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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

zdjęcie na okładce:  
Marian Kluczyński

 Szanowni Czytelnicy

ORP „Generał Tadeusz Kościuszko”, dołączając do 
stałego zespołu okrętów NATO na Morzu 
Śródziemnym, przez dwa miesiące prowadził 
działania związane z kryzysem migracyjnym. 

Polskiej fregacie powierzono zadanie monitorowania napływu uchodźców do 
Europy, a także zwalczania przemytników tysięcy migrantów wysyłanych na 
łodziach i pontonach, głównie na włoskie wybrzeża. Artykuł na temat tej misji 
można znaleźć w aktualnym wydaniu „Bandery”. 

W lipcu obchodziliśmy święto Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej i 60. rocznicę 
lądowania pierwszego samolotu na lotnisku w Siemirowicach. Wewnątrz naszego 
czasopisma zamieściliśmy fotoreportaż z uroczystych obchodów święta lotników 
w marynarskich mundurach. Zamieściliśmy również wywiad z komandorem pilotem 
Andrzejem Szczotką, dowódcą 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Dowódca opowiada 
o zadaniach bazy i udziale żołnierzy, którzy w niej służą, w akcjach transportu ludzkich 
organów do przeszczepu.

Sierpień był miesiącem, w którym obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. 
Fotoreportaż z obchodów tej uroczystości w Marynarce Wojennej również można 
obejrzeć w niniejszym numerze „Bandery”.
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Bandera
W lipcu rozpoczęły się testy armaty 35 mm typu KDA zamontowanej na ORP „Kaszub”. Ma być docelowo zamontowana na 

ORP „Kormoran”. 
Armata jest wykonana na licencji szwajcarskiej firmy Oerlikon-Contraves. Właścicielem licencji jest „PIT-Radwar”, a jej producentem 

Huta Stalowa Wola S.A.
Armata może występować zarówno w wersji morskiej jak i lądowej. Naszym zadaniem było przygotowanie wersji morskiej do pracy 

na okręcie – wyjaśnia kmdr por. dr inż. Stanisław Milewski z Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Akademii Marynarki 
Wojennej. Głównym zadaniem systemu uzbrojenia opartego na 35 mm armacie i wykorzystującego głowicę śledzącą ZGS158 jest 
obrona powietrzna okrętu. 

Cechą charakterystyczną armaty jest dwustronne zasilanie w amunicję, co pozwala na zamienne stosowanie różnego rodzaju amunicji, 
na przykład podkalibrowej i klasycznej oraz jej dobór do konkretnych zadań ogniowych. Ciekawe jest również to, że armata będzie 
przygotowana do stosowania amunicji programowalnej, to znaczy takiej, której elementem rażącym są subpociski – o ukierunkowanym 
torze lotu – powstałe po rozcaleniu pocisku w „zaprogramowanej” odległości do celu. 

Testy armaty KDA
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Komandor dypl. pil. Andrzej SzczotkA jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, gdzie w 1986 roku ukończył 4-letnie 
studia inżynierskie na kierunku pilotażu samolotu odrzutowego. Dwukrotnie studiował także w Akademii Marynarki Wojennej. W 2000 roku ukończył 
wyższe studia dowódczo–sztabowe, a w 2006 roku studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i dowodzenie. 
Karierę lotnika morskiego rozpoczął w 34. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, gdzie pod koniec 1986 roku został wyznaczony na stanowisko pilota. 
Następnie pełnił obowiązki starszego pilota, a od 1992 roku − dowódcy klucza. Po 4 latach dowodzenia kluczem został starszym nawigatorem  
w 1. Dywizjonie Lotniczym. Jednocześnie zaangażował się w organizację programu wymiany eskadr między dywizjonem wyposażonym w samoloty 
MiG-21Bis i MiG-21UM a 2. Skrzydłem Lotnictwa Morskiego Niemiec w Eggebeck − wykorzystującym samoloty uderzeniowe Tornado. W ramach tego 
programu zrealizowano cykl wspólnych ćwiczeń polskich i niemieckich lotników morskich, odbywających się zarówno w Gdyni jak i w Eggebeck.  
Od 2001 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy dywizjonu, a po jego przeformowaniu – zastępcy dowódcy 28. Puckiej Eskadry Lotniczej.  
W kwietniu 2004 roku związał się z Dowództwem BLMW, gdzie początkowo został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji szkolenia lotniczego. 
Jeszcze w tym samym roku awansował do stopnia komandora porucznika i objął obowiązki szefa szkolenia brygady. Po kolejnych 4 latach służby 
został zastępcą dowódcy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Jednocześnie został awansowany na stopień komandora. Pełniąc 
obowiązki na tym stanowisku wielokrotnie podejmował inicjatywy społeczne, między innymi na rzecz fundacji wspierających leczenie ciężko chorych 
dzieci. Koordynował również organizację transportu lotniczego zespołów medycznych z organami do przeszczepu, który był realizowany w ramach 
„Akcji Serce”. W marcu 2015 roku, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, objął obowiązki dowódcy 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. 
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Z sercem na pokładzie

K iedy zaczęła się Pana przygoda 
z lotnictwem?

W 1982 roku, jako absolwent Liceum  
Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, wymy-
śliłem sobie, że pójdę do Szkoły Orląt. Cztery 
lata później miałem promocję oficerską. Lata-
łem wówczas samolotami TS-11 i samolotami 
typu Lim-6.

Ile godzin spędził Pan w powietrzu?
Ogólny mój nalot to 2700 godzin, w tym 

około 1000 godzin w samolotach naddźwięko-
wych. 

Obecnie lata Pan „Bryzami”. Pilotaż 
tych maszyn jest zupełnie inny niż 

w wypadku odrzutowców…
Samoloty odrzutowe są prowadzone prak-

tycznie przez jednego pilota. W „Bryzach” 
skład załogi to minimum trzy osoby − dwóch 
pilotów i technik. Podczas wykonywania  
zadań patrolowo-rozpoznawczych jest jeszcze 
dwóch lub trzech nawigatorów, wtedy pod-
czas wykonywania zadania załogą dowodzi 
nawigator-oficer taktyczny. 

No i dochodzi jeszcze specyfika latania 
nad morzem. 

Wykonywanie lotów nad morzem, zwłasz-
cza w nocy i podczas złych warunków atmos-
ferycznych, wymaga bardzo dużego skupienia. 
Brakuje wówczas wzrokowych punktów od-
niesienia. Dotyczy to zarówno śmigłowców jak 
i samolotów patrolowych. 

Często bierze Pan udział w akcjach 
transportu organów do przeszczepu?

Kilka razy w roku. Kiedy byliśmy podpo-
rządkowani Dowództwu Marynarki Wojennej, 
zadania w ramach „Akcji Serce” realizowali-
śmy wyłącznie we współpracy ze szpitalem 
kardiochirurgii w Gdańsku  i na polecenie  
Dowódcy Marynarki Wojennej. Obecnie, po 
zmianach struktur w Siłach Zbrojnych, realizu-
jemy zadania, które przydziela nam Centrum 
Operacji Powietrznych i współpracujemy ze 
wszystkimi szpitalami na terenie Polski, które 
potrzebują organów do przeszczepu. 

Jakie warunki muszą być spełnione, 
żeby maszyna mogła wziąć udział  

w takiej akcji?
Żeby zrealizować takie zadanie, nie wystar-

czy jedynie dobra chęć. Przede wszystkim 
trzeba dysponować odpowiednim statkiem po-

Z komandorem pilotem Andrzejem Szczotką, dowódcą 44. Bazy Lotnictwa 
Morskiego, rozmawia Tomasz Gos.

wietrznym − czyli takim, który może w bez-
pieczny sposób przetransportować dany organ 
do przeszczepu oraz bezpiecznie wylądować 
na lotnisku − a jak wiadomo, nie wszystkie  
lądowiska są przystosowane do przyjęcia stat-
ków powietrznych każdego typu. Czasami do 
dyspozycji mamy tylko lądowiska przyszpi-
talne, na których mogą lądować jedynie śmi-
głowce. Potrzebne są też odpowiednie warunki  
atmosferyczne i odpowiednio wyszkolona  
załoga, która w danej chwili może podjąć się 
wykonania takiego zadania. 

Zanim więc otrzymamy polecenie wykona-
nia tego typu zadania, dostajemy zapytanie 
o możliwość jego realizacji. Na przykład, 
wczoraj o godzinie 17. z Centrum Operacji  
Powietrznych otrzymaliśmy zapytanie doty-
czące możliwości transportu organu do prze-
szczepu. Wspólnie z dowódcą BLMW prze-
analizowaliśmy warunki atmosferyczne 
i stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie wykonać 
takie zadanie. Weszliśmy w kontakt z ordyna-
torem, który koordynował tę akcję z ramienia 
szpitala i ustaliliśmy szczegóły całej operacji. 
O godzinie 21. wystartowaliśmy „Bryzą” (któ-
rą dowodziłem) z Babich Dołów do Warszawy, 
żeby stamtąd zabrać ekipę lekarzy. Wróciliśmy 
z nimi do Gdańska, po organy do przeszczepu, 
i ponownie polecieliśmy z nimi do Warszawy. 
O godzinie 6. zakończyliśmy akcję powrotem 
na lotnisko w Babich Dołach. 

Czy Brygada Lotnictwa Marynarki 
Wojennej bierze udział także w innych 

akcjach organizowanych przez instytucje 
cywilne?

Braliśmy też udział w akcji „Spełnienie ma-
rzeń”. W jej ramach zrealizowaliśmy marzenie 
chłopca chorego na białaczkę, który marzył 
o tym, żeby być członkiem załogi podczas lotu 
samolotem nad Bałtykiem. Po tym locie utrzy-
mywaliśmy bliski kontakt z nim i z jego rodzi-
ną. Niestety, Wojtuś zmarł po kilku operacjach. 

Jakie zadania wykonuje 44. Baza 
Lotnictwa Morskiego?

44. Baza Lotnictwa Morskiego jest bardzo 
specyficzną jednostką. Jako jedyna w Polsce 
bazuje jednocześnie na dwóch lotniskach: 
w Siemirowicach i w Darłowie. Na lotnisku 
w Siemirowicach stacjonują dwa typy samolo-
tów An-28 – rozpoznawczy An-28B1R oraz 

monitoringu ekologicznego An-28E. W Darło-
wie stacjonują śmigłowce – śmigłowiec ZOP  
Mi-14PŁ oraz śmigłowce ratownicze  
Mi-14PŁ/R i W-3RM „Anakonda”. Posiadamy 
również śmigłowce transportowe starszego  
typu Mi-2. Zakres zadań jakie wykonujemy 
jest więc bardzo szeroki: od transportu  
medycznego, przez transport sprzętu i ludzi, 
a także monitoring ekologiczny i akcje ratun-
kowe, do patrolowania oraz zwalczania okrę-
tów podwodnych. Samoloty wskazują także  
cele dla Okrętowej Grupy Uderzeniowej oraz 
Lotniczej Grupy Uderzeniowej. Współpracuje-
my również z Morską Jednostką Rakietową, 
która stacjonuje w Siemirowicach. 

W zeszłym roku wykonaliśmy około stu  
lotów rozpoznawczych. To bardzo dużo, tym 
bardziej że maszyny An-28B1R nie należą już 
niestety do najnowocześniejszych. Oprócz tego, 
w ciągu miesiąca wykonujemy około czterech 
monitoringów ekologicznych oraz prowadzimy 
szkolenie młodych pilotów i nawigatorów. Jak 
widać, mocno eksploatujemy nasze „Bryzy”. Są 
one systematycznie modernizowane.

A śmigłowce?
Ze śmigłowcami mamy większy pro-

blem. Chodzi głównie o śmigłowce Mi-14,  
które bardzo dobrze sprawdziły się zarówno 
w akcjach ratowniczych jak i w ZOP, ale nie-
stety kończy się im resurs. Oznacza to, że jeśli 
nie dostaniemy nowych maszyn, to za jakiś 
czas nie będziemy mogli wykonywać większo-
ści zadań związanych z ratowaniem ludzi.

Jak Pan ocenia poziom wyszkolenia 
kadry w naszym lotnictwie morskim?

Poziom wyszkolenia całego naszego lotnic-
twa wojskowego nie odbiega od poziomu  
wyszkolenia kolegów z NATO. 

Co zaliczyłby Pan do największych 
wyzwań w trakcie służby?

Dużym wyzwaniem było latanie odrzutow-
cami MIG-21 nad Morzem Północnym w dru-
giej połowie lat 90., gdzie nie mieliśmy żadne-
go zabezpieczenia nawigacyjnego, oprócz  
własnej busoli. Musieliśmy też wrócić na lotni-
sko, nie wykorzystując sprzętu nawigacyjnego. 
Nie widząc pasa startowego, musieliśmy wyko-
nać krąg i wylądować. Myślę, że to było jedno 
z największych wyzwań w czasie mojej całej 
służby lotniczej.
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Trzy dni w dr yfującej tratwie
W dniach 16-19 sierpnia ORP „Grom” 

zabezpieczał szkolenie z długotrwa-
łego przebywania w tratwie ratunkowej, któ-
rego uczestnikami było 4 instruktorów SERE 
(Survival Evasion Resistance Escape) z Woj-
skowego Ośrodka Szkolenia Kondycyjnego 
w Zakopanem.

Celem szkolenia było przyswojenie nie-
zbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, 
która umożliwi żołnierzom przetrwanie 
w ekstremalnie trudnych warunkach pod-
czas symulowanej katastrofy lotniczej.

Ćwiczący spędzili ponad trzy doby w tra-
twie ratunkowej na Zatoce Gdańskiej. Epi-
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12 sierpnia komandor podporucznik 
Michał Bramko został dowódcą 

ORP „Piast” i dowódcą grupy ratownictwa 
morskiego. Otrzymał także akt mianowania 

Nowy dowódca grupy ratownictwa morskiego

zod szkoleniowy zakładał katastrofę lotni-
czą, podczas której rozbitkowie lądują na te-
rytorium nieprzyjaciela. Na tratwie ratunko-
wej znalazło się trzech instruktorów, a na 
jednoosobowej łodzi lotniczej żołnierz, któ-
ry wcielił się w rolę pilota. Choroba morska, 
minimalna ilość snu, niewielkie porcje  
jedzenia w postaci kapsułek żywnościowych 
oraz wody – z takimi trudnościami zmierzyli 
się żołnierze z zakopiańskiego ośrodka.  
Instruktor z łodzi, po jednej dobie, został 
podjęty przez śmigłowiec ratowniczy 
z Gdyni-Babich Dołów. Trzej pozostali mu-
sieli zostać na wodzie kolejne dwa dni.

COMSUBBALTIC − porozumienie Polski i Niemiec

28 czerwca w Rostocku (Niemcy) 
zostało podpisane porozumienie 

w sprawie ustanowienia niemiecko-polskiego 

na stopień komandora porucznika.
Uroczyste objęcie obowiązków odbyło się 

zgodnie z marynarską tradycją i ceremonia-
łem, podczas pobytu okrętu na morzu, 
w obecności dowódcy Dywizjonu Okrętów 
Wsparcia i zaproszonych gości. W trakcie 
kilkugodzinnego wyjścia na wody Zatoki 
Gdańskiej, zdający i przyjmujący obowiązki 
przekazali sobie dowodzenie okrętem pod-
czas uroczystej zbiórki załogi na rufie okrętu. 
W swoim przemówieniu odchodzący dowód-
ca kmdr por. Grzegorz Zięba podziękował 
załodze za jej wkład w realizację zadań, jakie 
stawały przed okrętem w ciągu ostatnich 
siedmiu lat, gdy był jego dowódcą. 

Obejmujący obowiązki kmdr por. Michał 

ośrodka kierowania i kontroli działań okrę-
tów podwodnych, tzw. COMSUBBALTIC. 
Oficer COM-DKM kmdr por. Grzegorz  
Chomicz. był jednym z członów polskiej  
delegacji.

Sygnatariuszami dokumentu byli:  
Inspektor MW z DG RSZ kontradmirał  
Mirosław Mordel, który przewodniczył  
polskiej delegacji i jego odpowiednik −  
Inspektor MW Niemiec wiceadmirał Andreas 
Krause. Działalność COMSUBBALTIC, 
ukierunkowana głównie na zapewnienie bez-
pieczeństwa działań okrętów podwodnych, 
pozytywnie wpłynie na poziom kierowania 
i kontroli oraz zarządzania polskimi okrętami 
podwodnymi w morzu przez dowódcę  

Bramko podziękował przełożonym za zaufa-
nie jakim go obdarzyli i zapewnił, że dołoży 
wszelkich starań, aby dzieło jego poprzedni-
ków było dalej tak dobrze kontynuowane. 
Podkreślił także, że odchodzący dowódca za-
wiesił poprzeczkę bardzo wysoko, ale dosko-
nałe wyszkolenie i profesjonalizm załogi na 
pewno pozwolą okrętowi osiągnąć postawio-
ne przed nim cele. 

Kmdr por. Michał Bramko otrzymał, z rąk 
dowódcy dywizjonu kmdr. Alberta Figata, 
„znak dowódcy okrętu”. Kmdr por. Grzegorz 
Zięba, na pamiątkę dotychczasowej służby na 
stanowisku dowódcy okrętu ratowniczego 
ORP „Piast”, otrzymał od załogi „znak do-
wódcy okrętu”. 

Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 
Komponentu Morskiego (COM-DKM).

Ośrodek usytuowany w Glücksburgu, 
a docelowo w Rostoku (Niemcy), będzie  
odpowiedzialny za: kierowanie operacyjne 
(OPCON) wydzielonymi siłami podwodny-
mi Niemiec i Polski, zapewnienie bezpie-
czeństwa działań i pływania okrętów pod-
wodnych na akwenie Morza Bałtyckiego, 
sprawowanie kontroli nad łącznością z okrę-
tami podwodnymi i utrzymanie gotowości 
do inicjowania działań ratowniczych w wy-
padku zaistnienia sytuacji alarmowych pod-
czas działań okrętów podwodnych. Służbę 
w ośrodku, rotacyjnie, będą pełnić polscy 
oficerowie MW. 

Instruktorzy SERE z Wojskowego Ośrodka 
Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem 
po raz pierwszy przeszli tego typu ćwiczenia 
na morzu. Zdobytą wiedzę i doświadczenie 
będą mogli przekazać lotnikom szkolącym 
się w ich ośrodku.
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Z bólem przyjęliśmy wiadomość, że 8 lipca odszedł na 
wieczną wachtę człowiek o szlachetnym sercu − zasłużony 
oficer Marynarki Wojennej, dziennikarz, propagator spraw 
marynarskich i morskich − kmdr w st. spocz. Jerzy Koziarski. 
Żegnamy więc wspaniałego człowieka, zasłużonego oficera, 
publicystę i społecznika. Był niezwykle pracowitym 
i zaangażowanym na rzecz promowania morskiego rodzaju 
sił zbrojnych oraz patriotycznego wychowania młodzieży, 
a przy tym bardzo uczynnym i skromnym człowiekiem. Spod 
jego skrzydeł wyszło wielu znakomitych publicystów, 
późniejszych autorów książek marynistycznych − także 
autor tych wspomnień, u Jego boku szlifował swój 
dziennikarski warsztat. 

Zmarły pochodził z Żyrardowa. 
Marynarski mundur założył jesienią 
1947 roku. Przez blisko 3 lata był 
członkiem załogi okrętu hydrograficz-

nego ORP „Żuraw”. Już w początkowym 
okresie służby dał się poznać jako dobry żoł-
nierz, a ponadto wykazał zdolności dzien- 
nikarskie. Jak twierdził, o dziennikarstwie ma-
rzył od najmłodszych lat. Dzięki wojsku miał 
okazję do realizacji tej pasji. Zrobił maturę 
i ukończył studia, także dziennikarskie. Związał 
się na stałe z Marynarką Wojenną i z Gdynią, 
ale sercem był także w rodzinnym Żyrardowie, 
przybliżając jego mieszkańcom sprawy mor-
skie. Na początku swojej służby wojskowej  
zadebiutował artykułem „Jeden dzień na  
okręcie”, napisanym na konkurs ogłoszony 
przez redakcję „Polski Zbrojnej”. Zdobył II 
nagrodę i zyskał uznanie fachowców dzien- 
nikarskiego rzemiosła oraz możliwość realizo-
wania tej profesji, nosząc marynarski mundur. 
Nim trafił do nowo powstającej gazety dla ma-
rynarzy, był jej współpracownikiem. W redak-
cji przeszedł przez wszystkie szczeble dzienni-
karskiej kariery – od praktykanta redakcyjnego, 
do redaktora naczelnego. Przez 17 lat kierował 
redakcją tygodnika Marynarki Wojennej 
„Bandera”. Po 43 latach służby w MW zosta-
wił setki artykułów, reportaży, wywiadów, 
sprawozdań z podróży morskich i lądowych, 
felietonów, recenzji, opowiadań, noweli, hu-
moresek, anegdot i fotografii. W dorobku pu-
blicystycznym ma także cenne pozycje książ-
kowe. Jako że był dobrym obserwatorem i do-
ciekliwym dziennikarzem, szybko stał się 
znawcą obyczajowości ludzi morza i ceremo-

niału morskiego. Swoją wiedzą chętnie dzielił 
się z innymi, podczas spotkań i przenosząc to 
na papier. Był m.in. współautorem książek − 
„Zwyczaje i ceremoniał morski” (Wydawnic-
two Morskie, Gdańsk 1972) oraz „Ceremoniał 
morski i etykieta jachtowa” (Oficyna Wydaw-
nicza ALMAPRESS, Warszawa 1996). Za 
działalność publicystyczną w prasie wojskowej 
i cywilnej oraz publikacje propagujące obycza-
jowość marynarską, w 1973 roku, został  
uhonorowany doroczną nagrodą ministra  
Obrony Narodowej.

Zmarły komandor ma też szczególne zasługi 
w dziele patriotycznego i morskiego wychowa-
nia młodzieży. Sprawił m.in., że Marynarka 
Wojenna objęła patronat nad wodniackimi dru-
żynami Hufca ZHP w Żyrardowie. Organizo-
wał wyjazdy oficerów na spotkania z wodnia-
kami. Oczywiście, sam dawał przykład. Zapra-
szał młodych żyrardowian na okręty Marynarki 
Wojennej i zapewniał im możliwość udziału 
w szkoleniowych rejsach po Bałtyku. Dzięki 
Jego zaangażowaniu młodzi żyrardowianie po-
znawali życie i służbę 
marynarzy oraz oswa-
jali się z „wielką wo-
dą”. Komandor Jerzy 
Koziarski przyczynił 
się również do powsta-
nia struktur organiza-
cyjnych Ligi Morskiej 
w Żyrardowie i wspie-
rał rozwój działalności 
tej organizacji. Tam-
tejszej młodzieży do-
starczał wiedzę o mor-
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Żegnaj przyjacielu, komandorze, społeczniku…
skim rodzaju sił zbrojnych oraz o morzu.  
Wykorzystywał do tego nie tylko swój udział 
w spotkaniach, czy łamy „Bandery”, ale także 
„Życie Żyrardowa”. Był dobrym ambasadorem 
swojego rodzinnego miasta. Nie ograniczał się 
do spraw patriotycznych i morskich, ale przy-
bliżał też młodym mieszkańcom Żyrardowa 
przedwojenne dzieje miasta. Jego wspomnie-
nia, zapamiętane z dzieciństwa, trafiły też na  
łamy książki „Powroty na łowiska wspomnień”. 
Z jego inicjatywy i zaangażowania, w 1979 r. 
jeden ze statków handlowych otrzymał nazwę 
„Żyrardów”. Kmdr Jerzy Koziarski, jako jedyny 
oficer naszego rodzaju sił zbrojnych, został  
Honorowym Obywatelem Miasta Żyrardów.

Miał jeszcze wiele ambitnych planów. Cho-
ciaż dopadła Go choroba, nie poddawał się, 
walczył, próbował ją pokonać i realizować to, 
co zostało do wykonania. Nie udało się!

Żegnaj Przyjacielu!

Marian Kluczyński

8 lipca, w wieku 87 lat, odszedł na wieczną wachtę

kmdr w st. spocz. Jerzy KOZIARSKI 

zasłużony oficer, publicysta, wieloletni redaktor naczelny  
czasopisma Marynarki Wojennej „Bandera”.  

Honorowy Obywatel rodzinnego miasta Żyrardów.

Łączymy się w bólu z pogrążoną w smutku rodziną 
Redakcja 
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Fregata rakietowa ORP „Generał Tadeusz Kościuszko” (FRR-273) 
prowadzi działania związane z kryzysem migracyjnym na Morzu 
Śródziemnym. Operacja potrwa dwa miesiące i przede wszystkim 
będzie polegać na wspieraniu Grecji i Turcji. 

Z ałoga polskiej fregaty liczy ponad 
200 osób (oprócz marynarzy są tak-
że piloci i nawigatorzy pokładowego 
śmigłowca Kaman SH-2G oraz per-

sonel techniczny i medyczny). Okrętem dowo-
dzi kmdr por. Maciej Matuszewski.

Dla Polskiej Marynarki Wojennej obecna  
misja fregaty rakietowej nie jest pierwszą tego 
rodzaju operacją w tym rejonie świata. W la-
tach 2006-2008, w ramach zespołu SNMG1, na 
morzach Śródziemnym i Czarnym operowała 
siostrzana fregata ORP „Gen. K. Pułaski” 
(FRR-272). Na jej pokładzie również stacjono-
wał śmigłowiec ZOP Kaman SH-2G. Maryna-

rze i lotnicy brali wówczas udział w misji pod 
kryptonimem „Active Endeavour”.

W siłach NATO
ORP „Gen. T. Kościuszko” opuścił Port  

Wojenny Gdynia 29 czerwca i dołączył do sta-
łego zespołu okrętów NATO. Jednostkom tej 
grupy operacyjnej – w skład której wchodzą 
m.in. okręty: Niemiec, Turcji, USA i Wielkiej 
Brytanii – powierzono zadanie monitorowania 
napływu uchodźców do Europy, a także zwal-
czania przemytników tysięcy migrantów wysy-
łanych na łodziach i pontonach, głównie na wy-
brzeża włoskie. Polska jednostka znalazła się 

w podzespole, do którego należy m.in. kanadyj-
ska fregata rakietowa HMCS „Charlottetown”.

Podczas postoju na Sycylii, na pokładzie fre-
gaty był obecny m.in. ambasador RP we  
Włoszech − Tomasz Orłowski. Wyjaśniał, że 
kwestia ochrony granic, w tym morskiej, od  
początku była traktowana przez Polskę za  
podstawowe wyzwanie, jakie stoi przed Unią 
Europejską. Polska MW uczestniczy w tym za-
daniu, w ramach współpracy z innymi krajami, 
przede wszystkim na szlaku bałkańskim.

Operacja NATO ma na celu ochronę granicy 
morskiej oraz zwalczanie przemytu ludzi. Trze-
ba pamiętać, że częścią procedury przemytu 

Bohaterowie dnia

Podczas postoju w bazie Augusta załoga ORP „Gen. T. Kościuszko” dowiedziała się o katastrofie kolejowej we Włoszech, w której zginęło 27 osób, 
a ponad 50 zostało rannych. Załoga okrętu przygotowywała się wówczas do pierwszych zadań w ramach misji zespołu SNMG2. Natychmiast po 
oficjalnym komunikacie o tragedii, chęć oddania krwi zadeklarowała spora grupa marynarzy, do których przyłączyli się także lotnicy i obsługa 
śmigłowca pokładowego Kaman SH-2G. Ostatecznie okazało się, że pomoc nie jest konieczna, jednak postawę Polaków zauważyły i doceniły włoskie 
media. Polacy nieoczekiwanie stali się więc medialnymi bohaterami dnia. 

Śródziemnomorska misja
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Komandor por. Matuszewski podkreśla, że  
misja ma charakter polityczno-humanitarny  
i zadaniem załogi fregaty nie jest prowadzenie 
jakichkolwiek operacji agresywnych, a jedynie 
wsparcie sojuszników (Grecji i Turcji). 

W trakcie patrolu w rejonie Morza  
Egejskiego, w nocy z 10 na 11 sierpnia 2016 
roku. ORP „Gen. T. Kościuszko” wykrył łódź 
płynącą bez świateł nawigacyjnych w kierunku 
wyspy Lesbos. Dalsza obserwacja wykazała, że 
na jednostce o długości zaledwie kilku metrów 
przebywa kilkadziesiąt osób. Ze względu na 
przeładowanie pontonu, warunki meteoro- 
logiczne oraz ukształtowanie wybrzeża wyspy 
Lesbos, ich bezpieczne lądowanie w Grecji  
budziło poważne wątpliwości. Okręt  
niezwłocznie naprowadził na pozycję greckie  
i tureckie jednostki straży przybrzeżnej oraz 
FRONTEX’u (organizacja policyjna UE).  
W wyniku podjętych działań, grecka straż  
przybrzeżna podjęła 44 nielegalnych imigran-
tów z Bliskiego Wschodu, w tym 13 kobiet  
i 2 dzieci.

Sławomir J. Lipiecki

nież umiejętność odpierania ataków szybkich 
łodzi motorowych podczas przejścia morzem 
i postoju na kotwicowisku. Stopień zagrożenia 
ze strony szybkich, wyładowanych materiałami 
wybuchowymi lub uzbrojonymi ludźmi, łodzi 
motorowych jest obecnie bardzo wysoki. Pol-
ska fregata może skutecznie zabezpieczać rejon 
działań lub być bazą dla wojsk specjalnych. Nie 
mniej istotną kwestią jest kontrola żeglugi.  
Załoga ORP „Gen. T. Kościuszko” może m.in. 
sprawdzać podejrzane jednostki cywilne, za po-
mocą łodzi okrętowej z grupą abordażową na 
pokładzie (z ang. „Boarding Team”).

Marynarze stale monitorują sytuację na  
morzu i ruch łodzi z uchodźcami. Z założenia 
mają przeciwdziałać przemytowi ludzi drogą 
morską. W razie bezpośredniego zagrożenia 
dla okrętu i jego załogi, mogą zostać podjęte 
niezbędne − czynne działania obronne. Odno-
sząc się do walki z przemytem ludzi, dowódca 
fregaty oświadczył: Głównie mamy prowadzić 
monitoring, wykrywać i śledzić. Nie będziemy 
do nikogo strzelać. 

Generalnie osoby podejrzane o uprawianie 
tego typu procederu zostaną aresztowane 
i przekazane odpowiednim władzom. Jeśli będą 
w posiadaniu broni, zostanie ona im odebrana. 

b a n d e r a

migrantów jest pozostawianie rozbitków na mo-
rzu, których potem ratują okręty naszych kra-
jów – mówi ambasador T. Orłowski.

Podczas przejścia z Gdyni do hiszpańskiej 
Roty, a potem na Sycylię, załoga fregaty ćwi-
czyła m.in. procedury OPA (obrony przeciw-
awaryjnej) stosowane na wypadek pożaru lub 
przebicia kadłuba. Z kolei załoga śmigłowca 
Kaman SH-2G doskonaliła technikę startów 
i lądowań na pokładzie okrętu oraz procedury 
związane z załadunkiem torped ZOP.

Problem migracyjny
Kiedy fregata stacjonowała w Auguście, 

trwała tam operacja przyjęcia prawie 400 mi-
grantów, którzy zostali uratowani przez okręt 
norweski. Wśród uchodźców, którzy zeszli na 
ląd, było 20 kobiet z małymi dziećmi.

Na pokładzie ORP „Gen. T. Kościuszko” 
przebywają dodatkowe służby medyczne, goto-
we pomóc migrantom, co jednak wymaga sto-
sowania złożonych procedur. Poza tym, okręt 
nie ma możliwości zatrzymania migrantów na 
pokładzie dłużej niż 48 godzin. Zdaniem  
dowódcy okrętu, w praktyce cała operacja jest 
dalece bardziej skomplikowana: 

Okręt jest przygotowany do udzielania pomo-
cy migrantom, ale naszym zadaniem nie jest 
przyjmowanie ich na pokład. Byłoby to możliwe 
jedynie wtedy, gdy wystąpi bezpośrednie zagro-
żenie ich życia. W normalnych okolicznościach 
musimy zawiadomić unijną agencję graniczną 
Frontex lub władze Grecji czy Turcji, a  ich straż 
przybrzeżna zajmie się tymi ludźmi – mówi do-
wódca fregaty kmdr por. Maciej Matuszewski.

Teoretycznie, fregata jest przygotowana na 
to, by zabrać na pokład 100 dodatkowych osób. 
Jednak na morzu nie ma takich limitów i jeśli 
zaistnieją ważne okoliczności, przyjętych może 
zostać nawet 500 migrantów, przy czym  
koniecznością będzie jak najszybszy powrót 
jednostki do portu, gdzie ludzie ci zejdą na ląd. 
W takiej sytuacji zadaniem załogi fregaty jest 
także przekazanie miejscowym władzom kom-
pletnej dokumentacji migrantów podjętych na 
pokład (na przykład medycznej).

Zagrożenia asymetryczne
W ramach prowadzonej operacji, załoga 

ORP „Gen. T. Kościuszko” doskonaliła rów-

Z historii fregat Oliver Hazard Perry

ORP „Gen. T. Kościuszko” należy do długiej serii amerykańskich fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry, które zaczęły wchodzić do linii  
w 1977 roku. Okręty tego typu są jednostkami wielozadaniowymi, jednak ich głównym przeznaczeniem jest zwalczanie okrętów podwodnych. 
Wszystkie jednostki budowane poza USA miały wydłużony kadłub (138 m zamiast 135,5 m), natomiast fregaty US Navy zbudowano jako wersje 
krótkie. W późniejszym czasie aż 28 tych jednostek zmodernizowano do wersji z dłuższym lądowiskiem (amer. „long hull”). Umożliwiło to obsługę 
większych i nowocześniejszych śmigłowców ZOP, takich jak SH-60 Seahawk. Ponadto jednostki te otrzymały dużo nowocześniejszych systemów 
kontroli, takich jak LAMPS III, RAST i TACTAS. Polskie fregaty to jednostki „pierwszej serii”, z krótszym kadłubem i systemem LAMPS I. Na ich 
pokładach stacjonują nieco lżejsze śmigłowce ZOP Kaman SH-2G. Ciekawostką jest, że gdy ORP „Gen. T. Kościuszko” chodził jeszcze pod banderą 
wojenną USA, na jego pokładzie kręcono zdjęcia do filmu pt. „Polowanie na Czerwony Październik”.

Fregata odporna na ciosy

Fregaty typu O. H. Perry to wciąż wartościowe jednostki. Dysponują dobrą dzielnością morską, 
rozbudowanym – nowoczesnym napędem, a ich kadłuby są wyjątkowo solidne i odporne na ciosy. 
Podczas tegorocznych manewrów US Navy RIMPAC 2016 na Pacyfiku, w ramach podćwiczenia 
SINKEX (amer. Sinking Exercise) wykonano ćwiczebny atak rakietowy i torpedowy na wycofaną ze 
służby, 1 listopada 2013 r., fregatę rakietową USS „Thach” (FFG 43).

W pozbawioną gotowości bojowej jednostkę (w krótkim czasie) trafiły co najmniej dwie rakiety 
przeciwokrętowe, które jednak nie uczyniły zbyt dużych szkód w samej jej konstrukcji. Duże 
spustoszenie wywołała dopiero podkilowa eksplozja torpedy Mk-48 ADCAP, wystrzelonej z okrętu 
podwodnego. Wybuch nastąpił na rufie i podniósł do góry, na kilka metrów, pokład lotniczy. 
Niemniej jednak żywotność jednostki nadal nie była zagrożona. Druga torpeda Mk-48 trafiła 
w okręt w sekcji dziobowej, na wysokości wyrzutni rakiet Mk-13. Głowica eksplodowała również 
pod kilem jednostki, powodując sporo zniszczeń. Mimo tego fregata jeszcze przez bardzo długi 
czas unosiła się na wodzie. 

W normalnych okolicznościach z tego typu uszkodzeniami mogłyby sobie poradzić drużyny OPA, 
jak to miało miejsce w wypadku siostrzanych fregat − USS „Stark” (trafionej przez dwie irackie 
rakiety przeciwokrętowe Exocet) i USS „Samuel B. Roberts” (okręt wszedł na minę na wodach 
Zatoki Perskiej). W obu wypadkach, mimo odniesienia przez te jednostki dużych uszkodzeń, załogi 
były w stanie uratować swoje okręty, które w dodatku wróciły do bazy o własnych siłach. 
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Dwugodzinny blok pokazów w powietrzu, statyczna wystawa samolotów 
i śmigłowców lotnictwa Sił Zbrojnych, a także uzbrojenia i wyposażenia 
44. Bazy Lotnictwa Morskiego i Morskiej Jednostki Rakietowej to atrakcje, 
jakie przygotowano na tegoroczne obchody święta Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej i 60. rocznicy lądownia pierwszego samolotu 
w Siemirowicach. Wspólnie z lotnikami morskimi świętowało kilka tysięcy 
sympatyków lotnictwa, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Zgodnie z ceremoniałem wojsko-
wym, obchody święta lotnictwa 
morskiego rozpoczęła uroczysta 
zbiórka na płycie lotniska. Wczoraj 

minęła 96. rocznica lotu chor. pil. Andrzeja 
Zubrzyckiego, pierwszego z nowo sformowa-
nej po odzyskaniu niepodległości Bazy  
Lotnictwa Morskiego w Pucku i pierwszego 
lotu samolotu w barwach Marynarki Wojen-
nej. To wydarzenie zapoczątkowało piękną 

historię lotnictwa morskiego w polskiej armii 
i dlatego Gdyńska Brygada Lotnictwa  
Marynarki Wojennej obchodzi swoje święto 
15 lipca. W tym roku mija też 60 lat od lądo-
wania pierwszego samolotu na lotnisku 
w Siemirowicach. Dlatego nasze tegoroczne 
święto obchodzimy na kaszubskiej ziemi, 
w 44. „Kaszubsko-Darłowskiej” Bazie 
Lotnictwa Morskiego – powiedział do zgro-
madzonych na uroczystości kmdr pil. Tadeusz 

Drybczewski, dowódca Brygady Lotnictwa 
MW. W 1956 roku swoje pierwsze kroki sta-
wiali tu lotnicy 15. Samodzielnej Eskadry 
Lotnictwa Rozpoznawczego MW, wyposażo-
nej w samoloty Ił-28. Dzisiaj, ze względu na 
sytuację geopolityczną, znaczenie i liczba  
lotów patrolowych nad Bałtykiem znacznie 
wzrosła. Misje wykonywane przez współczes- 
nych siemirowickich lotników są istotne nie 
tylko dla krajowego, ale i sojuszniczego sys-

60 lat morskich skrzydeł 
w Siemirowicach
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kmdr ppor. Czesław Cichy
rzecznik.blmw@mw.mil.pl
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temu rozpoznania. Równie ważne są ich dzia-
łania na rzecz ochrony środowiska natural-
nego Bałtyku, czy gotowość do prowadzenia 
misji poszukiwawczo-ratowniczych − dodał 
kmdr Drybczewski.

Kolejna edycja dnia otwartego 44. Bazy 
Lotnictwa Morskiego przyciągnęła prawdzi-
we tłumy. Główną atrakcją imprezy był dwu-
godzinny blok pokazów, w których zaprezen-
towały się śmigłowce Mi-24 z Pruszcza 
Gdańskiego, Mi-14PŁ z Darłowa oraz 
W-3RM „Anakonda” z Gdyni-Babich Dołów, 
a także samoloty odrzutowe – MiG-29 z Mal-
borka, para Su-22 ze Świdwina i F-16 z pod-
poznańskich Krzesin. Podniebne show za-
kończył widowiskowy pokaz w wykonaniu 
Zespołu Akrobacyjnego „Orlik” z 42. Bazy 
Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. To była 
jedna z najlepszych imprez, jakie do tej pory 
odbyły się w Siemirowicach. Ci, którzy przy-
byli na dzień otwarty 44. Bazy Lotnictwa 
Morskiego nie mają czego żałować, bo w Sie-
mirowicach pokazano wszystko to, co w na-
szej armii najlepsze. – relacjonowały lokalne 

media. Skala i rozmach tej imprezy imponuje. 
Organizacja wzorcowa! Atmosfera była 
świetna, głęboki ukłon dla wszystkich żołnie-
rzy za organizację właśnie!” – komentowali 
internauci. 

Dla tych, którzy przyszli na święto lotni-
ków morskich przygotowano rzeczywiście 
ciekawy pokaz statyczny. Na płycie lotniska 
zaprezentowano między innymi całą gamę 
statków powietrznych lotnictwa Sił Zbroj-
nych − śmigłowiec wsparcia pola walki W-3PL 
„Głuszec”, szturmowy Mi-24, śmigłowiec 
zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ 
oraz ratowniczy W-3RM „Anakonda”. Samo-
loty były reprezentowane przez szturmowy 
Su-22, myśliwski MiG-29, transportowe Casa 
C-295 i C-130 „Herkules” oraz patrolowe 
„Bryzy” w wersji B1R i B1RM Bis. Prawdzi-
wą gratką dla miłośników lotnictwa był zrekon-
struowany odrzutowiec Lim-6MR numer 101, 
który służył w 7. Pułku Lotnictwa  
Myśliwsko-Szturmowego MW w Siemirowi-
cach oraz samolot TS-11R numer 1918. Ma-
szyna ta przyleciała z Dęblina, ale wcześniej 

służyła w 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego 
MW, a następnie w 3. Dywizjonie Lotniczym 
MW. Zachowała też barwy charakterystyczne 
dla lotnictwa morskiego. Na wystawie sta-
tycznej nie mogło zabraknąć „Białej Damy”, 
czyli „Bryzy”, która barwami nawiązuje do 
samolotów 304. Dywizjonu Bombowego 
„Ziemi Śląskiej” im. księcia Józefa Poniatow-
skiego. Tradycje tej wojennej jednostki kon-
tynuuje obecnie Kaszubska Grupa Lotnicza 
z Siemirowic. Dodatkową atrakcją wystawy 
było uzbrojenie stacjonującej po sąsiedzku 
Morskiej Jednostki Rakietowej.
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Pierwsze wyjście „Kormorana”
Budowany, od kwietnia 2014 roku w Remontowa Shipbuilding w Gdańsku, 
niszczyciel min ORP „Kormoran” − opatrzony numerem burtowym 601 − 
przechodzi już próby morskie. Rozpoczęto je 13 lipca. Do służby  
w 13. Dywizjonie Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety w Gdyni 
(8. Flotylla Obrony Wybrzeża) ma wejść jeszcze w tym roku. 

K ontrakt na budowę tej prototypowej 
jednostki oraz dwóch seryjnych, 
które będą nosić nazwy „Albatros” 
i „Mewa”, Inspektorat Uzbrojenia 

MON podpisał − z konsorcjum: gdańska stocz-
nia Remontowa Shipbuilding, Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki 
Morskiej oraz Stocznia Marynarki Wojennej 
w Gdyni − we wrześniu 2013 r. Jest to drugi 
projekt tej jednostki, dlatego używana jest  
nazwa „Kormoran II”. Pierwsza wersja  
„Kormorana” nie doczekała się realizacji.

„Kormoran II” powstał w zadowalającym 
tempie. Cięcie blach, z francuskiej stali  
amagnetycznej, rozpoczęto w kwietniu 2014 r. 
Rok po podpisaniu kontraktu położono stępkę. 

We wrześniu 2015 r. nastąpiło wodowanie 
i chrzest tej jednostki. Matką chrzestną nowego 
okrętu została wdowa po tragicznie zmarłym 
dowódcy Marynarki Wojennej admirale floty 
Andrzeju Karwecie – Maria Jolanta Karweta. 

Nowy okręt jest przeznaczony do poszuki-
wania i zwalczania min morskich na wodach 
polskiej strefy ekonomicznej oraz działania 
w grupach taktycznych na Bałtyku i Morzu 
Północnym. W tym celu został wyposażony 
w systemy i urządzenia do: poszukiwania, 
klasyfikowania, identyfikowania i niszczenia 
min morskich oraz przeprowadzania jednos-
tek pływających przez akweny zagrożone. 
Będzie mógł prowadzić rozpoznanie torów 
wodnych oraz posiada możliwość stawiania 

min morskich, zarówno pojedynczych jak 
i w zagrodach. 

„Kormoran” wyróżnia się nie tylko nowo-
czesnym wyposażeniem, ale także kształtem 
kadłuba. Posiada system dowodzenia i zarzą-
dzania walką z integratorem podsystemów 
ochrony biernej oraz broni podwodnej, który 
odpowiada również za system demagnetyza-
cji − opracowany przez Ośrodek Badawczo- 
-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej 
w Gdyni. Jego ładna sylwetka szybo rzuca się 
w oczy, a jednocześnie taka konstrukcja kadłu-
ba charakteryzuje się nie tylko amagnetycz- 
nością, ale także obniżoną skutecznością po-
wierzchni odbicia sygnału radiolokacyjnego, 
mimo że niemal na połowie kadłuba rozciąga 
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się nadbudówka. Pokład główny na dziobie 
i rufie częściowo jest osłonięty pełnym nad-
burciem, które w części dziobowej się obni-
ża. Pokład główny oraz nadbudówki nie po-
siadają konstrukcji ciągłej. W części dziobo-
wej nadbudówka ma dwa pokłady, a na rufie 
jest tylko jeden. Należy wspomnieć, że jed-
nostka ta jest przystosowana do operowania 
w warunkach zagrożenia bronią ABC, a po-
nadto posiada instalację demagnetyzacyjną. 
W części rufowej znajdują się dwie łodzie  
hybrydowe typu TM-609IB. „Kormoran” jest 
wyposażony także w: sonary, radary, mapę 
elektroniczną, komorę dekompresyjną,  
autonomiczny pojazd podwodny „Hugin” itp. 
Jego klasa lodowa L-3 pozwala na prowadze-
nie operacji przy drobno pokruszonym lodzie.

Nowy niszczyciel min posiada kadłub ze  
stali amagnetycznej o wyporności 850 ton i wy-
miarach 58,50 x 10,30 x 2,70 m. Napęd główny 
okrętu stanowią dwa silniki wysokoprężne 
MTU V369TE74L, o mocy 1000 kW każdy, 
z przekładnią ZF 5360NR DAP/PTI. Dzięki 
nim może uzyskać prędkość 15 węzłów. Pięcio-
łopatowe pędniki typu Voith Turbo 21 GH/160, 
dodatkowo wspomagane przez dziobowy ster 
strumieniowy Schottel STT 170 AMAG  
o mocy 100 kW, ułatwiają manewrowanie.  
Należy podkreślić, że ORP „Kormoran” − jako 
pierwsza jednostka w polskiej Marynarce  
Wojennej − wyposażony został w pędniki  
cykloidalne Voith-Schneider. Przy prędko-
ściach do 3 węzłów napęd główny okrętu 
można zastąpić silnikami elektrycznymi 
COMBINAC, o mocy 100 kW każdy. Bezsze-
lestne poruszanie się przy ich użyciu znacznie  
podnosi skuteczność w polu minowym.

Początkowo „Kormoran” zostanie uzbrojony 
w zestaw artyleryjski ZU-23-2MR Wróbel II, 
a docelowo otrzyma automatyczną armatę 
KDA Tryton kalibru 35 mm na stabilizowanej 
lawecie morskiej, współpracującą z integrowa-
ną głowicą ZGS-158. Urządzenie to − wyposa-
żone w kamerę światła dziennego, kamerę  
termowizyjną, dalmierz laserowy − zapewnia 
prowadzenie działań obserwacyjno-śledzących 
a dzięki systemowi identyfikacji swój – obcy 
unikania pomyłki. Obecnie zestaw ten przecho-
dzi testy na korwecie zwalczania okrętów  
podwodnych ORP „Kaszub”. Zestaw ten  
charakteryzuje się wieloma zaletami, a sama 
armata celnością i szybkostrzelnością (550 
strzałów na minutę) oraz skutecznością, dzięki 
możliwości stosowania amunicji programo-
walnej. Dodatkowo otrzyma trzy wielkokali-
browe karabiny maszynowe 12,7 mm oraz 
dwie przenośne ręczne wyrzutnie pocisków 
przeciwlotniczych „Grom”. 

Dodatkowo, podczas trwających prób mor-
skich nowego niszczyciela min jest sprawdzane 
wszystko − od zachowania kadłuba, po najdrob-
niejsze urządzenia. Pierwsze próby miały 
przede wszystkim potwierdzić bezpieczneń-

stwo poruszania się po morzu oraz funkcjono-
wanie: siłowni, sterów, łączność zewnętrznej 
i wewnętrznej, radarów, świateł i map nawiga-
cyjnych, kompasów, systemów przeciwpożaro-
wych, a także urządzeń cumowniczych  
i kotwicznych. W czasie kolejnych wyjść prze-
prowadzono próby obciążeniowe siłowni, 
zwrotności itp. Sprawdzono napęd hybrydowy 
(silniki diesla i elektryczne). Okazało się, że  
testowana jednostka jest bardzo zwrotna. Idąc 
pełną prędkością potrafi niemal w miejscu  
obrócić się o 180 stopni. Sprawdzono też stację 
podkilową, która służy do wykrywania i lokali-
zowania min morskich. Z pierwszych prób  
zadowolona jest załoga ORP „Kormoran”, 
a zwłaszcza dowódca okrętu kmdr ppor. Michał 
Dziugan.

W czasie następnych wyjść będzie sprawdza-
ne zachowanie się jednostki w różnych warun-
kach oraz działanie poszczególnych zespołów 
i urządzenia w różnych warunkach i scenariu-
szach. Sprawdzone zostanie też współdziałanie 
okrętu z innymi jednostkami, a także ze śmi-
głowcem. Zostaną przeprowadzone próby  
podawania paliwa w ruchu. Na koniec zostanie 
przetestowany system kierowania walką 
i uzbrojenie okrętu. Za próby morskie odpowia-
da cywilna załoga i specjaliści ze stoczni.  
Odbioru poszczególnych urządzeń dokonają 
pracownicy Regionalnego Przedstawicielstwa 
Wojskowego. Marynarze, jak stwierdził  
dowódca 13. Dywizjonu Trałowców kmdr por. 
Piotr Sikora, są na razie obserwatorami. W pró-
bach morskich − obok członków przyszłej zało-
gi ORP „Kormoran”, która jest już skompleto-
wana − biorą udział także przedstawiciele In-
spektoratu Marynarki Wojennej, Inspektoratu 
Uzbrojenia oraz 13. Dywizjonu Trałowców. 
Członkowie etatowej załogi okrętu uczestni-
czyli w budowie tej jednostki, aby dokładnie ją 
poznać. Zdobyta wiedza przyda się podczas 
eksploatacji „Kormorana”. 

Miałem okazję obserwowania, jak ten okręt 
zachowuje się na morzu i w dodatku w trud-

nych warunkach hydrometeorologicznych. Eks-
tremalne warunki, związane ze stanem morza 
i porywistym wiatrem, sprzyjały ocenie zacho-
wania się tej jednostki w trudnych sytuacjach. 
Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony – 
mówi dowódca 13. Dywizjonu Trałowców 
kmdr por. Piotr Sikora Dla nas, marynarzy 
13. Dywizjonu Trałowców, rozpoczęcie prób 
serwisowych 13 lipca ma szczególne znaczenie. 
Liczba ta jest wpisana w naszą służbę  
w Marynarce Wojennej. Jesteśmy dumni ze 
służby w „Trzynastym”, który w tym roku świę-
tuje swój wspaniały jubileusz 70-lecia. Świado-
mość, że jest to już końcowy etap budowy tej 
jednostki i niebawem zasili ona nasz dywizjon 
bardzo cieszy. Zyskamy nowy okręt, a co naj-
ważniejsze – nowoczesne, na miarę XXI wieku, 
narzędzie do realizacji zadań - podkreśla ko-
mandor. Biorąc pod uwagę nasze doświadcze-
nia, zarówno z SNMCMG1 oraz z ośrodków 
szkoleniowych MOST, FOST, czy GNDCTC 
Neustadt, a także to − co udało nam się pod-
patrzyć na zaprzyjaźnionych okrętach z innych 
państw w trakcie ćwiczeń, mogę już powie-
dzieć, że mamy mnóstwo pomysłów, jak to „na-
rzędzie” wykorzystać. Osobiście często bywa-
łem w stoczni i widziałem jak powstaje. Także 
załoga przekazywała swoje uwagi. W efekcie 
dodatkowy WKM trafił na rufę, która zdaniem 
załogi też powinna mieć osłonę ogniową. Mia-
łem okazję dobrze go poznać i nacieszyć oko, 
a pierwsze wyjście na morze uznałem za szcze-
gólne wydarzenie. Jestem pod ogromnym wra-
żeniem. Dopiero po powrocie z morza pod-
władni uświadomili mi, że to wyjście, miało 
miejsce 14 lipca i przypadło w drugą rocznicę 
objęcia przeze mnie dowództwa dywizjonu – 
dodaje komandor Sikora.

Kolejne dwie jednostki typu „Kormoran II” 
mają wejść do służby w latach 2019-2022.
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Cisi strażnicy Bałtyku
Okręty podwodne typu Gotland otrzymały kombinowany zespół napędowy. Do 
„marszu” na powierzchni służą dwa zespoły wysokoprężne firmy MTU Hedemora. 
Każdy z nich dysponuje mocą wyjściową na wale równą 1061 kW (1442 SHP). 
Napędzają one silnik elektryczny firmy ASEA oraz prądnicę ładującą akumulatory. 
Na powierzchni pozwala to osiągnąć prędkość w granicach 10 węzłów, a przy 
lekkim przeciążeniu maszyn nawet powyżej 11 węzłów. 

s z w e d z k i e  o k r ę t y  p o d w o d n e  t y p u  G o t l a n d  c z .  2

Kwintesencją napędu jednostek 
typu A19 są silniki Stirlinga  
model v4-275R, pozwalające tym 
okrętom na niemal bezgłośny 

i stosunkowo szybki marsz (maksymalnie 
nieco powyżej 20 węzłów) w położeniu pod-
wodnym. Przedział rufowy mieści: sekcję 
z dwoma silnikami Stirlinga wraz ze zbiorni-
kami z ciekłym tlenem, zespół wysokoprężny 
i silnik elektryczny wraz z systemem stero-
wania siłownią (CSS).

Wyjątkowo cichy napęd
Przebywając pod wodą, „Gotland” może 

korzystać aż z trzech rodzajów napędu:  
zespołów wysokoprężnych z wykorzystaniem 
chrap, samych akumulatorów oraz akumula-
torów z wykorzystaniem napędu niezależnego 
od powietrza, opartego na silnikach Stirlinga. 
Wykorzystują one energię, która powstaje 
w czasie spalania mieszanki oleju napędowe-
go oraz ciekłego tlenu i jest przekazywana 
bezpośrednio do prądnicy. Pozwala to pozo-
stawać w położeniu podwodnym przez co 
najmniej 14 dni, bez konieczności użycia 
chrap (nie mówiąc już o wynurzeniu).

Co więcej, napęd AIP − oparty na silni-
kach Sterlinga − wraz z przyjętymi w projek-

cie rozwiązaniami konstrukcyjnymi (m.in. co 
do kształtu kadłuba i systemów wytłumiają-
cych) powoduje, że jednostki typu A19 są 
niezwykle trudne do wykrycia, a ich namie-
rzenie jest już niemal niemożliwe. W połą-
czeniu z osobliwą specyfikacją hydrologiczną 
Morza Bałtyckiego, czyni to z okrętów pod-
wodnych typu Gotland najgroźniejsze jed-
nostki w swojej klasie na świecie.

W służbie dla US Navy
W związku z brakiem w wyposażeniu  

marynarki amerykańskiej okrętów podwodnych 
z napędem konwencjonalnym, w 2004 roku  
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US Navy zaproponowała Szwedom wynaję-
cie na rok jednej z jednostek typu A19, do 
odgrywania roli przeciwnika Floty Pacyfiku. 
Wcześniej jeden z nich, HMS „Halland”, 
wziął udział w ćwiczeniach na Morzu Śród-
ziemnym, współdziałając z jednostkami  
marynarki wojennej Francji, Hiszpanii  
i USA. Przebieg manewrów uświadomił 
Amerykanom potencjał szwedzkiej jednostki 
i był podstawą zaproszenia HMS „Gotland” 
do wzięcia udziału w amerykańskich ćwicze-
niach z zakresu ZOP, jakie odbywały się 
w latach 2005-2007.

Okazało się, że szwedzki okręt − korzysta-
jący z silników Sterlinga przez ponad tydzień 
podwodnej żeglugi, napędzany wolnoobrotową 
śrubą kompozytową (obojętną magnetycznie) − 
był zbyt cichy i za trudny do lokalizacji za 
pomocą okrętowych stacji hydroakustycz-
nych oraz boi sonarowych z patrolujących 
śmigłowców ZOP. Na życzenie Amerykanów 
założono specjalne urządzenie sztucznie 
zwiększające hałas (amer. NAU, czyli Noise 
Augmentation Unit), aby w ogóle można by-
ło rozpocząć poszukiwania HMS  Gotland” 
w głębinach Pacyfiku!

Taktyka wypracowana przez 100 lat  
doświadczeń floty szwedzkiej, w tym lata 
zimnej wojny na Bałtyku, znakomicie zdała 
egzamin także na Oceanie Spokojnym.  
Przyzwyczailiśmy się do akcji na Bałtyku 
blisko dna i wykorzystywania tej sytuacji. 
Na większym i głębszym akwenie musieliśmy 
się nauczyć nowych sposobów ochrony 
okrętu – mówi dowódca HMS „Gotland”, 
kmdr por. Friedrik Linden.

Mimo to, szwedzki okręt w symulowa-
nych starciach „zatopił” prawie wszystkie 
typy jednostek amerykańskich – od lot- 
niskowca USS „Ronald Reagan” (CVN-76), 
po okręty podwodne z napędem nuklearnym 
typu „Los Angeles”. Jedynymi jednostkami, 
które uratowały honor US Navy były krążow-
niki rakietowe z systemem AEGIS typu  
„Ticonderoga”, które nie dały się podejść. 
Mimo twardej postawy okrętów osłony, 

HMS „Gotland” był w stanie zmylić poszuku-
jące go zespoły lotniczo-morskie Amerykanów 
i z bardzo małej odległości odpalić 4 ciężkie 
torpedy kalibru 533 mm w kierunku lot- 
niskowca typu „Nimitz”, co w prawdziwych 
warunkach bojowych równałoby się co  
najmniej jego poważnemu uszkodzeniu.  
Tu jednak − w ramach treningu − zamiast 
salwy torped, załoga wykonała przez pery-
skop serię zdjęć atakowanego okrętu.

Niezwykłe wyczyny załogi HMS „Gotland” 
wywołały alarm w US Navy. Jednym  
z wniosków wyciągniętych przez Pentagon 
było stwierdzenie, że rozpowszechnianie tech-
nologii budowy konwencjonalnych siłowni 
okrętów podwodnych niezależnych od dopły-
wu powietrza atmosferycznego może być  
niebezpieczna dla działań US Navy na  
płytkich akwenach (amer. Littoral Warfare), 
jeśli takie zespoły napędowe będą dostępne 
dla krajów uważanych za przeciwników USA. 
Postanowiono temu zaradzić, m.in. przez dal-
sze udoskonalanie systemów ZOP. W związku 
z tym przedłużono ze Szwedami umowę 
dzierżawy HMS „Gotland” na kolejny rok. 

Przyszłość
Po dwóch latach działań na wodach  

Południowej Kalifornii, w sierpniu 2007 r.  
HMS „Gotland” wrócił do bazy w Karlskronie. 
Jego oceaniczne sukcesy zdopingowały rząd 
Szwecji do zatwierdzenia planów moderni-
zacyjnych jednostek typu A19, jak również 
do projektowania okrętów podwodnych  
następnej generacji.

Kontrakt na generalny przegląd i moderni-
zację HMS „Halland” zawarto ze spółką  
SAAB, 29 września 2014 roku. W trakcie 
prac stoczniowych główny nacisk położono 
na unowocześnienie elementów wyposażenia 
okrętu − montując nowe systemy radioelek-
troniczne, stacje hydroakustyczne oraz układy 
nawigacji i łączności. Okres eksploatacji jed-
nostki wydłużono do 2030 roku. 

Oficjalnie, jednostki typu „Gotland” będą 
dalej modernizowane w oparciu o rozwiązania 

przygotowywane dla jednostek typu A26, tak 
by tworzyć z nimi jednolity, w pełni kompaty-
bilny zespół nowoczesnych okrętów podwod-
nych. Spółka SAAB zapowiada, że wkrótce 
rozpocznie pełną modernizację jednostek typu 
A19 (tzw. Mid Life Update). Jeszcze w tym  
roku do stoczni powędruje HMS „Gotland”,  
a w połowie 2017 roku mają rozpocząć się  
prace modernizacyjne przy ostatnim z okrętów 
typu A19, czyli HMS „Uppland”.

Obecnie Svenska Marinen wykorzystuje 
5 okrętów podwodnych: trzy typu „Gotland” 
(A19) i dwa gruntownie zmodernizowane  
typu „Södermanland” (A17). Te ostatnie  
weszły do służby na przełomie lat 80.  
i 90. XX w. i według planów, już zatwierdzo-
nych przez rząd, mają być zastąpione parą 
nowych okrętów typu A26.

Woda, sól i okręty podwodne to cicha  
recepta Szwecji na światowy pokój.

Sławomir J. Lipiecki

Pani Monice GRABIEC

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składa  
dowódca Centrum Operacji Morskich- 

Dowódzca Komponentu Morskiego
wraz z podległą kadrą i pracownikami wojska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszego 

Kolegi JACKA, 

z którym zdobywaliśmy oficerskie szlify. 
Łączymy się w żałobie z Rodziną Zmarłego, szczególnie  

z małżonką. 

Koledzy, oficerowie promocji 2005 roku,  
z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne

•	Wyporność nawodna : 1520 t.;
•	Wyporność podwodna: 1640 t.;
•	Długość: 60,4 m;
•	Szerokość: 6,2 m;
•	Zanurzenie (na powierzchni): 5,6 m;
•	Napęd: 2 zespoły wysokoprężne Hedemora, 

2 silniki Stirlinga, 1 silnik elektryczny, 1 linia 
wału śrubowego, 1 wielołopatowa śruba 
kompozytowa;

•	Prędkość maksymalna (nawodna): 10 węzłów;
•	Prędkość maksymalna (podwodna): 20 węzłów;
•	Prędkość operacyjna (podwodna): do 6 węzłów;
•	Autonomiczność: 45 dób;
•	Maksymalna głębokość zanurzenia: ponad 

350 m;
•	Operacyjna głębokość zanurzenia: 200 m;
•	Uzbrojenie: 6 wyrzutni torped (4 x 533 mm  

i 2 x 400 mm z zapasem 16 torped i 22-48 min)
•	Załoga: 25-27 osób.
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Dowodzony przez komandora Stanisława Dzienisiewicza ORP „Dragon” zajął pozycję 
odległą o 10 mil morskich od brzegu plaży „Sword” i otworzył ogień z artylerii głównej do 
stanowisk niemieckich baterii brzegowych kal. 105 mm w Colle-ville-sur-Orne. Dane 
dotyczące celów były przekazywane do centrali artylerii krążownika, za pośrednictwem 
brytyjskich samolotów rozpoznawczych. Po 49 minutowej nawałnicy ogniowej 
z polskiego okrętu, zostały unieszkodliwione wszystkie armaty wroga. 

ORP „Dragon” – ofiara 
operacji „Overlord” cz. 2

Dwa dni później, 8 czerwca krążow-
nik otrzymał zadanie zniszczenia 
baterii kal. 155 mm pod Trouville 
oraz stanowisk w pobliżu Caen 

i nieprzyjacielskich wojsk pancernych niedale-
ko Varaville. Armaty ORP „Dragon” udarem-
niły kontratak 21. Dywizji Pancernej na  
lądzie, w rejonie Caen, przy okazji niszcząc 
6 czołgów. Podczas walki z baterią niemieckich 
armat w rejonie Trouville, okręt znalazł się 
bezpośrednio w ich zasięgu. Odniósł  
niewielkie uszkodzenia od odłamków jedne-
go z pocisków, który uderzył tuż obok burty 
(rannych zostało 3 marynarzy).

W kolejnych dniach, ORP „Dragon” 
ostrzeliwał cele na lądzie kilkadziesiąt razy, 
zużywając przy tym niemal 1300 pocisków 
kal. 152,4 mm. 18 czerwca okręt udał się do 
Portsmouth, w celu pobrania amunicji i za-
opatrzenia oraz dokonania drobnych napraw. 
Remont i uzupełnianie zapasów trwały do  

6 lipca i już następnego dnia okręt ponownie 
wyruszył na wody francuskie.

Ostatnie zadanie
Krążownik po raz trzeci podszedł pod 

Normandię 7 lipca 1944 r., by wesprzeć  
swoją artylerią brytyjskie natarcie na Caen. 
Zakotwiczył na noc w rejonie Rivett-Carnac, 
tuż obok burty nowoczesnego lekkiego  
krążownika HMS „Belfast” (dzisiaj okrętu- 
-muzeum na Tamizie w Londynie, w pobliżu 
Tower). 

Nad ranem na pokład ORP „Dragon” prze-
kazano ostrzeżenie o wyjściu w morze  
20 niemieckich tzw. „żywych torped”, żar-
gonowo zwanych „Neger” („Murzyn”). Były 
to niewielkie, jednoosobowe pojazdy składa-
jące się z dwóch połączonych ze sobą torped  
kal. 533 mm. Górną część tworzyła część  
napędowa z pleksiglasową, wodoszczelną  
kopułą dla obsługi, natomiast część dolną 
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stanowiła torpeda bojowa − odpalana przez 
operatora. 

ORP „Dragon” pozostawał w nieprzerwa-
nym alarmie bojowym przez wiele godzin, 
aż do wczesnych godzin porannych następ-
nego dnia. W tym czasie nie wykryto żad-
nych zagrożeń i wydawało się, że wszelkie 
niebezpieczeństwo minęło. Tymczasem, 
o godzinie 4.40 okrętem targnęła potężna 
eksplozja. Początkowo sądzono, że krążow-
nik wszedł na minę (o obecności min rów-
nież ostrzegano polskiego dowódcę), jednak 
okazało się, że sprawcą nieszczęścia jest  
niemiecka torpeda. 

Eksplozja głowicy bojowej, zawierającej 
ok. 300 kg hexanitu, rozdarła poszycie stare-
go okrętu na długości ponad 15 m, jednocześ- 
nie niszcząc gródź sekcyjną − dzielącą dwie 
maszynownie. Na miejscu zginęła  
niemal cała obsada maszynowni nr 1 oraz 
pięciu marynarzy z obsługi lewoburtowych 
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armat przeciwlotniczych kal. 40 mm i 20 mm. 
Wkrótce woda zalała także maszynownię  
nr 2. Płonąca ropa doprowadziła do wybuchu 
kilku groźnych pożarów, w tym w komorze 
amunicyjnej nr 3, którą natychmiast zalano − 
ratując okręt przed eksplozją. Krążownik 
przechylał się coraz bardziej na lewą burtę, 
wkrótce przekraczając kąt 9 stopni. Wów-
czas zaczęło się powiększać pęknięcie w po-
kładzie, powstałe na wysokości grodzi sek-
cyjnej dzielącej obie maszynownie, co groziło 
rozłamaniem się kadłuba na pół. Kaskady 
wody i płonącego mazutu − zalewające  
maszynownię nr 2 − odcięły drogę ucieczki 
wielu marynarzom, którzy ginęli w trudnych 
do opisania męczarniach. Wyłączone z dzia-
łania turbiny oraz zespoły prądotwórcze spo-
wodowały, że okręt utracił zdolność poru-
szania się, a większość pomp przestała dzia-
łać. Krążownik był skazany na zagładę.

Okręt tonie!
Z pokładu ORP „Dragon” nadano, drogą 

radiową, sygnał o treści: „Wybuch miny. Ma-
szyny uszkodzone. Okręt tonie!” na stojący 
obok krążownik HMS „Emerald” (D66). 

Obronę przeciwawaryjną rozpoczęto od 
próby wyrównania przechyłu. W tym celu 
zalano część prawoburtowych komór i zbior-
ników, przeniesiono również amunicję z le-
wej burty na prawą oraz odciążono lewą 
stronę, przez wyrzucenie do morza części 
zbędnego już wyposażenia. Ponadto, z po-
kładu wyrzucono również wszystkie bomby 
głębinowe (po uprzednim ich rozbrojeniu). 
Dzięki wysiłkom załogi, przechył udało się 
zredukować, jednak okręt zaczął się przegłę-
biać rufą. 

Do akcji włączyły się liczne holowniki 
oraz korweta HMS „Pennywort” (K111), 
która później wzięła uszkodzony krążownik 
na hol. Wkrótce udało się przywrócić część 
zasilania, a to z kolei pozwoliło uruchomić 
część pomp osuszających. Przechył krążow-
nika ustabilizował się na poziomie 2,5 stop-
nia na lewą burtę, z niewielkim przegłębie-

niem na rufę. Ponadto, udało się ugasić pożar 
w korytarzu kabiny radio. Po 40 minutach 
ciężkiej walki o żywotność okrętu, o godzi-
nie 5.20 sytuacja wydawała się opanowana.

Tymczasem, na pokładzie cały czas trwała 
akcja udzielania pomocy rannym oraz rato-
wania ludzi uwięzionych w sekcjach szczel-
nych, pod pokładem. W sumie zginęło  
37 osób z załogi okrętu, a 14 marynarzy  
odniosło rany. Zwłoki 23 poległych zostały 
przekazane na pokład amerykańskiego okrętu 
pomocniczego, który dokonał ich ceremonial-
nego pochówku na pełnym morzu. Kolejne 
dwa ciała wydobyto później z maszynowni. 
Zwłoki trzech marynarzy, których podmuch 
eksplozji wyrzucił za burtę, zostały wyło-
wione przez krążownik HMS „Emerald”.  
Pozostałych ciał dziewięciu poległych nie 
udało się wydobyć z kadłuba.

Smutny finał
W wyniku storpedowania krążownik był 

bardzo poważnie uszkodzony. Biorąc pod 
uwagę fakt, że była to jednostka już mocno 
przestarzała, admiralicja brytyjska podjęła 
decyzję o nieremontowaniu okrętu.  
ORP „Dragon” został przeholowany w stronę 
tymczasowego portu „Mulberry”, zbudowa-
nego przez siły inwazyjne w rejonie miasta 
Caen, gdzie jego kadłub miał być zatopiony, 
w celu wzmocnienia tamtejszego falochronu. 

10 lipca komandor Dzienisiewicz otrzymał 
rozkaz opuszczenia okrętu. Większość załogi, 
wraz z dowódcą i jego zastępcą komandorem 
por. Aleksandrem Hulewiczem, zeszła z po-
kładu. Polaków przejęła amerykańska barka 
desantowa, która przetransportowała ich do 
Wielkiej Brytanii. Na pokładzie krążownika 
pozostało 20 ludzi, którzy pomagali  
przybyłym technikom amerykańskim  
i brytyjskim wymontować wszystkie  
przydatne urządzenia. Przed ostatecznym 
opuszczeniem okrętu, 15 lipca 1944 r.,  
odbył się symboliczny pogrzeb zwłok,  
których nie udało się wydobyć z wnętrza  
kadłuba. 

Kilka dni później ciężko uszkodzony  
krążownik osadzono na dnie w linii głów-
nego falochronu, zbudowanego z wcześniej 
zatopionych i wycofanych ze służby jedno-
stek. Informacja o stracie ORP „Dragon” 
nie została jednak podana do publicznej 
wiadomości od razu. Było to spowodowane 
m.in. koniecznością ut rzymywania  
przeciwnika w niewiedzy, co do rozmiarów 
strat zadanych flocie inwazyjnej. Oficjalne 
opublikowanie tej wiadomości nastąpiło  
dopiero 11 grudnia 1944 r.

Wrak krążownika złomowano po wojnie, 
na miejscu w którym został osadzony na dnie. 
W trakcie tych prac Francuzi najprawdopo-
dobniej wydobyli pozostałe ciała poległych 
marynarzy. Nie ma jednak żadnych konkret-
nych informacji, co z nimi uczyniono.

Kto zniszczył ORP „Dragon”?
Operator „żywej torpedy” zdołał umknąć 

z miejsca ataku, gdyż okręty towarzyszące 
krążownikowi przyłączyły się do akcji  
ratunkowej, rezygnując z poszukiwań  
napastnika. Powszechnie uważa się, że za 
storpedowanie polskiego okrętu był  
odpowiedzialny podchorąży marynarki Karl 
Heinz Potthast (1924-2011). Został on  
wykryty w swoim pojeździe przed powrotem 
do bazy i wzięty do niewoli. Podczas  
przesłuchania zeznał, że udało mu się  
storpedować aliancki niszczyciel. Później 
poinformowano go, że ową jednostką może 
być lekki krążownik ORP „Dragon”. 

Tymczasem, niektóre źródła wskazują, że 
winę za agonię polskiego okrętu ponosi ktoś 
zupełnie inny. Zatopienie ORP „Dragon” 
przypisują Walterowi Gerholdowi (1921-
2013), który za ten wyczyn został oficjalnie 
odznaczony Krzyżem Rycerskim Krzyża 
Żelaznego. Był to pierwszy „zwykły” mary-
narz Kriegsmarine, którego uhonorowano 
tak wysokim odznaczeniem.

Sławomir J. Lipiecki

Pani por. mar. Magdalenie MOTYCZKO

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA

składają 
dowódca, kadra oraz pracownicy wojska

3. Flotylli Okrętów

Panu Admirałowi Piotrowi KOŁODZIEJCZYKOWI

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY

składają:
dowódca, kadra i pracownicy wojska

3. Flotylli Okrętów
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Pięciu żołnierzy Wojskowego Zespołu Sportowego KPW 
Gdynia wzięło udział w  XXXI Letnich Igrzyskach 
Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016.

Marynarze na Olimpiadzie

Bosm. Piotr Daniluk reprezentował 
nasz kraj w strzelectwie,  
w konkurencjach: strzelanie  
z pistoletu pneumatycznego oraz 

strzelanie z pistoletu szybkostrzelnego. Do 
półmetka eliminacji w strzelaniu z pistoletu 
pneumatycznego zawodnik spisywał się bar-
dzo dobrze, w drugiej części zawiodła jednak 
taktyka i ostatecznie został sklasyfikowany na 
41. miejscu. Polak uzyskał 567 punktów. Do 
awansu do finału trzeba było strzelić 580 pkt.– 
tyle samo, ile uzyskał przed rokiem na igrzy-
skach europejskich w Baku. Gdyby strzelił 
trzy ostatnie serie tak samo jak trzy pierwsze, 
to była szansa na dobry wynik. Niestety, koń-
cówka była fatalna. 

W finale konkurencji: strzelanie z pistoletu 
szybkostrzelnego z 25 metrów nie przebrnął  
eliminacji. Po pierwszym dniu zajmował 15. 
miejsce i miał niewielką szansę na wejście do 
najlepszej szóstki, która uzyskiwała kwalifikację 
do finału. W drugim dniu reprezentant Polski 
spisał się również słabo i spadł na 20. lokatę. Do 
walki o medale zabrakło sporo. Należy zazna-
czyć, że dla pistoletu szybkostrzelnego były to 
igrzyska na rekordowo wysokim poziomie.

Nasza judoczka, st. mar. Daria Pogorzelec 
startowała w kategorii 78 kg. Rywalizację roz-
poczęła od przebicia się przez pierwszą rundę. 
Polka przeważała przez całą walkę z Hortence 
Vanessą Mballą Atanganą z Kamerunu i wy-
grała dzięki karom shido za pasywność, któ-

rych rywalka nazbierała trzy. W 1/8 finału  
czekała na nią ubiegłoroczna medalistka  
mistrzostw świata Niemka Luise Malzahn.  
Nasza judoczka nie przestraszyła się rywalki 
i mogła pokusić się o zwycięstwo. Walka była 
bardzo wyrównana, a o wyniku starcia zadecy-
dowały niuanse, a dokładnie jedna kara shido 
więcej, którą otrzymała Polka. 

Starszy mar. Kacper Kozłowski znalazł się 
w składzie sztafety 4 x 400 m, jednakże decyzją 
trenera przypadła mu jedynie rola rezerwowego. 
Jego koledzy z zespołu, biegnący w składzie: 
Łukasz Krawczuk, Michał Pietrzak, Jakub 
Krzewina oraz Rafał Omelko z czasem 3:00.50 
zajęli 7. miejsce. Sztafetę 4x400 m wygrali 
Amerykanie (2.57.30), srebro wywalczyli  
Jamajczycy (2.58.16), a brąz – zawodnicy  
z Bahama (2.58.49). 

W roli trenera oraz zawodnika rezerwowego 
wystąpił żeglarz − trzykrotny uczestnik igrzysk 
olimpijskich − st. mar. Maciej Grabowski. Jego 
podopieczny oraz partner treningowy Kacper 
Ziemiński zajął 18 miejsce, a walkę o wyższą 
lokatę znacząco utrudniła niefortunna kolizja 
w pierwszym dniu zawodów, zakończona dys-
kwalifikacją z wyścigu. 

Marynarz Angelika Cichocka wystartowała 
w biegu na 1500 m oraz 800 m. Zawodniczka 
duże nadzieje wiązała szczególnie ze startem 
na dłuższym dystansie, który w ostatnim  
czasie stał się jej koronnym. W lipcu br., 
w Amsterdamie, wywalczyła bowiem złoty 
medal mistrzostw Europy. Niestety, zarówno 
w biegu na 1500 m jak i 800 m nasza repre-
zentantka zakończyła swój udział na półfinale. 
Sport bywa okrutny. Jechałam do Rio z aspi-
racjami i marzeniami. Na mojej drodze  
jednak znów pojawiły się przeszkody, które 
ciężko było pokonać. Nie byłam więc do  
końca sobą tu w Rio - napisała na swoim 
oficjalnym profilu na Facebooku.

kmdr por. Paweł Łępa
bandera@mw.mil.pl

Z ogromnym żalem żegnamy

kmdr. w st. spocz. Stanisława SZMONIA

redaktora naczelnego  
„Na Straży Wybrzeża” w latach 1954-1957

oraz „Bandery” w latach 1957-1974

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Redakcja „Bandery”

Panu chor. Sylwestrowi MIERZEJEWSKIEMU

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA

składa
komendant Ośrodka Szkolenia Nurków 

i Płetwonurków WP 
wraz z podległą kadrą i pracownikami wojska
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Święto Wojska Polskiego 
5 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. W tym dniu, upamiętniającym 96. 

rocznicę Bitwy Warszawskiej, Marynarka Wojenna zorganizowała uroczystości 
rocznicowe, a także przygotowała wiele atrakcji dla społeczeństwa, w tym zwiedzanie 
okrętów i festyny. 

15 sierpnia minęło 96 lat od dnia, w którym odparto czołowe natarcie Armii Czerwonej 
na Warszawę w wojnie polsko-bolszewickiej. Dla podkreślenia wysiłków setek tysięcy 
żołnierzy polskich, walczących o niepodległość swojej Ojczyzny dzień ten – na mocy 
rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 4 sierpnia 1923 roku – został zatwierdzony jako 
Święto Żołnierza. W okresie międzywojennym obchodzono je w Wojsku Polskim bardzo 
uroczyście, starając się nadać mu oblicze wspólnego święta wojska  i społeczeństwa. 
Ustawą z 30 lipca 1992 roku przywrócono ten dzień jako datę obchodów Święta Wojska 
Polskiego.
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