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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” 
strzela pociskiem SM-1 MR– zdj. Piotr Leoniak 

Szanowni Czytelnicy!

Podczas Święta Wojska Polskiego – obchodzonego w roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości – oddaliśmy hołd bohaterstwu naszych 
poprzedników. Pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte złożyliśmy 

kwiaty i oddaliśmy cześć polskim żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku.
Na morskim poligonie na Hebrydach, nieopodal Szkocji, polska fregata rakietowa 

ORP „Gen. K. Pułaski” wykonała celne strzelanie rakietowe pociskami SM-1 MR. 
ORP „Kadm. X. Czernicki” z uczestnikami kursu szkoleniowo-metodycznego wyszedł 

w dwutygodniowy bałtycki rejs szlakiem polskich marynarzy z czasów II wojny 
światowej, zawijając do portów w Tallinie, Helsinkach i Sztokholmie.

Publikujemy interesującą analizę istoty i genezy szczytów NATO, otwierającą nowy 
cykl – „Pakt północnoatlantycki od kulis”. 

W rubryce „Zawód Marynarz” prezentujemy sylwetkę dowódcy niszczyciela min 
ORP „Czajka” kpt. mar. Piotra Goryckiego. 

Zachęcamy do przeczytania relacji z ćwiczeń „Open Spirit 2018” na wodach Zatoki 
Ryskiej, artykułu o poszukiwaniach wraku legendarnego ORP „Orzeł” i ostatniej części 
biogramu wiceadm. Józefa Unruga.  

W „Na morskim widnokręgu” kontynuujemy analizę sił morskich Australii, 
a w „Morskich skrzydłach Rzeczpospolitej” śledzimy dalsze losy lotników MDLot. 
Razem z autorem „Opowieści z kubryka” poszukamy też „koi wymarzonej w snach”. 

Życzymy miłej lektury.
Redakcja
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                                                  w operacji „Pustynna burza”, cz. 2
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 18 R. BIERNACZYK | Przywódca polskich marynarzy, cz. 4
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BanderaDoroczne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 
odbyły się o świcie 1 września w byłej Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej na Westerplatte. Pod Pomnikiem Obrońców 

Wybrzeża hołd żołnierzom polskim – którzy przed 79-laty stawili 
bohaterski opór niemieckiemu najeźdźcy – złożyli przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych, parlamentarnych i samorządowych 
oraz wojskowych. W uroczystości wzięła udział Kompania 
Reprezentacyjna MW oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – w specjalnym 
liście – podkreślił, że spadkobiercami chlubnych tradycji oraz 
reprezentantami niepodległego państwa polskiego są żołnierze 
współczesnych sił zbrojnych. W swojej przemowie prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki zaakcentował niezwykle ważną 
kwestię budowy jedności i zgody narodowej.

Na Westerplatte obecni byli m.in.: minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak, dowódca generalny RSZ gen. broni Jarosław 
Mika, dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski, inspektor MW 
kadm. Jarosław Ziemiański, dowódca 3. FO kmdr Mirosław Jurkowlaniec 
oraz rektor-komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Przedstawiciele Marynarki Wojennej uhonorowali pamięć 
bohaterów wojennych także w: Sopocie – gdzie złożono kwiaty pod 
Pomnikiem Martyrologii Mieszkańców Sopotu, Kosakowie – na 
cmentarzu, w kwaterze „Żołnierze Września 1939 r.” oraz Gdyni – 
pod Pomnikiem Głównym Cmentarza Wojennego w Redłowie.  
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Trały na Bałtyku
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Cała pana dotychczasowa służba woj-
skowa jest związana z 13. Dywizjonem 

Trałowców.
W 2007 roku ukończyłem Akademię  

Marynarki Wojennej w Gdyni. Od początku 
służę w 13. Dywizjonie Trałowców na nisz-
czycielach min. Początkowo jako dowódca 
działu broni podwodnej, później jako zastępca 
dowódcy ORP „Mewa”, a od dwóch lat jestem 
dowódcą ORP „Czajka”.  
Jako dowódca, dwukrotnie 
brałem udział w między- 
narodowej operacji pod 
kryptonimem „Open Spirit”.

Służba na okręcie była 
zawsze pana marze-

niem?
Pochodzę z południa  

Polski, z okolic Sandomierza. 
Zawsze chciałem być żołnie-
rzem. Rozpatrując oferty 
uczelni wojskowych, naj- 
bardziej zaciekawiła mnie 
oferta AMW. Udało mi się 
zdać egzaminy wstępne do 
akademii i ją ukończyć.  
Lubię to, co robię i udało mi 
się osiągnąć obrany cel –  
zostałem dowódcą okrętu. 

Na czym polega różnica 
w taktyce wykrywa-

nia i niszczenia obiektów 
wybuchowych między tra-
łowcami a niszczycielami 
min? 

Dawniej obowiązywała 
taktyka sugerująca, że trałow-
ce powinny wykonywać za-
dania w grupie. Zakładała, 
że im więcej okrętów –  
działających obok siebie  
w szyku – z trałami przecze-
suje akwen morski tym lepsza 
jest efektywność. Współ- 
czesne niszczyciele min, aby oczyścić  
rejon z min, nie manewrują w rejonie  
zagrożenia minowego w szykach. Działają 
pojedynczo, w taki sposób, żeby okręt nie 
wchodził w rejon potencjalnego zagrożenia 
minowego, lecz wysyłał tam pojazdy auto-
nomiczne. Mogą one z bezpiecznej odległości 
przeszukać dany fragment akwenu morskiego 

i dostarczyć dane do analizy, która potwierdzi 
lub wykluczy obecność niebezpiecznych 
obiektów. 

Jednak na Bałtyku do tej pory są stoso-
wane trały morskie.

Trały, to może – dla niektórych – relikt 
przeszłości, jednak do dzisiaj najskuteczniej-
szym trałem na Bałtyku jest trał kontaktowy, 

stosowany do likwidowania min kotwicznych. 
W stosunkowo krótkim czasie możemy  
oczyścić z min obszar o dużej powierzchni. 
Niektóre państwa do dzisiaj stosują również 
trały morskie. Należy jednak podkreślić, że 
aktualnie najbezpieczniejszym rozwiązaniem 
do niszczenia wszelkiego rodzaju min  
morskich i obiektów niebezpiecznych jest  
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zastosowanie niszczyciela min, wyposażonego 
w nowoczesne pojazdy autonomiczne. Obecnie, 
w tym kierunku rozwija swoje siły przeciw-
minowe większość państw.

Jaki jest obecnie główny cel ćwiczeń 
z cyklu „Open Spirit”?

Poszukiwanie, identyfikowanie i neutrali-
zowanie niebezpiecznych materiałów wybu-

chowych – pochodzących  
z czasów obu wojen świato-
wych. W Zatoce Ryskiej oraz 
w Zatoce Fińskiej jest naj-
więcej pozostałości historycz-
nych tego typu. 

Okazało się, że obiek-
tów tego typu jest  

w Morzu Bałtyckim więcej, 
niż przypuszczano jeszcze 
kilka lat temu.

Współczesna technologia – 
związana z poszukiwaniem  
i identyfikowaniem niebez-
piecznych materiałów wybu-
chowych – rozwija się tak 
szybko, że rejony Bałtyku, 
które jeszcze kilka lat temu 
zostały uznane za oczysz-
czone z min, bomb i torped – 
są teraz przeszukiwane pod 
tym kątem ponownie. Zda-
rzają się wypadki, że coś, co 
kiedyś mogło zostać sklasy-
fikowane przez operatora jako 
kamień, dzisiaj okazuje się 
miną denną. Ponowne, dokład-
ne przeszukanie tych rejo-
nów jest ważne nie tylko ze 
względu na bezpieczeństwo 
żeglugi, ale także ze wzglę-
du na możliwość prowadze-
nia w tych miejscach prac 
związanych – na przykład – 
z budową rurociągu gazowe-
go albo naftowego lub też  

z ułożeniem na dnie morza kabli energetycz-
nych, czy światłowodowych. 

Jakie zadania wykonywały polskie 
trałowce podczas „Open Spirit” ? 

W ostatnich dwóch operacjach, w których 
brałem udział, OORP „Czajka” i „Flaming” 
przeszukiwały rejon Zatoki Ryskiej. Rejon 

Z kpt. mar. Piotrem Goryckim, dowódcą ORP „Czajka”,  
rozmawia Tomasz Gos i Katarzyna Kamińska.

B A N D E R A

Polskie trałowce ustanowiły rekord, 
jeśli chodzi o liczbę znalezionych min 

podczas jednych ćwiczeń „Open Spirit”.
W 2015 roku, podczas „Open Spirit”, zna-

leźliśmy 111 min. Z reguły, w trakcie tego
typu operacji, większość uczestniczących 
okrętów znajduje od kilku do kilkunastu min. 

Lubi pan swoją pracę?

Kilka dni po tym, kiedy zacząłem swoją 
służbę na okręcie, jednostka wyszła na morze 
w celu wydobycia torped z Zatoki Gdańskiej. 
To było pierwsze bojowe zadanie, w jakim 
brałem udział. Dwa tygodnie później byłem 
już na wodach litewskich, na mojej pierwszej 
operacji z cyklu „Open Spirit”. Pomyślałem 
wtedy – to jest ta robota, której szukałem. 

Kpt. mar. PIOTR GORYCKI ukończył Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, w 2007 roku. 
Od ukończenia uczelni pełni służbę na okrętach 13. Dywizjonu Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety. Służbę w linii rozpoczął jako 
dowódca działu artyleryjskiego i broni podwodnej niszczyciela min ORP „Mewa”, gdzie – w 2013 roku – objął stanowisko zastępcy 
dowódcy okrętu. W tym czasie wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach i operacjach międzynarodowych, a także w Stałym Zespole Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO – SNMCMG-1. W 2016 roku został dowódcą niszczyciela min ORP „Czajka”. 
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ten był już wcześniej sprawdzany pod kątem 
obecności w nim min morskich i niebez-
piecznych materiałów wybuchowych, ale nie 
został oznaczony jako „czysty”. W tym roku 
nasz rejon był podzielony na trzy segmenty. 
W dwóch pierwszych zweryfikowaliśmy 
kilka podejrzanych obiektów, ale okazało się, 
że są to jedynie kamienie. Trzeci segment 
zdążyliśmy tylko przeskanować sonarem, ale – 
na podstawie uzyskanego obrazu dna mor-
skiego – mogę powiedzieć z dużym prawdo-
podobieństwem, że udało się nam zlokalizo-
wać kilka min morskich, ustawionych w linii 
obok siebie. Do rozpoznania wykrytych  min 
morskich używaliśmy pojazdu autonomicz-
nego AUV „Gavia”. Echa obrazu sonarowego 
nakreślonego przez operatora pojazdu – 
po nałożeniu na cyfrową siatkę całego 

segmentu – pozwoliły nam ustalić, że pewne 
obiekty powtarzają się cyklicznie, co kilka-
dziesiąt metrów. Ta cykliczność daje duże 
prawdopodobieństwo tego, że natrafiliśmy na 
starą zaporę minową. 

Jaką powierzchnię mają sektory spraw-
dzane przez was pod kątem obecności 

w nich min morskich?
Z reguły mają powierzchnię jednej mili 

morskiej na dwie mile morskie. Skanowanie 
takiego rejonu zajmuje nam – najczęściej – 
około dwóch dni. Jeśli w danym sektorze 
znajdziemy wiele obiektów przypominają-
cych miny morskie, to czas pracy w takim 
rejonie jest dłuższy od czasu pracy w innym 
rejonie, gdzie rozpoznanych obiektów tego 
typu jest niewiele.

B A N D E R A

ORP „Czajka”zwodowano 17 grudnia 1966 roku w stoczni w Gdyni. Matką chrzestną okrętu została Krystyna Prządak. 
Służbę pod polską banderą trałowiec rozpoczął 17 czerwca 1967 roku. Jego pierwszym dowódcą był kpt. mar. Leopold Balas. 

W latach 1998–2000 jednostka została przebudowana z trałowca na niszczyciel min (typu Flaming, proj. 206FM). Okręt wchodził 
w skład 13. Dywizjonu Trałowców 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. W 2001 roku jednostka zdobyła miano najlepszego okrętu 

9. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz najlepszego okrętu Marynarki Wojennej – w grupie okrętów bojowych o wyporności pow. 400 ton. 
Po likwidacji 9. Flotylli Obrony Wybrzeża – w 2006 roku – ORP „Czajka” przeniesiono do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Obecnie pełni 

służbę w 13. Dywizjonie Trałowców, stacjonującym w Gdyni. Okręt wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych manewrach 
morskich i operacjach, takich jak: „Open Spirit”, „Passex” i „Northern Coast”, a także w największych krajowych ćwiczeniach 

pod kryptonimem „Anakonda”. W 2013 roku niszczyciel min ORP „Czajka” brał udział w poszukiwaniach wraku polskiego 
okrętu podwodnego ORP „Orzeł” – zaginionego na Morzu Północnym podczas II wojny światowej.
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Para prezydencka w 3. LO w Gdyni

Gdyńskie Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwo Komponentu Morskiego 

wizytował – 31 sierpnia – szef Sztabu General-
nego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak. 
Gospodarzem wizyty był dowódca COM-DKM 
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W uroczystym rozpoczęciu roku szkol-
nego w 3. Liceum Ogólnokształcącym 

im. Marynarki Wojennej – 3 września – wziął 
udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda z małżonką. Tego dnia szkoła 
świętowała 25-lecie programu matury między-
narodowej oraz 55-lecie nadania gdyńskiemu 
liceum imienia Marynarki Wojennej.

Szef Sztabu Generalnego WP w COM-DKM
wiceadm. Krzysztof Jaworski. W rozmowach 
uczestniczył także zastępca Dowódcy Operacyj-
nego RSZ gen. dyw. pil. Tadeusz Mikutel.

Szef Sztabu Generalnego WP zapoznał się 
z organizacją, przeznaczeniem i zadaniami 
COM-DKM w systemie obronności państwa – 
którego działalność obejmuje dowodzenie 
w czasie pokoju, kryzysu i wojny wydzielonymi 
siłami Marynarki Wojennej, jak również kom-
ponentami Wojsk Lądowych i Sił Powietrz-
nych – skierowanymi do prowadzenia działań 
na kierunku morskim. 

COM-DKM było jedną z pierwszych jed-
nostek Sił Zbrojnych RP, wizytowaną przez 
gen. broni Rajmunda Andrzejczaka. Wizyta  

W obecności dowódcy 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża kadm. Krzysztofa Zdonka – 

8 sierpnia – obowiązki dowódcy 13. Dywizjonu 
Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety 
objął kmdr por. Jarosław Iwańczuk. 

Nawiązując do obchodzonej rocznicy nada-
nia imienia Marynarki Wojennej, Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
przypomniał o historycznym znaczeniu daty 
1 września, odwołując się do pamięci o obroń-
cach Westerplatte i marynarzach biorących 
udział w walkach na Wybrzeżu w 1939 roku.
Odwołał się również do szkolnych rankingów, 
według których coraz większa liczba uczniów 
po maturze wyjeżdża studiować za granicą. 
Zachęcał przyszłych absolwentów gdyńskiego 
liceum do powrotu do kraju, po zdobyciu 
doświadczenia za granicą.

Podczas uroczystości, Agata Kornhauser- 
-Duda podzieliła się z uczniami kilkoma 
nauczycielskimi radami na nadchodzący rok 
szkolny oraz zachęciła ich do pełnienia roli 
ambasadorów kraju oraz szkoły za granicą. 

Podczas uroczystości na placu apelowym 
jednostki, na nabrzeżu basenu nr VIII portu 
wojennego w Gdyni, przekazane zostały sym-
bole dowodzenia – znaki dowódcy dywizjonu. 
Następnie podpisano protokoły objęcia i zdania 
obowiązków. Nowy dowódca 13. DTR jest 
następcą kmdr. por. Piotra Sikory (etatowego 
dowódcy dywizjonu do 11 czerwca 2018 r.) – 
dowodzenie jednostką przejął od czasowo 
pełniącego obowiązki dowódcy dywizjonu 
kmdr. ppor. Macieja Tomiaka.

*    *    *
Kmdr por. Jarosław Iwańczuk ukończył 

Akademię Marynarki Wojennej w 1997 roku. 
Służbę rozpoczął w  13. Dywizjonie Trałow-
ców. W 2006 roku objął dowodzenie niszczy-

Słynna gdyńska „Trójka”, której dyrektorem 
jest Wiesław Kosakowski, od lat plasuje się 
w ścisłej czołówce szkół w Polsce. Była jedną 
z dwóch pierwszych szkół w kraju, która zaofe-
rowała uczniom przystąpienie do programu 
matury międzynarodowej. Przez 25 lat zdało ją 
ponad tysiąc uczniów, dołączając potem do grona 
studentów najlepszych uczelni świata.

P E R Y S K O P

w COM-DKM precyzyjnie wpisała się w decy-
zję Prezydenta RP, która przewiduje wyzna-
czenie go na stanowisko Naczelnego Dowódcy 
Sił Zbrojnych, czyli osoby odpowiedzialnej za 
dowodzenie całym Wojskiem Polskim.

Nowy dowódca 13. Dywizjonu Trałowców
cielem min ORP „Mewa”. Po czterech latach 
został skierowany do ówczesnego Dowództwa 
Marynarki Wojennej, a następnie do Dowódz-
twa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 
W latach 2015-2018 służył w Centrum 
Eksperckim NATO w Kilonii.
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Do Gdyni zawinął okręt flagowy Stałego Zespołu Sił Morskich NATO – SNMG-1 (Standing NATO Maritime 
Group One), hybrydowy okręt wsparcia HDMS „Esbern Snare” (L17). Wizyta miała charakter roboczy. 

Wizyta HDMS „Esbern Snare”

Podczas niespełna czterodniowego po-
bytu w Gdyni (od 24 do 27 sierpnia) 
dowódca SNMG-1 komodor Casten 

Fjord-Larsen złożył wizytę w 3. Flotylli 
Okrętów oraz w Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwie Komponentu Morskiego. 

Delegację duńskich oficerów zapoznano 
ze strukturą, zadaniami i wyposażeniem 
największego związku taktycznego pol-
skiej Marynarki Wojennej, dowodzonego 
przez kmdr. Mirosława Jurkowlańca. Pod-
jęto również temat dotyczący udziału 
polskich okrętów w Siłach Odpowiedzi 
NATO. Sojuszniczym rozmowom przewod-
niczył inspektor Marynarki Wojennej 
kadm Jarosław Ziemiański. W Sali Trady-
cji 3. Flotylli Okrętów dowódca SNMG-1 
wpisał się do księgi pamiątkowej.

Duńczycy złożyli także wizytę w Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwie Komponentu 
Morskiego, gdzie podejmował ich dowódca 

COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski. 
W historycznym budynku dawnego Dowództwa 
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Marynarki Wojennej goście zostali zapoznani 
z organizacją, przeznaczeniem i zadaniami 
gdyńskiego COM-DKM. 

*    *    *
HDMS „Esbern Snare” (L17) jest jed-

ną z dwóch duńskich dużych jednostek 
typu Absalon. Wcielono je do służby 
w latach 2004-2005. To hybrydowe 
okręty wsparcia (łączą możliwości fregaty 
i okrętu wsparcia logistycznego). Posia-
dają wyporność około 6400 ton i osiągają 
prędkość maksymalną ponad 24 węzłów. 
Prototypowy HDMS „Absalon” – jako 
jednostka  flagowa zespołu – w 2008 roku 
zyskał duże międzynarodowe uznanie za 
pomyślnie przeprowadzone akcje zwal-

czania piractwa u wybrzeży Somalii, w rejonie 
tak zwanego Rogu Afryki.

B A N D E R A

Zmiana warty w „Sophii”
Drugą zmianę Polskiego Kontyngentu 

Wojskowego „EU Sophia” pożegnano – 
2 sierpnia – w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego 
w Siemirowicach. W uroczystości wzięli 
udział – I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ 
gen. dyw. pil. Jan Śliwka oraz zastępca Dowódcy 
Operacyjnego RSZ gen. dyw. pilot Tadeusz 

Mikutel. Żołnierzy, wyruszających z misją 
nad Morze Śródziemne – na południe Włoch,  
żegnali także najbliżsi. 

Zadaniem PKW „EU Sophia” jest przeciw-
działanie przemytowi migrantów i handlowi 
ludźmi. Dowódcą jest kmdr por. pil. Mariusz 
Konopka. Kontygent dysponuje samolotem 

patrolowo-rozpoznawczym M28 1R „Bryza” 
z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. 

Miesiąc później – 3 września – do kraju 
wróciła I zmiana PKW „EU Sophia”. Powitał 
ją w Siemirowicach dowódca generalny RSZ 
gen. broni Jarosław Mika, dziękując za godne 
reprezentowanie Polski podczas misji.

B A N D E R A
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Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył 
w tym dniu dziesięć nominacji 
generalskich i jedną admiral-
ską. Postanowienie o wska-

zaniu do mianowania na Naczelnego 
Dowódcę Sił Zbrojnych odebrał szef 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
gen. broni Rajmund Andrzejczak. To 
niezwykły dzień, nie tylko dlatego, że 
nastąpiła ta wielka i zaszczytna chwila 
docenienia osobistego wkładu w służbę – 
powiedział Prezydent RP Andrzej 
Duda. To niezwykły dzień także dlatego, 
że to jest właśnie dzisiaj, 15 sierpnia – 
w Święto Wojska Polskiego, ale 
przede wszystkim w roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.   

Dowódca gdyńskiego Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego 
wiceadm. Krzysztof Jaworski został najwyż-

szym stopniem admirałem w polskich siłach 
morskich, pełniącym obecnie służbę czynną. 

W Wielkiej Defiladzie Niepodległości 
wzięło udział ponad 200 pojazdów kołowych 
i gąsienicowych oraz ponad 100 samolotów 

i śmigłowców. Wśród maszerujących podod-
działów była Kompania Reprezentacyjna 

Marynarki Wojennej oraz kompania 
honorowa podchorążych Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni. 
W defiladzie lotniczej wzięły udział 
samoloty i śmigłowce Gdyńskiej 
Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej. Zaprezentowały się także 
pojazdy bojowe Morskiej Jednostki 
Rakietowej w Siemirowicach.

Dziękuje za wasze codzienne po-
święcenie i zaangażowane. Dziękuję 
za to, że w rozmowach z dowódcami 
sił NATO mogę usłyszeć najwyższe 
oceny waszego profesjonalizmu – 
powiedział Minister Obrony Narodo-

wej Mariusz Błaszczak, podczas centralnych 
obchodów żołnierskiego święta w Warszawie. 
Żołnierze Wojska Polskiego, jesteście dumą 
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Żołnierskie święto
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego – ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości – były wyjątkowe. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, dowódca 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego kadm. Krzysztof Jaworski odebrał –
z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – akt mianowania na stopień wiceadmirała. 
Zwieńczeniem żołnierskiego święta w stolicy była Wielka Defilada Niepodległości.
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Kronika
wydarzeń

2018
7-8.07 | Podczas obchodów Dni Morza 

w Dziwnowie odsłonięto tablicę upamięt-
niającą 100-lecie polskiej Marynarki Wojennej 
i 75. rocznicę utworzenia 8. Kołobrzeskiego 
Batalionu Saperów. Uczestnikom festynu 
morskiego udostępniono do zwiedzania, między 
innymi, trałowiec ORP „Jamno”.

8-11.07 | Okręt szkolny ORP „Wodnik” 
zawinął do portu Turku, gdzie wziął udział 
w obchodach 100-lecia fińskiej MW. Podczas 
Święta Marynarki Wojennej w Gdyni – 
24 czerwca – w paradzie morskiej i lotniczej 
na Zatoce Gdańskiej wziął udział fiński kuter 
rakietowy FNS „Hanko.   

27.07-8.08 | Okręt dowodzenia siłami 
przeciwminowymi i wsparcia logistycznego 
ORP „Kadm. X. Czernicki” odbył rejs 
z uczestnikami kursu szkoleniowo-metodycz-
nego na Morzu Bałtyckim. Trasa rejsu, 
zorganizowanego z okazji 100-lecia Marynarki 

Wojennej, wiodła szlakiem polskich marynarzy 
z okresu II wojny światowej. 

1.08 | W 74. rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego, marynarze oddali hołd bohater-
skim powstańcom i mieszkańcom stolicy – 
składając kwiaty i wystawiając posterunki 
honorowe w miejscach pamięci. 

15.08 | Z okazji Święta Wojska Polskiego, 
z pokładu Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” 
oddano narodowy salut armatni. Klub MW 

„Riwiera” zorganizował dla gdynian festyn 
z licznymi atrakcjami. W Świnoujściu święto-
wano nie mniej okazale, udostępniając do 
zwiedzania okręty 8. FOW.

Wydawnictwa | Album „Tarnów maryna-
rzom” poświęcono wieloletniej współpracy 
Marynarki Wojennej i Zakładów Mechanicz-
nych Tarnów S.A. Jego autorami są Wiktor 

Bartłomiejczyk, Tadeusz Świętek i Zbigniew 
Wójcik. Wydało go Wydawnictwo S-can.
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narodu polskiego. Jesteście obrońcami polskiej 
wolności i jesteście też tymi, którzy strzegą 
naszego bezpieczeństwa – podkreślił.

Obchody 98. rocznicy bitwy warszawskiej 
nie ograniczyły się do stolicy. Na okrętach 
3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża podniesiono wielką galę banderową. 

Złożono kwiaty w miejscach pamięci. Na 
Okręcie-Muzeum ORP „Błyskawica” odbyły 
się uroczystości wojskowe w Gdyni. Można 
było zwiedzić mały okręt rakietowy ORP „Grom” 
i uczestniczyć w festynie. Przed pomnikiem 
Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczy-
pospolitej w Świnoujściu odbył się uroczysty 
apel. Wybrane okręty 8. FOW udostępniono 
zwiedzającym. Po południu odbył się koncert 
świnoujskiej orkiestry wojskowej. 

Agata Tomczak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Pierwszy odwiedzono Tallin, stolicę 
Estonii. We wrześniu 1939 roku port 
ten był miejscem internowania, a potem 
brawurowej ucieczki polskiego okrętu 

podwodnego ORP „Orzeł”, dowodzonego 
przez kpt. mar. Jana Grudzińskiego. 

Tropem „Orła”
W trakcie trzydniowej wizyty w Tallinie 

oddano hołd miejscom pamięci szczególnie 
nam bliskim, związanym z epopeją „Orła”. 
Odbyło się także spotkanie robocze z przed-
stawicielami estońskiej Marynarki Wojennej 
oraz z lokalną Polonią. 

Po wyjściu z portu w Tallinie, ORP „Kadm. 
X. Czernicki” obrał kurs na Helsinki. W stoli-
cy Finlandii okręt udostępnił swój pokład dla 

zwiedzających. Gościli na nim przedstawiciele 
korpusu dyplomatycznego akredytowani 
w Helsinkach oraz Polonia. Odwiedzono 
również groby polskich marynarzy.

W szwedzkich
szkierach
Kolejnym portem, gdzie 

zacumował okręt dowodzenia 
siłami przeciwminowymi 
i zabezpieczenia logistycz-
nego 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża ORP „Kadm. X. 
Czernicki” – w ramach rejsu 
z okazji 100-lecia Marynarki 
Wojennej oraz 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości – był Sztok-
holm, stolica Królestwa 
Szwecji. Polski okręt zawi-
nął do niego 4 września. 
Zacumował w sąsiedztwie 
starego miasta, przy jednym 

z nabrzeży wyspy Stadsholmen. Na okręcie 
odbyły się, między innymi, spotkania z przed-
stawicielami Marynarki Wojennej Królestwa 
Szwecji oraz z lokalną Polonią. Pokład jed-

nostki udostępniono także 
mieszkańcom miasta i licz-
nym turystom. Już pierwszego 
dnia postoju w szwedzkim 
porcie, polski okręt odwie-
dziło blisko tysiąc osób. 

W trakcie wizyty, uczest-
nicy rejsu ORP „Kadm. 
X. Czernicki” – na czele 
z dowódcą 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża kadm. Krzysztofem 
Zdonkiem – odwiedzili miej-
sca pamięci z okresu II wojny 
światowej, związane z polską 
Marynarką Wojenną. Oddali 
hołd polskim marynarzom 
oraz złożyli wieńce na cmen-
tarzu w Mariefred. Delega-
cji towarzyszyli: charge 
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Dowódcy jednostek wojskowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża im. wiceadm. K. Porębskiego 
uczestniczyli, na pokładzie ORP „Kontradmirał X. Czernicki”, w dwutygodniowym kursie 
szkoleniowo-metodycznym (od 27 sierpnia do 8 września). Trasa rejsu, dla uczczenia jubileuszu 
100-lecia Marynarki Wojennej, wiodła szlakiem polskich marynarzy z czasów II wojny światowej. 

Na szlaku polskiej chwały 

Na frontonie Muzeum Morskiego 
w Tallinie, przy ulicy Pikk 70, 

znajduje się tablica upamiętniająca 
internowanie polskiego okrętu 

podwodnego ORP „Orzeł” – 
15 września 1939 roku – oraz 
jego słynną ucieczkę – w nocy 

z 17 na 18 września 1939 roku. 
Po przepłynięciu Bałtyku i Cieśnin 
Duńskich dotarł on do brytyjskiego 

portu Rosyth, skąd kontynuował 
walkę na morzu, aż do – nadal 

niewyjaśnionego – zaginięcia podczas 
ostatniego patrolu na Morzu 

Północnym, w czerwcu 1940 roku. 

ORP „Kadm. X. Czernicki” 
to jeden najbardziej 
rozpoznawalnych, 

współczesnych okrętów 
polskiej Marynarki Wojennej. 

W 2003 roku uczestniczył 
w międzynarodowej operacji 

sił koalicyjnych przeciwko 
reżimowi irackiego dyktatora 

Saddama Husajna. Trzykrotnie 
był okrętem flagowym Stałego 

Zespołu Sił Obrony 
Przeciwminowej NATO – 

dwukrotnie na Bałtyku, Morzu 
Północnym i północnym 
Atlantyku, a trzeci raz na 

Morzu Śródziemnym 
i Morzu Czarnym.
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d'affaires Ambasady RP w Szwecji Łukasz 
Zieliński, attaché obrony płk Zdzisław Śliwa, 
dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża 
płk Rafał Ostrowski oraz przedstawiciel sił 
powietrznych płk Tomasz Kozyra. To właśnie 
w tej niewielkiej miejscowości, w południowo-
-wschodniej Szwecji, znajduje się symboliczna 
mogiła oraz tablica poświęcona marynarzom 
z internowanych okrętów podwodnych OORP: 

B A N D E R A

o urządzenia i wyposażenie specjalistyczne 
ORP „Kadm. X. Czernicki”. Wykłady prowa-
dzili: dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża, 
szef szkolenia 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycz-
nego, szef Oddziału Informacji Nautycznej 
Biura Hydrograficznego MW oraz specjaliści – 
sztabu dowództwa 8. FOW, Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego, 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, 

Zorganizowanie kursu 
szkoleniowo-metodycznego 

dla kadry dowódczej, na okręcie 
realizującym zadania w morzu, 
pozwala na znacznie szersze 

przedstawienie tematyki 
szkoleniowej – podkreślił 
dowódca 8. Flotylli Obrony 

Wybrzeża kontradmirał Krzysztof 
Zdonek. Nie bez znaczenia 
pozostaje również fakt, że 
przebywając na okręcie 

ze specjalistami z wojsk lądowych 
i sił powietrznych mamy znacznie 

więcej czasu na wymianę 
doświadczeń oraz konsultacje.

W drugiej połowie września 1939 roku trzy polskie okręty podwodne – ORP „Sęp”, 
ORP „Ryś” i ORP „Żbik” – wpłynęły na wody terytorialne Królestwa Szwecji. 

Przybycie okrętów było dla Szwedów dużym zaskoczeniem. Początkowo ograniczyli 
się do zaplombowania radiostacji okrętowych, rozbrojenia jednostek i utworzenia 

tymczasowego obozu przejściowego dla marynarzy. Sytuacja zmieniła się po 
spektakularnej ucieczce ORP „Orzeł” z Estonii. Władze szwedzkie obawiały się 
podobnego zdarzenia, dlatego polskie jednostki skierowano do portu Vaxholm, 

gdzie zdemontowano istotne elementy siłowni okrętowych. Do Szwecji dotarł także – 
2 października – kuter pościgowy „Batory”, który przełamał blokadę Helu. 

„Sęp”, „Ryś” i „Żbik”, które – we wrześniu 
1939 roku – po wyczerpaniu możliwości dal-
szej walki schroniły się w neutralnej Szwecji. 
Na miejscowym cmentarzu znajdują się również 
indywidualne groby polskich marynarzy. 

Praktyka na pokładzie
Kursu szkoleniowo-metodyczny dla kadry 

dowódczej 8. FOW był realizowany w oparciu 

11. Dywizji Kawlerii Pancernej i 16. Dywizji 
Zmechanizowanej. W trakcie ćwiczeń ogólno-
okrętowych, prowadzonych przez dowódcę 
okrętu kmdr. ppor. Przemysława Lizika, szko-
leni przyglądali się metodzie prowadzenia zajęć 
na jednostce pływającej. Podczas różnych 
alarmów załoga okrętu trenowała: ochronę 
przeciwdywersyjną, walkę z pożarem we-
wnątrz kadłuba, obronę przed bronią maso-
wego rażenia. 

W ostatnim dniu pobytu na morzu, w trakcie 
odprawy służbowej, szkolonym przekazano 
wytyczne szefa szkolenia 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w zakresie działalności metodycznej. 

*    *    *
Ze szwedzkiej stolicy okręt skierował się 

do portu wojennego w Świnoujściu, gdzie 
zawinął 8 września, w godzinach nocnych.

kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski
rzecznikprasowy8fow@wp.pl
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W skład Rady Północnoatlan-
tyckiej wchodzą reprezentanci 
państw członkowskich NATO. 
Spotkania stałych reprezen-

tantów odbywają się pod egidą sekretarza 
generalnego NATO lub jego zastępcy. Szczyty 
lub spotkania ministerialne są zwoływane na 
podstawie decyzji Rady Północnoatlantyckiej – 
na szczeblu stałych przedstawicieli (lub am-
basadorów państw członkowskich), ministrów 
spraw zagranicznych lub ministrów obrony. 
Są zwoływane doraźnie, na podstawie analizy 
bieżącej sytuacji politycznej i sytuacji bez-
pieczeństwa międzynarodowego.

Od czasu utworzenia Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego odbyło się 30 jej szczy-
tów – w tym 3 specjalne. Ostatni szczyt NATO 
miał miejsce 11-12 lipca 2018 roku, w Brukseli. 
W okresie tzw. zimnej wojny – od 1949 roku 

do 1989 roku – odbyło się 
10 spotkań. Po 1989 roku 
intensywność zwoływania 
szczytów NATO wzrosła – 
przede wszystkim ze wzglę-
du na zmiany w środowisku 
bezpieczeństwa.

Pierwszy był 
Paryż
Szczyt NATO w Paryżu – 

6-19 grudnia 1957 roku – 
był pierwszym szczytem, 
który zgromadził (od pod-
pisania Traktatu Północno-
atlantyckiego) przywódców 
państw członkowskich. 
Obradom Rady Północno-
atlantyckiej przewodniczył 
sekretarz generalny NATO 
Paul-Henri Spaak – belgij-

ski polityk. Szefowie rządów potwierdzili: 
główne założenia, zasady, cele i jedność sojuszu. 
Poprawili koordynację i organizację sił NATO, 
konsultacji politycznych oraz uznali potrzebę 
zacieśniania więzi gospodarczych. 

Spotkanie na szczycie NATO w Paryżu 
zostało uznane za amerykańską główną 

P A K T  P Ó Ł N O C N O A T L A N T Y C K I  O D  K U L I S

Szczyty na szczeblu szefów państw i rządów są jedną z platform współpracy państw 
członkowskich Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization – NATO). 

Stwarzają możliwość oceny, weryfikacji i wyznaczenia strategicznych kierunków działalności paktu. 
Spotkania na szczycie NATO – z formalnego punktu widzenia – są spotkaniami Rady Północnoatlantyckiej 

(North Atlantic Council – NAC), najważniejszego organu decyzyjnego NATO. Ze względu na znaczenie 
spotkań na szczycie, ich tematyka zazwyczaj dotyczy kwestii o dużym znaczeniu politycznym 

i strategicznym – dyskutowane są zagadnienia z zakresu zarówno wewnętrznej struktury sojuszu 
i jego funkcjonowania jak i relacji z pozostałymi partnerami spoza NATO. 
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Chociaż w ciągu ośmiu lat od podpisania 
Traktatu Północnoatlantyckiego nie odbył się 
żaden szczyt – mimo wielu ważnych wyda-
rzeń w tamtym czasie – to w ramach sesji Rady 
Północnoatlantyckiej odbywały się spotkania 

ministerialne, na których były zatwierdzane 
ważne dokumenty doktrynalne oraz ogłaszane 
deklaracje, oświadczenia i wytyczne. Do 
pierwszego szczytu w Paryżu, Rada Północno-
atlantycka obradowała 25 razy, natomiast do 
drugiego szczytu w Brukseli (w 1974 roku), 
czyli w latach 1958-1974, łącznie odbyło się 

Istota i geneza szczytów NATO

Z reguły, w szczytach NATO biorą udział 
państwa członkowskie sojuszu, jednakże – 
w szczególnych przypadkach i za zgodą 
innych członków NATO – skład uczestników 
może zostać rozszerzony. Między innymi, 
mogą w nich uczestniczyć: 
przedstawiciele Między-
narodowych Sił Wsparcia 
Bezpieczeństwa (ISAF), 
sekretarz generalny ONZ, 
przewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej, sekretarz general-
ny Rady UE, dyrektor Banku 
Światowego oraz ministro-
wie spraw zagranicznych 
państw spoza sojuszu – 
którzy są zapraszani na 
szczyty NATO.

Szczyty są organizowane 
w jednym z krajów człon-
kowskich lub w Kwaterze 
Głównej NATO w Brukseli. 
Kraje członkowskie mogą 
zgłaszać chęć zorganizowania 
szczytu, jednakże ostateczną 
decyzję o jego lokalizacji – 
po dokonaniu analizy wszystkich ofert – 
podejmuje Rada Północnoatlantycka.

Historia szczytów NATO
Po raz pierwszy, wszyscy przedstawiciele 

państw NATO spotkali się na ceremonii pod-
pisania Traktatu Północnoatlantyckiego – 

4 kwietnia 1949 roku – w Waszyngtonie. 
Jednakże nie był to szczyt NATO w jego for-
malnym znaczeniu. 

W okresie tzw. zimnej wojny – kiedy głów-
nym zadaniem NATO była obrona własnego 
terytorium przed agresją ówczesnego ZSRR 
i państw Układu Warszawskiego – sojusz 
rzadko organizował szczyty, angażujące 
szefów państw i rządów państw członkow-
skich. Od chwili podpisania Traktatu Północno-
atlantyckiego do pierwszego szczytu NATO 
w Paryżu – w 1957 roku – upłynęło osiem lat. 
Jeszcze dłużej (bo aż 17 lat) trzeba było czekać 
na kolejny szczyt – w 1974 roku, w Brukseli. 

39 spotkań ministerialnych (w ramach sesji 
Rady Północnoatlantyckiej), a w kolejnych 
latach (1975-1989) odbyły się 32 spotkania 
na tym szczeblu.

W tym okresie wydano i zatwierdzono 
szereg dokumentów, które miały istotny 
wpływ na kształt, skład i politykę sojuszu. 
Chociaż nie były one dyskutowane i zatwier-
dzane na szczytach z udziałem szefów rządów, 
to w całokształcie działań NATO spełniły 
swoją rolę i niejednokrotnie – jak na przykład 
koncepcje strategiczne – były drogowskazem 
do działalności polityczno-militarnej paktu 
północnoatlantyckiego.

Spotkanie na szczycie NATO w Paryżu
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odpowiedź dyplomatyczną na nowe radzieckie 
typy rakiet balistycznych (zdolne razić teryto-
rium Stanów Zjednoczonych) oraz wystrzelenie – 
4 października 1957 roku – pierwszego 
sztucznego satelity Ziemi „Sputnik 1”. Umiesz-
czenie go na orbicie stało się początkiem wy-
ścigu kosmicznego między ZSRR a USA. 

Ważnym wydarzeniem przed szczytem było 
powierzenie – w maju 1956 roku – trzem 
ministrom spraw zagranicznych (Halvardowi 
Lange z Norwegii, Lesterowi B. Pearsonowi 
z Kanady oraz Gaetano Martino z Włoch) za-
dania doradzenia Radzie Północnoatlantyckiej 
w zakresie sposobów i środków poprawienia 
i rozszerzenia współpracy sojuszniczej 
w dziedzinach pozawojskowych oraz budowa-
nia większej jedności wspólnoty atlantyckiej. 
Ich zalecenia zaowocowały przyjęciem nowych 
procedur konsultacji politycznych wewnątrz 
sojuszu. Opracowany dokument nosił nazwę 
„Raport Trzech Mędrców” („Raport Trzech”) 
i zawierał szczegółowe propozycje umocnienia 
politycznej współpracy w ramach NATO. 

Jedność, siła 
i bezpieczeństwo
Na zakończenie obrad w Paryżu opubliko-

wano „Deklarację szczytu” i „Komunikat 
końcowy”. W deklaracji podkreślono zasady 
i cele Traktatu Północnoatlantyckiego – który 
obowiązywał wówczas od prawie dziewięciu 
lat i służył obronie pokoju, ochronie jego 
sygnatariuszy i prawa narodów do samostano-
wienia. Przypomniano, że państwa zachodnie 
zredukowały siły zbrojne po zakończeniu 
II wojny światowej – podczas gdy ZSRR nie 
zdemobilizował swoich wojsk i przez politykę 
ekspansjonistyczną zmusił Zachód do ustano-
wienia NATO i rozbudowy sił zbrojnych. Jed-
ność i połączone siły sojuszu stały się nie-
zbędne dla bezpieczeństwa i pokoju na świecie. 
Potwierdzono, że NATO jest wierne „Karcie 
Narodów Zjednoczonych” i że nigdy nie zosta-
nie wykorzystane do celów agresywnych. Jako 
zasadę przyjęto negocjacje podczas rozwiązy-
wania problemów międzynarodowych. Pakt 
północnoatlantycki opowiedział się za kom-
pleksowym i kontrolowanym rozbrojeniem – 
w celu stworzenia solidnych podstaw trwałego 
pokoju. Skrytykowano międzynarodowy komu-
nizm – popierany przez ZSRR – i zaznaczono, że 
(oprócz ograniczania narodowej niezależności, 
ludzkiej wolności i standardu życia) wszystkie 
osiągnięcia naukowe i technologiczne poświęca 
on na budowę potencjału militarnego.

Przywódcy państw członkowskich NATO 
zgodzili się na ścisłą współpracę w kwestiach 
obrony, bez ograniczania indywidualnych 
swobód i dobrobytu narodów. Zaoferowano 
współpracę – w duchu braterstwa – krajom, 
które uzyskały niepodległość od zakończenia 
II wojny światowej i są oddane sprawie wolności 
i pokoju. W końcowej części deklaracji pod-

Wraz z pogorszeniem się relacji 
na linii NATO – Rosja, obecnie 

zagrożenie dla członków sojuszu 
z jej strony ponownie staje się realne. 
Na ostatnim szczycie NATO w Brukseli, 
11-12 lipca, zapadły ustalenia, które są 

niezwykle istotne dla zwiększenia 
potencjału obronnego NATO. 
Zapowiedziano wdrożenie – 

do 2020 roku – inicjatywy 4 x 30, 
zgodnie z którą (w terminie do 30 dni) 
sojusznicy mają być w stanie wystawić: 

30 batalionów zmechanizowanych, 
30 eskadr lotniczych i 30 okrętów 
bojowych. Zapowiedziano także 
utworzenie dwóch dodatkowych 

dowództw. Pierwsze zostanie utworzone 
w USA i będzie odpowiedzialne za 
zabezpieczenie przerzutu wojsk do 

Europy drogą morską, natomiast drugie 
(z siedzibą w Niemczech) zapewni 

wsparcie logistyczne dla przerzutu sił 
w Europie. Ponadto, NATO i Unia 

Europejska mają zacieśnić 
współpracę – w celu usprawnienia 

procedur transportu wojsk 
i doskonalenia infrastruktury. 
Sojusz będzie kontynuował 

wzmacnianie wschodniej flanki 
i formułę polityki NATO wobec Rosji – 

opartą na dialogu i odstraszaniu. 
Znalezienie równowagi między tymi 

metodami pozostaje dużym 
wyzwaniem dla NATO.

kreślono, że członkowie sojuszu są przekonani 
o wartości zachodniej demokracji oraz sposobie 
życia i zamierzają mocniej promować jedność, 
siłę i bezpieczeństwo – nie tylko we własnych 
krajach, ale także na całym świecie.

Drugim opublikowanym dokumentem był 
„Komunikat końcowy”, który został zawarty 
w 36 punktach i składał się z sześciu części. 
Dokonano w nim przeglądu sytuacji między-
narodowej, a szczególnie zagrożeń dla 
pokoju na świecie, wynikających z ówczesnej 

działalności radzieckiej. Wezwano rząd 
ZSRR do przestrzegania swoich zobowiązań 
odnośnie zjednoczenia Niemiec oraz dokona-
no przeglądu sytuacji na Bliskim Wschodzie, 
a także potwierdzono poparcie dla niezależ-
ności i suwerenności państw w tamtym regio-
nie. Dodatkowo, poruszono takie tematy jak: 
działania sojuszu, rozbrojenie, główne założe-
nia obrony obszaru traktatowego, współpraca 
naukowa i techniczna oraz współpraca ekono-
miczna. Zdecydowano o ściślejszej koordynacji 
wojskowej, lepszym wykorzystaniu zasobów 
wojskowych oraz wysokim stopniu standary-
zacji i integracji we wszystkich dziedzinach – 
zwłaszcza w organizacji obrony powietrznej 
i morskiej, wsparciu logistycznym oraz wypo-
sażeniu sił. NATO podjęło również decyzję 
o utworzeniu zapasów głowic nuklearnych, 
które będą dostępne do obrony sojuszu oraz 
o rozmieszczeniu pocisków balistycznych 
średniego zasięgu w krajach członkowskich 
i podporządkowaniu ich Naczelnemu Dowódcy 
Sił Sojuszniczych w Europie (ang. Supreme 
Allied Commander Europe).

*    *    *
Odprężenie w relacjach między Zachodem 

i Wschodem, próby powstrzymania wyścigu 
zbrojeń oraz budowa nowego środowiska bez-
pieczeństwa w Europie sprawiły, że przez 
następne dekady przywódcy NATO spotykali 
się częściej. Zjednoczenie Niemiec, koniec 
„zimnej wojny”, rozpad ZSRR oraz rozwiąza-
nie Układu Warszawskiego i wycofanie wojsk 
radzieckich z krajów Europy Środkowo-
Wschodniej oznaczało koniec pewnej epoki.   
NATO stanęło przed zupełnie nowymi wyzwa-
niami i koniecznością dostosowania się do 
realiów geopolitycznych. Jednym z głównych 
zadań sojuszu stało się zbudowanie trwałego 
bezpieczeństwa w Europie – z Rosją, jako 
partnerem – oraz przezwyciężenie zimno-
wojennych podziałów, a także przejęcie więk-
szej odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
poza własnym terytorium. 

wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W tegorocznych ćwiczeniach sił  
przeciwminowych wzięło udział 
20 okrętów i niemal 800 mary-
narzy. Polską banderę reprezen-

tował niszczyciel min ORP „Flaming”, służący 
w 13. Dywizjonie Trałowców w Gdyni. 

Przeczesywanie wybrzeża 
ORP „Flaming” sondował rejon w Zatoce 

Ryskiej, przy granicy łotewsko-estońskiej. 
Grupa nurków minerów pracowała w okoli-
cach wyspy Muhu. Polscy marynarze mieli 
do dyspozycji – między innymi – stacje hydro-
lokacyjne, nowoczesne pojazdy podwodne 
oraz szybką łódź motorową. 

Samo wyjście w morze jest zwieńczeniem 
tygodni pracy. Wyprawę międzynarodową 
należy wcześniej dobrze zabezpieczyć pod 
względem logistycznym, uzyskać zgody 
dyplomatyczne i pozostałą dokumentację – 
podkreślił kpt. mar. Bartosz Błaszke, pełniący 
obowiązki zastępcy dowódcy okrętu podczas 
operacji. Jest to praca mniej spektakularna, 
ale niezbędna.

Operacje z cyklu „Open Spirit” są prowa-
dzone w ramach tzw. HOD (ang. Historical 
Ordnance Disposal – usuwanie historycznego 
uzbrojenia), czyli poszukiwania, identyfikowania 
i unieszkodliwiania niewybuchów – zwłaszcza 
pozostałości II wojny światowej. 

Naszym zadaniem było zlokalizowanie 
i zidentyfikowanie obiektu, a następnie – jeżeli 
obiekt okazałby się niewybuchem – jego 
transport do miejsca detonacji – powiedział
dowódca sekcji rozminowywania 13. DTR 
por. mar. Wojciech Radziszewski. Sprawdzi-
liśmy około 40 miejsc, gdzie znajdowały się 
podejrzane obiekty. Znaleźliśmy jedną minę 
oraz jeden kosz do min. Dlaczego tylko tyle? 
Dno morza jest tam kamieniste – operatorzy 
sonarów nie zawsze mogli odróżnić, czy wy-
słany sygnał odbił się od starej miny, głazów, 
czy też zwykłych śmieci.

W wodach Bałtyku liczba niewybuchów 
nadal jest duża. Nie wystarczy jednorazowa 
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Partnerska misja ORP „Flaming”
Polscy marynarze wzięli udział – od 11 do 24 maja – w międzynarodowej operacji 
przeciwminowej pod kryptonimem „Open Spirit 2018” na Zatoce Ryskiej, której celem 
było poszukiwanie i neutralizowanie niebezpiecznych obiektów, pozostałych na dnie Morza 
Bałtyckiego po dwóch ostatnich wojnach światowych. Operacje z cyklu „Open Spirit” są 
przeprowadzane corocznie na wodach państw bałtyckich – Estonii, Litwy i Łotwy. 

Załoga niszczyciela min ORP „Flaming”, 
oprócz uczestnictwa w manewrach, 

wypełniała także ważną funkcję 
dyplomatyczną – demonstrując polskie 

tradycje morskie w roku jubileuszu 
100-lecia MW. W Tallinie oddano hołd – 
z ambasadorem RP w Republice Estonii 

Grzegorzem Kozłowskim – legendarnemu 
okrętowi podwodnemu ORP „Orzeł”. 
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Ćwiczenia „Open Spirit” są 
prowadzone w ramach „Partnerstwa 

dla Pokoju”. Gospodarzami –
naprzemiennie – są Estonia, Litwa, 
i Łotwa. Celem inicjatywy jest nie 

tylko oczyszczanie akwenów 
i szkolenie załóg, ale również 

zacieśnianie współpracy między 
siłami morskimi państw NATO. 

W 2015 roku Polacy pobili rekord 
manewrów – u wybrzeży Estonii 

znaleziono 210 historycznych min 
morskich, z których 111 zostało 

namierzonych przez załogę 
niszczyciela min ORP „Mewa”. 

wypadku obiekt jest neutralizowany – czyli 
niszczymy mechanizm jego zapalnika. Pozycję 
niewybuchu nanosimy na mapę i przekazujemy 
danej stronie narodowej informację o wyko-
nanej operacji. 

Pojazdy podwodne, takie jak „Ukwiał”, 
ułatwiają pracę nurków. Umożliwiają prze-
prowadzenie operacji zniszczenia detonacją, 
jak i neutralizację niewybuchu. Jednak nowo-
czesne metody neutralizowania niewybuchów 
powstały z myślą o nowych typach ładunków. 
W wypadku unieszkodliwiania obiektów, które 
pochodzą z okresu II wojny światowej, mogą 
okazać się nieprzydatne. Pewne zadania są 
nadal zarezerwowane dla człowieka.

Cenne doświadczenie 
Prócz realizowania zadań na 

morzu, w trakcie ćwiczeń marynarze 
uczestniczą w tzw. portowej fazie 
operacji. Obejmuje ona spotkania 
robocze i prelekcje dotyczące spe-
cyfiki manewrów oraz współpracy 
w ramach NATO. 

W „Open Spirit 2018” wzięło 
udział sześciu marynarzy, którzy do-
piero rozpoczęli służbę w dywizjonie. 
Mogli zdobyć tam cenne doświad-
czenie – powiedział kpt. mar. Bartosz 
Błaszke. Ponadto, każde manewry 

międzynarodowe to znakomity sprawdzian 
wiedzy i umiejętności dla młodych marynarzy 
oraz tych z wieloletnim doświadczeniem.

Przed laty kpt. mar. Piotr Gorycki sam był 
jednym z młodych, niedoświadczonych jeszcze 
oficerów, rzuconych na głęboką wodę już 
w pierwszych tygodniach służby na okręcie. 
Waga doświadczenia morskiego zdobytego 
podczas manewrów „Open Spirit 2008” – 
a także możliwość sprawdzenia się podczas 
wypełniania zadań, które nie zostały wyreży-
serowane przez przełożonych – okazała się 
nieoceniona – podkreślił. 

kontrola akwenu. Dany obszar należy spraw-
dzać wielokrotnie – obecny rozwój technolo-
gii pozwala zlokalizować niewybuchy na 
akwenach przeczesanych kilka lat wcześniej. 
Ponadto, dno morza ciągle się zmienia i co 
pewien czas odsłania nowe obiekty – wyjaśnił 
kpt. mar. Piotr Gorycki, który podczas ma-
newrów dowodził ORP „Flaming” – na co 
dzień dowódca bliźniaczego ORP „Czajka”.  
Nowe możliwości detekcji, dokładnego usta-
lania pozycji obiektu i jego identyfikowannia, 
sprawiły, że podjęto decyzję o ponownej kon-
troli obszarów, które wcześniej uznano za 
oczyszczone z niebezpiecznych obiektów. 
Liczba niewybuchów, zalegających w ujściach 
rzek i u zachodnich wybrzeży Bałtyku, jest 
duża. Celem tegorocznych ćwiczeń 
było sprawdzenie, czy skontrolowane 
rejony rzeczywiście są rozminowane 
i bezpieczne – czy będzie można 
akwen dopuścić do żeglugi oraz 
innych form eksploatacji.  

Zadanie oczyszczania akwenu 
nie należy do zadań prostych i bez-
piecznych. Na sprawdzanym obszarze 
morza panują trudne warunki dla 
nurków – niesprzyjająca pogoda, 
bardzo niska widoczność (do ledwie 
50 cm) i kamieniste, nierówne dno. 
Rozwój technologii usprawnia pracę 
załóg niszczycieli min oraz nurków. Mimo że 
poprawne sklasyfikowanie obiektu bywa 
trudne, nawet dla fachowców, obrazy tworzone 
przez sondy umożliwiają zidentyfikowanie 
podejrzanego obiektu bez narażania nurków 
minerów na niepotrzebne zejścia pod wodę. 

B A N D E R A

Partnerska misja ORP „Flaming”

Miny nie zawsze się detonuje. Lokalizacja 
obiektu lub jego stan często nie pozwalają na 
jego transport lub zniszczenie. Niewybuchy 
mogą zalegać blisko linii energetycznych i tele-
komunikacyjnych, czy też rurociągów – pod-
kreślił kpt. mar. Bartosz Błaszke. W takim 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Podkreślenia wymaga jednak fakt, że 
część działań COM-DKM wpływa 
bezpośrednio – czy też pośrednio – 
na całe społeczeństwo. Działania te 

są nieodzownym elementem zapewnienia 
bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju.

Ratownictwo morskie
Tak jak na lądzie, tak i na morzu państwo 

jest zobowiązane do ratowania życia i niesienia 
pomocy potrzebującym. Ustawa o bezpieczeń-
stwie morskim dokładnie precyzuje, w jaki 
sposób ta pomoc ma być udzielana. Funkcjo-
nujący w COM-DKM Wydział Ratownictwa 
Morskiego i Lotniczego jest odpowiedzialny, 
między innymi, za koordynację ratowania życia 
na morzu w polskiej strefie odpowiedzial-
ności SAR (ang. Search and Rescue) oraz 
ratownictwa powietrznego w głębi lądu 
(w strefie działania określonej przez krajowy 
ośrodek koordynacji akcji ratowniczych i uzależ-
nionej od zasięgu śmigłowców oraz samolotów). 
Pomoc jest niesiona nie tylko obywatelom 
polskim, ale wszystkim tym, którzy znajdują 
się w polskiej morskiej strefie od-
powiedzialności. Aby wypełnić to zadanie, 
cały czas w gotowości – 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu – znajdują się dwa śmigłowce 
ratownicze oraz samolot patrolowy Brygady 
Lotnictwa MW. To jedyne w Polsce siły, które 
są w stanie (w każdym momencie) ruszyć 
z pomocą z powietrza, dzięki posiadanemu 
sprzętowi, wykwalifikowanemu personelowi 
i przyjętym rozwiązaniom organizacyjnym. 

Koordynacja wszystkich akcji ratunkowych 
i poszukiwawczych spoczywa na barkach 
dyżurnych oficerów operacyjnych ratownictwa 
i lotnictwa, funkcjonujących w ramach służby 
operacyjnej COM-DKM. Dodatkowo, koor-

dynują oni także akcje badania wypadków 
morskich (jak miało to miejsce, między innymi, 
w wypadku zatonięcia kutrów rybackich 
„WŁA-128”i „H-8”). Nie należy także zapo-
minać, że śmigłowce ratownicze (wyposażone 
w kamery termowizyjne) mogą być użyte, na 
prośbę Policji, w trakcie poszukiwania osób 
zaginionych na lądzie. Takie sytuacje miały 
już miejsce w przeszłości.

Zabezpieczenie meteoro-
logiczne i oceanograficzne
Działania śmigłowców ratowniczych i sa-

molotów patrolowych podczas akcji niesienia 

Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego to wyjątkowa jednostka 
polskich sił morskich, której powstanie było związane z potrzebą wprowadzenia nowoczesnego 
systemu dowodzenia – odpowiadającego wymaganiom sojuszniczym. Jej głównym zadaniem jest 
dowodzenie siłami morskimi, stąd podstawowy wysiłek skupia na jak najlepszym przygotowaniu 
do wypełniania tej najważniejszej misji.

W służbie społeczeństwu

Kuter ratowniczy ORP „Zbyszko” (R-14) 
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pomocy są uzależnione od warunków pogo-
dowych. Aby załogi statków powietrznych 
mogły bezpiecznie wykonywać swoje zadania, 
właśnie taka prognoza jest im dostarczana 
przez służbę meteorologiczną i oceanograficz-
ną COM-DKM. W tym celu są przygotowy-
wane wskaźniki na potrzeby konkretnych akcji, 
takie jak: siła wiatru, stan morza, falowanie – 
czego wynikiem jest opracowanie danych 
meteorologicznych, od których jest uzależniona 
decyzja, czy w rejon przewidywanego działania 
może zostać wysłany śmigłowiec ratowniczy. 

W tej dziedzinie COM-DKM nie ogranicza 
się tylko do wspierania polskich okrętów, samo-
lotów i śmigłowców MW, ale również współ-
działa z Instytutem Meteorologii Gospodarki 
Wodnej Oddział Morski Gdynia. COM-DKM 
otrzymuje produkty i ostrzeżenia hydro-
logiczne oraz korzysta z baz danych i modeli 
numerycznych instytutu, odwzajemniając się 
tym samym. IMiGW korzysta również z rada-
rów meteorologicznych Marynarki Wojennej. 
Dzięki temu, przygotowywane prognozy są 
bardziej dokładne. Warto także podkreślić, że 
służba zabezpieczenia hydrologicznego i oceano-
graficznego COM-DKM ma swój udział rów-
nież w zakresie ostrzegania o niebezpiecznych 
zjawiskach pogodowych – informacja o za-
grożeniu trafia wtedy na czas do mieszkań-
ców, co ma pośredni wpływ na zapewnienie 
bezpieczeństwa w zagrożonym rejonie.

Współpraca z żeglugą
Jak ważne jest bezpieczeństwo żeglugi, 

wie każdy choć trochę związany z morzem. 
Wydział Współpracy z Żeglugą COM-DKM 
jest łącznikiem między Dowódcą Komponentu 
Morskiego a przedstawicielami (ogólnie 
pojętej) gospodarki morskiej, w zakresie dwu-
stronnej wymiany informacji niezbędnych do 
skutecznej realizacji własnych zadań i dekon-
fliktacji wzajemnych interesów – czyli zapew-
nienia swobody przepływu na morskich 
szlakach komunikacyjnych wszystkim użyt-
kownikom morza. Oficerowie wydziału  
współpracują także z Centrum Żeglugowym 
NATO (ang. NATO Shipping Centre), którego 
zadaniem jest nawiązanie i utrzymywanie 
kontaktów z: siłami wojskowymi, żeglugą 
handlową, narodowymi władzami morskimi 
i międzynarodowymi agencjami morskimi. 
Dodatkowo, w ramach współpracy z przed-
siębiorstwami żeglugowymi, są prowadzone 
doroczne spotkania informacyjne, podczas 
których są poruszane tematy związane z bez-
pieczeństwem żeglugi. W czasie tych spotkań, 
przedstawiciele COM-DKM prezentują aktual-
ne informacje związane z zagrożeniami 
asymetrycznymi w rejonach oddziaływania 
piractwa i terroryzmu morskiego, a także 
bieżące informacje dotyczące operacji mor-
skich prowadzonych pod auspicjami NATO 
i Unii Europejskiej oraz innych operacji wielo-

militarnymi o wymianie informacji o zagro-
żeniu skażeniami i o wystąpieniu skażeń. 
Ponadto, Ośrodek Analizy Skażeń COM-DKM 
prowadzi ciągłą i na bieżąco aktualizowaną 
ocenę zagrożenia skażeniami w Polskiej 
Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, związaną 
z monitorowaniem ruchu statków transportują-
cych materiały niebezpieczne drogą morską. 
Jako element krajowego systemu monitoringu 
skażeń promieniotwórczych OAS COM-DKM 
administruje również zautomatyzowanym 
systemem pomiaru skażeń promieniotwór-
czych powietrza. Wyniki pomiarów (z ośmiu 
punktów rozmieszczonych wzdłuż polskiego 
wybrzeża) są przesyłane do Centralnego 
Ośrodka Analiz Skażeń w Warszawie. 

kmdr ppor. Piotr Adamczak
com.rzecznik@ron.mil.pl
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w wyniku których powstają skażenia). Szereg 
zadań jest realizowanych również na rzecz 
środowiska cywilnego bądź też przy współ-
pracy z elementami układu pozamilitarnego. 
Dotyczy to głównie udziału we wspólnych 
szkoleniach, ćwiczeniach i treningach oraz 
wymiany informacji o skażeniach chemicz-
nych, promieniotwórczych i biologicznych – 
w ramach Krajowego Systemu Wykrywania 
Skażeń i Alarmowania (na przykład po uwol-
nieniu toksycznych środków przemysłowych 
w naszym rejonie, czy też wystąpieniu skażeń 
po zdarzeniu związanym z wydobyciem lub 
wyrzuceniem na brzeg broni chemicznej zato-
pionej w Bałtyku). Stąd też COM-DKM 
podpisało porozumienia z instytucjami poza-

Ćwiczenia ratowników Marynarki 
Wojennej i cywilnych służb medycznych. 

W tle śmigłowiec ratowniczy W-3 RM 
„Anakonda” (obecnie, wszystkie tego 

typu śmigłowce Brygady Lotnictwa MW 
przeszły kompleksową modernizację 
do wersji W-3 WARM „Anakonda”)

narodowych. Te wszystkie działania mają na 
celu utrzymanie na odpowiednim poziomie 
bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Bałtyckim, 
oraz na innych morzach okalających Europę.

Ośrodek Analizy Skażeń
W strukturze Centrum Operacji Morskich-

-Dowództwa Komponentu Morskiego funk-
cjonuje Ośrodek Analizy Skażeń, który jest 
elementem analitycznym Systemu Wykrywa-
nia Skażeń Sił Zbrojnych RP. Oczywiście, 
główne zadania ośrodka skupiają się na zada-
niach ściśle militarnych, tj. na zabezpieczeniu 
sił Komponentu Morskiego w odpowiednie 
informacje i prognozy dotyczące użycia broni 
masowego rażenia (czy też innych zdarzeń, 

Do szczególnych i bardzo ważnych zadań 
Ośrodka Analizy Skażeń COM-DKM należy 
zabezpieczenie wszystkich cywilnych jednostek 
pływających – bez względu na przynależność 
państwową – w specjalistyczne ostrzeżenia 
i prognozy skażeń.

Podsumowanie
To tylko część zadań wykonywanych przez 

Centrum Operacji Morskich-Dowództwo 
Komponentu Morskiego, które wpływają na 
bezpieczeństwo naszych obywateli. Jest ich 
znacznie więcej, jak chociażby jego istotna 
rola w systemie reagowania kryzysowego 
państwa polskiego. Nie będzie błędem stwier-
dzenie, że przytoczone przykłady realizacji 
zadań na rzecz społeczeństwa są związane –
przede wszystkim – z działaniem w czasie 
pokoju. Siły Zbrojne RP – w tym także gdyń-
skie COM-DKM – zostały utworzone, aby 
stać na straży bezpieczeństwa Polski, a tym 
samym każdego jej obywatela. 
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Zanim ruszono na Zatokę Perską, 
okręt szkolny ORP „Wodnik” zo-
stał zmodernizowany w Stoczni 
Marynarki Wojennej i przystoso-

wany do pełnienia nowej roli – okrętu szpital-
nego. Został pomalowany oraz otrzymał 
znaki czerwonego krzyża (okrętu szpitalnego) 
na pokładach otwartych i na burtach. 

Ostatecznie, oba okręty – ORP „Wodnik” 
i ORP „Piast” – wyszły z portu wojennego 
w Gdyni 29 grudnia 1990 roku. Na Morzu 
Czerwonym ich załogi otrzymały wiado-
mość o wybuchu wojny w Zatoce Perskiej. 
Po dopłynięciu do portu Al-Jubayl, okręty 
zostały podporządkowane dowódcy bazy 
morskiej kadm. Bader S. Al-Saleh.

Miały one przebywać w pobliżu strefy 
operacyjnej, aby pomoc medyczna i asysta 
ratownicza były łatwo dostępne. Jednak 
oprócz szeroko pojętej pomocy humanitarnej, 
załogi polskich okrętów wykonywały także 
zadania bojowe, związane z patrolowaniem 
wyznaczonych rejonów – co sprowadzało się 
do obserwacji powierzchni morza i prze-
strzeni powietrznej, w celu wykrycia dryfu-
jących min i środków napadu powietrznego. 

Przez cały okres pobytu trwało intensywne 
szkolenie załogi ORP „Wodnik”, którego 

efektem miały być treningowe lądowania 
śmigłowca Królewskich Sił Powietrznych 
Arabii Saudyjskiej. Nie doszło jednak do reali-
zacji tego przedsięwzięcia, prawdopodobnie 
ze względu na brak certyfikacji lądowiska.

Okręty odbyły osiem patroli w wyznaczo-
nych rejonach, o czasie trwania wynoszącym 
2-3 dni każdy. W tym okresie ogłoszono na 
nich dziesięć alarmów bojowych, spowodowa-
nych zagrożeniem użycia rakiet. Jedna z irac-
kich rakiet typu SCUD, uszkodzona nad portem 
przez amerykańską rakietę systemu obrony 
przeciwlotniczej PATRIOT, runęła do awan-
portu zaledwie około 150 metrów od okrętów. 
Tylko raz, w drodze powrotnej do Gdyni, na 
podejściu do Zatoki Sueskiej, odebrano sygnał 
wzywania pomocy – polscy lekarze udzielili 
wtedy pomocy medycznej oficerowi z rumuń-
skiego statku handlowego „Savinesti”. 

W trakcie jednego z patroli załoga okrętu 
ratowniczego ORP „Piast” wykryła dryfującą 
minę, a saudyjska grupa płetwonurków-minerów 
ją zdetonowała. Zagrożenie minowe było 
realne – przekonały się o tym amerykańskie 

Po raz pierwszy po II wojnie światowej polskie okręty znalazły się w sytuacji, w której musiały 
działać w strefie konfliktu, realizując zarówno cele narodowe jak i koalicyjne. Zasięg konfliktu 
oraz jego reperkusje były wtedy bez precedensu. Warte podkreślenia jest także ówczesne ryzyko –
związane z potencjalnym pogorszeniem się stosunków z państwami zaangażowanymi w konflikt 
na Bliskim Wschodzie, gdzie Polska była stosunkowo mocno osadzona gospodarczo.

okręty USS „Tripoli” i USS „Princeton”, które 
poderwały się na dryfujących minach. 

Kożuch ropy, który pokrył znaczne akweny 
Zatoki Perskiej, utrudniał manewrowanie jed-
nostek oraz prowadzenie obserwacji wzrokowej. 
Ropa dostawała się do kingstonów okrętowych 
(zaworów zaburtowych), powodując zmniej-
szenie przepływu wody morskiej do chłodzenia 
silników głównych. Paląca się ropa naftowa 
(z instalacji na lądzie) wydzielała ogromne 
ilości gęstego dymu i substancji toksycznych, 
powodując powstanie gęstego smogu.

W wyniku operacji przeprowadzonej przez 
siły sprzymierzonych, 27 lutego 1991 roku 
została zdobyta i wyzwolona stolica Kuwejtu. 
Ostatnie starcie państw koalicji z regularnymi 
oddziałami armii irackiej miało miejsce 
2 marca. W tym też dniu ONZ wydała rezolucję 
nakazującą Irakowi natychmiastowe poddanie 
się, zwrot mienia zagarniętego w Kuwejcie 
oraz uwolnienie jeńców. Następnego dnia 
w mieście Safan podpisano zawieszenie broni. 

Ze względu na niewielkie siły okrętowe Iraku, 
oprócz kilku incydentów z łodziami patrolo-

Udział ORP  „Wodnik”  
i ORP  „Piast” w operacji 
„Pustynna burza”
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Załogi  ORP „Wodnik” i ORP „Piast” 
podczas uroczystego pożegnania 

w Al-Jubayl, przed powrotem do kraju
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kmdr dr Kazimierz Pulkowski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

wymi i kutrami rybackimi, nie doszło do zna-
czących działań na morzu. Przesunięcie linii 
frontu w kierunku granicy Iraku spowodowa-
ło, że zespoły okrętów państw sprzymierzo-
nych przegrupowywały się ku północy. 

Ogółem, ORP „Wodnik” przebył 17845 mil 
morskich (w tym 2543 mile morskie na wodach 
Zatoki Perskiej), natomiast ORP „Piast” – 
16603 mile morskie (z czego 1337 mil mor-
skich na Zatoce Perskiej). Okręty przebywały 
poza miejscem stałej dyslokacji od 29 grudnia 
1990 roku do 20 maja 1991 roku.

Bez wątpienia, udział dwóch polskich okrę-
tów w I wojnie w Zatoce Perskiej przyniósł, 
małym nakładem kosztów, wielkie korzyści 
polityczne – a w perspektywie późniejszego 
wstąpienia do NATO, także militarne. Załogi 
zdobyły pierwsze bojowe doświadczenia.

Obecnie, będąc u progu 100. rocznicy utwo-
rzenia polskiej Marynarki Wojennej, warto 
przypominać o ofiarnej służbie marynarzy 
w najnowszym okresie naszej historii. Naj-
wierniejszym świadkiem ich dokonań na 

morzu jest biało-czerwona bandera, która jest 
symbolem umiłowania Ojczyzny i Narodu, 
i której honoru polscy marynarze strzegą na 
wszystkich morzach i oceanach świata. To oni 
pierwsi wstąpili na drogę ku NATO. Niestety, 
przedstawicieli weteranów z Zatoki Perskiej 
zabrakło podczas otwarcia Centrum Weterana 
Działań Poza Granicami Państwa. Ich historia 
nadal nie odkryła wszystkich kart. 

Marian Kluczyński, Zbigniew Wójcik
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

W skład systemu – opracowanego 
przez konsorcjum naukowo-
-przemysłowe w składzie: Wojskowa 

Akademia Techniczna (lider), Akademia 
Marynarki Wojennej, PITRADWAR S.A. 
i Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. – wchodzą: 
automatyczna armata morska KDA kal. 35 mm, 
dwa stanowiska kierowania ogniem (pod-
stawowe i rezerwowe) oraz zintegrowana głowica 
śledząca ZGS-158M. Projekt współfinansuje 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.     

Stanowisko kierowania ogniem (SKO) wy-
posażono w dwa monitory, pokazujące aktualny 
stan oraz status urządzeń związanych z armatą 

nej przez sensory – w dzień i w nocy. Jest 
wyposażona w interrogator krótkiego zasięgu, 
umożliwiający identyfikację „swój-obcy”. 
Głowica może pracować niezależnie od armaty 
i być wykorzystana do obserwacji przestrzeni 
wokół okrętu.

Testy „Trytona” obserwowali specjaliści 
z Inspektoratu Uzbrojenia oraz Inspektoratu 
Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych. W przyszłości może 
on trafić na niszczyciele min typu Kormoran II. 
W pierwszej kolejności otrzymałyby go nowo 
budowane jednostki, a na koniec – będący już 
w służbie – ORP „Kormoran”. 

„Tryton” zaliczył testy
Zamontowany na korwecie ORP „Kaszub” okrętowy system 
uzbrojenia „Tryton” zdał testy na poligonie morskim. Sprawdzono 
jego możliwości przechwytywania i śledzenia celów powietrznych. 
Przeprowadzono również strzelania do celów nawodnych.

i głowicą optoelektroniczną ZGS-158M. Re-
zerwowe stanowisko kierowania ogniem 
(RSKO) – „kolumienka” z celownikiem rakur-
sowym – umożliwia wskazanie celu do SKO 
(uwzględniając dane z rozpoznania wzroko-
wego operatora), a także pracę w trybie awaryj-
nym – czyli naprowadzenie armaty na cel oraz 
otwarcie ognia. Zintegrowana głowica śledzą-
ca (ZGS-158M) zapewnia śledzenie obiektów 
(celów) – w warunkach widoczności wymaga-

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. są pro-
ducentem używanego na okrętach morskiego 
zestawu ZU-23M „Wróbel” oraz ZU-23-2 MR 
„Wróbel II”, a także wielkokalibrowego kara-
binu maszynowego WKM-Bm kal. 12,7 mm.  
Ich dziełem jest – współpracująca z elektronicz-
nym systemem wykrywania i śledzenia celu 
„Blenda” – armata przeciwlotnicza S-60. 
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Atak niemieckiego pancernika 
szkolnego „Schleswig-Holstein” 
na Westerplatte – przeprowadzony 
nad ranem 1 września 1939 roku – 

oraz błyskawiczne działanie wojsk napastnika 
zaskoczyło dowództwo Floty, wprowadzając 
pewien zamęt w szeregach wojsk polskich. 
Dodatkowo, problemy z łącznością i chaos 
informacyjny utrudniały skuteczną obronę.

Bój o polskie Wybrzeże 
Według oceny współczesnych histo-

ryków – w działania Józefa Unruga 
wkradły się błędy na początku wojny. 
Już po pierwszych nalotach, doszedł 
do wniosku, że – wobec miażdżącej 
przewagi sił niemieckich – polskie 
okręty nie powinny (z zasady) wypły-
wać z bazy w Helu, bowiem groziło to 
ich zatopieniem. W tej sytuacji, posta-
nowił unieruchomić okręty w portach 
Półwyspu Helskiego. Uważał, że arty-
leria okrętowa będzie w stanie wzmoc-
nić obronę Rejonu Umocnionego Hel. 

W wyniku zmasowanych nalotów 
Luftwaffe – 3 września – zostały zato-
pione: stawiacz min ORP „Gryf”, 
kontrtorpedowiec ORP „Wicher”, tra-
łowiec ORP „Mewa” oraz kanonierka 
ORP „Gen. Haller”. Józef Unrug pod-
jął niezwykle trudne decyzje, które 
obecnie wielu historyków krytykuje. 
Stał przed nim wybór: poświęcić życie 
ludzi i okręty lub tylko okręty – i dać 

Po kapitulacji Warszawy i twierdzy Modlin, 
„samotny półwysep” stał się ostatnim bastio-
nem obrony. Dowódca Armii „Warszawa” 
gen. dyw. Juliusz Rómmel pozostawił wolną 
rękę kadm. Józefowi Unrugowi w sprawie 
prowadzenia dalszej obrony – zaznaczając, że 
„niepożądany jest zbyteczny rozlew krwi”.

Obrońcom Wybrzeża przysparzało zmar-
twień niezadowolenie miejscowej ludności 
pochodzenia niemieckiego. Podobnie jak na-
stawienie Kaszubów wcielonych do Wojska 
Polskiego. Na Półwyspie Helskim dochodziło 
do aktów niesubordynacji wśród żołnierzy  
i wywieszania białych flag. Mimo że w warun-
kach wojny karą za takie nieposłuszeństwo 
jest śmierć – Józef Unrug nie chciał stosować 
środków „ostatecznych”, by tłumić bunt. Po 
latach pisał: Opanowanie buntu, przynaj-

W obliczu beznadziejnej sytuacji kadm. Józef 
Unrug uznał, że dalsza walka jest bezsensowna, 
a dalsze ofiary – niepotrzebne. Podczas narady 
tylko kmdr dypl. Marian Majewski sprzeci-
wiał się poddaniu Rejonu Umocnionego Hel, 
jednak nie był w stanie podać żadnych argu-
mentów za kontynuowaniem walki.

Nieugięty admirał
W Grand Hotelu w Sopocie, 1 październi-

ka 1939 roku, kmdr dypl. Marian Majewski 
oraz kpt. Antoni Kasztelan podpisali akt  
kapitulacji i złożyli go na ręce kadm. Huberta 
von Schmundta, dowódcy niemieckich sił 
morskich w kampanii wrześniowej. 

Do złożenia broni przez obrońców Helu 
doszło następnego dnia. Kapitan Bolesław 
Żarczyński z Morskiego Plutonu Żandarmerii, 
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W sierpniu 1939 roku kadm. Józef Unrug przeniósł Dowództwo Floty na Hel.  
Po ogłoszeniu mobilizacji – 24 sierpnia – został dowódcą Obrony Wybrzeża. Mimo że 

współtworzył plany działania na wypadek wojny z Niemcami, nie był w stanie przewidzieć 
gwałtownego przebiegu sąsiedzkiej agresji.

Przywódca polskich marynarzy

szansę przeżycia ludziom. Wybrał drugą 
opcję, która przyświecała mu przez cały 
okres obrony Wybrzeża. Nie widział sensu 
prowadzenia dalszej walki „o honor” – nie 
miał zamiaru bezsensownie przelewać krew 
żołnierzy i marynarzy. Mimo ciężkiej sytuacji, 
nie zdecydował się na nieczyste zagrania. 
Przestrzegając konwencji międzynarodowych, 
Józef Unrug nie wyraził zgody na torpedowanie 
nieuzbrojonych i niekonwojowanych statków 
nieprzyjaciela.

Równie trudne chwile przeżywały okręty 
podwodne. Większość była uszkodzona –  
w mniejszym lub większym stopniu. Ludzie 
byli skrajnie wyczerpani fizycznie i psychicz-
nie. W tej sytuacji Józef Unrug zezwolił 
okrętowi podwodnemu ORP „Ryś” na wejście 
do portu w Helu, na dobowy wypoczynek. 

Po ciężkich walkach, 7 września poddała 
się załoga Wojskowej Składnicy Tranzytowej 
na Westerplatte. 

Dla admirała – jak po jego śmierci wspo-
minał na łamach „Naszych Sygnałów” oficer 
flagowy kmdr Bohdan Wroński – był to naj-
tragiczniejszy okres w życiu. Na jego oczach 
rozpadał się świat, który przez ostatnie kilka-
naście lat budował z wielkim poświęceniem. 
Dla niego służba wojskowa na polskim  
Wybrzeżu stanowiła sens życia.

mniej na pewien czas, jedynie było możliwe 
przez zastosowanie radykalnych środków. 
Trzeba było zastosować terror, rozstrzeliwu-
jąc kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi, ale 
do tego nie chciałem dopuścić. Byłem prze-
konany, że tym fatalnego biegu wypadków 
nie zmienię, że natomiast rozstrzelanie wła-
snych żołnierzy, w dużej mierze Kaszubów, 
zostanie wykorzystane w przyszłości przez 
nieprzyjacielską propagandę celem wywoła-
nia nienawiści Kaszubów do Polski. Jednym 

słowem doszedłem do wniosku, że 
chwilowa korzyść nie stoi w racjonal-
nym stosunku do nieobliczalnej i dłu-
gotrwałej szkody. Nie zgodził się rów-
nież na ostrzelanie Rozewia, by nie 
budzić wśród Kaszubów antypolskich 
nastrojów. Decyzja admirała, by nie 
karać spiskowców i lokalnej ludności 
za akty desperacji, miała długofalowe 
skutki. Józef Unrug nie chciał karmić 
polsko-kaszubskich antagonizmów, co 
prawdopodobnie miało wpływ na 
przyszłość Kaszubów w Polsce. Na 
Pomorzu nie dochodziło do tarć  
etnicznych. Zatem Sowieci nie mieli 
pretekstu, by dokonać przymusowej 
relokacji ludności. 

Nocą z 30 września na 1 października, 
w schronie Dowódcy Floty odbyła się 
narada wojenna. Oprócz Józefa Unruga 
wzięli w niej udział: kmdr dypl. Stefan 
Frankowski, kmdr dypl. Marian  
Majewski i kmdr Włodzimierz Steyer.  
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Kadm. Józef Unrug w oflagu w Colditz 
(siedzi pierwszy z lewej; po jego lewej 

stronie gen. Tadeusz Piskor), 
w 1941 roku

który był świadkiem poddania się Józefa 
Unruga, tak wspominał sytuację: Po połu-
dniu, 2 października, przywieziono do portu 
wojennego w Helu kontradmirała Józefa 
Unruga. Gdy wysiadł z samochodu i szedł do 
grupy polskich oficerów, zebranych na przy-
stani, komandor niemiecki podał komendę 
„Achtung!”. Wszyscy marynarze niemieccy 
znajdujący się w porcie poderwali się na 
baczność, oficerowie salutowali. Jak później 
mówiono, komandor niemiecki podczas 
I wojny światowej był podkomendnym 
i uczniem Unruga, wówczas dowódcy okrętów 
podwodnych, a następnie komendanta szkoły 
podchorążych niemieckiej marynarki wojen-
nej. Stąd zachował się w Kriegsmarine taki 
wielki szacunek dla niego.

Zaraz po kapitulacji, kadm. Józef Unrug 
został przewieziony na pokład pancernika 
„Schlesien”. Na zaproszenie kadm. Schmundta 
spędził tam parę dni. Józef Unrug przestał 
wtedy komunikować się w języku niemiec-
kim. Rozmowa z kontradmirałem prowadzo-
na była w obecności tłumacza, na przemian 
w języku polskim i angielskim. W czasie 
przebywania w niewoli, admirał nie rozma-
wiał z Niemcami we wrogim – jak twierdził – 
języku i nie podawał im ręki na powitanie. 
Zagadnięty przez niemieckiego generała 
o przyczyny takiego zachowania, odparł 
przez tłumacza, że jego służbowym językiem 
jest polski.

W trakcie pobytu kadm. Józefa Unruga 
w obozie jenieckim, Niemcy próbowali skło-
nić go, by wrócił do służby w niemieckiej 
marynarce wojennej (niem. Kriegsmarine). 
Hitlerowscy dostojnicy obiecywali Józefowi 
Unrugowi zwolnienie z niewoli i dokumenty, 
włącznie z obywatelstwem III Rzeszy i wyso-
kim stanowiskiem. Admirała próbowano 
przekonać, by podpisał listę narodowościową. 
W roli mediatora wystąpił jego daleki kuzyn 
generał-major Walther von Unruh (który 
przez krótki okres był pierwszym komendan-
tem okupowanej Warszawy). Na miłe powita-
nie kuzyna po niemiecku, Unrug przywitał 
się z nim po francusku. Zaskoczony Walther 
von Unruh miał zapytać kuzyna, czy zapo-
mniał języka niemieckiego. W odpowiedzi 
usłyszał, że niemiecki zna bardzo dobrze, ale 
postanowił nie używać go do końca życia. Na 
pytanie czy czegoś nie potrzebuje, wskazał 
na nieszczelną zasłonę okienną. 

Admirał tłumaczył zszokowanym urzędni-
kom wojskowym, że takie propozycje są dla 
niego zniewagą i nigdy ich nie przyjmie. 
Zakwalifikowano go do grupy jeńców, którzy 
zostali uznani przez Niemców jako deutsch-
feindlich gesinnt, czyli wrogo nastawionych 
wobec III Rzeszy.

Dowódca Floty żywo interesował się 
współtowarzyszami niedoli. W Oflagu 
XVIIIC Spittal, Józef Unrug odwiódł od 

ucieczki grupę oficerów marynarki wojennej, 
uznając ich plan za niepotrzebne ryzyko, 
z niewielką szansą powodzenia w czasie na-
stającej zimy. Podczas spotkań edukacyj-
nych, wygłaszał wykłady poświęcone historii 
polskiej marynarki oraz budowie i taktyce 
okrętów podwodnych. Pomagał także w nauce 
języka angielskiego i francuskiego. Także 
sam poświęcał dużo czasu na naukę – pod-
czas pobytu w obozach jenieckich Józef 
Unrug przeczytał około 400 książek. 

gotowych do wyjazdu jeńców i – stojąc ze 
spakowaną walizką – oświadczył, że jedzie 
razem z oficerami, z którymi walczył na Helu. 
Niemcy osłupieli. Zaskoczone zachowaniem 
polskiego admirała władze obozu nie wie-
działy co zrobić, bowiem transport był goto-
wy. Ostatecznie, nie tylko uszanowano decy-
zję kadm. Józefa Unruga, ale wręcz podsta-
wiono dla niego cały wagon osobowy, który 
został dołączony do pociągu z oficerami.

*    *    *
Po wojnie Józef Unrug nie wrócił do kraju 

ojczystego i żył na emigracji – do 1948 roku 
przebywał w Wielkiej Brytanii, następnie 
wyjechał (w ramach pracy kontraktowej) do 
Maroka. Od 1955 roku mieszkał we Francji, 
w Lailly-en-Val koło Beaugency, gdzie zmarł – 
28 lutego 1973 roku, w wieku 88 lat – w Domu 
Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Hu-
manitarnego.

Wyprzedził swoje czasy – brał pod uwagę 
tzw. umiejętności miękkie swoich podwład-
nych, relacje między marynarzami i ich prze-
łożonymi, domagał się wzajemnego szacunku 
między żołnierzami. Zwracał uwagę na ele-
menty, które jemu współcześni bagatelizowali, 
bo nie liczono ich w tonach stali i skrzyniach 
amunicji. Zadanie utworzenia polskiej floty 
wojennej traktował długofalowo, uwzględ-
niając specyfikę odrodzonej Rzeczpospolitej 
i sytuację geopolityczną. Wiedział, że nowe 
państwo potrzebuje nowej tożsamości. Był 
osobą, która pokazała, że polskość nie jest 
zaklęta we krwi, tylko jest w duszy człowieka. 

Jesienią tego roku, w 100-lecie polskiej 
Marynarki Wojennej, zaplanowane jest spro-
wadzenie szczątków admirała do ojczyzny 
i ponowny pochówek w Kwaterze Pamięci na 
Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-
-Oksywiu. Po latach tułaczki, Józef Unrug spocz-
nie w miejscu, któremu poświęcił lata swojego 
życia i któremu oddał marynarskie serce. 

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

B A N D E R A

Okładka pisma Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej „Nasze Sygnały” 

z 1984 roku

W oflagu XB Nienburg, przed wyjazdem 
dużej grupy jeńców do obozu XVIIIC Spittal, 
Józef Unrug nie został skierowany do trans-
portu razem z polskimi żołnierzami. Podczas 
zbiórki, niespodziewanie wszedł między 
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Strzelania rakietowe na Hebrydach 
obserwowali: inspektor Marynarki 
Wojennej kadm. Jarosław Ziemiański, 
dowódca Centrum Operacji Morskich-

-Dowództwa Komponentu Morskiego 
wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 
3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec, 
delegacja oficerów Dowództwa Generalnego 
i Operacyjnego RSZ, attaché obrony USA 
w Polsce kmdr por. Tom Wypyski oraz przed-
stawiciele NAVSEA (Naval Sea Systems 
Command – dawne Bureau of Ships) – naj-
większego z pięciu dowództw technicznych 
US Navy (odpowiedzialnego za: zakupy, 
opracowywanie założeń, projektów wstępnych 
i projektów okrętów oraz broni sił morskich, 
a także nadzorującego prace naukowo-badawcze 
i konstrukcyjne oraz budowę tych jednostek).

 „Stare” rakiety
Oba pociski SM-1 MR naprowadzano na 

specjalne imitatory celów powietrznych (ICP). 
Zakończone sukcesem zadanie ogniowe 
potwierdziło zasadność przeprowadzonej 
modyfikacji okrętu oraz wysoki poziom 
wyszkolenia załogi ORP „Gen. K. Pułaski”. 
Tak więc nie można całkowicie ignorować 
potencjału przeciwlotniczego polskich fregat 

typu Oliver Hazard Perry. Jego rdzeń stanowi 
uniwersalna wyrzutnia Mk-13 Mod. 4 (z za-
pasem teoretycznym 40, a praktycznym – 
39 środków ogniowych), przystosowana 
do strzelania pociskami przeciwlotniczymi 
(z możliwością użycia ich także przeciw celom 
nawodnym) RIM-61 SM-1 MR Block 6 oraz 
przeciwokrętowymi RGM-84 „Harpoon”. Kąt  
podniesienia wyrzutni Mk-13 mieści się 
w przedziale od -15 do +95 stopni, a szybko-
strzelność teoretyczna wynosi osiem pocisków 
rakietowych na minutę. Rakieta SM-1 MR ma 
długość 4,48 m, rozpiętość skrzydeł 1,06 m 
i masę całkowitą 642,3 kg (w tym głowica bo-
jowa 62 kg), a jej zasięg skuteczny (przy pręd-

kości przelotowej Mach 2 i pułapie operacyjnym 
24400 m) wynosi 2750-45700 m (maksymal-
nie 52 km). 

Pociski należą do typu „semiactive” – rakieta 
naprowadza się w wiązce radiolokacyjnej, 
promieniowanej przez stację bojową okrętu 
w trybie home all the way (czyli ciągłego na-
prowadzania się na cel za pomocą własnej 
głowicy śledzącej – tzw. seeker’a). W tej sytu-
acji system Mk 92 zapewnia dwa kanały kiero-
wania ogniem, czyli możliwość równoczesnego 
zwalczania dwóch osobnych celów. Aby tego 
dokonać, 2 radary kierowania ogniem CAS 
(Combined Antenna System) i STIR (Separate 
Track Illuminating Radar) muszą ciągle pod- FO
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Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” (FFG-272) z Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli 
Okrętów, dowodzona przez kmdr. por. Pawła Wernera, przeprowadziła – na poligonie morskim 
MOD Hebrides nieopodal Szkocji (29 sierpnia) – strzelania rakietowe z praktycznym użyciem 
dwóch przeciwlotniczych pocisków średniego zasięgu RIM-61 SM-1. Ćwiczenia – pierwsze tego 
typu od wejścia okrętu do służby w polskiej Marynarce Wojennej – zakończyły się sukcesem.

Ostre strzelanie na Hebrydach
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świetlać wiązką promieniowania cele. Zaletą 
tego rozwiązania jest to, że po wyłączeniu rada-
ru mikrofalowego na okręcie, rakieta spada do 
wody, co z kolei ogranicza ryzyko zniszczenia 
celu przez pomyłkę (praktycznie do ostatniej 
chwili można przerwać atak, co jest cechą 
charakterystyczną  dla systemów OPL śred-
niego zasięgu). Wadą przyjętego rozwiązania 
jest natomiast konieczność obrócenia pocisku 
(a więc i wyrzutni Mk-13) w kierunku celu 
przed wystrzeleniem (system nie dopuszcza 
przy tym obsługi wyrzutni pionowych).

Najnowsze wersje pocisku SM-1 MR 
(w tym używana przez polską MW wersja 
Block 6) dysponują: monoimpulsowym od-
biornikiem, zespołem inercyjnego kierowania 
w środkowej fazie lotu, dwukierunkową linią 
telemetryczną do przekazywania pozycji 
rakiety, systemem aktualizującym w czasie 
rzeczywistym pozycję celu, komputerem cyfro-
wym oraz półautomatycznym odbiornikiem 
sygnałów naprowadzania. W celu zwiększenia 

B A N D E R A

Trident Juncture 2018
Dla załogi polskiej fregaty ostre strzelanie 

rakietowe było swoistym chrztem bojowym 
i najważniejszym sprawdzianem po zakoń-
czonej naprawie dokowej, wymianie syste-
mów okrętowych oraz przeprowadzonych 
modyfikacjach. 

Ćwiczenia na poligonie w Szkocji przepro-
wadzono w ramach 3-miesięcznej operacji 
międzynarodowej o kryptonimie „Trident 
Juncture 2018” (okręt wyszedł w morze z Portu 
Wojennego Gdynia, 19 sierpnia). Oprócz 
uczestnictwa w manewrach – w trakcie których 
będą realizowane zadania z zakresu obrony 
przeciwlotniczej oraz odpierania symulowa-
nych ataków nawodnych, podwodnych i z baterii 
nadbrzeżnych – załogę czekają liczne szkole-
nia w brytyjskim ośrodku FOST (Flag Officer 
Sea Training). Załoga będzie miała również okazję 
sprawdzenia się we współpracy ze statkami 
powietrznymi, przećwiczenia obrony przeciw-
awaryjnej i walki z zagrożeniami asymetrycznymi, 
a także udzielania pomocy humanitarnej. 
Podstawowym celem ćwiczeń jest przygoto-
wanie załogi okrętu do wstąpienia do służby 
w ramach Sił Szybkiej Odpowiedzi NATO – 
zaplanowanego na przyszły rok.

Po zakończeniu epizodu z zakresu obrony 
plot. (w tym ostrych strzelań rakietowych po-
ciskami SM-1 MR), ORP „Gen. K. Pułaski” 
obrał kurs na bazę Royal Navy w Plymouth, 
gdzie załoga odbędzie sześciotygodniowy 
cykl szkoleń w ośrodku FOST.

efektywności zwalczania rakiet manewrują-
cych, dodano także automatycznego pilota.

Należy przy tym pamiętać, że fregaty są 
mobilne i bardzo trudne do zniszczenia. Poza 
tym, rakiet SM-1 MR można używać również 
przeciwko obiektom nawodnym. W kwietniu 
1988 roku, na Zatoce Perskiej, amerykańska 
fregata typu O. H. Perry – USS „Simpson” 
(FFG-56) do zniszczenia irańskiego okrętu 
patrolowego „Joshan” (typu La Combattante II) 
użyła przeciwlotniczych pocisków plot. SM-1. 
Warto mieć także na uwadze, że – w większości 
tego typu sytuacji – dowódca okrętu kieruje się 
głównie względami taktycznymi. Na zasięgach 
horyzontalnych dużo wygodniej jest użyć 
armaty czy też rakiety SM-1 – której duża 
prędkość przelotowa znacząco utrudnia jej 
zestrzelenie przez obronę przeciwrakietową 
przeciwnika, a niewielki ładunek bojowy 
w głowicy nie stanowi dużego problemu 
w wypadku zwalczania małych, zwykle nie-
opancerzonych jednostek. 

ORP „Gen. K. Pułaski” FFG-272 
(dawny USS „Clark” FFG-11) należy do 

długiej serii amerykańskich fregat 
rakietowych typu Oliver Hazard Perry, 

które zaczęły wchodzić do linii 
w 1977 roku. Okręty tego typu są 

jednostkami wielozadaniowymi, jednak 
ich głównym przeznaczeniem jest 
zwalczanie okrętów podwodnych. 

Wszystkie jednostki budowane poza 
USA miały wydłużony kadłub (138 m 
zamiast 135,5 m), natomiast fregaty 

US Navy zbudowano jako wersje krótkie. 
W późniejszym czasie aż 28 z nich 

zmodernizowano do wersji z dłuższym 
lądowiskiem (amer. „long hull”). 
Umożliwiło to obsługę większych 

i nowocześniejszych śmigłowców ZOP, 
takich jak SH-60 „Seahawk”. 

Jednostki te otrzymały ponadto dużo 
nowocześniejszych systemów kontroli, 
takich jak LAMPS III, RAST i TACTAS. 

Polskie fregaty to jednostki tzw. 
„pierwszej serii”, z krótszym kadłubem 
i systemem LAMPS I. Na ich pokładach 
stacjonują nieco lżejsze śmigłowce ZOP 

Kaman SH-2G „Super Seasprite”.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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W marcu 1927 roku, w Kierow-
nictwie Marynarki Wojennej 
odtworzono Referat Lotnictwa 
Morskiego (RLM), którym 

kierował – od 18 marca – płk. obs. A. Leonkow. 
Po nim – 17 lutego 1930 roku – nowym kierow-
nikiem referatu został, przeniesiony z Pińska, 
por. pil. obs. L. F. Baczyński. Kierownik RLM 
pełnił funkcję fachowego doradcy szefa KMW 
w sprawach lotniczych i kadrowych oraz był 
łącznikiem między KMW a Departamentem 
Aeronautyki MSWojsk.

Czas eksperymentów
Ciekawą koncepcją – realizowaną w oparciu 

o pucką bazę – była próba zorganizowania 
pasażerskiej linii lotniczej Puck-Kopenhaga, 
którą miały obsługiwać wodnosamoloty 
Junkers G-23W (zakupione w Szwecji przez 

przyleciał do Pucka, skąd – po dwóch dniach – 
wystartował do Kopenhagi. Z planów otwarcia 
linii lotniczej jednak zrezygnowano, wracając 
do nich rok później. Tym razem – w sierpniu 
1926 roku – PLL „Aerolot” wypożyczyła 

Nowym dowódcą puckiej jednostki mianowano – w lutym 1927 roku – kmdr. ppor. pil. obs. Karola E. 
Trzaskę-Durskiego, a dotychczasowy dowódca został kierownikiem Referatu Lotnictwa Morskiego 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej (KMW) w Warszawie. Komandor Trzaska-Durski wpoił 
personelowi lotniczemu typowego „morskiego ducha”. Na przeszkolenie lotnicze do Bydgoszczy 
skierowano pierwszych czterech oficerów floty. Odtąd, coraz więcej oficerów Marynarki Wojennej 
trafiało do Morskiego Dywizjonu Lotniczego.

Lotnictwo morskie w latach 1924-1932

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

PLL „Aerolot”). W związku z tym, 9 sierpnia 
1925 roku odebrano – z wytwórni Junkers 
w Malmő-Linhamm – samolot o znakach 
S-AAAR, zmienionych w Polsce na P-PAWA. 
13 sierpnia Junkers (po przebyciu trasy 450 km) 

CZĘŚĆ 4

1. Personel eskadry szkolnej przed 
Lublinem R-XIII bis, 1932 rok; 

2. Schreck FBA-17 na rozlewisku Piny;

3. Schreck FBA-17 podnoszony 
z wody w porcie wojennym w Pińsku
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Junkersa G-23W (o znakach S-504), który 
(24 sierpnia 1926 roku) wykonał lot kontrolny 
na trasie Puck – Malmő – Kopenhaga. Samo-
lot bazował w MDLot., jednak z otwarcia linii 
zrezygnowano. Ostatnią próbę tego typu prze-
prowadzono w lipcu 1934 roku. PLL „Lot” 
zamierzały otworzyć linię lotniczą na trasie 
Gdynia – Jastarnia – Hel – Gdynia. W Pucku 
planowano szkolić pilotów PLL „Lot” w lotach 
nad morzem. Projektu nie zrealizowano, ze 
względu na budowę Rejonu Umocnionego Hel. 

Lotnicze fatum
Niestety, pasmo katastrof lotniczych nadal 

prześladowało pucki dywizjon. W trakcie wy-
konywania akrobacji lotniczej nad Helem – 
23 maja 1927 roku – przerwał pracę silnik 
amfibii Schreck FBA-17HMT2 (nr 51), pilo-
towanej przez kpt. pil. obs. Jana Kazimierza 
Malickiego. Pilotowi nie udało się przelecieć 
linii drzew na półwyspie i zderzył się z nimi, 
ponosząc śmierć. Kolejna tragedia wydarzyła 
się 5 grudnia 1929 roku. Wodujący na Zatoce 
Puckiej pilot Schrecka FBA-17HE2 (nr 41) 
por. mar. pil. Kazimierz Szalewicz uległ złu-
dzeniu tzw. zjawiska „glady” (czyli odległości 
od lustra wody), źle obliczył wysokość i rozbił 
samolot. W zniszczonym wraku utonął 
ppor. obs. Zygmunt Kawęcki-Dołęga. W czasie 
oblotu Schrecka FBA-17HE2 nr 43, 11 kwietnia 
1930 roku, silnik przerwał pracę, a samolot 
wpadł w korkociąg i rozbił się o powierzchnię 
wody. Zginął ppor. pil. obs. Zygmunt Majewski 
i mł. mjstr. wojsk. Bernard Łukaszyk. 21 lipca 
1930 roku zmarł, uderzony śmigłem pracują-
cego silnika, ppor. mar. Zygmunt Podgórski, 
a 11 sierpnia 1931 roku zginął – w rozbitym 
Lathamie 43 HB3 (nr 3-1) – sierż. pil. Józef 
Gawlik. 

Z upływem lat nasilała się seria wypadków 
lotniczych, zawodziły wysłużone silniki, ury-
wały się płaty i podwozia. Amfibia LeO 
H-135B3 (nr 63) uległa rozbiciu na Wiśle, 
latem 1928 roku. 23 czerwca 1930 roku, na 
Jeziorze Łapalickim koło Kartuz, rozbito 
amfibię LeO H-135B3 (nr 61). 11 sierpnia 
1930 roku, na Zatoce Puckiej, został rozbity 
Schreck FBA-17HE2 nr 45. Ten sam los – 
11 maja 1931 roku – spotkał CAMS-30E. 
29 lipca 1931 roku rozbił się LeO H-13B 
(nr 1-4) – zawiodły silniki. Pilot amfibii 
sierż. Franciszek Szatkowski próbował lądo-
wać przymusowo. Niestety, płatowiec zawadził 
o drzewa i druty telefoniczne. Na szczęście, 
obyło się bez ofiar. Nadwyrężone służbą 
Lathamy 43HB3 powoli zaczęto kierować do 
kasacji.

Wydźwięk międzynarodowy
Święto MDLot ustanowiono 15 lipca, a jego 

obchody miały bardzo uroczysty charakter. 
W Pucku uroczyście obchodzono również: 
Święto Żołnierza (15 sierpnia), Boże Ciało, 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Włosi, na wodnosamolotach Macchi M-19, 
i Duńczycy – którzy wizytowali MDLot 
także w 1926 roku – na wodnosamolotach 
Brandenburg HM-1. 24 sierpnia 1927 roku 
przylecieli Anglicy na wodnosamolotach typu: 
Blackburn „Iris”, Saro „Valkyrie” i Supermarine 
„Southampton” (Anglicy przylecieli ponownie 
we wrześniu 1930 roku, na czterech łodziach 

latających). W 1929 roku miała miejsce wizyta 
niemieckiej łodzi latającej typu Dornier 
„Wal” (D-1447 Lufthansa Graff Zeppelin), 
a 19 maja 1931 roku gośćmi MDLot byli 
lotnicy francuscy, na trzech łodziach latają-
cych typu CAMS-55. 29 maja 1934 roku grupa 
lotników czeskich gościła na lotnisku w Rumi, 
gdzie doszło do spotkania z oficerami MDLot. 
W 1933 roku i 1936 roku w Pucku gościły 
wodnopłatowce łotewskie, a od 28 maja do 
3 czerwca 1934 roku – wodnopłatowce szwedz-
kie. Na puckim lotnisku gościł też sportowy 
DH-60 „Moth” prof. Tadeusza Pruszkowskiego. 
22 lipca 1934 roku lotnicy MDLot podejmo-
wali zdobywców Atlantyku – braci Bena i Joe 
Adamowiczów, natomiast 10 czerwca 1936 roku 
w Pucku gościła szwedzka awionetka SE-EYR 
„Stockholm Tidningen”. 

Polskie wodnosamoloty bywały także za 
granicą. 17 sierpnia 1928 roku dwa Lathamy 
43 HB3 (nr 3-3 i nr 3-4) poleciały do Kopen-
hagi, a następnie – 6 września 1928 roku – te 
same samoloty poleciały do Rygi. Trzy Lathamy 
43 HB3 (nr 3-6, nr 3-7 i nr 3-8) złożyły 
wizytę – 27 września 1930 roku – w łotew-
skiej Libawie. Ostatnią zagraniczną wizytę puccy 
lotnicy złożyli – 22-25 sierpnia 1934 roku – 
w Kopenhadze, trzema wodnosamolotami 
Lublin R-XIII ter/hydro.

Na lądowisku gościły często samoloty lot-
nictwa lądowego, takie jak: Potez XV, Potez 

XXV, Breguet XIX i Spad 61C1. Stałymi 
gośćmi w Pucku były klucze myśliwców Spad 
61C1 z 4. Pułku Lotniczego w Toruniu. 
W latach 30. przylatywały też szkolne RWD-8. 

Minusem lotniska Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego było jego usytuowanie na terenie 
podmokłym. Po każdym deszczu zamieniało 
się w grzęzawisko, co doprowadzało do 
częstych uszkodzeń lądujących lub startują-
cych samolotów. 

PWS-5T2 wyciągany z błota 
przez marynarzy w Stachowie nad 

Prypecią. Po opadach deszczu, 
poleskie lądowiska szybko zmieniały 

się w grzęzawisko 

Personel II eskadry na tle 
Bartla BM-300 – w środku siedzi 
por. mar. pil. Adolf Stempkowski

Święto 3 Maja oraz imieniny marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Po śmierci marszałka, przy bramie 
wjazdowej na teren bazy lotniczej postawiono 
poświęcony mu pomnik.

Puck często odwiedzali lotnicy morscy 
obcych państw. W 1925 roku gościli w nim 
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Pierwsza wyprawa „SANTI – odnaleźć 
ORŁA” ruszyła 30 maja 2014 roku. 
Przez tydzień grupa specjalistów – 
hydrografów, nurków i historyków – 

badała dno Morza Północnego z pokładu 
statku „Chieftain”. Poszukiwania skupiały się 
w rejonie leżącym za zachód od brytyjskiego 
sektora patrolowania w okresie II wojny 
światowej, oznaczonego symbolem „A1” – to 
właśnie tam, według angielskich źródeł, 
mógł znajdować się wrak ORP „Orzeł”. 
Wsparcia wyprawie – w postaci specjalistów 
i sprzętu – udzielił Instytut Morski w Gdańsku. 

W 2008 roku zgłosiła się do nas grupa 
młodych entuzjastów historii, którzy roz-
poczęli poszukiwania ORP „Orzeł” – powiedział 
kierownik Zakładu Oceanografii Instytutu 
Morskiego dr inż. Benedykt Hac, od lat zaan-
gażowany w poszukiwanie legendarnego 
okrętu. Przedsięwzięcie było udane. Narobi-
liśmy trochę „szumu” wokół sprawy. Chcieliśmy 
dalej popularyzować historię „Orła”.

Inicjatorami pierwszych ekspedycji byli: 
Benedykt Hac, dr Hubert Jando i Grzegorz 
Świątek. W 2014 roku do poszukiwaczy zgło-
sił się Tomasz Stachura – nurek i właściciel 
firmy „Santi”, produkującej skafandry nurkowe. 

Przez dziurkę od klucza 
Kolejna ekspedycja odbyła się 10-17 maja 

2015 roku. Załoga wyruszyła z portu w Whitby, 

na pokładzie sprawdzonego „Chieftain'a”. 
Drużyna „SANTI – odnaleźć ORŁA” miała do 
dyspozycji nowoczesny i profesjonalny sprzęt. 
W trakcie wyprawy korzystano z zaawanso-
wanej sondy wielowiązkowej SeaBat 7125, 
która umożliwiała pokrycie dna w pasie 
o szerokości 350-400 m. Sonaru holowanego 
nie zastosowano, ze względu na niesprzyjają-
ce warunki pogodowe. Prócz aparatury hy-
drograficznej, badacze mieli w wyposażeniu 
zdalnie sterowanego robota podwodnego 
(ROV), z kamerą i oświetleniem. Podczas 
wyprawy w 2015 roku przeszukano 150 km2  
dna morza i zbadano 8 wraków, w tym 2 wraki 
okrętów podwodnych. 

W 2016 roku ekspedycja ruszyła po raz kolej-
ny. Tym razem ekipa prowadziła badania 
u wybrzeży Holandii, chcąc sprawdzić inną 
hipotezę dotyczącą zatonięcia ORP „Orzeł’. 
Historycy zespołu –  dr Hubert Jando (na co 
dzień rzecznik prasowy OBR CTM) oraz 
Grzegorz Świątek – natknęli się na niemiecki 
dokument opisujący ataki przeprowadzone 

przez niemiecki schnellboot „S13” na okręt 
podwodny u wybrzeży Holandii 26 i 27 maja 
1940 roku. Miejsce, w którym doszło do ataku, 
znajduje się poza zrekonstruowaną trasą 
ostatniego patrolu „Orła”. Po obrzuceniu jed-
nostki bombami głębinowymi, na powierzch-
nię wody wypłynęły: znaczne ilości paliwa, 
fragmenty wyposażenia, dokumenty w języku 
niderlandzkim oraz tratwa ratunkowa (ozna-
czona, jako rzekomo pochodząca z okrętu 
podwodnego, „O21”).

Ekspedycje poszukiwawcze są czasochłon-
ne i wymagają cierpliwości. Na dnie Morza 
Północnego znajdują się tysiące obiektów, 
w tym prawie 200 wraków okrętów. Wiele 
z nich nigdy nie opisano. Badacze korzystają 
także z pomocy lokalnych rybaków – morze 
najlepiej znają ludzie, którzy na nim pracują. 

Do przeszukiwania dna używamy wielo-
wiązkowych echosond akustycznych. „Oświet-
lamy” dno dźwiękiem i w ściśle określony 
sposób zbieramy informacje. Dźwięk odbija się 
od dna czy od przedmiotu i wraca do nas – 
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Zagadka okrętu podwodnego ORP „Orzeł” wciąż nurtuje wielu entuzjastów historii i tematyki 
morskiej. Od kilku lat grupa śmiałków wyrusza na poszukiwania wraku zaginionej jednostki. Pod 
koniec września drużyna „SANTI – odnaleźć ORŁA” wypłynie w kolejny rejs na Morze Północne.

Tajemnica zaginięcia „Orła”  

Członkowie ekspedycji „SANTI –
odnaleźć ORŁA” w 2015 roku. 

Na pierwszym planie, po prawej, 
dr inż. Benedykt Hac
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ich nie poznamy. Dopiero odnalezienie wraku 
pozwoli nam rozwikłać zagadkę „Orła”. 

Zamknięty rozdział
Wiosną 2017 roku, w trakcie kolejnej wy-

prawy badawczej, członkowie ekspedycji na-
tknęli się – u wybrzeży Norwegii – na nieznany 
im dotąd wrak okrętu podwodnego. Okazał 
się nim brytyjski HMS „Narwhal”. Odkrycie 
nie było dziełem przypadku. Inicjatorem po-
szukiwań okrętu był Grzegorz Świątek. Pod-
czas przeprowadzania kwerendy, natknął się 
na wzmiankę o ataku lotniczym na nieustalony 
okręt podwodny aliantów. HMS „Narwhal” 
zaginął w lipcu 1940 roku na Morzu Północnym, 
blisko miejsca ataku. Badacz powiązał ze sobą 
te wydarzenia – jego przeczucie było słuszne. 
Informacja o odnalezieniu wraku znalazła się 
w Internecie, później tematem zainteresowała 
się brytyjska prasa. Wkrótce z ekipą „SANTI – 
odnaleźć ORŁA” skontaktowali się bliscy pod-
wodniaków. Na początku 2018 roku, członko-
wie ekspedycji spotkali się – w londyńskim 
„Ognisku Polskim” – z rodzinami 59 marynarzy, 
którzy zginęli na HMS „Narwhal”. Prowa-
dzone przez Tomasza Stachurę spotkanie było 
pełne wspomnień. Bliscy marynarzy często 
podkreślali, jak wiele znaczy dla nich odkrycie 
Polaków – pozwoli im na zamknięcie bolesnego 
rozdziału w ich życiu i godne uhonorowanie 
zmarłych. W historii okrętu znajduje się 

jeszcze jeden polski wątek – dowódca 
HMS „Narwhal” kmdr ppor. Norman 
Burch przez pół roku służył na polskim 
ORP „Wilk”. 

Członkowie „SANTI – odnaleźć ORŁA” 
są w kontakcie z bliskimi członków załogi 
ORP „Orzeł” – udało im się odnaleźć 
większość krewnych marynarzy. Reakcje 
na telefon od nas są pozytywne. Jedno 
zdarzenie mocno zapadło nam w pamięci. 
Przedstawiliśmy się i powiedzieliśmy, 
że chcemy porozmawiać o „Orle”. Po 
długiej ciszy usłyszeliśmy: „Panowie, 
ponad siedemdziesiąt lat czekaliśmy na 
ten telefon” – powiedział Grzegorz Świątek. 
Rodziny nam kibicują, wierzą w sukces 
naszej misji. W momentach zmęczenia 
i zwątpienia powtarzamy sobie, że robimy 
to dla nich i dla pamięci ich bliskich. 

Kiedy wracaliśmy z Londynu wspo-
mniałem, że chciałbym takiego spotkania 

dla rodzin załogi ORP „Orzeł” – zdradza 
Tomasz Stachura. Wspólnoty, gdzie ich ciężkie 
doświadczenia są rozumiane, gdzie mogą po-
dzielić się wspomnieniami. Na chwilę przy-
wrócić zmarłych do życia i przypomnieć, że byli 
ludźmi z krwi i kości. Mieli twarze, rodziny, 
przyjaciół, pasje i marzenia. Wierzymy, że 
odnajdziemy okręt. To przyniesie maryna-
rzom i ich najbliższym zasłużony spokój. 

tłumaczy dr inż. Benedykt Hac. W ten sposób, 
jak w starych telewizorach – linia po linii – 
odwzorowujemy dno. Otrzymany obraz jest 
trójwymiarowy, szczegółowy i bardzo pla-
styczny. Morze Północne ma milion km2. 
Rejon, w którym może znajdować się wrak 
ORP „Orzeł”, to ok. 200-300 km2. Przecze-
sywanie takiego obszaru jest jak czytanie 
mapy przez dziurkę od klucza – dodał.

Ostatni patrol 
Polski okręt podwodny ORP „Orzeł” zagi-

nął w niewyjaśnionych okolicznościach, pod-
czas szóstego – samodzielnego patrolu na Morzu 
Północnym. 2 czerwca 1940 roku jednostka 
otrzymała rozkaz, zgodnie z którym miała 
opuścić rejon „A1” i rozpocząć patrol w rejonie 
pozycji geograficznej 57º 00’ N, 06º 00’ E. 
Rankiem 3 czerwca, ORP „Orzeł” miał 
wyjść na pozycję o współrzędnych 57º 00’ N 
i 04º10’ E, a następnie przemieścić się na 
pozycję o współrzędnych 57º 00’ N i 05º 00’ E. 
Po jej osiągnięciu, dalsze przejście miał kon-
tynuować w zanurzeniu. Wyznaczoną pozycję 
miał zająć 4 czerwca. Ostatni rozkaz przesłano 
5 czerwca, o godzinie 16.05 – okręt otrzymał 
polecenie, by następnego dnia opuścić pozy-
cję patrolowania i wrócić do portu w Rosyth. 
Planowano, że okręt wejdzie do bazy mor-
skiej 8 czerwca, przed południem. Ponieważ 
w planowanym terminie nie pojawił się 
w porcie, o godzinie 12.15 został wy-
słany rozkaz podania aktualnej pozy-
cji jednostki. Żądanie pozostało bez 
odpowiedzi – 10 czerwca 1940 roku 
uznano ORP „Orzeł” za stracony. 

Jaki los spotkał okręt i jego załogę? 
Na to pytanie stara się odpowiedzieć 
dr Hubert Jando. Zbadał osiem wersji 
okoliczności zatopienia okrętu. Według 
dwóch pierwszych, jednostkę zatopił 
brytyjski lub niemiecki okręt podwod-
ny. Następne dwie mówią o niemieckich 
bądź brytyjskich siłach nawodnych. 
Kolejne – to samoloty jednej z dwóch 
stron konfliktu. Siódma wersja – to 
miny morskie, a ostatnia – awaria. 
Najbardziej prawdopodobna teoria 
zakłada utratę ORP „Orzeł” w wyniku 
tzw. friendly fire, czyli ognia bratobój-
czego – okręt miał omyłkowo zatopić 
brytyjski samolot. Drugim możliwym 
scenariuszem jest zatonięcie jednostki w wy-
niku wpłynięcia na minę. Dr Hubert Jando 
bierze pod uwagę także najbardziej banalną 
przyczynę zatonięcia jednostki – wypadek 
lub awarię sprzętu. 

Dlaczego za najbardziej prawdopodobną 
uznano teorię zakładającą zatopienie przez 
brytyjski bombowiec? Ma ona największe 
poparcie w źródłach historycznych. W trak-
cie badań w brytyjskich archiwach, dr Hubert 
Jando natknął się na dokumenty, z których 
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odnajdziemy okręt. To przyniesie maryna-

Katarzyna Kamińska, 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

wynika, że 3 czerwca 1940 roku angielski 
samolot zaatakował nieznany okręt podwodny. 
Jednostka zeszła pod wodę, a po chwili na 
powierzchni pojawiła się plama ropy. Do relacji 
pilota był dołączony prosty rysunek okrętu. 
Według dr. Huberta Jando, obiekt na rysunku 
ma kształt podobny do charakterystycznej, 
kanciastej sylwetki ORP „Orzeł”. Polski 
okręt był jedyną jednostką, która w tamtych 
dniach zaginęła.

W teorii, ORP „Orzeł” nie powinien znaj-
dować się w tamtym obszarze – ok. 150 mil 
morskich na wschód od Rosyth – zauważył 
dr Hubert Jando. Jednak jest możliwe, że nasz 
okręt brał udział w tajnym zadaniu, o którym 
nie wiemy. Zatopienie okrętu sojuszników, nawet 
przypadkowe, nie jest powodem do dumy.  
Nic dziwnego, że Brytyjczycy uznali, że lepiej 
utrzymać wypadek w tajemnicy. Historia zna 
takie przypadki. Wierzę, że brytyjskie archiwa 
kryją jeszcze wiele tajemnic, ale najpewniej 
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Kiedy postanowił pan zostać pilotem 
śmigłowca?

Zostałem nim – w zasadzie – przez przypa-
dek. Zdając do szkoły oficerskiej w Dęblinie 
chciałem latać samolotami odrzutowymi.  
Jednak okazało się, że na odrzutowce 
byłem za wysoki. W wypadku awarii  
samolotu  i potrzeby katapultowania się, 
miałbym połamany kręgosłup – więc  
zostały śmigłowce w szkole chorążych, 
na kierunku pilot śmigłowca. Tak się  
zaczęła – przed trzydziestu ośmiu laty –
moja przygoda z lotnictwem. 

Początki były bardzo trudne?

Pilotaż śmigłowca nie jest łatwy, 
szczególnie na etapie początkowym. 
Problem polega na synchronizacji rąk  
i nóg. Lewa ręka to dźwignia skoku i mocy, 
czyli – prosto mówiąc – wznoszenie  
i opadanie śmigłowca, nogi nadają kie-
runek lotu, a prawa ręka to drążek stero-
wy – czyli lot w dowolnym kierunku. Przy 
odpowiednim zgraniu tych trzech ele-
mentów, śmigłowiec zawiśnie w powie-
trzu prawie nieruchomo. Wypada dodać, 
że w latach 80. ubiegłego wieku nie mie-
liśmy dostępu do trenażerów.  Ćwiczyliśmy 
w taki sposób: siadaliśmy na krześle  
i trzymając w rękach kije próbowaliśmy zgrać 
ze sobą ruchy rąk i nóg – wyobrażając sobie, 
że jesteśmy w śmigłowcu.

Po szkole lotniczej od razu trafił pan do 
Darłowa?

Po około 10 minutach lotu nad morzem, 
błędnik zaczyna wysyłać do mózgu informa-
cje niezgodne z rzeczywistością. Linia prosta 
zaczyna wydawać się krzywa, co może pro-
wadzić do błędnej oceny położenia naturalnego 

horyzontu. Dlatego w lotnictwie morskim 
zawsze jest dwóch pilotów na pokładzie 
statku powietrznego. Jeśli jeden z pilotów 
nie wierzy już w to, co widzi, wówczas 
stery może przejąć drugi pilot. Drugą  
żelazną zasadą jest to, że jeśli jeden z pilo-
tów patrzy na wskazania przyrządów  
pokładowych, to drugi patrzy na zewnątrz 
śmigłowca – nawet podczas bardzo złej 
widoczności. W lotnictwie morskim  
często nie ma żadnego punktu odniesie-
nia co do pozycji, w jakiej znajduje się 
śmigłowiec (na przykład w postaci 
drzew lub domów). Dlatego należy bez-
względnie wierzyć we wskazania przy-
rządów pokładowych. 

Jakie cechy powinien posiadać 
pilot morski?

Przez wiele lat latałem na Mi-14.  
Maszyna ta jest zaliczana do ciężkich 
śmigłowców. W lekkich śmigłowcach  
pilot jednocześnie myśli i działa, a w cięż-
kich śmigłowcach trzeba myśleć dokład-
nie i z pewnym wyprzedzeniem o tym, 

jakie działania podjąć. Od pilota maszyn tego 
typu jest wymagny duży spokoj i opanowanie. 

Przez większość służby latał pan śmi-
głowcami ZOP. Czy na Bałtyku łatwo 

jest wykryć okręt podwodny?

M I S T R Z  L O T N I C Z E G O  O B I E K T Y W U 

Z kpt. mar. rez. pil. Kazimierzem Majchrzakiem, byłym pilotem morskim 
i artystą fotografikiem lotniczym, rozmawia Tomasz Gos. 
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Tak. Kiedy skończyłem naukę, do szkoły 
przyjechali tak zwani „kupcy” – czyli przed-
stawiciele lotniczych jednostek wojskowych, 
którzy mieli wolne etaty dla personelu latają-
cego. Jeden z nich był z Darłowa. Tam  

właśnie postanowiłem rozpocząć służbę, uza-
sadniając to tym, że jestem ratownikiem mor-
skim i żeglarzem. 

Na czym polega specyfika lotnictwa 
morskiego?

Opanować maszynę
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Na współczesnym polu walki nie ma zna-
czenia czy wykryjemy okręt podwodny, czy 
też nie. Istotne jest to, żeby okręt nie wykonał 
swojego zadania. Siły ZOP są w stanie znacz-
nie ograniczyć możliwość wykonywania 
zadań przez jednostkę podwodną, nawet nie 
wykrywając jej. 

Od kiedy zajmuje się pan fotografią?

Fotografia pasjonowała mnie od szkoły 
średniej. Po jej ukończeniu, przez krótki okres 
pracowałem w Tychach, w fabryce samocho-
dów małolitrażowych. Należałem do Tyskiego 
Klubu Filmowego KRON i zainteresowałem 
się fotografią artystyczną. Kiedy zacząłem 
latać śmigłowcami, oficer wychowawczy 
spytał mnie, czy nie chciałbym poprowadzić 
kółka fotograficznego w klubie garnizono-
wym w Darłowie. Stworzyłem wtedy pracow-
nię fotograficzną, co – w tamtych czasach – 
dawało możliwość wykonywania powiększeń 
fotograficznych w dowolnych rozmiarach oraz 
umożliwiało w pełne panowanie nad całym 
procesem wywoływania zdjęć. 

Jest pan laureatem wielu nagród foto-
graficznych. Czy któraś z nich ma dla 

pana szczególne znaczenie?
Największe znaczenie miała dla mnie po-

chwała słowna. W 1984 roku wysłałem cykl 
zdjęć przedstawiających służbę wartowniczą 
na wojskowy konkurs filmowo – fotograficzny 
OPFA. Zostałem laureatem konkursu, ale nie 
dostałem żadnej nagrody. Po ogłoszeniu 
wyników udało mi się porozmawiać 
z członkiem jury, który należał do Polskiego 
Związku Artystów Fotografików. Powiedział 
mi wówczas, że gdyby to od niego zależało, to 
mój cykl zdjęć zdobyłby jedną z głównych 
nagród. Było to dla mnie ogromne wyróżnie-
nie, ważniejsze od oficjalnych dyplomów.  
Wtedy też zrozumiałem, że to, czy zdjęcie 
zdobędzie jakąś nagrodę, jest związane z tym, 

czy trafi w gust jury, które przecież ocenia 
zdjęcia subiektywnie. 

Czy fotografia lotnicza jest trudna?

Specyficzne dla fotografii lotniczej jest to, 
że wszystko dzieje się dość szybko i występu-
je spory deficyt czasu na zrobienie zdjęcia, 
którego – w zasadzie – nie da się powtórzyć. 
Trzeba mieć dobry aparat fotograficzny, sporą 
wiedzę fotograficzną i znać specyfikę zdjęć 
lotniczych.

Jak powstał cykl zdjęć „Przetrwać na 
morzu”, za który otrzymał pan nagro-

dę Ministra Obrony Narodowej?
Mieliśmy szkolenia w Ośrodku Szkolenia 

Nurków i Płetwonurków WP w Gdyni. Pomy-
ślałem wówczas, że warto byłoby zrobić zdję-
cia z tego szkolenia. Ostatniego dnia – podczas 
egzaminów – spytałem instruktora czy mogę 
zdawać jako pierwszy, a później wykonać kilka 
zdjęć. Otrzymałem zgodę. Postanowiłem zrobić 
zdjęcia w taki sposób, żeby nie było widać, że 
to są ćwiczenia w basenie. Chciałem pokazać 
atmosferę, jaka może być w tak zwanym 
realu, w sytuacji awarii śmigłowca na morzu. 
Użyłem matrycy wysokiej czułości, ponieważ 
było symulowane tonięcie śmigłowca w nocy, 
podczas deszczu i burzy, przy minimalnym 
oświetleniu. 

Posiada pan również wiele nagród spor-
towych.

Najwięcej nagród sportowych mam w wie-
loboju sprawnościowym pilota. Była to naj-
bardziej prestiżowa dyscyplina sportu 
wśród lotników. Ten wielobój jest połącze-
niem kilku dyscyplin sportowych: strzelania 
z broni palnej – w tym wypadku z broni oso-
bistej, ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczeń na 
drążku i pływania. Kiedyś był bieg na dystan-
sie 1000 metrów – potem zastąpiony biegiem 
na orientację. Obecnie konkurencja ta została 
mocno zmodyfikowana i dostosowana do 
standardów NATO. 

Jakie ma pan plany na przyszłość po 
zakończeniu służby?

Zamierzam założyć stowarzyszenie miłoś-
ników śmigłowca Mi-14, a celem stowarzy-
szenia będzie pozyskanie jednego śmigłowca 
tego typu – po zakończeniu przez niego służ-
by w powietrzu – by pozostał w Darłowie, 
gdzie przesłużył prawie czterdzieści  lat. 
Oczywiście, będę dalej fotografował, chociaż 
myślę o zmianie dziedziny fotografii – może 
przyroda, może makrofotografia, a może jesz-
cze coś innego. Zakup własnego drona może 
trochę wypełni lukę w lataniu. Ze sportu – to 
tenis ziemny i bieganie, ale wyłącznie na 
poziomie amatorskim. Jeśli starczy czasu, 
wrócę też do gry w szachy i do jogi. 

Jaki miał pan sposób na sukces?

Ciężki, systematyczny trening fizyczny 
i trening jogi. Psychika to potężne pokłady 
możliwości, które mogą znacznie poprawić 
lub obniżyć końcowy wynik. Jako człowiek 
działałem prawie jak maszyna, tak bez uczuć, 
a przecież uczucia – tak naprawdę – różnią 
nas od maszyn. Silnie odczuwamy zarówno 
radość jak i smutek, miłość oraz nienawiść. 
Na tym polega właśnie całe piękno naszego 
człowieczeństwa.

Kpt. mar. rez. pil. KAZIMIERZ 
MAJCHRZAK jest absolwentem Szkoły 
Chorążych Wojsk Lotniczych w Dęblinie, 

którą ukończył w 1982 roku. Całe 
zawodowe życie związał z lotnictwem 

morskim w Darłowie. Jako 
doświadczony pilot, wielokrotnie 

uczestniczył w konferencjach krajowych 
i zagranicznych, przygotowujących 

ćwiczenia i treningi w ramach struktur 
narodowych i sojuszniczych. W 2007 roku 
ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 

Posiada mistrzowską klasę pilota 
i zakończył służbę z ogólnym nalotem 
ponad 3060 godzin, wylatanych za 
sterami śmigłowców – w tym ponad 

2900 godzin pilotując śmigłowce ZOP 
typu Mi-14PŁ i śmigłowce ratownictwa 

morskiego typu Mi-14PŁ/R. Jest pilotem 
doświadczalnym z uprawnieniami 

instruktorskimi. W 2010 roku został 
wyróżniony tytułem „Pilot Roku”, 

a w 2015 roku tytułem „Zasłużony Pilot 
Wojskowy”. Jest również uznanym 

fotografem lotniczym. Jego mistrzowskie 
fotogramy – na których oddaje 

codzienność lotnictwa morskiego – były 
wielokrotnie nagradzane. Swoje prace 
wystawiał także w Danii i Niemczech.

Żegnając się z mundurem lotnika 
morskiego, 6 lipca wykonał swój ostatni – 

pożegnalny lot śmigłowcem Mi-14PŁ. 
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Przebudowa 4 z 6 fregat rakietowych 
typu Adelaide – w ramach programu 
SEA 1390 – uczyniła z nich prak-
tycznie nowe jednostki, zdolne do 

zwalczania statków powietrznych na dalekim, 
średnim i bliskim dystansie. Obecnie jednostki 

te są wycofywane z linii na rzecz dużo 
większych niszczycieli AWD typu Hobart, 
aczkolwiek dwie ostatnie fregaty – HMAS 
„Melbourne” (FFG-05) i HMAS „Newcastle” 
(FFG-06) – nadal stanowią niezwykle ważne 
ogniwo sił nawodnych RAN, czego dobitnym 
przykładem był udział tej pierwszej w presti-
żowych manewrach międzynarodowych 
o kryptonimie RIMPAC 2018.

Ewolucja fregat
Kompleksowo przebudowane jednostki typu 

mod. Adelaide służą głównie do obrony przeciw-
lotniczej, natomiast do zwalczania okrętów 
podwodnych RAN wykorzystuje przede 
wszystkim fregaty rakietowe typu ANZAC. 
Zbudowano je w oparciu o zmodernizowany 

niemiecki projekt MEKO 200, przy współ-
pracy Australii i Nowej Zelandii. Od 1996 roku 
do służby weszło dziesięć okrętów – z czego 
osiem w RAN i dwa w Royal New Zealand 
Navy. Ciekawostką jest, że nazwa typoszeregu 
pochodzi od australijsko-nowozelandzkiego 
korpusu ANZAC, walczącego podczas I wojny 
światowej, a nie – jak to zwykle bywa – od 
pierwszej jednostki z serii. Dzięki modułowej 
konstrukcji, fregaty są łatwe w modernizacji. 
Pozwala to na dozbrajanie ich – dosłownie – 
na bieżąco. Jednak szybko okazało się, że 
fregaty typu ANZAC (podobnie jak nieco tylko 
większe typu mod. Adelaide) są dla RAN 
jednostkami zbyt małymi. Ich stosunkowo 
niewielka wyporność (ok. 3600 ton) została 
niemal całkowicie spożytkowana, co zamknęło 
drogę dalszym modernizacjom. W związku 
z tym, ogłoszono przetarg na kolejną genera-
cję fregat wielozadaniowych, z naciskiem 
położonym na ZOP.

Współczesna Royal Australian Navy odgrywa dużą rolę w rejonie Azji i Pacyfiku. Znacząca jest jej 
obecność na Oceanie Indyjskim. Naczelne dowództwo mieści się w  Kwaterze Głównej Marynarki (Naval 
Headquarters − NHQ) w Canberze. Podlegają mu dwa dowództwa− operacyjne floty (Fleet Command) 
i administracyjne (System Command). Dowódcą Royal Australian Navy jest wiceadm. Tim Barrett, 
a funkcję dowódcy floty (Commander Australian Fleet) pełni kadm. Stuart Mayer.

Fregata rakietowa HMAS „Melbourne” 
(FFG-05) wzięła udział w największych 
manewrach na Pacyfiku RIMPAC 2018

CZĘŚĆ 2

Potęga morska z antypodów
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Fregata rakietowa HMAS „Newcastle” (FFG-06) wchodzi do amerykańskiej bazy 
w Pearl Harbor na Hawajach. Na drugim planie widać pancernik USS „Missouri” 

BB-63 (typu Iowa). Australijska fregata należy do czterech  jednostek typu Adelaide, 
które poddano gruntownej modernizacji (zakończonej w 2011 roku) w ramach 

programu SEA 1390. Obejmowała ona wymianę lub unowocześnienie systemów 
radioelektronicznych i przystosowanie fregat do strzelania nowoczesnymi rakietami, 

takimi jak: RIM-66 SM-2MR Block IIIA, RGM-84 „Harpoon 2” oraz RIM-162 ESSM, 
a także wdrożenie nowego oprogramowania do okrętowych systemów dowodzenia 
i zarządzania walką ADACS (Australian Distributed Architecture Combat System). 

Całkowity koszt przebudowy okrętów osiągnął niebagatelną kwotę 1,46 miliarda AUD, 
czyli blisko 4,2 miliardy PLN.
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starcie i lądowaniu (np. F-35 „Lighting II” – 
Australia dysponuje tymi futurystycznymi 
maszynami od 2014 roku). Sam fakt posiada-
nia sporych okrętów lotniczych jest w Australii 
czymś zupełnie nowym – dotąd RAN nie 
użytkował tej klasy jednostek. Mają długość 
całkowitą niemal 231 m, szerokość 32 m, a ich 
zanurzenie (przy wyporności normalnej) sięga 
7,1 m. Napęd stanowi pojedyncza turbina 
gazowa GE LM-2500 i dwa silniki wysoko-
prężne MAN 16V32/4 w układzie CODAG 
(COmbined Diesel And Gas). 

Na okrętach znajduje się dok dla czterech 
barek desantowych LLC – o wyporności 120 ton 
każda, a w hangarach i na pokładzie może sta-
cjonować do 18 dużych statków powietrznych. 
Obecnie są to wyłącznie śmigłowce, gdyż 
RAN nie dysponuje typowym lotnictwem 
morskim, na wzór US Navy. Mogą to być 
maszyny MH-90R, S-70B „Seahawk” lub 
Eurocopter EC135 i Bell 429. Poza tym, okręty 
mogą transportować ok. 110 pojazdów o różnym 
przeznaczeniu i 1046 żołnierzy (maks. 1600). 
Uzbrojenie obronne potraktowano trzecio-
rzędnie, aczkolwiek jest ono nowoczesne. 
Składa się z: wyrzutni celów pozornych „Nulka”, 
trzech zestawów przeciwrakietowych Mk-15 
„Phalanx” Block 1B, czterech  zestawów arty-

leryjskich kal. 25 mm Rafael „Typhoon” oraz 
sześciu stanowisk wielkokalibrowych karabi-
nów maszynowych kal. 12,7 mm. 

Oprócz okrętów desantowych-doków, fregat 
oraz okrętów podwodnych, RAN posiada cał-
kiem pokaźne siły lekkie. Tworzy je trzynaście 
dużych (ponad 300-tonowych) okrętów patro-

B A N D E R A

Konkurs wygrała brytyjska firma BAE 
Systems, która podpisała z Australią kontrakt 
stulecia (wart ok. 25,8 mld USD) na budowę 
9 fregat wielozadaniowych nowej generacji. 
Jednostki typu Hunter zostaną oparte o zmo-
dyfikowany brytyjski projekt GCS (ang. Global 
Combat Ship), który wcześniej posłuży jako 
baza do budowy jednostek Type 26 dla Royal 
Navy, jednak ich wyposażenie i uzbrojenie będzie 
zmienione – oparte na systemach amerykań-
skich i australijskich. Nowy projekt został 
w pełni dostosowany do potrzeb RAN. 

Długość okrętów wyniesie prawie 150 m, 
wyporność normalna wzrosła z pierwotnych 
6900 ton do ponad 8800 ton (bojowa zapewne 
przekroczy 9000 ton – co wielkością odpowia-
da pierwszym krążownikom ciężkim z II wojny 
światowej), a załoga będzie liczyć 180 osób. 
Napęd – w układzie CODLAG – będzie zło-
żony z turbiny gazowej Rolls-Royce MT30, 
czterech silników wysokoprężnych MTU 
i dwóch silników elektrycznych, zapewniając 
prędkość ponad 27 węzłów i zasięg operacyj-
ny ponad 7000 mil morskich (przy prędkości 
marszowej 15 węzłów, jednostki osiągną 
zasięg ponad 11000 mil morskich). 

Australijskie okręty otrzymają wielofunk-
cyjny radar CEAFAR 2 z antenami AESA 
(aktywnego elektronicznego skanowania fazo-
wego), zintegrowany z amerykańskim syste-
mem AEGIS. Z kolei ten zostanie wpięty 
w system dowodzenia 9LV CMS, dostarczony 
przez Saab Australia. Fregaty zostaną wyposa-
żone w kompleksowy system hydroakustyczny, 
w tym: wielofunkcyjny sonar kadłubowy 
S2150, sonar holowany o zmiennej głębokości 
zanurzania S2087, wyrzutnie torped oraz han-
gar z lądowiskiem dla śmigłowca pokładowego 

stanowią w RAN zupełnie nową jakość. 
Przede wszystkim są to bardzo nowoczesne 
jednostki, które dopiero niedawno znalazły 
się w linii (po 2014 roku). Dysponują dużym 
pokładem lotniczym z rampą startową (zwaną 
„sky-jump”), który umożliwia im operowanie 
z samolotami o krótkim rozbiegu lub pionowym 

MH60R „Seahawk” i bezzałogowego statku 
powietrznego (lub drugiego MH60R). 

Mimo że głównym zadaniem nowych fre-
gat będzie zwalczanie okrętów podwodnych, 
to otrzymają one również potężny zestaw 
uzbrojenia przeciwlotniczego. Tworzyć go bę-
dzie wielokomorowy (4 x 16) zestaw wyrzutni 
pionowych Mk-41 VLS do pocisków SM-2 
Block IIIB i ESSM oraz uniwersalna armata 
morska kal. 127 mm (5”) L/54 Mk-45 Mod 4. 
Ponadto, okręty otrzymają dwie cztero-
prowadnicowe wyrzutnie do rakiet przeciw-
okrętowych najnowszej generacji. Co więcej, 
kompleks wyrzutni Mk-41 będzie w stanie 
strzelać także pociskami przeciwbalistycznymi, 
takimi jak SM-3 i SM-6 oraz rakietami ma-
newrującymi RGM-109 „Tomahawk”, o ile 
RAN uzyska zgodę Stanów Zjednoczonych  
na ich zakup. Całości dopełnią aktywne 
wyrzutnie przeciwtorpedowe oraz systemy 
obrony bezpośredniej – takie jak: „Nulka” 
i Mk-15 „Phalanx” Block 1B oraz dwa zestawy 
kal. 30/40 mm „Bushmaster II”. 

Okręty desantowe-doki
Dwa duże, bo ponad 30000-tonowe, okręty 

desantowe-doki typu Canberra (plus starszy 
i nieco mniejszy HMAS „Choules” L100) 
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Okręt podwodny typu Collins podczas 
ćwiczeń ze śmigłowcem ZOP (w tym 
wypadku jest to MH-60 „Seahawk”)

lowych typu Armidale, sześć niszczycieli min 
typu Huon, sześć okrętów hydrograficznych 
typu Leeuwin i Paluma oraz dwie małe łodzie 
patrolowe typu Cape. Ponadto, w skład sił mor-
skich Australii wchodzą dwa duże zaopatrze-
niowce floty – HMAS „Sirius” (47000 ton) 
i HMAS „Success” (19000 ton). Dodatkowe 
wsparcie z powietrza zapewniają samoloty 
rozpoznawcze Bombardier „Dash 8”. RAN 
dysponuje również siłami specjalnymi: dwoma 
pododdziałami płetwonurków (Clearance 
Diving Teams), specjalizującymi się w działa-
niach przeciwminowych, rozpoznawczych i anty-
terrorystycznych. Operacyjnie oddziały te 
zostały użyte podczas wojny wietnamskiej 
i obydwu wojen w Zatoce Perskiej.

Silent service
Przez wiele lat siły podwodne Królewskiej 

Australijskiej Marynarki Wojennej składały 
się z sześciu okrętów podwodnych z napędem 
konwencjonalnym typu Oxley II, w istocie 
należących do brytyjskiego typu Oberon. Wy-
budowano je w Szkocji, w latach 1960-1970. 
Choć były to konstrukcje powszechnie uznawa-
ne za bardzo udane (łącznie powstało aż 
27 okrętów, dla pięciu różnych krajów), to 
bardzo szybko zaczęły być przestarzałe. Swoimi 

rozwiązaniami technologicznymi – w dużej 
mierze – bazowały bowiem na niemieckim 
typie XXI z końca II wojny światowej. Podob-
ne okręty wybudowali Rosjanie – typu 641, 
znanego w NATO jako Foxtrot. Jednak 
brytyjski Oberon bił tę konstrukcję pod wzglę-
dem nowoczesności oraz jakości systemów 
obserwacji technicznej. Okręty podwodne tego 
typu były pierwszymi, w których na szeroką 
skalę zastosowano tworzywa sztuczne oraz 
lekkie stopy aluminium. Uzbrojono je 
w torpedy typu Tigerfish, których zapas wy-

Sześć okrętów podwodnych typu Collins 
obecnie stanowi podstawę sił podwodnych 
Royal Australian Navy (RAN). Jednostki te,
w dużym stopniu, bazują konstrukcją na 
szwedzkim typie Västergötland (A17), a obecnie – 
po modernizacjach – potencjałem zbliżyły się 
do jeszcze nowszego typu Gotland (A19). Są 
to bardzo nowoczesne, wielozadaniowe okręty, 
które jednak nie miały szczęścia w począt-
kowym okresie służby. Australijskie „Collinsy” 
były targane bezustannymi awariami napędu 
i/lub problemami technicznymi, związanymi 
z integracją systemów bojowych. W rezultacie, 
gotowość bojową osiągnęły dopiero wiele lat 
po oficjalnym podniesieniu bandery.

Początkowa awaryjność australijskich okrętów 
podwodnych nie wynikała z rozwiązań przy-
jętych w szwedzkich zakładach Kockums 
(obecnie Saab Kockums). Była efektem sprzecz-
nych ze sobą wymagań, postawionych przez 
stronę zamawiającą (RAN). Dopiero w połowie 
2013 roku przedstawiciele Australian Sub-

Projekt uniwersalnych okrętów 
desantowych-doków typu Canberra 

oparto na hiszpańskim projekcie Juan 
Carlos I. Te ponad 30000-tonowe 

olbrzymy stanowią poważne 
wzmocnienie RAN i oferują możliwości 
porównywalne z lekkimi lotniskowcami

nizacji, w tym jedną kompleksową, jednak 
dalsze inwestowanie w nie stało się już nie-
opłacalne. Podjęto decyzję o zamówieniu 
nowych okrętów podwodnych, które miały 
zastąpić jednostki typu Oxley II.

nosił 20 sztuk. Charakteryzowały się bardzo 
małą emisją szumów, dzięki czemu jeszcze 
w latach 80. ubiegłego wieku uznawano je za 
najcichsze jednostki o napędzie klasycznym.

Okręty te, z powodzeniem, służyły w RAN 
aż do lat 90. W tym czasie przeszły szereg moder-

Wnętrze GSD na okręcie podwodnym 
typu Collins. Zwraca uwagę wysoki 
komfort pracy załogi, która nie 
doświadcza klasycznej „ciasnoty” 
znanej ze starszych jednostek

marine Consortium (ASC) ogłosili, że podczas 
gruntownej modernizacji (Through Life Sup-
port) wyeliminowano wszystkie problemy, 
z jakimi borykały się załogi okrętów podwod-
nych typu Collins. W chwili obecnej jednostki 
te spełniają pokładane w nich nadzieje i są 
uważane przez ekspertów za w pełni dojrzałą 
konstrukcję. Są niezwykle ciche, mają duży 
zasięg operacyjny i są uzbrojone – dosłownie – 
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„po zęby”. Warto nadmienić, że „Collinsy” 
dysponują najpotężniejszym i najbardziej za-
awansowanym (obok brytyjskich jednostek 
typu Trafalgar i Astute) uzbrojeniem torpedo-
wym na świecie.

tury własnemu przemysłowi, otrzymano 
(ostatecznie) sześć wartościowych, groźnych 
okrętów podwodnych.

Co więcej, mimo planowanego zamówienia 
dwunastu nowych okrętów podwodnych – na-
leżących do zmodyfikowanego francuskiego 
typu Barracuda – nic nie wskazuje na to, by 

gotowość bojową, jasne staje się, że mamy tu 
do czynienia z okrętami zaledwie kilkuletnimi.

Dowództwo RAN oficjalnie podkreśla, że 
nie zamierza rezygnować z okrętów podwod-
nych typu Collins co najmniej do czasu wpro-
wadzenia nowych jednostek tej klasy na 
początku lat 30. tego wieku. Oznacza to, że będą 

kośćcem sił podwodnych RAN jeszcze przez 
wiele lat. Również wątpliwe jest, że szybko 
zastąpią je zmodyfikowane francuskie Barra-
cudy. Dowództwo US Navy już poddaje 
w wątpliwość, czy będzie zainteresowane 
podpięciem nowych okrętów tej konstrukcji 
do – na przykład – systemu grup lotniskowco-
wych, operujących na Pacyfiku („Collinsy” są 
z nimi w pełni kompatybilne i często wspólnie 

operują). Ponadto, dla okrętów podwodnych 
typu Collins są przygotowane kolejne pakiety 
modernizacyjne, mające utrzymać ich status – 
jednych z najlepszych jednostek w swojej 
klasie na świecie – jeszcze przez wiele lat.

Oparte na brytyjskim projekcie oraz 
amerykańskim uzbrojeniu, wielkie 

fregaty rakietowe typu Hunter stanowią 
w Australii okrętowy kontrakt stulecia – 
projekt i budowa dziewięciu jednostek 

pochłonie co najmniej 35 mld USD

OKRĘT PODWODNY HMAS „RANKIN” (SSG-78) 
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność nawodna – 3150 t; wyporność podwodna – 3462 t; długość – 77,4 m; 

szerokość – 7,8 m; zanurzenie (na powierzchni) – 7 m; napęd – silnik elektryczny Jeumont Schneider; trzy agregaty Jeumont Schneider 
(440 V) zasilane trzema 18-cylindrowymi silnikami wysokoprężnymi Island-Hedemora HV V18b/15Ub (VB210); cztery zespoły baterii 

akumulatorów ołowiowo-kwasowych; hydrauliczny pomocniczy system napędowy MacTaggart Scott DM 43006; 1 linia wału śrubowego; 
siedmiołopatowa, wolnoobrotowa śruba kompozytowa; nominalna moc napędu głównego – 5371 kW; nominalna moc napędu pomocniczego – 

75 kW; prędkość maksymalna (nawodna) – 10 węzłów; prędkość maksymalna (podwodna) przy mocy nominalnej – 21 węzłów; prędkość 
maksymalna (podwodna) przy pełnej mocy – ponad 21 węzłów; prędkość operacyjna (podwodna) – utajniona (prawdopodobnie 4-6 węzłów); 

zasięg operacyjny w położeniu nawodnym – 11500 mil morskich (przy prędkości 10 węzłów); zasięg operacyjny w położeniu podwodnym 
(z wykorzystaniem chrap) – 9000 mil morskich (przy prędkości 10 węzłów) lub 32 mile morskie (na akumulatorach, przy prędkości 

21 węzłów); autonomiczność (standardowa) – 70 dób; operacyjna głębokość zanurzenia – 300 m; maksymalna (bezpieczna) głębokość 
zanurzenia – utajniona (prawdopodobnie o 4/7 większa od głębokości operacyjnej); systemy radioelektroniczne i hydroakustyczne – 

zmodyfikowany, zintegrowany system Raytheon/Lockheed Martin CCS Mk-2 (AN/BYG-1), w składzie – wielofunkcyjna (aktywno-pasywna) 
stacja hydroakustyczna Thomson Sintra Scylla, dwie burtowe pasywne stacje hydroakustyczne Thomson Sintra Scylla, holowana pasywna 

stacja hydroakustyczna Allied Signal TB-23 (SHORT-TAS), detektor min, radar obserwacji nawodnej Kelvin Hughes Type 1007, systemy WRE 
Condor CS-5600 i EDO Argo Systems AR-740US, aktywny system WRE (2 x SSDE Strachan and Henshaw – prawdopodobnie z celami 

pozornymi Type 2066); peryskopy – wachtowy (obserwacyjny) Thales CK043 i bojowy – Thales CH093, systemy NTDS Link-11, a także – ESM, 
GPS, RDF (Kelvin Hughes Type 1007), SAWS i SATCOM; uzbrojenie – 6 wyrzutni torped kal. 533 mm (z zapasem 22 środków ogniowych – 

torped Mark 48 Mod 7 ADCAP/CBASS i/lub rakiet UGM-84C Harpoon Block 1B lub 44 min Mark III Stonefish); załoga – 58 osób

Ostatecznie, „Collinsy” kosztowały australij-
skiego podatnika ok. 20% więcej niż pierwot-
nie zakładano. Program ich budowy mocno 
napsuł krwi wszystkim zainteresowanym 
stronom. Czy było warto? Zdaniem dowódz-
twa Royal Australian Navy – jak najbardziej. 
Pomijając zebranie bezcennego doświadczenia 
podczas budowy i modernizacji tak skom-
plikowanych jednostek oraz nabicie koniunk-

„Collinsy” miały odejść w cień. To bardzo 
nowoczesne i – w zasadzie – zupełnie nowe 
okręty. Biorąc pod uwagę ile czasu spędziły 
w dokach i halach montażowych na moderni-
zacjach oraz kiedy realnie uzyskały pełną 
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Sytuacja nie przedstawiała się jednak 
za dobrze. Przede wszystkim wie-
dziano już, że cztery niszczyciele zo-
stały zniszczone lub wyłączone z walki 

i na placu boju zostały wyłącznie oba okręty 
liniowe. Nie mając należytej obstawy sił lek-
kich, należało szczególnie uważać na ataki 
torpedowe nieprzyjaciela. Na dodatek, widocz-
ność była zerowa, a bliskość lądu tworzyła fał-
szywe echa na radarach obserwacyjnych. Co 
prawda, na USS „South Dakota” złapano 
przez chwilę kontakt z odchodzącymi siłami 
lekkimi kadm. S. Hashimoto – amerykański 
pancernik oddał w tym kierunku trzy niecel-
ne salwy z artylerii głównej – jednak przeciw-
nik szybko zniknął z ekranów radarów. 

Z przepaską na oczach
Około godziny 00.25, na obu pancernikach 

złapano kontakt z trzech kierunków. Były to – 
jak się później okazało – siły główne (z pancer-
nikiem „Kirishima”) wiceadm. N. Kondo, siły 
lekkie kadm. M. Kimury oraz niszczyciele 
kadm. S. Hashimoto – które zawróciły i po-
nownie szykowały się do ataku. Główny dalo-
celownik Mk-38 z radarem Mk-3 pancernika 
USS „Washington” został naprowadzony na 
największe echo i rozpoczął śledzenie celu. 
Z kolei dowódca USS „South Dakota” rozka-
zał rozdzielić ogień artylerii – wieże nr 1 i nr 2 

wzięły na cel (znajdujący się 11,9 km przed 
dziobem) krążownik lekki „Nagara”, a wieżę 
rufową naprowadzono na jednostki Hashimoto. 

Wówczas na pokładzie amerykańskiego 
pancernika doszło do tragedii. O godzinie 
00.33 ogólna awaria zasilania niemal całko-
wicie pozbawiła okręt prądu. W jednej chwili 
przestały działać: wszystkie urządzenia kiero-
wania ogniem, większość przyrządów nawigacyj-
nych i łączności, wszystkie zdalne mechaniz-
my odpowiadające za naprowadzanie armat na 
cel. Wieża nr 3 oddała tylko jedną salwę, 
a dziobowe odpaliły dwukrotnie (oczywiście 
bez udziału dwóch armat kal. 406 mm – 
uszkodzonych w bitwie pod Santa Cruz) i na 
dodatek nie udało się określić miejsca upadku 
pocisków (celem był – prawdopodobnie – 
krążownik lekki „Sendai”). Za awarię była 
odpowiedzialna wada fabryczna automatycz-
nych wyłączników firmy General Electric, które 
miały tendencję do samoczynnego otwierania 
się pod wpływem wstrząsów i wibracji. Obsada 
elektrowni okrętowej szybko uporała się z proble-

mem, odizolowując obwody uszkodzone w wy-
niku spięć, jednocześnie zabijając wyłączniki 
„na głucho” (wbrew wszelkim procedurom). 

Chwilowa utrata energii elektrycznej nie miała 
większego znaczenia dla gotowości bojowej 
pancernika (ostatecznie wyłączone z działania 
zostały jedynie dwa lewoburtowe stanowiska 
artylerii średniej kal. 127 mm), ale spowodo-
wała zamieszanie, wstrzymanie ognia i – co 
gorsza – błąd w nawigacji. Podczas gdy flago-
wy USS „Washington” minął płonące szczątki 
USS „Preston” prawą burtą, to idący za nim 
USS „South Dakota” niespodziewanie okrą-
żył je bakburtą, przez co zaczął zbliżać się do 
Japończyków, a w dodatku został oświetlony 
przez płomienie. Jakby tego było mało, po od-
daniu salwy z wież nr 1 i nr 2, z powodu 
wstrząsu i kolejnych spięć wysiadł radar ob-
serwacji nawodnej oraz żyroskopy. By dopeł-
nić czarę goryczy, podmuch wystrzału armat 
wieży nr 3 zapalił – znajdujący się na jednej 
z dwóch katapult – samolot rozpoznawczy 
OS2U-3 „Kingfisher”. Nim na dobre zaczął się 

Z pokładu obu amerykańskich pancerników widziano dramat niszczycieli – idących w znacznym 
oddaleniu z przodu. Ciemności nocy oraz przekłamywanie danych przez radary nie pozwalały jednak 
na podjęcie szybkich działań. Okręty liniowe zwiększyły prędkość do 26 węzłów, przechodząc wkrótce 
tuż obok płonących szczątków USS „Preston”. Okręt flagowy minął je prawą burtą (w ten sposób 
unikając oświetlenia), w odległości zaledwie 180 metrów. To wówczas na pokładzie usłyszano 
nawoływania marynarzy z wody: „Washington”, bierz się za nich!

Potężne armaty kal. 406 mm (6") 
Mk-6 L/45 pancernika USS „South 

Dakota” – sfotografowane kilka 
miesięcy po bitwie pod Guadalcanal 

CZĘŚĆ 4

Druga bitwa pod Guadalcanal

Nocne starcie pancerników
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pocisków odłamkowo-zapalających, gdyż okręty 
japońskie szykowały się do zbombardowania 
lotniska Henderson Field i ich linie podawa-
nia amunicji były załadowane tego rodzaju 
amunicją. Musiano oddać po ok. 6-8 wystrza-
łów, by możliwa stała się zmiana amunicji.

Z pokładu flagowego „Atago” widziano jak 
pierwsze pociski trafiają w cel. Jeden z nich 
detonował – w spektakularny sposób – na nad-
budówce amerykańskiego pancernika. Uznano 
to za eksplozję amunicji przeciwlotniczej. 
Jednak wbrew japońskiemu optymizmowi, 
ciosy te nie wywarły na USS „South Dakota” 
najmniejszego wrażenia. Idea systemu opan-
cerzenia „all or nothing” (wszystko albo nic) 
sprawdziła się doskonale – amerykański 
okręt liniowy okazał się nie do ugryzienia dla 
Japończyków. Pogłębiły się jednak problemy 
z układami kierowania ogniem, bowiem 
japońskie pociski uszkodziły lekko chronione 
dalocelowniki i biegnące w nich przewody 
kablowe. Obiektywnie trzeba przyznać, że 
USS „South Dakota” miał niezwykłego pecha 
podczas tego starcia – w wyniku japońskiego 
ostrzału przestało działać 5 z 7 dalocelow-
ników i sprzężone z nimi radary artyleryjskie 
(dla porównania, większość zagranicznych 
pancerników miała zaledwie 2, góra 3 dalo-
celowniki artylerii głównej i niezwykle rzadko 
zdarzało się, by w walce uszkodzono choćby 
jeden z nich). 

Okręty japońskich sił głównych ostrzeliwu-
jąc – niemal bezkarnie – „oślepiony” pancernik, 
w pewnym momencie znalazły się na kursie 
kolizyjnym z zespołem kadm. Kimury. W związ-

ku z tym, obie grupy jednostek 
zostały zmuszone do wykonania 
manewrów unikowych. Przerwano 
również ogień, w konsekwencji 
czego na chwilę utracono kontakt 
z USS „South Dakota”. Amerykań-
ski pancernik o godzinie 00.56 
wykonał zwrot, wracając na swój 
oryginalny kurs. Na nieszczęście, 

manewr ten sprawił, że okręt – w całej okaza-
łości – ukazał się obserwatorom z krążownika 
ciężkiego „Atago”. W jednej chwili padły 
komendy otwarcia ognia. O godzinie 01.01 
„Atago” oświetlił reflektorami Amerykanina, 
a japońskie niszczyciele odpaliły w jego stronę 
ponad 30 torped Type 93 kal. 610 mm. 
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W stronę pierwszego z nich poszybowały 
pociski kal. 127 mm z artylerii średniej, a w kie-
runku drugiego odpalono 3 salwy z armat 
artylerii głównej kal. 406 mm. Japończycy 
natychmiast wyłączyli reflektory 
i – stawiając zasłonę dymną – za-
częli się oddalać. Na pokładzie 
USS „South Dakota” odebrano to 
jako poważne uszkodzenie jednego, 
a może nawet dwóch jednostek nie-
przyjaciela. W praktyce, był to ma-
newr zmylający, bowiem jednostka 
amerykańska była już namierzana 
przez ciężką artylerię sił głównych (z pancerni-
kiem „Kirishima” i flagowym krążownikiem 
ciężkim „Atago” na czele) wiceadm. N. Kondo.

Pod ostrzałem
Dzięki oświetleniu celu, wiceadm. N. Kondo 

wiedział już, że ma do czynienia z dużą jed-
nostką nieprzyjaciela (choć nadal były kłopoty 
z klasyfikacją). W raporcie kontakt oznaczono 

(co było błędem, bowiem USS „Washington” 
należał do nowszego typu North Carolina). 
Dowódca japońskiego pancernika „Kirishima” 
kmdr Sanji Iwabuchi, nie zwlekając, rozkazał 

otworzyć ogień. Jako pierwsze zaczęły strze-
lać (ok. godziny 00.52) armaty artylerii średniej 
kal. 152,4 mm, uzyskując przynajmniej dwa 
trafienia. Chwilę później dołączyła artyleria głów-
na, z bardzo udanymi armatami kal. 356 mm. 
Niestety, pierwsze salwy odpalono z użyciem 

palić, kolejna salwa zdmuchnęła za burtę obie 
maszyny, a trzecią (stojącą między katapultami, 
bezpośrednio na pokładzie) po prostu roze-
rwała na strzępy. Te spektakularne fajerwerki 
na pokładzie – w połączeniu z oświetleniem 
przez płonące szczątki USS „Preston” – spo-
wodowały, że pancernik USS „South Dakota” 
objawił się Japończykom w całej okazałości 
(w blasku świateł, niczym aktor na scenie).

Idąc dalej „po omacku” USS „South Dakota” 
oddał jeszcze dwie salwy z armat kal. 406 mm 
w kierunku płonącego niszczyciela „Ayanami”, 
który był – de facto – jedynym przeciw-
nikiem, jakiego w zaistniałej sytuacji można 
było dojrzeć. Według obserwatorów, japoński 
okręt eksplodował (pociski z pancernika naj-
prawdopodobniej przypieczętowały jego los). 
Niestety, w tamtym czasie wokół okrętu linio-
wego zaczęły rozrywać się pierwsze japoń-
skie pociski, pochodzące z obu grup okrętów 
należących do sił lekkich kadm. Hashimoto 
i kadm. Kimury. Amerykański pancernik został 
dodatkowo oświetlony przez reflektory – naj-
pierw z krążownika lekkiego „Sendai”, a na-
stępnie z krążownika lekkiego „Nagara”. 

SCHEMAT USZKODZEŃ PANCERNIKA USS „SOUTH DAKOTA” (BB-57)

Wiceadm. Willis Augustus Lee jr. 
na pokładzie USS „Washington” – okrętu 

flagowego 6. Dywizjonu Pancerników

później jako „pancernik nowego typu”. Co 
więcej, obserwatorzy meldowali o podejrze-
niu, że towarzyszy mu druga jednostka tej 
klasy – prawdopodobnie typu New Mexico 

Japoński krążownik liniowy „Kirishima” 
po gruntownej modernizacji w 1932 roku
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widać, jak z nieopierzonych majtków wyrośli 
świetni oficerowie. Wprawdzie nie wszyscy, 
bo część – kierując się innymi niż akademic-
kie racjami – w różnych momentach wybrała 
inną niż marynarska drogę życiową.

Ceremoniał podniesienia bandery zawsze, 
w każdym porcie, był okazją do wcześniejszej 
wymiany poglądów o poprzednim dniu, 
a przede wszystkim nocy, wszak większość 
„postojowych dni” mili gospodarze starali się 
wypełnić przyjemnościami (oczywiście w ich 
mniemaniu). A to mecz w „nogę” w Kapsztadzie, 
grany w deszczu – a my tylko w okrę-
towych „adidasach”, czy też wycieczka 
w australijski interior po upojnym – 
dosłownie i w przenośni – wieczorze, 
zorganizowanym przez Polonię 
w Sydney. W trakcie owej wycieczki 
większość załogi dzielnie starała się 
utrzymywać powieki w górnym poło-
żeniu, a organizm – bezgłośnie krzy-
cząc – domagał się czegoś mokrego 
i najlepiej zimnego. Wreszcie słynne 
Rio de Janeiro i pierwsza próba po-
znania tamtejszych uroków nocnego, 
portowego życia.

Po podniesieniu bandery tradycyjna 
kawa w mesie, z udziałem starszyzny 
okrętowej, natomiast młodzież zagłębia 
się w swoje kubryki – deliberując, czy 
dziś koje pomieściłyby ich zwiększone 
cielesne gabaryty? Ja także wpadam 
na moment do „126”, by popatrzeć na – 
cóż, nie mam w tym momencie inne-
go porównania – ten duży „znaczek 
pocztowy” o wymiarach 190 na 150, 
wyrażanych w centymetrach. Koje niby 
takie same, koce na nich także, ale za 
to zaskakuje brak MUR-ów podwie-
szanych nad kojami! To specjalne  
ubiory, mające ratować przed śmiercią 
w oceanicznych głębiach, więc nie raz 
i nie dwa – podczas treningowych 
alarmów do środków ratunkowych – 
przeżywaliśmy prawdziwe katusze przy 
ich zakładaniu. Dziwną sprawą było 
to, że dowódca okrętu zarządzał alarmy 
do środków ratunkowych przeważnie 
w tropiku, a po ich ekspresowym zało-
żeniu proponował, w tempie konduktu 
(nie powiem jakiego), spacer po trasie: 
pokład – zejściówka rufowa – koryta-
rzem do kubryka A (dziobowego) 
i zejściówką dziobową na pokład. Tak 
dwa lub trzy razy, by nasz pot zaczął chlupo-
tać w dolnej części nad podziw szczelnego 
kombinezonu.

Usiadłem na dolnej koi, bo górną zajmował 
wówczas młodszy stopniem Darek (ot, niepisana 
tradycja polskiej „navy”), zamknąłem oczy i od-
leciałem do czasów sprzed dwudziestu jeden lat.

Wczesne, poświąteczne, wtorkowe popołu-
dnie 18 kwietnia 1995 r. Może i pogodne, bo 

nie pada, a słoneczko – co i rusz wychylając 
się spoza gęstych krzaczastych chmurek – 
poprawia humory. Tradycyjna parada burtowa – 
stoi na deku 18 „morszczachów” załogi stałej 
(opływanej w każdych warunkach pogodo-
wych), a dalej 34 nieopierzonych podchorążych 
(już mocno wystraszonych morzem, czekają-
cym na nich za „główkami” gdyńskiego portu 
oraz – co widać – speszonych tłumem oficjeli 
i – jeszcze większym – żegnających ich 
rodzin). Na końcu my, pięcioro wykładowców 
Akademii Marynarki Wojennej, eufemistycz-

oraz lekarz Piotr – multifachowiec od całego 
człowieka (takie wszystko potrafiące pogoto-
wie lekarskie. Zszyć? OK. Wyrwać? Też. 
Zdezynfekować? Szybko. Przecież w morzu, 
w razie potrzeby, trudno natknąć się na jakiś 
ambulans medyczny czy pływający szpital. 
W wielu momentach Piotr pokazał, że sam 
Kaszpirowski mógłby się wiele nauczyć od 
jego chirurgicznych rąk).

Jednak sporym zaskoczeniem dla wielu na 
kei, popatrujących z lekkim niedowierzaniem, 
są dwie widniejące wśród nas „róże” – dum-

nie, a przy tym z lekką obawą spoglą-
dające w tłum: Nela – wykładowca 
przedmiotu zwanego wyższą matema-
tyką oraz „anglistka” Krysia. Obie na-
der zaskakująco pięknie komponują 
się w szyku. Tradycjonaliści nieco bu-
rzyli się, bo skąd kobiety na pokładzie 
okrętu. W ówczesnych czasach, obec-
ność płci zwanej – nie bez przyczyny – 
uroczą, była w polskich warunkach co 
najmniej herezją. 

Zaskakujący skład? Może dla obser-
watorów spoza Marynarki Wojennej, 
ale plan rejsu zakładał, że podchorążo-
wie na pokładzie okrętu szkolnego 
ORP „Iskra” będą robić końcówkę 
drugiego oraz trzeci semestr studiów na 
kierunku nawigacji. I to ze wszystkimi 
tego konsekwencjami – zaliczeniami, 
egzaminami itp.

Uczelnia pod żaglami? Można tę 
sytuację określić i tak, a historia pol-
skich żagli zna z przeszłości słynną 
„Szkołę pod żaglami”, której pomy-
słodawcą i wykonawcą był – w latach 
osiemdziesiątych XX wieku – znany 
żeglarz Krzysztof Baranowski. 

W naszym wypadku to bardziej 
skomplikowana kwestia, gdyż ekspery-
mentujemy jako pierwsi w historii 
naszej Akademii Marynarki Wojennej. 
Normalne i rutynowe wakacyjne czy 
(znacznie od nich krótsze) zimowe 
praktyki morskie podchorążych trwają 
nie więcej niż 50-55 dni, natomiast 
rejs powinien się zamknąć w trzystu. 
Dziesięć miesięcy w morzu, poza 
domem, bez bliskich. Skoro jednak, 
w 1987 roku, pokusiła się o taki rejs 
gdyńska Akademia Morska, to 
i naszą stać na ten wyczyn. 

A podchorążowie? Dla nich będzie 
to ciężka morska orka, bowiem naukę oraz 
zajęcia programowe trzeba było łączyć 
z wachtami i pracami okrętowymi. Ranna 
wachta, tak zwana świtówka, kończyła się 
o ósmej, a już o dziewiątej zaczynały się 
zajęcia. O czwartej po południu kolejna, cztero-
godzinna wachta... Otwieram oczy.

kmdr por. rez. Leszek Derlacz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Autor książki jest absolwentem Wyższej Szkoły 
Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie (obecnie AWFiS). 

Nadal jest czynnym nauczycielem akademickim 
i wychowawcą młodzieży. Pod żaglami ORP „Iskra”, 

dowodzonego przez kmdr. por. Czesława Dyrcza 
(późniejszego kontradmirała i rektora-komendanta AMW 
w latach 2007-2015), opłynął świat jako jeden z pięciu 

wykładowców AMW, mając pod opieką 34 podchorążych 
pierwszego roku. Podczas rejsu, trwającego od 18 kwietnia 

1995 r. do 10 lutego 1996 r., ORP „Iskra” zawinęła do 
19 portów w 12 krajach, w tym m.in. do: Santa Cruz na 

Teneryfie, Kapsztadu, Jakarty, Ujung Pandang, Melbourne, 
Buenos Aires i Rio de Janeiro. 

nie zwanych „dodatkowo zaokrętowanymi” 
(pewnie wydźwięk tych słów brzmi tak: być 
i nie przeszkadzać.). Męskie postaci to: Waldek – 
kierownik praktyk, Darek – fachowiec wyso-
kiej klasy od astronawigacji, ja – w charakterze 
dowodzącego podchorążymi, speca od wycho-
wania fizycznego i (co mnie samego począt-
kowo zastanawiało, wszak wpuść lisa do 
kurnika...) mającego w pieczy okrętową kasę 
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nagłe alarmy do żagli, by poskromić morder-
cze zapędy władcy mórz, a w południe mesowy 
nie wniesie do mesy wazy z zupą, w której 
prawo pierwszego zamieszania chochlą należy 
zawsze do „pierwszego po Bogu”. W środku 
nocy Maciek nie wyjmie też z pieca świeżo 
upieczonego chleba, którego domowy zapach – 
wędrując po okrętowych zakamarkach – 
ściągnie do pentry łasych na kromkę okręto-
wego chleba (palce lizać!) z masłem czy 
smalcem. Nie wrócą – chyba że tylko we wspo-
mnieniach – nocne roszady szachowe oraz 
z zapałem licytowane kolejne szlemiki czy 
szlemy. Od dziś pozostaną jedynie wspomnie-
niami, blednąc z każdym dniem i tygodniem, 
z każdym mijającym rokiem. 

Wróciliśmy wówczas do przestrzeni większej 
od tej, jaka była naszym udziałem podczas 
rejsowych dni. Ta okrętowa, mimo wszystko, 
przywoływała na myśl klatkę: pokład ograni-
czony relingami to nie więcej niż 42 metry 
wzdłuż i niecałe 10 metrów na śródokręciu. 
Pod pokładem: trzy kubryki – mieszczące, na 
piętrowych kojach, 34 podchorążych; jedna 
kabina załogowa – zwana „tramwajem”; kilka 
kabin oficerskich; dwie mesy – załogowa 
i oficerska oraz mnóstwo przestrzeni... do 
sprzątania. A ile metali do polerowania! 
Właśnie pod pokładem, w długie sztormowe 

O P O W I E Ś C I  Z  K U B R Y K A
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Pytasz o ostatni mój pobyt na „Iskrze”? Oj, dawno na niej nie byłem, ale też – jak wiesz – 
okazji z wiekiem robi się coraz mniej. Od tamtego, pamiętnego zejścia z jej pokładu w siarczyście 
mroźne, lutowe przedpołudnie 1996 roku, było jeszcze kilka sporadycznych – acz skromnych 
w formie i treści – spotkań. Dopiero po 20 latach, kiedy chłodny luty zawiewał – podobną jak 
wtedy – śnieżną krupą od Zatoki Gdańskiej, spędziłem nań dłuższy czas w towarzystwie tych 
samych, co niegdyś – ale opatrzonych nieco większą ilością zmarszczek – twarzy. Bezlitosny 
czas, uciekający za szybko dla ludzi nie tylko w moim wieku, zostawia w nas swoje znaki.

Mimo upływu lat, jest to nadal ten 
sam, darzony dużym sentymen-
tem, okręt. Na jego pokładzie, 
wówczas pokrytym zielonym 

korundem, z lodowym nadbagażem w „delfinia-
ku”, wróciliśmy na stare śmieci – po 300 dniach 
morskiej mordęgi. Dosłownej i siarczyście  rzeczy-
wistej. Do domu, do najbliższych i bliskich, do 
znajomych i... do nieco innej rzeczywistości. 

Innej? Nieco? Pewnie tak, bowiem tych 
trzysta dni nie tyle zmieniło Skwer Kościuszki 
i jego przyległości, co nas samych. Poznaliśmy 
ogrom oceanicznej wody – ze wszystkimi jej 
sztormowymi atrybutami. Widzieliśmy siebie 
i swoje reakcje w sytuacjach nierzadko skraj-
nych. Doświadczyliśmy gnębiącego duszę 
uczucia strachu i, wielokroć też, zwykłej – ludzkiej 
bezradności wobec szalejącego żywiołu. Nie-
którym przybyło siwizny, większości dzielności, 
a wszystkim – szacunku dla Posejdona. 
Patrząc wówczas na twarze podchorążych, 
widziałem już innych mężczyzn, niż ci chłop-
cy sprzed 10 miesięcy. Mężnieli na naszych 
oczach, a nieopierzone oseski zamieniły się 
w pełnoprawne – z lekkim przymrużeniem 
oka – wilki morskie.

Nieodzowne w manewrach portowych 
dzwonki i gwizdki dla wielu były wówczas  
ostatnimi. Nie będą budzić w środku nocy 

dni, toczyło się okrętowe życie i – jakby nie 
patrzeć – na tych kilkuset metrach kwadrato-
wych przez cały morski czas kłębiły się nasze 
emocje. Słowne zadry, nie tak rzadkie spory, 
żywe – czasami – dyskusje oraz ucieczki na 
emigrację wewnętrzną, kiedy na rejsowe twarze 
nie szło już spoglądać. Często zamknięci 
w kojach – będących dla każdego swoistym 
azylem i ściśle prywatną przestrzenią – ucie-
kaliśmy z okrętu myślami, częściej niż 
moglibyśmy przypuszczać wchodząc po trapie 
18 kwietnia 1995 roku. W dołujące duszę 
i ciało sztormowe dni – okrutnie traktowani 
przez oceany – myśleliśmy, jak dotrwać w całości 
do kolejnego dnia, bo na bardziej lotne marze-
nia wówczas nie było nas najnormalniej stać.

Obecny, lutowy poranek w porcie chłodny, 
bo trochę zawiewa. Może nawet i zimny, ale 
przecież nie tak mroźny jak tamten, pamiętny. 
Teraz tych kilka stopni mrozu nie przeszkadza 
w przyjęciu na pokładzie starej załogi z rejsu 
pod żaglami dookoła świata. Trema? Twarze 
starych zejmanów raczej jej nie pokazują – 
choć kto wie, co jest wewnątrz? Ten stan 
duszy bardziej widać po młodzieży, wówczas 
podchorążych. Szli w morze z imperaty-
wem – zdobywać morskie szlify bojem! 
A dziś – rękawy pełne galonowej „jajecznicy”, 
godne piastowanych stanowisk i po tym 

Gdzie ta koja wymarzona w snach
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Komisja Morska była pierwszym w Europie ministerstwem do 
spraw żeglugi. Opracowała artykuły morskie, które w dokładny 
i wszechstronny sposób określały zasady służby na okręcie. 

W 1568 roku król Zygmunt II 
August powołał Komisję Mor-
ską. Na jej czele stał kasztelan 
gdański Jan Kostka. Powoła-

nie komisji miało na celu koordynowanie 
działań kaprów gdańskich, którzy posiadali listy 
kaperskie wystawiane przez króla. Określały 
one, kto jest wrogiem, kto sojusznikiem, a kto 
zajmuje w konflikcie stanowisko neutralne. 
Uprawniały też do zawieszania na okręcie 
kaperskim bandery państwa, w imieniu którego 
okręt toczył wojnę. 

W praktyce, okręty do walki wystawiała 
Rada Miejska Gdańska, na rozkaz króla pol-
skiego. W wojnie trzynastoletniej, gdańscy 
radni wystawili – do walki z Zakonem Krzyżac-
kim i jego sojusznikami – około 100 okrętów 
kaperskich. Załogi tych jednostek składały się 
z zasymilowanej ludności miast portowych, 
autochtonów pomorskich oraz osób z głębi 
Polski. Komisja Morska miała jednak utrzy-
mywać większą dyscyplinę na okrętach 
kaperskich. Sprawowała nad nimi władzę 
zwierzchnią, a także sądownictwo wojskowe. 

Utopić dezertera
16 lipca 1571 roku Komisja Morska wyda-

ła i opracowała artykuły morskie nazwane 
„Ordynacjami”, które były odpowiednikiem 
artykułów hetmańskich – stanowiących regula-
min dla wojsk lądowych. We wstępie do arty-
kułów, ich autorzy podkreślili, że każde naru-
szenie regulaminów w nich zawartych – 
niezależnie od stopnia i pełnionej funkcji – 
będzie surowo karane. 

Karę za dezercję, połączoną często z przej-
ściem na stronę wroga, określał artykuł IV. 
Winnego dezercji miano utopić lub pozosta-
wić na bezludnej wyspie. 

Przeciąganie pod kilem
Życie codzienne na okręcie określały arty-

kuły od V do XIII. Mówiły one, między inny-
mi, o sposobie pełnienia wacht. W artykułach 
tych określono także kary za przeklinanie na 
okręcie, za marnotrawienie jedzenia i wody 
oraz za ich kradzież. Wachlarz kar był bardzo 
szeroki: od utraty żołdu, przez chłostę, 
przywiązywanie do masztu, zrzucanie z dużej 
wysokości do wody, aż do trzykrotnego prze-
ciągania pod stępką. Ta ostatnia kara polegała 
na tym, że marynarze stojący po obu stronach 
burty przeciągali pod dnem okrętu linę, do 
której był przywiązany skazany. Wykonanie 
tej kary często kończyło się śmiercią skazanego. 
Artykuł VII mówił też o tym, w jaki sposób 
należy rozwiązywać spory między maryna-
rzami. Dwóch zwaśnionych marynarzy stawało 
do walki zapaśniczej na wysuniętej za burtę 
belce. Ten, który wpadł do wody przegrywał. 
Obaj byli przywiązani do burty linami, co za-
pobiegało ewentualnemu utonięciu przegra-
nego zawodnika. 

Szczegóły dotyczące pełnienia wacht 
i służby wartowniczej zawarto w artykułach 
XIV-XVI. Stawienie się do służby w stanie 
nietrzeźwym, a także niedbałe pełnienie służ-
by lub zaśnięcie podczas jej pełnienia karano 
chłostą. 

Podział łupów
O tym jak postępować ze zdobyczami i jeń-

cami mówiły artykuły XVIII-XX. Maryna-
rzom nie wolno było samodzielnie dokonywać 
podziału łupów. Zdobyty statek, z całym 
ładunkiem i załogą, musiał być dostarczony 
Komisji Morskiej, która dokonywała podziału 
łupu i decydowała o losie jeńców. 
Z kolei w artykule XXI brano pod uwagę 
ewentualność braku możliwości dotarcia 
okrętu kaperskiego ze zdobytym okrętem 
wroga do macierzystego portu, na przykład 
z powodu sztormu. W takiej sytuacji, 
w najbliższym porcie, w jakim udało się 
schronić załodze okrętu kaperskiego, jego 
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Król Zygmunt II August
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Kaperskie zasady

Artykuł I nakazywał każdemu kaprowi po-
siadającemu list kaperski osobiście stawić się 
przed Komisję Morską i złożyć przysięgę na 
wierność królowi. Zobowiązywał też kapita-
nów statków do bezwzględnego wykonywa-
nia poleceń zawartych w listach oraz ustalo-
nych przez Komisję Morską. Artykuły II, III 
i IV mówiły o tym, jak załoga okrętu ma się 
zachowywać w czasie bitwy. Wszyscy musie-

li być bezwzględnie posłuszni wobec rozka-
zów swoich przełożonych i wykazywać dziel-
ną i nieustraszoną postawę wobec wroga. Nie-
przestrzeganie tych zasad miało być karane 
śmiercią przez powieszenie lub rozstrzelanie. 
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Autorem wystawy jest Władysław 
Szarski, dyrektor Muzeum Obrony 
Wybrzeża. Oprawę graficzną eks-

pozycji przygotowali – Joanna Łańczak 
i Arkadiusz Woźniakowski.

Na dwunastu tablicach przedstawiono – 
chronologicznie – 100 lat historii polskiej 
Marynarki Wojennej – od trudnych początków, 
przez obronę Wybrzeża i służbę polskich 
marynarzy na Zachodzie, okres powojenny, 
po współczesność.

Otwarcia wystawy dokonali – dowódca 
Punktu Bazowania Hel kmdr ppor. Leszek 
Smarzyński i kmdr ppor. Piotr Michałowski 
z Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemiro-
wicach, noszącej imię patrona helskiego 
muzeum.

Muzeum Obrony Wybrzeża – otwarte 
przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”  
wiosną 2006 roku – znajduje się na terenie 
odrestaurowanych obiektów dawnej niemiec-
kiej baterii artylerii nadbrzeżnej „Schleswig-
-Holstein” oraz na stanowisku nr 4 przedwojen-
nej 31. Baterii im. Heliodora Laskowskiego.

 W placówce znajduje się ponad piętnaście 
stałych wystaw, na których są prezentowane 
liczne pamiątki związane z historią Rejonu 
Umocnionego Hel. Jest ona częścią Helskiego  
Kompleksu Muzealnego, który współtworzą: 
Muzeum Helu, Muzeum Kolei Helskich, 
stanowisko 31. Baterii im. Heliodora Laskow-
skiego oraz Pracownia Konserwatorska. 

Wernisaż wystawy w Helu
W helskim Muzeum Obrony Wybrzeża – 17 sierpnia – otwarto 
okolicznościową wystawę pod tytułem „100 lat polskiej Marynarki 
Wojennej”. Wernisażowi towarzyszyła uroczystość złożenia kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą patrona placówki – kmdr. Zbigniewa 
Przybyszewskiego, dowódcę 31. Baterii im. Heliodora Laskowskiego.

kapitan powinien sporządzić dokładną inwen-
taryzację zdobyczy i przesłać ją do Komisji 
Morskiej. 

Kapitańska władza
Władzę kapitana okrętu określono w arty-

kułach XXII-XXV. Miał on prawo karać każ-
dy przejaw nieposłuszeństwa. To kapitan 
przyjmował marynarzy do służby i to on mógł  – 
w każdej chwili – zwolnić każdego, kto nie 
wywiązywał się ze swoich obowiązków. Poza 
tym, każda próba zamachu na kapitana, kwater-
mistrza lub bezpośredniego przełożonego była 
karana śmiercią. Artykuły XXVI-XXVIII 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.plFO
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Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

dotyczyły osoby, która – w imieniu Komisji 
Morskiej – odbierała przysięgę od marynarzy 
i piechoty morskiej na wierność i bezwzględ-
ne posłuszeństwo królowi. 

Artykuły te były jednymi z najwcześniej-
szych na świecie regulaminów marynarki wojen-
nej, które dokładnie określały zasady służby 
na okręcie. Działalność Komisji Morskiej ustała 
po śmierci Zygmunta II Augusta, w 1572 roku, 
a jej kontynuacją była – utworzona w 1626 roku – 
Komisja Okrętów Królewskich.

Panu ppłk. w st. spocz. Stanisławowi Wojniuszowi oraz Jego Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

ŻONY,
zasłużonej byłej korektorki i redaktorki czasopisma MW „Bandera”,

składa kierownik oraz pracownicy Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego MW

Panu kpt. mar. w st. spocz. Aleksandrowi Pawelcowi
wyrazy głębokiego współczucia i najszerszego żalu z powodu śmierci

ŻONY

składa dowódca, kadra i pracownicy 3. Flotylli Okrętów
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sumować lirycznej uczty z radością dalej, 
trzeba nieco otworzyć umysł i odważnie 
oderwać go od rzeczywistości – trzymając 
z nią (o dziwo) wątpliwy, ale jednak kontakt. 

Zupełnie inaczej prezentuje się drugi, 
tradycyjny wiersz „Cisza 154”. Próżno 
szukać w nim pojęciowych, logicznych 
łamańców. Za to w kwestii metaforyki, to – 
z grubsza rzecz ujmując – jest on cały jedną 
wielką metaforą.

jako jednostka pasażerska, w ostateczności 
czemuż by nie rybacka… Jednym słowem, 
stylistyka obrazu jachtu jest niewyszukana, 
jednakże odporna na uderzenia wodospadu 
czasu i silniejsza od mody. 

Po rozpisaniu w tradycyjne wersy, wiersz 
stworzyłby siedem czterowersowych strof 
w układach zgłoskowych 7,6,7,6 (po dwie 
strofy początkowe i końcowe) oraz 7,7,7,7 
(trzy strofy środkowe) z rymami przeplatany-
mi, nie licząc startowych wersów 1. i 3. (pod-
stępnie wprowadzających w nastrój poza 
rymem). Posiada dość zaawansowane ciągi 
logicznych łamańców, co stanowi jakąś tam 
zmutowaną odmianę metafor – np. starter: 
„Przybyłem białą myślą zroszoną maho-
niem”. Aby przełknąć tak abstrakcyjny ciąg 
pojęć, nie udławić się, a ponadto zaczerpnąć 
należyte smaki, bez których nie sposób kon-

Dusza morza

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

rodziną. Obraz tego wiersza, jak i lwia część 
zebranych w nim określeń – w zasadzie – 
w całości są poświęcone morzu. Plaża, bursz-
tyn, perły, falochrony, marina, bryza, mewy, 
maszty, wanty, a nawet sezon – to przecież 
pojęcia zdecydowanie kojarzone (odruchowo) 
z morzem. Drugi wiersz wykorzystuje nasze 
piękne, groźne i jakże liryczne morze do włas-
nych – niezbyt morskich – celów, do spotęgo-
wania w głowie czytelnika odczuć związanych 
z miłością, niekoniecznie szczęśliwą. Przyj-
rzyjmy się więc – jakby soczewką lupy – tym 
dwóm wierszom, próbując dostrzec w nich 
coś więcej, niż tylko stosy literek – nawet, 
jeśli uprzątniętych w wersy, czy też w obraz 
spokojnego jachtu.

Wiersz „Czarne Mewy 188” to w miarę 
nowy, technicznie wycyzelowany utwór, choć 
wizerunek jachtu nie reprezentuje już naj-

W poprzednich numerach poruszyliśmy tematykę morza, 
jako potencjalnego obiektu inspiracji lirycznej. Kontynuując 
rozważania w tym kierunku zauważmy, że morze – bądź jego 

paleta pojęciowa: rejsy, statki, sztormy, ryby, przeżycia 
związane z morzem – jawi się jako potencjalny, bezpośredni 

adresat wiersza. Pośrednio jednak, umowne morze sprawdza 
się w literaturze wspaniale – jako studnia bez dna wszelkich 
określeń, skojarzeń, metafor cudnie romantycznych lub też 

efektownie psychodelicznych i mrocznych. 

Niektóre określenia – związane 
z morzem – mogą ciekawie uroz-
maicić temat – niekoniecznie 
morski – poruszony w wierszu. 

Zatem, spojrzymy uważnie na dwa zupełnie 
odmienne wiersze. 

Pierwszy z nich – wiersz obraz – w całości 
jest poświęcony przeżyciom i odczuciom, 
które mogą towarzyszyć marynarzowi w rejsie, 
a na pierwszy plan wysuwa się tu tęsknota za 

Cisza 154
IX 1997 r.

Wśród żywych mnie nie ma
Lecz powrócę znów
Chłonąc błogość nieba
Pani moich snów

Gdzie tkwi we  mnie – nie wiem
Co nadzieją jest
Lecz wystarczy jeden
Mej Miłości gest

By ogród rozkwitał
W moim sercu róż
By z życiem zawitał
Sztorm tysiąca mórz

Róże w miłość wetkną
Piękno, barwę, woń
Fale morskie zepchną
Zło w najgłębszą toń

Z dalaś uczuć rzeką
Tlę się pośród mgły
Blisko Tyś daleką
Wygasłem, a Ty

Z ogrodu spostrzegłaś
Róże pierzchły w dal
Więc łzami pobiegłaś
Przywołać moc fal

…a ziemia wchłonęła
Martwe szczątki róż
Morzem zawładnęła
Wieczna cisza już…

kmdr por. dr Piotr Górski
szalupa3868@interia.pl

nowocześniejszych linii. Jacht jawi się raczej 
jako jednostka użytkowo i genetycznie zrów-
noważona, uniwersalna i ponadczasowa, nie 
drażniąca luksusem, nie kłująca w oko ostry-
mi – futurystycznymi liniami. Właśnie taka 
grafika umownego jachtu (choć pozornie 
nieco zamszona) śmielej przetrwa w oczach 
czytelnika – zarówno jako jacht tradycyjny, 
może i nowoczesny w stylu neoretro (coś jakby 
włoskie łodzie Riva), a i niewykluczone, że 
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Sztafeta brzegiem Bałtyku

Uczestnicy „Bałtyckiej Sztafety 2018” 
(w dniach 14-17 czerwca) pokonali 
15 dużych etapów między latarniami – 

podzielonych na 33 odcinki, na których zmie-
niali się biegacze, aby zapewnić ciągłość biegu. 
Uczestnicy biegli w grupach kilkuosobowych 
lub nawet kilkunastoosobowych. Towarzyszyło 
im zabezpieczenie w postaci 3-5 rowerzystów, 
którzy wieźli ze sobą wszelkie niezbędne 
rzeczy – od butelek z wodą po 
środki pierwszej pomocy. 

We wsparcie rowerowe zaan-
gażował się rektor-komendant 
AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz 
Szubrycht, który towarzyszył 
biegaczom na trasie z Krynicy 
Morskiej do Jastarni.

W trakcie sztafety odbyły się 
cztery biegi otwarte dla społecz-
ności lokalnych. Pierwsza była 
pięciokilometrowa pętla w Krynicy 
Morskiej. Drugim otwartym od-
cinkiem był maraton z Helu do 
Rozewia. Kolejnym był półmaraton 
z Ustki do Jarosławca, którego trasa 
wiodła przez Centralny Poligon 
Sił Powietrznych. Na tym etapie światło nieśli 
żołnierze z CPSP oraz Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej. Ostatnim odcinkiem 
otwartym był dziesięciokilometrowy bieg 
z Międzyzdrojów do Świnoujścia.

Żeby dwa razy nie powtarzać trasy na Hel, 
zorganizowano odcinek morski. Na pokładzie 
okrętu hydrograficznego ORP „Heweliusz” 
kolejni zawodnicy kontynuowali bieg na bież-

niach – wśród nich kadra AMW, z prorek-
torem ds. wojskowych kmdr. Pawłem Podgórnym 
na czele, a także dowódca Dywizjonu Zabez-
pieczenia Hydrograficznego MW kmdr Marek 
Czarnecki. Oczywiście, wśród biegnących na 
pokładzie okrętu nie mogło zabraknąć jego 
dowódcy kmdr. ppor. Bartosza Smolińskiego. 
Jednym z pierwszych zawodników na bieżni 
był pomysłodawca biegu przez Zatokę Gdańską 

kmdr ppor. Marcin Gronek, dowódca bliźnia-
czej jednostki – ORP „Arctowski”.

Sztafeta przemieszczała się w dzień i w nocy, 
pokonując kolejne kilometry. To było duże 
wyzwanie dla organizatorów i biegaczy – 
wśród których byli zarówno doświadczeni 
maratończycy jak i amatorzy. Bez względu na 
to, ile kto przebiegł w trakcie sztafety, wszyst-
kim należą się słowa uznania i szacunku. 

Dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski oraz 100-lecia Marynarki Wojennej, ponieśli symboliczne 
światło z Krynicy Morskiej do Świnoujścia. 31 śmiałków  pokonało 3361,2 km w ciągu 62,5 godzin biegu 
szlakiem latarni morskich polskiego wybrzeża. Rekordzista przebiegł 261,2 km. Unikatowe przedsięwzięcie – 
łączące sport z przesłaniem patriotycznym – zorganizowała gdyńska Akademia Marynarki Wojennej 
z Inspektoratem Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nauczyłem się biegać 45 km dziennie i spać 
4 godziny na dobę – powiedział insp. Robert 
Leksycki, komendant miejski Policji w Gdyni. 
Instruktor w-f Jarosław Moroń z 44. BLM 
w Darłowie stwierdził, że nabrał dystansu 
do siebie i zauważył, że każda niewygodna 
skarpetka czy zła bielizna dadzą znać o sobie. 
Wśród biegaczy były także kobiety. Beata 
Dorsz przebiegła 191,7 km. Był to trzeci 

wynik spośród wszystkich uczest-
ników. Niesamowity jest nie tylko 
przebyty dystans, ale również 
fakt, że biega dopiero od 3 lat. Po-
znałam siebie – jak wytrzymałą 
mam psychikę – a przede wszyst-
kim wspaniałych ludzi, z którymi 
biegłam – powiedziała na koniec 
bałtyckiej sztafety.

Członkiem wsparcia kolarskiego 
była kpt. mar. Alicja Jaguś-Cynkiel 
z gdyńskiego Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego. Chciałam zrobić niespo-
dziankę mężowi, który brał udział 
w sztafecie. Poza tym, zawsze 
chciałam zobaczyć latarnie mor-

skie od strony lądu, ponieważ dotychczas 
podziwiałam je tylko z morza – podkreśliła.

Wyjątkowość „Bałtyckiej Sztafety 2018”  
polegała także na ogromnym zaangażowaniu 
Morskiej Administracji Państwowej, władz 
samorządowych, stowarzyszeń i lokalnych 
społeczności miejscowości nadmorskich. 

kmdr por. Wojciech Mundt
rzecznik@amw.gdynia.pl
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Na pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” odbyła się – 
1 września – uroczysta promocja na pierwszy stopień 
oficerski czterdziestu podchorążych V rocznika Akademii 

Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Aktu mianowania 
dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak.

Zwracając się do nowo promowanych oficerów Marynarki 
Wojennej, minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, 
że stanowią elitę Wojska Polskiego. Jesteście oficerami, a więc 
bierzecie odpowiedzialność również za swoich podwładnych. 
Będziecie kształtować ich umiejętności, ale także wychowywać –  
świadczy o tym rota przysięgi, którą złożyliście – dodał. 

Prymus AMW bosm. pchor. Błażej Koreike otrzymał pałasz 
honorowy MW z dedykacją od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Rektor-komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht wręczył 
młodym oficerom kordziki oficerskie. Wyróżniono najlepszych 
absolwentów, w tym: bosm. pchor. Dominika Kulwikowskiego, 
bosm. pchor. Beatę Witkowską, bosm. pchor. Tomasza Bąchora, 
bosm. pchor. Michała Grylewicza i bosm. pchor. Dawida Wójtowicza. 

W uroczystości wzięli również udział: dowódca generalny RSZ 
gen. broni Jarosław Mika, inspektor MW kadm. Jarosław Ziemiański, 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec, a także przedstawiciele władz 
samorządowych oraz uczelni mundurowych – nie tylko polskich, lecz 
także z krajów sojuszniczych. 
samorządowych oraz uczelni mundurowych – nie tylko polskich, lecz 

Promocja absolwentów AMW
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Z kpt. mar. Pawłem Juśkiwem, dowódcą pionu 
ratowniczo-nurkowego ORP „Lech” i jednym z czołowych 
triathlonistów w polskiej armii, rozmawia Tomasz Gos.

Pięć lat triathlonu

Co to jest triathlon?

Jest to połączenie trzech dyscyplin sporto-
wych: pływania, jazdy rowerem i biegania. 
Zawody w triathlonie są rozgrywane na róż-
nych dystansach. Ja najczęściej startuję na 
dystansie: kilometr pływania, czterdzieści 
pięć kilometrów jazdy rowerem i dziesięć 
kilometrów biegu. 

Od dawna zajmuje się pan tą dyscypli-
ną sportu?

W zawodach triathlonowych startuję 
od pięciu lat, ale sportem interesuję się 
od dawna. Już w szkole podstawowej treno-
wałem pływanie. Po jej ukończeniu nadal 
prowadziłem bardzo aktywny tryb życia. 
Biegałem, jeździłem na rowerze i kontynu-
owałem pływanie.

Jak panu udaje się łączyć służbę na 
okręcie z treningami?

Bywa ciężko, ale mam dużo samozaparcia. 
Poza służbą jestem mężem i ojcem dwóch 
małych córek. Z reguły trenuję dwa razy 
dziennie – rano i wieczorem. Kiedy jestem na 
morzu – na okręcie trenuję jazdę na rowerze. 

Jeździ pan po pokładzie okrętu rowe-
rem?

Nie. Mam trenażer, w który wpinam swój 
rower. W wolnej chwili mogę więc ćwiczyć 
jadąc w miejscu. 

W 2012 roku pojechał pan na misję do 
Afganistanu. Tam też pan ćwiczył?

Oczywiście. W wolnym czasie biegałem. 
Najczęściej rano, przed śniadaniem, o godzi-
nie piątej. Temperatura powietrza o tej porze 
była jeszcze znośna. Dwie godziny później 
zaczynał się upał. Podczas misji zaliczyłem 
też pierwszy maraton, który był rozegrany 
w bazie Bagram i rozpoczął się o czwartej rano. 
Wtedy nie startowałem jeszcze w zawodach 
triathlonowych. Po powrocie z Afganistanu 
połączyłem pływanie z bieganiem. Potem 
doszła do tego jeszcze jazda na rowerze. 

Czy w Polsce często odbywają się zawo-
dy triathlonowe?

W Polsce zawody triathlonowe odbywają 
się w każdy weekend. Sezon na nie trwa od 
końca maja do początku września. Z reguły są 
organizowane i sponsorowane przez duże 
firmy lub urzędy miast. Są zawodnicy, którzy 

intensywnie trenują przez cały rok, po to by 
w sezonie wystartować w trzech zawodach. 
Dla mnie start w triathlonie to duża przyjem-
ność, dlatego w tym roku wezmę udział 
w ośmiu imprezach. 

Ma pan sporo medali. Jaki jest pana 
ostatni duży sukces?

W Gdyni – podczas triathlonu na dystansie 
sprint: 750 m pływania, 20 km jazdy rowerem 
i 5 km biegu – zająłem 7. miejsce na blisko 
tysiąc uczestników i wygrałem rywalizację 
w kategorii wiekowej 35-39 lat oraz okazałem się 
najszybszy z mieszkańców Gdyni. Pod koniec 
lipca, dzięki pomocy dowódcy Dywizjonu 
Okrętów Wsparcia, miałem możliwość udziału 
w zawodach Lotto Triathlon Energy w Bełcha-
towie. W kategorii służb mundurowych byłem 
najlepszy, a w klasyfikacji ogólnej zająłem 
trzecie miejsce. Ponadto, wygrałem całe 
zawody Triathlon Chmielno oraz Lotto Tria-
thlon Energy w Chełmży.

Sport przydaje się w czasie służby na 
okręcie?

Jestem starszym nurkiem ratownictwa. 
W tego typu służbie wymagana jest bardzo 
dobra kondycja fizyczna. Prace podwodne na 
dużych głębokościach (80-90 metrów), przy 
użyciu sztucznych mieszanek oddechowych 
oraz z ok. 50 kg sprzętu na sobie, wymagają 
od nurka doskonałego przygotowania 
fizycznego. Dlatego regularne treningi do 
zawodów triathlonowych bardzo przydają mi 
się w pracy zawodowej. 

Pani Monice Kąkol
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składa szef, kadra i pracownicyBiura Hydrograficznego MW

Panu kmdr. Andrzejowi Klasie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MATKI

składa dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM
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