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Na okładce: 
Korweta patrolowa ORP „Ślązak” (241) oraz 
fregata rakietowa FGS „Sachsen” (F 219) 
podczas Passexu – zdj. Michał Pietrzak/3. FO

Szanowni Czytelnicy!

Listopad to miesiąc zadumy i refleksji. Upamiętniamy tych, którzy odeszli na 
wieczną wachtę, a ze szczególną atencją wspominamy zasłużonych dla Polski 
żołnierzy i marynarzy. To dzięki nim możemy świętować 11 listopada – Narodowe 

Święto Niepodległości czy 28 listopada – dzień utworzenia w 1918 roku, na mocy 
dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, polskiej Marynarki Wojennej. 

Najważniejszym akcentem tegorocznego marynarskiego święta była ceremonia 
pierwszego podniesienia bandery i proporca MW na niszczycielu min ORP „Albatros” 
(typu Kormoran II), która odbyła się w porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu.

O wymagającej służbie na morzu, kulisach kształtowania załogi okrętu oraz obecnych 
zdolnościach bojowych korwety patrolowej ORP „Ślązak” opowiada – w rubryce 
„Zawód marynarz” – jej dowódca kmdr ppor. Wojciech Ostalski. 

Przybliżamy początki oraz podsumowujemy służbę amerykańskich fregat rakietowych 
typu Oliver Hazard Perry, których przedstawiciele – ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Gen. T. 
Kościuszko” – wchodzą w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów.

Zachęcamy do lektury: pierwszych części „Kart naszej historii 1918-2023” oraz 
„Władców głębin”, kolejnych części – „Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej”, „Ciągłości, 
cierpliwości i tradycji raz jeszcze”, „Symbolu amerykańskiej niezłomności”, „Szwecji 
dołączającej do szyku” i ekscytującej opowieści o „Królowej nocnego nieba”.

Polecamy także: artykuł o nadaniu sztandaru Polskiej Szkole im. Marynarki Wojennej RP 
w norweskim Bergen, relacje z Dnia Podchorążego w Akademii MW i jubileuszu 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” oraz, otwierający nowy cykl, materiał o służbie 
hydrograficznej MW „Sondowanie Bałtyku”.  

                                         Życzymy miłej lektury oraz szczęścia w nadchodzącym roku.
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Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły 
się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
Uczestniczyli w nich: prezydent RP Andrzej Duda, premier 

Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele 
rządu i korpusu dyplomatycznego. W uroczystościach wziął także 
udział prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda z małżonką. 

Jestem Wam ogromnie wdzięczny, z całego serca – wszystkim 
Państwu, moim rodakom – za budowanie tej głębokiej świadomości 
o wartości niepodległości, o wartości suwerenności, zwłaszcza wśród 
młodego pokolenia – podkreślił prezydent RP. 

Na okrętach MW stacjonujących w portach na polskim wybrzeżu 
podniesiono wielką galę banderową. Wystawiono posterunki honorowe, 
złożono kwiaty w miejscach pamięci oraz uczestniczono w nabożeństwach 
w intencji Ojczyzny. W Gdyni główne uroczystości patriotyczne 
odbyły się przed pomnikiem „Polska Morska”, gdzie odczytano Apel 
Pamięci – w hołdzie wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległą 
Polskę. Z pokładu historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” 
został oddany świąteczny salut składający się z 21 strzałów armatnich.

W Świnoujściu przemaszerowano w asyście kompanii honorowej 
oraz pocztów sztandarowych na Plac Słowiański, gdzie odczytano 
Apel Pamięci. Delegacja 8. Flotylli Obrony Wybrzeża złożyła kwiaty 
przed pomnikiem „Bohaterom Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej”. 
Przy Wałach Chrobrego w Szczecinie zacumował okręt transportowo-
-minowy ORP „Kraków” oraz holownik H-12 „Semko”. 
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Jakie cechy charakteru i umiejętności 
powinien mieć dobry dowódca okrętu?

Przede wszystkim, aby być wiarygodnym  
i zyskać szacunek załogi, musi wykazać się 
umiejętnościami morskimi i szeroką wiedzą 
specjalistyczną, którą można zdobyć tylko 
podczas służby na okrętach. Optymalna jest 
ścieżka kariery na jednostkach różnych klas. 
Przejście z okrętów małych na większe za-
pewnia zdobycie doświadczenia na nowych 
akwenach i w innych środowiskach, co daje 
więcej pewności siebie w trakcie później- 
szego, samodzielnego dowodzenia. Poza 
umiejętnościami przywódczymi, powinien 
również wykazywać się transparentnością 
działania, kierować się zasadą „za mną”, 
a nie „naprzód” oraz być szczerym  
i sprawiedliwe traktować podwład-
nych. Oczywiście, odpowiedzialność 
dowódcy jest niepodzielna i on sam po-
dejmuje decyzje, które zawsze winien  
uzasadnić oraz być gotowym wysłuchać 
argumentów załogi. Bazą każdego  
oficera morskiego jest wykształcenie  
i doświadczenie, a dodatkiem cechy 
osobiste, takie jak pracowitość czy  
determinacja w dążeniu do celu. To na 
pewno pomaga zrealizować nasze za-
wodowe plany. 

Jakim okrętem jest korweta 
patrolowa ORP „Ślązak”?

Łączy ona cechy małych okrętów, 
na których kształtuje się głównie  
rzemiosło morskie – oficerowie muszą 
wykonywać wiele czynności związa-
nych nie tylko z działalnością operacyj-
ną (np. złapać przysłowiową cumę  
w grupach manewrowych) – oraz  
fregat rakietowych, na których kadra 
ma więcej czasu, żeby skupić się na 
budowaniu rzemiosła operacyjnego, a nie tylko 
morskiego. Ponadto na „Ślązaku” załoga nie 
jest liczna, co owocuje budowaniem dobrej, 
sprzyjającej służbie atmosfery. Nie ma też takiej 
anonimowości jak na większych jednostkach. 
Staram się wykorzystywać doświadczenie 
zdobyte na poprzednich okrętach i przenieść 
z nich to, co najlepsze, do załogi „Ślązaka”, 
która jest budowana od podstaw. 

Jak została dobrana? 

Składa się ze specjalistów, którzy wcześniej 
służyli na małych okrętach rakietowych  

projektu 660M i 1241RE oraz na fregatach rakie-
towych typu Oliver Hazard Perry. Jesteśmy 
otwarci też na kadrę z okrętów innych klas. 
Uważam, że to, co teoretycznie mogłoby się 
wydawać słabym punktem załogi – jej różno-
rodność – stało się jej siłą i spowodowało, że 
uzyskaliśmy szersze spektrum umiejętności. 
Część załogi znam ze służby na innych okrę-
tach, co ułatwia mi dowodzenie nią. Rzecz 
jasna, przez lata jej skład zmieniał się.  
Pierwszej, tworzonej w 2015 roku, jak to  
zazwyczaj bywa, towarzyszyła nieodłącznie 
pasja. Poznawanie nowego sprzętu i nowych 
możliwości okrętu oraz ciekawość dawały 
bardzo duży impuls do działania. Nasz okręt 

2     NR 11/12 | LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2022

szczególnie w aspekcie dostarczania surowców 
i towarów do portów polskiego wybrzeża; 
budowanie świadomości operacyjnej na danym 
akwenie, czyli zbieranie informacji np. na  
temat jednostek, które operują na Bałtyku; 
monitorowanie wszelkich zagrożeń związa-
nych z działalnością, która mogłaby zakłócić 
bezpieczeństwo na danym akwenie; obrona 
polskich obszarów morskich. Okręt został 
wyposażony w bardzo dobre systemy, jeżeli 
chodzi o sensory, w tym radary obserwacji 
powietrznej i nawodnej oraz kierowania 
uzbrojeniem. Posiada zintegrowany system 
walki Tacticos. Dzięki trójwspółrzędnemu 
radarowi obserwacji powietrznej – pierwszemu 

tego typu w polskiej MW, uzyskaliśmy 
dodatkowe zdolności do monitorowania 
przestrzeni powietrznej, co zabezpiecza 
możliwość wykrycia zagrożenia z dużej 
odległości i zwiększa tzw. świadomość 
operacyjną MW. Zdolności i dzielność 
morska „Ślązaka” są dużo większe niż 
małych okrętów rakietowych – możemy 
operować w grupie z większymi okrę-
tami. Niejako wypełniamy lukę między 
klasami okrętów w polskiej MW. Co 
prawda nie mamy takich zdolności, 
jak dwie nasze fregaty rakietowe typu 
Oliver Hazard Perry i nie mamy też takich 
możliwości rażenia jak małe okręty 
rakietowe, które dysponują systemami 
rakietowymi RBS-15 Mk3, ale możemy 
długo przebywać w rejonie działań i dzięki 
dobrym sensorom oraz systemom łącz-
ności przekazywać informacje do 
głównych sił. Fregaty rakietowe dys-
ponują największymi zdolnościami, 
ale potrzebują okrętu klasy korweta, 
który będzie zbierał dla nich informa-
cje z dala od głównego ugrupowania  
i dzięki temu będzie zwiększał ich moż-

liwości operacyjne oraz zabezpieczał skuteczne 
działanie – taka jest rola „Ślązaka”. Ponadto 
jest on doskonałą do dozbrojenia w przyszłości 
platformą morską, co zwiększyłoby jego zdol-
ności i bezpieczeństwo sił floty. 

Proszę podsumować działania okrętu 
w okresie tzw. badań eksploatacyjno- 

-wojskowych w latach 2020-2022.
ORP „Ślązak” uczestniczył m.in. w wielu 

ćwiczeniach, takich jak: „Baltops”, „Spring 
Storm” czy „Ostrobok”. Złożyliśmy wizytę 
w litewskiej Kłajpedzie oraz francuskim 
Dieppe (w trakcie rejsu nawigacyjno- 

Z kmdr. ppor. Wojciechem Ostalskim,  
dowódcą korwety patrolowej ORP „Ślązak”,  

rozmawia Edyta Górska.

Morze nie wybacza błędów

jest wyposażony w sprzęt, często unikatowy 
w skali MW, dlatego niezbędne są kursy spe-
cjalistyczne dla załogi. Umiejętności i kwalifika-
cje, które ona zdobywa, są dedykowane głównie 
„Ślązakowi”. Duża skala zastosowania nowo-
czesnej techniki jest wyzwaniem w kontekście 
planowania procesu szkolenia. 

Jakie zadania wykonuje ORP „Ślązak” 
oraz jakie nowe możliwości daje jego  

załodze nowoczesny sprzęt? 
Wśród zadań, które może okręt wykonywać, 

są m.in.: patrolowanie obszarów morskich; zabez-
pieczanie morskich linii komunikacyjnych – 
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-szkoleniowego na Morzu Północnym), gdzie 
wzięliśmy udział w obchodach 80. rocznicy 
lądowania aliantów, oddając hołd także mary-
narzom wojennego niszczyciela ORP „Ślązak”. 
Wielokrotnie współpracowaliśmy z okrętami 
elitarnego natowskiego zespołu SNMG-1. 
Załoga „Ślązaka”, realizując służbowe zadania, 
współpracowała z okrętami: amerykańskimi, 
holenderskimi, francuskimi, szwedzkimi oraz 
norweskimi. Obecnie praktycznie każde nasze 
wyjście na morze wiąże się ze współpracą 
międzynarodową w ramach NATO. Zdoby-
wamy doświadczenie, konfrontujemy wiedzę 
teoretyczną i wykorzystujemy ją w rzeczywistych 
działaniach poza portem czy ośrodkami szko-
leniowymi. Poza tym, każde takie wyjście jest 
inne – inne są na przykład warunki pogo-
dowe. Co najważniejsze, załoga może zoba-
czyć efekt żmudnego procesu szkolenia, sens 
swojego wysiłku, który przynosi efekty i pro-
wadzi do tego, że okręt może wykonać zadanie 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. To daje 
satysfakcję oraz zwiększa zaangażowanie w 
służbę, co przekłada się również na poziom 
wyszkolenia. Szczególnie mobilizująca jest 
współpraca z okrętami innych flot wojennych, 
zwłaszcza państw NATO, ponieważ maksyma-
lizuje motywację załogi. To wszystko wpływa 
znacząco na uzyskanie lepszego efektu szkole-
niowego. Nie sprzęt bowiem wygrywa zawody 
sportowe, a duch i morale zawodnika. 

B A N D E R A

Komandor podporucznik WOJCIECH OSTALSKI w 2006 roku ukończył Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni i rozpoczął służbę na małym okręcie rakietowym ORP „Rolnik”. Został dowódcą działu rakietowo-artyleryjskiego, następnie 
zastępcą dowódcy okrętu. W latach 2014-2016 zajmował stanowisko dowódcy Bojowego Centrum Informacyjnego na fregacie rakietowej 
ORP „Gen. T. Kościuszko”. W 2016 roku został wyznaczony na zastępcę dowódcy ORP „Ślązak”, a w 2021 roku na jego dowódcę. Podczas 
swojej wieloletniej służby na okrętach zdobył uprawnienia do prowadzenia samodzielnej wachty morskiej na okrętach projektu 1241RE, 660M 
i 621 oraz typu Oliver Hazard Perry, a także uprawnienia do samodzielnego dowodzenia jednostkami projektu 1241RE, 660M oraz 621. Jest 
absolwentem International Surface Warfare Officers School w Newport. Ukończył także sztabowe studia podyplomowe w Naval Staff College 
w Newport oraz studia podyplomowe w Institute of World Politics w Waszyngtonie. Uczestniczył w procesie wprowadzania korwety patrolowej 
ORP „Ślązak” do służby w polskiej Marynarce Wojennej (w zakresie organizacji bojowej oraz opracowywania procedur zgodnie ze standardami 
NATO i przepisami MW). Jest przewodniczącym zespołu prowadzącego badania  eksploatacyjno-wojskowe tego okrętu. Uczestniczył w wielu 
ćwiczeniach międzynarodowych, takich jak: „Dynamic Mongoose” (Norwegia), „Joint Warrior” (Wielka Brytania), „Cold Response” (Norwegia), 
„TG” (Norwegia), „NetOpFue” (Niemcy), „Northern Coasts” (Finlandia, Dania, Szwecja), „Trident Juncture” (Islandia, Norwegia) oraz „Baltops”.

pod nowoczesne, przyszłe platformy morskie 
projektu „Miecznik”. Wnioski z trzech lat 
służby „Ślązaka” na pewno będą miały wpływ 
na ostateczny kształt projektu polskich wielo-
zadaniowych fregat rakietowych z nadrzędną 
funkcją AAW oraz strukturę zabezpieczenia 
logistycznego i system szkolenia w MW. 

Czym jest dla pana, jako dowódcy 
okrętu, służba na ORP „Ślązak”?

To całkiem niemałe wyzwanie, dające 
wielką satysfakcję. Budowanie czegoś od 
podstaw, uzyskanie potwierdzenia, że coś 
idzie w dobrym kierunku oraz szkolenie załogi 
do wykonywania po raz pierwszy nowych 
zadań na tym typie okrętu jest niezwykle cieka-
wym i nagradzającym uczuciem. Poznawanie 
okrętu i możliwość kształtowania jego przy-
szłości jest zaszczytem i odpowiedzialnością. 
Dlatego chcę jak najwięcej dać załodze, aby 
od samego początku prowadzić ją właściwymi 
torami – taki przyświecał mi cel, kiedy obją-
łem stanowisko dowódcy „Ślązaka”. Jestem 
dumny, że mogę na nim służyć. Dzięki nowo-
czesnej technice i uzbrojeniu okręt spełnia 
pokładane w nim oczekiwania. Musimy poka-
zać, jak można skutecznie używać ten sprzęt 
i ile można jeszcze wnieść do działań MW oraz 
do współpracy w ramach NATO. Dziękuję 
losowi, że mam niepowtarzalną okazję dowo-
dzić tym okrętem i jego załogą. 

Jak przebiegały ostatnie ćwiczenia, 
w których „Ślązak” wziął udział?

Były to ćwiczenia w ramach tzw. okrętowej 
grupy zadaniowej (OGZ), zorganizowane 
przez Dywizjon Okrętów Bojowych. Ich celem 
była m.in. integracja sił MW oraz doskonalenie 
współpracy z siłami powietrznymi. Wykony-
waliśmy zadania związane np. z: osłoną sił, 
ochroną szlaków komunikacyjnych, poszuki-
waniem okrętów podwodnych oraz obroną 
powietrzną zespołu. Współpracowaliśmy ze 
śmigłowcem, który lądował na naszym po-
kładzie. Stawiane nam zadania wykonywaliśmy 
niejako „z marszu”. Dowodziliśmy też zin-
tegrowaną obroną całego zespołu, co świadczy 
o wysokim poziomie wyszkolenia załogi i moż-
liwościach technicznych okrętu. Mieliśmy 
okazję współpracować z fregatami rakieto-
wymi „Chevalier Paul” i HNMLS „Tromp” oraz 
okrętem zaopatrzeniowym HNoMS „Maud”.

Czym różni się służba na „Ślązaku” od 
służby na innych okrętach?

To jednostka z dużym potencjałem. Testujemy 
jej możliwości, uzbrojenie, zdolności bojowe 
oraz szkolimy i kształtujemy załogę. Spraw-
dzamy w pewnym zakresie cały system MW – 
jego zdolność do zabezpieczenia działalności 
okrętu tej klasy, aby mógł on wykonywać 
zadania zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 
Wypracowujemy wytyczne oraz rozwiązania 
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Marynarska pamięć

Zgodnie z tradycją, dowódca 3. Flotylli 
Okrętów w Gdyni kadm. Mirosław 

Jurkowlaniec spotkał się – 23 grudnia – z kadrą 
pełniącą służbę dyżurną w dywizjonach i na 
jednostkach pływających. Złożył im serdeczne 
życzenia świąteczne oraz przekazał opłatek 
poświęcony przez kapelana MW. 
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W dniu Wszystkich Świętych, w miejscach 
pamięci narodowej i na cmentarzach 

wojskowych oddano hołd tym, którzy odeszli na 
wieczną wachtę. Wystawiono warty honorowe 
oraz zapalono znicze na grobach patronów 

Świąteczne spotkania w jednostkach MW
Podczas spotkania opłatkowego w oksyw-

skim Klubie 3. FO harcerze z 21. Szczepu 
„Polaris” z Gdyni przekazali na ręce dowódcy 
flotylli „światełko betlejemskie”. Spotkanie 
uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Zespołu 
Wokalnego Klubu MW „Riwiera”.

W 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, 
w świątecznym spotkaniu wzięli udział: kadra 
i pracownicy dowództwa flotylli, dowódcy pod-
ległych jednostek, weterani i zaproszeni przed-
stawiciele władz miasta. Dowódca 8. FOW 
kadm. Włodzimierz Kułagin przekazał życzenia 
zdrowych, radosnych świąt, spędzonych w rodzin-
nej atmosferze oraz pomyślności w nowym roku. 
Spotkanie opłatkowe uświetnił koncert kolęd 
w wykonaniu wychowanków sekcji wokalnej 
i instrumentalnej Klubu 8. FOW oraz muzy-
ków świnoujskiej orkiestry wojskowej.

W sali audytoryjnej Muzeum MW w Gdyni 
odbyła się – 6-8 grudnia – Konferencja 

Użytkowników Okrętów Rakietowych i Korwet 
(ang. Fast Patrol Boat and Corvette Conference), 
zorganizowana z inicjatywy Dywizjonu Okrę-
tów Bojowych 3. Flotylli Okrętów.

jednostek, byłych dowódców i komendantów, 
marynarzy pełniących ofiarną służbę. Złożono 
wiązanki kwiatów na grobach ofiar katastrofy 
Tu-154M pod Smoleńskiem w 2010 roku, 
w tym byłego dowódcy Marynarki Wojennej 
adm. floty Andrzeja Karwety.

Delegacja 8. FOW złożyła kwiaty oraz 
zapaliła znicze na grobie patrona jednostki 
wiceadm. Kazimierza Porębskiego na Cmen-
tarzu Powązkowskim w Warszawie. W środę 
2 listopada odbyły się w Świnoujściu „Mor-
skie Zaduszki”. Odprawiono mszę świętą 
w kościele pw. NMP Gwiazdy Morza, następnie 
przemaszerowano na plażę, gdzie upamięt-
niono tych, którzy nie wrócili z morza.

Tematyka konferencji obejmowała szeroko 
rozumiane wykorzystanie potencjału bojowego 
tego typu jednostek na Morzu Bałtyckim. Poru-
szono także zagadnienia dotyczące zjawiska 
piractwa na morzu oraz kwestie związane ze 
zwalczaniem tzw. zagrożeń asymetrycznych. 

W wydarzeniu wzięli udział oficerowie flot 
wojennych państw regionu Morza Bałtyckiego: 
Polski, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Litwy 
oraz Łotwy. Konferencję, której przewodniczył 
dowódca dOB kmdr Radosław Hurbańczuk, 
zwieńczyło spotkanie dowódców okrętów, pod-
czas którego wymieniono doświadczenia i po-
glądy z zakresu prowadzenia operacji morskich. 

Polska Marynarka Wojenna organizowała  
to wydarzenie po raz trzeci. Pierwsza kon-
ferencja miała miejsce w Gdyni w 2009 roku. 

W ramach akcji „Marynarska pamięć” pod-
chorążowie Akademii MW odwiedzili groby 
zasłużonych dla ojczyzny żołnierzy, obrońców 
Wybrzeża w 1939 roku oraz byłych komen-
dantów uczelni, oficerów i wykładowców. 

P E R Y S K O P

Z kolei 31 grudnia dowódca COM-DKM 
wiceadm. Krzysztof Jaworski spotkał się z zało-
gami statków powietrznych Gdyńskiej Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej, pełniącymi 
całodobowe dyżury w systemie SAR/ASAR 
oraz w systemie rozpoznania SZ RP, a także 
z kadrą innych jednostek MW, pełniącą cało-
dobowe służby i dyżury bojowe.
z kadrą innych jednostek MW, pełniącą cało-

Międzynarodowa konferencja pod egidą 3. FO 
Rolę gospodarza pełnił ówczesny Dywizjon 
Okrętów Rakietowych. Kolejną, w 2014 roku, 
zorganizował Dywizjon Okrętów Bojowych. 
Dawniej spotkania odbywały się przy okazji 
ćwiczeń międzynarodowych, w trakcie tzw. fazy 
portowej. Obecnie są organizowane w cyklu 
rocznym, każdorazowo w innym państwie.

Wybrzeża w 1939 roku oraz byłych komen-
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Okręty SNMG-1 w Gdyni

W skład wizytującego Gdynię zespo-
łu okrętów wchodziły: holenderska 
fregata rakietowa HNLMS „Tromp” 

(F 803) typu De Zeven Provincien, pełniąca 
rolę okrętu flagowego SNMG-1 oraz 
duńska fregata rakietowa HDMS „Esbern 
Snare” (F 342) typu Absalon. Szefem sztabu 
natowskiego zespołu był polski oficer 
kmdr por. Maciej Matuszewski, który na 
co dzień pełni obowiązki szefa sztabu 
Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli 
Okrętów, a wcześniej dowodził fregatą 
rakietową ORP „Gen. T. Kościuszko”. 

Zgodnie z protokołem obowiązującym 
podczas tego typu wizyt, dowódca Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski spo-
tkał się z delegacją SNMG-1 – jego dowódcą 

komodor Jeanette Morang, szefem sztabu 
kmdr. por. Maciejem Matuszewskim, dowódcą 
HNLMS „Tromp” kmdr por. Yvonne van Beu-
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w Trójmieście. Na zakończenie spotkania 
dowódca SNMG-1 wpisała się do księgi 
pamiątkowej. Przedstawiciele natowskiego 
zespołu spotkali się również z dowódcą 
3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosławem 
Jurkowlańcem oraz z władzami Gdyni.

Wizyta SNMG-1 miała charakter roboczy, 
a jej głównym celem było uzupełnienie zapa-
sów i odtworzenie zdolności bojowej jednostek. 
Okręty opuściły Gdynię 5 grudnia.

*     *     *
Stały Zespół Okrętów NATO Grupa 1 

(Standing NATO Maritime Group One) to 
jeden ze stałych zespołów okrętowych sił 
szybkiego reagowania sojuszu północno-
atlantyckiego, w skład którego wchodzą 
wydzielone przez państwa członkowskie 
niszczyciele rakietowe i fregaty rakietowe, 
wspierane przez okręty zaopatrzenia. Do 
zadań zespołu należy (m.in.) patrolowanie 
akwenów morskich oraz zapewnienie bez-
pieczeństwa kluczowych szlaków żeglugo-

wych w rejonie Bałtyku, Morza Północnego 
i północnej części Oceanu Atlantyckiego. 

B A N D E R A

Z wizytą na Sycylii i w Turcji
Dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 

Jaworski wizytował polskich żołnierzy peł-
niących służbę poza granicami kraju. W dniach 
8-9 listopada spotkał się w bazie lotniczej Incir-
lik z kierownictwem Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego Turcja, dowódcą 39. Air Base 
Wing płk. Calvinem B. Powellem oraz dowódcą 
tureckiej 10. Bazy Tankowców (Tanker Base) 
gen. bryg. Mehmetem Serkan Danem.

Zadaniem PKW Turcja jest prowadzenie 
rozpoznania lotniczego i wymiana informacji 
z jednostkami sojuszniczymi oraz wsparcie 
zespołów okrętów NATO we wschodniej części 
Morza Śródziemnego i na Morzu Czarnym. 
Jego trzon tworzy Brygada Lotnictwa MW, a pod-
stawowym środkiem jest samolot patrolowo-
-rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy 
Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. 

Kolejna wizyta odbyła 10-11 listopada na 
Sycylii w bazie Sigonella, gdzie dowódca COM-
-DKM z żołnierzami PKW IRINI uczestniczył 
w obchodach Narodowego Święta Niepodległości 
oraz wziął udział w Biegu Niepodległości na tere-
nie bazy. Spotkał się także z zastępcą dowódcy 
NATO Alliance Ground Surveillance Force 
płk. Stefano Bianca oraz dowódcą 41. Skrzydła 
Włoskich Sił Powietrznych (Aeronautica Mili-
tare) płk. pil. Emanuelem Di Francesco.
Włoskich Sił Powietrznych (Aeronautica Mili-

B A N D E R A

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

sekom i oficer prasową kmdr por. Doenja Zwaan. 
Podczas wizyty  przedstawiono (m.in.) struk-
turę i zadania COM-DKM oraz omówiono 
plany związane z pobytem jednostek NATO 

Do gdyńskiego portu – 2 grudnia – weszły okręty elitarnego 
Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 (SNMG-1). Sojuszniczym 
zespołem dowodziła komodor Jeanette Morang z Marynarki 
Wojennej Królestwa Niderlandów (Koninklijke Marine).
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Dodał również, że służba wojskowa wymaga 
obecnie szczególnego oddania, rzetelności 
oraz zrozumienia, co to znaczy Polska i obrona 
Rzeczypospolitej – Jesteśmy w sytuacji, w której 
możemy iść tylko do przodu. Tu nie wolno się 
cofnąć i wierzę w to głęboko, że każdy z panów 
znakomicie to rozumie. Zadanie jest wielkie, 
a odpowiedzialność ogromna. Jestem przekonany, 
że zapiszecie się panowie w historii polskich sił 
zbrojnych złotymi zgłoskami. Tego wam życzę. 

*     *     *
Na stopień generała broni Wojska Polskiego 

został mianowany gen. dyw. Krzysztof 
Radomski – szef Inspektoratu Kontroli Woj-
skowej. Na stopień generała dywizji Wojska Pol-
skiego został mianowany gen. bryg. Wojciech 
Marchwica – szef sztabu Dowództwa Operacyj-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na stopień 
generała brygady Wojska Polskiego zostali 
mianowani: płk Mariusz Fryc – zastępca 

Nominacje generalskie 
w Pałacu Prezydenckim
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Akty mianowania zostały wręczone 
10 listopada na uroczystości w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie. W cere-

monii wziął udział wicepremier, minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszaczak, który  
wręczył nowo mianowanym generałom i ad-
mirałom honorową broń białą – buzdygany 
generalskie. Obecny był także szef Sztabu 
Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak. 

Wejście do korpusu generalicji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, awans na generała lub 
admirała – w wojsku właściwie najwyższy 
stopień – jest wielkim zaszczytem. Ale dzisiaj, 
z punktu widzenia interesu państwowego – 
poza kwestią budowania potencjału polskich sił 
zbrojnych, gdzie panów nominacje mają 
ogromne znaczenie i są absolutnie ważnym 
jego elementem – jest to, przede wszystkim, 
ogromna odpowiedzialność – dobitnie pod-
kreślił prezydent RP Andrzej Duda. 

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości Prezydent RP 
i Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda mianował – na podstawie 
art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – 17 oficerów 
Wojska Polskiego na stopnie generalskie oraz admiralskie.

dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad 
Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego; płk Marcin Górka – dyrektor 
Departamentu Innowacji MON; płk Tomasz 
Jatczak – dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa 
Taktycznego; płk Sławomir Kojło – dowódca 
3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej; 
płk Robert Kopacki – zastępca dowódcy 
Komponentu Wojsk Specjalnych; płk Roman 
Kopka – dowódca 7. Brygady Obrony Wy-
brzeża; płk Sławomir Kozicki – zastępca 
dyrektora Departamentu Budżetowego MON; 
płk Jerzy Laskowski – zastępca dyrektora 
Departamentu Strategii i Planowania Obron-
nego MON; płk Jarosław Mokrzycki – dowódca 
Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG; 
płk Mirosław Polakow – szef Pionu Wsparcia –
zastępca szefa Sztabu Dowództwa Operacyj-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych; kmdr Adam 
Rzeczkowski – szef Pionu Planowania – zastępca 
szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych; płk Mariusz Skulimowski – 
szef Zarządu Logistyki – P4 SG WP; płk Krzysztof 
Zielski – szef Zarządu Planowania Rzeczo-
wego – P8 SG WP.

Na stopień kontradmirała zostali miano-
wani: kmdr Włodzimierz Kułagin – dowódca 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu 
oraz kmdr Jarosław Wypijewski – dyrektor 
Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbroj-
nymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbroj-

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Kontradmirał WŁODZIMIERZ KUŁAGIN 
urodził się 17 grudnia 1967 roku 

w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
podyplomowych studiów w zakresie 

zarządzania i dowodzenia w AMW oraz 
podyplomowych studiów polityki obronnej 

w Naval War College w Newport. Po 
ukończeniu AMW, w 1991 roku rozpoczął 

służbę w 13. Dywizjonie Trałowców – 
wówczas w składzie 9. Flotylli Obrony 

Wybrzeża na Helu. Dowodził trałowcem 
bazowym ORP „Wigry” oraz trałowcem 

bazowym ORP „Flaming”. W latach 2004-
2006 pełnił obowiązki na stanowisku 

dowódcy 13. Dywizjonu Trałowców. Służył 
w: Centrum Operacji Morskich, 

Dowództwie Marynarki Wojennej oraz 
Inspektoracie MW Dowództwa 

Generalnego RSZ, Dowództwie 3. Flotylli 
Okrętów, a także w Sojuszniczym 

Dowództwie Transformacji w Norfolk oraz 
w Sztabie Połączonym SZ USA w Suffolk. 

W Iraku pełnił obowiązki w ramach 
Sojuszniczej Misji Szkoleniowej - NATO 
Training Mission (NTM-I). Odznaczony 

m.in.: Morskim Krzyżem Zasługi, 
srebrnym medalem „Za Długoletnią 

Służbę”, złotym medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”, złotym medalem „Siły 

Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Gwiazdą 
Iraku”, medalem „NATO Training Mission – 
Iraq (NTM-I)” oraz medalem Sił Zbrojnych 
USA „Za Chwalebną Służbę” (Meritorious 

Service Medal). Od 2021 roku zajmuje 
stanowisko dowódcy 8. Flotylli Obrony 

Wybrzeża w Świnoujściu.

Kontradmirał JAROSŁAW WYPIJEWSKI 
urodził się 7 sierpnia 1968 roku 

w Inowrocławiu. Służbę wojskową 
rozpoczął w 1987 roku, podejmując 

naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych we Wrocławiu. 

Pierwsze stanowisko służbowe objął 
w 1991 roku jako oficer sztabu 

w batalionie ochrony i obsługi Komendy 
Portu Wojennego Gdynia. Jest 
absolwentem Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Bydgoszczy, Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz 

Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. 
Pełnił obowiązki (m.in.) w Dowództwie 
Marynarki Wojennej oraz Dowództwie 
Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Służył poza granicami kraju w ramach 
misji ONZ w Syrii (w latach 2008-2009) 
oraz dwukrotnie w składzie Polskiego 

Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie 
(w latach 2010-2011 i 2013-2014). 

W latach 2018-2019 pełnił obowiązki 
na stanowisku komendanta Portu 

Wojennego Gdynia. Od 2019 roku służy 
w Departamencie Zwierzchnictwa nad 
Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego, a od 4 listopada 2022 roku 
stoi na jego czele. 

Jubileusz „Błyskawicy”
Z okazji 85. rocznicy służby okrętu pod biało-czerwoną banderą, 
25 listopada na pokładzie historycznego niszczyciela odbył się 
uroczysty apel. Załoga Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” oraz 
zaproszeni goście – z kraju i z zagranicy – wspólnie uczcili 
jubileusz najstarszego polskiego okrętu, symbolu Gdyni. 

Po ceremonii podniesienia bandery, 
dowódca „Błyskawicy” kmdr por. Paweł 
Ogórek podziękował przyjaciołom 

okrętu za wsparcie i zaangażowanie w życie 
okrętu oraz jego załogi. Jubileuszowy apel 
uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu 
Kompanii Reprezentacyjnej MW oraz występ 
Orkiestry Reprezentacyjnej MW. 

W uroczyści wzięli udział (m.in.): dowódca 
COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski, 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, wiceadm. w st. spocz. Maciej 
Węglewski, byli dowódcy okrętu – kmdr por. 
w st. spocz. Leszek Paprocki, kmdr por. w st. 
spocz. Jerzy Łubkowski i kmdr Walter Jarosz, 
a także delegacja Muzeum MW w Gdyni, 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół „Błyska-
wicy” z prezes Małgorzatą Łubkowską, Josie 
Pearson z The Friends of the Błyskawica Socie-
ty in Cowes, przedstawiciele Polonii na wyspie 
Wight i krewni członków załogi okrętu.

W Salonie Kaprów odsłonięto dar od brytyj-
skiej Polonii – obraz przedstawiający sylwetkę 
ORP „Błyskawica” pędzla londyńskiej malarki 
Barbary Kaczmarowskiej-Hamilton. Konsul hono-
rowy RP w Cowes dr Krzysztof Magier wręczył 
dowódcy oryginalną fotografię z 1936 roku 
przedstawiającą bliźniaczy ORP „Grom” 
w trakcie prób. Kmdr por. Paweł Ogórek 
otrzymał pamiątkową tabliczkę ufundowaną 
przez polonijną organizację Polish Sue. 

W sali audytoryjnej Muzeum MW odbyła 
się sesja naukowa połączona z prezentacją filmu 
„Błyskawica – wierny okręt”. Krótkie wykłady 
o jubilatce wygłosili dyrektor MMW Tomasz 

Niszczyciel ORP „Błyskawica” został zbudo-
wany w stoczni J. Samuel White & Co. w Cowes 
na wyspie Wight. Matką chrzestną okrętu była 
Cecylia Raczyńska, a jego pierwszym dowódcą 
kmdr por. Tadeusz Podjazd-Morgenstern.

Miegoń oraz jego zastępca Aleksander Gosk. 
Jubileusz zakończyło spotkanie w Klubie MW 
„Riwiera”, pełne marynarskich opowieści 
oraz osobistych wspomnień.

Uroczystości na ORP „Błyskawica” zor-
ganizowały 3. Flotylla Okrętów i Muzeum MW, 
przy wsparciu fundacji „O Dach dla Historii 
Marynarki Wojennej RP”.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.plFO

T.
 H

EN
RY

K
 N

AG
R

O
D

ZK
I/

M
U

ZE
U

M
 M

W



8     NR 11/12 | LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2022

P A M I Ę T A M Y .  c H W A Ł A  b O H A T E R O M !

FO
T.

 M
. K

LU
CZ

YŃ
SK

I, 
P.

 L
EO

N
IA

K
, M

. P
IE

TR
ZA

K
, K

. M
IŁ

O
SZ

Wydarzenie „Gdynia pamięta. 
Chwała Bohaterom!” miało 
na celu upamiętnienie życia 
oraz śmierci trzech koman-

dorów: Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego 
Staniewicza i Zbigniewa Przybyszewskiego. 

oś represji stalinowskich w MW”. Następnie 
Daniel Sieczkowski z gdańskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej kontynuował to 
zagadnienie, przybliżając sylwetki i procesy in-
nych ofiar stalinowskich represji w MW. Były 
rektor-komendant AMW kadm. w st. spocz. 

To ważne dla kultywowania pamięci o po-
mordowanych i represjonowanych maryna-
rzach wydarzenie zostało zorganizowane 
przez: Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 
Morskich Sił Specjalnych „Formoza”, rektora-
-komendanta AMW kadm. prof. dr. hab.  
Tomasza Szubrychta, dowódcę 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosława Jurkowlańca oraz 
gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 
Komitetowi organizacyjnemu przewodziła  
dr Barbara Pytko, prezes stowarzyszenia 
„Rodzina Katyńska” w Gdyni. Patronat hono-
rowy objęli: wicepremier, minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak oraz prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek. 

Znicze na Oksywiu
W 70. rocznicę stracenia trzech bohaterów obrony polskiego 
Wybrzeża w 1939 roku oddano hołd – 16 grudnia – zasłużonym 
oficerom MW, podoficerom i marynarzom, będącym ofiarami 
stalinowskich represji w latach 50. ubiegłego wieku.

Pierwsze próby upamiętnienia straconych 
oficerów MW miały miejsce w 1984 roku, 
kiedy na ścianie kościoła pw. św. Michała  

Uroczystości rozpoczęto nabożeństwem w Ko-
ściele Garnizonowym MW na Oksywiu. Mszę 
świętą w intencji pomordowanych i represjono-
wanych w okresie stalinowskim odprawił dzie-
kan MW kmdr Zbigniew Rećko. Następnie 
przemaszerowano na Cmentarz MW, gdzie  
w asyście honorowej złożono wiązanki kwia-
tów i zapalono znicze na grobach bohaterów.

Audytorium Biblioteki Głównej AMW było 
miejscem, w którym odbyła się sesja popularno-
naukowa „Niewinnie straceni – zbrodnia sądowa, 
przywrócenie Komandorom honoru i pamięci”, 
podczas której wygłoszono serię wykładów. Spo-
tkanie otworzył dr hab. Piotr Semków z AMW. 
Wygłosił on referat „Proces komandorów jako 

prof. dr hab. Antoni Komorowski wygłosił 
wykład „Ojczyzna-obowiązek-morze” o dzie-
jach i roli morskiego szkolnictwa wojskowego. 
Wiceprezes IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk 
opowiedział o pracach nad ustaleniem miejsc 
pochówku pomordowanych żołnierzy, eks-
humacji ich szczątków i procesie identyfikacji. 
„Losy świadków historii”, to najważniejszy 
punkt spotkania, podczas którego wystąpili 
przedstawiciele rodzin pomordowanych koman-
dorów. Sesję zakończył Robert Witosławski, 
wnuk obrońcy Helu z 1939 roku, który opo-
wiedział o wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii w muzealnictwie i kształtowaniu 
postaw patriotycznych wśród młodzieży. 
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Pamięci Narodowej rozpoczął prace eks-
humacyjne w kwaterze „Ł” na Cmentarzu 
Wojskowym w Warszawie. Dwa lata później 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
oraz IPN ogłosiły, że wśród szczątków ofiar 
bezpieki znaleziono ciała: kmdr. Stanisława 
Mieszkowskiego, kmdr. Jerzego Staniewicza 
i kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego.

Przywrócenia pamięci, pełnej rehabilitacji 
oraz godnego uczczenia represjonowanych 
i niewinnie straconych oficerów domagał się 
w testamencie adm. floty Józef Unrug, dowód-
ca Floty oraz Obrony Wybrzeża w 1939 roku. 
Dopiero po wypełnieniu tych powinności wy-
rażał zgodę na swój pochówek w Polsce. 

B A N D E R A

MARYNARZE POCHOWANI W KWATERZE PAMIĘCI 
CMENTARZA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI-OKSYWIU:

Sesji popularnonaukowej towarzyszyła 
wystawa okolicznościowa poświęcona 

stalinowskim represjom w MW

Prezydent RP Andrzej Duda i dowódca 
generalny RSZ gen. Jarosław Mika 

podczas uroczystości pogrzebowych 
trzech komandorów w Kwaterze Pamięci 
Cmentarza MW 16 grudnia 2017 roku 

ponownym rozpatrzeniu sprawy stwierdził 
niewinność męża Obywatelki i uchylił wyrok 
NSW z dnia 21 lipca 1952, skazujący go na 
karę śmierci. Oznacza to całkowitą rehabili-
tację męża Obywatelki. Podobne pisma 
otrzymali krewni pozostałych straconych za 

Archanioła na Oksywiu umieszczono tablicę 
poświęconą trzem komandorom. Od wielu lat 
tablicą opiekuje się Jarosław Styn ze Stowa-
rzyszenia Byłych Żołnierzy Morskich Sił 
Specjalnych „Formoza”. Pan dr Witold 
Mieszkowski nie godził się na deptanie pa-
mięci ojca – tłumaczy Jarosław Styn. Przy 
wsparciu kmdr. Aleksego Czerwińskiego oraz 
londyńskiej Polonii marynarskiej, zaprojek-
tował, ufundował i zawiesił tablicę, która 
wtedy była de facto jedynym znakiem pamięci 
o zamordowanych komandorach. 

Pierwsze spotkanie „Gdynia pamięta. 
Chwała bohaterom!” miało miejsce dekadę 
temu, w 2012 roku, kiedy miejsce pochówku 
komandorów pozostawało nadal nieznane. 
Wydarzenie zorganizowali wówczas: Komitet 
Obywatelski pod przewodnictwem dr Barbary 
Pytko, stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” 
w Gdyni, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 
Morskich Sił Specjalnych „Formoza” oraz 
samorząd Gdyni. Patronat honorowy objął 
dowódca MW adm. floty Tomasz Mathea 
oraz ówczesny rektor-komendant AMW 
kadm. Czesław Dyrcz. 

*    *    *
Oficerowie przedwojennej MW i bohatero-

wie obrony polskiego Wybrzeża z 1939 roku  
padli ofiarą tzw. czystek politycznych. Bezpod-
stawnie oskarżeni o udział w spisku przeciwko 
państwu polskiemu, wyrokiem Najwyższego 
Sądu Wojskowego zostali straceni w grudniu 
1952 roku w warszawskim więzieniu mokotow-
skim. Proces komandorów był „odpryskiem” 
sprawy gen. Stanisława Tatara oraz pułkow-
ników: Mariana Utnika i Stanisława Nowickiego 
(tzw. proces T-U-N) z 1951 roku, w której 
oskarżeni zeznali, że podczas pobytu w oflagu, 
oficerowie MW byli powiązani z organizacją 
konspiracyjną współpracującą z Londynem. 
Ostatecznie oficerowie skazani w tzw. „spisku 
komandorów” zostali w pełni zrehabilitowani 
jeszcze przed nastaniem tzw. odwilży gomuł-
kowskiej. Helena Przybyszewska, wdowa po 
kmdr. Zbigniewie Przybyszewskim, wiosną 
1956 roku otrzymała list od prokuratora 
generalnego – Zawiadamiam Obywatelkę, że 
postępowaniem NSW z dnia 24 kwietnia 
1956 postępowanie karne w sprawie męża 
Obywatelki Zbigniewa Przybyszewskiego, sy-
na Józefa, zostało wznowione. NSW po 

udział w fikcyjnym spisku. Skazani na więzienie 
odzyskali wolność, a rodzinom ofiar mordu 
sądowego zwrócono odebrane mienie. Przez lata 
miejsce pochówku komandorów pozostawało 
nieznane. W 2012 roku, pod kierownictwem 
dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, Instytut 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

adm. floty Józef Unrug – 
zmarł na emigracji w 1973 r.;

kadm. Stanisław Mieszkowski – 
stracony w 1952 r.;

kadm. Jerzy Staniewicz – 
stracony w 1952 r.;

kadm. Adam Mohuczy – 
zmarł w więzieniu w 1953 r.;

kmdr pil. Kazimierz Kraszewski – 
skazany na dożywocie, zwolniony w 1956 r.;

kmdr Wacław Krzywiec – 
skazany na dożywocie, zmarł w 1956 r.; 

kmdr Zbigniew Przybyszewski – 
stracony w 1952 r.;

kmdr Adam Rychel – 
zwolniony z aresztu, zmarł w 1958 r.;

kmdr Marian Wojcieszek – 
skazany na śmierć, zwolniony w 1956 r.;

kmdr por. Robert Kasperski – 
skazany na śmierć, zwolniony w 1956 r.;

kpt. mar. Zdzisław Ficek – 
stracony w 1952 r.;

kpt. mar. Adam Dedio – 
stracony w 1947 r.;

bosm. Edmund Sterna – 
stracony w 1952 r.;

mat Karol Martyński – 
stracony w 1952 r.;

st. mar. Jerzy Sulatycki – 
stracony w 1952 r.;

st. mar. Henryk Zając – 
zmarł w więzieniu w 1952 r.
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Dzień Podchorążego

Oddając cześć poprzednim pokoleniom, 
podchorążowie AMW złożyli wiązanki kwia-
tów i zapalili znicze w miejscach pamięci po-
święconych absolwentom, podchorążym oraz 
patronom uczelni. Najlepsi studenci wojskowi 
otrzymali wyróżnienia za wybitne osiągnięcia 
w nauce i sporcie oraz za zaangażowanie w działal-
ność społeczną. Świąteczną zbiórkę uatrakcyj-
nił pokaz sztucznych ogni. 

Głównym punktem obchodów było sym-
boliczne przejęcie władzy nad uczelnią przez 
podchorążych. W tym roku jednodniową 
funkcję honorowego rektora-komendanta 
objął bsm. pchor. Jakub Serowiecki, który 

Uroczystość odbyła się na placu 
apelowym uczelni. Rektor-komen-
dant AMW kadm. prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht powitał zapro-

szonych gości, wśród nich m.in.: dyrektora 
Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON 
Jakuba Mykowskiego oraz byłych rektorów – 
kadm. w st. spocz. dr. inż. Czesława Dyrcza, 
kadm. w st. spocz. prof. dr. hab. inż. Zygmunta 
Kitowskiego oraz kadm. w st. spocz. prof. dr. 
hab. Antoniego Komorowskiego. Obecni byli 
także przedstawiciele kadry kierowniczej 
jednostek wojskowych i służb mundurowych, 
reprezentanci władz lokalnych oraz delegacja 
ukraińskiego Instytutu Marynarki Wojennej 
Akademii Morskiej w Odessie. 

W liście okolicznościowym wicepremier,  
minister obrony narodowej Mariusz Błasz-
czak podkreślił, że – (...) Upamiętnienie tego 
dnia przez słuchaczy szkół oficerskich jest 
wyrazem przywiązania do pięknej i chwaleb-
nej tradycji polskiego oręża. Z niej wywodzi 
się umiłowanie takich wartości jak: patrio-
tyzm, waleczność i odwaga. Tworzą one fun-
dament oficerskiego etosu.

odczytał rozkaz okolicznościowy rektora-
-komendanta AMW kadm. prof. dr. hab. 
Tomasza Szubrychta – (...) Być podchorążym 
Akademii Marynarki Wojennej to przywilej 
i ogromny zaszczyt. W przyszłości to wy, 
panie i panowie podchorążowie, będziecie od-
powiedzialni za bezpieczeństwo Polski. Będzie-
cie oficerami, dowódcami i twórcami systemów 
obronnych naszego kraju. Jestem przekonany, 
że codzienne obowiązki wykonywane na rzecz 
uczelni sprawiają wam osobistą satysfakcję 
i motywują do dalszego działania. (…) Dodat-
kowo, w tym roku Akademia Marynarki Wojen-
nej obchodzi 100-lecie istnienia, nadając 
temu wydarzeniu szczególnego znaczenia. 
Świętujmy ten dzień w duchu patriotyzmu, 
przede wszystkim z wielką radością i dumą, 
oddając hołd wspaniałej historii naszej uczel-
ni. Jeszcze raz wszystkim państwu życzę dużo 
zdrowia i wytrwałości w dążeniu do celu w tych 
niełatwych dla nas wszystkich czasach.

Święto kadetów
Grupa kadetów Szkoły Podchorążych dowo-

dzona przez ppor. Piotra Wysockiego dokonała, 
w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, ataku 
na pałac Belwederski w Warszawie – siedzibę 
rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej Wielkiego 
Księcia Konstantego Romanowa. Na pamiątkę 
zrywu niepodległościowego stołecznych 
kadetów ustanowiono Dzień Podchorążego, 

W czwartek, 24 listopada, studenci wojskowi Akademii 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 
uczcili 192. rocznicę wybuchu powstania listopadowego 
w Królestwie Kongresowym. Tego jednego, szczególnego dla 
polskiej historii walk o niepodległość dnia, podchorążowie 
przejęli władzę w uczelni, nawiązując do tradycji 
zapoczątkowanej w oksywskiej Alma Mater.

który jest obchodzony szczególnie uroczyście 
na wojskowych uczelniach, a świętowaniu 
tradycyjnie towarzyszą uroczyste capstrzyki, 
zawody sportowe, konkursy oraz bale.

Dzień Podchorążego obchodzimy na uczelni 
od 1963 roku. To właśnie Akademia Marynarki 
Wojennej zapoczątkowała tę tradycję wśród 
wojskowych uczelni – podkreślił rektor-
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-komendant AMW. Coroczne obchody Dnia 
Podchorążego powstały z dobrze rozumianej 
zazdrości. Kadeci szkół wojskowych „pozaz-
drościli” studentom kierunków cywilnych ob-
chodów „juwenaliów”, dlatego wymyślono 
coś w podobnej konwencji.

Dawniej rektor-komendant posiadał większe 
prerogatywy niż obecnie, m.in. wydawał słu-
chaczom zgodę na zawarcie związku małżeń-
skiego, dlatego kadeci nierzadko czekali cały 
rok, aby w Dniu Podchorążego uzyskać od 
kolegi rektorską zgodę na ślub lub dyspensę 
na noszenie zarostu. Symboliczne objęcie 
władzy nad uczelnią wiąże się nie tylko ze 
spełnianiem koleżeńskich próśb. Studenci 
mają wtedy szansę poznać pracę rektora „od 
środka” i w praktyce zmierzyć się z innymi 
aspektami zarządzania akademią – biurokracją, 
logistyką czy wystąpieniami publicznymi.

Studenci zazwyczaj widzą rektora tylko 
podczas wystąpień publicznych i odbierania 
nagród, natomiast gdy przychodzą do biura 
zauważają, że to również tona papierologii – 
skomentował z uśmiechem rektor-komedant.

Inwestycja w przyszłość
Tego samego dnia odbyło się w AMW uro-

czyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz 
wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy 
budynek wielofunkcyjny uczelni. Budowę 
wsparł finansowo resort obrony narodowej.

Warto też pamiętać, że kształcimy podchorą-
żych nie tylko dla Marynarki Wojennej, ale 
wszystkich rodzajów sił zbrojnych. W związku 
z rosnącymi potrzebami pojawi się więc cała 

Bardzo się cieszę z tej inwestycji. W ciągu 
ostatnich lat powstał tu już nowy, przepiękny 
budynek biblioteki, obiekty sportowe z salą 
gimnastyczną i pływalnią, a dziś rozpoczynamy 
kolejną inwestycję na terenie oksywskiej Aka-
demii Marynarki Wojennej, która jest jedną 
z lepszych wyższych uczelni w Polsce.

Wielofunkcyjny wysokościowiec projektu 
gdyńskiej pracowni architektonicznej Kowalski 
Architekci Sp. z o.o. ma zostać oddany do użytku 
w 2025 roku. Na 13 kondygnacjach znajdzie 
się zakwaterowanie dla 200 osób (100 pokoi 
jedno- i 50 dwuosobowych), kuchnia i stołówka, 
pomieszczenia gospodarcze, a także sale kon-
ferencyjne i szkoleniowe, audytorium, świetlice 
oraz tarasy widokowe. 

*     *     *
Z okazji Dnia Podchorążego w Akademii 

Marynarki Wojennej obowiązki osób funkcyj-
nych symbolicznie przejęli: bsm. pchor. Jakub 
Serowiecki (rektor-komendant AMW); bsmt 
pchor. Błażej Nieradka (prorektor ds. woj-
skowych); bsm. pchor. Kamil Gulbertowicz 
(dowódca batalionu szkolnego); bsmt pchor. 
Marcin Głębicki (dowódca 1. kompanii szkol-
nej); mat pchor. Aleksandra Sobolewska 
(dowódca 2. kompanii szkolnej); mar. pchor. 
Adam Wiśniewski (dowódca 3. kompanii szkol-
nej); st. mat pchor. Miłosz Kotlęga (dowódca 
4. kompanii szkolnej); st. mar. pchor. Jakub 
Zalewski (dowódca 5. kompanii szkolnej); 
st. mat pchor. Karol Ważny (oficer dyżurny); 
st. mat pchor. Wojciech Wojtyna (dowódca 
warty honorowej).

Nowoczesny obiekt pozwoli na realizowanie 
szerokiego spektrum wydarzeń oraz zapewni 
nowe możliwości rozwoju i kształcenia przy-
szłych pokoleń oficerów MW oraz studentów 
cywilnych. To będzie niejako wizytówka 
zmian związanych z obchodzonym w tym roku 
stuleciem istnienia naszej uczelni – powie-
dział kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. 

potrzebna infrastruktura, która pozwoli od-
ciążyć nasze pozostałe obiekty. Ponadto, z racji 
lokalizacji, ten wielofunkcyjny budynek będzie 
w przyszłości należał do charakterystycznych 
obiektów w Gdyni, z czego jesteśmy dumni – 
podkreślił rektor-komendant. 

Obecny na uroczystości wiceprezydent 
Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk podkreślił – 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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wchodzi także barkentyna szkolna ORP „Iskra”. 
Do zadań dZH MW należy: zabezpieczanie 
działań nawigacyjno-hydrograficznych i hydro-

meteorologicznych sił MW, realizowanie 
prac geodezyjnych na potrzeby kartografii 
morskiej i innych jednostek MW oraz 
zabezpieczanie praktyk i szkolenia mor-
skiego podchorążych Akademii MW. 

*     *     *
Pierwszym okrętem polskiej MW był 

okręt hydrograficzny ORP „Pomorzanin”, 
który został wcielony do MW 10 lutego 
1920 roku. Prace pomiarowe, które roz-
począł w pierwszych dniach maja, 
zmierzały do wytyczenia i oznakowania 

bezpiecznego toru wodnego do portu w Pucku. 
Dalsze prace obejmowały przegląd latarń 
morskich oraz innych znaków nawigacyjnych 
i meteorologicznych. W kwietniu 1920 roku 
oznakowanie składało się z: czterech latarni 
morskich (Rozewie, Jastarnia-Bór, Hel oraz 
Oksywie), dwóch stacji sygnalizacyjnych 
(Hel i Rozewie), kilkunastu pław oraz sześciu  
masztów sygnalizacyjnych. 
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Co roku jest wydawanych 13-16 wznowień 
map morskich. W gestii BHMW znajduje się 
także pozyskiwanie sprzętu do badań dna mor-
skiego. W ubiegłym roku dZH MW, dowodzony 
przez kmdr. Marka Czarneckiego, wzbogacił 
się o autonomiczny bezzałogowy hydrograficzny 
nawodny pojazd pomiarowy iXblue DriX.  

Szef Biura Hydrograficznego MW
kmdr Dariusz Kolator

Wykaz zadań polskich hydrografów 
morskich zawiera m.in. prowadzenie, 
koordynowanie i nadzorowanie prac 

z zakresu hydrografii oraz kartografii morskiej, 
publikacji nautycznych i informacji nautycznej. 
Realizując je, Biuro Hydrograficzne MW współ-
pracuje z dyrektorami urzędów morskich oraz 
innymi podmiotami cywilnymi. 

Wkrótce będziemy obchodzić kolejną 
rocznicę utworzenia Urzędu Hydrograficz-
nego MW – pierwszego organu służby 
hydrograficznej w Polsce. Można śmiało 
powiedzieć, że zadania, jakie wówczas 
przed nim stały oraz te, jakie stoją przed 
dzisiejszym BHMW, są ciągle te same – 
zapewnienie bezpiecznej nawigacji na pol-
skich wodach morskich, czyli przekazanie 
nawigatorom map i publikacji nautycz-
nych, które zapewniają bezpieczne przejście 
przez nasze wody oraz bezpieczne wejście do 
naszych portów – podkreślił szef BHMW 
kmdr Dariusz Kolator. Jakość mapy morskiej 
zależy od jakości dokonywanych pomiarów 
batymetrycznych. Uzyskujemy je – na podstawie 
przepisów ustawy o obszarach morskich RP 
i administracji morskiej – od podmiotów cywil-
nych prowadzących badania hydrograficzne 
na polskich wodach oraz od Dywizjonu Zabez-
pieczenia Hydrograficznego MW, który reali-
zuje główne pomiary dla BHMW. 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

(Hel i Rozewie), kilkunastu pław oraz sześciu  

Biuro Hydrograficzne MW w Gdyni stoi na straży bezpieczeństwa 
żeglugi na polskich obszarach morskich na Bałtyku, wykonując 
ustawowe zadania państwowej morskiej służby hydrograficznej. 
Jego historia zaczęła się 19 lutego 1920 roku, kiedy to utworzono 
Urząd Hydrograficzny MW, na czele z kpt. mar. Józefem Unrugiem.

Sondowanie Bałtyku
Wyposażenie hydrograficzno-nawigacyjne 

ORP „Arctowski” to sprzęt najwyższej 
klasy. Może go nam pozazdrościć 

niejedna cywilna jednostka badawcza. 
Do jego obsługi wyznaczona jest kadra 

dobrze wyszkolonych specjalistów. Załoga 
jest zaangażowana w codzienną służbę 
i złożony proces szkolenia – podkreślił 

dowódca okrętu kmdr ppor. Marcin 
Gronek. Niedawna modernizacja 

jednostki umożliwiła m.in. wprowadzenie 
systemu, który zintegrował nowoczesny 

sprzęt, gwarantując jego efektywne 
wykorzystanie. Ponadto znacząco 

zmieniła się kabina hydrograficzna oraz 
główne stanowisko dowodzenia (GSD).

Wchodzący w skład oksywskiej 3. Flotylli 
Okrętów dZH MW dysponuje dwoma okrętami 
hydrograficznymi – ORP „Heweliusz” oraz 
ORP „Arctowski” (po modernizacji, odpowied-
nio w 2017 roku i w 2022 roku), grupą 
kutrów i motorówek hydrograficznych oraz pod-
oddziałami zabezpieczenia radionawigacyjnego, 
geodezyjnego i transportowego. W jego skład 

Kabina hydrograficzna 
na ORP „Arctowski”

Autonomiczny pojazd nawodny 
Z-Boat 1800
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dzącym jest stowarzyszenie rodziców „Razem 
w Bergen” (Forening „Sammen i Bergen”). 
Lekcje odbywają się w soboty i mają uzupeł-
niać, a nie zastępować, naukę pobieraną w szkole 
norweskiej. Zajęcia są odpłatne, ponieważ 
szkoła jest finansowana przede wszystkim ze 
składek członkowskich rodziców. 

Norweska Polonia nie ma takich tradycji 
edukacyjnych jak ta w Wielkiej Brytanii, Francji 
czy Szwecji – wytłumaczyła Iwona Mazurek-
-Orłowska. Dlatego wiele rzeczy musimy robić 
samodzielnie, z własnych środków.

Rodzice chcą, aby dzieci były świadome 
swoich korzeni. Obchodzone są wszystkie naj-
ważniejsze święta – Narodowy Dzień Niepod-
ległości i Święto Konstytucji 3. Maja, ale 
również – niezależnie od wyznania uczniów –
Boże Narodzenie oraz Wielkanoc. Zależy nam 
na przekazywaniu autentycznych polskich tra-
dycji i wartości – podkreśliła dyrektorka szkoły. 
Cieszymy się, że mamy wyjątkowego, bo „żywe-
go” patrona, który może odwiedzić naszą szkołę, 
być w stałym kontakcie z młodzieżą. Przyjęcie 
imienia odbyło się w 2018 roku, na pokładzie 
fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”.

Niestety, szkoła nie posiada własnego budynku, 
a lekcje są prowadzone w wynajętych salach. 

Nakreślono już jednak wstępne plany dotyczące 
utworzenia w Bergen niewielkiego centrum 
polonijnego, z placówką szkolną. 

Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
szkoła zyska nową siedzibę i salę tradycji –
godne miejsce do eksponowania sztandaru i pol-
skich symboli – stwierdził kmdr por. Artur 

Polska Szkoła im. Marynarki Wojennej RP w Bergen świętowała – 
22 października – Dzień Patrona. Obchody połączono z pasowaniem 
na ucznia oraz ceremonią wręczenia sztandaru. Wśród zaproszonych 
gości było pięcioro przedstawicieli Stowarzyszenia Oficerów MW RP 
oraz attaché obrony w Norwegii płk Waldemar Torbicki. 

Fundatorem sztandaru dla szkoły jest 
stowarzyszenie „Razem w Bergen”. 
Aktu jego wręczenia uczniom dokonał 

kmdr ppor. Wojciech Klein. Dyrektorka placów-
ki Iwona Mazurek-Orłowska podkreśliła – 
Nasz sztandar łączy tradycję z nowoczes-
nością. Zawiera elementy takie jak: kotwica, 
polskie barwy i zabudowę charakterystyczną 
dla Bergen. Dewiza szkoły brzmi: „Ojczyzna. 
Tradycja. Edukacja”.

Podczas ceremonii pasowania na ucznia, 
pierwszoklasiści zostali mianowani kordzi-
kiem MW. Dodatkowo, wszystkie dzieci 

Rogalski – Zależy nam, jako patronom, aby 
szkoła miała jak najlepsze warunki.

W składzie delegacji MW byli także: kpt. mar. 
Monika Jastrzębowska, kmdr rez. Bogdan 
Gierszewski i kmdr ppor. rez. Karol Kidyba.

Sztandar dla szkoły w Bergen

otrzymały upominki z Polski. Uroczystość 
uatrakcyjniły liczne elementy nawiązujące do 
tradycji morskich, m.in. takie jak np. wybijanie 
szklanek dzwonem okrętowym.

Współpracujemy ze szkołą od lat i każda wizy-
ta jest wyjątkowym przeżyciem – dla nas, dla 
uczniów, dla kadry dydaktycznej – powiedział 
kmdr por. Artur Rogalski ze Stowarzyszenia 
Oficerów MW RP. Spotkania odbywają się 
w wyjątkowo gościnnej i radosnej atmosferze, nie 
brakuje patriotycznych i marynarskich akcen-
tów, które są szczególnie ważne dla Polonii. 
Uczniowie zadają mnóstwo pytań na temat 
Polski, historii i służby w MW.

Szkoła w Bergen powstała w 2009 roku, 
w odpowiedzi na potrzeby tzw. młodej emigra-
cji. Do przedszkola, szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum uczęszcza około 170 uczniów. 
Placówka prowadzi zajęcia z języka polskiego 
oraz historii Polski (z elementami geografii 
i wiedzy o społeczeństwie). Organem prowa-

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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• IV okres – lata 1991-1999 – od 
  rozwiązania Układu Warszawskiego 
  do wejścia do NATO;
• V okres – od 1999 roku – 
  polska MW w NATO.

Okres międzywojenny –
polska Marynarka Wojenna,
a bezpieczeństwo morskie
W 291. rocznicę zwycięskiej bitwy pod 

Oliwą, 28 listopada 1918 roku ukazał się 
dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsud-
skiego nakazujący utworzenie Marynarki 
Polskiej, jednocześnie mianował on pułkow-
nika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem 
Sekcji Marynarki, podporządkowanej Minister-
stwu Spraw Wojskowych. Zapoczątkował 

tym samym dzieje narodowej floty wojennej, 
tworzonej wręcz od podstaw w odrodzonej po 
123 latach zaborów Rzeczypospolitej Polskiej.

W jakim celu ukazał się dekret? Na tak 
postawione pytanie, są dwie odpowiedzi. Jedna 
napawająca dumą, druga – o której nie chce 
się wspominać. Niewątpliwie najchętniej mówi 
się o tym, że był to wyraźny sygnał z polskiej 
strony świadczący o ogromnej woli posiadania 
przez nią bezpośredniego dostępu do morza, pod-
kreślający zarazem chęć podjęcia przygotowań 
do objęcia we władanie wybrzeża Bałtyku, 
wraz z jego zabezpieczeniem i zagospodaro-
waniem. Natomiast o czym chce się zapo-
mnieć? Ano o tym, że było to panaceum na 
problemy, które sprawiali marynarze przyby-
wający do kraju z flot wojennych dawnych 
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W listopadzie 2023 roku będziemy obchodzić 105. rocznicę powstania Marynarki 
Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Oczekując na ten kolejny, po obchodach 100-lecia 
w 2018 roku, jubileusz morskiego rodzaju sił zbrojnych, przybliżymy najważniejsze karty jego 
historii, sylwetki wybitnych dowódców i wojenne dokonania załóg okrętów pod biało-czerwoną 
banderą. Odsłonimy także kulisy wydarzeń znanych, a także mniej znanych opinii publicznej, 
w których kluczową rolę odegrały główne komponenty MW: siły okrętowe, jednostki 
brzegowe, lotnictwo morskie oraz – w okresie międzywojennym – flotylla rzeczna.

Na przestrzeni ponad stu lat polska 
Marynarka Wojenna przechodziła 
wiele ważnych zmian strukturalno-
-organizacyjnych i sprzętowych. 

Były one konsekwencją zarówno zmieniającej 
się sytuacji w kraju, jak i dynamicznego roz-
woju sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza 
w kontekście geopolitycznym. W związku 
z tym, dzieje naszej floty wojennej można 
podzielić na następujące okresy:
• I okres – lata 1918-1939 – 
  okres międzywojenny;
• II okres – lata 1939-1947 – 
  okres II wojny światowej;
• III okres – lata 1945-1991 – 
  od zakończenia II wojny światowej
  do transformacji ustrojowej;

1. Okręt podwodny ORP „Orzeł” wchodzi 
do Rosyth w 1939 roku. Na kiosku 

widoczny numer taktyczny „85A”. 

2. Kanonierka ORP „Generał Haller”. 
Zdjęcie wykonano w 1933 roku.

3. Niszczyciele ORP „Grom” (H71) 
oraz ORP „Błyskawica” (H34) 

w Wielkiej Brytanii (1939 rok)

W służbie bezpieczeństwa morskiego państwa

Polska Marynarka Wojenna
od niepodległości do współczesności

CZĘŚĆ 1
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zaborców. W miejscowościach, w których się 
znaleźli podoficerowie i marynarze, często 
dochodziło do awantur. Te sygnały wymusiły 
na Nowotnym podjęcie stosownych działań 
u gen. Stanisława Szeptyckiego, ówczesnego 
szefa Sztabu Generalnego WP oraz Jędrzeja 
Moraczewskiego, premiera rządu odrodzonej 
Polski. To oni skutecznie wpłynęli na mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, który wydał 
wspomniany dekret.

Powołanie do życia polskiej MW, to począ-
tek ogromnej pracy, jaką musieli wykonać ci, 
którzy wchodzili w skład Sekcji Marynarki, 
później (od wiosny 1919 roku) Departamentu 
dla Spraw Morskich, a następnie (od stycznia 
1922 roku) Kierownictwa Marynarki Wojen-
nej. Ich szefowie – płk mar. Bogumił Nowotny, 
wiceadm. Kazimierz Porębski oraz kmdr 
(wiceadm.) Jerzy Świrski – zdawali sobie 
sprawę z tego, że ochrona i obrona morskiej 
granicy państwa polskiego, chociaż niezbyt 
długiej – wynoszącej 70 km (licząc Półwysep 
Helski z obydwu stron – 146 km), wymaga 
dysponowania odpowiednią liczbą okrętów, 
profesjonalnymi kadrami, a także portami.

Problem był złożony, ponieważ Gdańsk nie 
został przyznany stronie polskiej – przy-

B A N D E R A

słowiowy parasol trzymała nad nim Liga 
Narodów, która (pod naciskiem Niemców) 
ograniczała z roku na rok prawo pobytu 
w tym porcie polskim okrętom wojennym. 
Decyzja mogła być tylko jedna, należało 
poszukać innego miejsca do bazowania dla 
mającej powstać floty wojennej. 

Do pełnienia tej roli wyznaczono Puck, 
w którym rozpoczęto organizowanie tymczasowej 
bazy morskiej. Równolegle zapadły decyzje 
o utworzeniu (w 1920 roku) w tej nadmorskiej 
miejscowości Komendy Portu Wojennego 
oraz Dowództwa Wybrzeża Morskiego 
(w 1922 roku przekształconego w Dowódz-
two Floty). Miało ono łączyć wszystkie sprawy 
związane z życiem floty wojennej i obroną 
wybrzeża. W tym samym roku przystąpiono 
w Pucku do zagospodarowania poniemiec-
kiego lotniska, czego efektem było utworzenie 
(w 1923 roku) Morskiego Dywizjonu Lot-
niczego. Zdawano sobie jednak sprawę z tego, 
że Puck nie spełnia oczekiwań jako baza dla 
floty wojennej, dlatego też trwały poszuki-
wania w celu wyznaczenia odpowiedniego 
miejsca dla jej usytuowania. 

Wraz z budową miasta Gdyni oraz mor-
skiego portu handlowego uznano, że będzie 
tam również baza dla okrętów polskiej MW. 
W 1924 roku w Gdyni-Oksywiu rozpoczęło 
działalność Dowództwo Floty. Natomiast 

Kolejnymi okrętami były dwie kanonierki 
nabyte w Finlandii, które otrzymały nazwy – 
„Komendant Piłsudski” i „Generał Haller”. 
Następnymi okrętami, które zasiliły flotę 
wojenną, były (otrzymane decyzją Rady 
Ambasadorów) kontrtorpedowce w liczbie 
sześciu sztuk: „Kaszub”, „Krakowiak”, „Kuja-
wiak”, „Mazur”, „Podhalanin” i „Ślązak”. 
Cztery poniemieckie trałowce zakupiono 
okazyjnie w Danii. Nadano im nazwy: „Czajka”, 
„Jaskółka”, „Mewa” i „Rybitwa” – dlatego 
potocznie nazywano je „ptaszkami”. 

O tym, że te okręty posiadały znikomą 
wartość bojową świadczyła np. wypowiedź 
dowódcy jednego z trałowców – W morzu 
kierowało się wówczas „na oko”, widząc 
przed sobą brzeg, szło się wówczas na jakąś 
latarnię lub drzewo, później, gdy ukazywała 
się jakaś chałupa lub kończył się las, robiło 
się zwrot. Gorzej było w czasie mgły, wówczas 
prowadził nas jedynie kierunek fali lub – po 
prostu – instynkt. Oczywiście, tak się pływało 
jedynie na trasie: Puck – Gdynia – Hel – 
Gdańsk. Na otwarte morze okręty jeszcze się 
nie wypuszczały. Podczas sztormowej pogody 
łączność z lądem przerywała się na kilka dni.

W tym samym duchu, na ten sam temat, 
wypowiedział się kmdr Józef Unrug, później-
szy dowódca Floty – (…) ta maleńka flota 
powstała w pierwszych latach powojennych, 
była zbieraniną przestarzałych, po części zuży-
tych jednostek, bez wartości bojowych, słabo 
uzbrojonych w sprzęt pochodzący z demobilu.

Zasadniczym celem szefa Departamentu 
dla Spraw Morskich wiceadm. Kazimierza 
Porębskiego było stworzenie floty morskiej, 
dysponującej okrętami różnych klas, które 
gwarantowały skuteczną obronę morskiej 
granicy państwa oraz obronę i ochronę mor-
skich linii komunikacyjnych łączących Polskę 
z państwami zachodnimi. 

Na temat planów dotyczących rozbudowy 
polskiej floty wojennej (przygotowanych pod 
kierunkiem wiceadm. Kazimierza Porębskiego 
w pierwszej połowie lat 20 ub. wieku oraz 
późniejszych – autorstwa kmdr. Jerzego Świr-
skiego) pisało wielu historyków. Niestety, nie-
które z tych planów charakteryzowały się du-
żym rozmachem i – nie przystając do moż-
liwości finansowych państwa – były skazane 
na odrzucenie.

O tym, że polska flota wojenna nie będzie 
nigdy w stanie sama wywiązać się z posta-
wionych przed nią zadań doskonale wiedzieli 
zarówno wiceadm. Porębski jak i kmdr Świrski. 
Dlatego też, w swoich memoriałach (kierowa-
nych do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) 
zwracali się z prośbami o zaktywizowanie 
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych na polu działań na rzecz porozumień 
bilateralnych, z uwzględnieniem kwestii współ-
pracy z siłami morskimi: Francji, Wielkiej 
Brytani i państw nadbałtyckich.

Prezydent Francji 
Louis Adolphe Thiers 

(III Republika) powiedział – 
Marynarka Wojenna to: czas, 

ciągłość i cierpliwość. 

Z kolei szef Kierownictwa 
Marynarki Wojennej wiceadm. 

Jerzy Świrski stwierdził – 
Marynarka Wojenna to: ciągłość, 

cierpliwość i tradycja.

Kierownictwo Marynarki Wojennej, tak jak 
jego poprzednicy – Sekcja Marynarki 
i Departament dla Spraw Morskich, miało 
swoją siedzibę w Warszawie. 

Pierwszym polskim okrętem, oczywiście 
to umowne określenie dla tej jednostki, był 
„Pomorzanin”. Pełnił on funkcję okrętu hydro-
graficznego. To było swoiste wiano, które 
wniósł do polskiej MW kpt. mar. Józef Unrug 
(wówczas szef Urzędu Hydrograficznego MW). 
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Strona brytyjska nie darzyła Polski sympatią, 
czego potwierdzeniem były wypowiedzi ich 
najważniejszych polityków – od premiera Davida 
Lloyda George’a, po ministra spraw zagranicz-
nych. Już w trakcie trwania konferencji poko-
jowej w Paryżu, zwołanej po zakończeniu 
I wojny światowej, Lloyd George odrzucał pol-
skie żądania dotyczące terytorium państwa, 
czy też jego granic. Szczególnie negatywnie 
wypowiadał się na temat polskich propozycji 

W styczniu 1920 roku w Helsinkach przed-
stawiciele państw nadbałtyckich spotkali się 
i dyskutowali o zasadach, na jakich miał zostać 
utworzony Związek Bałtycki. Rozmawiano 
także o cechach przyszłościowego sojuszu 
polityczno-militarnego, który miał mieć 
charakter defensywny. 

Negatywne stanowisko Francji w sprawie 
ewentualnego zaangażowania jej sił po stronie 
Polski w wypadku konfliktu zbrojnego z ZSRR, 
zawarte w porozumieniu o współpracy woj-
skowej z Polską w lutym 1921 roku, wpłynęło 
w znaczący sposób na proces wygaszania 
Związku Bałtyckiego. Zakończył on swoje 
funkcjonowanie w 1925 roku.

Zapewnienie skutecznej ochrony i obrony 
interesów Polski na Bałtyku wymagało wdra-
żania polityki morskiej, a to mogli zagwaran-
tować tylko politycy. Praktycznie od wielu 
wieków nie było jej, a po odzyskaniu niepod-
ległości ówcześni polscy politycy nie wie-
dzieli jak korzystać z morza oraz jak i czym 
bronić swoich interesów na tym akwenie. 
Dlatego też, nie może dziwić m.in. wypo-
wiedź premiera Wincentego Witosa, który 
latem 1921 roku, w czasie wizytacji okrętów 
w porcie puckim, będąc na pokładzie trałowca 
ORP „Jaskółka”, powiedział – (...) to byłoby 
dobre do wożenia śledzi. Wywołała ona kon-
sternację wśród oficerów Marynarki Wojen-
nej. Świrski próbował tłumaczyć premierowi, 
co to jest okręt wojenny, ale jego wyjaśnienia 
na nic się nie zdały.

Po podpisaniu porozumienia z Francją roz-
poczęły się rozmowy na rzecz kształcenia 
i szkolenia polskich oficerów w uczelniach oraz 
ośrodkach szkoleniowych Marine Nationale. 

Zapadły decyzje o uruchomieniu w Polsce 
Francuskiej Misji Wojskowej oraz Francuskiej 
Misji Morskiej. Ich zadaniem było wspieranie 
procesu budowy sił zbrojnych, w tym Marynarki 
Wojennej. Warto podkreślić, że koszty pobytu 
personelu pokrywała strona polska.

W momencie tworzenia polskiej MW 
kadra oficerska prezentowała konglomerat 
różnych koncepcji w obszarze tworzenia poten-
cjału i zakresu zadań dla floty wojennej. Był 
to efekt dotychczasowej ich służby we flotach 

Dzięki zabiegom raczkującej polskiej 
dyplomacji udało się nawiązać stosunkowo 
krótką (pod względem czasowym), a także 
mało efektywną współpracę z Royal Navy. 
Trwała ona niespełna dwa lata – od końca 

Unikatowa fotografia załogi ORP „Dzik” 
(P52) z flagą Jolly Roger. W centrum 
dowódca okrętu kpt. mar. Bolesław 
Romanowski. Zdjęcie z 1944 roku.

Okręt podwodny ORP „Wilk” (64A) 
w bazie Rosyth (1939 rok)

terytorialnych – (...) ich (Polaków – dop. red.) 
roszczenia były z punktu widzenia samosta-
nowienia wygórowane, niedopuszczalne. To 
był wynik jego uprzedzenia do Polaków, co 
potwierdził brytyjski uczestnik konferencji 
pokojowej Harold Nicolson, mówiąc – 
(...) David Lloyd George nigdy nie splamił się 
propolskimi sentymentami.

Pomimo tylu negatywnych wypowiedzi 
strona polska uważała, że trzeba szukać 
wspólnych płaszczyzn porozumienia, które 
umożliwią jej rozwój gospodarczy, a także 
budowę systemu bezpieczeństwa morskiego. 
Wierzono, że tylko Wielka Brytania jest w stanie 
udzielić skutecznej pomocy w budowie floty 
wojennej, która zagwarantuje w przyszłości 
(wspólnie z Royal Navy) bezpieczeństwo 
trasom żeglugowym prowadzącym do portów 
w Polsce, a także bezpieczeństwo naszej 
granicy morskiej.

1919 roku do stycznia 1921 roku. Na temat 
jej efektów wypowiedział się kmdr Jerzy 
Świrski – (...) misja widocznie miała instruk-
cje, by przeszkadzać rozwojowi spraw mor-
skich w Polsce.

W pierwszych tygodniach po odzyskaniu 
niepodległości, jesienią 1918 roku, krajami 
zainteresowanymi nawiązaniem współpracy 
w regionie Morza Bałtyckiego były: Polska, 
Estonia, Łotwa, Finlandia oraz Litwa (chociaż 
ten ostatni kraj niezbyt chętnie patrzył na 
udział Polski w tym układzie). Kilka miesięcy 
później, w memoriale w sprawie polityki polskiej 
na Bałtyku, aprobatę dla potencjalnej współ-
pracy wojskowej (w zakresie współdziałania 
flot wojennych) wyraził szef Departamentu 
dla Spraw Morskich kadm. Porębski. 
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wojennych państw zaborczych. Trzon kadry 
oficerskiej stanowili przybysze z byłej rosyj-
skiej marynarki wojennej, w liczbie 59 osób. 
Drugą, co do liczebności grupę stanowili ofi-
cerowie z floty austro-węgierskiej – 16 osób. 
Natomiast z floty niemieckiej przybyło czte-
rech oficerów. Zasadniczo, byli to oficerowie 
starsi, a polska MW potrzebowała oficerów 
młodszych, dlatego dokonano ich weryfikacji 
przez uruchomienie tzw. komisji weryfikacyj-
nych. Efektem tych działań było odejście ze 
służby wielu oficerów. Musiało się tak stać, 
gdyż w MW było więcej „wodzów” niż „In-
dian”, a to niczemu dobremu nie służyło. 

Rozpoczęto działania na rzecz uruchomienia 
szkolnictwa dla potrzeb MW. Zorganizowano 
tymczasowe kursy instruktorskie dla ofice-
rów MW w Toruniu. Wiadomo było, że jest to 
chwilowe rozwiązanie. Jednocześnie trwały 
prace organizacyjne, które doprowadziły do 
otwarcia 1 października 1922 roku Oficer-
skiej Szkoły Marynarki Wojennej (w tym roku 
obchodzono jubileusz 100-lecia wojskowego 
wyższego szkolnictwa morskiego). 

Pojawiające się trudności finansowe pań-
stwa prawie doprowadziły do rozwiązania MW. 
Zaproponowano połączenie OSMW z Pań-
stwową Szkołą Morską. Dzięki działaniom 
kmdr. Czesława Petelenza oraz dyrektora PSM 
inż. Antoniego Garnuszewskiego nie doszło 
do połączenia obu tych szkół.

W 1928 roku, w związku z reformą oraz 
w nawiązaniu do tradycji szkół wojskowych 
Królestwa Kongresowego, Oficerską Szkołę 
Marynarki Wojennej przemianowano na 
Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. 
O wysokim poziomie kształcenia w OSMW, 
a później w SPMW, świadczą wypowiedzi 
oficerów Wojska Polskiego, którzy uznawali 
te szkoły za ośrodki elitarne. 

W latach 1928-1939 OSMW i SPMW 
ukończyło 209 oficerów MW. Niektórzy z nich 
mają szczególne miejsce w naszej historii: 
Robert Kasperski, Borys Karnicki, Zbigniew 
Przybyszewski, Bohdan Wroński, Wacław 
Krzywiec, Adam Rychel, Bolesław Romanowski, 
Edmund Pappelbaum, Wieczysław Kon, Zbigniew 
Węglarz, Julian Czerwiński i Józef Bartosik. 
Nazwiska te są znane szerokiej rzeszy braci 
marynarskiej i nie tylko. Może mniej znane 
jest nazwisko Józefa Bartosika, który po wojnie 
w 1946 roku rozpoczął służbę w Royal Navy 
(dowodził m.in. niszczycielem rakietowym 
HMS „London”). W 1966 roku awansował na 
stopień kontradmirała. Zanim w 1969 roku prze-
szedł do rezerwy, służył jako zastępca szefa 
sztabu operacyjnego Admiralicji Brytyjskiej.

Szkolnictwo MW to również podoficerowie 
zawodowi, nadterminowi oraz marynarze 
służby zasadniczej. Głównym ośrodkiem 
szkoleniowym była Szkoła Specjalistów Mor-
skich (SSM), kolejną była Szkoła Radiotele-
grafistów i Radiomechaników Morskich 
w Toruniu. W omawianym okresie szkoleniem 
specjalistycznym dla MW zajmowały się: 

Kadra MW (później Kadra Floty), SSM, 
Dywizjon Szkolny, a od połowy lat 30. ub. wieku – 
Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty.

W okresie funkcjonowania francuskiej misji 
morskiej w MW, ponad 200 oficerów, pod-
chorążych i podoficerów ukończyło studia 
oraz różnego rodzaju kursy specjalistyczne 
w ośrodkach szkoleniowych Marine Nationale. 
Procentowy udział oficerów MW, absolwentów 
francuskich uczelni wojskowych, w stosunku 
do oficerów wojsk lądowych i lotnictwa był 
imponujący, gdyż stanowił on około 30% 
korpusu oficerskiego. 

Dzięki temu możliwe było tworzenie podwalin 
doktryny morskiej w oparciu o wiedzę zdobytą 
we francuskich morskich uczelniach wojskowych. 
To ich absolwenci – oficerowie MW, byli 
(w przeważającej części) twórcami polskiej 
morskiej myśli wojskowej, a także inicjatorami 
oraz realizatorami studiów podyplomowych 
dla oficerów młodszych i starszych, realizowa-
nych w oparciu o bazę dydaktyczną SPMW. 

W 1925 roku nastąpiła zmiana na stanowisku 
szefa KMW. Odszedł wiceadm. Kazimierz 
Porębski, a jego obowiązki przejął kmdr Jerzy 
Świrski. Miałem dość sześciu lat walki z igno-
rancją władz w sprawie morza w Polsce – 
stwierdził rozgoryczony wiceadm. Porębski 
w liście do jednego z przyjaciół. 

Wracając do polsko-francuskiej współpracy 
wojskowej i jej konsekwencji dla MW, trzeba 
podkreślić, że praktycznie do 1926 roku nie 
złożono żadnego zamówienia na okręty w stocz-
niach francuskich. Jedynie w latach 1923-1924 
zakupiono, ze środków kredytu udzielonego 
Polsce przez Francję, dwie jednostki trans-
portowe – ORP „Warta” i ORP „Wilia”.

Po 1926 roku działania KMW na rzecz 
rozbudowy floty wojennej były postrzegane 
negatywnie przez nowe kierownictwo pań-
stwowe i wojskowe, ponieważ w czasie prze-
wrotu majowego polska Marynarka Wojenna 
zajęła postawę neutralną. 

Niszczyciel ORP „Wicher” (bliźniak 
ORP „Burza” – weterana atlantyckich 
konwojów ) w 1932 roku. Uczestniczył 

w obronie Wybrzeża w 1939 roku

Hulk szkolny ORP „Bałtyk” (pierwotnie 
francuski krążownik pancernopokładowy 
„D’Entrecasteaux”) w 1928 roku. Pełnił 

także rolę okrętu reprezentacyjnego.

Obsada przeciwlotniczego ciężkiego 
karabinu maszynowego trałowca 

ORP „Podhalanin” (1935 rok)

kmdr rez. prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W obu wymienionych przypad-
kach siły nawodne zmuszone 
były bowiem do prowadzenia 
działań w strefie przybrzeżnej, 

wzdłuż długiej linii wybrzeża. W połączeniu 
z niezdolnością sił przeciwnika do prowadzenia 
działań morskich (w jakiejkolwiek skali mogą-
cej zagrozić supremacji US Navy) doprowa-
dziło to Amerykanów do konkluzji, że liczba 
jednostek zaangażowanych w działania prze-
waża nad ich siłą ognia.

Okręt, który trzeba
było zbudować
Niejako równolegle, generacja niszczycieli – 

koncepcyjnie i technologicznie tkwiących 
jeszcze w II wojnie światowej – osiągnęła 
kres swoich możliwości, a ich miejsce zaczęły 
zajmować nowoczesne niszczyciele ASW 
(Anti-Submarine Warfare, czyli zwalczania 
okrętów podwodnych – w artykule jest używana 

z NAVSEA (dawnego Bureau of Ships), a prace 
wykonawcze – stoczni Bath Iron Works z  Ken-
nebec River w Bath, stan Maine (będącej częścią 
koncernu General Dynamics). 

Inżynierowie z NAVSEA, kierując się zasadą 
„tanio i prosto”, opracowali projekt tzw. okrętu 
budżetowego. Oszczędzano przy tym prawie 
na wszystkim. Kadłub pospawano z cienkich 
blach, nadbudówce nadano charakterystyczny, 
„kanciasty” kształt. Uproszczono także kwestie 
związane z napędem – dwie turbiny gazowe 
LM-2500-30 napędzały przez przekładnię 
redukcyjną pojedynczy wał zwieńczony pęd-
nikiem w postaci wielołopatowej śruby. Dodat-
kowo, uproszczono wyposażenie i uzbrojenie: 
jedna kotwica, jeden kabestan, pojedyncza 
płetwa sterowa, jedna armata trzycalowa, 
jedna uniwersalna wyrzutnia rakiet. W celu 
redukcji kosztów zrezygnowano nawet z wypo-
sażenia jednostki w kabestan do wybierania 
liny łączącej z tankowcem w czasie operacji FO
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oficjalna nomenklatura NATO) typu Spruence, 
a w późniejszym czasie także jednostki obrony 
powietrznej typu Arleigh Burke, wyposażone 
w system dowodzenia i zarządzania walką 
AEGIS. Okręty te, dysponujące (jak na swoją 
wielkość) imponującymi parametrami taktycz-
no-technicznymi, w żadnym stopniu nie wpa-
sowywały się jednak w koncepcję „quantity 
over quality” (ilość kosztem jakości). Nato-
miast zadania wykonywane przez US Navy 
nieodmiennie wykazywały potrzebę posiada-
nia większej liczby „małych, tanich i prostych 
w produkcji” jednostek do działań przybrzeż-
nych oraz eskortowych, czyli do załatwiania 
tzw. „spraw bieżących”. Słowem, należało za-
projektować wielozadaniową fregatę rakietową, 
która zastąpiłaby starzejące się i zbyt małe 
jednostki typu Knox. Tak też się stało, czego 
wynikiem okazał się dobrze znany obecnie 
typ Oliver Hazard Perry. Zadanie wykonania 
analiz oraz projektu zlecono specjalistom 

Koniec II wojny światowej nie oznaczał (niestety) definitywnego zakończenia ery konfliktów, 
w tym tych morskich. Najdobitniej uświadomiły to wojny w Korei i w Wietnamie. Rola US Navy 
koncentrowała się w obu tych konfliktach głównie na wspieraniu sił wojsk lądowych oraz 
prowadzeniu tzw. działań blokadowych. Wbrew pozorom, nie umniejszyło to w żadnym 
stopniu strategicznego znaczenia posiadania dobrze wyposażonych sił morskich. 

Geneza oraz bilans służby
Okręty, które wciąż nie mogą odejść

1. Śmigłowiec lekki ASW Kaman SH-2G 
Super Seasprite i uniwersalna 

wyrzutnia rakiet Mk 13 Mod. 4 na 
ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273). 

2. Uniwersalna armata morska
 kal. 76 mm (3”) L/62 Mk 75 

OTO Melara Compact na 
ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273) 

oraz start rakiety SM-1 MR Block 6 
z wyrzutni Mk 13 na ORP „Gen. K. 

Pułaski” (FFG-272) 

CZĘŚĆ 1
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RAS (Replenishment at Sea, czyli uzupełniania 
zapasów na morzu). Uznano, po prostu, że zało-
ga może zrobić to ręcznie we własnym zakresie. 
Generalnie, podjęte działania pozwoliły znacz-
nie zredukować koszty budowy pojedynczej 
jednostki. Tym samym, w cenie jednego nisz-
czyciela ASW typu Spruence można było 
wybudować dwie wielozadaniowe fregaty 
rakietowe, a w cenie niszczyciela obrony 
powietrznej typu Arleigh Burke – cztery. Przy 
czym należy zwrócić uwagę, że podobnie, jak 
miało to miejsce wielokrotnie w przeszłości, 
starając się zbudować urządzenie tanie i proste 
niczym przysłowiowy cep, niejako przez 
przypadek opracowano konstrukcję, której 
użyteczność dalece przekroczyła początkowe 
założenia. Zwłaszcza że w amerykańskim 
wydaniu słowo „oszczędnie”, bynajmniej nie 
oznacza „byle jak”.

Pierwsze fregaty 
wielozadaniowe
ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273) 

wraz z bliźniaczym ORP „Gen. K. Pułaski” 
(FFG-272) należą do długiej serii amerykań-
skich fregat rakietowych typu Oliver Hazard 
Perry, które zaczęły wchodzić do linii od 
1977 roku. Wówczas były to stosunkowo duże 
jednostki jak na swoją klasę, ale obecnie 
należą już do jednych z najmniejszych (mimo 
że są niemal dwa razy większe od np. historycz-
nego niszczyciela ORP „Błyskawica”). Ich 
wyporność normalna sięga 3638 ts (ton stan-
dardowych), a bojowa (po modernizacji) nawet 
ponad 4100 ts. Jednostki budowane poza USA 
miały wydłużony kadłub (138 m zamiast 
135,6 m), natomiast fregaty US Navy zbudo-
wano jako tzw. wersje krótkie. W późniejszym 
czasie, aż 28 z tych jednostek zmodernizowano 
do wersji z dłuższym lądowiskiem (ang. „long 
hull”). Umożliwiło to obsługę większych i nowo-
cześniejszych śmigłowców ASW, takich jak 
SH-60B Seahawk. Ponadto jednostki te 
otrzymały dużo nowocześniejszy system kon-
troli oraz obsługi śmigłowców LAMPS III 
i RAST. Z uwagi na możliwości oraz zin-
tegrowany CMS (Combat Management Sys-
tem), jednostki typu O. H. Perry uznaje się za 
pierwsze prawdziwe wielozadaniowe fregaty 
rakietowe. Okręty eksploatowane przez pol-
ską MW to jednostki z krótszym kadłubem 
(ang. „short hull”) i systemem LAMPS I. Na 

Pod koniec listopada ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273) przeszedł pomyślnie 
tzw. certyfikację, dającą mu „zielone światło” do wejścia do Stałego Zespołu Sił 
Morskich NATO Grupa 1 (Standing NATO Maritime Group 1 – SNMG-1). Komisja 

sprawdzała każdy aspekt wyszkolenia załogi, w tym zdolność w zakresie: zwalczania 
okrętów podwodnych, obrony przeciwlotniczej (w rolę „agresora” wcieliły się m.in. 

wielozadaniowe myśliwce F-16 Block 52+), zwalczania celów nawodnych oraz 
prowadzenia operacji uzupełniania zapasów na morzu tzw. metodą RAS 

(Replenishment at Sea). Okrętem dowodzi kmdr por. Maciej Pałacha.

ich pokładach stacjonują więc śmigłowce lekkie 
Kaman SH-2G Super Seasprite. Ciekawostką 
jest, że gdy ORP „Gen. T. Kościuszko” chodził 
jeszcze pod banderą wojenną USA, na jego 
pokładzie kręcono zdjęcia do filmu „Polowa-
nie na Czerwony Październik”.

Jednostki typu O. H. Perry wyposażono w zin-
tegrowany system dowodzenia i zarządzania 
walką typu Sperry 92, oparty na komputerach 
AN/UYK-7 lub AN/UYK-43, integrujący 
wszystkie sensory i efektory okrętów (na 
przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku nie 
był to jeszcze standard). Fregaty rakietowe 
tego typu zostały także pierwszymi w US Navy 
jednostkami z całkowicie zautomatyzowaną 
siłownią i elektrownią. Innowacje te – oprócz 
niewątpliwej oszczędności na liczebności za-
łogi – wprowadziły nową jakość w budowie 
okrętów (pozwoliły później na całkowitą in-
tegrację systemów w takich konstrukcjach 
jak krążowniki rakietowe z systemem AEGIS 
typu Ticonderoga, czy przebudowane pancer-
niki typu Iowa). Ponadto okręty wyposażono 
w dwa hangary dla śmigłowców. W połączeniu 
z podkadłubowym sonarem SQS-56, pasyw-
nym sonarem holowanym SQR-19 TACTAS 
(w przypadku polskich jednostek jest to unowo-
cześniona wersja SQR-19PG z Politechniki 

Gdańskiej) oraz dwiema trzyrurowymi wyrzut-
niami torped Mk 32 do torped lekkich Mk 46 
lub Mk 50 (polskie fregaty używają torped 
Eurotorp MU-90 Impact LWT) ustanowiło to 
nowy standard dla okrętów tej klasy w dzie-
dzinie zwalczania okrętów podwodnych. 
Uzupełnieniem tego zestawu ASW jest holo-
wany emiter szumów AN/SLQ-25 Nixie słu-
żący do zakłócania torped naprowadzających 
się na cel akustycznie.

Do wykrywania celów powietrznych i nawod-
nych na dalekim dystansie służy dwuwspół-
rzędny radar AN/SPS-49. Pracuje w pasmach: 
C (częstotliwość 0,25-0,5 GHz, długość fal 
30-60 cm) i D (częstotliwość 1,0-2,0 GHz, 
długość fal 15-30 cm). Nie jest to najnowocześ-
niejsza stacja, a poza tym podstawą skutecznego 
wykrywania statków powietrznych stały się 
radary trójwspółrzędne 3D, tym niemniej, jak 
pokazała praktyka operacyjna, jest to urządze-
nie niezawodne, wciąż udoskonalane i użyt-
kowane, nawet na najnowszych okrętach. Dobrze 
wyregulowany radar SPS-49 cechuje się wy-
sokimi osiągami, w tym, przede wszystkim, 
dokładnym zobrazowaniem i wyjątkowo dużym 
skutecznym zasięgiem – ponad 450 km.

Sławomir J. Lipiecki, Maciej Matuszewski
irbis@warships.com.pl
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Zgodnie z marynarską tradycją, na 
okrętach MW podniesiono wielką 
galę banderową. Złożono kwiaty 
w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu 

Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu oraz 
odprawiono mszę świętą w Kościele Garnizo-
nowym MW, podczas której odsłonięto dwie 
tablice upamiętniające 395. rocznicę polskiej 
wiktorii nad flotą szwedzką w bitwie pod Oliwą. 

W uroczystościach, w ramach zapoznawania 
się z tradycjami morskiego rodzaju sił zbroj-
nych, uczestniczył m.in. pododdział elewów 
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 
z jednostek MW. W czasie gali jubileuszowej 
wieńczącej obchody, wręczono tzw. patenty 
dowódcy okrętu oraz odznaczenia i wyróżnienia. 
Uroczystość uświetnił koncert artystów z Klubu 
3. Flotylli Okrętów, z Klubu MW Riwiera 
oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW.

Najważniejszym wydarzeniem tego dnia 
było podniesienie bandery na ORP „Albatros”, 
kolejnym okręcie obrony przeciwminowej 
wchodzącym do służby w polskiej MW. 

Dowódca generalny RSZ gen. Jarosław Mika 
podkreślił, że – Pierwsze podniesienie bandery 
na niszczycielu min ORP „Albatros” wpisuje 
się w długofalowy proces unowocześniania 
morskiego rodzaju sił zbrojnych. Program 
operacyjny zwalczania zagrożeń na morzu 

i jego konsekwentna realizacja w najbliższych 
latach daje gwarancję stworzenia Marynarki 
Wojennej na miarę naszych potrzeb i oczekiwań. 

Wicepremier, minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak w liście okolicznościowym, 
odczytanym przez podsekretarza stanu w MON 
Michała Wiśniewskiego, dobitnie podkreślił, 
że – Jubileusz MW RP jest okazją do oddania 
honoru wszystkim byłym i obecnym polskim 
marynarzom, do podziękowania za ich nie-
strudzoną służbę Ojczyźnie. Dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym w budowę siły naszej 
floty i życzę wytrwałości w dalszych działa-
niach na rzecz wzmacniania obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej. Niech niszczyciel 
min ORP „Albatros” dobrze służy naszym 
marynarzom i skutecznie strzeże bezpieczeń-
stwa morskich szlaków. 
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W porcie wojennym w Gdyni, podczas obchodów 104. rocznicy utworzenia Marynarki 
Wojennej, podniesiono banderę wojenną na drugim nowoczesnym niszczycielu min typu 
Kormoran II wprowadzanym do służby w polskiej flocie wojennej. Będzie on wchodził w skład 
sił 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 

Biało-czerwona 
na ORP „Albatros”

W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy 
i własnym życzenia z okazji 104. rocznicy 
utworzenia polskiej MW złożył sekretarz stanu 
w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – szef 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek 
Siewiera. Przekazał on także banderę wojenną 
i proporzec MW (po poświęceniu ich przez kape-
lanów MW) pierwszemu dowódcy okrętu 
kmdr. ppor. Michałowi Narłowskiemu oraz jego 
zastępcy kpt. mar. Patrycji Jurdzińskiej-Orlik.

ORP „Albatros” wchodząc do służby, stanowi 
świadectwo innowacyjnej, polskiej myśli tech-
nicznej. (...) W trakcie wojny, którą obserwujemy 
za naszą wschodnią granicą, jasno widać, jak 
kluczowe jest utrzymanie bezpieczeństwa infra-
struktury krytycznej i portów. Niszczyciele min 
to obecnie jeden z fundamentów bezpieczeń-
stwa państwa – podkreślił szef BBN. 
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W basenie IX, na nabrzeżu przed niszczy-
cielem min ORP „Albatros” obecni byli m.in.: 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. 
Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża kadm. Włodzimierz Kułagin, 
rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht, dowódca 13. Dywizjonu 
Trałowców kmdr por. Michał Dziugan, matka 
chrzestna okrętu Krystyna Patz, parlamen-
tarzyści, władze regionu, samorządowcy oraz 
przedstawiciele przemysłu stoczniowego.

*     *     * 
Podstawowym zadaniem okrętu jest poszu-

kiwanie, identyfikowanie, klasyfikowanie 
oraz niszczenie min morskich i innych obiek-
tów niebezpiecznych. W obecnej sytuacji geo-
politycznej ten okręt jest bardzo potrzebny. 
Ma o wiele większe możliwości budowania 
bezpieczeństwa na morskich szlakach hand-
lowych niż okręty poprzedniej generacji – może 
prowadzić monitoring rurociągów, obiektów 
i instalacji podwodnych. Wydajność pojedyn-
czego niszczyciela min typu Kormoran II 

*     *     *
ORP „Albatros” (602) jest drugim z serii 

trzech niszczycieli min proj. 258, które trafią 
do gdyńskiego 13. Dywizjonu Trałowców. 
Pierwszy – ORP „Kormoran” – wszedł do 
służby 28 listopada 2017 roku. Kontrakt na 
budowę kolejnych dwóch jednostek, czyli 
„Albatrosa” i „Mewy”, podpisano pod koniec 
grudnia 2017 roku w Ministerstwie Obrony 
Narodowej. Symboliczne rozpoczęcie budowy 
„Albatrosa” odbyło się 18 września 2018 roku. 
Stępkę położono 5 grudnia tego samego roku, 
natomiast uroczystość chrztu i wodowania od-
była się 10 października 2019 roku. Okręt został 
zbudowany przez konsorcjum, którego liderem 
jest Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. 
(w jego skład wchodzą także PGZ Stocznia 
Wojenna i OBR CTM S.A. w Gdyni).

Jednostka ma długość 58,5 m, szerokość 10,3 m 
i wyporność standardową 830 t. Kadłub jest 
wykonany ze stali amagnetycznej, zapewniającej 
zmniejszenie wykrywalności pól fizycznych 
okrętu. Na pokładzie jest okrętowy system 
uzbrojenia OSU-35K, w którego skład wchodzą 
armata kal. 35 mm AM-35K oraz zintegrowana 
głowica obserwacyjno-śledząca ZGS. Dodat-
kowo okręt posiada trzy wkm kal. 12,7 mm 
WKM-Bm i dwa stanowiska dla operatorów 
przenośnych wyrzutni rakiet „Grom”. Został 
wyposażony w: okrętowy system zarządzania 
walką SCOT-M, sonar podkilowy oraz sonar 
holowany (demontowalny), dwa autonomiczne 
i dwa zdalnie sterowane pojazdy podwodne.

W czerwcu tego roku, w trakcie 
obchodów Święta Marynarki Wojennej, 

w świnoujskim porcie wojennym 
wicepremier, minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak podpisał umowę na 

budowę trzech kolejnych niszczycieli 
min, które zasilą 12. Woliński Dywizjon 
Trałowców. Zostaną one dostarczone 

w latach 2026-2027. Razem 
z prototypowym ORP „Kormoran” oraz 
seryjnymi jednostkami ORP „Albatros” 

i ORP „Mewa” wejdą w skład 
systemu obrony przeciwminowej MW.  
Te okręty są bardzo istotne dla żeglugi 

i dostaw strategicznych. Zapewnią 
ochronę infrastruktury portowej, a także 

pomogą kontrolować instalacje 
energetyczne, w tym gazowe i wiatrowe. 

Powstały one na podstawie polskiego 
projektu, w polskiej stoczni i siłami 

polskiego przemysłu portowego, dzięki 
czemu będzie można łatwo je 

modernizować i remontować. Staniemy 
się w bliskiej perspektywie 

najmocniejszym graczem jeśli chodzi 
o siły trałowo-minowe w basenie Morza 
Bałtyckiego – podkreślił inspektor MW 

wiceadm. Jarosław Ziemiański.

(w kontekście prędkości i czasu przeszukania) 
jest porównywalna z wydajnością aż trzech 
jednostek starego typu – podkreślił dowódca 
ORP „Albatros” kmdr ppor. Michał Narłowski. 
Z obecnym wyposażeniem możemy wykorzy-
stywać więcej niż jedną technikę jednocześnie, 
tzn. dwa pojazdy autonomiczne mogą prze-
szukiwać dwa różne rejony, a sam okręt (przy 
użyciu stacji podkilowej) także może prowa-
dzić poszukiwanie. Dzięki temu zbieramy trzy 
razy więcej danych, które mogą być przekazane 
do analizy np. na inny okręt.

Załoga jest zadowolona z nowego sprzętu 
i nowych możliwości, jakie on daje. Umożliwi 
nam sprawniejsze i bardziej efektywne wyko-
nywanie zadań poszukiwania i klasyfikowania 
obiektów, które jeszcze zalegają w toni wodnej. 
Nowoczesne wyposażenie, zwłaszcza działu 
obserwacji technicznej, pozwoli na zaprezen-
towanie naszych unikatowych zdolności na 
arenie międzynarodowej w trakcie ćwiczeń mor-
skich i operacji w ramach NATO – podkreśliła 
zastępca dowódcy ORP „Albatros” kpt. mar. 
Patrycja Jurdzińska-Orlik.

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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zanurzeniem się. Mimo burzy, jako pierwszy 
na nocny patrol bojowy wystartował Welling-
ton IC „L for Love” (HX384) z załogą dowo-
dzoną przez por. pil. Tadeusza Siuzdaka. 
Wkrótce po starcie maszyna, porwana ude-
rzeniem bocznego wiatru, wpadła do morza. 
Zginęła cała załoga: por. pil. Tadeusz Siuzdak, 
sierż. pil. Michał Omieliaszko, kpt. obs. Ludwik 
Maślanka, sierż. rtg. Paweł Droździk, sierż. strz. 
Marian Modrzewski i sierż. strz. Stanisław 
Wojtowicz. Loty wstrzymano. W raporcie bojo-
wym nr 77/42 z 11 sierpnia jako przyczynę 
katastrofy podano silny boczny wiatr oraz poło-
żenie lotniska na samym cyplu wysokiego brzegu, 
co spowodowało silne zawirowania, które dopro-
wadziły do utraty kontroli nad maszyną i jej 
zniszczenia. Ciała członków załogi wydobyto 
z morza i pochowano na cmentarzu w Newark. 

Na patrol bojowy – 13 sierpnia – wystartowało 
sześć Wellingtonów IC. Załoga sierż. pil. 
Henryka Gołębiowskiego NZ-R (Z1181) za-
atakowała (na pozycji 45°28'N i 13°22'W) 

Przyczynę opisanego w poprzednim odcinku wypadku Wellingtona IC „NZ-G” (Z1072) – w którym 
śmierć ponieśli: ppor. pil. Michał Mazurkiewicz (dowódca załogi), st. sierż. pil. Antoni Kosturkiewicz 
oraz ppor. Jan Ludwik Pietraszek (pasażer) – przedstawił świadek zdarzenia mjr pil. Jerzy Iszkowski. 
Według jego relacji, po starcie zepsuł się jeden z silników, jednak pilot, zamiast wyłączyć drugi 
silnik i lądować awaryjnie, przeciwdziałał opadaniu samolotu, podciągając maszynę na pełnym 
gazie jednego jeszcze pracującego silnika, aż do utraty prędkości, przez co spowodował 
korkociąg na wysokości około 100 metrów. Wellington wprost runął na ziemię.

Przy sterach samolotu, feralnego 31 maja 
1942 roku, był ppor. pil. Michał 
Mazurkiewicz. Gdy nastąpił defekt 
silnika, stracił on głowę, ale był jeszcze 

na tyle rozsądny, że zawołał na pomoc doświad-
czonego pilota st. sierż. pil. Antoniego Kostur-
kiewicza – podkreślił w relacji mjr pil. Jerzy 
Iszkowski. Ten jednak nie zdążył przybiec z tyl-
nego pokładu do kabiny.  

Tydzień później 304. Dywizjon Lotnictwa 
Obrony Wybrzeża gościł dowódcę niszczyciela 
ORP „Ślązak” kmdr. ppor. Romualda Nałęcza-
-Tymińskiego oraz 34 marynarzy z tego okrętu. 

Kolejne spotkania z okrętami podwodnymi 
miały załogi: por. pil. Mariana Kucharskiego 
(Z1172) – 29 lipca oraz kpt. pil. Zdzisława 
Hirsza (R3215) – 30 lipca. W obu wypadkach 
zrzucono po sześć bomb głębinowych i zaob-
serwowano plamy oleju na powierzchni morza. 
W lipcu dywizjon dysponował 13 załogami 
i 10 Wellingtonami w gotowości do działań. 

W sierpniu wzrosła liczba lotów bojowych. 
Podczas patroli czterokrotnie atakowano 
niemieckie okręty podwodne. 

CZĘŚĆ 23

1. Załoga st. sierż. pil. Piotra Głydziaka 
po wylądowaniu z patrolu bojowego.

2. Wellington IC sierż. pil. Henryka 
Kucia w locie nad Atlantykiem

Na tzw. wymiatanie okrętów podwodnych 
w rejonie Zatoki Biskajskiej – 3 sierpnia – 
wystartowało siedem samolotów. Załoga Wel-
lingtona IC NZ-O (DV807) por. pil. Edwarda 
Zarudzkiego zaatakowała serią bomb głębino-
wych częściowo zanurzony okręt podwodny. 
Na powierzchni morza zauważono plamę oleju 
oraz wydobywające się bańki powietrza. 
Sztab Coastal Command uznał atak za bardzo 
dobry, zaś okręt nieprzyjaciela za uszkodzony. 

Z kolei załoga por. pil. Ryszarda Figury 
(DV597) napotkała – 9 sierpnia – wynurzony 
okręt podwodny i zaatakowała go. Jednak 
atak się nie powiódł, z powodu awarii mecha-
nizmu zrzutu bomb głębinowych. 

Następny atak na U-Boota – 11 sierpnia – 
wykonała załoga Wellingtona IC dowodzona 
przez por. pil. Władysława Konarzewskiego 
(Z1172), ale pozostał on nierozstrzygnięty. 
Tego dnia dowódca dywizjonu otrzymał 
rozkaz wykonania lotów w nocy, aby zaskoczyć 
U-Booty na powierzchni przed ich dziennym 

Lotnictwo morskie w latach 1940-1947

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej
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wynurzającego się U-Boota. Zrzucono sześć 
bomb głębinowych i dwie bomby lotnicze. Na 
powierzchni morza ukazała się plama oleju 
oraz części rozbitej łodzi. Na podstawie analizy 
meldunku i zdjęć dowódca Coastal Com-
mand, a w ślad za nim brytyjska Admiralicja 
uznali okręt za poważnie uszkodzony.

Wkrótce od dowódcy Coastal Command 
nadszedł telegram z gratulacjami – Proszę 
zakomunikować moje gratulacje dla dowódcy 
i załogi samolotu „R”: por. Nowickiemu, 
st. sierż. Gołębiowskiemu i Kozłowskiemu, 
ppor. Franczakowi, sierż. Gębickiemu i Lew-
kowiczowi z powodu pomyślnego ataku na 
okręt podwodny 13 sierpnia 1942 roku. 
Wstępne badania wykazały, że atak był bardzo 
skuteczny. Daje to pewność, iż okręt został 
zniszczony. Szczególnie rad jestem, że mogę 
podkreślić powodzenie 304. polskiego dywi-
zjonu. Jestem pewien, że jest to pierwszy 
z szeregu przyszłych pomyślnych ataków.

W połowie sierpnia 1942 roku nastąpiła 
zmiana na stanowisku dowódcy dywizjonu. 
Został nim kpt. pil. Kazimierz Czetowicz, 
a mjr obs. Stanisław Poziomek odszedł do 
Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych. Nowy 
dowódca był tym pilotem, który inaugurował 
loty bojowe dywizjonu po jego powstaniu. 

Kolejna lotnicza tragedia dotknęła jednostkę 
20 sierpnia. Podczas lotu treningowego nisko 
nad wodą Wellington IC „V” (Z1172) z załogą 
ppor. pil. Antoniego Zielińskiego z niewiado-
mych przyczyn wpadł do morza koło latarni 
South Stack. Zginęło sześciu polskich lot-
ników: ppor. pil. Antoni Zieliński, sierż. pil. 
Ryszard Jarno, por. obs. Leszek Wasilewski, 
sierż. strz. Grzegorz Graniak, sierż. strz. 
Antoni Tycholis oraz sierż. strz./rtg. Ludwik 
Ruszel. Ich ciała wydobyto z wody i pocho-
wano na cmentarzu w Newark, oprócz sierż. strz. 
Grzegorza Graniaka, który spoczął na cmen-
tarzu w Blackpool. 

22 sierpnia dowódca dywizjonu oraz przed-
stawiciele personelu latającego byli gośćmi 
dowództwa zaprzyjaźnionego, czechosłowac-
kiego 311. dywizjonu, który także podlegał 
brytyjskiemu Coastal Command. 

Podczas patroli zdarzały się także, jakże 
przyjemne, spotkania polskich lotników z pol-
skimi marynarzami. Jedno z takich spotkań 
miało miejsce 23 sierpnia, podczas ochrony 
konwoju. Opisał je w dywizjonowej kronice 
nawigator załogi Wellingtona IC (HF836) 
kpt. obs. Władysław Minakowski. Wraz z nim 
lecieli wówczas: plut. pil. Mieczysław Rzewuski, 
kpr. pil. Bolesław Michalik, radiotelegrafista 
plut. Zygmunt Piechowiak i dwaj strzelcy po-
kładowi – kpr. Władysław Młynarski oraz 
kpr. Adam Kaczorowski. 

Dywizjon nasz po raz pierwszy bierze 
udział w locie na osłonie konwoju – napisał 
w kronice kpt. obs. Władysław Minakowski. 
Załoga wystartowała o godz. 6.40, biorąc kurs 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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z nimi współpracowali przez cztery godziny. 
Porozumiewanie następuje przy pomocy lampy 
„Aldisa”, to jest sygnałów świetlnych. Kon-
wój składał się z jednego olbrzymiego okrętu 
i dwóch kontrtorpedowców. Podchodzimy teraz 
bliżej, aby rozpoznać litery i numery znajdu-
jące się na kontrtorpedowcach. Patrzymy 
przez lornetkę. Numery i litery zgadzają się. 
Lecz jakież zdziwienie, na większym kontrtor-
pedowcu powiewa flaga o barwach polskich. 
Podchodzimy jeszcze bliżej. Widać przez lor-
netkę dokładnie na fladze orła białego, na 

czerwonej tarczy. Musi to być okręt polski. 
Lecz który? Każdy z członków załogi wymie-
nia znane nazwy naszych kontrtorpedowców. 
Ustalamy, że to musi być ORP „Błyskawica”. 
Intryguje nas myśl, czy oni widzą nasze małe 
szachownice na samolocie. 

Miłego doznajemy uczucia, że spotykamy 
rodaków na Atlantyku, w służbie dla jednej 
i tej samej sprawy. Okręt na morzu jest suweren-
ną częścią danego państwa. Osłaniając więc 
konwój, chronimy nie tylko statki państw 
sprzymierzonych, lecz również polską banderę, 
która reprezentuje cząstkę naszego państwa. 

Patrolujemy przestrzeń przed okrętami. 
Atlantyk jest dzisiaj dość spokojny. Każdy 
najmniejszy peryskop nie uszedłby naszemu 
oku. Wypatruje cała załoga. Dajemy maksymal-
ny wysiłek naszej obserwacji. Torujemy im 
drogę do przodu, robimy następnie okrążenia, 
aby korsarz nie zaskoczył gdzieś z boku lub 
też od tyłu. Wracamy do przodu i ponawiamy 
stale ciąg obserwacji. Uwagę zwracamy rów-
nież na niebo, aby się nie dać zaskoczyć przez 
samoloty nieprzyjaciela. 

Około godz. 13.00 przybywa z bazy samolot, 
który nas zmienia. Fotografujemy konwój, 
aby mieć dokument do sprawozdania z lotu. 
Podajemy sygnał do konwoju, aby podał nam 

Załoga sierż. pil. Henryka Kucia 
przed startem na patrol bojowy. Czwarty 

od lewej kpt. obs. Jan Buczma, 
dowódca eskadry „B”

w kierunku zachodnim. Pogoda była dobra. Po 
pewnym czasie lotu widzimy Irlandię. 

O godz. 8.05 zmiana kursu na południe. Po 
kilku minutach ponownie zmieniamy kurs na 
południowo-zachodni. Zbliżamy się i po pięciu 
minutach jesteśmy nad konwojem. Podchodzimy 
do przodu, podając swoje znaki umówione. 
Uzyskujemy odpowiedź, że zostaliśmy zrozu-
miani. Podajemy do konwoju, że będziemy 

swoje położenie. Wydaje nam się, że czekamy 
zbyt długo na odpowiedź. Decydujemy się podać 
depeszę do „Błyskawicy”, tekstem otwartym, 
po polsku – „Podajcie nam swoją pozycję”. 
Otrzymujemy odpowiedź – „Witajcie bracia 
Polacy”. Nie czekamy już na podanie nam 
pozycji, tylko nadajemy depeszę otwartym 
tekstem – „Czołem koledzy marynarze – od-
latujemy”. O godz. 13.10 wzięliśmy kurs na 
Irlandię. O godz. 14.55, po 8 godzinach oraz 
15 minutach lotu wylądowaliśmy w bazie. 

Po kilku dniach dowiedzieli się, że ich 
przypuszczenia były trafne. To był niszczyciel 
ORP „Błyskawica”. Konwój dotarł szczęśliwie 
do miejsca przeznaczenia.

Kpt. pil. Kazimierz Czetowicz, 
czwarty dowódca 304. Dywizjonu 

Lotnictwa Obrony Wybrzeża 
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przyczyniają się do wzmocnienia pozycji 
Marynarki Wojennej w Siłach Zbrojnych RP, 
NATO i EU. Ich udział w misjach zagranicz-
nych musi odpowiadać realnym możliwościom 
państwa. Warto również podkreślić, że wielolet-
nie zaangażowanie Marynarki Wojennej jako 
narzędzia wykonawczego polityki państwa 
jest wyrazem odpowiedzialności za sprawy 
międzynarodowe, a udział okrętów (także 
statków powietrznych lotnictwa morskiego) 
w misjach pozwala na zademonstrowanie jej 
możliwości do prowadzenia całego spektrum 
działań o różnej intensywności samodzielnie 
na morzu i we współdziałaniu z siłami mor-
skimi państw sojuszu północnoatlantyckiego 
oraz krajów partnerskich. 

Wraz z upływem lat zmieniały się poglądy na 
temat kształtu polskiej armii. Dobitnym tego przy-
kładem była „Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030”. 
Dokument przewidywał zmianę modelu 
wachlarza zadań realizowanych przez armię 
(więc również przez Marynarkę Wojenną). 
Zarysowywał tendencję zmierzającą nie tylko 
do odparcia ataku konwencjonalnego, ale 
również do przeciwdziałania potencjalnym 

J A K A  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć  P O L S K I E J  F L O T Y  W O J E N N E J ?

na kompleks World Trade Center w Nowym 
Jorku, a po zmianie charakteru zagrożeń za-
stąpiono – w listopadzie 2016 roku – operacją 
„Sea Guardian”, która nie bazuje już na art. 5. 
Traktatu Północnoatlantyckiego.

Po 2007 roku Polska ponownie wysłała 
dwa okręty do udziału w natowskiej operacji 
„Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym. 
Były to: okręt podwodny ORP „Kondor” 
(w latach 2008-2009) oraz fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski” (w 2008 roku) – która 
po raz drugi wykonywała zadania w ramach 
Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 (Stan-
ding NATO Maritime Group 1 – SNMG-1).

Należy pamiętać, że załogi okrętów wyko-
nujące zadania w operacjach militarnych poza 
granicami kraju są jednocześnie ambasadorami 
Polski w stosunkach międzynarodowych oraz 
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Przytoczony wyżej dokument wymagał, 
aby Siły Zbrojne RP utrzymywały 
gotowość do udziału w: operacjach 
morskich o charakterze asymetrycz-

nym, operacjach połączonych w celu zwalczania 
międzynarodowego terroryzmu, operacjach 
reagowania kryzysowego prowadzonych przez 
NATO i UE oraz wspieranych przez ONZ. 
Zapowiadał unowocześnienie sił zbrojnych 
oraz rozwijanie zdolności współdziałania 
z armiami sojuszniczymi. 

Do realizacji zadań zawartych w „Strategii...”, 
polska MW przygotowywała się już wcześniej, 
wydzielając okręt podwodny ORP „Bielik” 
(dwukrotnie – w 2005 roku i w latach 2006-
-2007) oraz fregatę rakietową ORP „Gen. K. 
Pułaski” (w 2006 roku) do udziału w operacji 
„Active Endeavour”. Jej celem było (m.in.) 
zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi oraz za-
pobieganie terroryzmowi na Morzu Śród-
ziemnym. Zapoczątkowano ją w październiku 
2001 roku, po ataku terrorystycznym Al Kaidy 

„Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” z 2007 roku była dokumentem, 
w którym jasno zostały określone interesy narodowe (żywotne, ważne oraz inne, uznane za istotne). 
Dokument ten upatrywał ich realizację poprzez eliminację wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń. 
Wskazywał także jasno, że będzie to główne zadanie dla Sił Zbrojnych RP, które muszą być zdolne do 
przeciwstawienia się wszelkiej agresji (obrony i ochrony polskich granic prowadzonej samodzielnie 
oraz w ramach obrony kolektywnej, także poza granicami kraju) i realizacji zobowiązań sojuszniczych. 

Ciągłość, cierpliwość 
i tradycja raz jeszcze

1. Fregata rakietowa ORP „Gen. K. 
Pułaski” (272) typu Oliver Hazard Perry.

2. Niszczyciel min ORP „Kormoran” 
podczas ćwiczeń z lotnictwem morskim.

3. Uczestnik operacji „Active Endeavour” 
na Morzu Śródziemnym – polski okręt 

podwodny ORP „Bielik” (296)

CZĘŚĆ 3

zagrożeniom w XXI wieku. Departament 
Transformacji MON stwierdzał, że „(...) formą 
aktywności wojskowej Sił Zbrojnych RP 
w perspektywie 20-25 lat będzie udział w inter-
wencjach zbrojnych poza krajem, w ramach 
operacji reagowania kryzysowego NATO, 
Unii Europejskiej lub koalicji państw. (…) 
Operacje sił zbrojnych będą miały charakter 
operacji połączonych, a siły realizujące je będą 
tworzone przez zróżnicowane, co do wielkości, 
komponenty: lądowy, powietrzny i morski”. 
Jeżeli chodzi o Marynarkę Wojenną, to doku-
ment ten zakładał, że „(…) będzie się ona 
składała z trzech zasadniczych komponentów, 
tj. sił: okrętowych, lotniczych i brzegowych. 
Będą to siły o wysokiej efektywności działań 
oraz sprawnej adaptacji do zmiennych warun-
ków środowiska morskiego”. 
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Przewidywano także, że „Marynarka Wojen-
na będzie posiadała organiczne środki trans-
portu morskiego niezbędne do przerzutu sił 
i logistycznego zabezpieczenia przyszłych opera-
cji SZ RP poza granicami kraju. Trzonem sił 
okrętowych będą korwety wielozadaniowe. 
Zapewnią one ochronę linii komunikacyjnych 
oraz realizację szerokiego spektrum działań 
na wodach przybrzeżnych, zarówno na Morzu 
Bałtyckim, jak i w znacznym oddaleniu od baz. 
W obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej 
znaczącą rolę będą odgrywały okręty patro-
lowe zdolne do wykonania zaskakującego 
ataku rakietowego”. 

W przywołanym dokumencie, jako jedno 
z zadań Sił Zbrojnych RP wskazano „(…) 
udział w międzynarodowych działaniach mają-
cych na celu osłonę infrastruktury wydobywczej 
i dróg przesyłowych surowców energetycz-
nych, w celu zapewnienia płynności dostaw 
tych surowców”. Ponieważ paliwa płynne 
oraz gaz transportujemy z rejonu – wspomnia-
nej w poprzednim artykule – Zatoki Perskiej, 
to z pewnością jest zadanie dla polskiej MW.  

Wytyczne do dokumentów z zakresu obron-
ności państwa i bezpieczeństwa jego obywateli, 
przygotowane na niższych szczeblach, zostały 
uwzględnione także w „Strategii obronności 
Rzeczypospolitej Polskiej” z 2009 roku, 
zgodnie z którą „(…) Marynarka Wojenna 
jest przeznaczona do obrony interesów państwa 
na polskich obszarach morskich, morskiej 
obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej 
obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi 
rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicz-
nej operacji obronnej. (…) Utrzymuje zdolności 
do realizacji zadań związanych z zapewnie-
niem bezpieczeństwa zarówno w obszarze 
Morza Bałtyckiego, jak i poza nim. (…) Jej pod-
stawowym zadaniem jest obrona i utrzymanie 
morskich linii komunikacyjnych państwa pod-
czas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do 
blokady morskiej kraju. (…) W czasie pokoju 
wspiera działania Straży Granicznej w obszarze 
morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy 
ekonomicznej. (…) Dysponować będzie jednost-
kami zapewniającymi aktywny udział w projek-
cji sił połączonych NATO i UE”.

Konieczności wzmocnienia sił Marynarki 
Wojennej, ale widzianej w kontekście zmiany 
sytuacji geopolitycznej i bezpieczeństwa po 
agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego tego roku, 

nikt dziś nie kwestionuje. Co więcej, proces 
ten winien być analizowany w połączeniu 
z działaniami na rzecz modernizacji pozosta-
łych rodzajów wojsk. Taka jest obecna polska 
racja stanu – państwa na wschodniej flance 
NATO, odgrywającego kluczową rolę we 
wspieraniu wysiłku obronnego Ukrainy.

Trzeba odnotować, że do linii weszły już 
dwa niszczyciele min typu Kormoran II 
(pierwszy w 2017 roku, drugi 28 listopada 
tego roku), a trzeci wkrótce dołączy do nich. 
W 2019 roku przekazano MW korwetę patro-
lową ORP „Ślązak”. Służbę pełni także sześć 
holowników wielozadaniowych proj. B860. 
Wcześniej utworzono Morską Jednostkę Rakie-
tową (1 stycznia 2015 roku) w skład której 
wchodzą dwa dywizjony ogniowe (uzbrojone 
w pociski rakietowe NSM) oraz dywizjon zabez-
pieczenia. W przyszłym roku Gdyńska Brygada 
Lotnictwa MW wzbogaci się o cztery średnie 
śmigłowce morskie typu AW101 (w konfigu-
racji ASW/SAR). Rozpędu nabrała realizacja 
budowy trzech wielozadaniowych fregat rakie-
towych z nadrzędną funkcją AAW (obrony 
powietrznej) w ramach programu „Miecznik”. 
Na wymianę pokoleniową może też liczyć 
Grupa Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli 
Okrętów wraz z postępem w realizacji pro-
gramu budowy nowych okrętów rozpoznania 
elektronicznego „Delfin”. Polscy podwodnicy, 

których tradycje sięgają lat 30. ub. wieku, a ich 
dokonania  z lat II wojny światowej przeszły do 
historii, jak chociażby znane każdemu z nas 
losy załogi ORP „Orzeł”, patrzą z nadzieją na  
program „Orka”, który ma wzmocnić kluczowe 
dla Marynarki Wojennej zdolności w zakresie 
m.in. rozpoznania i odstraszania.

Z pewnością, w razie konfliktu, pomogą 
nam sojusznicy, ale najpierw musimy pomóc 
sobie sami, budując niezbędny potencjał militar-
ny i gospodarczy kraju. Lekcja Ukrainy jest 
nad wyraz wymowna. Można by zacytować 
tutaj słowa kanclerza Otto von Bismarka –
„(…) liczyć na sprzymierzeńców to to samo, 
co zrezygnować z handlu morskiego i wydać 
wybrzeże na łup wroga”, ale akurat w obecnej 
sytuacji nasi partnerzy z NATO zadziałali 
szybko i zgodnie z procedurami. To ważne, 
bo dalsze losy konfliktu za naszą wschodnią 
granicą pozostają nierozstrzygnięte.

Wracając do głównego wątku, przekonanie 
o potrzebie zainwestowania we flotę wojenną 
było akcentowane w kolejnych dokumentach 
rządowych z początku lat 2000., co odzwier-
ciedlało jedną z trzech cech wymienionych 
przez wiceadm. Kazimierza Porębskiego –  
„cierpliwość”. Rada Ministrów uchwałą 
nr 164 z 17 września 2013 roku dała podstawy 
do ustanowienia programu wieloletniego 
„Priorytetowe zadania modernizacji technicz-
nej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, 
gdzie zawarto pakiet programu operacyjnego – 
„zwalczanie zagrożeń na morzu”. W 2018 roku 
resort obrony narodowej przygotował „Szcze-
gółowe kierunki przebudowy i modernizacji 
technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026”, 
które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. 
Następnie szef MON Mariusz Błaszczak pod-
pisał zarządzenie wprowadzające „Program 
Rozwoju Sił Zbrojnych”. Kolejnym ze strategicz-
nych dokumentów przyjętych przez resort był 
„Plan Modernizacji Technicznej”. Zakładał 
on m.in. odbudowę zdolności bojowych MW. 
Zadeklarowano, że nie zrezygnuje się z żad-
nego z programów dotyczących polskiej floty.

Obecnie jest realizowany kolejny, nowy 
„Plan Modernizacji Technicznej” obejmujący 
lata 2021-2035. Na nowe uzbrojenie i wyposa-
żenie dla żołnierzy Wojska Polskiego zaplano-
wano rekordowe środki finansowe – 524 mld zł. 
Na bezpieczeństwie, także tym morskim, nie 
wolno nam oszczędzać. Utrzymanie żeglow-
nych szlaków komunikacyjnych, nadzór nad 
infrastrukturą krytyczną i skuteczna ochrona 
polskich obszarów morskich to dziś priorytet 
Polski jako państwa morskiego i jednocześnie 
ważnego partnera w systemie bezpieczeństwa 
europejskiego i sojuszu północnoatlantyckiego. 
Dziś jest czas na czyny, by nie spełniło się po-
wiedzenie „(…) nie planuj za dużo, byś nie został 
z samym planem”. Zatem, do dzieła.

kmdr rez. dr Kazimierz Pulkowski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Śmigłowiec pokładowy ASW 
(Anti-Submarine Warfare) 

Kaman SH-2G Super Seasprite
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Jednostki typu Göteborg i Stockholm 
mogą także (obok wykonywania zadań 
przewidzianych dla okrętów rakieto-
wych) stawiać miny morskie oraz zwal-

czać okręty podwodne za pomocą torped 
akustycznych i rakietowych bomb głębino-
wych. Wszystkie już przeszły pierwsze moder-
nizacje. Przede wszystkim zmieniono kształt 
przedniej nadbudówki. Została ona „wygła-
dzona” i znacznie skrócona (GSD utraciło 
skrzydła pomostu nawigacyjnego). Tym samym 
kolumna rufowego dalocelownika została od 
niej odseparowana. Poważne zmiany objęły 
także część rufową, gdzie ustawiono niewielką 
nadbudówkę, do której przeniesiono: filtry, 

czerpnie powietrza i część wylotów spalin. 
Wymieniono także armatę kal. 40 mm wraz 
z lawetą na nowszy model.

 Obie armaty (kal. 57 mm i kal. 40 mm) 
otrzymały urządzenia elektrooptyczne (acz-
kolwiek armaty kal. 57 mm nie doprowadzono 
do standardu Mk3). Zmieniono również kon-
strukcję masztu, zastępując aluminium dużo 
trwalszym i niepalnym (do tego w pełni zgod-
nym ze standardami redukcji SPO) materiałem 
kompozytowym, wzmocnionym matą szklaną. 
Dokonano modernizacji rufy, ułatwiając ob-
sługę stacji holowanej. Całkowicie zrezygno-
wano z wyrzutni torped kal. 533 mm. Rakiety 
RBS-15 doprowadzono do standardu Mk2. 

Przebudowano cały system EW/ESM/ESSM, 
w tym także jego część aktywną (ECM), 
obejmującą (m.in.) wyrzutnie celów pozornych. 
Unowocześniono lub całkowicie wymieniono 
większość głównych systemów obserwacji 
technicznej, w tym obie stacje hydroakustyczne 
i dalocelowniki kierowania ogniem. Okręty do-
stosowano do zwalczania zagrożeń asymetrycz-
nych, w tym do współpracy z siłami specjalnymi. 
W związku z tym na śródokręciu lewej burty, 
kosztem wyrzutni rakiet przeciwokrętowych, 
możliwe jest zaokrętowanie hybrydowej łodzi 
motorowej RHIB. Jednostki dostosowano 
również do współpracy z najnowszymi pojaz-
dami i robotami podwodnymi.

Oprócz budowy nowych okrętów podwodnych (typu A26) oraz zaprojektowania dużo większej odmiany 
„niewidzialnych” korwet rakietowych typu Visby, tzw. „lukę w systemie” postanowiono szybko wypełnić 
przez modernizację starszych i znacznie mniejszych okrętów rakietowych – typu Göteborg i Stockholm. 
Te niewielkie jednostki, o wyporności  ledwie 400 ton, swego czasu zaprojektowano do działań na 
płytkich, trudnych nawigacyjnie wodach  bałtyckich szkierów. Mogą być (w zależności od przyjętej 
konfiguracji uzbrojenia) nosicielami ośmiu rakiet przeciwokrętowych RBS-15 Mk2 o zasięgu 
ponad 110 km. Uzbrojono je także w automatyczne armaty Bofors kal. 57 mm i kal. 40 mm. 

1. W służbie nadal pozostają dwie 
z czterech małych korwet rakietowych 

typu Göteborg (pozostałe odstawiono do 
rezerwy). Na zdjęciu HMS „Sundsvall” 

(K24) tuż przed ostatnią modernizacją. 

2. Najnowszej generacji okręty podwodne 
typu Blekinge (A26), budowane obecnie dla 

Svenska Marinen, będą dysponowały 
znacznie rozszerzonymi zdolnościami do 

prowadzenia działań asymetrycznych

Szwecja dołącza do szyku

CZĘŚĆ 3
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W związku z ciągłym brakiem następców, 
w 2017 roku postanowiono istotnie wydłużyć 
resurs czterech jednostek (dwóch z każdego 
typu). Wartość kontraktu wynosiła 1,2 mld SEK. 

do zintegrowanego systemu dowodzenia i za-
rządzania walką. W wyniku tej modernizacji, 
obie korwety utworzyły oddzielny typ Gävle. 
Pozostałe dwie jednostki typu Göteborg wyco-
fano z eksploatacji, a dwie korwety typu Stock-
holm przeklasyfikowano (po ograniczonej 
modernizacji) na okręty patrolowe. Bardzo 
szybko okazało się bowiem, że koncepcja 
szwedzkich korwet (jakkolwiek udane i nowo-
czesne by one nie były) ma zasadnicze wady. 
Jednostki te nie są wyposażone w rakiety 
przeciwlotnicze, co stanowi zasadniczy minus 
w kontekście ich ewentualnych operacji na 
wodach otwartych. Zintegrowany system 
przeciwlotniczy ADS z armatą kal. 57 mm 
oraz armatą kal. 40 mm może poradzić sobie 
z wszelkiego rodzaju zagrożeniami ze strony 
pocisków przeciwokrętowych na bliskim dy-
stansie, jednak brak rakiet przeciwlotniczych 
(a co za tym idzie – obrony strefowej) jest zawsze 
odczuwalny, szczególnie że zadania jedno-
stek morskich uległy poszerzeniu i mogą objąć 
np. kompleksową obronę przeciwlotniczą dużej 
części (a nawet całego) kraju. Przykładowo, 
Dania całkowicie zrezygnowała z większości 
ciężkich systemów wojsk lądowych uznając, 
że dobrze uzbrojone fregaty rakietowe (z wszech-
stronnym uzbrojeniem rakietowym i artyleryj-
skim) są w stanie – przy dodatkowym wsparciu 
lotnictwa – zagwarantować bezpieczeństwo 
kraju w wypadku wybuchu wojny. Kolejnym 
minusem szwedzkich korwet (przeznaczonych 

Większość z tych mankamentów wynika 
oczywiście z niewielkich rozmiarów samych 
okrętów, których klasyfikacja jako korwety 
i tak była mocno na wyrost. Tak naprawdę, są 
to małe okręty rakietowe, których geneza wy-
wodzi się wprost z… kutrów rakietowych. 
Tymczasem, jednostki tego rodzaju są na 
współczesnym polu walki kompletnie prze-
starzałe koncepcyjnie. Widoczny na świecie 
proces wycofywania okrętów tego rodzaju, to 
wynik doświadczeń z ich eksploatacji i wyko-
rzystania bojowego. Po kilkudziesięciu latach 
okazało się bowiem, że małe jednostki rakie-
towe nie mają możliwości skutecznej obrony 
przed atakiem z powietrza, ani – tym bardziej – 
postawienia zbawczego parasola obronnego 
nad innymi okrętami, tudzież wybrzeżem. 
Dlatego jedynym sposobem ochrony przed 
statkami powietrznymi pozostaje ukrywanie 
się szwedzkich korwet i małych okrętów rakie-
towych w portach, dokach skalnych lub w cieniu 
linii brzegowej (w szkierach). Małe jednostki 
mają (po prostu) bardzo ograniczone moż-
liwości montażu tzw. modułów zadaniowych 
(zarówno pod względem ich rodzaju jak i ilości). 
Co więcej, nie mają także możliwości wykorzy-
stania rakiet przeciwokrętowych na maksymal-
nych odległościach bez dostępu do danych 
z systemu dalekiego rozpoznania (czyli, przede 
wszystkim, bez wsparcia lotnictwa). Z kolei 
możliwość użycia zasadniczego uzbrojenia limi-
tują panujące na morzu warunki atmosferyczne. 

Ostatecznie, poważniejsze prace modernizacyj-
ne przeprowadzono w zakładach Saab-Koc-
kums w Järfälla i Karlskronie jedynie na dwóch 
jednostkach typu Göteborg – HMS „Gävle” 
(K 22) i HMS „Sundsvall” (K 24). Dotyczyły 
one głównie kompleksowego przeglądu, w tym 
naprawy lub wymiany niesprawnych i prze-
starzałych elementów wyposażenia. Okręty 
otrzymały nowe lub unowocześnione systemy 
obserwacji technicznej, a także aktualizację 

bądź co bądź do zwalczania okrętów podwod-
nych) jest brak wyspecjalizowanego śmigłow-
ca ASW (ang. Anti-Submarine Warfare). Ten 
mankament tylko częściowo rekompensuje moż-
liwość pełnej współpracy z bazującymi na lądzie 
średnimi śmigłowcami typu Hkp 14. Doświad-
czenia liczących się flot wojennych pokazują 
jednoznacznie, że stacjonujący na okręcie 
śmigłowiec jest niezwykle przydatny, w zna-
czący sposób poszerzając możliwości ASW. 

Ponadto, znaczna prędkość tych okrętów (choć 
nie imponująca – istnieją duże jednostki 
o wiele szybsze), osiągana zresztą wyłącznie 
przy sprzyjającym stanie morza, nie jest na 
współczesnym polu walki żadną gwarancją 
bezpiecznej ucieczki. 

W sumie można zaryzykować stwierdzenie, 
że żaden z zasadniczych powodów, dla których 
powstały kutry rakietowe, małe okręty rakie-
towe czy małe korwety, nie jest już aktualny. 

Najstarszy z czterech (znajdujących się w służbie 
w Svenska Marinen) nowoczesnych okrętów podwodnych 

z napędem Stirling/AIP HMS „Södermanland” (Söd) typu A17 
po kompleksowej modernizacji. Jednostka była oferowana 

polskiej MW w ramach programu „Orka”, jednak zmiana 
doktryny obronnej Szwecji spowodowała 

poważne komplikacje w tym zakresie 
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Nic zatem dziwnego, że dwie z korwet 
rakietowych typu Göteborg (HMS „Göteborg” 
i HMS „Kalmar”) całkowicie wycofano ze 
służby, aczkolwiek zrezygnowano ze złomo-
wania na rzecz kompleksowej konserwacji. 
Jednostki te są więc – w razie czego – stale 
„pod ręką” Svenska Marinen. Co więcej, 
szwedzkie korwety rakietowe to okręty spe-
cjalistyczne. Koszt ich eksploatacji jest stosun-
kowo duży (szczególnie jak na ograniczone 
rozmiary tych okrętów) i przez to wykorzy-
stywanie ich w misjach patrolowych lub 
ratowniczych (ang. Search and Rescue – 
SAR) wydaje się być „nadmiernym luksu-
sem” (korelacja koszt – efekt praktycznie 
traci tutaj rację bytu). Jednak, wobec braku 
następców, Svenska Marinen jest niejako 
zmuszona wciąż eksploatować te jednostki. 
W planach pozostaje budowa nowych, dużo 
większych okrętów (korwet rakietowych lub 
fregat rakietowych), oznaczonych roboczo 
jako „Visby+” i „Visby++”, jednak decyzja co 
do ich ostatecznego kształtu oraz liczby nadal 
w Szwecji nie zapadła.

okrętów podwodnych typu A26 (Blekinge) 
do pięciu sztuk oraz budowa nowych uderze-
niowych okrętów nawodnych, oznaczonych 
na razie roboczo jako typ Visby++. Jako że 

Wobec powyższego nie jest wykluczone, 
że okrętami kryjącymi się pod tajemniczym 
oznaczeniem „Visby++” mogą się okazać 
fińskie korwety rakietowe (w rzeczywistości 

Podsumowanie
Złudna wizja tzw. wiecznego pokoju, który 

miały zapewnić wyłącznie zabiegi dyplomatycz-
ne, prysła wraz z kolejnymi posunięciami 
prezydenta FR Władimira Putina i jego agresyw-
ną polityką. W związku z tym, w kwietniu 
2015 roku, Riksdag (szwedzki parlament) 
opowiedział się za znacznym zwiększeniem 
budżetu obronnego na lata 2016-2020. Patrząc 
na obecny kierunek rozwoju Svenska Mari-
nen nie należy wykluczyć, że kolejnym krokiem 
będzie chęć pozyskania o wiele większych 
jednostek wielozadaniowych. W planach jest 
zwiększenie (docelowo) liczby zamówionych 

Szwecja jest bardzo otwarta na współpracę 
międzynarodową, wydaje się możliwe, że tym 
razem nie będzie to wysiłek niemal wyłącznie 
rodzimego przemysłu. Wyraźnie widać to na 
przykładzie coraz większego zacieśniania 

wielozadaniowe fregaty lekkie) typu Pohjan-
maa (mające powstać w ramach programu 
„Dywizjon 2020”) lub ich rozwojowa wersja. 
Szwedzki koncern Saab-Kockums jest głów-
nym dostawcą wielu zasadniczych elementów 
tych jednostek, w tym: najnowszej wersji zin-
tegrowanego systemu dowodzenia i zarzą-
dzania walką 9LV, stacji Sea Giraffe 4A FF 
oraz Sea Giraffe 1X, a także uzbrojenia. Okręty 
tego rodzaju pozwoliłyby Svenska Marinen 
na swobodne operowanie zarówno na Bałtyku 
(niezależnie od warunków atmosferycznych), 
jak i poza nim. Zwiększenie wymiarów pokładu 
lotniczego oraz hangaru umożliwi operowanie 
średniej wielkości śmigłowcem ASW oraz 
kilkoma BSP. Poza tym, silne uzbrojenie ofen-
sywne i defensywne (w tym przeciwlotnicze 
średniego i bliskiego zasięgu), w połączeniu 
z aktywnymi i pasywnymi urządzeniami WRE, 
znacznie zwiększyłoby tzw. przeżywalność takich 
jednostek w wypadku zagrożenia ze strony okrę-
tów, artylerii nadbrzeżnej oraz środków napadu 
powietrznego potencjalnego przeciwnika.

Dwie nowoczesne (i w dodatku już 
poddane gruntownej modernizacji) 

jednostki typu Stockholm przeklasyfikowano 
(z uwagi na ich ograniczone rozmiary 

i – co za tym idzie – możliwości) 
z korwet na okręty patrolowe 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

tów, artylerii nadbrzeżnej oraz środków napadu 

Główne urządzenia podnośne 
okrętu podwodnego 

HMS „Södermanland”
1 – Radar obserwacji 

nawodnej Terma Scanter;
2 – Maszt komunikacyjny (radiowy);

3 – System rozpoznania 
radiotechnicznego ARGOSystems 

AR 700-55 ESM;
4 – Antena systemu łączności 

satelitarnej SATCOM;
5 – Peryskop Thales Optromics CK38 

z masztem elektrooptycznym;
6 – Chrapy.

współpracy (na wielu płaszczyznach) z sąsied-
nią Finlandią. Oba te kraje, rozumiejąc potrzeby 
wzmacniania współpracy obronnej w kolejnych 
latach, dążą do zwiększenia obustronnych relacji 
w zakresie (m.in.) zaplecza materiałowego. Tym 
samym, Finowie i Szwedzi chcą osiągnąć 
zarówno oszczędności finansowe, ale również 
uzyskać lepszy efekt interoperacyjności 
w przypadku wspólnych działań obronnych.

Przed „niewidzialnymi” (GHOST) 
korwetami rakietowymi typu Visby 

kompleksowa modernizacja MLU, która 
(w rzeczywistości) będzie kompletną 
przebudową, zwiększającą znacząco 

m.in. ich potencjał AAW
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Marynarka Wojenna Finlandii (Merivoimat) obecnie realizuje 
jeden z najważniejszych programów okrętowych w swojej historii. 
Projekt „Laivue 2020”, czyli „Dywizjon 2020”, ma na celu wdrożenie 
do służby czterech średniej wielkości wielozadaniowych okrętów 
rakietowych typu Pohjanmaa, które będą stanowić trzon floty.

Program „Dywizjon 2020” 
Fregaty lekkie po fińsku
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Nowe jednostki typu Pohjanmaa staną 
się (w praktyce) największymi i naj-
nowocześniejszymi okrętami, jakie 

kiedykolwiek wybudowano dla fińskiej floty. 
Będą większe nawet od dwóch pancerników 
obrony wybrzeża typu Väinämöinen. Jednym 
z głównych integratorów projektu jest 
szwedzki koncern Saab-Kockums.

Wstępne analizy projektu przyszłych okrę-
tów rakietowych dla fińskiej MW na lata 20. tego 
wieku (Monitoimialus 2020) rozpoczęto 
jeszcze w 2008 roku. Wnioski wskazywały, 
że najlepszym wyborem będą okręty wielo-
zadaniowe – znacznie większe niż te dotych-
czas eksploatowane przez flotę. Początkowo 
zakładano bowiem budowę korwet o wypor-
ności normalnej ok. 2000 t (ton metrycznych), 
jednak dalsze analizy (w połączeniu z ogól-
nymi trendami światowymi) jednoznacznie 
wykazały, że dalsze brnięcie w relatywnie 
niewielkie konstrukcje jest ślepą uliczką. Kolej-
ny projekt koncepcyjny mówił już zatem 
o jednostkach o wyporności normalnej co naj-
mniej 3500 t, a więc w zasadzie odpowiadają-
cej fregatom lekkim. Ostatecznie, okręty tej 
wielkości uznano za optymalne w korelacji 
koszt – efekt, przy czym wskazano, że już na 
poziomie projektowania należy zwiększyć 
odporność na uszkodzenia bojowe oraz dziel-
ność morską, pozwalającą na skuteczne ope-
rowanie przy podwyższonym stanie morza 
i w niesprzyjających warunkach atmosferycz-
nych, w tym w zalodzeniu. Jakby tego było 
mało, zapadła decyzja o wyposażeniu ich w zin-
tegrowany system dowodzenia i zarządzania 

uniwersalnej Mk 41 VLS Strike. Merivoimat 
w pierwszej fazie programu wybrała rakiety 
bliskiego-średniego zasięgu RIM-162 ESSM 
Block II, składowane w każdej komorze w cztero-
pakach. Jednak jest wiadome, że wyrzutnia Mk 41, 
w tej konkretnie wersji, może obsługiwać nie-
mal wszystkie zasadnicze wzory uzbrojenia 
rakietowego użytkowanego przez USA i Wielką 
Brytanię. Bliskie już członkostwo Finlandii 

w NATO może zatem spowodować chęć 
pozyskania szerszej gamy efektorów, co (przy 
okazji) będzie oznaczało rozbudowę Bojowego 
Centrum Informacji oraz wgranie odpowied-
niego oprogramowania do CMS. Ponadto, jako 
główną broń przeciwokrętową (i zarazem do 
uderzeń punktowych na cele lądowe) wybrano 
izraelskie Gabriel Mk 5 ANAM (Advanced 
Naval Attack Missile), które są większe i cięższe 
nawet od szwedzkich RBS-15 Mk3 i najnow-
szych RBS-15 Gungnir. Do tego dochodzi 
uniwersalna armata morska oraz nowoczesne 
uzbrojenie torpedowe (szwedzkie torpedy 
lekkie Tp47) wraz z pełną infrastrukturą ASW, 
wliczając w to zestaw sonarów i lądowisko 
dla śmigłowca, z hangarem do jego obsługi. 

Tym samym okręty stale rosną i to jeszcze 
na przysłowiowych „deskach kreślarskich”, 
co ostatecznie doprowadziło do istotnych 
opóźnień w rozpoczęciu realizacji całego 
programu Laivue 2020. Ich wyporność normal-
na wzrosła już powyżej 4000 t i jeśli tendencja 
ta się utrzyma, nie jest wykluczone, że zmianie 
ulegną zasadnicze wymiary liniowe jednostek. 
Obecnie (według projektu) długość całkowita 
ma wynosić 105 m, szerokość 15 m i średnie 
zanurzenie ok. 5 m (bez sonaru podkilowego).

W związku z przyjętymi założeniami projek-
towymi oraz biorąc pod uwagę akweny, na 
jakich mają te okręty operować, otrzymają 
przy tym fińsko-szwedzką klasę lodową L1A, 
co oznacza zdolność do samodzielnego ope-
rowania w ekstremalnie ciężkich warunkach 
lodowych, skruszonych do grubości 0,8 m. Zdol-
ności tej nie należy więc mylić z możliwością 
kruszenia lodowego paku (do tego jest wyma-
gana m.in. profilowana dziobnica). W takich 
warunkach przyszłe fińskie fregaty lekkie 
będą musiały podążać za lodołamaczem.

Program „Dywizjon 2020” (Laivue 2020) 
ma na celu wprowadzenie do linii czterech 
nowoczesnych, wielozadaniowych okrętów, 

które będą stanowić trzon Merivoimat. 
Mimo oficjalnego klasyfikowania ich jako 
korwety rakietowe, z uwagi na rozmiary, 
osiągi oraz realne możliwości będą to 
(w rzeczywistości) fregaty rakietowe 

(lekkie). Jednostki będą dysponować 
nowoczesną sylwetką uwzględniającą 

minimalizację pól fizycznych, w tym 
skutecznej powierzchni odbicia 

radiolokacyjnego (SPO)
Sławomir J. Lipiecki

irbis@warships.com.pl

walką najnowszej generacji Saab 9LV Mk4 wraz 
z wielofunkcyjnym radarem Sea Giraffe 4A FF 
(zintegrowanym dodatkowo ze stacją wspoma-
gającą Sea Giraffe 1X), wyposażonym w cztery 
ścianowe anteny AESA (Active Electronically 
Scanned Array), co oznaczało nie tylko przy-
rost masy, ale – przede wszystkim – drastyczny 
wzrost zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną i układy chłodzenia. 

Nie mniej awangardowo potraktowano 
uzbrojenie, którego rdzeń stanowić ma moduł 
z dwoma ośmiokomorowymi blokami wyrzutni 
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1. Wizualizacja przyszłych strategicznych 
okrętów podwodnych z napędem 

nuklearnym typu Columbia (nosicieli 
pocisków balistycznych), budowanych 

obecnie w ramach programu SSBN(X). 
2. Główny oręż amerykańskich i brytyjskich 
okrętów podwodnych klasy SSBN stanowią 
zaawansowane rakiety balistyczne typu 

UGM-133 Trident II D5. Budowane 
obecnie jednostki zostaną uzbrojone 
w rozwojową wersję tej broni D5 LE, 
a w dalszej przyszłości – Trident E6

(SSG), uderzeniowe okręty podwodne z na-
pędem nuklearnym (SSN) oraz strategiczne 
okręty podwodne z napędem nuklearnym – 
nosiciele pocisków balistycznych (SSBN). 
Obecnie możemy jeszcze dodać do tego grona 
klasyczne okręty podwodne z napędem hybry-
dowym, w tym niezależnym od powietrza atmo-
sferycznego AIP (Air-Independent Propulsion) 
oraz uderzeniowe okręty podwodne z napę-
dem nuklearnym – nosiciele rakiet manewru-
jących (SSGN). 

Co ciekawe, współcześnie podział ten nie 
jest tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać 
na pierwszy rzut oka, gdyż niektóre jednostki 
czasem trudno jest jednoznacznie zaliczyć do 
konkretnej kategorii. Przytoczone we wstępie 
porównanie do „Gwiazdy Śmierci” nie jest 
przy tym przypadkowe, gdyż np. wyposażone 
w zaawansowany napęd nuklearny nosiciele 
pocisków balistycznych, potocznie zwane 

„boomerami”, posiadają na swoim pokładzie 
arsenał zdolny unicestwić za jednym zama-
chem praktycznie całe miasta. Nie bez przy-
czyny niemalże każde państwo posiadające 
broń jądrową (przynajmniej oficjalnie) i ma-
jące dostęp do morza, stara się opracować 
efektory zdolne do przenoszenia głowic jądro-
wych lub termojądrowych oraz odpowiednie 
maszyny zdolne do ich swobodnego odpalania, 
czyli okręty podwodne klasy SSBN. Z tego 
samego względu są one również potencjalnie 
najważniejszymi celami do priorytetowego 
zniszczenia w wypadku wybuchu wojny total-
nej i wdrożenia w życie procedur związanych 
z DEFCON 1 (Defense Condition One). Nie 
powinno nikogo dziwić zatem to, że kulisy 
ich codziennej służby należą do najpilniej 
strzeżonych tajemnic państwowych. Naj-
potężniejsze z „boomerów” potrafią prze-
nosić nawet do 24 międzykontynentalnych, 

Morza i oceany stanowią przeszło 
71% powierzchni Ziemi. Nie 
dziwne więc, że już od wieków 
największe imperia czy mocar-

stwa to te, które nie zignorowały tego faktu i – 
w konsekwencji – panowały na morzu. Obecnie 
jednak owo „panowanie” to za mało, w kontek-
ście tzw. kontroli morza. Trzeba jeszcze władać 
mitycznym królestwem Atlantów, czyli głębi-
nami, a tam niepodzielnie królują okręty pod-
wodne – prawdziwe drapieżniki mórz i oceanów. 

Potencjał współczesnych
okrętów podwodnych
W epoce tzw. zimnej wojny doszło do ich 

podziału zgodnie z przeznaczeniem i rodza-
jem napędu, według którego wyróżniono czte-
ry zasadnicze kategorie: jednostki klasyczne 
torpedowe (SS/SSK), klasyczne okręty pod-
wodne – nosiciele pocisków manewrujących 

CZĘŚĆ 1

Władcy głębin
Narzędzie stworzone ludzką ręką, potężne, a jednocześnie skryte i niepozorne. Cud techniki, 
do budowy którego zaprzęga się najnowsze dostępne rozwiązania technologiczne. Konstrukcja, 
o której pisano niegdyś w powieściach fantastycznych, a której realne wcielenie do służby przerosło 
wyobrażenia dawnych pisarzy. Jedyna platforma, której najbliżej do słynnej „Gwiazdy Śmierci” – okręt 
podwodny. Maszyna, której wachlarz zdolności jest niezwykle szeroki, a jednocześnie wciąż bardzo 
niedoceniany. Jej budowa okupiona jest wysoką ceną, stąd niektóre kraje z nich zrezygnowały, 
czego teraz żałują. Inne są tego bliskie, ale czy aby na pewno nie warto podjąć wyzwania?
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wielogłowicowych pocisków balistycznych, 
wyposażonych w 7-14 zaawansowanych 
głowic o mocy po 100-475 kt każda. Dla 
porównania, bomba atomowa „Little Boy”, 
którą 6 sierpnia 1945 roku zrzucono na japoń-
ską Hiroszimę, miała moc ok. 15 kt.

Duńskie dylematy
Jest pewien kraj, całkiem zamożny, który 

jeszcze kilkanaście lat temu posiadał w skła-
dzie swojej floty okręty podwodne. Co ciekawe, 
były to Kobbeny, a więc jednostki tego samego 
typu, co wykorzystywane jeszcze do niedawna 
przez polską Marynarkę Wojenną. Tym pań-
stwem jest oczywiście Dania, która swego 
czasu świadomie zrezygnowała z dalszego 
utrzymywania tej klasy jednostek, wycofując 
w 2004 roku ze służby dwa ostatnie okręty 
podwodne typu 207. Po serii analiz i rewizji 
zdolności (realnie coraz większych) współ-
czesnych jednostek klasy co najmniej fregata 
rakietowa, w Søværnet (MW Danii) podjęto 
decyzję o skupieniu się wyłącznie na siłach 
nawodnych, przystosowanych także do zwal-
czania okrętów podwodnych. 

Należy przy tym pamiętać, że Dania to nie 
tylko relatywnie nieduże terytorium obejmu-
jące Półwysep Jutlandzki oraz wyspy w rejonie 
Cieśnin Bałtyckich i na Morzu Bałtyckim. To 
również Wyspy Owcze położone na Morzu 
Północnym (ponad 1000 km, czyli ok. 650 mil 
morskich od brzegów Danii kontynentalnej) 
oraz Grenlandia (w przypadku której dystans 
ten to już ponad 2000 km). Właśnie ta ostatnia, 
największa wyspa na świecie, jest niezwykle 
istotna w kontekście globalnych przemian 
klimatycznych oraz roszczeń dotyczących Arktyki 
i potencjalnych złóż zasobów naturalnych, 
które ta „kraina” skrywa, a do których – póki 
co – jest jeszcze jako tako ułatwiony dostęp 
z uwagi na stopienie części lądolodu. To się 
jednak może szybko zmienić i wówczas 
jednostki nawodne, nawet tak potężne jak 
wielozadaniowe fregaty rakietowe obrony 
powietrznej AAW/BMD typu Iver Huitfeldt 
(ze swoją wysoką klasą lodową) mogą mieć 
problemy z zabezpieczeniem duńskich intere-
sów na tym akwenie. 

Tymczasem, to właśnie na wodach Arktyki, 
a dokładniej rzecz ujmując w głębi morskiej, 
toczy się cicha, znana tylko wąskiemu gronu 
rozgrywka, w której pierwsze skrzypce grają 

Operatorzy wielofunkcyjnych konsol 
CSDC w BCI okrętu podwodnego 

USS „Toledo” (SSN-769) monitorują 
wyświetlacze zintegrowanego systemu 

dowodzenia i zarządzania walką AN/BSY-1. 
Ponieważ liczba urządzeń i systemów 
obserwacji technicznej stale rośnie, 

a w perspektywie (nie tak odległej) jest 
przejście z paneli pół-analogowych lub 
dotykowych na holograficzne, napęd 
nuklearny może stać się jedyną opcją 
z uwagi na wymagania co do poziomu 

zasilania oraz układów chłodzenia

okręty podwodne. Dania, nie posiadając obecnie 
tego rodzaju jednostek, niejako sama się z niej 
wypisała, oddając zwycięstwo walkowerem, 
czego zresztą boleśnie teraz doświadcza i co 
(potencjalnie) może spowodować, że nie będzie 
mogła ochronić swoich interesów w tym rejonie. 
Te ponad 20 lat od czasu rozwiązania sił pod-
wodnych to też okres, po którym niezwykle 
ciężko przywrócić utracone zdolności. Należy 
bowiem pamiętać, że okręty, a zwłaszcza 
okręty podwodne, to niezwykle skomplikowane 
konstrukcje, których proces projektowania 
i budowy jest długotrwały. Co jednak waż-
niejsze, odzyskanie zdolności z zakresu pozy-
skiwania wykwalifikowanych kadr, zdolnych 
pełnić służbę na tak wymagających maszynach 

może już okazać się niemożliwe dla niewiel-
kiej Danii. W najbardziej optymistycznym 
wariancie można przyjąć, że sama tylko pro-
cedura pozyskania przez Søværnet jednostek 
nowego typu może zająć nawet do 10 lat. Pozo-
staje jeszcze jednak wspomniana kwestia wy-
szkolenia przyszłych załóg, co dodatkowo 
może wydłużyć ten okres i zwiększyć koszty. 

Należy pamiętać, że samo wyszkolenie, 
nawet od podstaw, całej załogi okrętu, tak aby 
mogła bezpiecznie użytkować sprzęt, nie jest 
(teoretycznie) dużym problemem. Nawet floty, 
które nie miały wcześniej okrętów podwodnych, 
były w stanie jakoś zrealizować takie przed-
sięwzięcie. Co innego jednak poznać teorię 
użytkowania, a co innego zdobyć doświad-
czenie eksploatacyjne – i to zarówno pod kątem 
logistyki, jak i wykorzystania operacyjnego 
(o bojowym nawet nie wspominając), a tego 
typu zdolności nabywa się przez lata, czy 
wręcz całe pokolenia. W dodatku mowa tu 
nie o jednej załodze, a o kilku. Dla 2-4 okrę-
tów podwodnych potrzebne są co najmniej 
dwie pełne, a także jedna dodatkowa (w trak-
cie szkolenia) na każdą z jednostek. Obecnie 
w Danii, po przeszło 20 latach od zakończenia 
służby ostatnich okrętów podwodnych, praktycz-
nie minęło całe pokolenie marynarzy i logistyków. 
Odbudowanie tych zdolności to więcej niż 
czas na zbudowanie i wyszkolenie załogi do 
poziomu bezpiecznej żeglugi. Przykład tego 
niedużego kraju, gdzie w żyłach obywateli 
nadal płynie krew wikingów, pokazuje, że 
na aspekt podwodnego oręża trzeba patrzeć 
zdecydowanie szerzej niż tylko na najbliższe 
otoczenie, bo okręty podwodne to jednostki, 
które mogą z powodzeniem realizować zadania 
i interesy państwa niemalże na całym świecie. 

Zresztą nawet na niewielkim akwenie jak 
Morze Bałtyckie (chociaż podwodnicy i spe-
cjaliści od ASW wiedzą, jak w rzeczywistości 
jest on skomplikowany hydrologicznie i trudny 
w kontekście poszukiwania i zwalczania celów 
podwodnych) nie brakuje zadań, do których 
realizacji najlepszym narzędziem jest okręt pod-
wodny. Musimy tu jednak wyraźnie podkreś-
lić – nowoczesny, zbudowany w technologii 
kompleksowej niewykrywalności (GHOST), 

Nieocenioną zaletą lwiej części 
amerykańskich okrętów podwodnych jest 
zdolność do swobodnego operowania na 
akwenach o wysokim stopniu zalodzenia. 
Umożliwia to realizację kluczowych zadań 

związanych z ochroną złóż surowców 
strategicznych na akwenach Arktyki 

oraz Antarktydy
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Część amerykańskich okrętów 
podwodnych klasy SSBN typu Ohio 

przebudowano do roli uderzeniowej (SSGN). 
Ich dodatkową zaletą jest poszerzona 

zdolność do współpracy z siłami specjalnymi, 
np. z wykorzystaniem – widocznego na 

zdjęciu – systemu ASDS (Advanced SEAL 
Delivery System). Kolejne „boomery” 

US Navy pod tym względem będą bardziej 
uniwersalne, mogąc ze swoich silosów 

odpalać zarówno strategiczne rakiety 
balistyczne jak i konwencjonalne ciężkie 

rakiety manewrujące UGM-109 
Tomahawk Block V i VI

odpowiednio duży (moc elektryczna, sensory, 
efektory i komfort służby) i z napędem nuklear-
nym lub „czystym” AIP. Jednostki typowo 
klasyczne do obrony wybrzeża to już nie ta 
epoka. Zresztą, droga do zwycięstwa nie wiedzie 
przez minimalizm. Wręcz przeciwnie – zwykle 
oznacza spektakularną porażkę i niepoweto-
wane straty w ludziach. Mnogość instalacji 
podwodnych, takich jak: kable zasilające, gazo-
ciągi (chociażby będący „na tapecie” ostatnio 
uszkodzony Nord Stream) czy ropociągi 
sprawia, że okręt podwodny staje się niezwy-
kle pożyteczną, a w pewnych aspektach można 
nawet powiedzieć, niezastąpioną jednostką, 
która może zarówno niepostrzeżenie chronić 
newralgiczne rejony i instalacje podmorskie, 
jak i (jednocześnie) prowadzić działania 
zaczepne lub typowo uderzeniowe (za pomocą 
rakiet manewrujących) – do tego celu wcale nie 
musi przebywać na Bałtyku. Dania takich moż-
liwości już nie posiada, a sytuacja z Nord 
Stream, która wydarzyła się w pobliżu duń-
skiej wyspy Bornholm, dobitnie pokazuje, że 
w długoterminowej perspektywie pozbycie się 
takich zdolności było poważnym błędem.

Doskonale rozumieją to takie kraje, jak 
choćby Japonia czy Australia, które już na 
poważnie rozpatrują pozyskanie jednostek 
uderzeniowych z napędem nuklearnym. Powoli 
z letargu budzi się również Kanada, dysponu-
jąca nowoczesnymi okrętami podwodnymi 
(typu Victoria), jednak niedoinwestowanymi 
i traktowanymi wyraźnie po macoszemu na 
tle wielozadaniowych fregat rakietowych. 

Oczywiście, takim potęgom jak USA czy 
Wielka Brytania i Francja nie trzeba takich 
rzeczy przypominać. Kraje te konsekwentnie 
i obecnie wręcz w trybie przyśpieszonym 
realizują plany wymiany pokoleniowej oraz 
uzupełnienia strategicznych i uderzeniowych 
sił podwodnych. US Navy wkrótce wzbogaci 
się o strategiczne jednostki typu Columbia, 
kolejną serię uderzeniowych (w wersji wielo-
zadaniowej) Virginii oraz – w dalszej przy-
szłości – bezkompromisowe, uderzeniowe 
okręty podwodne z napędem nuklearnym 
nowej generacji w ramach programu SSN(X), 
będące realnie wersją 2.0 uważanych za naj-
lepsze na świecie trzech okrętów typu Seawolf. 
Z kolei Royal Navy jest w trakcie składania 
sekcji prototypowego, ultranowoczesnego 
„boomera” typu Dreadnought i już robi przy-
miarki do kolejnej serii jednostek uderzenio-
wych, mimo że nie wprowadzono do linii 
wszystkich SSN typu Astute. W ramach poro-
zumienia AUKUS, szereg komponentów 
zarówno amerykańskich jak i brytyjskich 
jednostek jest opracowywanych wspólnie, 

w ramach poszerzonego „Military Share”. 
Potencjalnym odbiorcą okrętów podwodnych 
z tych krajów jest Australia, gdzie w grę 
wchodzi również opcja pomostowa, w postaci 
dzierżawy kilku starszych jednostek (np. typu 
Los Angeles Flight III lub pierwszej serii 
Virginii). Rywalizująca z Australią (na czysto 
przyjacielskim poziomie) Japonia, niezado-
wolona do końca z hybrydowych okrętów 
klasycznych z AIP, również zwróciła swój wzrok 
w kierunku jednostek z napędem nuklearnym. 
W tym wypadku powstałyby one raczej w rodzi-
mych stoczniach, bowiem Japonia ma całkiem 
spore doświadczenie w użytkowaniu nawet 
najbardziej zaawansowanych reaktorów ato-
mowych klasy PWR. W decyzji mogą pomóc 
wyniki prób pierwszych okrętów podwod-
nych z (niemal) czystym AIP, jakie buduje 
teraz Szwecja dla rodzimej Svenska Marinen, 
a więc dwóch jednostek typu Blekinge (A26). 
Należy przy tym nadmienić, że szwedzki kon-
cern Saab-Kockums jest jednym z głównych 
partnerów Kaijō Jieitai (Japońskich Morskich 
Sił Samoobrony). Odpowiada nie tylko za sys-
temy radioelektroniczne, w tym CMS (Combat 
Management System), ale także za napęd AIP 
oparty na silnikach Stirlinga. 

Na Szwecję (typ A26) oraz także Niemcy 
(typ 216/218SG) zwrócone jest spojrzenie 
zarówno Holandii (wycofującej z eksploatacji 
klasyczne okręty podwodne typu Walrus), 
jak i Norwegii (planującej wymianę starzeją-
cych się powoli okrętów typu Ula) – państw, 
które będą potencjalnymi odbiorcami nowych 
konstrukcji. Z kolei na kraje pokroju Chin, 
mimo że te rozumieją wagę sił podwodnych, na 
razie nie ma się co oglądać, bowiem poziom 
techniczny tamtejszych okrętów podwod-
nych, połączony z kompletnym brakiem do-
świadczenia eksploatacyjnego, na razie nie 
stanowi ani konkurencji, ani – tym bardziej – 
poważniejszego zagrożenia. Z kolei Rosja, 
póki co, jest w stanie, choć mozolnie i w bólach, 
kończyć i/lub kontynuować rozpoczęte już 
dawno programy okrętowe, jednak trudno 
w obecnej sytuacji oczekiwać, że będą to 
konstrukcje dorównujące w jakimkolwiek 
zakresie jednostkom zachodnim. 

Paweł Kędzierski, Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Postsowiecka flota Federacji Rosyjskiej 
to w dużej mierze propagandowa 

wydmuszka. Niezależnie jednak jak 
bardzo jej najnowsze jednostki klasy 

SSBN odstawałyby technicznie i liczebnie 
względem flot państw NATO, absolutnie 
nie należy ich lekceważyć, stąd każdy 
rosyjski „boomer” ma swoich stałych 

zachodnich „opiekunów” np. w postaci 
okrętów klasy SSN
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AMERYKAŃSKI OKRĘT PODWODNY
KLASY SSBN USS „COLUMBIA” (SSBN-826)

WYGLĄD DOMYŚLNY (KONFIGURACJA UZBROJENIA – MAKSYMALNA)

Podstawowe dane taktyczno-techniczne: 
wyporność nawodna (projektowana) – nieznana; wyporność 
podwodna (projektowana) – 20 810 ts (21 140 t); długość – 
170,7 m (560 ft); szerokość – 13,1 m (43 ft); zanurzenie (na 

powierzchni) – nieznane; kadłub – podwójnie poszyty (z poszyciem 
wewnętrznym, tzw. „ciśnieniowym”), wykonany ze stali HY-130 lub 
HY-140, z zewnątrz dodatkowo wyłożony poszyciem anechoicznym 

nowej generacji; napęd – reaktor jądrowy wodny ciśnieniowy 
(termiczny) Bechtel Corporation PWR-3/ S1B, zespół turbin 

parowych General Electric (moc nieznana), silnik elektryczny 
Northrop Grumman PMM ze zintegrowanym systemem zasilania 

(IEPS – Integrated Electric Power System), pojedynczy (krótki) wał 
napędowy, pędnik wodnostrugowy United Defense lub HMMR, 
chrapy; prędkość maksymalna (nawodna) – +20 w; prędkość 
maksymalna (podwodna, projektowana) – +23 w (oficjalnie); 
prędkość maksymalna (podwodna) przy mocy nominalnej – 

+30 w (nieoficjalnie); prędkość operacyjna (podwodna) – utajniona 
(prawdopodobnie – w zależności od sytuacji taktycznej – 

mieszcząca się w przedziale od 5 w do 20 w); zasięg operacyjny – 
teoretycznie nieograniczony (wymiana paliwa co 42 lata); 

autonomiczność – 60-120 dób (w czasie pokoju); głębokość 
operacyjna – +250 m (oficjalnie); rzeczywista głębokość 

operacyjna – +600 m (nieoficjalnie); maksymalna (bezpieczna) 
głębokość zanurzenia – utajniona; konstrukcyjna głębokość 

zanurzenia – utajniona; systemy radioelektroniczne 
i hydroakustyczne – zmodyfikowany zintegrowany system 

Raytheon/Lockheed Martin AN/BYG-1, kompleks hydroakustyczny 
AN/BQQ-10V4 lub V5 (w tym sferyczna stacja pasywna, stacja 

pasywna średnich częstotliwości i stacja aktywna), burtowa 
pasywna stacja hydroakustyczne LWAA (Lightweight Wide Aperture 

Array) z sześcioma szerokopasmowymi antenami AN/BQG-5A 
(WAA), sonar wysokich częstotliwości (z antenami wzdłuż burty i na 

kiosku), holowana pasywna stacja hydroakustyczna Lockheed 
Martin TB-33, holowana stacja hydroakustyczna TB-34, detektor 

min, radar obserwacji nawodnej AN/BPS-16(V)5, radar nawigacyjny 
Raymarine Quantum, systemy WRE (AN/BLQ-10, GTE WLQ-4(V)1 
ECM i AN/WLY-1 – z wyrzutniami makiet m.in. ADC Mk 2 Mod. 3, 
Mk 3, Mk 4 lub NAE Beacon Mk 3), dwa maszty fotoniczne (sieci 

dystrybucyjnej mikrofalowo-fotonicznej) Kollmorgen AN/BVS-1 
z głowicami elektrooptycznymi, dwa zmodyfikowane antenomaszty 

AN/BRA-34 oraz systemy NTDS, ESM, IFF, GPS, RDF, SATCOM 
(sub HDR), NAVSAT i łączności radiowej (VLF/LF, MF/ HF, UHF – 

w tym kablolina holowanej anteny, np. OE-315 BCA); 
uzbrojenie – 16 silosów rakietowych (cztery moduły klasy 

quadpack) do międzykontynentalnych pocisków balistycznych 
SLBM UGM-133 Trident II D-5 LE i/lub (za pośrednictwem wkładów 
„CM-host”) ciężkich rakiet manewrujących UGM-109 Block V/Block VI 

Tomahawk (po siedem w każdym silosie), dwie ośmiokomorowe 
wyrzutnie pionowe MAC/VLS do rakiet manewrujących UGM-109 
Tomahawk Block V/Block VI (opcja), cztery uniwersalne wyrzutnie 

torped (4 x 533 mm z podstawowym zapasem 26 środków 
ogniowych) do torped Mark 48 Mod 7 ADCAP/CBASS i/lub rakiet 
UGM-84 Harpoon, rakiet manewrujących UGM-109 Tomahawk, 
aktywnych środków zakłócania torped lub zaawansowanych min 

mobilnych, np. Mk 60 CAPTOR); wyposażenie dodatkowe – 
bezzałogowe pojazdy podwodne (UUV, UAV i ROV – w tym 

przeciwminowy AN/BLQ-11 LMRS), miniaturowy okręt podwodny 
ASDS do transportu pododdziału sił specjalnych, uniwersalna śluza 

ASDS typu lock-in/lock-out; załoga – do 155 osób.
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Pierwsza Eskadra Pancerników 
w połowie lat 30. XX wieku. Z pokładu 
USS „Oklahoma” (BB-37) widoczne –

kolejno – USS „Arizona” (BB-39) 
oraz USS „Nevada” (BB-36)

było szalenie istotne dla oceanicznej floty 
liniowej USA. Ropa stanowi także skuteczny 
materiał absorbujący energię eksplozji, mają-
cych miejsce poniżej linii wodnej (wówczas 
z tego akurat jeszcze nie zdawano sobie 
sprawy). Siłownie opalane paliwem płynnym 

było dużym krokiem naprzód i wiązało się 
z szeregiem udogodnień. Przede wszystkim ropa 
w stosunku do węgla cechuje się znacznie więk-
szą wartością opałową. Oznacza to, że okręt 
mający 1000 ts ropy pokona większą odleg-
łość niż ten, który na takiej samej siłowni 
spali 1000 ts węgla. Paliwo płynne jest moż-
liwe do magazynowania w zbiornikach dna 
podwójnego (lub potrójnego), a na dodatek 
można je pobierać w morzu metodą RAS, co 

tak, jakby pokonał 775 metrów w powietrzu). 
Dodatkową ochronę stanowił dobrze przemy-
ślany podział poprzeczny oraz komory paliwo-
we podwójnego (potrójnego w rejonie kotłowni) 
dna okrętów. Testy próbne wykazały całkowitą 
odporność zastosowanego na „Pennsylvanii” 
układu przeciwtorpedowego na eksplozje 
głowic torpedowych, będących ekwiwalentem 
136 kg konwencjonalnego trotylu. Wydawało 
się ponadto, że solidna gródź główna (mocna) 
będzie także skutecznie spełniała rolę ochronną 
przed większością tzw. „pocisków nurkujących”. 

W praktyce okazało się, że gródź główna 
(mocna) jest zbyt sztywna, by prawidłowo ugiąć 
się i zaabsorbować impet eksplozji coraz 
nowocześniejszych torped. Trzeba bowiem 
pamiętać, że broń torpedową udoskonalano 
w niezwykle szybkim tempie. Siła głowic 
bojowych w torpedach była zatem coraz 
większa. Co więcej, grodzie wzdłużne koń-
czyły się praktycznie na wysokości pokładu 
przeciwodłamkowego, łącząc się z jego skosami 
poprzez specjalne złącza, które w praktyce 
okazały się zbyt słabe, by zapewnić szczel-
ność układowi grodzi po wybuchu torpedy. 
W konsekwencji woda wlewała się nie tylko 
przez wybitą dziurę (lub pęknięcia) w grodzi, 
ale także przez jej rozerwane złącza na wyso-
kości pokładu dolnego. Jakby tego było mało, 
okazało się, że główny pokład pancerny, wy-
konany z aż trzech warstw stali, także nie 
trzyma norm wodoszczelności (sic!). Prze-
strzeń między pokładem dolnym, a głównym 
pokładem pancernym nazywano w USA „strefą 
trzeciego pokładu” i był to najsłabszy punkt 

to zazwyczaj siłownie typu czystego, które nie 
wymagają długotrwałej procedury podnoszenia 
pary, a uproszczenie ich systemów sterowania umoż-
liwia redukcję obsługi o ok. 50%. W przeciwień-
stwie do jednostek typu Nevada, pancerniki 
typu Pennsylvania posiadały zbiorniki paliwa 
nie tylko w podwójnym i potrójnym dnie, ale 
także w burtowym systemie ochrony przeciw-
torpedowej. Całkowity jego zapas w momencie 
wejścia tych okrętów do służby wynosił 2305 ts.

Jednak nierozwiązany pozostał problem 
przełożenia wysokiej rotacji turbin na wymaga-
ne obroty wałów śrubowych. W US Navy bardzo 
długo nie potrafiono opracować niezawodnych 
przekładni redukcyjnych, umożliwiających 
żeglugę przy ekonomicznych obrotach zarówno 
turbin, jak i śrub. Poważną niedogodnością 
tego typu napędu jest bowiem nienawrotność 
turbin. Wczesne napędy turboparowe nie po-
siadały przekładni redukcyjnych, przez co 
były ekonomiczne tylko przy marszu z dużą 
prędkością. Tym samym, nie będąc do końca 
usatysfakcjonowanym z opracowanej dla 
„Nevady” siłowni, Amerykanie wyposażyli pan-
cerniki typu Pennsylvania w zmodyfikowany 
napęd turboparowy. Składał się on z 12 nisko-
ciśnieniowych (20-21 at) kotłów parowych 
Babcock & Wilox o sumarycznej powierzchni 
grzewczej 5140 m2. Kotły nie dysponowały 
przegrzewaczami pary. Umieszczono je parami 
w sześciu izolowanych poprzecznymi grodziami 
wodoszczelnymi przedziałach kotłowni (po 
trzy z każdej burty). Kotły zaopatrywały w parę 
8 zespołów turbin Curtiss (cztery wysoko- oraz 
dwie niskoprężne turbiny główne i dwie turbiny 

marszowe) o łącznej mocy 31 500 SHP (na 
USS „Arizona” były to turbiny Parsons o mocy 
całkowitej sięgającej aż 34 000 SHP). Turbiny 
wysoko- i niskoprężne napędzały bezpośred-
nio cztery wały śrubowe. Jedynie dwie turbiny 
marszowe były sprzęgnięte z zewnętrznymi 
wałami śrubowymi poprzez jednostopniowe 
przekładnie redukcyjne General Electric, umoż-
liwiające żeglugę na ekonomicznych obrotach. 
Turbozespoły napędowe zainstalowano w dwóch 

Pancernik (superdrednot) 
USS „Nevada” (BB-36) – według 

stanu z 7 grudnia 1941 roku

amerykańskich pancerników od strony ochrony 
podwodnej kadłuba – mimo późniejszej prze-
budowy – aż do wybuchu II wojny światowej.

Napęd
Pancerniki typu Pennsylvania były drugimi 

po „Nevadzie” okrętami liniowymi US Navy 
z siłownią zaopatrzoną w wytwornice pary 
przystosowane do spalania wyłącznie paliwa 
płynnego. Przejście z węgla na ropę (mazut) 
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W wyniku szeroko zakrojonych 
badań i testów opracowano 
specjalną, wykonaną z wysoko-
wytrzymałej stali STS wzdłuż-

ną gródź wewnętrzną (mocną). Po raz pierwszy 
zastosowano ją w pełnym wymiarze na pan-
cernikach typu Nevada. Na tych okrętach 
miała ona grubość 38,1 mm, na podkładzie 
12,7 mm ze stali MS (razem 50,8 mm). Dla 
jednostek typu Pennsylvania opracowano 
jeszcze solidniejszą gródź, która na tych okrę-
tach miała grubość 38,1 mm, na podkładzie 
38,1 mm (razem aż 76,2 mm stali STS). Była 
ona oddalona od poszycia burty o 2,9 m. Za nią, 
w odległości 0,76 m ustawiono dodatkową, 

cienką gródź przeciwodłamkową o grubości 
7,4 mm ze stali MS. Przestrzeń między nimi 
podzielono (za pośrednictwem 11 mm płyt ze 
stali MS) na koferdamy paliwowe, które nie-
jako łączyły obie grodzie poprzez masywne 
teowniki i wzdłużniki wykonane ze stali 
wysokostopowej NS. Łączna głębokość war-
stwy ochronnej sięgała 4 m, co odpowiadało 
najwyższym ówczesnym światowym kano-
nom z dziedziny ochrony kadłubów przed 
podwodnymi eksplozjami. 

Ochrona podwodna
Przestrzeń pomiędzy burtą, a grodzią 

wykorzystywano w charakterze zbiorników 
paliwa, co dodatkowo podnosiło walory sys-
temu (np. woda w warunkach normalnych ma 
775 razy większą gęstość od powietrza 
atmosferycznego, a co za tym idzie tyle razy 
zwiększone są opory ośrodka dla obiektów 
poruszających się po torze poziomym, wsku-
tek czego obiekt lecący poziomo przez jej 
warstwę o grubości 1 metra jest spowalniany 

Istotną innowacją, wyróżniającą pancerniki typu Pennsylvania (oraz niemal bliźniacze, 
typu Nevada) od wszystkich poprzednich okrętów liniowych US Navy, był burtowy system 
biernej ochrony podwodnej części kadłuba. Konstruktorzy amerykańscy poświęcali bardzo 
wiele uwagi dziedzinie projektowania kadłubów odpornych na podwodne eksplozje. Od końca 
1911 roku na poligonach morskich przeprowadzono liczne testy na kesonach wykonanych 
w skali 1:1, imitujących dane sekcje kadłuba pancernika typu Nevada. Dwa lata później 
podobne testy odbyły się na kesonie imitującym pancernik USS „Pennsylvania” (BB-38).

CZĘŚĆ 6

Symbol 
amerykańskiej 

niezłomności

1. Pancernik USS „Nevada” (BB-36) 
sfotografowany po przebudowie 

w połowie lat 30. ubiegłego wieku 
podczas ćwiczeń na Pacyfiku.

2. Przebudowany USS „Pennsylvania” 
(BB-38) z krążownikiem lekkim 

USS „Raleigh” (CL-7) na wodach 
San Diego 7 czerwca 1932 roku
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przedziałach maszynowni, oddzielonych od 
siebie (znajdującym się w osi symetrii okrętu) 
pomieszczeniem pompowni.

Przyjęte rozwiązania techniczne układu 
napędowego dla jednostek typu Pennsylvania 
okazały się w praktyce całkowicie nieudane. 
Na okrętach notorycznie pojawiały się awarie, 
często bardzo poważne. Pierwsza taka usterka 
nastąpiła na USS „Arizona” już 7 grudnia 

Pancernik USS „Pennsylvania” 
(BB-38) wchodzi do Pearl Harbor po 
raz pierwszy od zakończenia wielkiej 

przebudowy 3 lutego 1932 roku. Uwagę 
zwraca flaga dowódcy Battle Force 

adm. Franka H. Schofield'a

Stosunkowo zwarty układ napędowy po-
zwolił za to na znaczne oszczędności na masie 
oraz mocno zredukował liczbę przewodów 
parowych i kominowych, dzięki czemu można 
było zastosować jeden komin. Wentylacja 
przedziałów maszynowych i kotłowych począt-
kowo składała się z napędzanych elektrycznie 

elektryczna wynosiła 1200 kW) i dwa wysoko-
prężne agregaty zapasowe, każdy o mocy 88 kW. 
Napięcie sieci elektrycznej wynosiło 120 V.

Próby zdawczo-odbiorcze pancerników typu 
Pennsylvania zakończyły się umiarkowanym 

sukcesem, choć w większości przeprowadzono 
je w ograniczony sposób (np. testy prędkości 
odbyły się jedynie na płytkiej wodzie, gdzie 
osiągi zwykle są nieco niższe) i tym samym nie 
sprawdzono w pełni potencjału tych okrętów. 
Podczas 12-godzinnej próby na mili pomiaro-

Zład poprzeczny USS „Nevada” (BB-36) 
przed przebudową – widać różnice 

w systemie ochrony podwodnej 
względem typu Pennsylvania

1916 roku, czyli tuż po wejściu pancernika do 
służby. Uszkodzeniu uległa lewoburtowa tur-
bina marszowa. Awaria okazała się na tyle 
poważna, że turbinę trzeba było wymienić na 
nową. W tym celu dokonano demontażu sporej 
części płyt pancerza pokładów. Mimo wysiłków 
nie udało się całkowicie zlikwidować usterek 
i okręty nie miały w pełni sprawnych siłowni, 
aż do czasu wielkiej przebudowy przeprowa-
dzonej na początku lat 30. XX wieku.

wentylatorów. Ze względu na trudności technicz-
ne szybko jednak wymieniono wentylatory elek-
tryczne na nowe, z napędem turboparowym. Do 
zasilania urządzeń elektrycznych pancerników 
służyły z kolei cztery główne turboagregaty prądu 
stałego o mocy 300 kW każdy (łączna moc 

wej USS „Pennsylvania” rozwinął i utrzymał 
21,05 węzłów, przy niepełnej mocy napędu, 
wynoszącej 29 366 SHP (pełna moc wynosiła 
31 500 SHP). Nieco gorzej wypadł pancernik 
USS „Arizona”, który z trudem rozwinął 

Koncepcja strefy bezpieczeństwa (Immunity Zone) w oparciu 
o system opancerzenia „wszystko albo nic” (all or nothing) na 
przykładzie pancernika USS „Nevada” (BB-36) w 1925 roku
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Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Końcowe prace wyposażeniowe 
na przebudowywanym pancerniku 
USS „Pennsylvania” na początku 

lat 30. XX wieku

w wyniku doświadczeń wyniesionych ze 
wspólnych ćwiczeń z Royal Navy, dokonano 
serii drobnych ulepszeń zarówno na okrętach 
liniowych typu Nevada jak i typu Pennsylvania. 
W pierwszej kolejności usunięto część armat 

(przy mocy 30 600 SHP) i utrzymał 21 węzłów 
na płytkiej wodzie. Załoga maszynowa zgło-
siła ponadto niemożność osiągnięcia projek-
towanych 34 000 SHP.

Powodem gorszych niż zakładano osiągów 
były dokuczliwe wibracje wynikające z nieuda-
nej konstrukcji układu napędowego na tych 
jednostkach. Z tej samej przyczyny, przy pręd-
kości maksymalnej 21 węzłów, pancerniki typu 
Pennsylvania mogły pokonać tylko 2652 mil 
morskich, zaś przy prędkości ekonomicznej 
18 węzłów ich praktyczny zasięg nie przekraczał 
6070 mil morskich, co było wartością absolut-
nie niewystarczającą dla oceanicznych okrętów 
o znaczeniu strategicznym. Natomiast wiele do-
brego należy powiedzieć o właściwościach 
nawigacyjnych i stateczności tych jednostek. 
Od początku były to bowiem najbardziej stabil-
ne platformy artyleryjskie świata (jedynie przy 
niektórych kierunkach wiatru woda zalewała 
pokład górny obniżonej części rufowej). Wy-
nikało to m.in. z korzystnego stosunku długości 
do szerokości kadłuba (6,3:1 na linii wodnej). 
Także współczynniki pełnotliwości podwod-
nej części kadłuba były wysokie. Pancerniki 
osiągały maksymalną szerokość już w niewiel-
kiej odległości od rufy i dziobu. Taki kształt 
i konstrukcja doskonale zdały egzamin pod-
czas długoletniej służby, w toku której 
okręty niejednokrotnie przebywały w morzu 
przez kilka miesięcy, operując w każdych 
warunkach pogodowych (również pod-
czas tajfunów). W okrętowych dziennikach 
zdarzeń amerykańskich superdrednotów 
nigdy nie odnotowano żadnych uszkodzeń 
wynikających ze słabości konstrukcji. 

Co więcej, „standard battleships” dyspo-
nowały aż czterema stępkami obłowymi 
(przeciwprzechyłowymi) i dwiema stępkami 
podkilowymi (poprawiającymi, przy okazji, 
wytrzymałość wzdłużną). Generalnie, były 
to najbardziej stabilne okręty liniowe, jakie 
kiedykolwiek zbudowano. Nawet podczas 
silnego falowania (niezależnie od długości 
fali) okręty te nurzały się dość silnie dziobem 
i rufą, jednak kołysania poprzeczne były 
powolne i relatywnie niewielkie. Takie roz-
wiązanie doskonale sprawdzało się także 
w wypadku storpedowania tych jednostek 
(zapobiegało utracie stateczności). Super-
drednoty US Navy były przy tym manew-
rowe (stabilne kursowo) i wyjątkowo zwrotne. 
Taktyczny promień cyrkulacji, jaki uzy-
skano na próbach (na płytkiej wodzie) 
przy prędkości 20 węzłów, wynosił zaled-
wie 550 jardów (503 m). Na głębokiej wodzie 
pancerniki spisywały się jeszcze lepiej.

Zmiany wyposażenia 
w początkowym 
okresie służby
Po zakończeniu I wojny światowej i powrocie 

amerykańskich pancerników z Europy, a także 

części kadłuba. By lepiej chronić stanowiska 
obserwacyjne oraz podsystemy kierowania 
ogniem (dalmierze i dalocelowniki) przed 
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, 
obudowano platformy na szczytach masztów 
kratownicowych. Ponadto przegrupowano re-
flektory oraz zainstalowano zamkniętą 
galeryjkę na rufowym maszcie głównym 
(później taką samą galeryjkę zainstalowano 
także na maszcie przednim).

Na przełomie lat 1919-1920 przebudo-
wano przednią nadbudówkę. Pomost 
nawigacyjny otrzymał nowe, wydłużone 
skrzydła. Zlikwidowano starą sterówkę, 
zastępując ją znacznie obszerniejszą kabiną 
nawigacyjną ze stanowiskiem manew-
rowym. Wieże artylerii głównej otrzymały 
nowe dalmierze z soczewkami usytuowa-
nymi na zewnątrz (co w praktyce okazało 
się rozwiązaniem zupełnie nieudanym). 
Ponadto na dachach wież nr 2 i nr 3 za-
montowano – na wzór brytyjski – małe 
platformy startowe  dla francuskich samo-
lotów rozpoznawczych typu Nieuport (lub 
brytyjskich Sopwith Camel).

Dokonano ulepszeń w systemie kierowa-
nia ogniem. W celu zniwelowania dokucz-
liwego rozrzutu spowodowanego zbyt 
małym rozstawem armat artylerii głów-
nej, wprowadzono nowatorski w US Navy 
system strzelania „na schody” (1-1-1), 
przy jednoczesnym opóźnieniu wystrzału 
z każdej armaty o 0,06 sekundy. Niefortun-
nie ulokowane na dachach wież artylerii 
głównej nr 2 i nr 3 dalmierze (o bazie 
optycznej 3,7 m) przeniesiono do nad-
budówek – jeden zainstalowano na dachu 

pomostu nawigacyjnego, drugi zaś na platfor-
mie w połowie kratownicowego masztu rufowego. 
Wkrótce dokonano ich wymiany na nieco 
bardziej zaawansowane technicznie koicy-
dencyjne dalmierze Mk 11 (o bazie optycznej 
7,5 m) i Mk 13 (o bazie optycznej 3,7 m).

artylerii średniej z burtowych kazamat (kilka 
z nich zdemontowano nawet jeszcze przed 
wojną), które okazały się zupełnie nieprzydatne 
już przy średnim stanie morza (ponadto wyszły 
na jaw ich ograniczone kąty ostrzału, wyni-
kające głównie z niskiej lokacji w kadłubie). 
Zlikwidowano dwie skrajne kazamaty dzio-
bowe i osiem kazamat usytuowanych w rufowej 

USS „Arizona” (BB-39) podczas modernizacji 
uzbrojenia w Puget Sound Naval Shipyard 23 maja 

1938 roku. Dokonano wówczas m.in. montażu 
trzeciej linii podawania i dosyłania amunicji w każdej 
z wież artylerii głównej oraz wymieniono armaty 14'' 

L/45 Mark 10 na Mark 12
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Uczniowie morskich szkół średnich 
oraz studenci morskich szkół 
wyższych poznają – obok uniwer-
salnej, najlepszej i stosunkowo 

skomplikowanej teorii wysokościowej astro-
nomicznej linii pozycyjnej – dwie bardzo 
proste, znane od co najmniej kilkuset lat, 
metody określania szczególnych „pełnomor-
skich” linii pozycyjnych: szerokościowej 
astronomicznej linii pozycyjnej z pomiaru 
wysokości Gwiazdy Polarnej oraz szerokości 
geograficznej z pomiaru wysokości kul-
minującego ciała niebieskiego. Ta pierwsza 
jest rozwinięciem metody bezpośredniego 
określania szerokości z Gwiazdy Polarnej 
uwzględniającym fakt, że Polarna jednak nie 

okręgu musimy znać, jak zawsze, nie tylko 
jego promień, ale i położenie jego środka. Od 
drugiej połowy XIX wieku astronomiczne linie 
pozycyjne wykreślane są przy udziale jakiejś, 
z góry przyjętej, prawdopodobnej lub zliczonej 

współrzędnymi są przyjęta do rozwiązania 
zadania zliczona długość geograficzna pozycji 
okrętu oraz obliczona szerokość geograficzna 
punktu przecięcia tego południka przez wy-
znaczaną właśnie astronomiczną linię pozycyj-
ną. Poprowadzenie przez tak naniesiony na 
mapę tzw. punkt wytyczny linii pozycyjnej 
odcinka prostej prostopadłej do azymutu jest 
graficznym wyznaczeniem przebiegu niewiel-
kiego, adekwatnego do skali mapy, łuku po-
szukiwanej astronomicznej linii pozycyjnej 
– odcinka skutecznie i z wystarczającą do-
kładnością udającego drobny fragment 
ogromnego okręgu. W rejonie Bałtyku 
południowego tak określona szerokościowa 
astronomiczna linia pozycyjna z pomiaru 
wysokości Gwiazdy Polarnej ma, jako okrąg 
mierzony po powierzchni Ziemi, promień 

ok. 2100 mil morskich, czyli ok. 3900 km. 
Zatem jej obwód, to mocno ponad 12 000 km. 
Skoro na drogowej mapie morskiej mamy 
wykreślić jedynie drobny, promilowy wręcz 
fragment łuku takiego okręgu, to z całą pew-
nością można przyjąć, że wykreślając zamiast 
tego łuku zwykły odcinek prostej nie popeł-
nimy żadnego kartograficznego lub nawigacyj-
nego wykroczenia, a ów krótki odcinek prostej 
znakomicie zastępuje niemożliwy do uzyskania 
na mapie przebieg rzeczywistej astronomicz-
nej linii pozycyjnej.

Po określaniu szerokości geograficznej 
pozycji obserwatora na podstawie szacowania 
przy pomocy Gwiazdy Polarnej wysokości 
północnego bieguna niebieskiego oraz po 
określaniu szerokościowej astronomicznej linii 
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Królowa nocnego nieba
W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, w jaki sposób można za pomocą Gwiazdy 

Biegunowej ustalić szerokość geograficzną swojej pozycji, zarówno na morzu, jak i na lądzie. 
W „wersji lądowej” zagadnienie to od wielu lat było i jest ważnym problemem z zakresu 

astronomii geodezyjnej. W przypadku adeptów morskiej sztuki nawigacyjnej stanowi 
jeden z tematów wykładanych współcześnie w ramach zajęć z astronawigacji.

leży dokładnie w biegunie niebieskim, a za-
tem linia pozycyjna dzięki niej otrzymana nie 
jest po prostu równoleżnikiem geograficznym. 
Określenie przebiegu tej szczególnej astro-
nomicznej linii, a nie tylko obliczenie samej 
szerokości geograficznej, to kolejne nawigacyj-
ne zastosowanie wyników obserwacji Gwiazdy 
Polarnej. Przyjrzyjmy mu się nieco bliżej.

Uproszczenie, które przyjmowano od wie-
ków, polegało na tym, że po pomiarze wyso-
kości Gwiazdy Polarnej redukowano (lub 
nie) jej wysokość do wysokości znajdują-
cego się tuż obok północnego bieguna 
niebieskiego, a ten przecież znajduje się 
dokładnie na takiej wysokości nad hory-
zontem, jaka jest szerokość geograficzna 
obserwatora (φ). W najprostszym zasto-
sowaniu tej metody zaniedbywano ową 
redukcję wysokości gwiazdy i bezpośred-
nio utożsamiano jej wysokość z szerokością 
geograficzną pozycji jednostki. I tak też upra-
wiał nocną nawigację Krzysztof Kolumb we 
wspomnianym wcześniej fragmencie filmu 
„1492. Wyprawa do raju” w reż. Ridleya 
Scotta. Wysokość Polarnej była wprost, acz-
kolwiek mało dokładną, szerokością geograficz-
ną. Redukując zmierzoną wysokość Gwiazdy 
Polarnej do wysokości północnego bieguna nie-
bieskiego późniejsi nawigatorzy otrzymywali 
jeszcze dokładniejszą szerokość geograficzną. 
O co zatem chodzi w dzisiejszej szerokościowej 
astronomicznej linii pozycyjnej z pomiaru 
wysokości Gwiazdy Polarnej? Otóż nie określa 
się samej tylko wartości φ jednostki pływają-
cej, czyli, de facto, równoleżnika, na którym się 

ona znajduje, lecz dąży do wytyczenia rzeczy-
wistego przebiegu astronomicznej linii pozycyj-
nej tej jednostki. A ta, jak wspomniano wyżej, 
równoleżnikiem już nie jest. Dlaczego? Skoro 
astronomiczna linia pozycyjna (a.l.p.) jest na 
kuli ziemskiej, jak zawsze, gigantycznych 
rozmiarów okręgiem, którego środkiem jest 
rzut obserwowanego ciała niebieskiego na 
powierzchnię tej kuli, to a.l.p. z pomiaru wyso-
kości gwiazdy nie leżącej przecież w biegunie 
niebieskim nie może pokrywać się z równo-
leżnikiem geograficznym. Linia pozycyjna z ob-
serwacji gwiazdy położonej obok bieguna 
niebieskiego wygląda jak nieco przekrzywiony 
mimośrodowo równoleżnik. Aby wyznaczyć na 
mapie morskiej przebieg takiego przesuniętego 

Laurenta Anatola Marcq de Blond de Saint-
-Hilaire’a, twórcy współczesnej astronawigacji, 
stanowiący istotę podstawowej i najważniej-
szej metody określania astronomicznej linii 
pozycyjnej. Wszystko czego nam trzeba do 
wykreślenia linii szerokościowej z pomiaru 
wysokości Gwiazdy Polarnej, to aktualny azy-
mut tej gwiazdy i szerokość geograficzna, ale nie 
jednostki, lecz punktu przecięcia poszukiwanego 
okręgu z dowolnie wybranym pobliskim połu-
dnikiem geograficznym – najlepiej południkiem 
zliczonej długości geograficznej pozycji naszej 
jednostki (λz). Obliczony (lub znaleziony w spe-
cjalnych tablicach) chwilowy azymut Gwiazdy 
Polarnej wykreśla się w postaci półprostej 
wychodzącej z punktu na mapie, którego 

pozycji jednostki, a nie jak to się zwykle czyni 
z wykreślanymi okręgami, przy udziale środka 
okręgu i jego promienia. I, co ciekawe, wcale 
nie musi tu być zastosowany (choć mógłby) 
genialny pomysł francuskiego kadm. Adolpha 

ną. Poprowadzenie przez tak naniesiony na 
mapę tzw. punkt wytyczny linii pozycyjnej 
odcinka prostej prostopadłej do azymutu jest 
graficznym wyznaczeniem przebiegu niewiel-
kiego, adekwatnego do skali mapy, łuku po-
szukiwanej astronomicznej linii pozycyjnej 

ok. 2100 mil morskich, czyli ok. 3900 km. 
Zatem jej obwód, to mocno ponad 12 000 km. 
Skoro na drogowej mapie morskiej mamy 
wykreślić jedynie drobny, promilowy wręcz 
fragment łuku takiego okręgu, to z całą pew-
nością można przyjąć, że wykreślając zamiast 

szerokości geograficznej, to kolejne nawigacyj-
ne zastosowanie wyników obserwacji Gwiazdy 

Uproszczenie, które przyjmowano od wie-
ków, polegało na tym, że po pomiarze wyso-
kości Gwiazdy Polarnej redukowano (lub 

redukcję wysokości gwiazdy i bezpośred-
nio utożsamiano jej wysokość z szerokością 
geograficzną pozycji jednostki. I tak też upra-
wiał nocną nawigację Krzysztof Kolumb we 
wspomnianym wcześniej fragmencie filmu 
„1492. Wyprawa do raju” w reż. Ridleya 

Symulacja przykładowego pola widzenia 
lunetki namiernika optycznego podczas 

wykonywania pomiaru namiaru na 
Gwiazdę Polarną w warunkach świtu lub 

zmierzchu nawigacyjnego, w niskich 
szerokościach geograficznych
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pozycyjnej z pomiaru wysokości Polaris nad-
szedł czas na trzecie wykorzystanie „polar-
ności” naszej bohaterki. W dobie nawigacyjnej 
dominacji systemów satelitarnych, doskonale 
sprawdzających się podczas określania pozycji 
jednostek na morzu, to zasto-
sowanie może mieć najwyższą 
rangę, gdyż wiąże się z kontro-
lą i korektą wskazań urządzeń 
kompasowych na pełnym 
morzu, czyli poza zasięgiem 
widoczności brzegowego ozna-
kowania nawigacyjnego, czego 
systemy satelitarne dać nam 
nie potrafią.

Aby określić wartość po-
prawki żyrokompasu lub cał-
kowitej poprawki kompasu ma-
gnetycznego, a nawet aby skon-
t rolować  sa mą t yl ko 
dewiację kompasu magnetycz-
nego, wystarczy porównać 
wskazania urządzenia kompa-
sowego z wzorcową wartością 
namiaru rzeczywistego (NR) – 
tutaj azymutu ciała niebieskiego (A). W na-
wigacji używamy pojęcia „namiar rzeczywi-
sty na znak nawigacyjny”, zaś w astronomii 
posługujemy się pojęciem „azymut ciała nie-
bieskiego”. Liczbowo niczym się one od sie-
bie nie różnią. Jakkolwiek namiary dotyczą 
obiektów i znaków nawigacyjnych znajdują-
cych się dookoła jednostki w płaszczyźnie 
horyzontu lub, inaczej mówiąc, na powierzchni 
morza, czy też na odległym lądzie, to w astro-
nomii azymuty dotyczyć mogą szerszej gamy 
obserwowanych obiektów sfery niebieskiej, 
czyli ciał niebieskich, wliczając w to także te, 
które znajdują się wysoko nad horyzontem 
lub są niewidoczne, ponieważ znajdują się 
(już lub jeszcze) pod płaszczyzną horyzontu. 
Aby określić metodą astronomiczną wartość 
poprawki kompasu należy zmierzyć namiar 
żyrokompasowy (NŻ) lub kompasowy (NK) 
na wybrane ciało niebieskie, następnie obliczyć 
wybraną metodą azymut tego ciała, uprzed-
nio identyfikując je, jeśli była to nierozpo-
znana gwiazda lub planeta nawigacyjna. Do 
ustalenia wartości azymutu danego ciała nie-
bieskiego, na dany moment i dla danej pozycji 
geograficznej jednostki, możemy wykorzystać 
zarówno współczesną technikę obliczeniową 
w postaci kalkulatorów naukowych, na których 
dokonamy obliczeń w oparciu o gotowe formuły 
i dane pobrane z morskiego rocznika astro-
nomicznego, jak i dedykowane programy kom-
puterowe i aplikacje, w tym często darmowe 
aplikacje na smartfony. Entuzjaści metod bardzo 
tradycyjnych (i często już archaicznych) mogą 
wykorzystać dedykowane tabele zawarte w rocz-
nikach astronomicznych, specjalnych tablicach 
redukcyjnych lub tablicach nawigacyjnych. 
Po określeniu azymutu ciała niebieskiego 
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błędna równa się poprawce na błąd”, określa 
się wartość poprawki dowolnego kompasu.

Aby uczynić tę metodę „szybką, łatwą 
i przyjemną” możemy pominąć zniechęcającą 
wielu adeptów sztuki nawigacyjnej procedurę 
obliczania azymutu ciała niebieskiego i, w przy-
padku wykorzystania akurat Gwiazdy Polarnej, 
określić poprawkę kompasu natychmiast, czyli 
w momencie dokonania pomiaru jej namiaru. 
Zapewne podejrzewamy w tym momencie, że 
skoro coś ma przyjść aż tak łatwo, to dokładność 
otrzymanego wyniku będzie nieco ograniczona 
lub nawet wątpliwa? Zgadza się. Natychmiastowe, 
uproszczone określenie poprawki kompasu z na-
miaru na Gwiazdę Polarną wiąże się z przyję-
ciem, że ona i jej pozycja na niebie są wzorcem 
kierunku północnego (N, 000°, 360°). A tak 
przecież nie jest. Tym wzorcem jest położenie 
punktu, jakim jest północny biegun nieba. 
Jednakże bliskość kątowa Polaris i bieguna 
sprawiają, że przyjęcie pozycji tej gwiazdy za 
wzorzec kierunku północnego wiąże się, w na-
szych czasach i w naszych szerokościach geo-
graficznych, z błędem maksymalnym metody 
na poziomie nieco ponad 1° (dokładnie 1,1°). 
Po lekturze poprzednich odcinków tej opowie-
ści wiemy już, że obecnie odległość biegunowa 
Gwiazdy Polarnej to 0°38’, czyli ok. 0,6°. 
Niestety, w szerokościach geograficznych Bał-
tyku południowego Polaris świeci na niebie 
na wysokości ok. 55°. Jej maksymalne dobowe 
oddalenia kątowe na wschód lub na zachód 
od bieguna niebieskiego zrzutowane z takiej 
właśnie wysokości na płaszczyznę horyzontu 
astronomicznego powodują, że azymut 
Gwiazdy Polarnej w ciągu doby oscyluje 
w granicach od 358,9°, przez 360° (000°), po 
001,1°, czyli w widełkach ±1,1° od kierunku N. 

Pamiętajmy, że na skutek precesji osi ziem-
skiej odległość biegunowa Polarnej będzie do 
marca 2100 r. nieustannie maleć, a zatem te 
widełki będą przez najbliższe 77 lat coraz 
węższe – Gwiazda Polarna, jako coraz bliż-

sza północnemu biegunowi 
niebieskiemu, coraz ściślej 
i precyzyjniej wskazywać 
będzie swoim położeniem na 
niebie kierunek północny na 
horyzoncie. Później sytuacja 
się odwróci. Do dzisiejszego po-
ziomu dokładności metoda ta 
powróci dopiero za ok. 150 lat. 
To bardzo dobra wiadomość 
dla wielu przyszłych pokoleń 
nawigatorów.

Na ten wspomniany błąd 
metody (1,1° w rejonie Bałtyku 
południowego) nakłada się 
błąd pomiaru namiaru namier-
nikiem kompasowym na po-
dobnym lub nieco mniejszym 
poziomie (w zależności od urzą-
dzenia kompasowego, jakości 

namiernika, warunków pogodowych i błędów 
osobniczych obserwatora). Stąd, wynikowa, 
zadowalająca wielu dokładność tak określo-
nej poprawki kompasu nie powinna przekro-
czyć ok. 1,5°. Jak już wspomniano, przez naj-
bliższe kilkadziesiąt lat błąd tej metody 
będzie malał, a zatem i poprawka kompasu 
z pomiaru namiaru na Gwiazdę Polarną 
będzie coraz dokładniejsza. Co ciekawe, już 
teraz można z dokładnością tej poprawki zejść 
do ok. 1°. Warunkiem jest wykonanie pomiaru 
namiaru na Polarną w jak najniższych pół-
nocnych szerokościach geograficznych. Bo-
wiem, im niższa jest (północna) szerokość 
geograficzna, tym niżej nad horyzontem 
znajduje się północny biegun niebieski i znaj-
dująca się tuż obok niego Gwiazda Polarna.

Żeby nie było nazbyt optymistycznie należy 
na koniec zauważyć, że gdy zamierzamy okreś-
lić poprawkę kompasu metodą astronomiczną, 
czyli z namiaru na ciało niebieskie, powinno 
się ono znajdować jak najniżej nad horyzontem. 
Najlepiej żeby mieściło się w polu widzenia 
lunetki namiernika optycznego, a na pewno 
nie znajdowało się wyżej niż kilkanaście stopni 
nad horyzontem. Dotyczy to także Gwiazdy 
Polarnej. A skąd można obserwować Polarną 
na wysokościach np. do ok. 20°? Odpowiedź 
jest prosta (i dalece niesatysfakcjonująca nawi-
gatorów z dalekiej Północy) – jest to możliwe 
tylko w wąskim pasie północnych szerokości 
geograficznych od ok. 05°N do ok. 20°N. Niżej 
Polarna jest niewidoczna (pochłanianie światła 
w atmosferze), a wyżej jest już za wysoko. 

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

odejmujemy od niego namiar zmierzony za 
pomocą namiernika zamontowanego na repe-
tytorze żyrokompasu lub kociołku kompasu 
magnetycznego. W ten sposób, czyli zgodnie 
z zasadą „wartość wzorcowa minus wartość 

(autor jest starszym wykładowcą Katedry Nawigacji 
i Hydrografii Morskiej Akademii MW w Gdyni)

Podchorąży Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wykonujący 
pomiar namiaru na zachodzące Słońce podczas praktyki nawigacyjno-

-astronomicznej na pokładzie okrętu hydrograficznego ORP „Heweliusz”
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Przysięgali na Skwerze Kościuszki

Na Skwerze Kościuszki w Gdyni przed Okrętem-Muzeum 
ORP „Błyskawica” odbyła się uroczysta przysięga wojskowa 
żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 

W sobotę, 10 grudnia, słowa roty przysięgi wojskowej, w obecności 
dowódcy 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosława Jurkowlańca, 
wypowiedziało prawie 250 żołnierzy.

Od 14 listopada żołnierze przechodzili szkolenie podstawowe 
w pięciu jednostkach morskiego rodzaju sił zbrojnych: Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, 6. Oliwskim Ośrodku 
Radioelektronicznym w Gdyni, Morskiej Jednostce Rakietowej 
w Siemirowicach, Komendzie Portu Wojennego Gdynia oraz 
43. Batalionie Saperów w Rozewiu. W ciągu 28 dni poznawali 
regulaminy, musztrę, uczyli się posługiwania bronią i sprzętem 
wojskowym. Po szkoleniu podstawowym zakończonym przysięgą 
wojskową, żołnierze DZSW zostaną skierowani do jednostek 
wojskowych, gdzie będą kontynuować szkolenie specjalistyczne.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch 
etapów: 28-dniowego szkolenia podstawowego i trwającego do 
11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, połączonego z wykonywaniem 
obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

O powołanie do tego rodzaju służby może ubiegać się osoba, która 
skończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo, zdolność fizyczną 
i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną 
opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne.
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Człowiek zawsze odchodzi nie w porę – 
za szybko, wczesnym rankiem, nagle. 
Śmierć pojawia się w banalnych okolicz-

nościach. Dopada po pracy, przed kąpielą, albo 
po obiedzie. Przychodzi w czwartek, a przecież 
mieliśmy plany na sobotę. Nie pyta, nie uprzedza 
i nie dyskutuje. Przychodzi i zostawia ból. Ból, który 
z trudem próbujemy ukoić różnymi sposobami.

Wraz ze śmiercią bliskiej osoby odczuwamy 
pustkę, gdyż tracimy też cząstkę siebie. Ota-
czająca nas rzeczywistość staje się nierealna, 
pojawiają się setki pytań, nastroje i emocje 
zmieniają się szybko i niezrozumiale. Gubimy 
się w uczuciach, których doświadczamy. Nie 
rozumiemy tego, co przeżywamy. Nie wiemy 
czy ból, który odbiera nam oddech, kiedykol-
wiek minie. Czy gniew i żal, poczucie winy, 
lęk i rozpacz mogą kiedykolwiek przestać 
być tak silne, a nawet przeminąć zupełnie. 
Gubimy się w tym, co przeżywa-
my, ponieważ nikt też nigdy 
nie przygotowywał nas na to 
doświadczenie.

Czym jest strata? Strata jest 
otarciem się o własną śmierć. 
Strata pokazuje nam kruchość 
własnego życia. Na pewno żało-
ba jest doświadczeniem trudnym 
i bolesnym. Ale również ważnym, przez które 
trzeba przejść, aby znów móc odnaleźć 
w życiu pełnię, radość i pójść do przodu 
mimo poniesionej straty. Czasami mówi się, 
że żałoba jest ceną jaką płacimy za miłość. 
Starsze osoby, w szczególności mężczyźni, 
często umierają niedługo po tym, jak odszedł 
ich życiowy partner, ponieważ już nie potrafią 
lub nie chcą odnaleźć się w nowej 
sytuacji. Każda osoba będzie inaczej przeży-
wać odejście kogoś bliskiego. Zależy to od 
wielu czynników związanych z relacją, oso-
bowością, również ze sposobem w jaki się 
kogoś traci. Niezależnie jednak od tych różnic, 
każda żałoba będzie niosła ze sobą zadania, 
które muszą zostać wypełnione na jej po-
szczególnych etapach, aby móc odzyskać 
równowagę i powrócić do codziennego, zdro-
wego funkcjonowania. Warto mieć na uwadze, 
że proces ten może przebiegać w różnym 
tempie i z różną intensywnością.

Do zakończenia żałoby potrzeba około 
roku lub dwóch lat – tak twierdzą specjaliści. 
Jednak czasu, który należy przeznaczyć, aby 

proces jego żegnania. Żałoba niesie również ze 
sobą większą akceptację dla skończoności 
ludzkiego życia. Smutek po stracie będzie się 
jednak odzywał w nas całe życie. Pojawiać się 
będzie w momentach szczególnie dla nas 
ważnych lub przy okazji świąt rocznicowych. 
Życie po stracie nigdy nie jest takie samo 
jak przedtem. Możliwe jest jednak odkrycie 
w nim nowego sensu i odzyskanie szczęścia. 
Doświadczenie żałoby dla wielu jest źródłem 
siły i mądrości, którymi można dzielić się 
z innymi. 

W książce „Rozmowy o śmierci i umiera-
niu” psychiatra Elisabeth Kübler-Ross przed-
stawiła model przeżywania żałoby. Podobne 
stany przechodzą osoby terminalnie chore 
oraz ich bliscy. Według modelu, człowiek do-
świadczający straty przechodzi pięć etapów 
psychologicznych. Są to:

1. Zaprzeczenie. Nie chcemy lub 
nie możemy przyjąć do wiadomo-
ści faktu straty; 

2. Gniew. Poczucie wielkiej 
złości, niesprawiedliwości i bez-
silności, szukanie winnych zaist-
niałej sytuacji;

3. Targowanie się. Chęć od-
roczenia straty, cofnięcia wyda-

rzeń, które doprowadziły do żałoby, proszenie 
siły wyższej o interwencję; 

4. Smutek. Poczucie utraty sensu, izolo-
wanie się od otoczenia, skupienie na wspo-
mnieniach; 

5. Akceptacja. Zrozumienie straty na 
poziomie intelektualnym i emocjonalnym. To 
początek stopniowego powrotu do normal-
nego życia.

Pamiętaj, że gdy sobie nie radzisz z bólem 
i czujesz, że jesteś na granicy przeżycia, 
możesz zawsze zwrócić się po profesjonalną 
pomoc, na przykład do poradni psychologicz-
nej. Nie ma w tym nic złego, a doświadczony 
terapeuta będzie dokładnie wiedział, jak ci 
pomóc. Wszystko przemija, wszystko nad-
chodzi i odchodzi, wszystko się zmienia. Dla-
tego powinniśmy pamiętać, że ból jest tylko 
tymczasowy. Innymi słowy, trzeba pamiętać, 
że nic nie trwa wiecznie.

Zatem, jak mamy żyć? Po prostu, starać się 
jak najbardziej…

Panu kmdr. w st. spocz. Jarosławowi Skrzyszewskiemu
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

z powodu śmierci

TEŚCIA

składa inspektor, kadra i pracownicy 
Inspektoratu Marynarki Wojennej

Panu kmdr. por. Arkadiuszowi Mikołajewskiemu
szczere wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

ŻONY

składa dowódca, kadra i pracownicy
3. Flotylli Okrętów

zaakceptować śmierć bliskiego, przeżyć ból, 
pustkę, poczucie winy, uporać się z nową 
rzeczywistością i znowu zacząć cieszyć się 
życiem, nie da się określić. Dla jednej osoby 

będzie trwać osiem miesięcy, dla innej może 
trwać nawet pięć lat. Dopiero kiedy jesteśmy 
w stanie wspominać zmarłego bez intensyw-
nego bólu, możemy sądzić, że zakończyliśmy 

Ku odzyskaniu sensu.
Jak poradzić sobie 

ze stratą?

Ludzie przychodzą, ludzie 
odchodzą. Wiemy o tym, 

ale za każdym razem, gdy 
się to zdarza, jesteśmy 

zaskoczeni.
To jedyna rzecz w naszej 

egzystencji, której możemy 
być pewni, ale często 

łamie nam serce.
(Cecelia Ahern)

Aneta Uszkiewicz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Zatem, jak mamy żyć? Po prostu, starać się 



 

TEKST I RYSUNEK – SŁAWOMIR J. LIPIECKI 

O
R

P
 „A

lbatros”
O

R
P „Albatros” (602) jest drugim

 niszczycielem
 m

in now
ej generacji, typu K

orm
oran II. Zw

odow
ano go 10 października 2019 roku w

 stoczni Rem
ontow

a Shipbuilding S.A. w
 G

dańsku 
(banderę M

W
 podniesiono 28 listopada 2022 roku). Ten niezw

ykle now
oczesny i stosunkow

o duży okręt – o w
yporności blisko 900 ton – jest przeznaczony głów

nie do poszukiw
ania i zw

alczania 
m

in m
orskich na polskich obszarach m

orskich oraz – w
 grupach taktycznych – na innych akw

enach M
orza B

ałtyckiego oraz na M
orzu Północnym

. M
atką chrzestną jest K

rystyna Patz 
(m

ałżonka w
iceadm

. w
 st. spocz. Jerzego Patza). O

kręt w
chodzi w

 skład 13. D
yw

izjonu Trałow
ców

 im
. adm

. floty Andrzeja K
arw

ety, a dow
odzi nim

 km
dr ppor. M

ichał N
arłow

ski.


