oraz dyrektor Marinmuseum 
Mats Petersson. Obecni byli także pracownicy 
obu muzeów oraz zaproszeni goście, w tym 
bliscy polskich marynarzy internowanych 
w Szwecji, którym poświęcono wystawę. 
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Twórcy wystawy skupili się na losach ludzi – 
będących członkami załóg – zmuszonych do 
opuszczenia ojczyzny i życia w obcym kraju, 
bez znajomości tamtejszego języka i kultury. 
Dodatkowo, byli oni skazani na bezczynność 
(w związku z niemożnością przedostania się 
do sił polskich walczących z wrogiem). Foto-
gramy archiwalne ukazały ich życie codzienne, 
zwłaszcza przez pryzmat kontaktów z miej-
scową społecznością. Można było zobaczyć jak 
tworzyły się polsko-szwedzkie małżeństwa 
i uczestniczono w lokalnych wydarzeniach 
oraz poznać losy marynarzy, którzy zdecydo-
wali się na pozostanie w Szwecji po wojnie. 
Oprócz zdjęć, zebrano niezwykle interesujące 
eksponaty, prezentowane w gablotach. Były  
wśród nich, między innymi: dokumenty, rzeczy 
osobiste marynarzy oraz elementy wyposaże-
nia polskich okrętów podwodnych.

Ważna inicjatywa polskich i szwedzkich 
muzealników miała na celu ukazanie różno-
rodności emocji związanych z losem interno-
wanych marynarzy polskich okrętów oraz 
goszczących ich Szwedów. Zaświadczyła także 
o bliskiej i owocnej współpracy obu placówek 
muzealnych, która przyczynia się – w dużej 
mierze – także do tworzenia współczesnych 
relacji polsko-szwedzkich dzięki prezen-
towaniu wspólnej historii.

W Y S T A W A  W  M U Z E U M  M W  W  G D Y N I 

Ekspozycja w Gdyni miała związek z wy-
stawą otwartą w Karlskronie – 17 września –
pod tym samym tytułem. Polskiej delegacji 
przewodniczył zastępca dyrektora Muzeum 
Marynarki Wojennej Aleksander Gosk. Obie 
wystawy różniły się formą i doborem eks-
ponatów. W Muzeum Morskim w Karlskronie 
wystawa będzie czynna jeszcze w 2020 roku.

Małgorzata Derlacz-Chmielowiec
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Gdyńskie Muzeum Marynarki Wojennej zaprezentowało wystawę 
„Oblicza wojny – polskie okręty podwodne w Szwecji 1939-1945”, 
przygotowaną we współpracy z Muzeum Morskim w Karlskronie. 
Jej tematem były losy marynarzy okrętów podwodnych: ORP „Ryś”, 
ORP „Sęp” i ORP „Żbik” – które w czasie wojny z Niemcami 
przedostały się do neutralnej Szwecji, gdzie zostały internowane. 

relacji polsko-szwedzkich dzięki prezen-

Rafał Kamiński 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Najnowszy kalendarz ścienny Muzeum 
Marynarki Wojennej – na rok 2020 –   

jest poświęcony, tradycyjnie, okrętom oraz 
historii związków Polski z morzem. 
Jego tematem przewodnim są trudne początki 
floty wojennej w pierwszych latach po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Karty miesięczne kalendarza zawierają 
ważne informacje o kolejnych etapach budowy 
polskiej Marynarki Wojennej oraz unikatową, 

archiwalną ikonografię. Dzięki nim możemy 
zapoznać się – korzystając z przejrzystej i za-
razem atrakcyjnej szaty graficznej projektu – 
z fascynującymi dziejami morskiego rodzaju 
sił zbrojnych w odrodzonej po 123 latach 
zaborów Rzeczypospolitej Polskiej, któremu 
początek dał historyczny dekret Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego – nakazujący 
utworzenie Marynarki Wojennej – podpisany 
28 listopada 1918 roku. 

Na kartach kalendarza ukazano (m.in.) walkę 
marynarzy w obronie niepodległości kraju, 
symboliczne zaślubiny z Bałtykiem w Pucku 
oraz pierwsze okręty. To swoiste kalendarium 
pionierskiego okresu Polski morskiej – 
tytułowa „Marynarzy droga do morza”.

Marynarzy 
droga do 

morza

Oblicza wojny
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Co ciekawe, nie została zamustrowana 
w konwencjonalny sposób, czyli 
tuż po wejściu okrętu do służby. 
Na pokładzie „Burzy” znalazła się 

w dość przypadkowy sposób, prześlizgując się 
koło wachty trapowej, kiedy jednostka stacjo-
nowała (krótki czas) w bazie w Helu. Dowódca 
niszczyciela kmdr ppor. Stanisław Nahorski, 
w porozumieniu z innymi oficerami, postano-
wił wpisać ją na listę załogi oraz na listę płac. 
Mimo że otrzymała stopień zaledwie 
młodszego marynarza, ulokowano ją 
w kabinie młodszych podoficerów, 
na dziobie okrętu.

Jak wspominał kadm. Jerzy 
Tumaniszwili (wówczas w stopniu 
por. mar.) – Tuż przed wybuchem 
II wojny światowej, w czasie postoju 
w Helu, do dowódcy ORP „Burza” 
zgłosił się starszy bosman i powie-
dział, że na okręt zamustrował się 
nowy członek załogi w całkiem ład-
nym mundurze. Dowódca stwierdził, 
że to bardzo dobry znak.

Trzeba przyznać, że dowódca niszczyciela 
dobrze ocenił, że pojawienie się kotki na po-
kładzie „Burzy” przyniesie załodze przysło-
wiowe marynarskie szczęście. Dzięki sprawnej 
pracy polskiego wywiadu, spodziewano się 
rychłej wojny z hitlerowskimi Niemcami. Trzy 
niszczyciele otrzymały rozkaz opuszczenia 
bazy w Gdyni i przejścia do Wielkiej Brytanii 
(tzw. plan „Peking”). W składzie tego zespołu 
znalazły się: ORP „Burza”, ORP „Błyskawica” 
i ORP „Grom”. Okręty wyszły w morze 
30 sierpnia 1939 roku i bez przeszkód dotarły 
do Wielkiej Brytanii, gdzie – z chwilą wybuchu 
wojny – przeszły pod komendę Royal Navy.

Niszczyciel ORP „Burza”
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Kotka z ORP „Burza”

Pewnego razu, kotka „Kicia” urodziła 
w swojej kabinie szóstkę kociąt. Tym samym, 
skład kociej załogi gwałtownie się powiększył, 
ale załodze najwyraźniej to nie przeszkadzało. 
Jakiś czas później, podczas jednego z silnych 
atlantyckich sztormów, „Kicia” przeniosła 
swoje kocięta na rufę – do pralni okrętowej 
(poukładała je na suchych ręcznikach), tuż koło 
kabiny por. mar. Jerzego Tumaniszwili. Z po-
czątku uważano, że miała zwyczajnie dość 

W cieniu potężnych armat pancerników, na morzach i oceanach 
działały i walczyły dzielnie w II wojnie światowej również siły lekkie 
mniejszych flot wojennych, w tym polskiej Marynarki Wojennej. 
Na pokładzie legendarnego niszczyciela ORP „Burza”, służbę 
morską pełniła kotka o dość pospolitym imieniu „Kicia”.

wyrzutni torped oraz armatury kotła nr 1 – 
w wyniku czego okręt zaczął wytracać pręd-
kość. W związku z tym, ówczesny dowódca 
„Burzy” kmdr ppor. Wojciech Francki rozkazał 
wyrzucić za burtę bomby głębinowe i wystrzelić 
torpedy, aby w razie bezpośredniego trafienia 
ich wybuch nie spotęgował zniszczeń. Załoga 
niszczyciela mogła poszczycić się pewnym 
zestrzeleniem dwóch maszyn nieprzyjaciela, 
jednak (nieco później) „Burza” została trafiona 
dwiema bombami o masie 250 kg. Niszczyciele 
są jednostkami stosunkowo małymi, a do tego 
nieopancerzonymi, więc szkody były ogromne. 
Pierwsza bomba uderzyła w pokład dziobowy, 
przebiła go i – nie wybuchając – wpadła do 
wody. Druga bomba eksplodowała za prawą 
kluzą kotwiczną, powodując wyrwanie części 
dna okrętu. Niszczyciel nabrał silnego prze-
głębienia na dziób, jednak grodzie poprzeczne 
wytrzymały napór wody i okręt zachował 
gotowość bojową. Kompletnej dewastacji 
uległy pomieszczenia socjalne na dziobie, 
w tym kabina kotki „Kici”, która – za pośred-
nictwem „szóstego zmysłu” – w porę opuściła 
to miejsce z kociętami.

W dwa dni po porodzie, „Kicia” przeniosła 
całą swoją czeredkę po dużym sztormie – 
praktycznie przez cały pokład, mokry i śliski – 
do mojej kabiny, przy sterówce. Umieściłem 
rodzinkę w pomieszczeniu pralni. Kilka dni 
później, ORP „Burza” brała udział w akcji pod 
Calais, podczas której zatonął HMS „Wessex”. 
Baterie plot. okrętu zestrzeliły wtedy 2 samo-
loty Ju-87 Stukas, ale też i nasz okręt otrzymał 
trafienie. Pomieszczenie, gdzie przedtem była 

„Kicia” z małymi, zostało zniszczone 
kompletnie. Czyżby kocia intuicja? – 
pisał dalej w swoich wspomnieniach 
kadm. Jerzy Tumaniszwili.

Po prowizorycznych naprawach 
i uruchomieniu kotła, niszczyciel – 
w asyście HMS „Vimiera” – ruszył 
do Dover, ostatnią część drogi poko-
nując na holu holownika. Z Dover 
„Burzę” odholowano do Portsmouth, 
do remontu. Wówczas nikt z załogi 
nie śmiał rozdzielić „Kici” z kocię-
tami. Wszystkie koty zostały na po-
kładzie niszczyciela, jednak do końca 

wojny skład kociej załogi (sam z siebie) się 
przerzedził, gdyż – podczas licznych postojów 
okrętu w portach i bazach – dorastające już 
kociaki zwyczajnie poszły swoją drogą 
(niektóre trafiły na inne jednostki, a niektóre 
zostały na lądzie, w charakterze portowych 
szczurołapów). 

Kiedy wojna się zakończyła, na pokładzie 
niszczyciela pozostała jedynie „Kicia”, którą 
(wkrótce) zwolniono ze służby, z uwagi na pode-
szły wiek. Do kraju, we wrześniu 1951 roku, 
na ORP „Burza” nie wrócił już żaden kot.

zalewania części jej kabiny przez fale, jednak 
wkrótce teoria ta została poddana w wątpliwość.

Zaledwie kilka dni po tym, jak „Kicia” prze-
niosła swoje kocięta na rufę, „Burza” wzięła 
udział w działaniach bojowych koło Calais. 
W ich trakcie (27 maja 1940 r., pod Sangatte) 
polski okręt – z brytyjskimi niszczycielami 
HMS „Vimiera” i HMS „Wessex” – ostrzeliwał 
zmotoryzowaną kolumnę Wehrmachtu. Jed-
nostki zaatakowało 27 bombowców nurkują-
cych Ju-87 Stukas. Blisko wybuchające bomby 
spowodowały uszkodzenia niektórych urządzeń, 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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odmiennych charakterystykach bitowo-
-liczbowo-rymowych. Jako czwarty wiersz jawi 
się tu układ tekstowy pióra, który nie posiada 
treści ułożonej w zdania, lecz jest zbiorem pojęć 
żeglarsko-okrętowych, zestawionych w dwa 

niby-wiersze, z których jeden zawiera zrymo-
wane i zrytmizowane wyrazy dwusylabowe, 
a drugi – jednosylabowe (czytane z dołu do 
góry). Kotwica składa się z czterech wersów 
(dwa pierwsze ośmiozgłoskowe, dwa ostatnie 
sześciozgłoskowe) w układzie rymów parzy-
stych. Kałamarz jest zestawiony z ośmiu 

Narodziny okrętu

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

Zanim rozwiniemy zasadniczy temat 
tego odcinka „Liryki na fali”, przypo-
mnijmy historyczny dla Polski 
moment, w którym Naczelnik Państwa 

Józef Piłsudski podpisał pamiętny dekret: 
„Z dniem 28 listopada 1918 roku 
rozkazuję utworzyć marynarkę 
polską, mianując jednocześnie 
pułkownika marynarki Bogumiła 
Nowotnego szefem Sekcji Marynarki 
przy Ministerstwie Spraw Woj-
skowych”. Chociaż początki polskiej 
Marynarki Wojennej kształtowały 
się na śródlądziu (flotylle rzeczne, 
Oficerska Szkoła Marynarki Wojen-
nej w Toruniu), to (po uzyskaniu 
dostępu do morza w 1920 roku) 
mogła ona rozpocząć swój rozwój, 
którego współczesną kontynuacją 
jest wcielenie do służby nowej jed-
nostki – ORP „Ślązak”. 

Dla Sił Zbrojnych RP i rodzimego przemysłu 
okrętowego jest on doniosłym symbolem. Tak 
właśnie został przedstawiony w liryce, pisząc 
swoją historię zarówno w morskim rodzaju sił 
zbrojnych jak i w polskiej poezji. Wiersz 
graficzny „Morski rycerz 480” – podobnie jak 
ORP „Ślązak” – przeszedł długą drogę, zanim 
uzyskał ostateczny kształt. Ma treść tradycyj-
ną, lecz cechuje go nowatorska konstrukcja. 
Docelowo jest wierszem trójwymiarowym, 
dlatego na łamach „Bandery” nie zostanie 
pokazana w pełni jego konstrukcja, bowiem 
kartka papieru ogranicza nas do dwóch wy-
miarów. W oryginale, na wiersz składają się 
trzy nałożone na siebie płaszczyzny tekstu, 
umieszczonego na przezroczystych tłach (szy-
bach), nieco oddalonych od siebie. Płaszczyzna 
kotwicy jest pierwsza, za nią widnieje kała-
marz z piórem (obie te płaszczyzny są 
umieszczone jedna za drugą, w normalnym 
ustawieniu, do bezpośredniego czytania). 
Trzecia płaszczyzna – obrazująca księgi – sta-
nowi tło poprzednich obu i jest odwrócona 
(aby ją przeczytać, trzeba obrócić całość 
o 180 stopni w poziomie lub obejść). 

„Morski rycerz 480” jest wierszem w pełni 
regularnym, choć (w zasadzie) to trzy odrębne 
wiersze (kotwica, kałamarz i księgi), o zupełnie 

Data 28 listopada 2019 roku zostanie zapisana na kartach historii Marynarki Wojennej. 
W tym dniu, w 101. rocznicę utworzenia polskiej floty wojennej, uroczyście podniesiono – 

w gdyńskim porcie wojennym – biało-czerwoną banderę na nowoczesnej korwecie patrolowej 
ORP „Ślązak”. Choć zawiłe losy jej wieloletniej budowy są ogólnie znane, to jednak dołączyła 
do sił 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego, jako istotny filar narodowego 
systemu obronnego. Z tej okazji, prezentujemy czytelnikom „Bandery” – w pełnym wymiarze 

na trzeciej stronie okładki – zaawansowany wiersz graficzny „Morski rycerz 480”. 

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl

Zmiana ról 158
30 I 2015 r.

Napiszę Ci o pisaniu wierszy: 
Jest pomysł, układam plan i piszę 
Ten najwspanialszy wiersz, taki pierwszy 
Mam kilka zdań i spotykam ciszę

Ale z nią wpada jakaś obca myśl 
Puka i prosi, by ją zapisać 
Zapisuję ją, otwieram jej drzwi 
Ona wchodzi i o nic nie pyta

Zdejmuje płaszcz, szalik, czapkę, siada 
W fotelu, z którego wstał pierwszy wiersz 
A ona nie zważa czy wypada
I podstępnie rozpoczyna swój rejs 

Choć pierwszy wiersz wstał na chwilę tylko
Już go nie ma, a ona nie zwleka 
I staje za wierszem jak widmo 
Skrywa wiersz... 

…jak człowiek człowieka...

dziesięciozgłoskowych wersów (dwie cztero-
wersowe strofy), z rymami parzystymi. Księgi 
to dziesięć czterowersowych strof, z wersami 
zawierającymi (na zmianę) 8 i 7 sylab, w rymo-
waniu przeplatanym. 

Gdyby zagłębić się w symboliczną 
interpretację wiersza, to – choć dedy-
kowany „Ślązakowi” – „Morski 
rycerz 480” okaże się nieco bardziej 
uniwersalny, ponieważ można go 
odnieść do (praktycznie) każdego 
okrętu, a niektóre pojęcia (umiejsco-
wione w piórze) przypomną nam 
nawet czasy średniowiecznych gale-
onów. Stos lirycznych ksiąg stanowi 
natomiast rys drogi życiowej okrętu 
(występuje on tutaj w roli narratora 
i głównego bohatera jednocześnie) 
od etapu planistycznego, przez reali-
zację zadań w morzu, zmagania or-

ganizacyjne, aż do spełnienia ostatecznych 
(umownych) zadaniowych marzeń – z przej-
ściem do historii włącznie.  

Zmieniając teraz nieco temat, pozostańmy 
przy wierszach i zajrzyjmy do ich wnętrza. 
Spróbujmy zaobserwować, jak powstają. Jeden 
z odcinków „Liryki na fali” poświęciliśmy już 
inspiracji, więc dziś spójrzmy nie tyle na sam 
pomysł na wiersz, ile na walkę tych pomysłów 
ze sobą w umyśle jego autora. 

Czasem pojawia się ukierunkowana inspira-
cja, a powstaje wiersz inny niż planowany, 
choć (być może) nienaganny. Jak to możliwe? 
Zwyczajnie. Myśl, która prowadziła „intruza” 
przez zaułki umysłu pisarza była silniejsza, 
sprytniejsza i bardziej zdecydowana od tej, za 
którą podążał pierwszy pomysł. Słabsza myśl, 
może nawet genialna, upadła więc, a wraz 
z nią wszystkie jej elementy składowe. Ich poleg-
łego piękna nikt już nie zdoła dostrzec ani od-
naleźć. Trudno tutaj nie zauważyć analogii 
nieuczciwego zwalczania się pomysłów na 
wiersze do postępowania ludzi w stosunku do 
siebie (nawzajem). Ostatnie wersy „Zmiany 
ról 158” – krótko, lecz wyczerpująco – akcen-
tują ten element, jednak to my sami możemy 
też sprawić, by świat był odtąd lepszy.
tują ten element, jednak to my sami możemy 
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Podczas ceremonii autorowi towarzyszyła 
Małgorzata Sokołowska – wydawca 
tomiku poezji, Alina Kietrys i Henryk 

Połchowski (b. zastępca redaktora naczelnego-
-sekretarz redakcji „Bandery”) – recenzenci 
oraz rodzina i przyjaciele. Gości powitał 
dyrektor Muzeum MW Tomasz Miegoń. 

Do najnowszego tomiku poezji autor wybrał 
wiersze, które przedstawiają różne światy – 

opisują codzienność, uwieczniają (również) 
nadmorskie krajobrazy, opowiadają o Gdyni 
i morzu oraz o miłości.

Jest w nim potrzeba wierszowania, ale to nie 
jest wierszowanie rymowane. To jest zbieranie 
słów, które go otaczają i niepokoją, bolą, któ-
rym ulega, które się rodzą z potrzeby serca. 
Najważniejsza w jego poezji jest autentycz-
ność – podkreśliła recenzentka Alina Kietrys.

*    *    *
Kmdr w st. spocz. Zbigniew Jabłoński 

ukończył Wydział Lekarski Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Po dwuletnim stażu 
w szpitalu w Mławie, został powołany(na dwa 
lata) do Marynarki Wojennej, gdzie pozostał 
w służbie zawodowej – pełnił (m.in.) obo-
wiązki komendanta szpitala wojskowego 
w Helu. Już w trakcie studiów zadebiutował 
w prasie lokalnej oraz kierował studenckim 
teatrem „Kontrapunkt” i kabaretem „Skalpelik”. 
W trakcie podróży zagranicznych pisał wiersze, 
robił zdjęcia i reportaże. Zrealizował kilka-
dziesiąt filmów amatorskich. Jego teksty ukazy-
wały się w prasie oraz radiu i telewizji. Jest 
członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy oraz 
prezesem Koła Lekarzy i Farmaceutów Stowa-
rzyszenia Oficerów MW RP. Był redaktorem 
„Wiadomości Gdyńskich”, a także prowadził 
rubrykę poezji w czasopiśmie MW „Bandera”.

Jego dorobek literacki obejmuje prozę 
(w tym „Przez Bałtyk po rekord świata” 
i „Trafiony-zatopiony”) i tomiki poezji – takie 
jak: „Pustynne piaski”, „Helskie pory roku”, 
„Ginący półwysep”, „Rapsodia gdyńska”, 
„Jesteś morze” oraz „Wierszem po falach”.

Panu kmdr. por. rez. Czesławowi Cichemu
wyrazy najszczerszego współczucia i żalu oraz słowa otuchy

z powodu śmierci

MATKI

składają koleżanki i koledzy 
ze służby prasowej Marynarki Wojennej

Panu kmdr. ppor. Ryszardowi Dziwińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci

MATKI

składa dowódca, kadra i pracownicy wojska 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego

Pani Bożenie Dettlaff
wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

MATKI

składa inspektor, kadra i pracownicy wojska
Inspektoratu Marynarki Wojennej

Panu st. chor. sztab. rez. Stanisławowi Nowakowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MATKI

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

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

„Ginący półwysep”, „Rapsodia gdyńska”, 

Spotkanie z poezją
W sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – 
14 listopada – odbyło się symboliczne wodowanie tomiku poezji 
„Wiersze z... (-; mieszane”, którego autorem jest uznany poeta 
i literat  kmdr w st. spocz. lek. med. Zbigniew Jabłoński. 
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Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON 
zorganizował w Gdyni – 9-13 grudnia – odprawę szkoleniową 
oficerów wychowawczych i kierowników klubów wojskowych. 
Jej celem było doskonalenie kompetencji wychowawczych 
i zawodowych oraz wymiana doświadczeń.

Wychowanie w wojsku

Podczas odprawy podsumowano działal-
ność służby wychowawczej w mijającym 
roku oraz przedstawiono zadania na 

2020 rok. Przeprowadzono (m.in.) zajęcia z za-
kresu przepisów prawa i logistyki oraz 
roli marki i bezpieczeństwa informacji 
w dobie mediów społecznościowych. 
Swoją ofertę edukacyjną przedstawiło 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatel-
skiej im. płk. dypl. Mariana Porwita 
oraz Centralna Biblioteka Wojskowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na przebieg odprawy składały się nie 
tylko wykłady i sprawozdania, ale też 
wycieczki historyczno-edukacyjne. 
Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się 
z historią regionu nadmorskiego, zwie-
dzić Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica” 
i ekspozycję Muzeum Marynarki Wojen-
nej w Gdyni oraz Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku. Odwiedzili również port wojenny 
w Gdyni-Oksywiu, gdzie weszli na pokłady 
wybranych jednostek 3. Flotylli Okrętów. 
W Akademii Marynarki Wojennej mogli 
się zaznajomić z procesem kształcenia przy-
szłej kadry oficerskiej.

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzic-
twa MON zajmuje się koordynacją realizacji 

zadań z zakresu: edukacji, kultury i dziedzic-
twa, tradycji narodowych i wojskowych. 
Wśród nich są te dotyczące: elementów żoł-
nierskiego ceremoniału, edukacji obywatel-

skiej, dziedziczenia tradycji przez jednostki 
wojskowe, nadawania nazw wyróżniających 
i imion patronów, ustanawiania świąt woj-
skowych, nadawania sztandarów oraz tworzenia 
symboliki. Celem instytucji jest kreowanie 
warunków do kształtowania i upowszechniania 
konkretnych postaw żołnierzy, personelu cywil-
nego oraz otoczenia Sił Zbrojnych RP. Sprawuje 
ona też nadzór merytoryczny nad działalnością 

klubów i orkiestr wojskowych oraz sal tradycji. 
Do zadań służby wychowawczej należy (m.in.): 
dbanie o dyscyplinę, pielęgnowanie tradycji 
i ceremoniału wojskowego, kształtowanie 
postaw patriotycznych, a także dbanie o pozytyw-
ny wizerunek wojska w społeczeństwie. 

Istotnym elementem służby wychowawczej 
są kluby wojskowe, prowadzące działalność 
kulturalną, w ramach której odbywają się 
wydarzenia artystyczne i rekreacyjne oraz in-
struktorskie. Do ich głównych funkcji należy 
planowanie i realizowanie zadań dostosowanych 
do potrzeb lokalnych środowisk wojskowych. 
W ten sposób służą ich integrowaniu oraz 

popularyzują różne formy zainteresowań, 
związane zarówno z aktywnością umysłową 
jak i fizyczną. Biorą też udział w or-
ganizowaniu wydarzeń o charakterze 
patriotycznym. Na polu kulturalnym 
współpracują z instytucjami lokalnymi. 

Warto tutaj przytoczyć fragment przed-
wojennej instrukcji, poświęconej szkoleniu 
i kształceniu w kawalerii – Wojna wymaga 
żołnierzy śmiałych i zdecydowanych, a przy 
tym karnych i wytrwałych. Cechy te tworzą 
postawę sił duchowych wojska. Budzenie 
i rozwijanie tych sił jest głównym celem 
żołnierskiego wychowania. Powinno zespo-
lić żołnierza z państwem i społeczeństwem 

cywilnym, budząc w nim i utrwalając pełną 
świadomość jego powołania i powinności, 
zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Przedsięwzięcie szkoleniowe dla służby 
wychowawczej Wojska Polskiego zostało zor-
ganizowane we współpracy z 3. Flotyllą 
Okrętów w Gdyni.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej

Pani Urszuli Casty

Rodzinie i Najbliższym 
wyrazy szczerego współczucia 

składa dowódca, kadra i pracownicy wojska COM-DKM

Panu kmdr. Jackowi Kijakowskiemu
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci

MATKI

składa szef, kadra i pracownicy wojska 
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
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ocy 250 kW
; 2 agregaty pom

ocnicze o łącznej m
ocy 50 kW

; 2 śruby; 
jeden ster; prędkość m

aksym
alna (przy w

yporności norm
alnej) – 33,8 w

ęzłów
; zasięg operacyjny (projektow

any) − 3000 m
il m

orskich (przy prędkości 15 w
ęzłów

); rzeczyw
isty zasięg operacyjny – 

2300 m
il m

orskich (przy prędkości 14 w
ęzłów

); uzbrojenie – 4 (4 x 1) arm
aty kal. 130 m

m
 L/40 Schneider-Creusot M

le 1924; 2 (2 x 1) arm
aty kal. 40 m

m
 L/40 Vickers-Arm

strong w
z. 28, 

4 (2 x 2) w
km

 kal. 13,2 m
m

 H
otchkiss, 6 (2 x 3) w

yrzutni torped kal. 550 m
m

 do torped 1923D
, M

k IX i w
z. A (przy zastosow

aniu reduktorów
), 2 zrzutnie bom

b głębinow
ych do bom

b B
H

200, 
2 pary torów

 m
inow

ych do ok. 60 m
in m

orskich w
z. 08; załoga – 152 osoby (w

 tym
 10-12 oficerów

).
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