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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Bandery”, w którym – między 
innymi – przybliżamy możliwości bojowe fregaty rakietowej 
ORP „Gen. T. Kościuszko”. Okręt wrócił z misji bojowej na Morzu 
Śródziemnym, co jest okazją do bliższego poznania tej jednostki. 

Publikujemy również wywiad z dowódcą okrętu, w którym można znaleźć wiele 
ciekawych informacji na temat misji. 

W ostatnich tygodniach okręty i śmigłowce Marynarki Wojennej brały udział  
w ćwiczeniach: „Kormoran-16”, „Wargacz-16” i „Ostrobok-16”. Ich głównym 
celem było doskonalenie elementów działań wykorzystywanych podczas operacji 
zabezpieczenia interesów państwa na morzu, o czym także można przeczytać w tym 
numerze naszego czasopisma. 

Na wodach Zatoki Gdańskiej trwają jedne z ostatnich prób morskich polskiego 
niszczyciela min „Kormoran”. Jest to dla nas okazja, żeby przypomnieć przyszłe 
zadania tego okrętu i fakt, że już niedługo jednostka będzie służyła w morskim rodzaju 
sił zbrojnych. 

Wrzesień to miesiąc, w którym obchodzimy rocznicę rozpoczęcia II wojny 
światowej. W tym numerze „Bandery” publikujemy wywiad z jednym z ostatnich 
żyjących uczestników kampanii wrześniowej, kapitanem Aleksandrem Pawelcem, 
który opowiada o walkach toczonych na Wybrzeżu w pierwszych dniach wojny.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 T. gOs | To było piekło
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BanderaW październiku na morzu, lądzie i w powietrzu 
rozegrano największe tegoroczne ćwiczenia 
Marynarki Wojennej z udziałem wydzielonych sił:  

3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej. Doskonalono współdziałanie 
w zakres ie  poszczególnych e lementów dzia łań 
wykorzystywanych podczas operacji zabezpieczenia interesów 
państwa na morzu, takich jak: obrona wybrzeża, osłona 
szlaków żeglugowych i transportu morskiego oraz 
niedopuszczenie do blokady portów morskich. 

W ćwiczeniu, zgodnie z systemem dowodzenia 
obowiązującym w Siłach Zbrojnych RP, dowództwo było 
odgrywane przez wydzielone siły Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwa Komponentu Morskiego. Sprawdzono stan 
gotowości bojowej marynarzy i lotników, poziom ich 
wyszkolenia, stan przygotowania do realizacji podstawowych 
zadań i współdziałania ze sobą, a także skuteczność systemów 
dowodzenia na różnych szczeblach. 

Ćwiczący nie mieli łatwego zadania. Musieli się zmierzyć 
nie tylko z zadaniami, ale również z żywiołem morskim, 
porywistym wiatrem, sztormem... 

                                                   Więcej o ćwiczeniach na str. 8

„Kormoran-16”, „Ostrobok-16” i „Wargacz-16”

Doskonalenie współdziałania
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To było piekło
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Z kapitanem Aleksandrem Pawelcem,  
żołnierzem kampanii wrześniowej 1939 roku, rozmawia Tomasz Gos.
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Kiedy dla Pana rozpoczęła się II wojna 
światowa?

Czwartego września. Tego dnia Niemcy  
weszli na tereny, które patrolowałem. Służyłem 
wtedy w plutonie zwiadu rowerowego  
1. Morskiego Pułku Strzelców. Przez cały lipiec  
i sierpień nieustannie jeździliśmy na patrole 
wzdłuż granicy z Niemcami, która znajdowała 
się około kilometra za Strzepczem (wioską na 
Kaszubach) i około 2 kilometrów za Luzinem − 
w okolicach Wejherowa. Pluton zwiadu liczył  
40 żołnierzy. 

Wczesnym rankiem wracałem z nocnego pa-
trolu. Usłyszałem wtedy strzały artyleryjskie. To 
było w okolicy jeziora w Strzepczu. Nagle nastą-
pił wybuch blisko miejsca, w którym stałem.  
Zostałem ranny w głowę. Straciłem przytom-
ność. Odzyskałem ją dopiero w Gdyni, w szpitalu 
polowym przy ulicy Morskiej. Następnego dnia 
rano, kiedy się obudziłem, zobaczyłem przez 
okno bombardowanie gdyńskiego portu. To było 
piekło. Postanowiłem opuścić szpital i pójść  
pieszo do Wejherowa, gdzie znajdowała się moja 
jednostka wojskowa. Nie wypisałem się jednak  
z tego szpitala, co − jak się później okazało −  
było dla mnie zbawienne.

Zbawienne?

Tak, uratowało mi życie, ale o tym opowiem 
później. Dowiedziałem się więc, że 1. Morski 
Pułk Strzelców opuścił koszary i zaległ w okolicz-
nych lasach. 6 września po południu nasze woj-
ska z Gościcina przeprowadziły atak na Luzino, 
które było już zajęte przez Niemców.  
W Gościcinie stacjonowała nasza bateria armat 
kalibru siedemdziesiąt pięć milimetrów. Trzy 
nasze kompanie ruszyły na Luzino, ale Niemcy 
zdążyli się wycofać przed atakiem. Następnego 
dnia rano cały pluton wyjechał na przedpole 
Wejherowa − niedaleko Przetoczyna. Zostałem 
wysłany z kilkoma innymi żołnierzami na  
patrol do Przetoczyna. Mieliśmy sprawdzić, 
czy ten teren został zajęty przez Niemców. 
Kiedy doszliśmy na miejsce, usłyszeliśmy 
warkot samochodów. Były to trzy niemieckie 
wozy pancerne. 

Niemcy nie zauważyli was?

Byliśmy schowani za krzakami malin i agre-
stu. Niemieckie wozy stanęły około 150 metrów 
od nas. Z wozów wyszło kilkunastu żołnierzy 
oraz jeden cywil. Mimo że znałem język nie-
miecki, nie mogłem zrozumieć o czym rozma-
wiali. W pewnym momencie trzech Niemców 
poszło w stronę jednego gospodarstwa. Wrócili, 

prowadząc trzech cywilów − Kaszubów. Krzy-
czeli na nich. Nagle jeden z oficerów oddał do 
każdego z nich po jednym strzale w głowę, z pisto-
letu Parabellum. Potem żołnierze wsiedli do  
wozów i odjechali, zostawiając na ulicy trzy 
zabite osoby. Został też człowiek, który z nimi 
przyjechał. Chwilę później przybiegły rodziny 
zamordowanych ludzi. Byliśmy świadkami 
rozpaczy trudnej do opisania. 

Zanim wyjechaliśmy na ten patrol, umówili-
śmy się z resztą plutonu, że kiedy usłyszą strzały 
natychmiast zjawią się z pomocą. Zgodnie  
z umową, szybko pojawili się w Przetoczynie. 

Kim był ten cywil, który przyjechał 
z niemieckimi żołnierzami?

Dowiedzieliśmy się od rodzin pomordowa-
nych, że mieszka w okolicy i to on wskazał 
trzech mieszkańców jako wrogów nazistow-
skich Niemiec. Poznaliśmy też jego nazwisko. 
Dowódca wydał rozkaz otoczenia jego domu  
i pojmania go. Jednak w środku była tylko jego 
żona i dwie córki. Już mieliśmy się wycofać do 
lasu, gdy ktoś z miejscowych krzyknął: ucieka 
w pole! Był jakieś trzysta metrów od nas.  
Dowódca wydał rozkaz: strzelać! Posypały się 
serie z karabinów, ale uciekinier biegł dalej. 
Porucznik w końcu krzyknął: przerwać ogień, 
Pawelec strzelaj! Byłem jednym z najlepszych 
strzelców w naszej jednostce. Oddałem trzy 
strzały i ten człowiek padł martwy. Kiedy do 
niego dobiegliśmy, okazało się że ma kilka 
ran. Najprawdopodobniej jednak to mój strzał 
okazał się śmiertelny.

Co było potem?

Później rozpoczęły się walki o Kępę Oksyw-
ską. Po zaciętych starciach musieliśmy się wyco-
fać do Suchego Dworu. 18 września dowódca 
pułku rozkazał nam udać się do Pogórza.  
Jeszcze tego samego dnia stoczyliśmy tam ciężką 
walkę z Niemcami. Niestety, nie mieliśmy szans. 
Zostało nas tylko piętnastu. 19 września dostali-
śmy się do niewoli niemieckiej. Wywieziono nas 
do Stargardu Szczecińskiego. Tam znajdował się 
obóz przejściowy. Panował w nim potworny głód. 
Trafiłem do namiotu, w którym było około dwustu 
polskich jeńców wojennych. 

1 października, w grupie 60 jeńców, przewie-
ziono mnie do podobozu w Strzelcach Krajeń-
skich, wówczas miejscowość ta nosiła nazwę 
Friedeberg.

Kilka miesięcy później wróciła sprawa 
zastrzelenia konfidenta.

Była niedziela, 24 marca 1940 roku. Docho-
dziła godzina czternasta. Do baraku wszedł 
strażnik w towarzystwie dwóch uzbrojonych 

żołnierzy niemieckich. Wywołali moje nazwisko. 
Powiedzieli, że mam iść z nimi. Zostałem 
przewieziony do Gross Born, obecnie Borne 
Sulinowo, gdzie znajdował się jeden z najwięk-
szych obozów jenieckich na terenie Polski. Na 
miejscu od razu zaprowadzono mnie przed  
pokój oficera pomocniczego Abwehry. Słysza-
łem przez drzwi, jak był przesłuchiwany Polak 
oskarżony o zastawienie sideł na kuropatwy, 
które były wówczas pod ścisłą ochroną. Straszne 
krzyki. Przez cały czas myślałem o tym, w jakiej 
sprawie mogę być przesłuchiwany? Nic nie 
przychodziło mi do głowy. W końcu wyprowa-
dzili Polaka i wprowadzili mnie. W ogromnym 
pomieszczeniu znajdował się stół, przy którym 
siedział oficer Abwehry. Obok niego stał tłu-
macz. Na stole leżały różne dokumenty. Na 
jednym z nich zobaczyłem − zapisane tłustym 
drukiem − nazwisko cywila z Przetoczyna, do 
którego strzelaliśmy.

Już Pan wiedział o jaką sprawę chodzi…

Oczywiście. Wiedziałem, że moje życie wisi 
na włosku. Oficer beznamiętnym głosem zapy-
tał mnie, czy to ja 7 września zastrzeliłem tego 
cywila. Nie odpowiedziałem – stałem jak spara-
liżowany. Tłumacz powtórzył pytanie po polsku − 
tym razem krzycząc. W głowie kłębiły mi się 
myśli. Upłynęła chwila i już wiedziałem co  
robić. Powiedziałem, że 7 września nie było 
mnie w Przetoczynie. Na to niemiecki oficer: 
gdzie w takim razie byłeś tego dnia? Odpowie-
działem, że w… szpitalu w Gdyni. 

Najgorsze miał Pan za sobą?

Ależ skąd! Przesiedziałem siedem dni  
w areszcie − w celi, która miała 120 centymetrów 
szerokości i około 240 centymetrów długości.  
W niedzielę 31 marca w drzwiach stanął  
niemiecki oficer, w towarzystwie dwóch żołnie-
rzy, i krzyknął do mnie: wyłaź, zostaniesz roz-
strzelany! Nogi się pode mną ugięły. Ten, kto 
czegoś takiego nie przeżył, nie jest w stanie  
nawet sobie wyobrazić, co wówczas człowiek 
czuje, co dzieje się z jego psychiką. Zauważyłem 
jednak, że ten strażnik nie prowadził mnie w taki 
sposób, w jaki prowadzi się skazańca. W pewnym 
momencie zostałem nawet pół kroku za oficerem 
i żołnierzami, a oni w ogóle nie zwrócili na to 
uwagi. Po jakimś czasie żołnierze pożegnali się  
z oficerem i poszli w innym kierunku. Zaprowa-
dził mnie do baraku, w którym przebywało 
pięćdziesięciu jeńców. Przydzielono mi łóżko. 
Wiedziałem już, że wcale nie zamierzają mnie 
rozstrzelać, ale to był dopiero początek wojny.

Kapitan AleksAnder PAwelec urodził się 13 grudnia 1915 roku w Lututowie, w powiecie wieluńskim. Jedenaście lat później z rodziną 
przeprowadził się do Dąbrowy Rusieckiej, a w 1931 roku przeniósł się do Gdyni, gdzie mieszka do dziś. W latach 1930-1931 zdobył pierwszy  
i drugi stopień przysposobienia wojskowego. Wiosną 1939 roku zgłosił się do służby wojskowej i został skierowany do oddziału zwiadu  
1. Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie. Kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku, brał udział w obronie Redy i Rumi, skąd 
trafił do obozu jenieckiego w Stargardzie Szczecińskim. We wrześniu 1940 roku uciekł z przymusowych robót do Lututowa. Tam, w maju  
1941 roku, trafił w szeregi Związku Walki Zbrojnej, który w 1942 roku został przemianowany na Armię Krajową. 
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Dowódca Marynarki Wojennej Rumunii w 3. FO

Kmdr w st. spocz. Bogusław Gruchała, 
były dowódca 3. Flotylli Okrętów 

(1983-1987), odszedł na wieczną wachtę. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się  

21 października na Cmentarzu Marynarki 
Wojennej w Gdyni-Oksywiu.

Bogusław Gruchała urodził się w 1933 roku 
w Strzemieszycach-Sulnie. W 1953 roku roz-
począł naukę w Oficerskiej Szkole Marynarki 
Wojennej. Od 1957 roku służył na niszczy-
cielu ORP „Grom” – jako: dowódca grupy 
artylerii (do 1961 roku), zastępca dowódcy 
okrętu (do 1964 roku) i dowódca okrętu (do 
1970 roku). W latach 1970-73 dowodził  
niszczycielem ORP „Warszawa”. Następnie 
trafił do sztabu 3. Flotylli Okrętów, gdzie  
kolejno służył jako: starszy oficer flagowy 
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12 października 3. Flotyllę Okrętów 
w Gdyni odwiedziła dwuosobowa  

delegacja zagraniczna, z dowódcą Marynarki 
Wojennej Rumunii na czele. Gościom  

Odszedł na wieczną wachtę
artylerii, zastępca szefa sztabu ds. operacyjno-
-szkoleniowych, zastępca dowódcy ds. linio-
wych i szef sztabu. Dowodzenie 3. Flotyllą 
Okrętów przejął w 1983 roku. Cztery lata 
później został szefem Zarządu Szkolenia 
Morskiego w Dowództwie Marynarki Wojen-
nej. Służbę zakończył w 1991 roku.

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, złotym medalem „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, srebrnym meda-
lem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, brązo-
wym medalem „Siły Zbrojne w Służbie  
Ojczyzny”, złotym medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”.

Zmodernizowany ORP „Bałtyk” wraca do linii

Po zakończonym remoncie stoczniowym, 
24 września zbiornikowiec ORP „Bałtyk” 

wrócił do Portu Wojennego Gdynia. Okręt 
przeszedł naprawę główną, połączoną  

z zagranicy towarzyszył Inspektor Marynarki 
Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel.

Dowódcę Marynarki Wojennej Rumunii 
wiceadmirała Aleksandru Mirsu powitał  
dowódca 3. Flotylli Okrętów komandor 
Krzysztof Jaworski. Po oficjalnym przywita-
niu odbyły się rozmowy, podczas których 
strona polska przedstawiła strukturę i zadania 
największego związku taktycznego Marynarki 
Wojennej. 

Po tradycyjnej wymianie upominków oraz 
wpisie do księgi pamiątkowej, delegacja udała 
się na okręty – ORP „Grom” oraz ORP 
„Orzeł”. W trakcie krótkiej wizyty dowódcy 
okrętów przedstawili podstawowe przezna-
czenie oraz możliwości bojowe swoich jedno-

z modernizacją systemu podawania paliwa  
i materiałów trwałych metodą burtową.

Remont zbiornikowca paliwowego typu  
ZP-1200M, zgodnie z założonym planem, 
trwał 13 miesięcy. Wszystkie prace remontowo-
-modernizacyjne wykonywała firma  
Net-Marine na terenie stoczni Makrum Pome-
rania w Szczecinie.

ORP „Bałtyk” obecnie posiada zdolność 
do podawania paliwa z prawej i lewej burty 
oraz od strony rufy, zgodnie ze standardami 
NATO. Wydajność systemu RAS (Replenish-
ment At Sea – uzupełnianie zapasów na  
morzu) waha się w granicy 40-70 m3/h, 
a ograniczona jest średnicą zamontowanego 
węża, która wynosi 2,5 cala (65 mm). 

stek. Na zakończenie wizyty w 3. Flotylli 
Okrętów, delegacja z Rumunii została zapro-
szona na obiad na ORP „Wodnik”.

Dodatkową funkcją zmodernizowanego 
systemu jest możliwość bezpiecznego poda-
wania materiałów suchych (do 250 kg)  
podczas ruchu okrętu, na odpowiednio dużej 
odległości od powierzchni morza.
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Na wodach Zatoki Gdańskiej trwają jedne z ostatnich prób morskich polskiego niszczyciela  
min „Kormoran”.  Okręt budowany w ramach pracy rozwojowej „Kormoran II” przez konsorcjum − 
w skład którego wchodzą: Stocznia Remontowa Shipbuilding z Gdańska, Ośrodek Badawczo- 
-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Stocznia Marynarki Wojennej z Gdyni − mierzy 
ponad 58 metrów, ma 10 metrów szerokości, a jego wyporność wynosi 850 ton. Jednostka ma 
służyć, przede wszystkim, do wykrywania i zwalczania min morskich. Budowę okrętu rozpoczęto  
w kwietniu 2014 roku, a jego wodowanie miało miejsce 4 września 2015 roku. 

Próby morskie to najważniejszy test 
przed włączeniem jednostki do  
służby. Kormoran rozpoczął je  
w wakacje tego roku. Pierwsze,  

historyczne wyjście okrętu ze stoczni miało 
miejsce 14 lipca tego roku. Był to rejs długo  
wyczekiwany przez marynarzy. Przede 
wszystkim oznaczał moment, w którym  
budowa „Kormorana” wkroczyła w decydu-
jącą fazę końcową. 

Pierwsze próby miały potwierdzić, przede 
wszystkim, że okręt może bezpiecznie poru-
szać się po morzu. W pierwszych dniach  
prowadzono próby obciążeniowe mechani-
zmów siłowni głównej i pomocniczej. Spraw-
dzano prawidłowość pracy podstawowych 
urządzeń i systemów okrętowych, a także 
prowadzono pierwsze testy stateczności okrętu 
i układu sterowania. 

Kolejnym etapem prób morskich była ocena 
zdolności manewrowej jednostki. Okręt roz-
pędzano do maksymalnej prędkości, a po jej 
uzyskaniu prowadzono różnego rodzaju  
manewry. Przeprowadzono m.in. manewry  
mające na celu sprawdzenie zwrotności i zreali-
zowano procedurę awaryjnego zatrzymywa-
nia jednostki. Testowano też hybrydowy  
napęd nowego niszczyciela min – współdzia-
łanie silników dieslowskich i elektrycznych.

W kolejnych dniach przeprowadzono  
szereg testów specjalistycznych. Sprawdzano 
pracę radarów, map nawigacyjnych oraz 
kompasów. Miały miejsce również kontrole 
systemów ogólnookrętowych. Sprawdzano 
m.in.: systemy przeciwpożarowe, działanie 
świateł nawigacyjnych, urządzeń cumowni-
czych i kotwicznych oraz łączności okrętowej – 
czyli łączności, dzięki której załoga porozu-
miewa się między sobą realizując zadania na 
morzu. Testowano systemy wentylacji oraz 
klimatyzację, a w dalszej kolejności łączność 
zewnętrzną. Pierwszym sprawdzianom – 
podnoszenia i opuszczania – została poddana 
podkilowa stacja hydrolokacyjna, która po  
wejściu okrętu do służby ma służyć do wykry-
wania i lokalizowania w toni morskiej  
obiektów minopodobnych. 

Testowano również pojazdy podwodne. Na 
wodach Zatoki Gdańskiej z burty okrętu 
opuszczano je do wody i sprawdzano  
poprawność działania. Testowano również 
prawidłowość funkcjonowania systemów 
walki oraz uzbrojenia. W pierwszych dniach 
października, podczas pierwszej wizyty 
„Kormorana” w gdyńskim porcie wojennym, 
przeprowadzono pomiar pól fizycznych okrętu. 
Dokonali go specjaliści Poligonu Kontrolno- 
-Pomiarowego z 3. Flotylli Okrętów.  
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Wyniki pomiaru obecnie są poddawane 
szczegółowej analizie. 

Jednym z ostatnich etapów prób morskich 
nowo budowanego niszczyciela min będzie 
współdziałanie jednostki ze śmigłowcem.  
Z pokładu okrętu zostanie ewakuowany ranny 
członek załogi oraz zostaną przeprowadzone  
próby przekazania ładunku ze śmigłowca  
na okręt. Na listopad przewidziano również 
próby związane z uzupełnianiem zapasów na 
morzu. Z pokładu okrętu dowodzenia siłami 
obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał 
X. Czernicki” na „Kormorana” zostanie przeka-
zana woda, paliwo oraz ładunek o wadze około 
250 kg. Operacje te zostaną przeprowadzone 
w ruchu, z wykorzystaniem urządzeń przeła-
dunkowych współpracujących okrętów.  

Odbioru poszczególnych urządzeń doko-
nują specjaliści z Regionalnego Przedstawiciel-
stwa Wojskowego. W próbach morskich biorą 
udział również przedstawiciele Inspektoratu 
Marynarki Wojennej DGRSZ oraz Inspek-
toratu Uzbrojenia. Załoga okrętu jest już 
skompletowana i systematycznie szkoli się 
oraz uczestniczy zarówno w procesie budowy 
jak i w próbach morskich nowo wprowadza-
nej jednostki. 

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl

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

„Kormoran” coraz bliżej służby
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Przez dwa tygodnie, 2-15 września, 
w południowej i zachodniej  części 
Morza  Ba ł t yck iego  o raz  
w cieśninie Skagerrak operowały 

okręty, samoloty i śmigłowce biorące udział 
w międzynarodowych manewrach „Northern 
Coasts 2016”. W sumie w ćwiczeniu wzięło 
udział ponad trzy tysiące żołnierzy i maryna-
rzy reprezentujących barwy 16 państw:  
Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Kanady, Litwy, Łotwy, 
Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii,  
Szwecji i USA. 

W operacji wzięły udział także fregaty  
i korwety reprezentujące banderę Paktu Północ-
noatlantyckiego i wchodzące w skład Stałego 
Zespołu Morskiego NATO Grupa Pierwsza. 

Do realizacji zadań na morzu zostało skie-
rowanych blisko 40 okrętów i pomocniczych 
jednostek pływających oraz samoloty i śmigłow-
ce lotnictwa morskiego. Jedną z silniejszych 
reprezentacji narodowych na ćwiczeniu były 

polskie siły morskie. Zarówno 3. Flotylla 
Okrętów jak i 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, 
Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwo 
Komponentu Morskiego skierowały swoje siły 
do udziału w ćwiczeniu. 

Gdyńska flotylla była reprezentowana 
przez korwetę zwalczania okrętów podwod-
nych ORP „Kaszub”, a świnoujska przez 
cztery okręty walki przeciwminowej − w tym 
niszczyciel min ORP „Flaming” oraz trzy  
trałowce − OORP „Resko”, „Dąbie” i „Jamno”. 
Z Darłowskiej Grupy Lotniczej z 44. Bazy 
Lotnictwa Morskiego udział w ćwiczeniu 
wzięły dwa śmigłowce zwalczania okrętów 
podwodnych, a oficer z COM-DKM wchodził 
w skład grupy dowodzenia ćwiczeniem − 
zlokalizowanej w centrum operacji morskich 
niemieckiej floty w Glücksburgu.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia, fikcyjne 
państwo zajęło wyspę Bornholm. W odpo-
wiedzi na tę bezprawną akcję, ONZ wydała 

rezolucję, na podstawie której utworzono 
międzynarodowe siły morskie. Ich zadanie 
polegało na deeskalacji powstałego konfliktu 
oraz przywróceniu pokoju w regionie.

Tegoroczne manewry zostały podzielone 
na trzy fazy. Pierwsza, tak zwana portowa, 
rozpoczęła się w sobotę 3 września w Kopen-
hadze i trwała dwa dni − do czasu opuszcze-
nia przez jednostki duńskiego portu. Tam  
załogi okrętów poczyniły ostatnie przygoto-
wania przed wyjściem na morze, tam też  
potwierdzono ostateczne ustalenia ćwiczenia − 
tak, aby podczas działań nie było niepotrzeb-
nych wątpliwości.

Kolejna faza rozpoczęła się po wyjściu 
okrętów z duńskiego portu i została rozegra-
na w cieśninach duńskich. Okręty, samoloty  
i śmigłowce działały pojedynczo i w grupach 
taktycznych, a celem tej części manewrów 
było doskonalenie elementów sztuki wojenno-
-morskiej i współpracy w ramach zespołów 
międzynarodowych. Okręty ćwiczyły  

Deeskalacja konfliktu
Międzynarodowe ćwiczenie morskie pod kryptonimem „Northern Coasts 2016”  
zostało przeprowadzone w południowo-zachodniej części Bałtyku. Była to już  
10 edycja tego ćwiczenia. Jak co roku, w manewrach uczestniczyły polskie siły 
morskie – okręty i śmigłowce Marynarki Wojennej.
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nych międzynarodowych sił przeznaczonych 
do zapewnienia pokoju na Morzu Bałtyckim. 
Dlatego też najbardziej zainteresowane tymi 
manewrami są państwa leżące nad Bałty-
kiem. Właśnie przez współpracę z innymi 
państwami, nasze okręty i śmigłowce zwięk-
szają efektywność wykonywanych zadań  
w zespołach międzynarodowych. Tym samym 
przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa morskiego na Bałtyku.

asymetrycznymi − zwalczając między innymi 
terrorystów operujących z pokładów szyb-
kich łodzi motorowych.

Ćwiczenie „Northern Coasts” zostało zor-
ganizowane po raz dziesiąty. Jego  pierwsza 
edycja miała miejsce w 2007 roku i została 
zorganizowana przez niemieckie siły mor-
skie. W kolejnych latach, co roku do organi-
zacji przyłączało się inne państwo. W tym  
roku była to Dania, a za rok okręty będą  
gościć w Szwecji. Głównym celem tych  
manewrów jest zwiększenie zdolności operacyj-

b a n d e r a

manewrowanie. Odpierano także symulowa-
ne ataki − zarówno z wody jak i powietrza. 
Załogi okrętów przeciwminowych poszuki-
wały min, które zostały postawione przez  
organizatorów manewrów. Charakterystyka 
rejonu operacji, jakim były duńskie cieśniny 
(na niewielkim obszarze panuje duży ruch, 
obfitujący jednocześnie w mielizny i pod-
wodne skały) jeszcze bardziej przyczyniła się 
do zwiększenia trudności realizacji postawio-
nych zadań.

Faza druga zakończyła się w piątek,  
9 września, kiedy to uczestnicy manewrów 
przemieścili się w rejon Bornholmu. Tam też 
w poniedziałek, 12 września, rozpoczęła się 
zasadnicza część manewrów. 

Była to zakrojona na szeroką skalę między-
narodowa ćwiczebna operacja pokojowa − 
obejmująca działania na morzu, w powietrzu 
i na lądzie. Okręty, samoloty i śmigłowce  
realizowały całe spectrum zadań związanych 
ze swoim przeznaczeniem, a których celem 
było przywrócenie pokoju w regionie. 

Polska korweta ORP „Kaszub” wraz  
z dwoma śmigłowcami Mi-14 Pł współpraco-
wała z innymi okrętami biorącymi udział  
w ćwiczeniu, w celu poszukiwania i zlokali-
zowania oraz zniszczenia wrogiego okrętu 
podwodnego. Załogi śmigłowców współpra-
cowały także z należącym do Republiki  
Federalnej Niemiec morskim samolotem roz-
poznawczym i patrolowym P-3C „Orion”. 
Nasz niszczyciel min i trałowce prowadziły 
operację stawiania i neutralizowania min 
morskich. Poza tym, wszystkie jednostki  
realizowały zadania walki z zagrożeniami 

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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„Kormoran-16”, „Ostrobok-16” i „Wargacz-16” ─ to kryptonimy, pod którymi odbywały się 
październikowe manewry największych związków taktycznych Marynarki Wojennej. Ich głównym 
celem było doskonalenie elementów działań wykorzystywanych podczas operacji zabezpieczenia 
interesów państwa na morzu. 
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Jesienne manewry morskie

Poszukiwanie, śledzenie i niszczenie 
okrętów podwodnych, rozpoznanie  
i niszczenie jednostek nawodnych, 
wskazywanie celów ataku okrętom, 

a także prowadzenie działań poszukiwawczo-
-ratowniczych to zadania, jakie zaplanowano dla 
załóg samolotów i śmigłowców BLMW  
w manewrach pod kryptonimem „Kormoran-16”.

Ze względu na sztormowe warunki na morzu, 
części zaplanowanych epizodów ćwiczenia nie 
udało się zrealizować. 

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że uczest-
niczące w nich załogi samolotów i śmigłow-
ców nie będą operowały z macierzystych  
lotnisk. Dlatego manewry rozpoczęto od 
przebazowania tak zwanego rzutu zabezpie-
czenia technicznego − wydzielonego z 43. Bazy 
Lotnictwa Morskiego − na Półwysep Helski,  
a następnie przelotu dwóch śmigłowców pokła-
dowych SH-2G z Gdyni na nabrzeże Punktu 

Bazowania Hel. Jednocześnie para śmigłow-
ców Mi-14PŁ i dwa samoloty patrolowe 
przebazowały się z Darłowa i Siemirowic do 
Gdyni. 

Podobnie jak w wypadku śmigłowców  
pokładowych, na lotnisko w Gdyni-Babich  
Dołach przemieściły się grupy specjalistów 
służby inżynieryjno-lotniczej zabezpieczające 
operacje samolotów i śmigłowców  
44. Bazy Lotnictwa Morskiego. 

Na kolejne dni zaplanowano realizację  
szeregu zadań powiązanych z manewrami  
3. Flotylli Okrętów pod kryptonimem „Ostro-
bok-16” oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
pod kryptonimem „Wargacz-16”. 

W ramach kolejnych epizodów, przewi-
dziano współpracę ze wszystkimi klasami 
jednostek uczestniczących w tych ćwicze-
niach. Załogi śmigłowców pokładowych miały 
zarówno zwalczać okręty podwodne jak  

i niszczyć cele nawodne z pokładowej broni 
strzeleckiej. 

Po raz pierwszy podczas ćwiczeń tego  
typu zaplanowano wykorzystanie tych maszyn 
do prowadzenia działań poszukiwawczo- 
-ratowniczych (ang. SAR − Search and  
Rescue). 

Zadaniem śmigłowców Mi-14PŁ była 
osłona morskich szlaków komunikacyjnych 
przed działaniami okrętu podwodnego, we 
współpracy z korwetą ORP „Kaszub”, 
a także niszczenie celów podwodnych przy 
użyciu bomb głębinowych. 

Dla samolotów patrolowych z 44. Bazy  
Lotnictwa Morskiego przewidziano: prowa-
dzenie rozpoznania obiektów nawodnych, 
wskazywanie celów ataku okrętom oraz koor-
dynowanie działań SAR z powietrza. 

W trakcie działań poszukiwawczo- 
-ratowniczych przewidziano także współ-
działanie z jednostką Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej. W tegorocznym ćwiczeniu 
„Kormoran-16” nowością była współpraca  
z Komendą Miejską Policji w Gdyni. 

kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl

Z  L O T N I C Z E J  P E R S P E K T Y W Y

NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016 NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016 9     

b a n d e r a

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I

Załoga kutra hydrograficznego K-10 odnalazła, dryfującego  
w wodach Bałtyku, 30-letniego kitesurfera z Krakowa. 
Mężczyzna blisko dobę spędził w wodach Zatoki Gdańskiej. 

Kitesurfer za burtą

Wszystko zaczęło się 5 września 
około godziny 15. Uchodzący  
za doświadczonego kitesurfera 

mężczyzna, postanowił popływać po Zatoce 
Puckiej. Kiedy do godziny 20. nie skontakto-
wał się ze swoimi znajomymi oraz nie odebrał 
od nich żadnego połączenia telefonicznego, ci 
o zaginięciu mężczyzny powiadomili miejscowe 
WOPR, a ono Morską Służbę Poszukiwawczo- 
-Ratowniczą. Rozpoczęto intensywną akcję  
poszukiwawczą.

Następnego dnia, około godziny 15. kuter  
hydrograficzny K-10 udawał się z Gdyni w rejon 
Półwyspu Helskiego, gdzie z innymi jednost-
kami dywizjonu miał sondować dno morskie. 
Po wypłynięciu z portu, dowódca kutra  
mł. chor. mar. Zenon Zalewski postanowił  

dodatkowo przećwiczyć alarm „człowiek za 
burtą”. Nie przypuszczał, że tym razem nie 
będzie to tylko ćwiczenie. Coś podejrzanego 
pierwszy dostrzegł sternik bosmanmat Kamil 
Tomaszewski. Uznał jednak, że to bojka. Tak 
też zameldował dowódcy kutra. Ten jednak 
postanowił podpłynąć bliżej i upewnić się, 
czy na pewno jest to bojka. Wiedział przecież, 
że trwa akcja poszukiwawcza zaginionego  
kitesurfera. Okazało się, że w wodzie zamiast 
bojki znajdował się właśnie zaginiony męż-
czyzna. Dryfował około milę morską od brzegu, 
w pobliżu starej torpedowni w Gdyni-Babich 
Dołach. Trzymał się deski. Spod wody wysta-
wała mu jedynie głowa. Marynarze sprawnie 
podjęli go na pokład i okryli kocem oraz po-
dali ciepłą herbatę. 

Kitesurfer opowiedział im swoją przygodę, 
z której wynikało, że gdy blisko dobę wcześniej 
wypłynął z Jastarni warunki były odpowied-
nie do uprawiania kitesurfingu. Jednak nad 
morzem pogoda potrafi szybko się zmieniać. 
Tak było właśnie tym razem. Wiatr zaczął 
słabnąć, co utrudniało kitesurfowanie.  
Pomimo tego mężczyzna nie poddawał się. 
Po dwóch godzinach pojawił się nawet  
w pobliżu Jastarni, ale wiatr zamiast przybli-
żać − oddalał go od lądu. W końcu wycień-
czony wypiął się z uprzęży latawca i przy  
pomocy deski próbował dopłynąć do brzegu. 
Wiatr jednak uniemożliwiał mu to i zaczął  
spychać go w głąb zatoki. Odpuścił. Postanowił 
poczekać na pomoc. Zaczął dryfować zanurzo-
ny w wodzie, trzymając się deski.

Kitesurfer może mówić o szczęściu. Pianka, 
w którą był ubrany, uchroniła go przed szyb-
kim wyziębieniem. Udało mu się przeżyć 
również dlatego, że nie utracił kontaktu z deską. 
Pomogła mu utrzymać się na wodzie i zacho-
wać resztki sił. 

Być może udałoby się go szybciej odna-
leźć, gdyby pianka miała elementy odblaskowe 
lub gdyby mężczyzna miał przy sobie telefon 
komórkowy − wówczas sam mógłby wezwać 
pomoc. 

Mężczyznę poszukiwały jednostki Marynarki 
Wojennej, SAR, Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej i WOPR. 

W składzie załogi kutra hydrograficznego 
K-10, która uratowała kitesurfera, byli:  
mł. chor. Zenon Zalewski, st. mar. Jan  
Kościński, mar. Tomasz Długowolski, st. mar. 
Damian Filiński i bosmanmat Kamil  
Tomaszewski. 

Dowódca Dywizjonu Zabezpieczenia Hydro-
graficznego kmdr Marek Czarnecki wyróżnił 
bohaterskich marynarzy.

Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl
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Po zakończeniu dwumiesięcznej misji bojowej na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym,  
16 września wróciła do Gdyni fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” (FR-273). Liczącą  
ponad 200 osób załogą okrętu − oprócz marynarzy, na pokładzie byli także piloci i nawigatorzy  
z pokładowego śmigłowca Kaman SH-2G, personel techniczny i medyczny oraz pododdział sił 
specjalnych − dowodził kmdr por. Maciej Matuszewski. W ceremonii powitania fregaty, przy 
nabrzeżu portu wojennego w Gdyni-Oksywiu, wziął udział Inspektor Marynarki Wojennej  
kadm. Mirosław Mordel oraz dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Krzysztof Jaworski. 

ORP „Gen. T. Kościuszko” 
(FR-273) z bliźniaczym  
ORP „Gen. K. Pułaski” (FR-272) 
należy do długiej serii amerykań-

skich fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry, 
które zaczęły wchodzić do linii od 1977 roku. 
Są to stosunkowo duże, choć też już nie najwięk-
sze okręty w swojej klasie. Ich wyporność  
bojowa sięga 3638 ts (ton standardowych),  
a maksymalna nawet 4100 ts. Wszystkie  
jednostki budowane poza USA miały wydłu-
żony kadłub (138 m zamiast 135,6 m), nato-
miast fregaty US Navy zbudowano jako wersje 
krótkie. W późniejszym czasie aż 28 z tych 
jednostek zmodernizowano do wersji z dłuższym 
lądowiskiem (amer. „long hull”). Umożliwiło 
to obsługę większych i nowocześniejszych 
śmigłowców ZOP SH-60 Seahawk. Ponadto, 
jednostki te otrzymały dużo nowocześniejszych 
systemów kontroli, takich jak LAMPS III, 
RAST i TACTAS. Polskie fregaty to jednostki 
„pierwszej serii”, z krótszym kadłubem i syste-
mem LAMPS I. Na ich pokładach stacjonują 
nieco lżejsze śmigłowce ZOP, Kaman SH-2G.

Fregaty typu O. H. Perry są jednostkami 
wielozadaniowymi, jednak ich głównym 

przeznaczeniem jest zwalczanie okrętów pod-
wodnych − w ramach operacji obronnych tras 
żeglugowych. Właśnie pod tym kątem stwo-
rzono ich architekturę i zaprojektowano systemy 
bojowe. Duży nacisk położono przy tym na 
wyciszenie samych jednostek. Turbiny znaj-
dują się w specjalnych kontenerach akustycz-
nych, a jedynymi urządzeniami słyszalnymi  
w Centrum Sterowania Siłownią (CSS)  
są... wentylatory. 

Każdy okręt dysponuje: lądowiskiem i obszer-
nym hangarem dla dwóch śmigłowców,  
dwiema trójprowadnicowymi wyrzutniami 
torped Mk-32 dla lekkich torped akustycz-

nych Mk-46 lub Mk-50 „Barracuda” oraz  
Eurotorp MU-90 „Impact”.

Systemy radioelektroniczne
Wszystkie systemy radioelektroniczne  

fregat są zintegrowane, oparte na komputerach 
AN/UYK-7 lub AN/UYK-43. Za ZOP odpo-
wiadają m.in. dwie stacje hydroakustyczne −  
podkilowa SQS-56 i holowana SQR-19PG (od 
Politechniki Gdańskiej). Ich uzupełnieniem 
jest holowany emiter szumów AN/SLQ-25  
Nixie, służący do zakłócania torped akustycznie 
naprowadzających się na cel. Co prawda obie 
stacje są oryginalnej, amerykańskiej produkcji, 

Fregata z charakterem – 
ORP „Gen. T. Kościuszko” cz. 1
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jednak oprogramowanie oraz system do  
cyfrowej obróbki danych powstały w Polsce.

Do wykrywania celów powietrznych oraz 
nawodnych na dalekim dystansie służy 
dwuwspółrzędny radar AN/SPS-49. Nie jest 
to najnowocześniejsza stacja, a poza tym pod-
stawą skutecznego wykrywania obiektów  
latających stały się radary trójwspółrzędne 
3D, jednak praktyka operacyjna pokazała, że 
jest to urządzenie niezawodne − wciąż udo-
skonalane i użytkowane, nawet na najnow-
szych okrętach. Jego pracę wspomaga radar 
obserwacji nawodnej AN/SPS-55 (w praktyce 
jest to radar o przeznaczeniu nawigacyjnym). 
W trybie obserwacji precyzyjnej może zloka-
lizować peryskop zanurzonego okrętu pod-
wodnego lub inny mały obiekt, typu ponton 
lub tratwę. Podobnie jak SPS-49, tak i SPS-55 
jest powszechnie używany na wielu okrętach. 
To nie koniec stosunkowo bogatej plejady syste-
mów radioelektronicznych fregat. Do tego  
dochodzą bowiem: systemy łączności sateli-
tarnej, radar nawigacyjny, systemy kodowanej 
łączności radiowej, czy też lotnicza radio-
latarnia AN/URN TACAN. Generalnie, całe 
wyposażenie obu fregat jest zintegrowane, 
stale unowocześniane i – co najważniejsze – 
w pełni kompatybilne z jednostkami NATO.

Duży potencjał przeciwlotniczy
Nie można nie docenić wciąż sporego poten-

cjału OPL obu polskich fregat. Uniwersalna 
wyrzutnia rakiet Mk-13 Mod. 4 (z zapasem 
teoretycznym 40, a praktycznym 39 środków 
ogniowych) jest przystosowana do strzelania 
pociskami przeciwlotniczymi (z możliwością 
użycia także przeciw celom nawodnym) 
RIM-61 SM-1 MR Block 6 i przeciwokręto-
wymi RGM-84G Harpoon. Kąt podniesienia 
wyrzutni Mk-13 mieści się w przedziale od -15 
do +95 stopni, a szybkostrzelność teoretyczna 
wynosi 8 pocisków rakietowych na minutę.  
Rakieta SM-1 MR ma długość 4,48 m, roz-
piętość skrzydeł 1,06 m, masę całkowitą 642,3 kg 
(w tym głowica bojowa 62 kg), a jej zasięg 
skuteczny (przy prędkości przelotowej  
Mach 2 i pułapie operacyjnym równym 24 400 m) 
wynosi 2750-45 700 m (maksymalnie 52 km). 
Pociski te należą do typu „semiactive” –  
rakieta naprowadza się w wiązce radioloka-
cyjnej, promieniowanej przez stację bojową 

okrętu (Mk-53 HSA lub Mk-54 STIR). Zaletą 
tego rozwiązania jest to, że po wyłączeniu  
radaru mikrofalowego na okręcie rakieta spada 
do wody, co z kolei ogranicza ryzyko zniszcze-
nia celu przez pomyłkę (praktycznie do ostat-
niej chwili można przerwać atak). 

Najnowsze wersje pocisku SM-1 dysponują: 
monoimpulsowym odbiornikiem, zespołem 
inercyjnego kierowania w środkowej fazie lotu, 
dwukierunkową linią telemetryczną do przeka-
zywania pozycji rakiety, systemem aktualizu-
jącym pozycję celu w czasie rzeczywistym, 
komputerem cyfrowym oraz półautomatycznym 
odbiornikiem sygnałów naprowadzania. W celu 
zwiększenia efektywności zwalczania rakiet 
manewrujących, dodano także automatycznego 
pilota. Biorąc pod uwagę, że do wyrzutni Mk-13 
zwykle jest ładowanych 35 rakiet tego typu, 
można śmiało powiedzieć, że potencjał OPL 
pojedynczej fregaty typu O. H. Perry jest znaczący. 
Należy przy tym pamiętać, że fregaty są mobilne 
i bardzo trudne do szybkiego zniszczenia.

Uzupełnieniem uzbrojenia OPL jest uniwer-
salna armata morska kal. 76,2 mm (3”) L/62 
Mk-75 OTO Melara Compact. Zaprojektowano 
ją do niszczenia celów morskich i powietrznych 
(w tym rakiet przeciwokrętowych) na bliskim 
dystansie. Maksymalny zasięg skuteczny, przy 
strzelaniu przeciwlotniczym (z użyciem  
pocisków zaopatrzonych w zapalniki zbliże-
niowe VT), w dużej mierze zależy od pułapu 
celu i mieści się w przedziale od 5000 do  
10000 m. Czas reakcji armaty z jej obrotem  
w kierunku celu i zmianą kąta podniesienia 
wynosi zaledwie 2,8 s. Wykorzystuje ona ten 
sam system kierowania ogniem co wyrzutnia  
rakiet Mk-13, a sterowanie odbywa się z kon-
soli operatora w CIC. Duża szybkostrzelność, 
wynosząca od 10 do 85/100 pocisków na  
minutę, w połączeniu z efektywnym syste-
mem kierowania ogniem oraz zaawansowaną 
amunicją zbliżeniową (współczesne zapalniki 
zbliżeniowe mają możliwość detonowania  
pocisków w odległości nawet 8 m od celu), 
daje bardzo dużą szansę na zniszczenie poten-
cjalnego celu. 

Bronią „ostatniej szansy” fregat jest artyle-
ryjski zestaw obrony bezpośredniej (CIWS, 
czyli Close-In Weapon System) kal. 20 mm 
Mk-15 Phalanx oraz sześcioprowadnicowe 
wyrzutnie celów pozornych systemu Mk-36 
SRBOC, wchodzące w skład systemu WRE 
SLQ-32(v)2. Używany na polskich fregatach  

zestaw Mk-15 Phalanx nie należy niestety do 
najnowszych (jest to Block 0) i jego realne 
możliwości w dużej mierze zależą od trybu  
w jakim pracuje, jak również stopnia wyszko-
lenia operatora konsoli. Mk-15 Block 0 wyko-
rzystuje amunicję rdzeniową ze zubożonego 
uranu (nowocześniejsze zestawy strzelają 
amunicją z rdzeniem wolframowym), a jego 
system kierowania ogniem teoretycznie nie 
pozwala na prowadzenie ognia do celów nawod-
nych. Szybkostrzelność maksymalna wynosi 
3000 pocisków kal. 20 mm na minutę (nowsze 
zestawy osiągają szybkostrzelność ponad 
4500 pocisków na minutę i mają o wiele bar-
dziej pojemne magazyny amunicji). Załogom 
obu polskich fregat należy życzyć wymiany 
zestawów Mk-15 na nowsze, zaopatrzone  
w system FLIR, zestawy Block 1B).

11     

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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Z komandorem porucznikiem Maciejem Matuszewskim,  
dowódcą ORP „Gen. T. Kościuszko”, rozmawia Tomasz Gos.
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Krążąc wokół Lesbos

Na czym polegały działania okrętu 
podczas misji?

Nasze zadanie polegało na wykrywa-
niu małych jednostek pływających z imi-
grantami na pokładzie. Po wykryciu takiej 
jednostki nawiązywaliśmy współpracę  
z turecką lub grecką strażą graniczną. 
Czasami kontaktowaliśmy się również  
z organizacją „Frontex”, która między innymi 
współpracuje ze strażami granicznymi 
państw Europy i wspiera ich działania. 
Ten etap naszej pracy był najtrudniejszy, 
między innymi ze względu na problemy  
z łącznością oraz barierę językową. 

Na jakim obszarze działaliście?

W okolicy wyspy Lesbos. Do jurysdyk-
cji nad tym obszarem roszczą sobie prawo  
zarówno Grecy jak i Turcy. Okręty NATO 
pełnią w tym miejscu rolę pośrednika  
i w pewnym sensie neutralnego centrum 
koordynacyjnego. 

Jakie przepisy regulują postępowa-
nie z imigrantami w tym rejonie?

Postępowanie w sprawie imigrantów  
w okolicy wyspy Lesbos zostało uregulowane 
porozumieniem trójstronnym między Turcją, 
Grecją i NATO. Nie zmienia to jednak faktu, 
że dla nas działalność w tym rejonie była sytu-
acją bardzo delikatną. Z punktu widzenia  
prawa międzynarodowego, działaliśmy tam 
na zasadach swobodnego przepływu.  
W praktyce jednak, swobodny przepływ 
oznacza jak najszybsze przemieszczenie się 
przez dany rejon, a my przez kilka tygodni 
krążyliśmy po wspomnianym akwenie. Trzeba 
też zaznaczyć, że prawo o swobodnym przepły-
wie zabrania na przykład użycia śmigłowca. 
Nasz śmigłowiec pokładowy nie opuszczał 
więc hangaru podczas trwania misji − po 
prostu (ze względu na obowiązujące przepi-
sy) nie mogliśmy z niego korzystać. Prawo  

o swobodnym przepływie zabrania także 
używania łodzi znajdujących się w wyposa-
żeniu okrętu. 

Nie mogliśmy również podejmować na  
pokład imigrantów, ponieważ zarówno Grecja 
jak i Turcja nie wyraziły zgody na to, żeby 
okręty obcych państw wykonywały działania 
o charakterze policyjnym na tych wodach.  
Jedynie w sytuacji bezpośredniego zagroże-
nia życia imigrantów, moglibyśmy wpuścić 
tych ludzi na pokład. Do takiej sytuacji jednak 
nie doszło. 

W jaki sposób namierzaliście łodzie 
z uchodźcami?

Większość łodzi z imigrantami wykrywali-
śmy najpierw przez radar. Po namierzeniu 
jednostki, podchodziliśmy do niej bliżej  
i sprawdzaliśmy, czy na pewno jest to łódź  
z imigrantami, a nie na przykład kuter rybacki. 

Nieocenioną pomocą był dla nas sprzęt 
optoelektroniczny.

Ilu imigrantów udało się Wam 
namierzyć?
Około 300. Próbowali się przedostać 

do Europy na 11 łodziach, które nie dość 
że nie spełniały żadnych norm bezpie-
czeństwa, to − można powiedzieć − nie 
spełniały norm związanych ze zdrowym 
rozsądkiem. Były wykonane w sposób 
bardzo prowizoryczny. W każdej chwili 
mogły zatonąć. Niektóre osoby na tych 
łodziach miały napompowane dętki 
(chyba samochodowe), które miały im 
zapewnić bezpieczeństwo, gdy znajdą 
się w wodzie. 

Czy można mówić o tym, że 
„Kościuszko” podczas swojej 

misji pełnił także funkcję dyploma-
tyczną? 

Zdecydowanie tak. We współpracy  
z polskimi placówkami dyplomatycznymi, 
podczas pobytu w portach wydawaliśmy 

przyjęcia na pokładzie okrętu, na które 
(oprócz polskich dyplomatów) byli zapraszani 
przedstawiciele władz kraju, w którego porcie 
się znajdowaliśmy oraz wysocy rangą ofice-
rowie. Myślę, że spotkania te były bardzo 
udane z punktu widzenia promocji naszego 
państwa. Nasza obecność w misji była bardzo 
doceniania przez zagranicznych gości. 

Warto wspomnieć także o tym, że przed 
wyjściem na misję otrzymaliśmy wielkofor-
matową banderę od prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, która pięknie się prezentowała i była 
dobrze rozpoznawalna nawet z dużych  
odległości, co widać na zdjęciach z misji.

Korzystając z okazji, chciałbym pogratulo-
wać Panu Prezydentowi doskonałego pomy-
słu i jednocześnie podziękować − w imieniu 
swoim i załogi − za ten niezwykle cenny  
podarunek.

Kmdr por. Maciej Matuszewski rozpoczął karierę wojskową, jako podchorąży Akademii Marynarki Wojennej, w 1993 roku. 
Uczelnię ukończył w 1998 r. z dyplomem magistra.  Pierwszym przydziałem służbowym był 13. dTR i stanowisko dowódcy działu 
nawigacyjnego, łączności i obserwacji technicznej na ORP „Wigry”. W 2003 r. został przeniesiony do 31. dOR, gdzie początkowo 
pełnił funkcję oficera uzbrojenia na ORP „Władysławowo”, aby ostatecznie − w 2004 r. − objąć funkcję oficera nawigacyjnego na 
ORP „Gen. K. Pułaski”. Jako oficer nawigacyjny, a następnie dowódca pionu operacyjnego, brał udział w wielu ćwiczeniach  
i misjach międzynarodowych − w tym w szkoleniu w ośrodku FOST oraz dwukrotnie w zespole SNMG-1. W 2013 r. został 
przeniesiony na bliźniaczy okręt ORP „Gen. T. Kościuszko”, na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu, aby w 2016 r. objąć 
dowodzenie tą fregatą.
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W gdyńskim porcie wojennym przeprowadzono trening 
załadunku rakiet przeciwokrętowych RBS 15 Mk 3.  
Są one jednymi z najnowocześniejszych w swojej klasie  
na współczesnym polu walki . Mogą zwalczać zarówno  
cele nawodne jak i naziemne.

Uzbrajanie „Gromu”

Głównym celem szkolenia było dosko-
nalenie wszystkich służb odpowie-
dzialnych za przygotowanie, dostar-

czenie i podanie rakiet na okręt oraz załogi 
okrętu do ich przyjęcia. Dzięki treningom  
tego typu operacje przebiegają sprawnie − 
bez względu na warunki pogodowe, porę 
dnia lub nocy. Ma to kluczowe znaczenie  
w procesie przygotowania okrętu do wyjścia 
na morze i walki podczas faktycznych działań. 

Załadunek uzbrojenia rakietowego jest 
ważnym elementem szkolenia, z uwagi na 
podtrzymywanie nawyków szkoleniowych 
oraz zasad bezpieczeństwa. Dlatego takie tre-
ningi odbywają się w różnych miejscach oraz 
portach. Stanowią także okazję do szkolenia 
załóg pojazdów specjalnych KPW Gdynia 

(przewożenie i przeładunek rakiet), a także 
służb przeciwpożarowych i ratownictwa  
medycznego oraz pozostałych osób uczest-
niczących w takiej operacji. 

Przeciwokrętowa rakieta RBS 15 Mk 3 często 
jest określana mianem „wystrzel i zapomnij”. 
Jest napędzana silnikiem turboodrzutowym, 
pozwalającym na rozwinięcie prędkości 
Mach 0,9. Jej długość to 4,35 m, kaliber 500 mm, 
rozpiętość skrzydeł 1,4 m, masa głowicy 200 kg, 
a zasięg przekracza 200 km. Może być użyta 
o każdej porze dnia i nocy bez ograniczeń 
pogodowych. Trajektorię jej lotu charaktery-
zuje duża liczba punktów zwrotnych i zmian 
wysokości, a szczególnie niska wysokość lotu 
przystosowuje się automatycznie do zmiennych 
stanów morza. 

ORP „Grom” to jeden z trzech okrętów  
typu Orkan, przystosowanych do ich przeno-
szenia. Pełna jednostka ognia tych okrętów 
wynosi osiem rakiet.

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl
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Pierwszy z nowych niszczycieli (USS 
„Zumwalt” DDG-1000) wszedł do  
linii 15 października 2016 r., a dwa 
kolejne znajdują się w zaawansowanej 

fazie budowy. Są to obecnie najnowocześniejsze 
okręty świata, nie mające swoich odpowiedni-
ków w żadnej flocie. Tym niemniej absolutnie 
nie stanowią – wbrew obiegowej opinii – następ-
ców dla wycofanych ze służby pancerników typu 
Iowa. Są jedynie arcykosztownym eksperymen-
tem, który ma wprowadzić US Navy  
w XXI wiek i w przyszłości doprowadzić do 
budowy znacznie większych jednostek, bar-
dziej zbliżonych potencjałem do tych pancer-
nych „dinozaurów morza” z innej epoki.

Krok w przyszłość
Prace projektowe nad okrętami przyszłości 

w ramach programu SC-21 (amer. Surface 
Combatant of the 21th Century) rozpoczęły 

się już pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. 
Analizowano wówczas jednostki o wyporno-
ści dochodzącej nawet do 40000 ts. (m.in. 
wspomniane we wstępie okręty-arsenały), 
uzbrojone wyłącznie w wielokomorowe sys-
temy VLS dla rakiet różnego typu (w liczbie 
dochodzącej nawet do 500 sztuk). Bardzo 
szybko zdano sobie jednak sprawę, że skon-
centrowanie dużej liczby pocisków rakieto-
wych na tak małej powierzchni stanowi real-
ne zagrożenie dla okrętu-nosiciela. Nawet 
pojedyncze, przypadkowe trafienie mogłoby 
unicestwić cały okręt. Tym samym projekt 
zarzucono i powrócono do koncepcji jednost-
ki mniejszej, bardziej odpornej na uszkodze-
nia i – co najważniejsze – uzbrojonej w dużo 
mniejszą liczbę rakiet, ale za to dysponującej 
silnym uzbrojeniem artyleryjskim. 

Projekt wstępny, oznaczony początkowo jako 
DD-21, bardzo szybko ewoluował z jednostki  

o wyporności normalnej 9500 ts (odpowia-
dającej mniej więcej niszczycielom typu  
Arleigh Burke) do 16000 ts, a więc stanowią-
cej ekwiwalent największych ciężkich krążow-
ników z okresu II wojny światowej. Zmienio-
no także koncepcję uzbrojenia, w tym także 
artyleryjskiego, podnosząc m.in. kaliber ze 
127 mm na 155 mm i dodając dwa stanowiska 
artylerii pomocniczej kal. 57 mm. Kiedy pro-
jekt wszedł w fazę zaawansowaną, Departa-
ment Obrony zatwierdził jego przeklasyfiko-
wanie na DDG(X).

Jak już wspomniano, nie było mowy by 
okręt tej wielkości – jakkolwiek nowoczesna 
nie byłaby jego artyleria – zastąpił pancerniki. 
Niedostatki w sile ognia planowano „nadro-
bić” budując aż 32 jednostki – co miało jeszcze 
tę zaletę, że (w przeciwieństwie do okrętów 
liniowych typu Iowa) można było zabezpie-
czyć za jednym zamachem znacznie większą 

Prawdopodobnie ostateczne wycofanie ze służby okrętów liniowych typu Iowa 
pozbawiło US Navy najgroźniejszej broni nawodnej i zarazem cały sojusz NATO 
skutecznego narzędzia wsparcia dla jednostek działających na lądzie. Początkowo 
alternatywą dla pancerników miały być okręty-arsenały (amer. „arsenal ships”),  
a ostatecznie krążowniki programu CG(X). Obie koncepcje umarły jednak „śmiercią 
naturalną” już podczas wstępnych prac projektowych. Tym samym do dyspozycji US 
Navy pozostał jedynie projekt najnowszej generacji wielkich niszczycieli DDG(X), typu 
Zumwalt, który z uwagi na ogromne koszty „obcięto” z 32 do zaledwie 3 jednostek.

Niszczyciele typu Zumwalt – 
okręty ery kosmicznej cz. 1
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ką, o kształcie blokowego wielościanu 
(IDHA, czyli Integrated composite DeckHo-
use and Apertures). W celu osiągnięcia jak naj-
mniejszej powierzchni odbicia radarowego  
i w podczerwieni (RCS, czyli Radar Cross 
Section) zaprojektowano kadłub o ujemnym 
skosie wręgowym powyżej konstrukcyjnej  
linii wodnicy, z dziobnicą ze stewą − również 
o ujemnym skosie. Zgodnie z próbami mode-
lowymi, praktyka potwierdziła, że tego typu 
kadłub cechuje się niezwykłą statecznością 
(przy pełnym wychyleniu steru i prędkości 
powyżej 33 węzłów okręt przechyla się jedy-
nie o 8 stopni), jak również spokojniejszym 
przepływem wody (odkosy dziobowe nie  
powodują zalewania pokładu górnego)  
i większą sprawnością hydrodynamiczną.  
Tego typu kształt kadłuba (powszechnie zwany 
„tumblehome”) również nie jest niczym  
zupełnie nowym i wywodzi się wprost od 
wielu pancerników (predrednotów) z końca 
XIX wieku. 

Dziobnicę okrętu w części podwodnej zaopa-
trzono w częściowo odlewaną gruszkę dziobo-
wą nowego typu, kryjącą w swym wnętrzu 
dwie stacje hydroakustyczne (AN/SQS-61  
i AN/SQS-60). Z kolei na rufie zaadoptowano 
obszerne lądowisko dla śmigłowców. Stała 
grupa powietrzna każdego z niszczycieli ma 
się składać z dwóch śmigłowców ZOP SH-60 

„Seahawk” z systemem LAMPS III lub jednego 
takiego śmigłowca i trzech bezpilotowych 
śmigłowców Grumman MQ-8 „Fire Scout”.

Okręt elektryczny
Niszczyciele typu Zumwalt zaprojektowano 

tak, by mogły przenosić najnowocześniejsze 
rodzaje uzbrojenia, w tym dwie zaawansowa-
ne technicznie armaty systemu AGS (amer. 
Advanced Gun System). Notabene, są to 
pierwsze jednostki nawodne zbudowane bez 
mała od 60 lat, na których pociski rakietowe 
są bronią pomocniczą. W najbliższej przy-
szłości artylerię AGS zastąpią armaty elek-
tromagnetyczne. Jej uzupełnieniem będą dwa 
zestawy wysokoenergetycznych laserów  
NAVSEA LAWS. Oba te systemy uzbrojenia 
wymagają olbrzymiej mocy elektrycznej. Do 
tego dochodzi eksperymentalny, zintegrowa-
ny napęd IPS (amer. Integrated Propulsion 
System), również wymagający solidnego zasi-
lania. Początkowo miały go tworzyć (między 
innymi) dwa silniki magnetyczne PMM,  
jednak (z uwagi na ich zbyt wysoki stopień 
skomplikowania) ostatecznie wybrano wielo-
fazowe indukcyjne silniki elektryczne AIM  
o mocy wyjściowej na wale równej niemal 
35 MW każdy.

Do zasilania tak wymagających urządzeń 
okrętowych musiano dobrać niezwykle wydaj-
ne agregaty. Każdy z dwóch turbozespołów 
„Zumwalta” składa się z: głównej turbiny gazo-
wej Rolls-Royce MT30 – o mocy wyjściowej 
na wale równej 36 MW; przekładni redukcyj-
nej Curtiss-Wright i dwóch agregatów trójfazo-
wego prądu przemiennego o napięciu 4160 V 
i mocy elektrycznej 40 MW. Do tego docho-
dzą dwa pomocnicze turbozespoły (ATG) 
Rolls Royce RR4500, o mocy 4 MW każdy. 
Łączna moc elektryczna turboagregatów 
przekracza 80 MW, co w przyszłości pozwoli 
nie tylko na instalację armat elektromagne-
tycznych, ale również innego rodzaju broni 
energetycznej.
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liczbę regionów zapalnych na świecie. Nowe 
niszczyciele okazały się jednak zbyt zaawan-
sowane technicznie i tak bardzo kosztowne 
(np. koszt prototypu przekroczył 8 miliardów 
USD już w fazie budowy) w stosunku do real-
nych możliwości, że 31 lipca 2008 r. postano-
wiono wprowadzić do służby zaledwie dwie 
jednostki (ostatecznie zatwierdzono budowę 
trzech). Pierwszy niszczyciel USS „Zumwalt” 
(DDG-1000) zwodowano w stoczni Bath Iron 
Works w Bath (stan Maine) 28 października 
2013 r. Po licznych próbach zdawczo- 
-odbiorczych okręt wcielono do linii 15 paździer-
nika 2016 r.

Spadkobiercy pancerników
Choć w rzeczywistości niszczyciele typu 

Zumwalt nie mają zastępować pancerników 
typu Iowa, to ich nowatorskie rozwiązania 
techniczne, jak również niezwykły kształt 
kadłuba oraz – zastosowana (po raz pierwszy 
od dziesięcioleci) na szeroką skalę – rozbudo-
wana ochrona bierna mają stanowić punkt 
wyjścia przy projektowaniu kolejnych, znacznie 
większych jednostek. Bardzo duży (nawet jak 
na ciężki krążownik z okresu II wojny świato-
wej) kadłub tych okrętów jest bardzo szeroki 
w stosunku do długości, całkowicie moduło-
wy, opancerzony i wykonany z wielu sekcji 
szczelnych (w tym czterech całkowicie auto-
nomicznych). Ochronę bierną tworzą m.in.: 
kompozytowy pancerz, staranny podział 
sekcyjny, wzmocnione poszycie kadłuba, 
ciągła gródź przeciwtorpedowa, podwójne 
dno kadłuba oraz rozbudowany system OPA 
(w tym automatyczny system przeciwpoża-
rowy AFSS). Okręty otrzymały również  
pasaż komunikacyjny „P-Way”, żargonowo 
zwany „Broadway’em” – ciągnący się z pra-
wej burty na pokładzie dolnym. Wraz  
z podwójnymi włazami hybrydowymi, jest to 
kolejny element konstrukcji zaadoptowany 
wprost z ostatniej generacji pancerników  
US Navy. 

Najbardziej rzuca się w oczy prosty, surowy 
i niezwykły w swoim kształcie kadłub niszczy-
cieli – całkowicie zintegrowany z nadbudów-

USS Zumwalt (DDG 1000) podczas budowy w stoczni 
Bath Iron Works w Bath w stanie Maine 

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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W 1999 roku zdecydowano o roz-
poczęciu prac nad kolejnym 
wydaniem locji. Zmieniono 
przede wszystkim jej zawar-

tość, powstały nowe działy, zwiększono jej 
format. Najważniejszą zmianą było jednak  
zamieszczenie w locji, oprócz zdjęć naszego 
wybrzeża z lotu ptaka, również planów portów, 
których wcześniej nie było. Dublowanych na 
mapach morskich, ale w innej skali i z innym 
nasyceniem danych. Plany portów w locji miały 
tylko informować, na przykład przedstawiać 
miejsca postoju i dodawać informację uzupeł-
niającą do planów na mapach morskich. 

To założenie wiązało się z dodatkową pracą 
kartografów, bowiem przy produkcji nowej 
locji musieliśmy mieć – jako Oddział Infor-
macji Nautycznej, którym wówczas kierowa-
łem – wsparcie także ze strony Oddziału Karto-
graficznego. Szeroki zakres zmian obejmował 

L O C J A  M O R S K A  O D  K U L I S
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Nowa seria i forma edytorska Locji Bałtyku – Wybrzeże Polskie (nr 502), wydawanej od 15 lat, 
w niczym nie przypomina swych poprzedniczek sprzed 2001 roku – starannie redagowanych, ale 
raczej siermiężnych, w konwencji czarno-białej. Jej „wodowanie” odbyło się 26 lipca na redzie Portu 
Świnoujście, na trawersie stawy MŁYNY – GALERIOWA, na pokładzie ORP „Resko” z 12. Wolińskiego 
Dywizjonu Trałowców 8. FOW. Ta najważniejsza dla każdego nawigatora  publikacja nautyczna  
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej jest dziesiątą odsłoną tego wydawnictwa.

włączenie do locji m.in. przepisów o pływa-
niu oraz ogólnych informacji o klimacie, pogo-
dzie i warunkach hydrologicznych – podkreśla 
szef BHMW kmdr Andrzej Kowalski. 

Znalazły się w niej także informacje o pozo-
stałych publikacjach nautycznych i mapach 
morskich, które poprzedzały i wzbogacały 
treści praktycznie każdego rozdziału locji  
i jednocześnie promowały działalność Biura 
Hydrograficznego MW. Umieszczone w locji 
zdjęcia były wspomagane (w formie graficz-
nej) dodatkowymi informacjami o nabieżniku, 
oznakowaniu nawigacyjnym – stałych i pływa-
jących znakach nawigacyjnych, umożliwiając 
nawigatorom łatwiejsze manewrowanie na 
podejściach do portów. 

Nie tylko dla wielkiej żeglugi
Wprowadzone wtedy zmiany dotyczyły nie 

tylko zawartości i formatu locji. Nowa, zaawan-

sowana grafika oraz praca edytorska i projek-
towa na komputerach otworzyły wówczas 
drogę do kolejnych działań Biura Hydrograficz-
nego Marynarki Wojennej. Niewątpliwie była 
to wówczas rewolucja, jeżeli chodzi o podejście 
do formuły wydawania podobnych publikacji. 
Mieliśmy tu jednak wzory skandynawskie,  
bowiem publikacje nautyczne – szczególnie 
szwedzkie, duńskie czy fińskie –  różniły się 
od naszych poprzednich. Były bardziej wzbo-
gacane i przygotowywane nie tylko pod  
kątem tej wielkiej żeglugi, ale i dla żeglarzy 
oraz rybaków. My również staraliśmy się pogo-
dzić te sprawy – wspomina kmdr Kowalski. 

Odtąd mieliśmy jedną locję, która zawierała 
informacje dotyczące przepisów o pływaniu 
dla dużych statków, ale pokazywała również 
podejścia do małych portów naszego wybrzeża, 
wzbogacając informacje nawigacyjne. Dodano 
też tabele przybliżonych odległości między 

Bezpieczne nawigowanie 
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portami polskiego wybrzeża, spisy portów  
i przystani, planów, skrótów i fotografii. Po raz 
pierwszy umieściliśmy też informacje o elektro-
nicznych mapach morskich, które w tamtych 
czasach (w 2001 roku) zostały wykonane  
w BHMW i oddane do rozpowszechniania – 
mówi kmdr Kowalski. Nowa locja miała także 
edukować przyszłych użytkowników morza i infor-
mować, że wchodzimy w nową erę klasycznych – 
papierowych pomocy nawigacyjnych, ale  
i elektronicznych map morskich – podkreśla. 

Locja z 2001 roku była wzorem dla innych 
publikacji BHMW, które ukazywały się odtąd 
już w nowej formie edytorskiej. Przede wszyst-
kim jednak dane w nich zawarte musiały być 
zgodne ze standardami Międzynarodowej 
Organizacji Hydrograficznej (International 
Hydrographic Organisation - IHO), co ujedno-
licało wszystkie nasze publikacje nautyczne. 

Przyjazna i nowoczesna
Najnowsza locja jest starannie zredagowana, 

bogatsza od swych poprzedniczek o grafikę  
i ilustracje. Pokazuje, jak wiele zmieniło się  
w projektowaniu i zawartości publikacji nautycz-
nych na przestrzeni ostatnich lat. W grudniu 
2008 roku rozpocząłem pracę w Biurze 
Hydrograficznym MW, od rzutu na głęboką 
wodę. Dostałem zadanie przygotowania kolej-
nej edycji locji nr 502, która ostatecznie uka-
zała się rok później – o pierwszych doświadcze-
niach z redagowaniem locji opowiada kmdr 
Dariusz Grabiec, szef Oddziału Informacji 
Nautycznej. Postanowiliśmy wtedy unowocześnić 
i uprościć proces jej edycji oraz składu. 
Zaplanowaliśmy dodatkowo, w maju, rejs 
kutrem hydrograficznym i motorówką po por-
tach Zatoki Gdańskiej, następnie wodami 
śródlądowymi – aż do Elbląga. Trafiliśmy na 
idealną pogodę. Fotografie z rejsu wykorzysta-
liśmy w locji, wypełniając lukę w jej dotychcza-
sowej zawartości – dodaje. 

Kolejny krok w stronę żeglarzy i rybaków 
stanowił wzrost ilości informacji graficznych 
na zdjęciach. Niektóre zapisy w locji były wręcz 
z nimi konsultowane. Locja w coraz większym 
stopniu uwzględniała potrzeby małych  
jednostek, korzystających z małych portów 
morskich i przystani. Dbano, aby fotografii – 

najlepiej z lotu ptaka, z dodanymi elementami 
infografiki – towarzyszyła mapka oraz opis 
podejścia. Kierowano się ideą, że publikacja 
nautyczna przyjazna wszystkim użytkownikom 
morza to większe bezpieczeństwo żeglugi. 

Przygotowując tegoroczną edycję locji, 
wykorzystaliśmy doświadczenia zebrane pod-
czas pracy nad locjami z 2001 i 2009 roku. 
Przede wszystkim nanieśliśmy zmiany w odnie-
sieniu do małych portów, gdyż sytuacja nawiga-
cyjna w wypadku dużych portów morskich jest 
z reguły stabilna. Wyjątek stanowiło podejście 
do Portu Świnoujście, gdzie – w związku 
z powstaniem portu zewnętrznego z termina-
lem LNG, w 2015 roku – zmianie uległ cały sys-
tem oznakowania nawigacyjnego – mówi kmdr 
Grabiec. To był jeden z głównych powodów pil-
nego wydania nowej edycji locji, uwzględnia-
jącej w swej treści elementy nowego systemu 
podejścia zarówno do zespołu portów Szczecin – 
Świnoujście jak i terminalu LNG – podkreśla.

Szybciej znaczy bezpieczniej
Czy stopniowa ekspansja elektronicznych 

wydawnictw i publikacji nautycznych może 
zagrażać ich klasycznej formie drukowanej? 
Bez wątpienia forma cyfrowa to przyszłość, 
jednak nadal wydania klasyczne będą ważne  
i trudne do zastąpienia ze względu na bezpieczeń-

stwo morskie. Nasze „Wiadomości Żeglarskie”, 
służące do korektowania map morskich i publi-
kacji nautycznych, są dostępne bezpłatnie dla 
każdego użytkownika morza w witrynie BHMW. 
W 2013 roku byliśmy pierwsi, wśród państw nad-
bałtyckich, decydując się na cyfrową i bezpłatną 
dystrybucję „Wiadomości Żeglarskich” – mówi 
szef BHMW kmdr Andrzej Kowalski.

To kierunek, w jakim będą się rozwijać 
hydrografie na świecie. Im szybszy dostęp do 
informacji dla końcowego użytkownika, jakim 
jest marynarz czy żeglarz, tym wyższy poziom 
bezpieczeństwa morskiego – zdecydowanie 
podkreśla szef Oddziału Informacji Nautycznej 
kmdr Dariusz Grabiec. Użytkownik mógłby 
pobrać z witryny wersję cyfrową wydawnictwa 
lub kupić klasyczną – wyjaśnia. 

Kolejną jaskółką zwiastującą zmiany w dys-
trybucji publikacji nautycznych BHMW jest 
dostępny w jego witrynie „Katalog map mor-
skich i publikacji nautycznych”. W nowym 
roku dołączą do niego trzy wydania spisów 
świateł i sygnałów nawigacyjnych. Czas także 
na kompleksową modernizację witryny inter-
netowej BHMW oraz interaktywne aplikacje.

Chciałbym w przyszłości wyprowadzić 
następne nasze publikacje nautyczne na 
„otwarty krąg” – zapewnia kmdr Dariusz 
Grabiec. Podjęliśmy już wstępne prace przygo-
towawcze i projektowe – dodaje. 

Co czeka locję za kilka lat? Czy będzie to 
widoczna dziś na hydrograficznym horyzoncie 
polska cyfrowa locja morska, zapewniająca 
możliwość wizualizacji multimedialnej?

Zespół redakcyjny najnowszej locji  
nr 502. Na zdjęciu od lewej: szef 
Oddziału Informacji Nautycznej  
kmdr Dariusz Grabiec, kmdr por. 
Radosław Magierek, Zdzisław 
Nowakowski i Mariusz Deorocki

Antoni Ciejpa
bandera@mw.mil.pl
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W czasie wojny ORP ,,Błyskawica” operował na akwenach wielu mórz oraz  
Oceanu Atlantyckiego i w związku z tym był wcielany do różnych jednostek 
organizacyjnych i związków taktycznych. Wiosną i latem 1944 roku,  
z ORP „Piorun”, działał w składzie międzynarodowej 10. Flotylli Niszczycieli. 
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Głównym zadaniem 10. Flotylli 
Niszczycieli była ochrona mor-
skich szlaków komunikacyjnych 
w zachodniej części Kanału  

Angielskiego. Wprawdzie, w przedostatnim 
roku wojny niemieckie okręty podwodne nie 
osiągały już tak wielkich sukcesów, jak na jej 
początku, ale Kriegsmarine w dalszym ciągu 
dysponowała jeszcze: kilkoma ciężkimi i lek-
kimi krążownikami, kilkudziesięcioma ściga-
czami i innymi mniejszymi okrętami oraz  
ponad dwustoma U-bootami, które stanowiły 
realne zagrożenie dla aliantów szykujących 
się do inwazji na Normandię.

Formowanie jednostki, która później otrzy-
mała nazwę 10. Flotylli Niszczycieli, rozpo-

częto – jak podaje jej dowódca komandor  
Basil Jones – już pod koniec marca 1944 roku. 
W tym czasie został on wezwany do dowódcy 
sił morskich w Plymouth w Devonport i poin-
formowany o tym, że obejmuje zwierzchnic-
two nad okrętami, których zadaniem będzie 

Polskie niszczyciele w bitwie 
koło wyspy Ushant cz.1

zapewnianie bezpieczeństwa żeglugi na 
akwenie między Portsmouth a Cherbourgiem. 
Jako okręt dowodzenia przydzielono mu brytyj-
ski niszczyciel typu Tribal – HMS ,,Tartar”. 
Komandor B. Jones był oficerem, który bojowe 
doświadczenie zdobył jeszcze podczas pierw-

Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych 
gen. broni Kazimierz Sosnkowski na 

ORP Błyskawica w czerwcu 1944 r., 
podczas operacji Overlord

z  k a r t  h i s t o r i i
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2 miotacze bomb głębinowych oraz zrzutnie 
bomb głębinowych na rufie. Niszczyciele  
brytyjskie weszły do służby w latach 1938-1939. 
Nieco nowsze były okręty kanadyjskie, które 
zbudowano w latach 1942-1943. 

Bardziej zróżnicowany pod względem 
taktycznym był 20. dywizjon. ORP „Błyska-
wica” był okrętem o największej wyporności 
w całej flotylli (wyporność standardowa/peł-
na - 2144/2742 t). Jego artylerię stanowiło 
wtedy: 8 uniwersalnych armat kalibru 102 mm, 
4 armaty przeciwlotnicze kalibru 40 mm  
i 4 Oerlikony kal. 20 mm. Broń podwodna 
składała się z: 2 trójprowadnicowych wyrzutni 
torped kal. 533 mm, 4 miotaczy bomb głębi-
nowych i 2 rufowych zrzutni bomb głębino-
wych. Uzbrojenie ORP „Piorun” składało się 
z: 6 armat kal. 120 mm, armaty kal. 102 mm,  
czterodziałowego „pom-pom'a” kal. 40 mm 
oraz 4 jednodziałowych Oerlikonów. Broń pod-
wodną stanowiły: pięcioprowadnicowa wyrzut-
nia torped, 2 miotacze bomb głębinowych oraz  
zrzutnia bomb głębinowych. HMS ,,Eskimo” 
należał do niszczycieli typu Tribal, a więc po-
siadał uzbrojenie podobne do HMS „Tartar”  
i HMS „Ashanti”. HMS ,,Javelin”, niszczyciel 
typu J, chociaż miał najmniejszą wyporność –  
siłą ognia dorównywał pozostałym jednostkom. 
Był wyposażony w 6 armat kal. 120 mm,  
10 armat przeciwlotniczych kal. 40-20 mm,  
10 wyrzutni torped (2 x 5) kal. 533 mm,  
2 miotacze bomb głębinowych i zrzutnię bomb 
głębinowych.

W okresie formowania 10. Flotylli Niszczy-
cieli, alianci kończyli już praktycznie przygoto-
wania do operacji inwazyjnej na Normandię, 
której nadano kryptonim ,,Overlord”. Morska 
część tej operacji otrzymała nazwę ,,Neptune”. 
Od stycznia 1944 roku do portów Wielkiej 
Brytanii ściągano wojska, okręty i wszelkie  
inne możliwe jednostki desantowe. W końco-
wej fazie przygotowań uczestniczyły także  
załogi polskich okrętów, które miały wziąć 
udział w operacji ,,Neptune”. Wśród nich zna-
lazły się OORP: „Dragon”, „Krakowiak”, 
„Ślązak” oraz ,,Błyskawica” i ,,Piorun". 

Przygotowania do inwazji powodowały – 
według oceny kmdr. Basila Jones̀ a – że  
dowództwo sił morskich w Plymouth rzadko 
posiadało siły wystarczająco mocne, aby 
skutecznie zwalczać w kanale ruchy niemiec-
kich jednostek transportowych i ich osłony, 
którą najczęściej stanowił dywizjon niszczy-
cieli typu Elbing. Operacja „Tunel”, polegająca 
na przeszukiwaniu wód między Brestem  
a Wyspami Normandzkimi, była więc reali-
zowana siłami dobieranymi często bardzo 
przypadkowo. Z reguły zadanie to powierzano 
niewielkim niszczycielom typu Hunt, stacjo-
nującym w Plymouth i Portsmouth.

W ostatnich tygodniach przed lądowaniem 
aliantów w Normandii sytuacja ta uległa rady-
kalnej zmianie. 

kmdr por. Jerzy Łubkowski 
dowódca OM „Błyskawica”

b a n d e r a

szej wojny światowej, w czasie działań w Grecji 
i Palestynie. Jego zasługi dla Royal Navy  
zostały wysoko ocenione, o czym świadczyły 
liczne odznaczenia, które mu przyznano.  
Komandor porucznik St. J. Tyrwhitt – od któ-
rego komandor Jones przyjmował obowiązki 
dowódcy – stwierdził nawet, że posiada tych 
odznaczeń zbyt wiele, jak na swój stopień.

Obejmując międzynarodową – nieco egzo-
tyczną – 10. Flotyllę Niszczycieli kmdr Basil 
Jones zdawał sobie sprawę, że znalezienie 
wspólnego języka z dowódcami wszystkich 
okrętów będzie trudnym zadaniem. W jego 
ocenie największe doświadczenie wojenne 
posiadali dowódcy i załogi brytyjskich niszczy-
cieli. Wysoko także oceniał Kanadyjczyków  
i ich bojowego ducha. Obawiał się jednak, że 
współpraca z nimi nie będzie najlepsza, gdyż 
nie byli zadowoleni z brytyjskiego zwierzch-
nictwa. Co do załóg OORP „Błyskawica”  
i „Piorun” kmdr Jones uważał, że w chęci  
dopadnięcia wroga są wręcz desperatami – 
jak wszyscy Polacy. Sądził również, że w rela-
cjach przełożony – podwładny nie powinni 
sprawiać mu kłopotów. 

Pierwotnie w skład 10. Flotylli Niszczycieli 
miało wchodzić 10 niszczycieli – osiem na 
stałe i dwa „extra”, które (w zależności od  
potrzeb) powinny wspierać skład podstawowy. 
Podzielono je na dwa dywizjony: 19. i 20.  
W skład 19. dywizjonu wchodziły: brytyjskie 
niszczyciele HMS „Tartar” (okręt flagowy  
dywizjonu i zarazem flotylli) i HMS „Ashanti” 
oraz dwa kanadyjskie – HMCS „Haida” (jego 
dowódca był jednocześnie przełożonym pozo-
stałych dowódców z RCN ) i HMCS ,,Huron”. 
20. dywizjon pierwotnie tworzyły: niszczyciele 
polskie ORP „Błyskawica” i ORP ,,Piorun", 
brytyjski HMS „Eskimo” i kanadyjski HMCS 
„Athabaskan”. Dodatkowo przydzielono do 
dywizjonu, jako okręty wsparcia, brytyjski 
HMS ,,Javelin” i kanadyjski HMCS ,,Iroquois”. 
Dowódcą dywizjonu mianowano dowódcę 
ORP „Błyskawica” kmdr. por. Konrada  
Namieśniowskiego. 

HMCS „Athabaskan” zatonął, trafiony  
niemiecką torpedą, zanim polskie okręty 
przybyły do Plymouth. Zginęło 128 członków 
załogi z dowódcą kmdr. por. J. Stubbs’em. Pozo-
stałych 48 marynarzy uratował HMCS  
,,Haida". Wydarzenie to wpłynęło na sformo-
wanie innego składu 20. dywizjonu, do którego 
ostatecznie weszły okręty: „Błyskawica”, 
„Piorun”, „Eskimo” i ,,Javelin”. 

Jednostki wchodzące w skład 19. dywizjo-
nu posiadały niemalże jednakowe uzbrojenie, 
gdyż należały do jednego typu Tribal. Stano-
wiło je: 6 armat kalibru 120 mm (rozmiesz-
czonych na trzech stanowiskach), 2 armaty 
kalibru 102 mm (stanowisko nr 3) oraz 14 armat 
przeciwlotniczych kalibru 40 mm i 20 mm.  
Ponadto, ,,Tribal è” posiadały jedną czteroprowad-
nicową wyrzutnię torped kalibru 533 mm,  
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Poznawanie smaku morza
Przez dwa tygodnie 50 kandydatów na podchorążych Akademii 

Marynarki Wojennej w Gdyni zdobywało marynarskie szlify na 
żaglowcu ORP „Iskra”. 

Rejs kandydacki trwał od 5 do 19 września i był podzielony  
na dwie tury. Pierwsza grupa odbywała szkolenie na trasie  
Gdynia − Świnoujście, a druga w drodze powrotnej. Druga grupa 
miała okazję poznać port w Kołobrzegu i zwiedzić to miasto.

Dla załogi ORP „Iskra” była to jubileuszowa − trzydziesta wizyta 
w Kołobrzegu. Przyszli oficerowie MW mieli okazję poznać smak 
służby na morzu i żaglowiec oraz tok życia na okręcie. Pełnili 
wachty, poznali podstawowe komendy i elementy ceremoniału 
morskiego oraz pracę przy żaglach. Wkrótce rozpoczną naukę na 
pierwszym roku AMW oraz złożą przysięgę wojskową.
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W połowie września, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym odbyły się trzydniowe zawody − na 
szczeblu Marynarki Wojennej − w sporcie powszechnym. W mistrzostwach morskiego rodzaju  
sił zbrojnych w biegach na orientację wystartowało 69 zawodników z 6 jednostek wojskowych 
Marynarki Wojennej. W składzie każdej ekipy znajdował się trener i kierownik drużyny. 

Marynarski bieg na orientację

Zawody odbywały się w siedmiu 
kategoriach: kobiecej oraz sześciu kate-
goriach wiekowych dla mężczyzn  

(M-21 − w wieku do 29 lat, M-30 − od 30 do 
34 lat, M-35 − od 35 do 39 lat, M-40 − od 40 
do 44 lat, M-45 − od 45 do 49 lat i M-50 −  
powyżej 50. roku życia).  Do punktacji druży-
nowej wliczano wynik najlepszego zawodni-
ka startującego w danej kategorii wiekowej,  
a do klasyfikacji drużynowej cztery najlepsze 
wyniki spośród wszystkich kategorii wieko-
wych danego zespołu. W razie równej liczby 
punktów uzyskanych przez kilka zespołów,  
o kolejności decydowało wyższe miejsce  
zawodnika. 

W zawodach wystartowały drużyny  
z: 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony  
Wybrzeża, Brygady Lotnictwa MW z Zespołem 
Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym 
MW, Centrum Szkolenia MW oraz połączo-
nego zespołu 6. Ośrodka Radioelektronicznego 
i Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego. 
Zawodnicy 3. Flotylli Okrętów zdominowali 

zawody, wygrywając w sześciu z siedmiu  
kategorii oraz w klasyfikacji zespołowej.

Po jedenastu rozegranych konkurencjach, 
w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Marynarki 
Wojennej 3. Flotylla Okrętów wyprzedza 
Brygadę Lotnictwa MW połączoną  
z Zespołem Zarządzania Wsparciem Telein-
formatycznym MW. Zespół 6. Ośrodka  
Radioelektronicznego oraz Dywizjonu  
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW zajmuje 
obecnie trzecie miejsce.

*      *      *
W Polskim Związku Orientacji Sportowej 

jest zarejestrowanych ponad 1000 zawodni-
ków. Związek dysponuje ponad 1300 spe-
cjalistycznych map do biegu na orientację.  
Sportowcy są zrzeszeni w ponad 100 klubach.

Co roku Polska jest reprezentowana przez 
kadrę narodową na Mistrzostwach Świata  
Seniorów i Mistrzostwach Świata Juniorów,  
a także na Mistrzostwach Europy Seniorów 
oraz Mistrzostwach Europy Juniorów. Jednym 
z najbardziej utytułowanych zawodników kadry 

narodowej jest kpt. Janusz Porzycz, mistrz 
świata juniorów w biegu krótkim z 1991 roku 
(Berlin, Niemcy). Obecnie kpt. Janusz Porzycz 
jest trenerem i koordynatorem Wojskowego  
Zespołu Sportowego Komendy Portu Wojennego 
Gdynia w dwóch dyscyplinach sportowych − 
biegi na orientację oraz lekka atletyka.

Kolebką biegu na orientację jest Skandyna-
wia. Pierwsze zawody zostały rozegrane  
31 października 1897 roku w norweskim Bergen, 
na dystansie 19,5 km, jedynie z trzema punk-
tami kontrolnymi na trasie. Pierwotnie zasady 
zawodów były nieco inne niż obecnie, gdyż 
zawodnik − mający do dyspozycji kompas − 
musiał odnaleźć punkty ukryte w terenie. 
Dystanse były znacznie dłuższe, a w zawo-
dach brali udział tylko żołnierze.

Na początku XX wieku biegi na orientację 
stały się także dyscypliną cywilną, kiedy to 
zawody zaczęto rozgrywać na krótszych  
dystansach.

Panu kmdr. ppor. rez. Juliuszowi TUSZYŃSKIEMU  
oraz Jego Najbliższym

szczere wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

MATKI

składa kadra i pracownicy
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

kpt. mar. Przemysław Płonecki
bandera@mw.mil.pl

Panu kmdr. por. Cezaremu WALCZAKOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składa kadra i pracownicy wojska
Inspektoratu Marynarki Wojennej

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
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