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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce:  
Niszczyciel min ORP „Czajka” –  
zdj. MCMFN/EASTLANT

Szanowni Czytelnicy!

Wrzesień 1939 roku boleśnie zaznaczył się w pamięci Polaków. Wspominamy 
bohaterstwo i poświęcenie obrońców Rzeczpospolitej oraz oddajemy cześć 
ofiarom II wojny światowej u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża na 

Westerplatte, a także w innych miejscach pamięci. 
Z okazji zbliżającej się 99. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej, zachęcamy do 

zapoznania się z artykułem o kulisach ogłoszenia – 28 listopada 1918 roku – dekretu 
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o utworzeniu Marynarki Polskiej – dokumentu, 
który dał początek naszym siłom morskim. 

 Publikujemy relacje z udziału Marynarki Wojennej w najważniejszych ćwiczeniach 
międzynarodowych i narodowych, takich jak: „Northern Coasts”, „Passex”, „Dragon”, 
„Ostrobok”, „Wargacz” i „Kormoran”. O zadaniach okrętów, szkoleniu załóg  
i znaczeniu współpracy międzynarodowej przeczytamy w wywiadzie z kmdr. Jarosławem 
Kuklińskim, szefem szkolenia 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 

Przedstawiamy kolejną odsłonę wojennych zmagań marynarzy Flotylli Pińskiej oraz 
przybliżamy historię wyjątkowego niszczyciela ORP „Orkan”, który zatonął –  
w dramatycznych okolicznościach – w październiku 1943 roku.

Zapraszamy również do przeczytania wywiadu ze st. chor. mar. Piotrem Leoniakiem, 
laureatem konkursu artystycznego „Military Art 2017”. 

                                                                                          Życzymy miłej lektury.
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Bandera
Marynarka Wojenna wzięła udział w uroczystościach, 

1 września, z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. W miejscach pamięci marynarze wystawili 

posterunki honorowe, złożyli kwiaty i oddali hołd bohaterom walk.
Główne uroczystości, w asyście honorowej Kompanii 

Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej, odbyły się przed Pomnikiem Obrońców 
Wybrzeża na Westerplatte. Marynarze wystawili posterunki honorowe 
oraz złożyli kwiaty także pod Pomnikiem Martyrologii Mieszkańców 
Sopotu, na Cmentarzu Wojennym w Redłowie oraz w kwaterze 
Żołnierzy Września 1939 roku w Kosakowie. 

W Świnoujściu główne uroczystości, w asyście kompanii honorowej 
i orkiestry wojskowej, odbyły się na Placu Słowiańskim. Obchody 
rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego. W Porcie Wojennym 
Świnoujście zawyły syreny okrętów. W hołdzie pamięci żołnierzom, 
którzy walczyli i zginęli na frontach II wojny światowej, został 
odczytany Apel Pamięci oraz została oddana salwa honorowa. 

Przy pomniku Bohaterom Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej 
delegacje: 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, lokalnych władz 
samorządowych, służb mundurowych, kombatantów, harcerzy oraz 
młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów. Po uroczystościach na Placu Słowiańskim, złożono kwiaty na 
świnoujskim cmentarzu komunalnym, przy Kwaterze Wiecznego 
Spoczynku Żołnierzy Poległych w Czasie II Wojny Światowej.

FO
T.

 P
IO

TR
 L

EO
N

IA
K

W hołdzie na Westerplatte
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Morze, to moja pasja
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Pełni Pan niezwykle ważną i odpo-
wiedzialną funkcję w 8. Flotylli 

Obrony Wybrzeża.
Od zawsze interesowałem się mo-

rzem i sprawami Marynarki Wojennej. 
Oprócz typowej drogi oficerskiej, trzy 
lata spędziłem w Belgii – w Polskim  
Narodowym Przedstawicielstwie Woj-
skowym. Był to okres, w którym  
dogłębnie poznałem procedury obo-
wiązujące w NATO. Uczestniczyłem 
we wszystkich spotkaniach dotyczą-
cych udziału naszych okrętów w ma-
newrach międzynarodowych i w stałych 
zespołach. Poznałem oczekiwania  
naszych sojuszników, w kontekście 
przygotowania polskiej Marynarki  
Wojennej do udziału w połączonych 
operacjach morskich.

Jak to się zaczęło?

Przysłowiowym oczkiem w głowie 
sojuszu była wówczas operacja o kryp-
tonimie „Active Endeavour”, rozpoczęta – 
praktycznie – zaraz po ataku terrory-
stycznym na World Trade Center  
11 września 2001 roku. Były to działania 
skierowane przeciw zagrożeniom asyme-
trycznym, obejmujące głównie akwen Morza 
Śródziemnego. Z naszej strony uczestniczyły 
w niej okręty podwodne oraz fregata rakieto-
wa. Z mojego punktu widzenia, najistotniej-
szy był jednak fakt, że do zespołów jednostek 
NATO włączano również okręty należące do 
państw spoza sojuszu – w tym z Rosji. 

Czy powodem była chęć poszerzenia 
horyzontów szkoleniowych?

Oczywiście! Zwłaszcza że zarówno proce-
dury jak i systemy łączności znacznie różnią 
się od siebie. Wymusza to tzw. „bieżącą im-
prowizację”, polegającą na dostosowaniu  
naszych metod działania oraz systemów radio-
elektronicznych – m.in. pod kątem kompaty-
bilności – do naszych wschodnich sąsiadów. 
To – w praktyce – doskonały trening.

Nie były to jedyne Pańskie doświadcze-
nia zebrane za granicą.

W ramach oficerskiego programu wymiany 
kadr, odbyłem staż w Królewskiej Kanadyjskiej 
Marynarce Wojennej (Royal Canadian Navy). 

Z kmdr. Jarosławem Kuklińskim, szefem szkolenia  
8. Flotylli Obrony Wybrzeża, rozmawia Sławomir Lipiecki.

Stacjonowałem w bazie morskiej w Halifax  
(Nowa Szkocja). Odbyłem rejsy na niszczycielu 
rakietowym NCSM „Iroquois” (DDG 280)  
i fregacie rakietowej NCSM „Montréal”  
(FFH 336). Poznałem – „od podszewki” – 
rzemiosło morskie w wydaniu sojuszników 
zza oceanu. Był to dla mnie bardzo ważny 
okres, szczególnie w kontekście zebranych 
doświadczeń.

Rozumiem, że na początku pełnienia 
funkcji szefa szkolenia 8. FOW nie  

było łatwo?
Podlegający mi pion szkolenia jest odpo-

wiedzialny za to, by sprawdzić stan techniczny 
okrętu oraz załogę – pod kątem specjalistycz-
nym. Odpowiednie wyszkolenie jest bowiem 
absolutnie kluczowe w razie udziału w przed-
sięwzięciach międzynarodowych. Na początku – 
podobnie jak ze wszystkim, co nowe – nie  
było łatwo. Ćwiczenia z sojusznikami były  
nieregularne i stawiały nam liczne wyzwania,  
z którymi wcześniej nie mieliśmy do  
czynienia. Wysoko postawiona poprzeczka 
pozwoliła nam jednak do perfekcji opanować 
system szkolenia. 

2     NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017

Jak Pańskie doświadczenia prze-
kładają się na proces szkolenia?

Obecnie wiem doskonale, czego 
wymagać od okrętu i jego załogi,  
ponieważ znam oczekiwania sojuszni-
ków oraz obowiązujące procedury. 
Nasz program szkolenia został opraco-
wany, między innymi, pod tym kątem. 
Składa się z trzech okresów, z których 
ostatni obejmuje konieczność uczest-
nictwa w misjach międzynarodowych. 
Każdy okręt przygotowujemy więc 
tak, by po zaliczeniu drugiego etapu 
załoga była gotowa do zdobycia certy-
fikatu międzynarodowego we wspól-
nych ćwiczeniach z sojusznikami. Od 
dłuższego czasu prowadzimy także 
szkolenia w zakresie zwalczania za-
grożeń asymetrycznych. 

Skuteczność polskich jednostek 
przeciwminowych doceniają  

sojusznicy.
Powodem jest nie tylko nasze  

doświadczenie i dobre wyszkolenie, 
ale fakt, że większość krajów niemal 
całkowicie zrezygnowała z budowy 

jednostek przeciwminowych. Poza tym, nie 
jest powszechnie stosowane tzw. trałowanie 
kontaktowe, które my nadal ćwiczymy. Na 
ogół w użyciu są trały niekontaktowe oraz 
specjalistyczne pojazdy podwodne. Oczywiście, 
my również możemy działać – i działamy –  
w ten sposób. Bałtyk jest bardzo zanieczysz-
czony. Nasze siły przeciwminowe mają tutaj – 
dosłownie – pełne ręce roboty.

Jak ocenia Pan siły trałowo-minowe?

Nasze jednostki – choć nie pierwszej mło-
dości – są doskonale wyposażone i mogą  
skutecznie realizować każde zadanie z zakresu 
poszukiwania i niszczenia min. Niedawno –  
z wielkim powodzeniem – uczestniczyliśmy 
w corocznych ćwiczeniach na wodach Litwy 
i Łotwy. Oczyszczaliśmy je z niebezpiecz-
nych pozostałości „rodem” z ostatnich dwóch 
wojen światowych. Za chwilę Marynarka 
Wojenna wzbogaci się o pierwszy niszczyciel 
min typu Kormoran II. Będzie to prawdziwa 
perełka wśród jednostek tej klasy – obecnie 
chyba nie ma na świecie (na pewno na Bałtyku) 
jednostki porównywalnej z tym okrętem. Już  

b a n d e r a

okaże się sukcesem. Poza tym, cała operacja 
była bardzo dobrze przygotowana pod wzglę-
dem szkoleniowym i logistycznym. 

To nie była pierwsza tak prestiżowa rola 
ORP „Kontradmirał X. Czernicki”.

W 2010 i 2013 roku pełnił służbę jako 
okręt flagowy Stałego Zespołu Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO Grupa 1. Dwukrotnie 
dowodzili tym zespołem polscy oficerowie: 
kmdr Krzysztof Rybak i kmdr por. Piotr Sikora 
(obecny dowódca 13. Dywizjonu Trałowców 
im. adm. floty Andrzeja Karwety). 

Co wpłynęło na sukces tego okrętu?

Z jednej strony spełnia funkcję mobilnego 
sztabu (dysponuje najnowocześniejszymi  
systemami łączności i dowodzenia), a z dru-
giej – jest wsparciem dla okrętów w zespole, 
gdyż może zabezpieczyć je pod względem  
logistycznym. Dlatego często jest wykorzysty-
wany w operacjach międzynarodowych.
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Komandor JAROSŁAW KUKLIŃSKI urodził się 13 sierpnia 1963 roku w Gdańsku. Po ukończeniu Liceum Lotniczego w Dęblinie, 
w 1982 roku, rozpoczął studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1986 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski, 
a po ukończeniu studiów – w 1987 roku – rozpoczął służbę w 1. Dywizjonie Kutrów Rakietowo-Torpedowych, jako dowódca działu 
artyleryjsko-rakietowego ORP „Władysławowo”. W 1991 roku objął dowodzenie ORP „Puck”. Stale poszerzał swoją wiedzę – został 
absolwentem: studiów podyplomowych na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, NATO Orientation Course  
w Akademii Obrony w Hadze (Holandia) oraz kursu Crisis Menagement w Oberamergau w Niemczech. W 2001 roku odbył staż  
w Królewskiej Marynarce Wojennej Kanady w Halifax. W latach 1996-2004 pełnił służbę na Stanowisku Dowodzenia Marynarki Wojennej, 
jako dyżurny operacyjny ds. rozpoznania, a następnie starszy dyżurny operacyjny. Od momentu powstania Centrum Operacji Morskich  
(w 2004 roku) pełnił służbę na stanowisku szefa Wydziału Administracji Ogólnej COM. W 2006 roku został oddelegowany do Mons  
w Belgii, do Polskiego Narodowego Przedstawicielstwa Wojskowego, jako starszy specjalista ds. Marynarki Wojennej w SHAPE (Naczelne 
Dowództwo Sił Sojuszniczych w Europie). Po powrocie do kraju, w 2009 roku, objął stanowisko szefa Ośrodka Planowania Wsparcia  
w Centrum Operacji Morskich. Dwa lata później został przeniesiony do rezerwy kadrowej i rozpoczął podyplomowe studia operacyjno-
strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Po ich ukończeniu, w 2012 roku, został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i awansowany na stopień komandora.

teraz, wielu sojuszników odrobinę nam za-
zdrości tego nowoczesnego niszczyciela min.

 

Jaką rolę w 8. FOW pełnią jednostki 
transportowo-minowe?

Okręty tej klasy są jednostkami o zupełnie 
innym przeznaczeniu (co ciekawe, zdecydo-
wanie bardziej ofensywnym). Szkolenie załóg 
tych okrętów przebiega również nieco inaczej. 
W porównaniu do trałowców, które biorą na 
pokład najwyżej kilka min, okręty transportowo-
-minowe mogą zabrać ich kilkadziesiąt i po-
stawić znacznie rozleglejszą zaporę minową. 
Wykorzystujemy je obecnie w roli dużych trans-
portowców wojska. Współpracujemy z 7. Brygadą 
Obrony Wybrzeża i 12. Szczecińską Dywizją 
Zmechanizowaną. Nie brakuje nam również 
pracy podczas ćwiczeń międzynarodowych. 

Co na to sojusznicy?

Najbardziej zainteresowani współpracą są 
Niemcy. Powodem są wspomniane okręty 

transportowo-minowe oraz nasze przygotowa-
nie merytoryczne. Niemcy dysponują – co 
prawda – dwiema jednostkami o podobnym 
przeznaczeniu, jednak są to okręty niewiel-
kich rozmiarów i niezdolne do realizacji 
wszystkich zadań. Duże zainteresowanie 
wzbudza także nasza świetnie wyszkolona 
grupa nurków-minerów. Niezmienną popular-
nością (nie tylko w Deutsche Marine) cieszą 
się polskie niszczyciele min i trałowce.

Wizytówką jest ORP „Kontradmirał 
X. Czernicki”, który w tym roku – 

po raz pierwszy – pełnił funkcję  okrętu 
flagowego Stałego Zespołu Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO Grupa 2.

Rzeczywiście, jeszcze kilkanaście lat temu 
było to nie do pomyślenia! W tej roli wypadł 
doskonale, co wielokrotnie było podkreślane 
w raportach sojuszników. Dowódca Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego „Czernicki”  
kmdr por. Aleksander Urbanowicz jest świet-
nym oficerem, stąd byłem pewien, że misja 

b a n d e r a
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Nowy dowódca 12. Dywizjonu Trałowców

Kompleksowo zmodernizowany śmigło-
wiec W-3WARM „Anakonda” (0505) 

wylądował, 7 października, na macierzystym 
lotnisku 44. Bazy Lotnictwa Morskiego  
w Darłowie. 

To jedna z dwóch maszyn tego typu, znaj-
dujących się w wyposażeniu Darłowskiej 

FO
T.

 M
AR

IU
SZ

 K
AL

IN
O

W
SK

I, 
M

AR
IA

N
 K

LU
CZ

YŃ
SK

I, 
M

AR
CI

N
 P

UR
M

AN
, A

N
N

A 
SE

CH

Dowodzenie 12. Dywizjonem Trałowców 
objął, 2 października, kmdr por. Robert 

Lisowski. Zmienił kmdr. por. Krzysztofa 
Szumlickiego, który dowodził dywizjonem 
od stycznia 2014 roku. 

Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło 
się w obecności: dowódcy 8. Flotylli Obrony 

Zmodernizowana „Anakonda” w Darłowie
Grupy Lotniczej i piąta zmodernizowana 
przez PZL Świdnik.

Wraz z powrotem tej „Anakondy” został 
zrealizowany pierwszy kontrakt, podpisany  
(w 2014 roku) między Inspektoratem Uzbro-
jenia a zakładami lotniczymi PZL Świdnik, 
dotyczący unifikacji – do jednolitej wersji 
wyposażenia – morskich śmigłowców W-3 
Brygady Lotnictwa MW (starszych serii). 

Modernizacji poddano dwie maszyny 
transportowe W-3T oraz trzy ratownicze 
W-3RM. Śmigłowce otrzymały, m.in.: cyfrowy 
system sterowania silnikami FADEC, nowe 
wyposażenie ratownicze oraz nowe kamery 
termowizyjne (sprzężone z reflektorami – 
tzw. szperaczami). Wyposażono je również  
w: system automatycznej identyfikacji  

Okręt rakietowy ORP „Orkan” obchodził, 
15 września, 25 lat służby pod biało- 

-czerwoną banderą. Z uwagi na remont stocz-
niowy jednostki, uroczystości odbyły się na 
pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”. 
Zgodnie z marynarską tradycją, obchody roz-
poczęło podniesienie bandery. 

Wybrzeża kmdr. Krzysztofa Zdonka, jego  
zastępcy kmdr. Zygmunta Białogłowskiego, 
dowódców jednostek wojskowych 8. FOW, 
kadry dywizjonu oraz zaproszonych gości. 

Na placu apelowym zostały przekazane 
symbole dowodzenia – znaki dowódcy dywi-
zjonu. Podpisano również protokoły objęcia  
i zdania obowiązków. Oprawę ceremonii  
zapewniła świnoujska orkiestra wojskowa. 

*     *     *
12. Woliński Dywizjon Trałowców wcho-

dzi w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i jest 
przeznaczony do wykonywania zadań obrony 
przeciwminowej, w zakresie: trałowania, po-
szukiwania, wykrywania i niszczenia min, 
niszczenia zagród minowych oraz obrony 
przeciwminowej zespołów okrętów na przej-

W uroczystościach uczestniczył dowódca 
3. Flotylli Okrętów kadm. Krzysztof Jaworski, 
dowódca ORP „Orkan” kmdr ppor. Mariusz 
Oller z załogą, byli dowódcy okrętu oraz licznie 
zaproszeni goście. 

Odczytano rozkaz okolicznościowy, w któ-
rym przypomniano rodowód i historię okrętu 
oraz dokonania, którymi mogła się pochwalić 
załoga ORP „Orkan” na przestrzeni lat. 

Głównym zadaniem okrętów rakietowych 
typu Orkan jest: wykonywanie uderzeń rakie-
towych na okręty nawodne i statki przeciwnika, 
zwalczanie środków napadu powietrznego, 
osłona przeciwokrętowa oraz przeciwlotnicza 
własnych okrętów nawodnych i statków, a także 
patrolowanie i ochrona szlaków komunikacyj-
nych oraz wyznaczonych rejonów. 

ściu morzem. Powstał w wyniku przebazowa-
nia dwóch grup trałowców typu 254 z Helu do 
Świnoujścia. 1 czerwca 1965 roku otrzymał 
nazwę – 12. Dywizjon Trałowców Bazowych, 
zmienioną, 1 marca 1994 roku, na 12. Dywi-
zjon Trałowców. 1 czerwca 1996 roku przyjął 
nazwę wyróżniającą – „Woliński”.

p e r y s k o p

jednostek pływających AIS, stanowisko respi-
ratora oraz pompy infuzyjnej. 

Dwa W-3T wróciły  w lutym i marcu – już 
w wersji W-3WA – do 43. BLM w Gdyni. 
Kolejne dwie „Anakondy” – w wersji 
W-3WARM – wróciły do Gdyni i Darłowa  
w kwietniu i czerwcu. 

Srebrny jubileusz ORP „Orkan”
Obecnie, okręty projektu 660 są jednymi  

z najnowocześniejszych, w swojej klasie, na 
Bałtyku. Wyposażono je, między innymi,  
w: system bojowy Tacticos oraz radary – wy-
krywania (Sea Giraffe) i kierowania ogniem 
(Sting EO). Ich uzbrojeniem podstawowym są 
rakiety przeciwokrętowe RBS 15 Mk-3. 
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Kierownicza kadra 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego oraz 12. Szczecińskiej 
Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego wzięła udział, na początku października,  
w naradzie szkoleniowo-metodycznej. Przewodniczył jej dowódca 3. FO kadm. Krzysztof Jaworski.

W morze wyszły trzy okręty gdyń-
skiej flotylli: fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski”, okręt 

szkolny ORP „Wodnik” oraz zbior- 
nikowiec ORP „Bałtyk”. Dowódcy 3. FO 
kadm. Krzysztofowi Jaworskiemu towa-
rzyszył dowódca 12. Szczecińskiej Dywi-
zji Zmechanizowanej gen. dyw. Rajmund 
T. Andrzejczak. Zasadniczym celem  
narady szkoleniowo-metodycznej dla kie-
rowniczej kadry obu związków taktycz-
nych, rozpoczętej 1 października, była 
wymiana doświadczeń oraz wniosków, 
dotyczących współpracy w ramach reali-
zacji zadań służbowych i szkoleniowych. 

Zgodnie z planem rejsu – którego trasa 
obejmowała akweny: Zatoki Gdańskiej i Zatoki 
Pomorskiej, a także Bałtyku południowego – 
zrealizowano, między innymi, metodyczne 

zajęcia pokazowe, obejmujące uzupełnianie 
zapasów na morzu przez okręt w ruchu,  
tzw. RAS (ang. Replenishment at Sea). 

Podczas spotkania z dowódcami jednostek 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu 
oraz 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizo-
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wanej w Szczecinie, zostały poruszone tematy 
dotyczące wspólnej realizacji zadań –  
w ramach obrony polskiego wybrzeża przez 

związki taktyczne Marynarki Wojennej 
oraz Wojsk Lądowych. 

Narada szkoleniowo-metodyczna to 
jedna z form działalności szkoleniowej, 
służąca wymianie doświadczeń i wniosków. 
Jej celem jest analiza sytuacji szkolenio-
wej, wypracowanie wniosków i wskazanie 
kierunków do dalszej działalności oraz 
wdrażanie efektywnych metod realizacji 
zamierzeń szkoleniowych.

Wnioski, wyciągnięte w czasie trwają-
cej pięć dni narady, zostaną przeanalizo-
wane i uwzględnione w dalszym procesie 

planowania i realizacji szkolenia wojsk.

b a n d e r a

Partnerska wymiana doświadczeń

Przysięga w Świnoujściu
Elewi Ośrodka Szkolenia Służby Przygo-

towawczej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
złożyli, 6 października, uroczystą przysięgę 
wojskową w Porcie Wojennym Świnoujście. 
Przysięgę na sztandar – w obecności dowódcy 

8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm.  
K. Porębskiego kmdr. Krzysztofa Zdonka oraz 
przedstawicieli lokalnych władz samorządo-
wych, delegacji służb mundurowych, rodzin 
elewów i zaproszonych gości – złożyło 

118 kandydatów do Narodowych Sił Rezer-
wowych. Wcześniej, wszyscy elewi ukończyli 
szkolenie podstawowe w Komendzie Portu 
Wojennego Świnoujście oraz w 8. Batalionie 
Saperów w Dziwnowie. 

Wyróżniający się żołnierze zostali nagro-
dzeni pismami gratulacyjnymi. Przedstawiciel 
elewów składających przysięgę wojskową,  
w okolicznościowym wystąpieniu, wyraził 
dumę z możliwości pełnienia służby w szere-
gach Wojska Polskiego. 

Po zakończeniu uroczystości, goście świno-
ujskiego portu wojennego mieli możliwość 
zwiedzenia wybranych okrętów oraz zapoznania 
się ze sprzętem wojskowym 8. FOW. Nie za-
brakło również marynarskiej grochówki.

b a n d e r a

por. mar. Anna Sech 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W ramach manewrów pod kryp-
tonimem „Ostrobok-17” – na 
Zatoce Gdańskiej oraz Bałtyku 
środkowym – ćwiczyły jed-

nostki wchodzące w skład 3. Flotylli Okrętów, 
największego związku taktycznego MW.  
W manewrach wzięły udział: okręty podwodne 
OORP „Sęp” i „Bielik”, fregata rakietowa 

ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręt rakietowy 
ORP „Grom”, okręty ratownicze OORP „Lech” 
i „Maćko”, okręt szkolny ORP „Wodnik”, 
zbiornikowiec ORP „Bałtyk” oraz holowniki, 
kutry i motorówki hydrograficzne. Zaangażo-
wana została także Komenda Portu Wojennego 
Gdynia, która zajmowała się – między innymi – 
wsparciem logistycznym okrętów, które 
uczestniczyły w manewrach. 

„Ostrobok-17”
Scenariusz ćwiczenia przewidywał – między 

innymi – obronę przed atakami okrętów pod-
wodnych, a także (w odpowiedzi): poszuki-
wanie, śledzenie i zwalczanie jednostek  
operujących w toni morskiej. Ćwiczono również 
strzelanie artyleryjskie do celów powietrz-
nych i nawodnych. We współpracy ze śmi-
głowcami Brygady Lotnictwa MW prowadzono 
akcje ratownicze i antyterrorystyczne. Pod-

czas manewrów, okręty wykonywały zadania 
z zakresu rozpoznania, identyfikowania i monito-
rowania skażeń. Scenariusz manewrów zakła-
dał również, że w tym samym czasie załogi 
okrętów będą musiały realizować walkę  
z pożarem oraz udzielać pomocy innym jed-
nostkom w usuwaniu uszkodzeń i awarii. 

Manewry miały na celu zgranie działania 
sił okrętowych oraz pododdziałów brzego-
wych. Tego typu ćwiczenia służą doskonale-
niu wyszkolenia jednostek 3. Flotylli Okrętów, 
zwłaszcza w działaniach zabezpieczających 
interesy Polski na morzu. Podobne działania 
jednostki MW realizują także w ramach 
współpracy międzynarodowej, podczas ćwi-
czeń i operacji pod auspicjami NATO oraz 
Partnerstwa dla Pokoju.

Obecnie, od bezpieczeństwa morskich szla-
ków komunikacyjnych zależy stabilny – nieza-
grożony rozwój gospodarki morskiej. Drogą 

B a ł t y k  p o d  n a d z o r e m

Na Bałtyku przeprowadzono największe w tym roku ćwiczenia. Jednym z ich elementów 
była współpraca 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża i Gdyńskiej Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej. „Ostrobok-17”, „Wargacz-17” i „Kormoran-17” to manewry, które  
co roku mobilizują morski rodzaj sił zbrojnych. 
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Morski trójząb w akcji
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morską jest transportowany największy tonaż 
towarów, w ramach międzynarodowej wymia-
ny handlowej. 

„Wargacz-17”
Również w Porcie Wojennym Świnoujście 

odbyły się największe tegoroczne ćwiczenia 
sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, pod krypto-
nimem „Wargacz-17”. 

Zadaniem manewrów było przygotowanie 
sił flotylli do udziału w operacji obronnej oraz 
wspieranie działań i zabezpieczenie logistycz-
ne innych jednostek, które brały udział w ćwi-
czeniach. 

nowano: poszukiwanie rozbitków w wodzie  
i podejmowanie poszkodowanych z pokładów 
okrętów, wsparcie poszukiwań i działań  
ratowniczych (prowadzonych przez załogi 
śmigłowców) przez załogę samolotu patrolo-
wego, zwalczanie okrętów podwodnych (pro-
wadzone śmigłowcami bazowania lądowego 
typu Mi-14PŁ i pokładowymi typu SH-2G). 
Załogi śmigłowców pokładowych ćwiczyły 
także zwalczanie okrętów nawodnych. 

Jednocześnie, na poligonie morskim w rejo-
nie Półwyspu Helskiego, załogi śmigłowców 
Mi-14PŁ doskonaliły umiejętność poszuki-
wania zanurzonego okrętu podwodnego.  

Ćwiczenia „Ostrobok-17”  
i „Kormoran-17” trwały  
od 18 do 22 września, 

natomiast  „Wargacz-17” – 
od 15 do 22 września.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Oprócz: trałowców, okrętów transportowo- 
-minowych, kutrów transportowych, niszczy-
ciela min oraz pomocniczych jednostek pływa-
jących (holowników, zbiornikowca oraz stacji 
demagnetyzacyjnej), w ćwiczeniu wzięły 
udział także pododdziały brzegowe. 

Jednym z epizodów, który przećwiczono 
podczas manewrów, był nocny załadunek 
min. Przed przybyciem okrętów do portu, 
przy nabrzeżu rozwinięto punkt załadunku 
min. Na nabrzeże wjechała ciężarówka  
z minami morskimi oraz dźwig. Wystawiono 

Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW współpra-
cowały z jednostkami 3. Flotylli Okrętów 
oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża – realizują-
cymi (w tym samym czasie) zadania w ramach 
własnych ćwiczeń morskich. 

Śmigłowce W-3WARM, podczas epizodów 
poszukiwawczo-ratowniczych, współpraco-
wały z jednostką pływającą Morskiego Od-
działu Straży Granicznej. 

Główne epizody ćwiczenia przeprowadza-
no na poligonach morskich, rozmieszczonych 
wzdłuż całego wybrzeża. Wśród nich zapla-

Podczas oddzielnego epizodu, przećwiczono 
ostatnią fazę ZOP – niszczenie okrętu podwod-
nego. W ramach współpracy z okrętami, śmi-
głowiec pokładowy imitował cel powietrzny – 
w zadaniach obrony przeciwlotniczej okrętów. 

Załogi samolotów M28 „Bryza” prowadziły 
rozpoznanie jednostek nawodnych i określały 
charakter ich działań. Ćwiczyły również  
pozahoryzontalne wskazywanie celów, we 
współpracy z fregatą rakietową. 

również dodatkowe punkty kontrolne oraz 
wzmocniono ochronę całego rejonu. Wszyst-
kie prace wykonywano używając jedynie nie-
zbędnego oświetlenia. O ustalonej godzinie, 
do Kołobrzegu wpłynął pierwszy okręt –  
trałowiec ORP „Resko”. Po jego zacumowa-
niu, przystąpiono do załadunku min na jed-
nostkę. Prace wykonywano pod osłoną nocy  
i w ciszy radiowej – tak, aby pozostać możli-
wie niezauważonym. Po załadowaniu min na 
ORP „Resko”, do portu wpłynął trałowiec 
ORP „Mielno”, na pokład którego również 
załadowano miny morskie. 

„Kormoran-17”
Zwalczanie okrętów podwodnych, poszuki-

wanie i ratowanie (ang. SAR – Search and  
Rescue), naprowadzanie na cel, koordynowa-
nie akcji SAR z powietrza oraz rozpoznanie 
obszarów morskich – to zadania, które były re-
alizowane w trakcie ćwiczenia „Kormoran-17”. 
Były to największe tegoroczne ćwiczenia  
lotników morskich. 

Wydzielone do wykonywania zadań lot- 
niczych, załogi samolotów i śmigłowców 
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W manewrach wzięło udział pra-
wie 5 tysiący żołnierzy, ponad 
50 okrętów, a także samoloty  
i śmigłowce z 16 państw.  

Organizatorami tegorocznej edycji manew-
rów, rozegranych na akwenie Bałtyku środko-
wego i południowego, były floty Szwecji  
i Niemiec. Manewry rozpoczęto fazą portową 
w szwedzkim porcie Karlskrona, skąd – 
11 września – okręty wyszły na morze i udały 
się w rejon prowadzenia operacji morskich. 

Do udziału w manewrach polska Marynarka 
Wojenna wydzieliła: dwie jednostki uderze-
niowe 3. Flotylli Okrętów – fregatę rakietową 
ORP „Gen. K. Pułaski” i korwetę ZOP  
ORP „Kaszub”; trzy trałowce (ORP „Mielno”, 
ORP „Jamno” oraz ORP „Dąbie”) oraz niszczy-
ciel min ORP „Flaming” – z 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża. 

Scenariusz ćwiczenia zakładał fikcyjny 
kryzys między fikcyjnymi państwami. Zgodnie 
z nim, Organizacja Narodów Zjednoczonych 
wydała rezolucję – angażując siły pokojowe – 
aby nie dopuścić do eskalacji napięć między-
narodowych, które mogłyby doprowadzić do 
konfliktu. Polskie okręty – wspólnie z pozo-

stałymi jednostkami sił pokojowych – prze-
prowadziły operację reagowania kryzysowego, 
w celu utrzymania pokoju i stabilizacji w re-
jonie „zapalnym”. Jednym z ważniejszych  
zadań – w takiej sytuacji – była kontrola 
jednostek przepływających przez ten rejon 

oraz egzekwowanie postanowień między- 
narodowych na morzu, a także monitorowanie  
sytuacji nawodnej i powietrznej. Prowadzono 
akcje osłony transportu morskiego przed ata-
kami okrętów podwodnych i lotnictwa. Zapla-
nowano również: strzelania do celów nawod-

N O R T H E R N  C O A S T S  2 0 1 7

Dwa okręty uderzeniowe, niszczyciel min oraz trzy trałowce reprezentowały polską Marynarkę 
Wojenną – od 8 do 21 września – podczas międzynarodowych manewrów „Northern Coasts 2017” 
na Bałtyku. Była to ćwiczebna operacja reagowania kryzysowego na morzu. 
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Bałtyckie manewry

– Strzelanie artyleryjskie z armaty 
uniwersalnej AK-176 kal. 76,2 mm.

– Niszczyciel min ORP „Flaming”, 
projektu 206FM
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nych i powietrznych, poszukiwanie i niszcze-
nie okrętów podwodnych, obronę przeciwlot-
niczą i przeciwawaryjną okrętu oraz wojnę 
minową, a także inne zadania wynikające  
z rozwoju sytuacji podczas ćwiczenia. 

W manewrach „Northern Coasts 2017” 
uczestniczyły jednostki z: Belgii, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, Holandii, Kanady, Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, 
Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. 

Ćwiczenia z serii „Northern Coasts”, to 
jedne z największych ćwiczeń międzynarodo-
wych na Bałtyku. Ich najważniejszym założe-
niem jest rozwijanie współpracy międzynaro-
dowej na rzecz bezpieczeństwa morskiego. 

Każdego dnia na Morzu Bałtyckim przeby-
wa od 2 do 3 tysięcy jednostek, głównie trans-
portu morskiego. Przewożą i dostarczają  
surowce i inne towary – w ramach wymiany 
handlowej – na rzecz gospodarek morskich 
państw nadbrzeżnych. Tylko w polskich portach 
jest przeładowywanych ponad 70 milionów ton 
ładunków rocznie.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Co roku Marynarka Wojenna bierze udział  
w kilkunastu ćwiczeniach międzynarodowych 
na Bałtyku. Uczestnictwo w nich sprzyja 
utrzymaniu wysokiego poziomu wyszkolenia 
załóg oraz jest okazją do wymiany doświad-
czeń i zademonstrowania naszej gotowości do  
wypełnienia zobowiązań sojuszniczych.

Ze strony polskiej w ćwiczeniu uczest-
niczyły: dwie fregaty rakietowe – 
OORP „Gen. K. Pułaski” i „Gen.  

T. Kościuszko”, korweta zwalczania okrętów 
podwodnych ORP „Kaszub”, okręt podwodny 
ORP „Bielik” oraz samolot patrolowo- 
-rozpoznawczy AN-28 „Bryza”. Wziął w nim 
udział zespół okrętów SNMG-1 (Standing 
NATO Maritime Group One), składający się  
z trzech fregat rakietowych – norweskiej 
HNoMS „Otto Sverdrup”, portugalskiej  
NRP „Francisco de Almeida” i kanadyjskiej 
HMCS „Charlottetown”, a także z niemiec-
kiego okrętu zaopatrzenia FGS „Rhoen”. Do 
ćwiczących okrętów dołączyły fregaty rakie-
towe z Niemiec i Holandii, m.in., FGS „Bayern” 
oraz HNLMS „Evertsen”. 

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że przez 
Bałtyk zostanie przeprowadzony strategiczny 
konwój morski, w sytuacji możliwych zagro-
żeń terrorystycznych i działań okrętu pod-
wodnego. Załogi okrętów – z lotnictwem 
morskim – przećwiczyły typowe zadania 
osłony transportu morskiego, szlaków  
komunikacyjnych i operacji blokadowych, 
polegających na: poszukiwaniu i zwalczaniu 
okrętów podwodnych, obronie przed atakami 
z powietrza, niszczeniu celów nawodnych,  
egzekwowaniu embarga i kontroli żeglugi. 

Kluczowym elementem ćwiczenia była 
obrona zespołu jednostek nawodnych przed 
działaniami okrętu podwodnego. Okręt pod-
wodny stwarza największe zagrożenie dla: 
konwojów, transportu morskiego i szlaków 
komunikacyjnych. Może również łamać blo-
kady oraz wykonywać ataki torpedowe. Właśnie 
takie działania podczas ćwiczenia symulował 
polski okręt podwodny typu Kobben – 
ORP „Bielik”. 

Okręty z Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski  
oraz Portugalii, wspierane przez lotnictwo morskie, przeprowadziły  
na Bałtyku – od 5 do 7 września – operację osłony strategicznego 
transportu morskiego, pod kryptonimem „Passex”. 

kmdr ppor. Radosław Pioch 
rzecznik3fo@ron.mil.pl

Załogi ćwiczyły także procedury obronne 
przed napadem powietrznym (symulowanym 
przez AN-28 „Bryza”) i atakiem terrorystycz-
nym. Wykonano strzelania artyleryjskie do  
celów nawodnych oraz powietrznych. Prze-
ćwiczono również podstawowe zadania  
indywidualne każdego okrętu.

Osłonić konwój
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Jeszcze wtedy Polska nie miała nawet 
dostępu do morza, a mimo to Józef  
Piłsudski rozkazał utworzyć marynarkę 
wojenną. 28 listopada 1918 roku sytu-

acja nie była tak prosta i oczywista, jak moż-
na by wywnioskować ze słów dekretu. Warto 
przypomnieć, co leżało u podstaw tej decyzji. 

Marynarka bez morza
Pod koniec I wojny światowej, szefowie  

rządów Anglii, Francji i Włoch ogłosili deklara-
cję, w której wyraźnie zaznaczyli, że:  
„utworzenie zjednoczonego i niepodległego 

państwa polskiego z dostępem do morza sta-
nowi jeden z warunków trwałego i sprawiedli-
wego pokoju oraz rządów prawa w Europie”. 

Po stu dwudziestu trzech latach zaborów – 
11 listopada 1918 roku – Polska odzyskała 
niepodległość. Była jednak krajem bez granic, 
obejmującym większość byłego Królestwa 
Polskiego i zachodnią część Galicji. Mimo 
wcześniejszych obietnic, sprawa dostępu do 
morza nie była wcale oczywista. Zbliżała się 
międzynarodowa konferencja, na której miały 
zapaść kluczowe decyzje w sprawie kształtu 
granic Polski, ewentualnego dostępu do  

morza, a także podziału zdobyczy wojennych – 
w tym flot pokonanych państw centralnych. 

Dekret Józefa Piłsudskiego o utworzeniu 
marynarki wojennej był jasnym sygnałem ze 
strony rządu polskiego, na arenie międzynaro-
dowej, że oczekuje wypełnienia wcześniej-
szych obietnic, dotyczących przyznania  
Polsce dostępu do morza. 

Mimo że Polska nie wróciła jeszcze nad 
Bałtyk, wycofujący się zaborcy zostawili po 
sobie rozwiniętą sieć śródlądową oraz infra-
strukturę, którą można było wykorzystać.  
Należały do niej porty rzeczne, zakłady remon-
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Słowa, które dały nam morze
Bramę Komendy Portu Wojennego Gdynia zdobi cytat z dekretu Józefa Piłsudskiego:  
„Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć marynarkę polską”. W tym roku  
przypada dziewięćdziesiąta dziewiąta rocznica wydania dekretu, który uważany jest  
za początek naszej Marynarki Wojennej. 

towe i stocznie w: Krakowie, Modlinie, War-
szawie, Toruniu i Pińsku. Zostawili także  
wiele jednostek rzecznych, w tym część 
uzbrojonych. Jeszcze przed końcem wojny 
podjęto pierwsze działania, mające na celu 
budowę polskich sił morskich w przyszłości. 

Entuzjazm marynarzy
Wczesną jesienią 1918 roku powstało Sto-

warzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju 
Żeglugi „Bandera Polska”, założone przez 
kadm. Kazimierza Porębskiego. W Radzie 
Regencyjnej utworzono stanowisko referenta 

Historyczny cytat z dekretu Józefa 
Piłsudskiego nad bramą KPW Gdynia
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do spraw morskich, które objął pułkownik 
marynarki (w początkowym okresie stosowa-
no w marynarce wojennej stopnie z wojsk  
lądowych) Bogumił Nowotny. Już w paździer-
niku 1918 roku podjęto pierwsze kroki, mają-
ce na celu zagospodarowanie floty rzecznej 
pozostawionej przez zaborców oraz zebranie 
w Warszawie wszystkich marynarzy narodo-
wości polskiej zdolnych do służby wojskowej.

To właśnie marynarze, podoficerowie i ofi-
cerowie narodowości polskiej – służący wcześ-
niej we flotach zaborczych – byli najcenniej-
szym kapitałem, jaki posiadała odradzająca 
się Rzeczpospolita. Koszary na Zamku Królew-
skim w Warszawie – gdzie zorganizowano 
punkt zborny dla chętnych do służby w mają-
cej powstać marynarce wojennej – zapełniały 
się bardzo szybko. Wśród ochotników nie bra-
kowało także dobrze wykształconych specja-
listów cywilnych, pracujących wcześniej  
w stoczniach i zakładach produkcyjnych.  
Mimo że Polska nie posiadała jeszcze dostępu 
do morza, entuzjazm ochotników do służby 
we flocie wojennej był wyraźnie widoczny.  
Z pewnością był to jeden z czynników przy-
spieszających wydanie dekretu o utworzeniu 
marynarki wojennej. Należało jak najszybciej 
wykorzystać potencjał ludzki, gdyż pozosta-
wienie na dłużej marynarzy bez przydziału do 
jednostek wojskowych mogło grozić roz- 
wojem maruderstwa.

Symboliczna data 
Dekret o utworzeniu marynarki wojennej 

Józef Piłsudski wydał 28 listopada. Tego dnia 
przypada rocznica bitwy pod Oliwą – naj-
większego zwycięstwa morskiego przedroz-
biorowej Rzeczpospolitej. Data wydania  
dekretu stała się powodem dyskusji history-
ków. Jedni uważają ją za przypadkową, inni – 
za celową decyzję Józefa Piłsudskiego, który 
specjalnie wybrał tę symboliczną datę.  
Piłsudski słynął z zamiłowania do historii.  
Ponieważ nie zachowały się żadne wspomnie-
nia marszałka – bezpośrednio dotyczące tego 
wydarzenia – nie sposób w stu procentach 
ocenić, jak było naprawdę. 

b a n d e r a

dr Anna Pastorek 
a.pastorek@ron.mil.pl

Naczelnik Państwa  
marszałek Józef Piłsudski

Zwycięstwo pod Oliwą
Bitwa, mimo przyjętej nazwy, nie została 

stoczona pod Oliwą, lecz na redzie gdańskiej. 
Eskadra szwedzka od dłuższego czasu bloko-
wała ujście Wisły. Jesienią, na wodach Zatoki 
Gdańskiej zostało tylko sześć okrętów ze 
Szwecji – większość wróciła bowiem do baz. 
Stworzyło to polskiej flocie okazję do przer-
wania blokady Gdańska. Starcie na redzie miało 
być pierwszą ważną bitwą królewskiej floty 
wojennej utworzonej przez króla Zygmunta 
III Wazę. 

Polska flota składała się z dziesięciu  
okrętów: czterech małych galeonów (Rycerz 
Święty Jerzy, Król Dawid, Latający Jeleń, 
Wodnik), trzech fluit (Czarny Kruk, Płomień 
i Biały Lew) oraz trzech pinek (Arka Noego, 
Panna Wodna oraz Żółty Lew). Razem niosły 
one 179 stosunkowo lekkich armat i były  
obsadzone 390 marynarzami. Zaokrętowano 
na nie także 790 żołnierzy piechoty morskiej, 
którzy mieli wziąć udział w abordażu. Dowo-
dził nią admirał Arend Dickmann (Arendt 
Dijckman), kupiec z Holandii, który na stałe 
osiedlił się w Gdańsku.

Szwedzi dysponowali wówczas sześcioma 
okrętami, a mianowicie: pięcioma galeonami 
(Tigern, Solen, Månen, Enhörningen, Pelika-
nen) i jedną pinasą (Papegojan). Ich uzbrojenie 
artyleryjskie prezentowało się nieco lepiej niż 
polskie – razem miały 140 cięższych armat.  
Były obsadzone 700 marynarzami i żołnierzami, 
a dowodził nimi wiceadmirał Nils Göranson 
Stiernsköld. Eskadra szwedzka – mimo że 
mniejsza liczebnie – była równorzędnym 
przeciwnikiem dla floty królewskiej. Jej okręty 
były nieco większe, zwykle lepiej uzbrojone 
(przez co prezentowały większą wartość bojo-
wą), a ich załogi dobrze wyszkolone i do-
świadczone w walce. 

Potencjał bojowy Szwedów osłabiła długo-
trwała blokada portu w Gdańsku – kończył 
się prowiant na okrętach, a załogi zaczęły 
cierpieć na szkorbut. Wypad w stronę twierdzy 
w Wisłoujściu miał być ostatnią w sezonie  
demonstracją siły floty szwedzkiej, przed jej 
powrotem do portów na czas zimy. 

Wiceadmirał Stiernsköld był zaskoczony 
faktem, że Polacy podjęli walkę. Bitwa została 
stoczona według zasad taktyki obowiązującej 
wówczas dla mniejszych eskadr. Okręty walczyły 
jeden na jednego, zaczynając pojedynki od krót-
kiego ostrzału artyleryjskiego, po czym prze-
chodzono do abordażu. Zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem, okręty admiralskie zmierzyły się 
ze sobą. W zażartej walce, która się wywiązała 
między Rycerzem Święty Jerzy i Tigernem, 
zginął zarówno polski jak i szwedzki admirał. 

Bitwa pod Oliwą była niewątpliwym zwy-
cięstwem floty polskiej. Szwedzi stracili dwie 
jednostki. Okręt flagowy Tigern wpadł w ręce 
Polaków, a wiceadmirał Stiernsköld zginął  
w walce. Galeon Solen – jeden z najwięk-
szych szwedzkich okrętów biorących udział  
w bitwie – po zaciętej walce został wysadzony 
w powietrze przez Szwedów, aby nie stał się 
kolejnym polskim pryzem. Polacy nie utracili 
żadnego okrętu, jednak wygrana została oku-
piona śmiercią admirała Dickmanna. 

Polski sukces – mimo że nie zmienił układu 
sił na Bałtyku – miał duże znaczenie propa-
gandowe. Królewska flota wojenna – utworzona 
przez króla Zygmunta III Wazę – odniosła 
zwycięstwo nad eskadrą floty szwedzkiej, do-
minującej wówczas na Morzu Bałtyckim.

*     *     *
Niezależnie od tego, czy data wybrana 

przez Józefa Piłsudskiego była symboliczna, 
czy był to tylko zbieg okoliczności, warto  
pamiętać, że 28 listopada 1627 roku miało 
miejsce największe zwycięstwo floty wojennej 
Rzeczpospolitej. Wydarzenie to wspaniale wpi-
suje się w historię Marynarki Wojennej.

ORP „Komendant Piłsudski” –
kanonierka z okresu II Rzeczpospolitej 

(autorka artykułu jest pracownikiem  
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 
im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie)
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Uroczysta inauguracja roku akademic-
kiego 2017/2018 w gdyńskiej Alma 
Mater odbyła się – 29 września –  

w audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa 
Urbańskiego Biblioteki Głównej AMW. 

Ceremonię rozpoczęto przywitaniem gości 
oraz wystąpieniem rektora-komendanta 
AMW kmdr. prof. dr. hab.Tomasza Szubrychta. 

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do 
całej społeczności akademickiej list okolicz-

nościowy, z okazji rozpoczęcia nowego roku 
nauki, który odczytał prorektor ds. kształce-
nia kmdr dr hab. Dariusz Bugajski. 

W trakcie inauguracji odbyła się im- 
matrykulacja studentów I roku oraz ślubowanie 
doktorantów. 

Wręczono również wyróżnienia nauczycie-
lom akademickim oraz Honorowe Odznaki 
Akademii Marynarki Wojennej. Wśród 
uhonorowanych odznaką uczelni jest  

W Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte  
w Gdyni uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki 
2017/2018. Podchorążowie oraz studenci cywilni zmierzą się  
z nauką w prestiżowej uczelni morskiej, której tradycje sięgają 
pierwszych lat niepodległej Rzeczpospolitej i utworzonej  
w Toruniu – w 1922 roku – Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. 

Wiwat Akademia!

Złożenie przysięgi wojskowej jest 
jednym z najważniejszych 
wydarzeń dla żołnierza oraz jego 
najbliższych, wiążącym – 
symbolicznie – jego życie  
z wojskiem i Ojczyzną. 

Podchorążowie Akademii Marynarki Wojen-
nej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 

Lądowych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił 
Powietrznych złożyli wspólnie – 22 września – 
przysięgę wojskową przed Pomnikiem Obroń-
ców Wybrzeża na Westerplatte. 

Uroczystość rozpoczął meldunek dowódcy 
uroczystości kmdr. ppor. Bartosza Kucharskiego, 
złożony dowódcy Centrum Operacji Morskich- 

-Dowództwa Komponentu Morskiego  
wiceadm. dr. hab. Stanisławowi Zarychcie. 

Do ceremonii zaprzysiężenia wystąpiły sztan-
dary trzech uczelni. Wśród studentów AMW,  
przysięgą na sztandar zostali wyróżnieni: 
mar. pchor. Seweryn Hass, mar. pchor. Piotr 

Duda, mar. pchor. Weronika Prentka oraz 
mar. pchor. Dawid Jutrzenka-Trzebiatowski.

Po wypowiedzeniu roty przysięgi, dobro 
Ojczyzny stało się dla Was najwyższym celem. 
Słowa wypowiedziane zwłaszcza w tym miej-
scu, na Westerplatte, mają jeszcze większe 
znaczenie – podkreślił wiceadm. dr hab. Sta-
nisław Zarychta, kierując swe słowa do mło-
dego pokolenia studentów wojskowych.

Sztandary na Westerplatte
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dowódca Centrum Operacji Morskich- 
-Dowództwa Komponentu Morskiego  
wiceadm. dr hab. Stanisław Zarychta, który 
zakończył przewód habilitacyjny. 

Dowódcy COM-DKM wyróżnienie wrę-
czył podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech 
Fałkowski.

Wykład inauguracyjny „Proces komando-
rów” wygłosił dyrektor Oddziału IPN  
w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon.

Ceremonia odbyła się z udziałem Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz 
Chóru Akademii Marynarki Wojennej.

Akademia Marynarki Wojennej prowadzi 
studia na czterech wydziałach, które proponu-
ją 13 kierunków cywilnych oraz 5 kierunków 
wojskowych. 

W październiku, zajęcia na I roku studiów 
rozpoczęło ponad tysiąc studentów. 

W trakcie inauguracji nowego 
roku akademickiego w AMW 
symbolicznie zakończono, 
wręczeniem honorowej odznaki 
uczelni, przewód habilitacyjny 
wiceadm. Stanisława Zarychty. 

Tytuł doktora habilitowanego nauk 
społecznych, w zakresie nauki o bez-
pieczeństwie, został przyznany na pod-

stawie rozprawy habilitacyjnej „Broń jądrowa 
w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015”. 

Krótko po publikacji, monografia stała się 
jedną z najważniejszych pozycji dotyczących 
tematu broni jądrowej, dostępnych na polskim 
rynku wydawniczym. W holistycznym ujęciu 
przedstawia historię uzbrojenia nuklearnego  
i dotyka zagadnień związanych z rolą, jaką broń 
jądrowa spełnia obecnie na arenie między- 
narodowej. 

Praca wiceadm. Stanisława Zarychty – jako 
świetne studium militarno-polityczne – jest 
pozycją obowiązkową dla wszystkich, którzy 
zajmują się tematyką uzbrojenia jądrowego. 

Admirał jest także autorem kilkunastu 
opracowań, poświęconych zagadnieniom  
dotyczącym współczesnych zagrożeń. Prócz 
najnowszego tytułu – „Broń jądrowa w kształ-

towaniu bezpieczeństwa 1945-2015”, opubli-
kował również: „Doktryny i strategie NATO 
1949-2012” oraz „Struktury militarne NATO 
1949-2013”. Skrupulatnie wykonane mono-
grafie są podstawowymi pozycjami nie tylko 
dla studentów i badaczy akademickich, ale 
także polityków, urzędników administracji 
państwowej oraz funkcjonariuszy służb mun-
durowych. 

*      *     *
Wiceadm. dr hab. Stanisław Zarychta jest  

absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki  
Wojennej. Ukończył, między innymi, kurs 

sztabowy w Królewskiej Akademii Morskiej 
w Greenwich (1992 r.) oraz kurs oficerów 
wytypowanych do NATO w Akademii Obro-
ny Narodowej (1998 r.). Służył na okrętach 
rozpoznania radioelektronicznego, w brzego-
wych jednostkach rozpoznania, a także  
w strukturach sztabowych MW oraz Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. Dowodził 

okrętem rozpoznawczym ORP „Hydrograf” 
oraz Grupą Okrętów Rozpoznawczych. 

W sierpniu 2010 r. objął stanowisko dowódcy 
Centrum Operacji Morskich – od lipca 2013 r.  
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa  
Komponentu Morskiego.

Do zaprzysiężonych podchorążych zwrócił 
się również kmdr prof. dr hab. Tomasz  
Szubrycht, rektor-komendant AMW – Rota 
przysięgi ma tylko 8 – i aż 8 wersów. Każdy  
zaczyna się znamiennym słowem, które po-
winno zostać w pamięci do końca życia.

W trakcie przysięgi wojskowej wyróżniono 
podchorążych, którzy uzyskali najlepsze  
wyniki podczas szkolenia podstawowego oraz – 
w wypadku gdyńskiej Akademii Marynarki 
Wojennej – w czasie rejsu kandydackiego. 

Uroczystość na Westerplatte uświetniła  
Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojen-
nej oraz Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki 
Wojennej.

Łącznie, przysięgę złożyło 654 podchorą-
żych – wśród nich 81 z Akademii Marynarki 
Wojennej. 

Habilitacja admirała
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kmdr por. Wojciech Mundt 
rzecznik@amw.gdynia.pl

kmdr por. Wojciech Mundt 
rzecznik@amw.gdynia.pl

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Podczas uroczystego apelu, kadra oraz 
elewi Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej – 1 września – oddali cześć 
pokoleniom marynarzy, którzy two-

rzyli niezwykle bogatą i ważną dla morskiego 
rodzaju sił zbrojnych historię tej jednej z naj-
starszych jednostek Marynarki Wojennej.  
Obchodzono 98. rocznicę jego powstania oraz 
70-lecie funkcjonowania w Ustce. 

goście. Wśród nich znaleźli się: reprezentanci 
władz lokalnych, w tym – wiceburmistrz Ustki 
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski i wójt gminy 
Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska; przed- 
stawiciele służb mundurowych – prezes  
Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojen-
nej RP wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski, 
dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych 
gen. bryg. Wojciech Marchwica, a także  

Od niemal stu lat Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga 
zajmuje się specjalistycznym szkoleniem marynarskich kadr. Usteckie centrum jest miejscem, 
gdzie splatają się najlepsze marynarskie tradycje z nowoczesnymi formami kształcenia.

Centrum marynarskich kadr

Komendant CSMW kmdr por. Dariusz  
Cebulka wręczył żołnierzom, wyróżniającym 
się w służbie, akty mianowania na wyższy 
stopień wojskowy. Ponadto, w trakcie okolicz-
nościowej akademii, wyróżnieni otrzymali  
medale resortowe oraz tytuły honorowe  
„Zasłużony Żołnierz RP”. 

W święcie usteckiego ośrodka uczestniczyli 
również rezerwiści CSMW oraz zaproszeni 

Symbolicznym podsumowaniem inten-
sywnego szkolenia elewów jest  
ceremonia zaprzysiężenia. W piątek,  

6 października, w usteckim ośrodku odbyła 
się uroczysta przysięga wojskowa marynarzy- 

-elewów służby przygotowawczej do korpusu 
szeregowych. 

Na placu apelowym w Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej, 175 elewów wypowie-
działo słowa uroczystego przyrzeczenia. Ślu-
bowanie na sztandar złożyli marynarze-elewi: 
Kamila Witkowska, Jędrzej Zieliński, Monika 

Zielińska i Natalia Jasiukajć. Słowa podzięko-
wania – w imieniu elewów – wygłosiła  
mar. elew Karolina Koszela. 

Komendant CSMW kmdr por. Dariusz  
Cebulka wyróżnił – listami gratulacyjnymi –
elewów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
podczas szkolenia .

Przysięgali dla Ojczyzny
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 TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ CSMW 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga – ze Szkołą 

Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce oraz Ośrodkiem Szkolenia Nurków  
i Płetwonurków WP w Gdyni – zajmuje się szkoleniem oficerów, podoficerów, marynarzy 
zawodowych, a także kadetów i elewów służby przygotowawczej do służby na okrętach 
oraz w jednostkach brzegowych. Szkolenia są prowadzone w około 50 specjalnościach 
wojskowych. Jako największy ośrodek szkolenia w Marynarce Wojennej, bezpośrednio 
podlega Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Ośrodek korzysta z nowoczesnej infrastruktury szkoleniowej, na którą składa się 
prawie 40 trenażerów i symulatorów, opartych na najnowszych technologiach 
informatycznych. Posiada obiekty szkolenia ogólnowojskowego (takie jak: place ćwiczeń 
i strzelnice) oraz pracownie specjalistyczne. Dodatkowo, ma do dyspozycji bazę 
poligonową, przeznaczoną do prowadzenia szkoleń specjalistycznych, w tym: zespół 
poligonów obrony przeciwawaryjnej okrętu (OPA) oraz ośrodek obrony przed bronią 
masowego rażenia (OPBMAR) – z placem szkolenia napalmowego oraz komorą dymową 
i rozgorzeniową. 

Co więcej, ustecki ośrodek prowadzi zintegrowane szkolenia załóg okrętowych  
i dywizjonów w zakresie: szkolenia strzeleckiego, szkolenia z obrony przeciwawaryjnej 
okrętu (OPA), indywidualnych technik ratunkowych (ITR) i przeciwpożarowych. Realizuje 
także lektoraty z języków obcych dla kadry zawodowej oraz pracowników wojska. 

Ośrodek jest kontynuatorem tradycji szkolenia załóg okrętowych II Rzeczypospolitej. 
Prawie sto lat temu, 3 września 1919 roku, w Szkole Marynarzy w Kazuniu odbyła się 
inauguracja pierwszego kursu szkolenia na specjalistów morskich. Zapoczątkowało to 
dynamiczny rozwój szkolnictwa morskiego w latach dwudziestych i trzydziestych.  
W 1935 roku rozpoczęło działalność Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty (CWSF)  
w Gdyni, w którym skoncentrowano kształcenie specjalistów morskich. 

Podczas II wojny światowej, kształcenie kadr odbywało się za granicą – we Francji oraz 
w Wielkiej Brytanii. Jeszcze przed zakończeniem wojny, utworzono na terenie kraju  
1. Samodzielny Morski Batalion Zapasowy, na bazie którego sformowano dwie jednostki 
szkolne: Szkołę Specjalistów Morskich w Gdyni-Oksywiu oraz Szkolny Pułk Marynarki 
Wojennej w Gdańsku-Nowym Porcie (przekształcony – w 1946 roku – w Kadrę Marynarki 
Wojennej). 

W 1947 roku obie jednostki szkolne przeniesiono do nowej siedziby w Ustce. Siedem 
lat później powstał Ośrodek Szkolenia Specjalistów Morskich, który – w 1963 roku – 
przyjął nazwę Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. Po reformie 
szkolnictwa wojskowego, w 1994 roku, zmieniono nazwę na – Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej.

dowódcy jednostek wojskowych z Ustki  
i ze Słupska oraz byli komendanci CSMW. 
Nie zabrakło przedstawicieli Policji, Straży 
Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. 

Na obchody święta CSMW przybyli także 
goście z zagranicy. Z zaprzyjaźnionego ośrodka 
szkolenia niemieckich sił morskich w Neustadt 
przyjechała delegacja, z kmdr. Michaelem 
Bergmanem na czele.

kmdr ppor. Robert Biernaczyk 
cszmw.rzecznik@ron.mil.pl

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej 
im. wiceadmirała Józefa Unruga w Ustce  
obchodzi swoje święto 3 września, upamięt-
niając inaugurację – w 1919 roku – pierw- 
szego kursu dla specjalistów morskich  
w Szkole Marynarzy w Kazuniu oraz otrzy-
mania – w 1994 roku – sztandaru.

Pełnijcie służbę godnie, nie żałujcie wysił-
ku, by – w chwili zakończenia szkolenia w na-
szym centrum – odczuć satysfakcję ze zdanego, 
twardego życiowego egzaminu i dobrze  
wypełnionego obowiązku wobec Ojczyzny – 
podkreślił w przemówieniu.

W uroczystym  apelu wzięli udział przed-
stawiciele: władz samorządowych oraz Mary-
narki Wojennej, Wojsk Lądowych, Inspektoratu 
Wsparcia SZ oraz Sił Powietrznych, a także 
służb mundurowych regionu słupskiego. 

Po przysiędze, elewi mieli prawo udać się 
na krótką, jednorazową przepustkę. Po powro-
cie do Ustki, czekała ich kontynuacja nauki. 

W ostatnich tygodniach służby przygoto-
wawczej przejdą jeszcze szkolenia z różnych 
specjalności – w tym z obsługi artylerii okręto-
wej, czy urządzeń nawigacyjnych. Służbę 
przygotowawczą zakończą przed świętami 
Bożego Narodzenia. 

Przysięgę wojskową elewów uświetniła  
Orkiestra Reprezentacyjna MW oraz Kompania 
Reprezentacyjna MW. 

kmdr ppor. Robert Biernaczyk 
cszmw.rzecznik@ron.mil.pl
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Polska Marynarka Wojenna skiero-
wała na ćwiczenia 17 okrętów i po-
mocniczych jednostek pływających 
z 3. Flotylli Okrętów oraz z 8. Flotylli 

Obrony Wybrzeża. Wsparcie z powietrza  
zapewniły samoloty i śmigłowce z Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej. Od strony 
lądu, działania sił okrętowych zabezpieczały 
jednostki brzegowe, w tym pododdziały  
Morskiej Jednostki Rakietowej (MJR). Pod-

oddziałom lądowym wsparcie zapewniły  
samoloty F-16 i Su-22 oraz śmigłowce  
Mi-8/17 i Mi-24.

Obronić wybrzeże
Priorytetowym zadaniem sił okrętowych 

było prowadzenie morskiej operacji obronnej 
i niedopuszczenie do blokady państwa od 
strony morza – realizowanym w ramach ćwi-
czenia „Dragon-17”. Należy bowiem pamię-
tać, że paraliż linii komunikacyjnych zwykle 
oznacza katastrofę gospodarczą. Poza tym, 
odcina armię lądową od wsparcia. Dotyczy to 
głównie sił sojuszniczych – na przykład sta-
cjonujących w Polsce wojsk amerykańskich. 
Tylko na jednym statku dotarło do Gdańska 
przeszło tysiąc sztuk różnego sprzętu,  
w tym ciężkie czołgi M1 Abrams, haubice  
samobieżne M109A6 Paladin i bojowe wozy 
piechoty M2 Bradley.

W trybie alarmowym w morze wyszły: dwa 
okręty podwodne – OORP „Bielik” i „Sęp”, 
fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”, 
mały okręt rakietowy ORP „Grom”, zbiorni-

kowiec ORP „Bałtyk”, okręty ratownicze – 
OORP „Lech” i „Maćko” oraz jednostka  
hydrograficzna ORP „Arctowski”. 8. Flotylla 
Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia skierowała 
w rejon działań dwa okręty transportowo- 
-minowe i pięć trałowców. Przez kolejne dni 
załogi okrętów uczestniczyły w intensyw-
nych ćwiczeniach. Stawiano zagrody minowe, 
niszczono cele nawodne i powietrzne (ogniem 
artyleryjskim), odpierano ataki z powietrza, 
morza i spod wody. 

Fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” 
(FFG-273) prowadziła walkę z dwoma okrę-
tami podwodnymi. W działaniach tych wspo-
mogły ją śmigłowce ZOP Mi-14PŁ. 

Poszukiwanie i zwalczanie okrętów pod-
wodnych na Bałtyku, w dodatku jesienią, jest 
szalenie trudną sprawą. Warstwy wody są 
wówczas mocno wymieszane – pod po-
wierzchnią i blisko dna powstaje sporo tzw. 
kanałów akustycznych i termoklin, które 
ograniczają skuteczny zasięg stacji hydro- 
akustycznych. Okręt podwodny może się 
wówczas z łatwością ukryć. 
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Ognisty smok
W największych tegorocznych ćwiczeniach Sił Zbrojnych RP pod kryptonimem „Dragon-17”, 
uczestniczyły także wydzielone siły Marynarki Wojennej. Podczas manewrów zaangażowanych 
było łącznie 17000 żołnierzy (w tym ponad 1000 marynarzy) oraz 3500 jednostek sprzętu  
i uzbrojenia wojskowego – zarówno z Polski jak i z 11 innych państw: Stanów Zjednoczonych, 
Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Słowacji, Włoch, Bułgarii, Rumunii oraz Gruzji i Ukrainy.
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Ćwiczące okręty były zaopatrywane także  
w punktach bazowania należących do sił 
morskich. Co ciekawe, obsługę logistyczną  
jednostek prowadzono również w portach  
cywilnych. Dzięki temu, załogi przećwiczyły 
manewrowanie w miejscach, z którymi nie 
mają na co dzień do czynienia. Wszelkie  
operacje logistyczne były osłaniane przez  
lotnictwo oraz jednostki brzegowe, w tym 
Morską Jednostkę Rakietową.

Z dobrodziejstw sprawnego zabezpiecze-
nia logistycznego skorzystała załoga małego 
okrętu rakietowego ORP „Grom”. Kiedy okręt 
wykonał zadania ogniowe w morzu, natych-
miast skierował się do Punktu Bazowania 
Hel. Na nabrzeżu czekały już ciężarówki  
z zasobnikami rakiet RBS-15 Mk III, żuraw 
samojezdny, wóz straży pożarnej i sanitarka. 
Natychmiast rozpoczęto operację załadunku 
uzbrojenia rakietowego, gdyż okręt musiał 
jak najszybciej wyjść na morze – w tego typu 
działaniach liczy się każda minuta.

Jeden z epizodów ćwiczenia „Dragon-17” 
obejmował także neutralizację skutków ataku 
z użyciem broni ABC (nuklearna, biologiczna  
i chemiczna). W tym celu ORP „Grom” oraz 
zbiornikowiec ORP „Bałtyk” zostały fikcyj-
nie skażone nieznaną substancją. Zgodnie ze 
scenariuszem epizodu ćwiczenia, załogi nie 
były w stanie poradzić sobie z tą sytuacją. 
Okręty weszły więc do Punktu Bazowania 
Hel. Kompania chemiczna 43. Batalionu  
Saperów z Rozewia rozwinęła na nabrzeżu 
okrętowy punkt likwidacji skażeń i – z załogą 
obu jednostek – przeprowadziła skuteczną  
akcję odkażania.

*     *     *
Zasadniczym celem manewrów „Dragon-17” – 

rozegranych od 25 do 29 września – było 
zgranie funkcjonowania dowództw z działa-
niami wojsk (zgodnie z wojennym przezna-
czeniem) oraz doskonalenie współdziałania  
z Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT)  
i organami administracji publicznej  
(w ramach tzw. „operacji połączonych”, pro-
wadzonych na części terytorium państwa). 

Ćwiczenia tego typu odbywają się co dwa 
lata. Uczestniczą w nich państwa NATO oraz 
kraje partnerskie. U podstaw manewrów leżą 
współczesne zagrożenia – zarówno konwen-
cjonalne jak i asymetryczne. 
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Obu jednostek poszukiwano na poligonach, 
które znajdują się na północ od Półwyspu 
Helskiego. Głębokość dochodzi tam do około 
90 metrów. Jednak nowoczesna, holowana sta-
cja hydroakustyczna SQR-19PG (dysponująca 
zmienną głębokością zanurzenia), po raz  
kolejny okazała się niezawodnym urządzeniem. 
Dzięki niej (oraz torpedom MU90 Impact  
z cyfrowym systemem naprowadzania), hy-
droakustycy z fregaty rakietowej byli w sta-
nie podjąć skuteczną walkę z podwodnym 
przeciwnikiem.

ORP „Gen. T. Kościuszko” prowadził rów-
nież (wspólnie z ORP „Grom”) działania 
osłonowe pozostałych sił morskich. Zespół 
był wielokrotnie atakowany z powietrza  
i z morza. Załoga samolotu An-28TD „Bryza” 
kilkakrotnie podejmowała próby ataku  
(imitując cywilny statek powietrzny) na  
ORP „Grom”. Uderzenie na jednostki nawod-
ne przeprowadzały także samoloty szturmowe 
Su-22. Fregata rakietowa śledziła i namierzała 
cele już na średnim dystansie, naprowadzając 
na cel wyrzutnię Mk-13 do rakiet plot. typu 
SM-1MR. Ćwiczenia z zakresu OPL przepro-
wadzono również na bliskim dystansie, przy 
użyciu armaty morskiej kal. 76,2 mm OTO 
Melara oraz okrętowego systemu WRE  
SLQ-32 (wraz z odpaleniem, z 6-prowadnico-
wych wyrzutni Mk-36 SRBOC, salwy celów 
pozornych Rheinmetall Bullfighter).

Przeciw zagrożeniom 
asymetrycznym
Podczas manewrów „Dragon-17”, załogi 

okrętów miały okazję zademonstrować swoje 
możliwości podczas działań z zakresu zwal-
czania celów nawodnych – w tym niewiel-
kich, szybkich łodzi motorowych. W po-
szczególnych epizodach przeprowadzono  
symulowane strzelania z broni maszynowej 
do tego typu obiektów. Podczas kolejnych 
epizodów, fregata rakietowa oraz mały okręt 
rakietowy ORP „Grom” zwalczały potencjal-
ne cele nawodne (również z użyciem armat 
kal. 76,2 mm). 

Zarówno załogi jak i okręty poradziły  
sobie efektywnie z realizacją wszystkich  
zadań. Szczególnie imponujące strzelanie 
przeprowadził ORP „Grom”, uzyskując na-
krycie i trafienia w holowaną tarczę już  
w pierwszej serii salw. Z kolei artyleria fregaty 
rakietowej zdecydowanie lepiej wypada pod-

b a n d e r a

czas zwalczania statków powietrznych. W rolę  
potencjalnych celów wcieliła się ponownie 
załoga samolotu An-28TD „Bryza” oraz piloci 
pary samolotów szturmowych Su-22.

Na pokładzie ORP „Gen. T. Kościuszko” 
odbyły się również całodniowe szkolenia  
załogi w posługiwaniu się bronią osobistą  
i wielkokalibrową. Przeprowadzono serię 
strzelań do tarcz i celów morskich z: pistole-
tów, broni maszynowej, granatników oraz 
wielkokalibrowego karabinu snajperskiego 
kal. 12,7 mm.

Zaplecze logistyczne
Podstawą prowadzenia skutecznych  

działań bojowych jest rozbudowane zaplecze 
logistyczne. Wielkie manewry – pokroju 
„Dragon-17” – obejmują nie tylko typowe  
zadania ogniowe, ale również alarmowe  
wejścia do portów, aby uzupełnić amunicję 
(załadować rakiety, torpedy, miny), pobrać 

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

paliwo lub przeprowadzić odkażanie po ataku 
z użyciem broni ABC. W związku z tym, 
kompanii technicznej 43. Batalionu Saperów 
w Rozewiu postawiono zadanie przygotowania 
pozorowanego punktu załadunku i wyładunku 
sprzętu techniki wojskowej na nieprzygoto-
wanym brzegu. Kompania saperów przepro-
wadziła rozpoznanie zapór inżynieryjnych,  
a następnie wykonała w nich przejścia.  
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Kwatera Pamięci – pomnik upamiętniający wiceadmirała Józefa Unruga z małżonką  
oraz oficerów Marynarki Wojennej, którzy stali się ofiarami stalinowskiego terroru, powstanie  
na oksywskim Cmentarzu Marynarki Wojennej. Uroczyste odsłonięcie pomnika jest planowane  
w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W listopadzie 2016 roku został 
ogłoszony, przez Gminę Miasta 
Gdynia, konkurs na projekt 
pomnika. Jest on inicjatywą 

Kancelarii Prezydenta RP – Biura Bez- 
pieczeństwa Narodowego z udziałem Minister-
stwa Obrony Narodowej, jednostek  
organizacyjnych ministerstwa na obszarze 
Gdyni oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Rozstrzygnięto go w lutym 
2017 roku. 

Wygrał projekt opracowany przez artystę 
rzeźbiarza Zbigniewa Mikielewicza oraz 
„Studio Projektowo-Realizacyjne DOMINO 
S.C P. Dudziuk, K. Stolarski”. Pół roku póź-
niej, Radni Miasta Gdynia jednogłośnie podjęli 
uchwałę, by na terenie miasta powstała Kwa-
tera Pamięci – pomnik uwieczniający tragicz-
ne losy przedwojennych elit dowódczych po 
1945 roku.

do ostatka sił oraz szczególnie bolesnego ich 
męczeństwa, gdyż zadanego przez oprawców – 
funkcjonariuszy pojałtańskiego, komunistycz-
nego państwa polskiego – wyjaśnia wicepre-
zydent Gdyni Marek Stępa i dodaje – Elementy 
rzeźbiarskie winny tę wyjątkowość opisywać 
poprzez przedstawienie realistyczne bądź ale-
goryczne, z niezbędnym wykorzystaniem sym-
boliki patriotycznej i morskiej.

Kwatera Pamięci będzie miejscem spo-
czynku admirała Józefa Unruga z małżonką 
oraz dwudziestu jeden jego podkomendnych, 
oficerów Marynarki Wojennej II Rzeczpospo-
litej – ofiar komunistycznego terroru. 

Szczególne miejsce zajmą tu groby trzech 
oficerów MW – kontradmirała Stanisława 
Mieszkowskiego, komandora Zbigniewa 
Przybyszewskiego i komandora Jerzego  

Staniewicza – rozstrzelanych przez komunistów 
w grudniu 1952 roku. Szczątki oficerów  
zostały zidentyfikowane na tzw. „Łączce” na 
Powązkach. Ich prochy spoczną na oksywskim 
cmentarzu prawdopodobnie jeszcze w tym roku, 
w 65. rocznicę  grudniowych mordów. 

Wiceadmirał Józef Unrug zmarł, w wieku 
88 lat, w Domu Spokojnej Starości Polskiego 
Funduszu Humanitarnego, w Lailly-en-Val we 
Francji. Został pochowany 5 marca 1973 roku 
na cmentarzu w Montresorze.

Powstanie pomnika uzgodniono z rodzina-
mi ofiar represji stalinowskich (wobec ofice-
rów Marynarki Wojennej II RP) oraz z rodziną 
wiceadmirała Józefa Unruga. Łączny koszt 
realizacji projektu to ok. 1,7 mln złotych.

Pamięć w pękniętym granicie
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Wizualizacja miejsc spoczynku 
kontradmirała Stanisława 

Mieszkowskiego, komandora Zbigniewa 
Przybyszewskiego oraz  

komandora Jerzego Staniewicza

Pomnik będzie miał formę pękniętego prosto-
kąta, a w centralnym miejscu powstanie  
szesnastometrowy krzyż. W blokach polerowa-
nego granitu zostaną umieszczone sarkofagi.

Jednym z kryteriów – jakim kierował się 
Sąd Konkursowy – było przygotowanie kon-
cepcji, która w sposób godny uczci bohaterów 
i męczenników. Układ przestrzenny ma pod-
kreślać wyjątkowe bohaterstwo – obronę po-
wierzonego odcinka z pełnym poświęceniem, 

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl
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Krótko po zajęciu Gdyni 
przez wojska niemieckie, 

jesienią 1939 roku, władze 
okupacyjne rozpoczęły 

masowe wysiedlanie  
ludności polskiej.  

Niemal 80 lat później,  
17 października 2017 roku, 
upamiętniono ten tragiczny 

epizod w historii miasta. 

wysiedlania lokalnej ludności. We wrześniu 
1939 roku miasto liczyło około 127 tysięcy 
mieszkańców. Wysiedlonych zostało ponad 
100 tysięcy osób narodowości polskiej, co –  
w przybliżeniu – stanowiło około 80% popu-
lacji Gdyni. Wielu wysiedlonych nie przeżyło 
podróży. Pochowani w bezimiennych – zbioro-
wych mogiłach, do dziś pozostali niezidenty-
fikowani. 

Z niemiecką okupacją Gdyni nierozerwal-
nie jest związana heroiczna obrona Kępy 
Oksywskiej. Ponieważ już w pierwszych 
dniach wojny Wybrzeże zostało odcięte od 
reszty kraju – po ciężkich walkach w Redzie  
i na przedpolach Gdyni – płk Stanisław Dąbek, 
dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża, rozka-
zał skoncentrować siły na Kępie Oksywskiej. 
Na Oksywiu zgromadzono około 9 tys. żoł-
nierzy – dysponujących: 120-140 ciężkimi  

Pod Pomnikiem Gdynian Wysiedlo-
nych oraz przy tablicy pamiątkowej, 
znajdującej się przy wejściu do 
gdyńskiego dworca kolejowego, 

złożono kwiaty i zapalono znicze – w asyście  
honorowej Kompanii Reprezentacyjnej MW  
oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW.

Zasłużonym działaczom Stowarzyszenia 
Gdynian Wysiedlonych zostały wręczone  
medale Pro Patria, przyznane przez szefa 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.

W uroczystościach, obok przedstawicieli 
innych służb mundurowych i władz samorzą-
dowych, wziął udział szef sztabu 3. Flotylli 
Okrętów kmdr Wojciech Sowa.

*      *      *
Gdynia była pierwszym polskim miastem, 

w którym niemiecki okupant rozpoczął akcję 

karabinami maszynowymi, 14 moździerzami 
oraz 23 działami piechoty. 

Walki były bardzo intensywne – od 10 do 
19 września, na małej Kępie Oksywskiej,  
doszło do ponad 100 potyczek. Mimo potęż-
nej przewagi wojsk niemieckich, Polacy bro-
nili się zaciekle, aż do wyczerpania amunicji. 

W trakcie obrony Kępy Oksywskiej, ważną 
rolę odegrał płk Stanisław Dąbek, dowodzący 
jej obroną. Jego żelazna wola, energia, zaan-
gażowanie oraz odwaga, aż do bohaterskiego 
końca – stanowiły przykład dla żołnierzy. 

Waleczne miasto

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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– Mieszkańcy Gdyni, aresztowani przez 
Niemców w pierwszych dniach okupacji. 

– Obrońcy Wybrzeża – wśród nich 
znajdowali się żołnierze 1. Morskiego 

Pułku Strzelców. Na zdjęciu z lewej 
strony widoczny jest sztandar oddziału, 
zaginiony podczas obrony Oksywia. Na 
zdjęciu po prawej – dowódca Lądowej 
Obrony Wybrzeża płk Stanisław Dąbek
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Uroczystość na płycie lotniska zor-
ganizowano w sobotę, 9 września, 
i zaproszono wszystkich na pokazy 
lotnicze pod oksywskim niebem. 

Wśród zaproszonych gości byli także lotnicy  
z zaprzyjaźnionych jednostek Sił Powietrz-
nych – z których część zdecydowała się poka-
zać w powietrzu. 

Świętowanie rozpoczęto mszą polową  
w intencji lotników morskich, którą zor- 

Od pierwszych minut, lotnikom morskim 
towarzyszyli mieszkańcy Trójmiasta, którzy – 
jak się później okazało – tłumnie odwiedzili 
oksywską bazę.

Po części oficjalnej, Orkiestra Wojskowa 
Sił Powietrznych z Koszalina zaprezentowała 
musztrę paradną, a na scenie rozpoczęto  
występy artystyczne. 

Na płycie lotniska przygotowano wystawę 
statyczną sprzętu lotniczego, na której zaprezen-
towano statki powietrzne Gdyńskiej Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz zapro-
szonych jednostek Sił Powietrznych. 

Na ziemi można było zobaczyć, m.in.: śmi-
głowiec pokładowy SH-2G Super Seasprite, 
śmigłowiec ratowniczy W-3WARM „Anakonda”, 
ciężki śmigłowiec zwalczania okrętów pod-
wodnych Mi-14PŁ, samolot transportowo- 

43. Oksywska Baza Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. pil. Edwarda Stanisława Szystowskiego  
w Gdyni-Babich Dołach – jedna z dwóch baz Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej –  
obchodziła swoje święto. Był lotniczy piknik i atrakcyjne pokazy w powietrzu. Nie zawiedli liczni 
goście, pasjonaci polskich skrzydeł oraz mieszkańcy Trójmiasta.  

Świętowali w Babich Dołach

ganizowano w jednym z hangarów na Lotnisku  
Babie Doły. Po zakończeniu mszy, Kompania 
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz 
poczty sztandarowe, pododdziały bazy, dele-
gacje wojskowe i samorządowe oraz zapro-
szeni goście przemaszerowali na miejsce uro-
czystości. 

W swoim przemówieniu, dowódca Gdyń-
skiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej 
kmdr pil. Tadeusz Drybczewski przedstawił 
dokonania 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. 
Wyraził uznanie dla całego stanu osobowego 
bazy, za dotychczasową służbę i pracę, a na  
ręce jej dowódcy kmdr. pil. Cezarego Wiatraka 
przekazał specjalne podziękowanie. 

Podczas zbiórki odczytano rozkazy okolicz-
nościowe i wręczono wyróżnienia. Zakończyła 
ją defilada zgromadzonych pododdziałów. 
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 Baza z tradycjami
43. Baza Lotnictwa Morskiego została sformowana w styczniu 2011 roku,  w oparciu  

o jednostki stacjonujące w latach 2003-2010 na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach –  
43. Bazę Lotniczą MW i 28. Pucką Eskadrę Lotniczą. 

Do jej głównych zadań należy: zabezpieczenie polskiej strefy odpowiedzialności SAR, 
zwalczanie okrętów podwodnych (samodzielnie oraz we współpracy z okrętami) oraz 
transport ludzi i sprzętu. W wyposażeniu bazy znajdują się śmigłowce ratownicze 
W-3WARM i W-3WA „Anakonda”, śmigłowce pokładowe SH-2G, samoloty transportowe  
An-28TD oraz śmigłowce Mi-2. 

Patronem jednostki jest kmdr por. pil. Edward Stanisław Szystowski – dowódca 
przedwojennego Morskiego Dywizjonu Lotniczego i współtwórca morskiego rodzaju sił 
zbrojnych – który poległ 1 września 1939 roku, w trakcie bombardowania przez Niemców 
bazy MDL w Pucku. 

Data święta bazy jest związana z patronem nieistniejącej już poprzedniczki –  
43. Bazy Lotniczej MW – kmdr. ppor. Zygmuntem Horydem, który (dowodząc batalionem 
marynarzy) poległ 12 września 1939 roku w rejonie miejscowości Mosty. 

Baza kultywuje także dziedzictwo Eskadry Myśliwskiej 30. Pułku Lotniczego Marynarki 
Wojennej, 30. Pułku Lotniczego Marynarki Wojennej, 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
Marynarki Wojennej, 18. Eskadry Mieszanej Lotnictwa Marynarki Wojennej, 18. Eskadry 
Lotnictwa Łącznikowego Marynarki Wojennej (później „Ratowniczo-Łącznikowego”),  
1. Puckiego Dywizjonu Lotniczego Marynarki Wojennej oraz 3. Batalionu Zabezpieczenia.

-desantowy An-28TD „Bryza” oraz Su-22 
i MiG-29 z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 
samolot transportowy C-295M CASA  
z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego,  
a także śmigłowce Mi-24 i W-3 z 1. Brygady 
Lotnictwa Wojsk Lądowych. Goście mogli 
podziwiać nie tylko statki powietrzne zgro-

kpt. mar. Marcin Braszak 
blmw.rzecznik@ron.mil.pl

madzone na wystawie, ale również ich wypo-
sażenie i uzbrojenie.

Z żywym przyjęciem widzów spotkał się 
pokaz ratownictwa, w wykonaniu załogi śmi-
głowca ratowniczego W-3WARM „Anakonda”. 

Ratownictwo morskie, to jedno z głównych 
zadań na co dzień realizowanych przez lotni-
ków 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. 

Dynamiczny pokaz pilotażu, śmigłowca 
pokładowego, przedstawiła załoga śmigłowca 
SH-2G Super Seasprite. Publiczność na lotni-
sku zapoznała ze swoimi umiejętnościami  
załoga śmigłowca zwalczania okrętów pod-
wodnych Mi-14PŁ z 44. Bazy Lotnictwa 
Morskiego w Darłowie. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
także niezwykle dynamiczne pokazy samolo-
tów odrzutowych MiG-29 i Su-22, które nie-
często goszczą na trójmiejskim niebie.

Współorganizatorem dnia otwartego był  
Urząd Miasta Gdynia i Fundacja Spadkobier-
ców Tradycji Dywizjonu 303. 

b a n d e r a
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Zanim zacząłeś robić filmy, twoją 
pasją była fotografia?

Tak. Pierwszy raz z fotografią, w peł-
nym tego słowa znaczeniu, spotkałem 
się podczas edukacji w Technikum  
Mechanicznym im. T. Wendy. W ramach 
zajęć pozalekcyjnych, zapisałem się do 
kółka fotograficznego. Zajmowaliśmy 
się podstawą pracy studyjnej i fotografią 
krajobrazów. Po maturze przestałem robić 
zdjęcia. Pierwszą lustrzankę kupiłem po 
10 latach absencji twórczej. Zacząłem 
kompletować sprzęt fotograficzny i pasja 
fotograficzna na nowo odżyła.

Potem, kontynuowałeś tę pasję 
służąc w Marynarce Wojennej.

Wykonuję dokumentację fotograficzną 
ćwiczeń, uroczystości i innych zdarzeń 
związanych z działalnością 3. Flotylli 
Okrętów. Na początku mojej służby  
w biurze prasowym 3. FO nie zajmowa-

Celując w kadr

L A U R  N A  „ M i L i t A R y  A R t  2 0 1 7 ”
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mieć czym jest fotografia. Okazało się później, 
że wiedza – zdobyta podczas pracy z fotografią – 
bardzo przydała się podczas realizacji filmów.

Kiedy zaczęła się twoja przygoda 
z filmem?

Trzy lata temu przełożeni wyznaczyli mi 
zadania, wśród których było nagrywanie  
i montowanie filmów. To był początek mojej 
przygody z filmem. Powoli zacząłem się  
wdrażać w ten temat, coraz wyżej podnosząc 
poprzeczkę. Nie posiadając umiejętności 
związanych z tworzeniem obrazu filmowego  
i jego montowaniem, postanowiłem ukończyć 
studium filmowe, realizowane w Instytucie Kul-
tury Wizualnej w Warszawie. Szczęście dopi-
sało mi i tym razem – spotykałem osobę, która 
nauczyła mnie podstaw operatorskich, montażo-
wych oraz podejścia do filmów pod względem 

technicznym i reżyserskim. Pamiętam, 
jak – na pierwszej analizie filmowej – 
ostrzegała, że po tych zajęciach nie bę-
dziemy już oglądać i postrzegać filmów 
tak jak dotychczas – i tak się stało. 

Ile czasu poświęcasz na pracę 
z filmem?
Oprócz ośmiu godzin codziennej 

służby – podczas której większość czasu 
poświęcam na nagrywanie, montowanie 
i obróbkę cyfrową filmów – także część 
prywatnego czasu przeznaczam na pracę 
twórczą. Może warto również zaznaczyć, 
że tylko w tym roku spędziłem 80 dni na 
morzu, rejestrując obrazy filmowe.

Jaki film zgłosiłeś do tegorocznego 
konkursu?

Do konkursu zgłosiłem trzy filmy. 
Pierwszy, to film pod tytułem „273”, 
który jest reportażem o marynarzach 

biorących udział w szkoleniu na morzu,  
na pokładzie polskiej fregaty rakietowej  
ORP „Gen. T. Kościuszko”. Szkolenie trwało 
trzy dni, podczas których ćwiczono – między 
innymi – strzelanie z armaty, współpracę ze 
śmigłowcem oraz strzelanie torpedowe. Kolejną 
moją pracą konkursową jest film „3. Flotylla 
Okrętów”, dokumentujący najważniejsze  
ćwiczenia, w których brały udział jej siły  
w tym roku. Film rozpoczyna się wprowadze-
niem historycznym, opowiadającym o utwo-
rzeniu największego związku taktycznego 
Marynarki Wojennej. Trzonem dokumentu są 
filmowe relacje z najważniejszych ćwiczeń 
polskich i międzynarodowych, w jakich brała 
udział flotylla. Zakończeniem jest podsumowa-
nie rocznej działalności 3. FO. Trzecia praca to 
reportaż „Morska codzienność”, opowiadający 
o jednym dniu marynarza pełniącego służbę na 

Ze starszym chorążym marynarki Piotrem Leoniakiem, laureatem Nagrody Ministra 
Obrony Narodowej I Stopnia w Konkursie Filmów, Fotografii i Plastyki Wojska 

Polskiego „Military Art 2017”, rozmawia Tomasz Gos.
łem się tworzeniem filmów. Zdobywałem za 
to wiedzę związaną z fotografią dokumentalną. 
Na przykład, w 2012 roku, towarzyszyłem  
Mikołajowi Nowackiemu – fotoreporterowi 
National Geographic – realizującemu reportaż 
„Gry wojenne” na naszych okrętach. Mikołaj 
pokazał mi możliwości fotografii we wszel-
kich warunkach oświetleniowych. Niemożliwe 
stało się możliwe – zdałem sobie sprawę, że 
ogranicza mnie tylko sprzęt. Wymieniając  
nazwiska osób, które mnie inspirowały i moich 
mentorów, nie mogę zapomnieć o pierwszym 
mistrzu, którego cały czas podglądałem – pod-
czas jego zmagań fotograficznych – Marianie 
Kluczyńskim.

Ukończyłeś, z wyróżnieniem, Studium 
Fotograficzne w Warszawskiej  

Akademii Fotografii. 
Tam spotkałem Pawła Bownika, który 

otworzył mi oczy na artystyczne postrzeganie 
rzeczywistości. W 2013 roku ukończyłem 
kursy fotograficzne, prowadzone przez Marka 
Wierzchowskiego oraz Taidę Taraburę – foto-
reporterów Gazety Wyborczej z czterdziesto-
letnim doświadczeniem. Poznałem tam rów-
nież Krzysztofa Millera, najlepszego – moim 
zdaniem – polskiego fotoreportera wojennego 
oraz Piotra Andrewsa – światowej klasy foto-
reportera wojennego. Wszystkie wymienione 
przeze mnie osoby pomogły mi lepiej zrozu-
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Warsztaty artystyczne

okręcie – od pobudki, wachty i ćwiczeń fizycznych 
aż do wieczornego odpoczynku. Film pokazuje 
także tęsknotę marynarza za rodziną. Nagrodę 
główną otrzymały wszystkie trzy filmy. 

Nie jest to jednak twój pierwszy udział 
w konkursie „Military Art”?

W zeszłym roku, na tym samym konkursie, 
udało mi się zająć drugie miejsce. Wtedy, 
zresztą po raz pierwszy, wziąłem udział  
w konkursie filmowym.

Czy jest różnica między rejestrowaniem 
obrazów filmowych na lądzie i na  

pokładzie okrętu?
Kręcenie samych ujęć na pokładzie okrętu 

wymaga wiedzy i doświadczenia. Chodzi o to, 
że pokład jednostki pływającej nie jest stabil-
ny. Przecież okręt kołysze się na fali, a obraz 
w filmie musi sprawiać wrażenie stabilnego  
i płynnego.

Na co zwracasz największą uwagę 
podczas realizacji filmów?

Realizując, na co dzień, materiały wojskowe – 
a szczególnie relacje z ćwiczeń – dążę do tego, 

aby ujęcia charakteryzowały się dużą estetyką  
i były dynamiczne. Pamiętając, że produkt  
finalny – czyli film – jest dla odbiorcy.

Jakie filmy cię inspirują?

Dokumentalne. Na przykład, ostatnio anali-
zowałem – pod względem formy przekazu  
i użytych w nim środków audiowizualnych – film 
Alejandro Gonzáleza, zatytułowany „11'9''01”. 
To dokument o ataku terrorystycznym na 
WTC. Interesują mnie nowe trendy w filmach. 
Inspiruję się ujęciami z teledysków. Życie  
codzienne również dostarcza inspiracji do pracy 
nad filmem. Trzeba tylko umieć patrzeć –  
a myślę, że jestem dobrym obserwatorem. 

Podczas drugiej edycji Warsztatów 
Artystycznych Seniorów Wojskowych, 
70 artystów-amatorów z klubów garnizo-

nowych w całej Polsce – od 18 do 23 września – 
uczestniczyło w zajęciach pod czujnym okiem 
wykwalifikowanych instruktorów. 

Ćwiczono umiejętności wokalne, a także 
pracowano nad ruchem scenicznym. Artyści  
z Zespołu Wokalnego Klubu MW „Riwiera” 
pomogli uczestnikom warsztatów przygotować 
piosenkę finałową. Osoby zainteresowane recyta-
cją pracowały z tekstem i doskonaliły dykcję. 
Grupa plastyczna odbyła zajęcia plenerowe  
z malarstwa, w Porcie Wojennym Gdynia. 
Opiekę artystyczną nad warsztatami malarskimi 
roztoczyła graficzka Marta Skowrońska oraz 
znany marynista Andrzej Sobieraj.

Warsztaty zwieńczył koncert finałowy  
w gdyńskim Klubie MW „Riwiera”– z udzia-
łem wszystkich uczestników. Razem wykonali 
oni piosenkę napisaną specjalnie na to wyda-
rzenie. Koncert połączono z prezentacją prac 
plastycznych uczestników warsztatów. 

W zajęciach uczestniczyli seniorzy z klu-
bów wojskowych: 9. Warmińskiego Pułku 

Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim, 
42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu,  
8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, 
3. Flotylli Okrętów w Gdyni, Centrum  
Przygotowań do Misji Zagranicznych  
w Kielcach, 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycz-
nego w Poznaniu oraz 12. Dywizji Zmechani-
zowanej w Szczecinie.

Organizatorem drugiej edycji warsztatów 
był Departament Edukacji, Kultury i Dziedzic-
twa MON, natomiast za ich realizację odpo-
wiadała 3. Flotylla Okrętów w Gdyni. 

Klub MW „Riwiera” niemal od 70 lat  
stanowi jeden z głównych ośrodków kultury  
i oświaty morskiego rodzaju sił zbrojnych. 
Organizując i koordynując liczne przedsię-
wzięcia kulturalne, konferencje oraz szkole-
nia, przyczynia się do popularyzacji dorobku, 
tradycji i historii Marynarki Wojennej. 

Celem warsztatów jest wspieranie aktyw-
ności seniorów wojskowych, popularyzowanie 
twórczości artystycznej, a także tworzenie 
oraz wzmacnianie więzi pokoleniowych. 

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Rozwój Królewskiej Marynarki 
Wojennej Norwegii (Sjøforsvaret) 
warunkuje: obrona własnego tery-
torium (wraz z bardzo rozległą 

strefą ekonomiczną na Morzu Północnym  
i Norweskim – z bogatymi złożami ropy naf-
towej i łowiskami), zapewnienie bezpieczeń-
stwa żeglugi oraz zobowiązania sojusznicze. 
W jej planie długoterminowym (z 2005 roku), 
trzon lekkich nawodnych sił uderzeniowych 
miały stanowić starsze kutry rakietowe typu 
Hauk, jednak ostatecznie wycofano je z linii 
w 2008 roku. Miejsce tych jednostek zajęły 
znacznie większe i dużo nowocześniejsze 
okręty typu Skjold. Określono w nim również 
zastąpienie trzech przestarzałych tzw. fregat 
eskortowych typu Oslo – z serii pięciu jedno-
stek, zbudowanych w latach 1966-1967 –  
wielozadaniowymi fregatami rakietowymi. Ich 
zadaniem miała być nie tylko obrona własne-
go wybrzeża, ale również realizacja zadań 
operacyjnych na znacznych odległościach od 
własnych baz zaopatrzenia.

Wśród fiordów
Królewska Marynarka Wojenna Norwegii, 

składa się z trzech komponentów: Floty Norwe-
skiej, Straży Wybrzeża i Artylerii Nadbrzeżnej. 
Obok jednostek pływających, w skład sił 
morskich wchodzi lotnictwo morskie, wy- 
posażone m.in. w: samoloty rozpoznawcze 
typu  Lockheed P-3 Orion oraz śmigłowce –  

ratownicze typu Sea King Mk-43, wielozada-
niowe typu Bell Textron 412SP, ZOP typu 
Westland Lynx Mk-86 i (najnowsze) NH-90 
NFH. Do obrony wybrzeża – w rejonie wejść 
do najważniejszych fiordów – wybudowano  
9 fortów wyposażonych w artylerię lufową  
i baterie rakiet NSM. Uzupełnieniem uzbro-
jenia obrony wybrzeża są – pozostające w re-
zerwie – nadbrzeżne wyrzutnie torped oraz  
6 sterowanych zagród minowych. Całość 
uzupełniają oddziały lekkiej artylerii brzego-
wej. Są to niewielkie grupy bojowe, uzbrojone 
w szwedzkie przenośne zestawy rakietowe 
typu HSDS, z rakietami RBS-17. Realizują 
one zadania obrony fiordów, stanowiących 
podejścia do najważniejszych portów. Ich 
atutem jest wysoka mobilność – w celu szyb-
szego przemieszczania są wykorzystywane  
kutry desantowe typu 90N.

Dowództwo Królewskiej Marynarki Wojen-
nej Norwegii znajduje się w Bergen. Podlegają 

mu: Flotylla Fregat, Flotylla Torpedowców Ra-
kietowych (w jej skład wchodzą: 21. i 22. Eskadra 
Torpedowców Rakietowych), Flotylla Okrę-
tów Podwodnych, Flotylla Minowców, Grupa 
Wsparcia Floty oraz Grupa Sił Specjalnych 
Marynarki Wojennej. Ta ostatnia formacja 
jest w Norwegii bardzo rozbudowana struk-
turalnie. Składa się bowiem aż z czterech nie-
zależnych jednostek: komandosów Marynar-
ki Wojennej (Marinejegerkommandoen) – 
bezpośrednio podległych Dowództwu Strzel-
ców Morskich (MJK), Piechoty Morskiej 
(Kystjegerkommandoen) – podległej Dowódz-
twu Strzelców Przybrzeżnych (KJK), płetwo-
nurków-saperów (Minedykkerkommandoen) – 
podległych Dowództwu Płetwonurków  
Minowych oraz Eskadry Łodzi Taktycznych 
(20 łodzi szturmowych typu CB90).  
Dowództwo Straży Wybrzeża (Kystvakt)
znajduje się w Oslo. Pod względem kompeten-
cji jest podzielone na Okręg Północny  

Królestwo Norwegii – a zwłaszcza jego rejony za kołem podbiegunowym – to najbardziej  
wysunięty na północ obszar lądowo-morski północnej flanki NATO. Posiada kluczowe znaczenie 
dla utrzymania panowania na Atlantyku – zapewnienia swobody działania siłom powietrznym  
i morskim. Właśnie temu czynnikowi jest podporządkowana norweska doktryna wojenna,  
w której ważną rolę pełni pięć nowoczesnych, wielozadaniowych fregat rakietowych  
typu Fridtjof Nansen, wyposażonych w zaawansowany system AEGIS. 

Część 1
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i Okręg Południowy. Sumarycznie, stan  
osobowy Sjøforsvaret – w okresie pokoju –  
liczy 3700 żołnierzy (z czego ok. 800 w Straży 
Wybrzeża). W razie wojny, liczba ta ma wzros-
nąć do 4500-4900 marynarzy i żołnierzy.

Odstawienie części jednostek do rezerwy – 
w tym baterii wyrzutni torped i mobilnych 
zagród minowych – spowodowało reorganiza-
cję baz i okręgów morskich. Zlikwidowano  
3 okręgi (Narvik, Vestlandet i Sorlandet),  
zamknięto większość ośrodków szkolenio-
wych oraz bazy morskie w: Hysnes, Ulnes, 
Marvika i Karljohansvern. W rezultacie prze-
niesienia w stan stałej konserwacji systemu 
fortów, utworzono Dowództwo Piechoty 
Morskiej (Coastal Ranger Command), z sie-
dzibą w Trondenes (Harstad).

„Open Waters”
W ostatnich latach zmieniła się doktryna 

Sjøforsvaret. Z defensywnej – nastawionej 
bardziej na obronę własnego wybrzeża – 
ewoluowała na bardzo elastyczną, otwartą na 
szerokie spectrum zagrożeń, zarówno na wo-
dach przybrzeżnych jak i międzynarodowych 
(ang. „open waters”). Główne zadania sił 
morskich Norwegii, to: rozpoznanie i kontro-
la wód wewnętrznych, wspieranie interesów 
państwa na otwartym morzu, realizacja czyn-
ności administracyjnych na wybrzeżu, SAR 
(ang. Search and Rescue – poszukiwanie i rato-
wanie rozbitków), obrona przed uderzeniem 
od strony morza, ochrona morskich linii ko-

rakietowych z systemem AEGIS typu Fridtjof 
Nansen, natomiast do działań w rejonie  
przybrzeżnym przewidziano małe jednostki 
rakietowe – kutry typu Skjold. Uzupełnie-
niem sił nawodnych jest 6 klasycznych okrę-
tów podwodnych typu Ula. Jednostki te – 
jakkolwiek bardzo udane – mają obecnie po 
około 25 lat i są przewidziane do zastąpienia 
o wiele nowszymi okrętami. Jak niedawno 
oznajmiło ministerstwo obrony w Oslo – 
Sjøforsvaret wzbogaci się o niemieckie  
u-booty typu 212. Norwegowie planują zaku-
pić cztery takie okręty, przy czym Niemcy 

konieczność wynurzania się co jakiś czas  
w celu ładowania baterii akumulatorów.

Arktyczni podróżnicy
Trzon norweskiej floty tworzą nowoczes-

ne, wielozadaniowe fregaty rakietowe typu 
Fridtjof Nansen. W czerwcu 2000 roku 
Sjøforsvaret oraz konsorcjum AFCON (Ad-
vanced Frigate CONsortium), które współ-
tworzyła hiszpańska firma Empresa Nacional 
Bazán, podpisały – wart prawie 2,6 miliarda 
USD – kontrakt na budowę pięciu fregat. 
Wraz z rozpoczęciem budowy pierwszych 
jednostek typu Fridtjof Nansen, pod koniec 
2005 roku Ministerstwo Obrony Norwegii 
zatwierdziło wydatek rzędu 65,4 miliona  
dolarów na rozbudowę bazy morskiej  
w Haakonsvern, znajdującej się 15 kilome-
trów na południowy zachód od Bergen.

Plan modernizacji obejmował m.in. po-
większenie wykutych w skale schronów, aby 

mogły pomieścić tak duże fregaty. Ponadto, 
schrony te pełnią nie tylko funkcję ochronną, 
ale także rolę stoczni remontowych (dyspo-
nują nawet suchymi dokami). Prace budowlane 
rozpoczęto na przełomie lutego oraz marca 
2006 roku i trwały prawie dwa lata. 

Haakonsvern jest obecnie głównym  
ośrodkiem szkolenia kadr oraz bazą dla 
większości jednostek Sjøforsvaret, w tym  
fregat rakietowych typu Fridtjof Nansen.

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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munikacyjnych oraz uczestnictwo w między-
narodowych zespołach okrętów (w ramach 
NATO i ONZ). Zasadniczym obszarem dzia-
łania są wody Morza Północnego i Morza 
Norweskiego. 

W związku z charakterystycznymi cechami 
tych akwenów oraz koniecznością wypełnia-
nia zadań sojuszniczych, w siłach morskich 
można wydzielić dwie zasadnicze grupy jed-
nostek nawodnych. Do realizacji zadań w ra-
mach stałych sił morskich NATO i w oddalo-
nych rejonach służy 5 nowoczesnych fregat 

zgodzili się wyprodukować dwa dodatkowe 
dla swojej własnej floty, w celu obniżenia 
kosztów. Okręty podwodne typu 212 to bar-
dzo nowoczesne i stosunkowo niewielkie jed-
nostki, wyposażone w system napędowy nie-
zależny od powietrza atmosferycznego (AIP, 
czyli Air Independent Propulsion system), 
oparty na ogniwach paliwowych. Podobnie 
jak szwedzki patent, wykorzystujący silnik 
tłokowy Stirlinga, rozwiązanie to likwiduje 
główną słabość konwencjonalnych okrętów 
podwodnych (bez reaktora nuklearnego) – 

Wielozadaniowa fregata rakietowa  
z sytemem AEGIS 

HNoMS „Roald Amundsen” (F311)
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Na ORP „Orkan” zginęła wówczas 
większość załogi, jednak tak 
wielkie straty były spowodowane 
wyłącznie czynnikami natury 

technicznej. Podkilowa eksplozja doprowa-
dziła do wybuchu oparów paliwa w zbiorni-
kach i eksplozji parków amunicji. Ogień  
natychmiast objął śródokręcie i GSD. W za-
istniałej sytuacji tylko co trzeci marynarz był 
w stanie opuścić okręt szybko idący na dno. 
Wielu z nich uległo później hipotermii w lo-
dowatych wodach północnego Atlantyku.  
Sumarycznie, była to kolejna wielka tragedia 
II wojny światowej i zarazem najboleśniejsza 
strata polskiej Marynarki Wojennej.

Najlepszy okręt
ORP „Orkan” (G 90) był jednym z 16 naj-

nowszych brytyjskich niszczycieli typu L/M – 
największych, jakimi do 1942 roku dyspono-
wała Royal Navy. Jednostkę, budowaną jako 
HMS „Myrmidon”, przekazano Polakom 
praktycznie zaraz po zakończeniu prac stocz-
niowych – 18 listopada 1942 roku. Okręt 
otrzymał nazwę, którą miał nosić jeden  
z dwóch dużych niszczycieli ulepszonego  
typu Grom (oba miały powstać w Polsce,  
w Warsztatach Portowych MW w Gdyni –  

w dzisiejszej Stoczni Marynarki Wojennej). 
Ich budowę wstrzymał wybuch II wojny 
światowej. Co ciekawe, stalowe blachy poszy-
cia, przygotowane dla pierwszej jednostki, 
posłużyły za osłonę zaimprowizowanego po-
ciągu pancernego „Smok Kaszubski” (który 
dał się Niemcom we znaki podczas walk na 
Wybrzeżu, szczególnie pod Wejherowem)  
i kilku opancerzonych samochodów.

W porównaniu z – przejętym również od 
Brytyjczyków – ORP „Piorun”, nowy niszczy-
ciel był o wiele potężniejszy i przede wszyst-
kim większy. Kształt kadłuba był bardzo po-
dobny do niszczycieli typów J/K/N – z mocno 
wychyloną do przodu dziobnicą, prostym ki-
lem, mocno zaokrągloną rufą, pokładem 
dziobowym podniesionym o jeden poziom  
i ciągnącym się do wysokości GSD. Przy dłu-
gości 110,5 m (105,3 m między pionami), 
szerokości 11,2 m i średnim zanurzeniu 3,5 m 

(maksymalnie 3,95 m) wyporność standardo-
wa wynosiła 1920 ton, a bojowa aż 2661 ton 
(maksymalnie 2700 ton). Była to więc bardzo 
duża jednostka, jak na swoją klasę, bijąca na 
głowę także słynny ORP „Błyskawica”. 
Większymi rozmiarami mogły się pochwalić 
jedynie oba lekkie krążowniki ORP „Dragon”  
i ORP „Conrad”, aczkolwiek – pod względem 
wartości bojowej – pretendowały bardziej do 
rangi jednostek muzealnych niż do prowa-
dzenia nowoczesnych działań na morzu. 

Solidny układ napędowy (w tym dwa  
trójwalczakowe kotły parowe średniego  
ciśnienia Admirality i dwie turbiny parowe  
Parsons z jednostopniowymi, zębatymi prze-
kładniami redukcyjnymi), o łącznej mocy  
nominalnej 48000 SHP (36000 kW),  
umożliwiał rozwinięcie prędkości powyżej 
36 węzłów. Co więcej, w przeciwieństwie do 
ORP „Błyskawica”, ORP „Orkan” faktycznie 

Zatopienie polskiego niszczyciela ORP „Orkan” (G 90), 8 października 1943 roku,  
bardzo często jest przypisywane – w prasie popularnej – zlekceważeniu marynarskich przesądów  
i zabobonów. Tymczasem, ta najnowocześniejsza jednostka w polskiej Marynarce Wojennej po 
prostu uległa nowej broni – torpedzie akustycznej (samonaprowadzającej się na cel), 
wystrzelonej z niemieckiego okrętu podwodnego U-378. 

Ostatni rejs „Orkana”

ORP „Orkan” odpływa od nabrzeża  
w Gibraltarze (8.07.1943 r.) do Anglii, 

z trumną ze zwłokami gen. Władysława 
Sikorskiego na pokładzie 

CZęść 1
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zało – ostatnim z niszczycieli i przedostatnim 
z dużych okrętów przekazanych polskiej MW 
przez Admiralicję brytyjską na podstawie  
tego porozumienia.

Obsadzaniu okrętu towarzyszyły również 
liczne trudności organizacyjne, związane  
z opóźnieniem przybycia załogi szkieletowej 
oraz niewłaściwym zaprowiantowaniem  
i przydziałem sortów mundurowych na okręt 
przez Brytyjczyków. 

Do momentu podniesienia bandery – od 
początku listopada 1942 roku – na okręt 
przybyło około 160 polskich oficerów, pod-
oficerów i marynarzy. Ponadto, na pokład  
zaokrętowano 23-osobową brytyjską grupę 
łącznikową, której dowódcą był oficer z Royal 
Navy Volunteer Reserve. Docelową załogę 
etatową niszczyciela stanowiło 10-12 oficerów 
oraz 195-230 podoficerów i marynarzy. 

Pod biało-czerwoną
Po zakończeniu serii prób zdawczo-

-odbiorczych, 18 listopada 1942 roku  
o godzinie 13.00 na okręcie podniesio-
no banderę polskiej MW. Oficjalne 
przekazanie okrętu nastąpiło jednak 
dopiero 5 grudnia 1942 roku. Dowódcą 
niszczyciela został kmdr por. Stanisław 
Hryniewiecki, co od razu wzbudziło 
zaniepokojenie wśród marynarzy –  
bowiem był to oficer, który wcześniej 
stracił aż dwa okręty – ORP „Gryf” 
(jeszcze podczas kampanii wrześnio-
wej) i ORP „Grom” (w Narwiku).  
Z drugiej strony, był to człowiek  
o twardym charakterze, nieustępliwy  
i zdecydowanie niepodatny na tzw. 
„stres operacyjny”. Jako dowódca 
niszczyciela ORP „Błyskawica”,  
a później także ORP „Piorun”, z po-
wodzeniem brał udział w konwojach 
atlantyckich w 1942 roku. Zatem nie 
dziwi fakt, że nikt z naczelnego do-
wództwa nie wątpił w jego wysokie 
kompetencje. 

ORP „Orkan”, pod dowództwem 
komandora Hryniewieckiego, bardzo 
szybko uzyskał gotowość bojową. Tuż 
po zakończeniu szkolenia załogi, pod-
czas wyjść w morze (stacjonował 
wówczas w bazie w Scapa Flow),  
polski niszczyciel od razu rzucono  

„na głęboką wodę” – otrzymał niebezpieczny 
przydział do ochrony konwojów arktycznych, 
zmierzających do Murmańska. Obejmowało 
to trasę trudną nawigacyjnie, pełną huraga-
nów i zamieci śnieżnych oraz – przede 
wszystkim – pełną tak zwanych „wilczych 
stad”, czyli grup niemieckich okrętów pod-
wodnych, w głębinach czyhających na alianc-
kie jednostki.

mógł rozpędzać się do takiej prędkości na 
Atlantyku (i to nawet przy lekko podwyższo-
nym stanie morza), gdyż miał bardzo dobrą – 
jak na jednostkę tej klasy – dzielność morską. 
Zasięg operacyjny wynosił 4000 mil mor-
skich, przy prędkości 20 węzłów (dla porów-
nania – ORP „Błyskawica” miała zasięg 
2000 mil morskich, przy prędkości 15 węzłów).

Jednak najistotniejsze było uzbrojenie, nie 
mające sobie równego wśród ówczesnych 
okrętów polskiej MW. Jego podstawę stanowiło 
sześć uniwersalnych armat kalibru 120 mm 
(4,72”) L/50 QF Mk-XI. Zainstalowano je  
na trzech dwudziałowych, całkowicie osłonię-
tych stanowiskach (upodabniając je z wyglą-
du do wież). Zakres kąta podniesienia tych 
armat mieścił się w przedziale od –10 do +50 
stopni, a praktyczna szybkostrzelność 6-10 
strzałów na minutę z każdej armaty. Dzięki 
większemu (o ok. 10 stopni) zakresowi 
kąta podniesienia, niszczyciel mógł 
znacznie skuteczniej zwalczać wrogie 
statki powietrzne. Silniejsze – wzglę-
dem innych jednostek polskiej MW – 
było również konwencjonalne uzbroje-
nie przeciwlotnicze. Okręt otrzymał: 
stanowisko do pojedynczej armaty 
plot. kal. 102 mm (4”) L/45 QF/HA 
Mk-V, czterodziałowe stanowisko do  
armat plot. kal. 40 mm (1,57”) L/39 QF 
Mk-VIII (w tym wypadku dużo lepsze 
było uzbrojenie ORP „Błyskawica”,  
z uwagi na doskonałe armaty Bofors  
kal. 40 mm) oraz sześć pojedynczych 
stanowisk do armat kal. 20 mm (0,79”) 
L/70 Mk-I lub Mk-II Oerlikon z celowni-
kami pierścieniowymi. 

Bardzo dobrze prezentowało się 
uzbrojenie ZOP. Tworzyły je dwie 
zrzutnie i dwa miotacze bomb głębino-
wych, z zapasem 42 bomb. Chociaż 
pod względem liczby tych drugich 
ORP „Orkan” ustępował niektórym 
jednostkom (duże niszczyciele zwykle 
dysponowały 4 miotaczami), to niedo-
statek ten z nawiązką nadrabiał nowo-
czesnym wyposażeniem. Niszczyciel 
dysponował najnowszą wersją hydrolo-
katora ASDIC oraz radionamiernika 
RDF (ang. Radio Direction Finder) –   
w wersji HF/DF, pozwalającego na 
względnie precyzyjne namierzanie 
kierunku wrogich transmisji radiowych.  
Nowy dalocelownik artylerii uniwersalnej 
Mk-IV zaopatrzono w decymetrowy radar  
artyleryjski Type 285. Ponadto, niszczyciel 
dysponował radarem obserwacji powietrznej 
i nawodnej Type 290 oraz zintegrowanym 
systemem identyfikacji swój-obcy (ang. IFF – 
Identification Friend or Foe).

Potężne uzbrojenie przeciwlotnicze oraz 
ZOP, w połączeniu z rozbudowanymi syste-
mami kierowania ogniem i radiolokacji spo-

wodowały, że nieco mniej uwagi poświęcono 
torpedom. Niszczyciel dysponował tylko  
jedną czteroprowadnicową wyrzutnią torped 
kal. 533 mm Mk-VIII, podczas gdy zwykle 
okręty tej klasy nosiły pięcioprowadnicowe 
aparaty torpedowe (niejednokrotnie dwa). 
Była to jednak niewielka cena – otrzymano 
wspaniałą jednostkę eskortową, zdolną do 
skutecznego odpierania ataków z powietrza, 
morza i spod wody. Duży zasięg operacyjny  
i dzielność morska pozwalały skutecznie 
działać na liniach komunikacyjnych, szczegól-
nie w ochronie konwojów strategicznych.

Gotowość bojowa
Mimo że okręt był budowany bardzo  

starannie (przez doświadczonych pracow- 
ników brytyjskiej stoczni Fairfield Shipbuil-
ding & Engineering Co. Ltd. w Glasgow),  

Komisja Odbiorcza MW – na której czele stał 
kmdr por. Stanisław Hryniewiecki – wykryła 
wiele usterek i zgłosiła zastrzeżenia, które 
miały być uwzględnione przed jego przyję-
ciem. Przekazanie okrętu polskiej MW na-
stąpiło na podstawie porozumienia między 
rządem Rzeczpospolitej i rządem Wielkiej 
Brytanii (regulującego współpracę Marynarki 
Wojennej i Royal Navy), które zawarto  
w Londynie 18 listopada 1939 roku.  
HMS „Myrmidon” był – jak się później oka-

Dowódca ORP „Orkan” kmdr por. Stanisław Hryniewiecki, 
stojący na otwartym stanowisku GSD swojego okrętu

b a n d e r a
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Porażka była tym bardziej bolesna, że  
zaledwie kilka miesięcy wcześniej  
lotniskowiec USS „Enterprise” (CV-6) 
został poważnie uszkodzony bombami 

i – z lotniskowcem USS „Saratoga” (CV-3)  
(storpedowanym przez japoński okręt pod-
wodny I-26) – znajdował się w stoczni remonto-
wej. Jakby nie dość tego, dokowania wymagał 
również pancernik USS „South Dakota”  
(BB-57), który wszedł na podwodną skałę. 
Tym samym, z sił głównych pozostał Amery-
kanom do dyspozycji w rejonie Guadalcanal 
jedynie pancernik USS „Washington” (BB-56) 
i lotniskowiec USS „Hornet” (CV-8).

Przeciwlotnicza uwertura
Kiedy Amerykanie wylądowali na Guadal-

canal, w sierpniu 1942 roku, USS „North  
Carolina” był jedynym pancernikiem na Pa-
cyfiku zdolnym do operowania z szybkimi 
lotniskowcami – USS „Saratoga”, słynnym 
USS „Enterprise” i lekkim USS „Wasp”.  
W późniejszym czasie dołączyły do nich dwa 

pancerniki – USS „South Dakota” oraz  
USS „Washington”. W trakcie bitwy u wschod-
nich Wysp Salomona, 24 sierpnia 1942 roku, 
marynarze USS „North Carolina” po raz pierw-
szy wykazali w praktyce, co oznacza dobrze 
wyszkolona – zawodowa załoga. Podczas od-
pierania zaciekłych ataków japońskiego lot-
nictwa pokładowego, okręt obronił przed 
zniszczeniem lotniskowiec USS „Enterprise”, 
zestrzeliwując co najmniej siedem wrogich 
samolotów i prawdopodobnie siedem dalszych 

(nie licząc asyst). Na uwagę zasługuje fakt, że 
w tej bitwie bardzo dobrze spisały się przeciw-
lotnicze armaty kalibru 27,9 mm Mk-1, tak 
bardzo krytykowane w literaturze popularnej. 

Dla kontrastu, podczas tej akcji doszło też 
do – iście kuriozalnego – wypadku, gdy lot- 
niskowiec, rozwijając (podczas odpierania ataku 
powietrznego) prędkość ponad 30 węzłów,  
w pewnym momencie po prostu uciekł spod 
zbawczego przeciwlotniczego parasola pan-
cernika USS „North Carolina”. W rezultacie  

Okręty podwodne należą do najgroźniejszych jednostek morskich we współczesnych arsenałach. 
Udowodniły to – po raz kolejny – 15 września 1942 roku, w tzw. „czarnym dniu US Navy”. Podczas 
przeciągającej się kampanii na Guadalcanal, Amerykanie stracili wiele dużych okrętów – ale nigdy tak 
wiele, w tak krótkim czasie. Japoński okręt podwodny I-19 jedną salwą torpedową posłał na dno lekki 
lotniskowiec USS „Wasp” oraz przyczynił się do późniejszego zatopienia niszczyciela USS „O’Brien”  
(DD-415) i uszkodził pancernik USS „North Carolina” (BB-55) – wyłączając go z linii na kilka miesięcy.

Część 1

Najskuteczniejsza salwa 
torpedowa w historii
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czego dosięgnęły go trzy japońskie bomby.  
Wynikało to, między innymi, z początkowego 
braku wypracowania jasnych zasad współ-
pracy pancerników z lotniskowcami. Uszko-
dzony USS „Enterprise” został odesłany do 
remontu, a pancernik USS „North Carolina”  
został przydzielony do Task Force 17, czyli 
grupy bojowej lotniskowca USS „Hornet” 
(CV-8), pod dowództwem kadm. George’a 
D. Murray’a. Wojenne szczęście opuściło 
wówczas USS „North Carolina”.

Rutynowe zadanie
We wrześniu 1942 roku amerykańskie  

dowództwo postanowiło wzmocnić własne 
siły na Guadalcanal. Posiłki miały być dostar-
czone z bazy na wyspie Espiritu Santo. Ran-
kiem, 14 września 1942 roku, w morze wy-
szedł konwój pięciu dużych statków zaopa-
trzeniowych, na których zaokrętowano 4 tys. 
żołnierzy 7. Pułku Piechoty Morskiej. Siłami 
transportowymi dowodził kadm. Richmond  
K. Turner. 

Statkom konwoju przydzielono potężną 
ochronę, w postaci 13 okrętów należących do 
Task Force 6 (CTF-61) – powstałej z czasowego 
połączenia TF-17 (grupa bojowa lotniskowca 
USS „Hornet” i USS „North Carolina”, pod 
dowództwem kadm. George’a D. Murray’a –  

dując o złapaniu kontaktu z wieloma jednost-
kami nawodnymi. Dowódca I-19 wydał wów-
czas rozkaz wyjścia na głębokość peryskopową. 

jako USS „Wasp”. Zespół szedł z prędkością 
16 węzłów i dość ostro zygzakował, co –  
początkowo – nie dawało szansy wyjścia na 
dogodną pozycję do ataku torpedowego.  
Z natury cierpliwy kmdr Kinashi postanowił 
jednak śledzić przeciwnika tak długo, jak  
tylko będzie to możliwe. 

 Po raz kolejny szczęście uśmiechnęło się 
do japońskiego dowódcy. Amerykańskie 
niszczyciele nie wykryły okrętu podwodnego 
I-19, a na dodatek USS „Wasp” – w pewnym 
momencie – zwolnił do 12 węzłów i zmienił 
kurs „do wiatru”, przygotowując start samo-
lotów rozpoznawczych. Manewr ten wypro-
wadził amerykański lotniskowiec niemal 
prosto pod wyrzutnie torped japońskiego 

okrętu. Odległość od celu wynosiła wówczas 
jedynie 901 metrów (985 jardów). Komandor 
Kinashi nie tracił czasu – „Wszystkie  
wyrzutnie, na mój rozkaz, pal!”. Z sykiem 
sprężonego powietrza, w stronę lotniskowca 
pomknęło sześć potężnych torped Typu 95. 
Japoński okręt I-19, po wykonaniu ataku, 
zszedł na większą głębokość i nie niepokojo-
ny opuścił rejon.

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

b a n d e r a

i TF-18 (grupa bojowa lotniskowca USS „Wasp”, 
pod dowództwem kadm. Leigh’a Noyes’a). 
Całością sił dowodził kadm. George D. Murray, 
z pokładu lotniskowca USS „Hornet” (CV-8).

I-19 atakuje
O świcie, 15 września 1942 roku, do dowód-

cy japońskiego okrętu podwodnego I-19 
kmdr. Kinashi Takakazu (późniejszego 
kontradmirała) zgłosił się operator prymityw-
nej, pasywnej stacji hydroakustycznej – mel-

Wielokrotny obrót peryskopem nie potwier-
dził jednak doniesień z aparatury nasłuchowej – 
ocean był pusty. Zmysł myśliwego podpowia-
dał jednak komandorowi, by dokładnie rozej-
rzeć się po akwenie. Cierpliwość japońskiego 
dowódcy opłaciła się. 

Zaledwie kilkanaście minut później –  
o godzinie 10.50 – kmdr Kinashi zauważył  
(w okularze peryskopu) amerykański krążow-
nik ciężki, kilka niszczycieli oraz lekki lot- 
niskowiec, który poprawnie zidentyfikował 

USS „North CaroliNa” (BB-55) w 1944 roKU
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność bojowa – 45504 t; długość – 222,1 m; szerokość – 33,02 m; zanurzenie –  

10,82 m; moc napędu – 91497 kW; prędkość – 27 węzłów; pancerz o łącznej masie 15802 t; artyleria – 9 x 406 mm, 20 x 127 mm,  
60 x 40 mm, 48 x 20 mm; system kierowania ogniem – zintegrowany system GFCS Mk 38 z RPC (w składzie: 3 główne dalocelowniki, 

4 dalocelowniki uniwersalne, 15 dalocelowników przeciwlotniczych, 8 komputerów analogowych Mk-8 i Mk-1A, 26 radarów 
artyleryjskich, 2 radary obserwacji powietrznej i nawodnej, 2 radary obserwacji nawodnej, systemy WRE/RDF/IFF/TBS)

Japońska torpeda kal. 533 mm, Typu 95 
(żargonowo zwana „Long Lance Junior”) 

była najpotężniejszą bronią tej klasy, 
jaka znalazła się w wyposażeniu 

okrętów podwodnych podczas II wojny 
światowej. Głowica bojowa zawierała aż 
405 kg heksylu, co było ekwiwalentem 
ok. 440-450 kg standardowego trotylu. 
Zasięg skuteczny tej broni sięgał nawet 

12000 m, przy prędkości przebiegu  
45-47 węzłów (prędkość maksymalna 

wynosiła 51 węzłów)
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W przededniu wojny, Flotylla 
Pińska miała do dyspozycji 
kilkadziesiąt jednostek pływa-
jących, które nie odznaczały 

się dużym potencjałem bojowym – większość 
zbudowano w latach 20., a część służyła jeszcze 
w trakcie pierwszej wojny światowej lub 
wcześniej. Plany rozbudowy i modernizacji 
flotylli rzecznych opracowano na początku  
lat 30., były jednak realizowane tylko w niewiel-
kim stopniu. 

Mobilizacja
Wiosną 1939 roku część jednostek została 

wydzielona na Wisłę. We Flotylli Rzecznej  
w Pińsku pozostały następujące okręty, uzbro-
jone statki, kutry i jednostki pomocnicze:  
4 monitory („Toruń”, „Warszawa”, „Pińsk”  
i „Horodyszcze”) – uzbrojone w 3 armaty  
kalibru 75 mm; 2 mniejsze monitory  
(„Wilno” i „Kraków”) –  uzbrojone w 3 haubice 
kalibru 100 mm; 3 małe kanonierki opance-
rzone („Zawzięta”, „Zuchwała” i „Zaradna”) – 
uzbrojone w haubicę kalibru 100 mm i armatę 
kalibru 37 mm; uzbrojony statek „Generał 
Szeptycki” – noszący 2 armaty kalibru 75 mm; 
2 statki obrony przeciwlotniczej („Generał  
Sikorski” i „Hetman Chodkiewicz”) – z naj-

cięższymi i ciężkimi karabinami maszynowymi; 
statek sztabowy „Admirał Sierpinek”; statek 
minowy „Mątwa” i 8 kutrów trałowych; 21 
kutrów uzbrojonych i meldunkowych; statek- 
-szpital („Generał Sosnkowski”); 2 holowniki; 
13 motorówek i ślizgaczy oraz 31 kryp bez 
własnego napędu. 

Przed mobilizacją personel flotylli składał 
się z 70 oficerów oraz 450 podoficerów i ma-
rynarzy, a po mobilizacji liczba marynarzy 
wzrosła do ponad 1500. 

Na początku września – na bazie batalionu 
zapasowego oraz oddziału desantowego – utwo-
rzono dwa bataliony morskie, które składały 
się z marynarzy rezerwy oraz spieszonych 
podchorążych gdyńskiej Szkoły Podchorą-
żych Marynarki Wojennej.

Początek agresji
Naloty na Mosty Wolańskie rozpoczęły się 

8 września. Niemieckie dowództwo zdecydo-
wało się na wykorzystanie lotnictwa, ze wzglę-

Do obustronnej agresji na Polskę doszło, gdy w kraju trwały intensywne  
przygotowania do wojny. We wrześniu 1939 roku, pińscy marynarze musieli stawić  
czoła znacznie liczniejszym wojskom hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji.

CZęść 2

Załoga statku uzbrojonego  
ORP „Generał Szeptycki” – 

bocznokołowca napędzanego 
maszyną parową (1930 r.)

Marynarze z Kresów
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du na specyfikę terenu – dywizje pancerne 
byłyby nieskuteczne na rozległych bagnach  
i rozlewiskach „morza pińskiego”. 

Polska obrona przeciwlotnicza wykazała 
się dużą skutecznością – wojskom nieprzyja-
ciela nie udało się uszkodzić mostów oraz  
innych węzłów komunikacyjnych. Równie 
nieskuteczne okazały się naloty na mosty na 
rzece Jesiołda.

Wojska niemieckie szybko przemieszczały 
się na południe z terenów Prus Wschodnich. 
W związku z tym, 11 września, w sztabie  
Naczelnego Wodza padł rozkaz utworzenia 
zapory na linii Brześć – Pińsk. Zadanie  
powierzono dowódcy Okręgu Korpusu IX 
gen. bryg. Franciszkowi Kleebergowi. Rozkaz 

b a n d e r a

F O R T E L  W O J E N N Y
W czasie niemieckich nalotów dość nietypową rolę odegrał okręt-cel  

„Admirał Dickmann”. Był to wycofany ze służby holownik rzeczny, zdobyty przez  
Polaków – 5 marca 1920 roku – w zamarzniętym porcie w Mozyrzu. Po wybuchu  
wojny, został osadzony na mieliźnie – jego zadaniem było skupianie na sobie uwagi 
niemieckiego lotnictwa. Jednostkę wyposażono w makiety uzbrojenia, a ludzkie 
manekiny na pokładzie imitowały załogę „Admirała Dickmanna”. Podstęp okazał 
się skuteczny. Niemieccy piloci nie wiedzieli, że celem ich ataku jest atrapa.

dał początek Grupie Operacyjnej „Polesie”,  
w skład której weszła Flotylla Pińska. 

Droga na południe
17 września wojska radzieckie przekroczyły 

wschodnie granice Rzeczpospolitej. W związku 
z zaistniałą sytuacją, gen. Kleeberg zwrócił 
się do Naczelnego Dowództwa o wytyczne. 
Początkowo sądzono, że władze ówczesnego 
Związku Radzieckiego wysłały wojska, by na 
wschodnich krańcach Polski chroniły ludność 
białoruską i ukraińską przed hitlerowską okupa-
cją. Z tego powodu, w pierwszych rozkazach – 
które docierały z lokalnych punktów dowo-
dzenia – pojawiały się polecenia, aby żołnierzy 
radzieckich traktować jako wojska sprzymie-
rzone. Armia Czerwona szybko ujawniła 
prawdziwe motywy, dla których znalazła się 
na terytorium Rzeczpospolitej – napaść ze 
strony Związku Radzieckiego pogorszyła  
i tak już trudną sytuację pińskich marynarzy. 

Krótko po informacji o radzieckiej agresji 
na Polskę, do radiostacji Flotylli Rzecznej  
dotarła depesza z poleceniem wycofania się 
na Węgry lub do Rumunii. Z polecenia  
gen. Kleeberga zostały zatopione okręty  
i statki rzeczne oraz przeprowadzono prze-
grupowanie oddziałów. Rozkaz dotyczył 
przede wszystkim dużych jednostek (między 
innymi tzw. monitorów „gdańskich”, jak  

np. „Toruń”, oraz statków uzbrojonych) lub  
okrętów zgrupowanych najdalej na wscho-
dzie. Zadaniem mniejszych monitorów – tzw.  
„krakowskich”, jak „Wilno” czy „Kraków” –
była obrona mostów i przepraw na Jesiołdzie 
oraz Strumieniu. Według rozkazu, oddziały 
miały wysadzić lokalne mosty, a następnie 
wycofać się na południowy zachód, zabiera-
jąc amunicję oraz zapasy paliwa i żywności. 
Siły Flotylli Rzecznej zostały podporządkowane 
brygadzie „Polesie” Korpusu Ochrony Pogranicza.

Zatapianie jednostek rozpoczęto 18 wrześ-
nia, kiedy na Prypeci zniszczono monitory, 
statki uzbrojone i pomocnicze. Następnego dnia 
zatopiono kanonierki i kutry na Strumieniu,  
a dwa dni później – monitor ORP „Kraków”. 
Po zakończeniu operacji, 20 września, spieszeni 
marynarze ruszyli w kierunku Lubieszewa  
i Włodawy, z zamiarem przedostania się do 
Rumunii. Pozbawiony łączności z dowództwem 
gen. Kleeberg postanowił maszerować w kierunku 
Warszawy, by udzielić pomocy oblężonej stolicy. 

Do jego żołnierzy przyłączyła się Podlaska 
Brygada Kawalerii oraz Dywizja Kawalerii 
„Zaza”. Po przekroczeniu Bugu, oddziały 
znalazły się we Włodawie, gdzie wojska prze-
grupowano w Samodzielną Grupę Operacyjną 
„Polesie”. 

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Kalendarz Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni 

na 2018 rok

Od trzech lat Muzeum Marynarki Wojen-
nej wydaje unikatowe kalendarze,  

prezentujące archiwalne zdjęcia ze zbiorów 
własnych lub malarstwo marynistyczne. 

Na kartach kalendarzy były już fotografie 
przedstawiające okręty i ich załogi, a także 
narodziny ORP „Błyskawica” – jednego  
z najsłynniejszych niszczycieli II wojny świa-
towej. W tym roku, do rąk kolekcjonerów  
i miłośników polskiej MW, trafia drugi albu-
mowy kalendarz z pracami Adama Werki.

Trzynaście reprodukcji – opatrzonych  
opisami – oraz karta poświęcona autorowi, 
stanowi o unikatowości wydania (wydruko-
wano zaledwie 500 egzemplarzy). Zatem można 
powiedzieć, że to seria kolekcjonerska.
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Pod koniec października, w Gdyni rozegrano mistrzostwa 
Marynarki Wojennej w futsalu. Zawodnicy wykazali się dużą 
ambicją i hartem ducha, rywalizując o główne trofeum.

Mistrzostwa w futsalu

W zawodach piłkarskich, rozgry-
wanych w systemie „każdy  
z każdym”, zmagały się 
cztery drużyny piłkarskie. 

Na parkiecie hali sportowej gdyńskiej  
3. Flotylli Okrętów walczyły reprezenta-
cje: 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża, Brygady Lotnictwa MW/Zespołu 
Zarządzania Wsparciem Teleinformatycz-
nym i 6. Ośrodka Radioelektronicznego/
Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficz-
nego. O miejscu na podium decydowała 
suma punktów zdobytych w poszczegól-
nych meczach. 

Najwięcej punktów w rywalizacji, bo aż 15, 
uzyskała drużyna 6. Ośrodka Radioelektro-
nicznego/Dywizjonu Zabezpieczenia Hydro-

graficznego, przed drużyną Brygady Lotnic-
twa MW/Zespołu Zarządzania Wsparciem 

Teleinformatycznym (10 pkt.). Trzecie miej-
sce zajęli piłkarze 3. Flotylli Okrętów,  
z dorobkiem 8 pkt. 

Najlepszym strzelcem mistrzostw okazał 
się st. mar. Mateusz Wachowiak, zdobywając 
9 bramek. Z kolei najlepszym zawodnikiem 
turnieju został st. mar. Błażej Bonk, a naj- 
skuteczniejszym bramkarzem mistrzostw 
wybrano st. mar. Tomasza Tramowskiego. 

Rozgrywki wpisują się w całoroczny cykl 
zawodów w sporcie powszechnym, w których 
uczestniczą marynarze z całego Wybrzeża. 
Futsal to zespołowa gra sportowa, odmiana 

piłki nożnej, rozgrywana w hali przez nie 
większe niż pięcioosobowe zespoły – jej 
nazwa pochodzi od portugalskiego  
futebol de salão oraz hiszpańskiego fútbol 
sala lub fútbol de salón.

Sport jest jednym z filarów komplekso-
wego procesu szkolenia w polskich siłach 
morskich. Stanowi integralną część kultury 
fizycznej w Wojsku Polskim. Jest także 
istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej, 
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz 
integracji środowiska wojskowego. 

Panu kmdr. por. rez. Krzysztofowi Szajerce
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

OJCA

składa szef, kadra i pracownicy wojska
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Pani Urszuli Zalewskiej oraz całej Rodzinie
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

kpt. mar. w st. spocz. Jerzego Zalewskiego

składają koleżanki i koledzy 
z redakcji czasopisma MW „Bandera”

por. mar. Anna Sech 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Pani Bożenie Białek
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA

składa dowódca COM-DKM  
wraz z podległą kadrą i pracownikami RON

Panu kontradmirałowi dr. Czesławowi Dyrczowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MATKI

składa szef, kadra i pracownicy wojska
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Na pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”, 1 września,  
odbyła się uroczysta promocja, na pierwszy stopień oficerski, 
dwudziestu dwóch absolwentów Akademii Marynarki 

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni . 
Obecny był Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz 

szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, który przekazał 
list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy oraz broń białą – Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej. 

Aktu mianowania dokonał szef Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego gen. broni Leszek Surawski. Zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym, jako pierwszy oficerskie szlify otrzymał prymus – 
bosman podchorąży Dawid Richert. 

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna MW oraz 
Kompania Reprezentacyjna MW. Kompania honorowa Akademii 
Marynarki Wojennej zaprezentowała się w strojach historycznych.

Absolwenci otrzymali kordziki oficerskie z rąk rektora-komendanta 
AMW kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta. Promocja oficerska 
jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego oficera. To dziś 
zaczyna się nowy rozdział w Waszym życiu, od dziś zapisujecie swoją 
kartę od nowa. Przed Wami ciężka i wymagająca służba dla Ojczyzny – 
podkreślił rektor-komendant.

Schodząc z pokładu historycznego niszczyciela, nowo mianowani 
oficerowie Marynarki Wojennej otrzymali swój pierwszy świst trapowy. 
Ceremonię zakończył uroczysty przemarsz pododdziałów.
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Promocja absolwentów AMW
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