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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce:  
flaga NATO na ORP „Kontradmirał X. Czernicki” – 
zdj. kmdr ppor. Piotr Adamczak

Szanowni Czytelnicy!

Nowy rok rozpoczął się dla polskiej Marynarki Wojennej niezwykle 
pracowicie. ORP „Kontradmirał X. Czernicki” wypełnia swoją półroczną 
misję w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2. 
Załoga okrętu ma już za sobą pierwsze ćwiczenia i zadania bojowe. 

Komandor porucznik Aleksander Urbanowicz został pierwszym polskim dowódcą  
tego zespołu na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Fregata rakietowa  
ORP „Gen. T. Kościuszko” wzięła udział w organizowanych przez Norwegów, na 
Morzu Północnym i Morzu Norweskim, ekstremalnie trudnych ćwiczeniach pod 
kryptonimem „Task Group-17”. 

W styczniu zawodową służbę zakończył komandor porucznik Jerzy Łubkowski, który 
przez ponad ćwierć wieku dowodził Okrętem-Muzeum ORP „Błyskawica”. Jest on 
także autorem trzeciej części, publikowanego w „Banderze”, artykułu poświęconego 
udziałowi polskich niszczycieli – w czerwcu 1944 r. – w bitwie koło wyspy Ushant.

Dwa kutry ratownicze typu Zbyszko (OORP „Zbyszko” i „Maćko”) przeszły 
gruntowny remont i modernizację w gdyńskich stoczniach. Jednostki zyskały nowe 
możliwości realizowania swoich głównych zadań, zwłaszcza nurkowych. 

Najnowszy amerykański niszczyciel USS „Zumwalt” odsłania swoje tajemnice  
w kolejnej części artykułu, wzbogaconego o rysunek okrętu w rzucie izometrycznym.

Miłośnicy historii operacyjnej docenią analizę japońskiego ataku, 7 grudnia 1941 r., 
na amerykańską bazę Pearl Harbor na Hawajach.

W ramach cyklu dotyczącego wybranych sił morskich świata, w tym numerze 
przybliżamy czytelnikom historię oraz współczesną strukturę i wyposażenie Duńskiej 
Królewskiej Marynarki Wojennej. 
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BanderaOkręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” opuścił, 5 stycznia, 
port wojenny w Świnoujściu i skierował się na Morze 

Śródziemne. Tym samym polscy marynarze rozpoczęli półroczną 
misję związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi na akwenie 
kluczowym dla gospodarki europejskiej.

„Ta misja jest dla nas niezwykle istotna” – podkreślał, podczas 
uroczystości pożegnania PKW „Czernicki”, Bartłomiej Grabski – 
wiceminister obrony narodowej. „Przede wszystkim pokazujemy 
naszym sojusznikom, że jesteśmy gotowi skutecznie z nimi 
współdziałać w najbardziej newralgicznych rejonach świata. Przez 
Cieśninę Gibraltarską każdego roku przepływa 100 tys. statków. 
Zakłócenie żeglugi na tamtych akwenach mogłoby mieć fatalne skutki 
dla światowej gospodarki” – zaznaczył i przyznał, że utrzymanie 
takich zdolności jest ważne dla Polski. 

W ostatnim czasie polska Marynarka Wojenna zaznacza coraz 
wyraźniej swoją obecność na południu Europy. „Nie mamy zbyt wiele 
okrętów zdolnych do operowania z dala od macierzystych portów, ale 
ten potencjał powinien być efektywnie wykorzystywany. Dlatego 
chcemy wysyłać jednostki w te rejony, oczywiście zgodnie  
z potrzebami NATO i naszymi możliwościami” – podkreślił  
gen. bryg. Sławomir Wojciechowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów 
Sił Zbrojnych. Potwierdził też, że są robione przymiarki do 

Kurs na Morze Śródziemne
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ponownego wysłania na południe polskiej fregaty. „Na razie jednak 
trudno mówić o konkretach” – zaznaczył.

ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” podczas misji będzie 
częścią Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2, 
dowodzonego przez kmdr. por. Aleksandra Urbanowicza.

Dotychczas sojusz północnoatlantycki dwukrotnie powierzał 
oficerowi polskiej Marynarki Wojennej (w 2010 i 2013 r.) dowodzenie 
stałym zespołem przeciwminowym, którym był operujący na Morzu 
Bałtyckim, Morzu Północnym i Atlantyku SNMCMG1.

      Więcej o misji ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”na str. 10
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Ponad ćwierć wieku  
na pokładzie historii

FO
T.

 M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I

Jak trafił Pan na „Błyskawicę”?
W 1990 roku byłem na odpra-

wie, w której uczestniczył także  
ówczesny dowódca „Błyskawicy” 
kmdr por. Mieczysław Waryszak. 
Powiedział mi, że poszukuje kandy-
data na z.d.o. Byłem wówczas  
zatrudniony na stanowisku biuro-
wym w Dowództwie Marynarki  
Wojennej, ale praca na „Błyskawicy” 
wydawała mi się bardziej atrakcyjna. 
Napisałem więc wniosek z prośbą  
o przeniesienie na tę jednostkę i tak  
zostałem członkiem załogi Okrętu- 
-Muzeum ORP „Błyskawica”. 

Kmdr por. Mieczysław Waryszak 
odszedł ze stanowiska dowódcy 
„Błyskawicy” w tym samym roku,  
w którym ja zacząłem służbę na tym 
okręcie. Nowym dowódcą został 
kmdr por. Lesław Paprocki. 

W 2002 roku zostałem wyznaczo-
ny na miejsce kmdr. por. Lesława  
Paprockiego – który odchodził 
wówczas do cywila – i w ten sposób  
zostałem dowódcą okrętu. 

ORP „Błyskawica” podlegał 
wtedy pod Muzeum Marynarki  

Wojennej… 
Tak. Przez pewien czas dowódca „Błyska-

wicy” był jednocześnie zastępcą dyrektora 
Muzeum Marynarki Wojennej. W 2007 roku 
Muzeum Marynarki Wojennej zostało prze-
kształcone z jednostki wojskowej w wojskową 
instytucję kultury. W związku z tym „Błyska-
wica” została wydzielona z jego składu  
i bezpośrednio podporządkowana dowódcy MW. 
Dowódca okrętu został więc dowódcą jednost-
ki wojskowej o nazwie Okręt-Muzeum  
ORP „Błyskawica”, ale nie był już zastępcą 
dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej. Po 
rozformowaniu Dowództwa Marynarki  
Wojennej, okręt został bezpośrednio podporząd-
kowany dowódcy 3. Flotylli Okrętów. 

Czy frekwencja osób odwiedzających 
okręt, od czasu przekształcenia  

Z kmdr. por. Jerzym Łubkowskim, dowódcą ORP „Błyskawica”, 
 rozmawia Tomasz Gos. 

jednostki w muzeum, zmieniała się na 
przestrzeni lat?

W PRL – kiedy ludzie często wypoczywali 
na koszt państwa – frekwencja była większa. 
Po 1989 roku, kiedy wolny czas większość 
osób zaczęła spędzać wyłącznie na własny 
koszt, a miejsca wypoczynku za granicą stały 
się atrakcyjne cenowo, liczba odwiedzają-
cych nasz okręt zmalała i z czasem ukształto-
wała się na poziomie około 130 tys. osób  
w sezonie.

Zawsze mówiłem, że mamy porównywalną 
frekwencję z kopalnią soli w Wieliczce, czy 
też z zamkiem krzyżackim w Malborku – jeśli 
przeliczy się liczbę odwiedzających osób na 
metr kwadratowy powierzchni muzealnej. 
Trzeba także dodać, że ORP „Błyskawica” jest 
czynny tylko od 1 maja do końca listopada. 
Większość muzeów jest czynna przez cały rok. 
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Przeważają wycieczki grupowe, 
czy turyści indywidualni?

Przez wiele lat najbardziej popu-
larne było grupowe zwiedzanie 
okrętu. Obecnie liczba osób grupowo 
goszczących na pokładzie „Błyska-
wicy” jest mniej więcej taka  
sama, jak liczba osób indywidualnie 
zwiedzających okręt. Odwiedzają 
nas zarówno najmłodsi, na przykład 
w ramach wycieczki zorganizowa-
nej przez przedszkole lub szkołę, jak 
i osoby starsze.

Nie prowadzimy statystyk doty-
czących wieku osób nas odwiedza-
jących, ale zaryzykowałbym stwier-
dzenie, że pod tym względem domi-
nują osoby młode.

Coraz modniejsze są też spacery 
po Skwerze Kościuszki, które często 
kończą się odwiedzeniem „Błyska-
wicy”. Dotyczy to nie tylko turystów, 
ale także osób, które są mieszkań-
cami Trójmiasta.

Czy przekazywanie wiedzy 
o okręcie-muzeum osobom 

zwiedzającym wymaga specjalnego 
przygotowania?

Tak. Wszystko zależy od tego, komu się tę 
wiedzę przekazuje. Kilkuletniemu dziecku 
opowiada się o okręcie zupełnie inaczej niż 
osobie dorosłej. Zdarzają się też tacy odwie-
dzający, którzy na temat „Błyskawicy” mają 
ogromną wiedzę – zarówno historyczną jak  
i techniczną. Z takimi osobami też trzeba 
rozmawiać inaczej niż z kimś, kto posiada  
podstawową wiedzę o okrętach.

W zeszłym roku „Błyskawica” – jako 
pierwszy polski okręt – została  

włączona do popularnej gry „World of  
Warships”. Czy ten fakt przełoży się jakoś 
na liczbę osób odwiedzających okręt?

Myślę że tak, szczególnie jeśli chodzi  
o osoby z zagranicy, które w celach turystycz-
nych przyjeżdżają do Trójmiasta. Poza grani-
cami Polski „Błyskawica” nie jest tak znana, 

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

Częściowo dokumentacja znajduje się rów-
nież u nas – na okręcie, a także w Centralnym 
Archiwum Wojskowym oraz w Archiwum 
Wojskowym w Gdyni. Historycy, którzy  
badają dzieje okrętu, nie mają łatwego zada-
nia. Czasami wychodzą więc na jaw drobne  
nieścisłości, związane z historią okrętu. 

Swego czasu marzyłem o tym, żeby przej-
rzeć dzienniki zdarzeń ORP „Błyskawica”  
z czasów wojny, ale jest to trudne. Dzienniki 
znajdują się bowiem w Londynie i na ich 
przejrzenie musiałbym poświęcić około mie-
siąca, bo każdy składa się z kilkuset stron  
(a jest ich około dwudziestu). Żeby ustalić 
fakty, trzeba byłoby porównać dzienniki  
zdarzeń na przykład z dziennikami nawigacyj-
nymi. Zdanie po zdaniu. To jest naprawdę 
żmudna praca i łatwo przeoczyć jakiś istotny 
drobiazg. 

Służę na tym okręcie od 1990 roku i daleki 
jestem od stwierdzenia, że wiem wszystko  
o tej jednostce.

Na początku roku kończy Pan służbę 
w Marynarce Wojennej. Jakie plany 

na przyszłość?
Na pewno będę się zajmował historią, bo 

to jest moja pasja. 

Kmdr por. Jerzy Łubkowski urodził się 21 lutego 1958 roku w Sawinie (pow. Chełm, woj. lubelskie). Do szkoły podstawowej 
uczęszczał w latach 1965-1973, w rodzinnej miejscowości. Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie 
ukończył w 1977 roku i tego samego roku zdał egzaminy do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, gdzie przez kolejne 5 lat studiował 
na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. 13 września 1981 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej  
i mianowany na stopień ppor. mar. W kwietniu 1982 roku obronił pracę magisterską i uzyskał ogólną ocenę „bardzo dobry” oraz  
6. lokatę wśród absolwentów.  18 maja 1982 roku został skierowany na staż do Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza. Asystenturę 
okrętową odbył w Kaszubskim Dywizjonie Pogranicza w Gdańsku, na ORP „Pegaz”. W latach 1983-1985 pełnił służbę na stanowisku 
zastępcy dowódcy okrętu, a 1 października 1985 roku został przeniesiony do Dowództwa Marynarki Wojennej na stanowisko 
starszego instruktora. W lutym 1990 roku, na własną prośbę, został przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy  
ORP „Błyskawica”. 14 października 2002 roku został wyznaczony na dowódcę tego okrętu. Interesuje się historią Marynarki 
Wojennej. Jest autorem trzech książek i kilkudziesięciu artykułów historycznych. 
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jak w naszym kraju. Gra może sprawić, że 
staniemy się bardziej popularni wśród zagra-
nicznych turystów. Obecnie gry komputerowe 
są jednym ze sposobów docierania do współ-
czesnego społeczeństwa.

 

Jaka była największa dzienna frekwen-
cja od czasu, kiedy zaczął Pan służyć 

na „Błyskawicy”?
Ponad 6 tys. osób. To był Dzień Dziecka, 

kilka lat temu. Staramy się jednak nie dopro-
wadzać do sytuacji, kiedy na pokładzie znaj-
duje się zbyt dużo osób. Chodzi tutaj, przede 
wszystkim, o bezpieczeństwo. 

ORP „Błyskawica” odwiedzają turyści, 
ale czasami także głowy państw…

Na pokładzie „Błyskawicy” miałem okazję 
uczestniczyć w wizytach prawie wszystkich 
prezydentów Polski – od Lecha Wałęsy do 
Andrzeja Dudy. Prezydentowi Lechowi  
Kaczyńskiemu towarzyszyli prezydenci 
państw Grupy Wyszechradzkiej. Podczas tej 
wizyty trzeba było podnieść na okręcie flagi 
czterech państw, w odpowiedniej kolejności. 

Czy służba na okręcie-muzeum różni 
się od służby na okręcie, który bierze 

udział w akcjach bojowych i ćwiczeniach?

Służba dyżurna, czy wachtowa, wygląda  
u nas tak samo jak na okręcie bojowym. 
Część naszej załogi wychodzi w morze na  
innych okrętach, w celu utrwalenia praktyki 
morskiej. Wykonujemy dużo zadań związa-
nych z naprawą i konserwacją sprzętu na 
okręcie. Na jednostkach bojowych, większość 
tego typu zadań powierza się stoczniom. My 
wiele robimy sami. Od grudnia do maja trwa 
u nas okres szkoleniowy. W tym czasie  
wykonujemy również konserwację i naprawę 
kadłuba oraz urządzeń okrętowych.

Nie bierzemy jednak udziału w ćwicze-
niach i nie wykonujemy zadań bojowych, ale 
za to w wykonywaniu zadań reprezentacyj-
nych górujemy nad wszystkimi innymi okrę-
tami. Duża częstotliwość tego typu zadań 
sprawia, że członkowie załogi nabierają rutyny. 

Do tej pory zdarzają się sprostowania 
w publikacjach historycznych, zwią-

zane z historią okrętu…
Dokumentacja „Błyskawicy” znajduje się 

w wielu miejscach. Ta z okresu wojennego 
jest w Instytucie Polskim i Muzeum imienia 
gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. 
Część dokumentacji ma Muzeum Marynarki 
Wojennej. Niektóre dokumenty można zna-
leźć jeszcze w Stoczni Marynarki Wojennej. 
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Nowy Szef Sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

Delegacje Marynarki Wojennej, w honoro-
wej asyście Kompanii Reprezentacyjnej MW 

i Orkiestry Reprezentacyjnej MW, uczciły 
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Komandor Andrzej Wojtkowiak objął 
obowiązki szefa sztabu 8. Flotylli Obrony 

Wybrzeża. Jednocześnie został awansowany 
do stopnia komandora. Uroczystość odbyła się 
16 stycznia, w obecności: dowódcy 8. FOW 
kmdr. Krzysztofa Zdonka, zastępcy dowódcy 
8. FOW kmdr. Zygmunta Białogłowskiego  
i szefa szkolenia 8. FOW kmdr. Jarosława  
Kuklińskiego. Uczestniczyli w niej także żoł-
nierze i pracownicy dowództwa.

97. rocznica Zaślubin Polski z Morzem
rocznicowe obchody Zaślubin Polski z Morzem. 
97 lat temu gen. Józef Haller, dowódca Frontu 
Pomorskiego, na znak zaślubin z Bałtykiem, 
wrzucił do morza platynowy pierścień.

10 lutego, w puckim porcie, odegrano 
hymn kaszubski. Z pokładu śmigłowca BLMW 
zrzucono wieniec na wody Zatoki Puckiej.  
Delegacja MW, z dowódcą 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Krzysztofem Jaworskim, złożyła wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera. 
Podczas uroczystości komendant Portu Wojen-
nego Gdynia komandor Andrzej Łysakowski 
odebrał Krzyż PRO MARI NOSTRO, nadany 
KPW Gdynia przez Ligę Morską i Rzeczną.

Podwodnicy trenowali procedury awaryjne

Załogi okrętów podwodnych ćwiczyły 
w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwo-

nurków Wojska Polskiego, 23-27 stycznia, 
awaryjne opuszczenie okrętu podwodnego. 

*   *   *
Urodził się w 1964 r. w Jarocinie.  

W 1984 r. rozpoczął studia w Akademii  
Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ich  
ukończeniu, w 1989 r. objął pierwsze stano-
wisko służbowe – asystenta okrętowego,  
a następnie zastępcy dowódcy ORP „Dąbie” 
w 12. Dywizjonie Trałowców. W 1991 r. został 
awansowany do stopnia porucznika marynarki, 
a dwa lata później – kapitana marynarki.

Kolejnym krokiem w jego karierze było 
wyznaczenie, w 1994 r., na stanowisko  
zastępcy dowódcy okrętu grupowego – trałowca 
ORP „Gardno”. W 1995 r. został dowódcą  
trałowca ORP „Dąbie”, a w 1997 r. dowódcą 
grupy jednostek pływających – dowódcą  
ORP „Gardno”. Pełniąc służbę na tym stano-
wisku, w 2000 r. został awansowany do  
stopnia komandora podporucznika. 

W 2007 r. został skierowany do Dowództwa 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża, gdzie pełnił  
obowiązki starszego oficera flagowego. Po ukoń-

Każdy uczestnik kursu technik ewakuacji 
kilkakrotnie musiał wykonać określone czyn-
ności – do chwili ich poprawnego opanowa-
nia. Szkolenie miało na celu wyrobienie  
u załogi nawyków właściwego zachowania się 
w sytuacjach ekstremalnych, kiedy maryna-
rzom nie pozostanie żadne inne rozwiązanie, 
tylko ewakuacja. 

Podwodnicy muszą być gotowi do tego, by 
sprawnie włożyć skafander ucieczkowy  
i przezwyciężyć stres oraz własne słabości. 
Działania załogi powinny być na tyle wyuczone, 
aby wykonywała je automatycznie, ponieważ 
akwen Morza Bałtyckiego (gdzie polska MW 
realizuje swoje zadania) to groźne i nieprzychyl-
ne środowisko hydrometeorologiczne.

czeniu kursu specjalistycznego w Akademii  
Marynarki Wojennej, w 2009 r. został  
mianowany na stopień komandora porucznika 
i objął dowodzenie 12. „Wolińskim”  
Dywizjonem Trałowców. 

Za osiągnięcia służbowe kmdr Andrzej 
Wojtkowiak został odznaczony medalami:  
złotymi – „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
oraz „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz 
srebrnym – „Za Długoletnią Służbę”.  
W 2016 r. otrzymał kordzik honorowy Sił 
Zbrojnych RP. 

Załogi naszych okrętów podwodnych co 
trzy lata muszą powtarzać takie szkolenie, 
obowiązkowo. W trosce o bezpieczeństwo 
marynarzy, poprawność wykonywania  
poszczególnych czynności kontrolowali  
instruktorzy OSNiP WP.

p e r y s k o p

W tym dniu, 3. FO gościła 120 uczniów 
klas mundurowych z południa Polski,  
w ramach „I Zlotu Pamięci: Zaślubiny Polski  
z Morzem – generał Józef Haller”. 
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Fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” (FRR-273) 
31 stycznia opuściła port wojenny w Gdyni i obrała kurs do 
norweskiego portu Bergen. Polska załoga wzięła udział  
w wyjątkowo wymagających i trudnych międzynarodowych 
ćwiczeniach pod kryptonimem „Task Group-17”,  
rozgrywanych na Morzu Północnym i Morzu Norweskim.

W ceremonii pożegnania okrętu wziął 
udział, między innymi, dowódca  
3. Flotylli Okrętów imienia  

komandora Bolesława Romanowskiego  
kontradmirał Krzysztof Jaworski. 

Oprócz polskiej fregaty, w manewrach 
uczestniczyły również okręty z: Norwegii, 
Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii. Dołączyły 
do nich jednostki z SNMG1, czyli pierwszego 
stałego zespołu natowskiego, skupiającego 
niszczyciele i fregaty – dowodzą nim obecnie 
Norwegowie, z pokładu fregaty rakietowej 
HnoMS „Roald Amundsen”, typu Fridtjof 
Nansen, pełniącej rolę okrętu flagowego.

Śmigłowiec pokładowy Kaman SH-2G  
Super Seasprite, biorący udział w ćwiczeniu  
z fregatą rakietową ORP „Gen. T. Kościuszko”, 
operował też z pokładów innych jednostek. Tak 
jak wszyscy, jego załoga musiała się zmierzyć  
z arktycznym klimatem i norweskimi fiordami, 
utrudniającymi pilotaż maszyny. 

Rozgrywane na tym akwenie ćwiczenia  
należą do prawdziwie ekstremalnych. Rejon 
operacji wysoko ustawia poprzeczkę maryna-
rzom, a kilka tygodni działań pod kołem pod-
biegunowym istotnie podnosi poziom ich  
wyszkolenia. Taki trening diametralnie różni się 
od zadań rutynowo wykonywanych na Bałtyku. 

Pora zimowa w Norwegii, z bardzo niską 
temperaturą oraz często zmieniającymi się 
warunkami atmosferycznymi, bywa zaskakująca 
i nieprzyjazna. W razie wystąpienia sytuacji 
kryzysowej, konieczne jest, aby załogi okrętów 
NATO miały doświadczenie w prowadzeniu 
operacji sił połączonych właśnie w takich 
ekstremalnych warunkach zimowych.

Polscy marynarze regularnie ćwiczą na  
dalekiej północy. W ubiegłym roku fregata 
ORP „Gen. T. Kościuszko” wzięła udział  
w manewrach „Cold Response” oraz „TG-16”.

Na północy Norwegii pierwsze w swojej  
historii strzelanie – zakończone pełnym suk-
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cesem – odbyła Morska Jednostka Rakietowa 
z Siemirowic.

Poza udziałem w ćwiczeniach, załoga  
ORP „Gen. T. Kościuszko” spotkała się  
w Bergen z mniejszością polską, która mogła 
zwiedzić naszą fregatę. Marynarze odwiedzili 
polską szkołę oraz rozegrali mecz siatkówki  
z reprezentacją Polonii.

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

Arktyczne manewry Międzynarodowe ćwiczenia „TG-17” 
rozpoczęły się 6 lutego i trwały prawie 
dwa tygodnie. Na marynarzy naszej 
fregaty czekały zarówno arktyczne 
warunki jak i walka z okrętami 
nawodnymi i podwodnymi oraz 
prowadzenie aktywnych działań 
przeciw zagrożeniom asymetrycznym. 
Piloci śmigłowca pokładowego Kaman 
SH-2G Super Seasprite (uzbrojonego 
m.in. w torpedy akustyczne Eurotorp 
MU90 Impact) oprócz działań  
z zakresu ZOP, wykonywali także 
zadania z zakresu WRE i rozpoznania 
oraz transportowe. Załogę śmigłowca 
stanowiło dwóch pilotów oraz 
nawigator-operator  systemów 
poszukiwawczo-uderzeniowych.

Tomasz Gos
tomasz.gos@zbrojni.pl

Reportaż z ćwiczeń „TG-17” ukaże się
w kolejnym numerze „Bandery”
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Zmiana dowódcy 
na ORP „Arctowski”

Dotychczasowy dowódca ORP „Arctowski” 
kmdr por. Artur Grządziel, po blisko 10 latach 
dowodzenia okrętem, przeszedł na wyższe 
stanowisko w Dywizjonie Zabezpieczenia 
Hydrograficznego. Zwracając się do załogi, 

podziękował za ogromne zaangażowanie  
podczas realizacji zadań i duże wsparcie,  
gdy miał zaszczyt być ich dowódcą.

Nowym dowódcą ORP „Arctowski” został 
dotychczasowy zastępca dowódcy okrętu 

kmdr ppor. Marcin Gronek. W swoim wystą-
pieniu podziękował przełożonym za zaufanie, 
jakim go obdarzyli, i zapewnił, że dołoży 
wszelkich starań, aby dzieło jego poprzedni-
ków było dalej kontynuowane. 

M E S A

W ceremonii udział wzięli przedstawiciele 
dowództwa Dywizjonu Okrętów Bojowych,  
z kmdr. Tomaszem Czapczyńskim na czele. 

Zgodnie z marynarską tradycją, żegnający się 
z mundurem mł. chor. mar W. Kołodziński 
po raz ostatni dostąpił zaszczytu podniesienia 

Pożegnanie z mundurem
Po 24 latach wzorowej służby wojskowej pożegnał się z mundurem  
mł. chor. mar. Wojciech Kołodziński. Ceremonia pożegnania, z udziałem 
całej załogi okrętu rakietowego ORP „Piorun” (który jest w stoczni), 
odbyła się na pokładzie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”. 

Kmdr ppor. Marcin Gronek jest 
gdynianinem. W 1999 roku rozpoczął 

studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego Akademii Marynarki 

Wojennej w Gdyni. Po promocji trafił do 
Dywizjonu Zabezpieczenia 

Hydrograficznego MW, na stanowisko 
dowódcy pierwszego zespołu 

pomiarowego w pionie pomiarów 
hydrograficznych. W 2004 roku został 

oficerem ds. społeczno-wychowawczych 
na ORP „Arctowski”, a potem pełnił 
obowiązki dowódcy działu łączności  

i obserwacji technicznej (do 2006 r.). 
Następnie trafił do Ośrodka Szkolenia 

Nurków i Płetwonurków WP, gdzie 
ukończył kurs młodszego nurka. Po roku 

wrócił na ORP „Arctowski”, obejmując 
stanowisko oficera hydrografa w pionie 

hydrograficznym. W lipcu 2011 roku 
został zastępcą dowódcy okrętu. Trzy lata 

później ukończył studia podyplomowe  
w Akademii Marynarki Wojennej, na 

kierunku „hydrografia morska”. Posiada 
srebrne medale: „Za Zasługi dla 

Obronności Kraju” oraz „Siły Zbrojne  
w Służbie Ojczyzny”. Uprawia biegi 
długodystansowe i pływanie. Lubi  

czytać literaturę faktu.
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Zgodnie z morskim ceremoniałem, 16 grudnia ubiegłego roku,  
na Zatoce Gdańskiej odbyło się uroczyste przekazanie dowodzenia  
okrętem hydrograficznym ORP „Arctowski”. W ceremonii uczestniczyli  
m.in.: szef sztabu 3. Flotylli Okrętów kmdr Wojciech Sowa, dowódca 
Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego kmdr Marek Czarnecki  
oraz przedstawiciele Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

bandery. Następnie, w reprezentacyjnym Salonie 
Kaprów na „Błyskawicy”, odczytano rozkazy 
okolicznościowe i uroczyście go pożegnano. 
Były podziękowania, gratulacje i życzenia.
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3 lutego, przed Okrętem-Muzeum  
ORP „Błyskawica”, 98 ochotników – 
odbywających szkolenie w ramach 
służby przygotowawczej – złożyło 
uroczyste ślubowanie na sztandar 
Komendy Portu Wojennego Gdynia. 

Podkreślił także, że odchodzący dowódca 
okrętu zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko, 
ale doskonałe wyszkolenie i profesjonalizm 
załogi ORP „Arctowski” na pewno pozwolą 
osiągnąć postawione przed nimi cele.

b a n d e r a
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Chorąży pochodzi z Grudziądza. Od naj-
młodszych lat marzył o służbie w Marynarce 
Wojennej, na morzu. Dlatego wybrał Szkołę 
Podoficerską w CSMW w Ustce. Marynarski 
mundur założył 26 października 1992 r. Jednak 
zamiast na okręt, trafił do 11. Pułku Łączności MW 
w Wejherowie. W maju 2003 r. udało mu się 
spełnić marzenie i przenieść na okręt. Trafił 
na ORP „Piorun” i na nim teraz zakończył 
służbę wojskową.

Dał się poznać jako doskonały specjalista 
łączności i kolega. Wraz z pozostałymi 
członkami załogi ORP „Piorun” pomnażał 
chlubną kartę osiągnięć okrętu. Wspierał  
załogę zarówno w zadaniach ogniowych jak  
i w licznych ćwiczeniach międzynarodowych, 
takich jak: „Baltops”, „Strong Resolve”, 
„Danex” i „Northern Coasts”.

W imieniu całej załogi „Pioruna” swoje 
uznanie oraz podziękowanie za lata ofiarnej  
i pełnej zaangażowania służby złożył chorążemu 
dowódca okrętu kpt. mar. Szymon Szerszeń. 
Podziękował także jego najbliższym, za wspie-
ranie go w trudach marynarskiej kariery.

Uroczystość rozpoczął meldunek o goto-
wości pododdziałów do przysięgi, złożony 

dowódcy 3. Flotylli Okrętów kontradmirałowi 
Krzysztofowi Jaworskiemu przez komendanta 

Portu Wojennego  
Gdynia kmdr. Andrzeja 
Łysakowskiego.

Podczas podnie-
sienia flagi państwo-
wej żołnierze odśpie-
wali hymn polski. Po 
powitaniu gości na-
stąpił najważniejszy 
moment – złożenie 
przez elewów przysięgi wojskowej.

Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar 
KPW Gdynia dostąpili wyróżniający się pod-
czas szkolenia elewi: mar. Jakub Mierzejewski  

i mar. Damian Rybak z Komendy Portu Wojen-
nego Gdynia oraz mar. Mikołaj Klause  
i mar. Jacek Łepkowski z 43. Batalionu Sape-
rów w Rozewiu, dowodzonego przez  
kmdr. por. Mariusza Kuchtę.

W uroczystości udział wzięli dowódcy jed-
nostek i instytucji wojskowych garnizonu 
Gdynia oraz przedstawiciele: służb munduro-
wych, władz samorządowych, stowarzyszeń 
kombatanckich, instytucji i organizacji spo-
łecznych, duchowieństwo oraz najbliżsi żoł-
nierzy służby przygotowawczej.

Komendant Portu 
Wojennego Gdynia 
podkreślił znaczenie 
uroczystości, będącej 
początkiem odpowie-
dzialnej żołnierskiej 
służby. 

W imieniu rodzi-
ców elewów głos  
zabrała pani Ewa 

Mierzejewska, dziękując za wysiłek włożony  
w proces ich szkolenia i adaptacji. 

Przysięgali na sztandar

Pani Janinie Dąbkowskiej oraz Jej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

SYNA,
komandora podporucznika rezerwy Ryszarda Dąbkowskiego,

składają absolwenci Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte, rocznika 1982

Panu komandorowi Januszowi Kowalewskiemu,
szefowi Oddziału Gotowości Bojowej i Reagowania Kryzysowego,

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

składają koleżanki i koledzy
z Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego

Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl

Wyrazy głębokiego współczucia i szczere słowa wsparcia  
dla Pani Weroniki Fursewicz z Rodziną z powodu śmierci

MĘŻA,
komandora w stanie spoczynku Jana Fursewicza,

składa komendant, żołnierze i pracownicy wojska
Komendy Portu Wojennego Gdynia

Tekst i foto: Karol Sztonder / KPW Gdynia

Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl
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Kutry ratownicze projektu 5002, typu Zbyszko (ORP „Zbyszko” i ORP „Maćko”), 
przeszły remont i modernizację w gdyńskich stoczniach. Obecnie nurkowie mogą 
schodzić z ich pokładów na prawie dwa razy większą głębokość niż do tej pory.

Stoczniowcy wyremontowali napęd 
obu okrętów. Naprawiono i zakonser-
wowano również kadłuby jednostek, 
zbiorniki wody słodkiej, fekaliów, 

wód balastowych i paliwa. Wyremontowano 
lub wymieniono na nowe także urządzenia 
związane z nawigacją, łącznością i obserwa-
cją techniczną oraz silniki główne. Dokonano 
zmian modernizacyjnych, które znacznie popra-
wiły możliwości jednostek w zakresie realizo-
wania zadań poszukiwawczo-ratowniczych, 

zwłaszcza tych związanych z ratowaniem  
załóg okrętów podwodnych. 

Do najważniejszych tego typu zmian należy 
zamontowanie na pokładzie rufowym specjal-
nego systemu kontenerowego LARS (Launch 
and Recovery System) z otwartym dzwonem 
nurkowym, który umożliwia wykonywanie 
prac podwodnych do głębokości 80 m. Jego 
głównym elementem jest właśnie dzwon nur-
kowy, który zwiększa bezpieczeństwo nurków 
i poprawia warunki prac podwodnych. Zapo-

biega on zbyt szybkiemu wynurzeniu się  
nurka, co zagrażałoby jego zdrowiu, a nawet 
życiu. Dotychczasowy, przestarzały już system, 
umożliwiał specjalistom z Marynarki Wojennej 
schodzenie na głębokość jedynie 45 m. Nowy 
system posiada także stanowisko kierowania 
pracami nurkowymi oraz węzeł umożliwiający 
zaopatrywanie nurków w powietrze i mieszanki 
oddechowe. Należy podkreślić, że system 
kontenerowy umożliwia szybką zmianę 
obecnego systemu LARS na inny zestaw kon-
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„Zbyszko” i „Maćko” jak nowi

Do oddychania nurkowie najczęściej 
wykorzystują mieszanki tlenu i azotu. 

Używają też innych mieszanek,  
typu nitrox, czy trimix. Na skutek długiego 

przebywania pod wodą lub na dużych 
głębokościach, znaczna ilość 

rozpuszczonego azotu trafia do krwi 
nurka. Dlatego musi on przejść 

dekompresję. W tym celu obie jednostki 
typu Zbyszko posiadają specjalne komory 

dekompresyjne. To w nich następuje 
usuwanie nadmiaru gazów – głównie 

azotu. Wspomniane komory mogą służyć 
także podczas akcji ratowania załogi 
uszkodzonego okrętu podwodnego.
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9     

Zainstalowane na stałe, w obu jednostkach, 
komory dekompresyjne są przeznaczone 
głównie do prac nurkowych, ale mogą być 

9     

tenerowy – niezbędny do realizacji konkret-
nych zadań. W razie potrzeby, można więc  
w jego miejsce wstawić na przykład mobilną 
komorę dekompresyjną, potrzebną podczas 
ratowania załogi okrętu podwodnego. Szybkie 
umieszczenie ratowanych podwodników  
w komorze dekompresyjnej zwiększa ich 
szansę na przeżycie i eliminuje zagrożenia 
dla ich życia i zdrowia.

Jednostki wyposażono w cztery dodatkowe 
kotwice z wyciągarkami oraz zestawem super 
cienkich i lekkich lin plazmowych, dzięki 
czemu okręty będzie można bardzo precyzyjnie 
zakotwiczyć nad obiektem, do którego będą 
schodzić nurkowie.

z wykonanych prac. Jedynym – jak na razie –  
problemem są znaczne opóźnienia w przeka-
zaniu ich do służby. Zresztą nie tylko tych 
jednostek. Ostatnio tylko zbiornikowiec  
ORP „Bałtyk” miał szczęście do terminowego 
wykonania prac remontowo-modernizacyjnych, 
dzięki Zakładowi Usług Remontowych Net 
Marine w Szczecinie. W momencie zamyka-
nia tego numeru „Bandery” obie jednostki 
ratownicze były gotowe, ale jeszcze muszą 
przejść dalsze próby nowych systemów.

Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl

okręty typu zbyszko
DŁUGOŚĆ – 34,5 m;
SZEROKOŚĆ – 8 m;
ZANURZENIE – 3 m;
WypORNOŚĆ – 374 t;
NApęD – silnik wysokoprężny o mocy 
550 kW przy 900 obr./min.;
pRęDKOŚĆ – 12 węzłów;
ZASIęG – 3600 mil morskich; 
WypOSAŻENIE – dwie armaty wodne 
z systemem podawania piany, system do 
pozycjonowania jednostki, dzwon nurkowy 
oraz komora dekompresyjna;
ZAŁOGA – 21 osób.

Ćwierć wieku temu obie jednostki powstały w nieistniejącej już Stoczni Ustka,  
z przeznaczeniem do prowadzenia prac podwodnych i wykonywania zadań 

nurkowych oraz poszukiwawczo-ratowniczych. Są przystosowane do ratowania  
życia ludzkiego i mienia na morzu oraz prowadzenia prac podwodnych.  

W składzie ich załóg znajdują się grupy nurków, mogących prowadzić wszelkie 
prace podwodne. Jednostki te mogą udzielać pomocy poszkodowanym  

w wypadkach na morzu. W razie potrzeby mogą gasić pożar. W tym celu są 
wyposażone w dwie armaty wodne oraz system pianotwórczy. Mogą też podać 
zasilanie w energię elektryczną jednostce pozbawionej takiej energii, na skutek 

awarii (na czas prowadzenia niezbędnych prac przez specjalistów z okrętowej grupy 
ratowniczej). Ponadto, mogą ściągać z mielizny i holować uszkodzone jednostki  

o maksymalnej wyporności do 1000 ton.

Zmodernizowano też pomieszczenie komory 
dekompresyjnej, łącząc je z pomieszczeniem 
przetłaczarki tlenowej, oraz system zasilania. 

także wykorzystywane podczas ratowania  
załogi okrętu podwodnego oraz innych nurków. 
Zamontowano też magazyn gazów, tlenu  
medycznego i powietrza oddechowego. 
Okręty posiadają teraz także nowy system 
zasilania i rozdziału powietrza oddechowego, 
tlenu i mieszanin trójskładnikowych. 

ORP „Zbyszko” był w rękach specjalistów 
Stoczni Remontowej „Nauta” S.A., natomiast 
ORP „Maćko” przechodził prace remontowo- 
-modernizacyjne w Stoczni Marynarki Wojen-
nej S.A. Załogi obu jednostek są zadowolone 



10     NR 1/2 | STYCZEŃ/LUTY 2017

P O D  P O L S K I M  D O W Ó D Z T W E M

Dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 objął polski oficer. 
Okrętem flagowym zespołu został ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. 

Uroczystość przekazania dowodze-
nia odbyła się 17 stycznia w porcie 
wojennym w Świnoujściu. Pod 
protokołem przekazania dowodze-

nia podpisał się zdający obowiązki dowódcy 
kmdr Panagiotis Papageorgiou z Marynarki 
Wojennej Grecji oraz przejmujący dowodzenie 
kmdr por. Aleksander Urbanowicz. W uro-
czystości wzięli udział między innymi:  
Inspektor Marynarki Wojennej kadm. Mirosław 
Mordel, zastępca dowódcy Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego 
kadm. Krzysztof Teryfter, zastępca szefa  
sztabu do spraw operacyjnych Dowództwa 
Morskiego NATO w Northwood kadm. Jens 
Nemeyer, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
komandor Krzysztof Zdonek oraz attaché 
Królestwa Hiszpanii w Polsce płk Juan Carlos 
Martin Torrijos. W tym samym czasie  
ORP „Kontradmirał X. Czernicki” przeszedł 
Cieśninę Gibraltarską, osiągając wyznaczony 
rejon operacyjny.

Dyplomacja z pokładu
Po dziesięciu dniach pobytu w morzu  

(w trudnych, sztormowych warunkach),  
polski okręt zacumował w Cagliari. Pobyt we 
włoskim porcie był poświęcony na pracę sztabu 
i załogi w ramach zespołu NATO oraz na  
wypoczynek załogi po trudach przejścia  
na Morze Śródziemne. Była to także okazja 
do zaprezentowania naszej bandery i munduru 
marynarza polskiego. 

Dowódca PKW „Czernicki” i Stałego  
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 2 kmdr por. Aleksander Urbanowicz 
złożył wizytę dowódcy morskiej bazy  

w Cagliari kadm. Francesco Sollitto, zapew-
niając o gotowości polskiego sztabu i okrętu 
do działań na rzecz bezpieczeństwa morskich 
szlaków komunikacyjnych na Morzu Śród-
ziemnym.

Zwiększanie efektywności
Okręty Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciw-

minowej NATO Grupa 2 stacjonowały  
m.in. w jednej z głównych baz Marina Militare 
w La Spezia. Podczas postoju w tym porcie, 
dowódca zespołu kmdr por. Aleksander  
Urbanowicz złożył wizytę wiceadm. Giorgio  
Lazio – dowódcy Północnego Okręgu Marynarki 

Wojennej Włoch oraz gościł u kadm. Enrico 
Paciani, dowódcy sił przeciwminowych Marina 
Militare – MARICODRAG (Comando delle 
Forze di Contromisure Mine). 

Instruktorzy z MARICODRAG sprawdzili 
gotowość bojową załogi ORP „Kontradmirał 
X. Czernicki” oraz „Duero” do działań  
w zakresie obrony przeciwawaryjnej, a także 
testowali możliwości okrętów w zakresie wykony-
wania innych zadań. Włoscy specjaliści nadzoro-
wali każdą czynność załóg obu jednostek  
w symulowanej walce o żywotność okrętu. 
Wnioski wyciągnięte z tego typu ćwiczeń 
mogą się przyczynić do zwiększenia efektyw-
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Tarcza przeciwminowa NATO

Załoga ORP „Kontradmirał X. Czernicki” uczciła pamięć ponad tysiąca żołnierzy  
II Korpusu Polskiego, poległych w jednej z najsłynniejszych bitew oręża polskiego pod 
Monte Cassino. Marynarze, z kmdr. por. Aleksandrem Urbanowiczem i attaché obrony 
przy Ambasadzie RP w Rzymie płk. Januszem Urbanem, złożyli wieniec na cmentarzu,  
a ksiądz kapelan odmówił modlitwę za poległych. Delegacja złożyła także wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem poległych żołnierzy 6. Pułku Pancernego „Dzieci Lwowskich”  
w Piedimonte San Germano.
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jednym z nich dowodzi oficer polskiej  
Marynarki Wojennej. 

SNMCMG2 to ostatni z czterech stałych 
zespołów NATO, w którym polskie okręty nie 
realizowały jeszcze żadnych zadań. Wielo-

narodowe zespoły demonstrują solidarność  
krajów członkowskich NATO oraz realizują jedno 
z najważniejszych zadań obronnych, jakim 
jest zapewnienie bezpieczeństwa strategicz-
nych morskich szlaków komunikacyjnych. 

Kraje Unii Europejskiej dysponują najwięk-
szą na świecie liczbą portów handlowych (aż 
1200), a także największą flotą handlową (sta-
nowiącą 25% globalnego tonażu). Drogą mor-
ską odbywa się aż 90% towarowej wymiany 
gospodarczej z krajami spoza UE oraz 40% 
handlu wewnętrznego. Wymiana wewnętrzna 
to 400 mln pasażerów oraz 3,5 mld ton ładun-
ków rocznie. Sektor gospodarki morskiej  
generuje ok. 5,5 mln miejsc pracy i wytwarza 
wartość brutto rzędu 500 mld euro rocznie. 
Drogą morską do Europy docierają również 
surowce strategiczne – 15% gazu oraz 40%  
ropy naftowej. 

W tym kontekście Morze Śródziemne jest 
akwenem strategicznym nie tylko dla gospo-
darki państw europejskich, w tym państw 
NATO, ale także dla światowego transportu 
morskiego. Jakikolwiek paraliż komunikacyjny 
na tym akwenie mógłby spowodować poważne 
straty ekonomiczne wielu państw, w tym  
Polski.

Zespoły okrętowe stałych sił NATO należą 
do najbardziej efektywnych elementów tzw. 
sił odpowiedzi (NRF, czyli „NATO Response 
Force”). Mogą prowadzić operacje embarga  
i kontroli żeglugi, nieść pomoc humanitarną 
oraz ewakuować zagrożoną ludność. Więk-
szość czasu spędzają w morzu, między innymi 
zgrywając współdziałanie okrętów wchodzą-
cych w ich skład oraz uczestnicząc w manewrach 
z marynarkami wojennymi państw członkow-
skich i partnerskich NATO.

11     

ności działań podejmowanych przez marynarzy 
w niebezpiecznych sytuacjach.

Miny na dnie
Na początku lutego okręty Stałego Zespołu 

Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 
przeprowadziły pierwsze wspólne ćwiczenia. 
Zadania realizowano na Morzu Liguryjskim, 
stanowiącym część wód terytorialnych 
Włoch, w ramach  tzw. „Route Survey”. 
Sprawdzono dno morskie, pod względem  
zalegania min morskich i niebezpiecznej 
amunicji – pozostałości z obu wojen świato-
wych oraz innych konfliktów o znaczeniu  
lokalnym, jednak nie natrafiono na żadne  
niebezpieczne obiekty pochodzenia militar-
nego. W razie zlokalizowania i zidentyfiko-
wania takiego obiektu, dowództwo zespołu 

b a n d e r a

przekazałoby niezbędne dane Marynarce  
Wojennej Włoch, która przeprowadziłaby 
neutralizację niebezpiecznego znaleziska.

W trakcie ćwiczebnej operacji przeciw-
minowej poszukiwano celów pozornych – 

imitujących miny morskie (tzw. „mine decoys”). 
Do ich postawienia wyznaczono włoski niszczy-
ciel min „Crotone”, a dwa pozostałe okręty – 
hiszpański „Duero” i włoski „Alghero” – roz-
poczęły ich poszukiwania. Ćwiczenie zakoń-
czono z chwilą zlokalizowania, zidentyfiko-
wania i podniesienia celów pozornych na pokład.

Wszystkie zadania, zarówno w zakresie 
„Route Survey” jak i ćwiczebnej operacji 
przeciwminowej, były stawiane i nadzorowane 
przez sztab SNMCMG2 z pokładu okrętu  
dowodzenia ORP „Kontradmirał X. Czernicki”.

Ostatni z czterech
Sojusz północnoatlantycki utrzymuje  

w stałej służbie cztery zespoły okrętów. Dwa 
z nich to zespoły fregat, a dwa kolejne  
to zespoły sił przeciwminowych. Właśnie  

Tomasz Gos, Sławomir J. Lipiecki
www.8fow.wp.mil.pl

W 2009 roku postanowiono dostosować ORP „Kontradmirał X. Czernicki” do pełnienia roli 
okrętu dowodzenia siłami przeciwminowymi NATO. Zajęła się tym Stocznia Marynarki 
Wojennej S.A. w Gdyni. Tym samym Polska miała gotową jednostkę przejmując, w 2010 roku, 
dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Dzięki przebudowie 
pomieszczeń desantu na pomieszczenia sztabu oraz znacznemu rozbudowaniu systemów 
łączności i dowodzenia – okręt zyskał nowe możliwości. Ponadto, w związku z zagrożeniami 
asymetrycznymi, zamontowano trzy podstawy do wielkokalibrowych karabinów maszynowych 
(kal. 12,7 mm), a także lekkie wyrzutnie pocisków rakietowych. Zachowano przy tym 
dotychczasowe zdolności jednostki do pełnienia funkcji okrętu wsparcia logistycznego. Może 
on służyć także jako okręt-baza dla jednostek specjalnych. 
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Duńska Królewska Marynarka 
Wojenna – Kongelige Danske  
Marine (także Søværnet – czyli 
marynarka wojenna) – powstała 

już w czasach nowożytnych, w 1509 r., i była – 
aż do 1814 r. – częścią Duńsko-Norweskiej 
Królewskiej Marynarki Wojennej. Do czasów 
bombardowania Kopenhagi przez Anglików – 
podczas wojen napoleońskich w 1807 r. –  
i wydania im floty, miała znaczący wpływ na 
europejski teatr działań. Potem jej rola została 
ograniczona do niewielkiej skali.

W siłach NATO
Strategiczne położenie Danii, członka  

NATO od 1949 r., w okresie zimnej wojny 
spowodowało zdecydowany wzrost znaczenia 
jej sił morskich. Priorytetowym zadaniem 
marynarki wojennej było przeciwdziałanie 
uderzeniu sił Układu Warszawskiego na  
Jutlandię i blokada Cieśnin Duńskich. 

Prowadzący na Bałtyk Wielki Bełt, oddziela-
jący Fionię od Zelandii, w najwęższym miejscu 
liczy 15 kilometrów, a Sund – 4 kilometry. 
Defensywnym trzonem obrony miały być pola 
minowe, a ofensywnym lekkie nawodne siły 

uderzeniowe w postaci kutrów torpedowych  
i rakietowych. W latach 90. XX w. ostatnią 
rubieżą obrony były nadbrzeżne mobilne ba-
terie rakietowe z rakietami przeciwokrętowymi 
RGM-84 Harpoon. W skład Søværnetu wcho-
dziły również okręty podwodne typu Näcken (1), 
Tumleren – ex. Kobben (3) i Delfinen (4).

W Danii, od początku lat 80. XX w., starano 
się pogodzić wysokie wymagania NATO  
z możliwościami finansowymi kraju – wprowa-
dzając modułowy system wyposażenia okrę-
tów Standard Flex. Uniwersalne jednostki  
patrolowe typu Flyvefisken (łącznie zbudo-
wano ich 14) – o wyporności ok. 480 ton stan-
dardowych (ts) i prędkości maksymalnej  
powyżej 30 węzłów – mogły, w zależności od 
potrzeb, zostać wyposażone w kontenery róż-
nych typów, m.in. z: czteroprowadnicowymi 
wyrzutniami Mk-141 dla rakiet RGM-84  
Harpoon, ośmioprowadnicowymi wyrzutniami 
pocisków plot. RIM-7 Sea Sparrow, armatami 
kal. 76,2 mm (3”) L/62 LvSa (OTO Melara), 
sonarem holowanym (w wersji przeciwmino-
wej i rozpoznawczej).

Do zadań sił morskich należy również  
czuwanie nad suwerennością dwóch teryto-

riów zależnych – Grenlandii (od XVIII wieku 
wyspa była kolonią duńską) i Wysp Owczych, 
które (korzystając z szerokiej autonomii)  
z kontynentalną Danią tworzą Wspólnotowe 
Królestwo Danii (Rigsfællesskabet). Dlatego 
w latach 1991-1992 wcielono do służby cztery 
fregaty projektu Standard Flex 2000, typu 
Thetis, o wyporności ok. 3500 ts i maksymal-
nej prędkości powyżej 20 węzłów. Głównym 
zadaniem tych jednostek jest służba patrolowa 
i ochrona rybołówstwa na północnym Atlantyku. 
Dlatego ich podstawowe uzbrojenie jest 
skromne – pojedyncza armata kal. 76,2 mm 
OTO Melara, dwie armaty kal. 20 mm Oerlikon 
i miotacze bomb głębinowych. Kluczowym  
elementem wyposażenia fregat są śmigłowce 
ZOP Westland „Lynx”.

Zmiana koncepcji
Wraz z końcem zimnej wojny ustało zagro-

żenie desantem ze strony Układu Warszaw-
skiego. Radykalnie zmieniły się koncepcje 
rozwoju duńskiej marynarki wojennej. Trans-
formację, której dokonano w ostatnich dwóch 
dekadach, należy uznać za najdalej idącą  
w państwach NATO. Dania zdecydowała się 

Geograficzne położenie Danii, składającej się z Półwyspu Jutlandzkiego i ponad czterystu wysp − 
największe to: Zelandia, Fionia, Lolland i Bornholm − przełożyło się na wielowiekowe tradycje 
morskie. Sięgają one okresu państw szczepowych wikingów (od końca VII wieku do połowy XI wieku), 
posiadających małe, ale dobrze zorganizowane, zespoły słynnych długich łodzi − łączące się  
w razie zagrożenia lub niszczycielskich napaści na średniowieczną Europę. W wyprawach 
uczestniczyły wszystkie ludy skandynawskie, w tym Duńczycy. Z czasem zmieniły swój charakter −  
z łupieżczego na handlowy i osiedleńczy. Dość powiedzieć, że Kanut − zwany Wielkim − został 
królem Anglii, jednocześnie panując w Danii, Norwegii i południowej Szwecji (1014-1035).

Transformacja floty
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tecznie zlikwidowano siły podwodne – ostatni 
okręt podwodny HNoMS „Sælen” S304 (typu 
Tumleren) został obiektem muzealnym, a fun-
dusze na pozyskanie nowych jednostek prze-
szły na inne projekty. Przed 2010 rokiem wyco-
fano ze służby trzy korwety rakietowe typu 
Niels Juel (wyporność ok. 1450 ts, maksymalna 
prędkość powyżej 30 węzłów). Pozbyto się 
również uniwersalnych Flyvefiskenów. Pod 
banderą Danii obecnie służy tylko jeden  
HNoMS „Soloven” – jako tender do wspiera-
nia prac nurkowych.

W zamian, konsekwentnie pracowano nad 
nowymi projektami, zgodnie z ideą: „mniejsza 
liczba – większy tonaż”. W latach 2004-2005 
wcielono do służby dwa hybrydowe okręty 
wsparcia (łączące możliwości fregaty i okrętu 
wsparcia logistycznego) typu Absalon, o wypor-
ności ok. 6300 ts i maksymalnej prędkości  
ponad 24 węzły. W 2008 r. HNoMS „Absalon”, 
jako jednostka flagowa zespołu, zyskał  
międzynarodowe uznanie za akcje zwalcza-
nia piractwa w rejonie tzw. Rogu Afryki.

Zwieńczeniem restrukturyzacji floty była 
budowa trzech ofensywnie uzbrojonych fregat 
rakietowych typu Iver Huitfeldt, o wyporności 
ok. 6600 ts i prędkości ponad 30 węzłów. 
Konstrukcje tych jednostek oparto na typie 
Absalon. Podstawowe uzbrojenie składa się z: 
wielokomorowych, pionowych zestawów  
wyrzutni Mk-41 i Mk-56 VLS (amer. Vertical 
Launching System) dla rakiet SM-2 Block 
IIIA/RIM-162 ESSM, z łącznym zapasem  
56 pocisków; 2-4 czteroprowadnicowych  
wyrzutni Mk-141 dla rakiet GRM-84J Harpoon 
Block II; 2 dwuprowadnicowych wyrzutni 
torped ZOP Eurotorp MU90 Impact; pojedyn-
czej armaty kal. 76,2 mm (3”) L/62 OTO Melara 
Super Rapid i artyleryjskiego zestawu obrony 
bezpośredniej kal. 30 mm Rheinmetall/Oerlikon 
Millennium. Serię ukończono w latach  
2012-2014. W czerwcu 2013 roku swoją misję, 
ukierunkowaną na zwalczanie piractwa –  
w ramach operacji „Ocean Shield” na wodach 
Oceanu Indyjskiego, wykonała pierwsza 
ukończona fregata HNoMS „Iver Huitfeldt”.

Duże zmiany objęły siły obrony przeciw-
minowej. Zastosowano skonteneryzowany  
system MCM DNK, dostosowany do instalacji 
na pokładach okrętów różnych typów – nawet 
tak dużych jak Absalon, czy Thetis. Jednak 
podstawowymi jednostkami systemu są dwa 
okręty typu Holm (wyporność ok. 100 ts, 

prędkość 13 węzłów) i zdalnie sterowane 
przez nie drony-kutry. 

Duńska Królewska Marynarka Wojenna orga-
nizacyjnie składa się ze sztabu, dowództwa 
operacyjnego, dwóch flotylli (eskadr) okrę-
tów, centrum rozpoznania, operacyjnych cen-
trów logistycznych (Korsoer i Frederikshavn), 
Akademii Marynarki Wojennej w Kopenhadze 
oraz ośrodków szkoleniowych.

W 2016 r. jej personel liczył 3179 ludzi,  
w tym 577 oficerów, a morskie oddziały 
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wyjść na otwarte wody światowych oceanów  
i odstąpić od budowy małych jednostek ude-
rzeniowych, przystosowanych do obrony włas-
nego wybrzeża, na rzecz okrętów zdolnych do 
operowania w odległych rejonach świata pod 
egidą NATO, czy ONZ. Przyczyną były  
zmiany geopolityczne, takie jak wzrastająca 
rywalizacja o zasoby Arktyki i zapewnienie 
Danii roli ważnego gracza wokół Grenlandii 
oraz – a może przede wszystkim – rachunek 
ekonomiczny. 

Duńskie firmy żeglugowe transportują ok. 
10 procent światowego handlu morskiego. We 
współczesnych dziejach flota handlowa Danii 
nigdy nie była tak silna. W 2015 r. jej nośność 
wynosiła 16,6 mln DWT. Kontrolowana przez 
Duńczyków flota handlowa liczy około 1800 
jednostek, w tym banderę z białym krzyżem 
na czerwonym tle nosi prawie 700 statków. 
Żegluga przynosi krajowi 20 procent zysków 
z eksportu, a jej jedna trzecia obsługuje rosnące 
rynki poza Unią Europejską. Sektor morski  
zatrudnia 100 tys. ludzi.  

Restrukturyzacja
Efekty radykalnych zmian były dotkliwe 

dla personelu duńskiej floty wojennej. Osta-

Obrony Terytorialnej – paramilitarnej formacji  
z zaciągu ochotniczego – około 5 tys. funk-
cjonariuszy. Mają oni do dyspozycji m.in.  
30 kutrów patrolowych. Sztab marynarki  
wojennej jest integralną częścią Dowództwa 
Obrony Danii. Jego kwatera główna mieści 
się w Karup, w centralnej Jutlandii. 

Siły morskie podzielono na dwie flotylle 
(eskadry), podlegające Dowództwu Operacyj-
nemu. Pierwsza Flotylla bazuje we Frederiks-
havn i odpowiada za zadania na wodach macie-
rzystych oraz wokół Wysp Owczych i Grenlandii. 
W jej skład wchodzą m.in.: 4 fregaty typu 
Thetis, 3 arktyczne okręty patrolowe typu 
Knud Rasmussen, jednostki hydrograficzne  
i ochrony środowiska. Druga Flotylla (baza 
Korsoer) ma charakter stricte bojowy  
i wypełnia zadania w ramach operacji między-
narodowych. W jej skład wchodzą: 3 fregaty 
rakietowe typu Iver Huitfeldt, 2 okręty hybry-
dowe typu Absalon, 6 okrętów patrolowych 
typu Diana i lodołamacze.

kmdr por. rez. dr Jerzy Bojko 
j-bojko@wp.pl
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IZaawansowana technicznie artyleria 
AGS kal. 155 mm, mająca być pod-
stawą uzbrojenia nowych okrętów,  
w praktyce okazała się zbyt droga  

w eksploatacji. Cena amunicji – a szczególnie 
pocisków LRLAP – podskoczyła tak znacząco, 
że US Navy zrezygnowała z ich dalszego  
zamawiania. Sytuacja ta bezpośrednio wpły-
nęła na przyśpieszenie prac nad  
armatami elektromagnetycznymi. Taka broń 
ma realną szansę stać się, w ciągu najbliższej  
dekady, podstawowym orężem czołowych  
potęg morskich na świecie – odsyłając do  
lamusa tradycyjne jednostki rakietowe.

Artyleria przyszłości
Poza potężnym arsenałem rakietowym, 

niszczyciele typu Zumwalt uzbrojono w tech-

nicznie zaawansowane armaty kal. 155 mm  
systemu AGS o bardzo dużym zasięgu skutecz-
nym (oficjalnie do 140 km, a maksymalny 
zasięg wynosi ok. 180 km) i wysokiej szybko-
strzelności (do 10 strzałów na minutę  
w standardowym trybie strzelania). Według 
projektu, artyleria AGS miała stanowić 
główny oręż nowych okrętów, będąc jedno-
cześnie inwestycją w przyszłość. 

Opracowano chłodzoną wodą armatę  
kal. 155 mm (6,1"), o długości lufy aż 9,61 m 

(62 kalibry). Zakres kąta podniesienia armaty 
mieści się w przedziale od -7 stopni do +70 stopni. 
Całkowicie dostosowano ją do strzelania  
„inteligentną” amunicją dalekiego zasięgu 
najnowszej generacji, dedykowaną przeciw 
celom naziemnym – Long Range Land  
Attack Projectile (LRLAP), oraz balistyczną 
Ballistic Long Range Projectile (BLRP). 

Kompletna jednostka amunicji składa się  
z pocisku i ładunku miotającego w postaci 
silnika rakietowego. Sam pocisk wydaje się 

Przyjęcie pierwszego niszczyciela typu Zumwalt (USS „Zumwalt” DDG-1000)  
na stan jednostek US Navy wcale nie oznacza wprowadzenia go do aktywnej służby.  
Obecnie okręt przechodzi intensywne próby morskie, mające na celu przekazanie  
marynarce wojennej pozostałych systemów, w tym uzbrojenia oraz kompleksu obserwacji 
technicznej. Co istotne, główny system radiolokacyjny MFR (amer. Multi-Function Radar), 
służący do wykrywania obiektów nawodnych i powietrznych (w tym rakiet balistycznych),  
nie został jeszcze zamontowany. Może to oznaczać, że próby kompleksów radioelektronicznych 
obserwacji powietrznej i nawodnej zaczną się równolegle z testami systemów uzbrojenia, przy 
czym z tym ostatnim również są poważne problemy.

Niszczyciele typu Zumwalt – 
okręty ery kosmicznej cz. 3

Najnowsza wersja rakiety 
manewrującej RGM/UGM-109E 

Tomahawk Block IV jest zaopatrzona  
m.in. w GPS, dzięki czemu może 

skutecznie razić nie tylko cele lądowe, 
ale i nawodne.
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Tymczasem „obcięcie” programu DDG(X) 
najpierw z 32 do 20 jednostek, a ostatecznie  
z 20 do zaledwie 3 okrętów spowodowało, że 
jednostkowa cena amunicji wzrosła wielo-
krotnie. Poza tym, Dowództwo Piechoty 
Morskiej (U.S. Marine Corps.) uważa kaliber 
155 mm (6,1”) za niewystarczający i w związku 
z tym przyśpieszono prace nad armatami 
elektromagnetycznymi. Armaty tego typu 
znajdą się wkrótce na pokładzie pierwszego  
z niszczycieli typu Zumwalt (pierwotnie  
miały zostać przetestowane dopiero na trzeciej  
i zarazem ostatniej jednostce serii planowa-
nej do budowy).

Systemy rakietowe
Niszczyciele typu Zumwalt dysponują pokaź-

nym arsenałem rakietowym, godnym krążow-
ników typu Ticonderoga (80 wertykalnych 
komór Mk-57 PVLS). Początkowo nowe 
okręty miały otrzymać dwa zestawy spraw-
dzonych, blokowych wyrzutni pionowych 
Mk-41 VLS (amer. Vertical Launching System), 

że niszczyciele typu Zumwalt raczej nie 
otrzymają pocisków SM-2 i wątpliwe jest też, 
czy zostaną uzbrojone w rakiety SM-3.  
Głównym powodem tego jest fakt, że działa-
nie w systemie BMD nie jest priorytetowym  
zadaniem tych okrętów. Z kolei  uniwersalne 
rakiety SM-6 bardzo pomyślnie przeszły  
próby poligonowe i wkrótce zostaną wprowa-
dzone do uzbrojenia jednostek US Navy.  
Pojawienie się pocisków SM-6 jest również 
jednym z głównych powodów, dla których 
najnowsze amerykańskie niszczyciele nie  
zostaną uzbrojone w rakiety przeciwokrętowe 
RGM-84J Block II Harpoon.

15     

bardzo duży, jak na swój kaliber. Mierzy aż 
2,24 m (wraz z silnikiem rakietowym) i ma 
masę całkowitą 104 kg, aczkolwiek odłamkowo-
-burząca (HC/HE) głowica bojowa zawiera 
jedynie 11 kg materiału wybuchowego 
PBXN-9. Jest to spowodowane faktem, że  
potęga niszcząca tej amunicji pochodzi głównie 
z energii kinetycznej (moc uderzeniowa  
wynosi 14 MJ). Prędkość wylotowa pocisku 
to 825 m/s (przy ciśnieniu roboczym równym 
265,47 MPa), natomiast żywotność lufy oce-
niono na co najmniej 3000 wystrzałów.

Wysoki stopień automatyzacji, w połącze-
niu z wodnym chłodzeniem przewodu lufy, 
przekłada się na wysoką, stałą szybkostrzel-
ność armat, wynoszącą 10 wystrzałów na  
minutę. Wszystko ma jednak swoją cenę, gdyż 
do zasilania jednej wieży potrzeba aż 84 sil-
ników elektrycznych plus dodatkową energię 
do systemów sterowania – w postaci 15 kompu-
terów. Zużycie energii przez pojedynczy zestaw 
artyleryjski dochodzi nawet do 850 kW. Poza 
tym, wieże są stosunkowo ciężkie, jak na 
współczesne standardy (ich całkowita masa 
wynosi 106 ton). Do tego dochodzi ciężar 

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

amunicji – na pojedynczy zestaw artyleryjski 
przypada magazyn mieszczący 335 komplet-
nych pocisków LRLAP. 

Niszczyciele typu Zumwalt dysponują dwoma 
armatami AGS kal. 155 mm, a więc całkowity 
zapas amunicji dla każdego okrętu wynosi 
670 pocisków, składowanych w magazynach 
na dwóch pokładach pod wieżami, plus dodat-
kowo 320 pocisków rezerwowych w niezależ-
nym, niezautomatyzowanym magazynie.

zainstalowanych klasycznie, wzdłuż osi  
symetrii kadłuba. Obawiano się jednak, że 
jedno przypadkowe trafienie (lub zwyczajny 
wypadek) w blokowy zestaw wyrzutni może 
spowodować na tyle poważne uszkodzenia, 
że pozbawi niszczyciel możliwości prowa-
dzenia dalszej walki. W związku z tym, zde-
cydowano się na inne rozwiązanie – kosztem 
liczby komór rakietowych, postawiono na 
znaczne zwiększenie bezpieczeństwa.

Wyrzutnie tego samego typu zblokowano 
w czterokomorowe, opancerzone zestawy  
i zainstalowano wzdłuż burt niszczycieli  
(12 na dziobie i 8 na rufie). Łącznie daje to  
80 uniwersalnych komór rakietowych na 
okręt. Co ciekawe, mimo solidnego opance-
rzenia, zestaw wyrzutni zaprojektowano  
w taki sposób, by jego zewnętrzna część  
(od strony burty) dysponowała cieńszymi pły-
tami – zgodnie z zasadą, że energia eksplozji 

zawsze poszukuje najłatwiejszego ujścia.  
Pozwoli to kierować efekt ewentualnego  
wybuchu na zewnątrz kadłuba, a nie do  
wewnątrz. Pojedynczy, czterokomorowy moduł 
wyrzutni otrzymał oznaczenie Mk-57 PVLS 
(amer. Perypherial Vertical Launching System). 
Każdy z nich ma wysokość 7,92 m i szero-
kość 4,32 x 2,2 m. Masa pustego modułu 
(wraz z opancerzeniem) wynosi 15,24 t. Tak 
więc, prototypowy USS „Zumwalt” – testując 
swoją dzielność morską (szczególnie pod ką-
tem metacentrum) – musiał udać się na próby 
ze specjalnym balastem (odpowiadającym 
ciężarowi pojedynczej rakiety BGM-109, co  
z masą wyrzutni dawało wartość 4091 kg na 
każdą komorę). 

Komory rakietowe nowych wyrzutni  
Mk-57 PVLS są przeznaczone do pocisków: 
SM-2/SM-3/SM-6, RIM-162 ESSM, BGM-109 
i RUM-139C VLASROC. W wypadku rakiet 
bliskiego zasięgu, RIM-162 ESSM, możliwe 
jest załadowanie aż 4 z nich do pojedynczej 
komory. Ze wspomnianego uzbrojenia wynika, 

b a n d e r a

USS „Zumwalt” (DDG-1000) – rzut izometryczny, wraz  
z przekrojem wybranych sekcji, w tym m.in.: przedziału  
stacji hydroakustycznej; komór amunicyjnych wraz  
z linią podawania i dosyłania amunicji; wyrzutni rakiet  
Mk-57 PVLS; maszynowni (silników AIM) wraz z linią  
wałów i kompozytowymi, wielołopatowymi śrubami.
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W trakcie cesarskiej konferencji, 
1 grudnia 1941 roku podjęto  
ostateczną decyzję o wypowie-
dzeniu wojny Stanom Zjedno-

czonym. Pozostający w Japonii – na swoim 
okręcie flagowym, pancerniku „Nagato” –
wiceadmirał Isoroku Yamamoto wysłał siłom 
uderzeniowym sygnał do ataku: „Niitaka 
Yama Nobore Ichi-Ni-Rei-Ya” (Wspiąć się na 
górę Niitaka 1-2-0-8). 

Niewykryty zespół japoński dotarł w pobliże 
Hawajów nad ranem 7 grudnia (8 grudnia 
czasu tokijskiego) 1941 r. O godzinie 5.30  
z krążowników ciężkich wysłano dwa samo-
loty rozpoznawcze Aichi E13A, w celu prze-
prowadzenia rekonesansu nad Pearl Harbor. 
Operacja ta mogła Japończyków drogo  
kosztować – obie maszyny zostały wykryte 
przez stację radarową na Opana Point, jednak 
meldunek z niej został zignorowany (podobnie 
jak wszystkie kolejne). Admirał Nagumo, 
dysponując kompletem danych o przeciwniku, 
wydał rozkaz do ataku. Między godziną  

6.00 a 7.30 z pokładów lotniskowców  
wystartowały (łącznie) 353 samoloty  
w dwóch falach.

Tora! Tora! Tora!
Na 10 dni przed atakiem, oficerowie główno-

dowodzący garnizonem hawajskim zostali 
uprzedzeni – przez Szefa Operacji Morskich 
(CNO) admirała Harolda R. Starka – o agre-
sywnych zamiarach Japonii. Niestety, przeja-
wiający najwięcej inicjatywy admirał  
H. Kimmel w swoich przedsięwzięciach był 
skrępowany odgórnymi postanowieniami  
z Waszyngtonu. Jedyne, co w tej sytuacji 
mógł zrobić, to pozbyć się kilku wartościo-
wych okrętów z bazy. Tak też uczynił.  
Wysłał w morze dwa zespoły lotniskowców 
(USS „Lexington” CV-2 i USS „Enterprise” 
CV-6), pod dowództwem wiceadmirała  
Williama F. Halseya, w celu wzmocnienia 
garnizonów na Midway i Wake. Dalszy ciąg 
wydarzeń był lawiną błędów po stronie  
US Navy, US Army i US Air Force. 

jednak były one wyłączone. Ani US Army, 
ani US Air Force nie podjęły żadnych działań 
obronnych. W powietrze nie poderwano ma-
szyn myśliwskich, a artyleria przeciw- 
lotnicza nie oddała ani jednego strzału do 
zbliżających się maszyn.

Rozkaz przygotowania się do ataku („Tenkai!”) 
kmdr por. Mitsuo Fuchida nadał o 7.40.  
Hasło wzywające do uderzenia na Pearl Harbor 
(„To! To! To!”) nadano o godzinie 7.49.  
Kilka minut później (o godzinie 7.53)  
komandor Fuchida nadał kolejne hasło  
(„Tora! Tora! Tora!”) – co oznaczało, że wróg 
został całkowicie zaskoczony. Niecałe trzy 
minuty później, z pancernika USS „Oklahoma” 
(BB-37) zestrzelono japoński samolot  
bombowo-torpedowy, który rozbił się przy 
hangarach na lotnisku.

Atak z zachodu
Pojawienie się japońskich samolotów było 

dla amerykanów wielkim zaskoczeniem.  
W niedzielny poranek 7 grudnia na pokła-
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75 lat po Pearl Harbor cz. 2
Liczący 33 jednostki, japoński zespół uderzeniowy Kidō Butai opuścił Wyspy Kurylskie 24 listopada 
1941 roku. Jego trzon stanowiły lotniskowce floty – „Akagi” (okręt flagowy), „Kaga”, „Hiryū”, „Sōryū”, 
„Zuikaku” i „Shōkaku” (eskortowane przez: dwa krążowniki liniowe – „Kirishima” i „Hiei”  
z 3. Dywizjonu Okrętów Liniowych, ciężkie krążowniki „Chikuma” i „Tone” z 8. Dywizjonu Krążowników, 
lekki krążownik oraz 9 niszczycieli). Okrętom tym towarzyszyły trzy oceaniczne okręty podwodne typu C1  
(z 5 okrętami-liliputami na pokładzie) oraz osiem jednostek wsparcia logistycznego i zaopatrzenia.  
Na pokładach lotniskowców łącznie znajdowało się 380 samolotów, w tym 143 bombowo-torpedowe, 
129 bombowców nurkujących oraz 108 myśliwców. Całością sił dowodził wiceadmirał Chuichi Nagumo. 

Amerykanie zignorowali wszystkie ostrze-
żenia o ataku. Kilka godzin przed uderze-
niem japońskiego lotnictwa, niszczyciel  
USS „Ward” (DD-139) wykrył i zatopił  
niezidentyfikowany okręt podwodny w amerykań-
skiej strefie bezpieczeństwa. Były to pierwsze 
strzały oddane w wojnie na Pacyfiku.  
Meldunek dowódcy n iszczyciela   
kmdr. ppor. Williama W. Outerbridge’a   
został zbagatelizowany i nawet nie dostar-
czono go dowództwu floty. Amerykański  
wywiad, który złamał szyfry japońskie, także 
miał pełen obraz sytuacji. Raport zawierający 
ostrzeżenie przed atakiem utknął jednak  
w drodze i został dostarczony admirałowi 
Kimmelowi dopiero kilka godzin po nalocie. 
Także kolejny meldunek – nadany o godzinie 
7.40 ze stanowiska radaru SCR-270 na  
Opana Point – o zbliżającej się wielkiej grupie 
samolotów uznano za nieistotny (operatorom 
wmówiono, że wyśledzili lecące z USA  
bombowce B-17, a pozostałe echa to ptaki). 
Niektóre pancerniki w bazie także dyspono-
wały stacjami radarowymi (np. typu CXAM-1), 
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dach okrętów były zdekompletowane załogi. 
Wielu wyższych oficerów było w domach,  
a marynarze na przepustkach w Honolulu. 
Brakowało amunicji do armat przeciwlotni-
czych (pociski były zamknięte w komorach). 
Wówczas niewiele z 97 przebywających  
w porcie jednostek było zdolnych do natych-
miastowego odcumowania. Pancerniki miały 
wygaszone kotły, a agregaty pracowały na  
takim poziomie, by zaopatrywać w energię 
jedynie najistotniejsze mechanizmy (głównie 
o przeznaczeniu socjalnym).

Bomby spadły na Pearl Harbor o godzinie 7.55. 
Radiostacja bazy nadała meldunek:  
„Nalot na Pearl Harbor! To nie są ćwiczenia!” 
Celem pierwszej fali atakujących bombow-
ców nurkujących Aichi D3A1 „Val” była baza 
hydroplanów na Ford Island. Zniszczono 
hangary i magazyny oraz łodzie latające 
Consolidated PBY „Catalina” stłoczone na 
pasach startowych. Niemal równocześnie  
z uderzeniem bombowców, nad port nadle-
ciały samoloty torpedowe. Jako pierwsza 
przystąpiła do ataku formacja maszyn  
z lotniskowca „Sōryū”. Celem były okręty  
zakotwiczone po zachodniej stronie  
Ford Island. Rezultaty tego uderzenia były 
jednak skromne. 

Dwie torpedy trafiły w stary, zdeklaso- 
wany pancernik USS „Utah” (AG-16), służą-
cy jako okręt-cel. W krótkim czasie okręt 
wywrócił się dnem do góry (zginęło 58 mary-
narzy). Stojący przy kei F-12 lekki krążow-
nik USS „Raleigh” (CL-7) został trafiony 
przez jedną torpedę. Zalaniu uległy dwie  
kotłownie oraz przednia maszynownia. Nie-
co później okręt otrzymał trafienie 250 kg 
bombą, która przeleciała przez wszystkie  
pokłady i rozerwała się pod dnem. Krążow-
nik przechylił się na lewą burtę, ale załoga 
uporała się z uszkodzeniami i okręt zachował 
gotowość bojową. Cumujący przy kei F-13 
bliźniaczy USS „Detroit” (CL-8) nie został 
trafiony ani razu. Także przycumowany  

do kei F-10 transportowiec samolotów  
USS „Tangier” (AV-8) nie poniósł szkód. 
Blask wschodzącego słońca i skuteczny ogień 
przeciwlotniczy – zarówno krążowników jak  
i asystujących im czterech grup niszczycieli 
(oraz okrętu liniowego USS „Pennsylvania”) – 
sprawił, że atak japońskich maszyn okazał 
się mało skuteczny. 

Pancernik USS „Pennsylvania” (BB-38) 
był okrętem flagowym Floty Pacyfiku. W dniu 
japońskiego ataku stał w suchym doku  
nr. 1 wraz z niszczycielami – USS „Cassin” 
(DD-372) i USS „Downes” (DD-375). Jego 
dowódcę – komandora Charlesa Cook’a –  
zaniepokoiły już pierwsze detonacje w bazie. 
Bardzo szybko ogłosił alarm bojowy na  
swoim okręcie. Niektóre źródła podają, że  
artyleria „Pennsylvanii” (żargonowo zwanej 
„Mighty Penn”) zaczęła strzelać jeszcze przed 
oficjalnym alarmem powietrznym! Celny 
ogień plot. oraz zamknięty dok wykluczyły 
atak torpedowy. Pancernik został również  
zignorowany przez maszyny z bombami  
o masie 800 kg. Dopiero o godzinie 9.06 
„Pennsylvanię” dosięgnęła pojedyncza bomba  
o masie 250 kg, powodując bardzo niewiel-
kie uszkodzenia. Okrętowi nie sprzyjało  
jednak szczęście, gdyż sporo dodatkowych 

szkód poczyniły odłamki i płomienie niszczy-
cieli USS „Cassin” i USS „Downes”, na których 
eksplodowała amunicja. W obawie przed  
dalszymi uszkodzeniami kadłuba, dowódca 
„Pennsylvanii” rozkazał zalać dok wodą. 
Niszczyciele spoczęły na wpółzatopione  
w płytkiej wodzie, natomiast pancernik – po 
krótkim, dwumiesięcznym remoncie (połą-
czonym z modernizacją) – wrócił do służby.

Wobec twardej postawy Amerykanów,  
dowodzący zachodnim uderzeniem kapitan 
Nagai podjął decyzję o zmianie celów. Jego 
samoloty przeleciały nad Ford Island i zaata-
kowały amerykańskie okręty w pobliżu  
nabrzeża 1010 (Ten-Ten Pier). Jedna ze  
zrzuconych torped przeszła pod kilem sta-
wiacza min USS „Oglala” CM-4 (flagowego 
okrętu kontradmirała Williama R. Furlonga) 
i detonowała na burcie lekkiego krążownika 
USS „Helena” (CL-50). Uszkodzenia były  
poważne, ale okręt zachował gotowość  
bojową. Zginęło 34 marynarzy. Podmuch 
eksplozji (spotęgowany bliskością dna) był 
tak silny, że spowodował zerwanie lekkiego 
poszycia zewnętrznego USS „Oglala”,  
w konsekwencji czego amerykański stawiacz 
min zatonął.

Niszczyciel USS „Shaw” (DD-373), podczas 
ataku znajdujący się w wynurzonym doku 
pływającym YFD-2, został trafiony trzema 
bombami o masie 250 kg. Jedna z nich  
przeszła przez pokład pomostu i zapaliła 
zbiorniki z paliwem. Ogień przedostał się, 
przez otwarte włazy, do komory amunicyjnej 
armaty kal. 127 mm. Nastąpiła wielka eks-
plozja, która pozbawiła niszczyciel całej sekcji 
dziobowej. Śmierć poniosło 24 marynarzy. 
Przechodzący obok pancernik USS „Nevada” 
(BB-36) został zasypany ciężkimi odłam- 
kami. Drobne uszkodzenia odniósł też  
nowiutki okręt pomocniczy-baza wodnosa-
molotów USS „Curtiss” (AV-4). Został  
trafiony 250 kg bombą, a ponadto na jego  
pokładzie rozbił się zestrzelony japoński  
samolot – zginęło 21 marynarzy.
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Niemieckie niszczyciele wykonały atak torpedowy o godzinie 1.22. W nieprzeniknionych 
ciemnościach nocy trudno było wypatrzyć choćby najmniejszy ślad zbliżających się torped.  
Okręty obydwu alianckich dywizjonów wykonały manewr unikowy „w ciemno” – robiąc zwrot  
najpierw na prawą burtę, a następnie na lewą i kierując swoje dzioby w stronę nadchodzącego 
zagrożenia. Ten manewr sprawił, że cała flotylla była rozciągnięta wzdłuż linii wroga, co pozwoliło 
wszystkim jednostkom na jednoczesne naprowadzenie armat w kierunku przeciwnika. 

FO
T.

 A
RC

H
IW

UM
 M

UZ
EU

M
 M

W

Alianckie manewry okazały się 
skuteczne – salwy torpedowe 
wroga były niecelne. Po wykona-
niu ataku torpedowego zespół 

niemiecki zrobił zwrot na północ, chcąc oder-
wać się od okrętów 10. Flotylli Niszczycieli. 
Według oceny kmdr. Jones’a, manewr ten był 
jednak nieudolny i zmieszał Niemcom jedy-
nie szyk bojowy. „Z 32” zrobił zwrot na  
lewą burtę – w kierunku północnym,  
a „ZH 1” (chociaż wykonał także zwrot przez  
lewą burtę) ruszył na zachód. Pozostałe dwa 
okręty – „Z 24” i „T 34” – obrały kurs na  
południowy zachód. „Z 32” dostał się więc 
pod ogień niszczycieli z 20. dywizjonu,  
a „ZH 1” został ostrzelany przez „Tartara”  

i „Ashanti”. Z kolei „Haida” i „Huron” zajęły 
się niszczycielem „Z 24” i torpedowcem  
„T 24”, które wycofywały się na południe.

Trafiony kilkoma pociskami „ZH 1” zwol-
nił i natychmiast postawił zasłonę dymną.  
W tej sytuacji „Tartar” i „Ashanti” obróciły 
swoje armaty w stronę „T 24”, który był już 
ostrzeliwany przez „Haidę”. W tamtym  
momencie nastąpiło coś, co kmdr Basil Jones – 
uciekając się do terminologii muzycznej – 
nazwał „polską wariacją”. Znajdujący się 
około 2 mil morskich na północ od „Tartara”,  
20. dywizjon (prowadzony przez „Błyskawicę”) 
rozpoczął – zgodnie z rozkazem dowódcy  
flotylli – wykonywanie jednoczesnego zwrotu 
o 35 stopni na prawą burtę. Dowódca  

Polskie niszczyciele w bitwie 
koło wyspy Ushant cz. 3

„Błyskawicy” (dostrzegłszy, że niszczyciel  
„Z 32” ustawił się równolegle do linii okrę-
tów 20. dywizjonu) przerwał manewr wbrew 
wcześniej otrzymanemu rozkazowi. Wyda-
wało się to rozsądne, gdyż Niemcy  
natychmiast otworzyli ogień do „Błyskawicy”, 
a po chwili odpalili torpedy (co przy równo-
ległym ustawieniu obydwu okrętów zwięk-
szało prawdopodobieństwo trafienia).  
Następnie wykonali zwrot, chcąc oddalić się 
od przeciwnika. Polski niszczyciel odpowie-
dział więc ogniem z armat dziobowych. 

Już druga salwa „Błyskawicy” dała nakry-
cie, a trzecia była celna i na śródokręciu prze-
ciwnika wybuchł pożar. Również następne 
salwy polskiego niszczyciela weszły w cel, 

z  k a r t  h i s t o r i i
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Tymczasem dwa pozostałe okręty wroga, 
„Z 24” i „T 24”, kontynuowały ucieczkę na 
południowy zachód. W pogoń za nimi ruszyli 
Kanadyjczycy. Ogień artyleryjski okazał się 
jednak mało skuteczny i nie zdołał zatrzymać 
uciekinierów. Wprawdzie „T 24” został tra-
fiony, bo na jego pokładzie dojrzano detonację, 
ale nie ograniczyło to zdolności manewrowych 
niemieckiego torpedowca. Gdyby wówczas 
„Haida” i „Huron” mogły zostać wsparte 
przez jednostki 20. dywizjonu, być może 
przeciwnik zostałby zniszczony od razu, ale 
„Błyskawica”, „Piorun”, „Eskimo” i „Javelin” 
znajdowały się zbyt daleko, aby to uczynić. 
Niemcy parli ku francuskiemu wybrzeżu  
z maksymalną prędkością, widząc jedyny  
ratunek w tym manewrze. Nie przypuszczali 
jednak, że na ich drodze znajduje się zagroda 
minowa, którą dużo wcześniej postawiły  
angielskie minowce. Mimo to szczęście sprzy-
jało niemieckiej parze, która – nieświadoma 
nowego zagrożenia – ominęła wszystkie miny 
i znalazła się na wodach przybrzeżnych.

Kanadyjczycy, którzy znali pozycję pola 
minowego, zdecydowali się je ominąć.  
W tym celu wykonali zwrot przez lewą burtę 
i ruszyli kursem na NEE, czyli przeciwnym do 
kierunku ucieczki „Z 24” i „T 24”. Wskutek 
tego szybko utracili kontakt z wrogiem, ale 
spodziewali się ponownie go odzyskać, gdyż 
Niemcy wyraźnie kierowali się na port  
w Breście. Niespodziewanie jednak natknęli 

się na niemiecki „Z 32” – flagowy niszczyciel 
komandora Bergera. Okazało się, że dowódca 
niemieckiego zespołu, oderwawszy się od 
niszczycieli 20. dywizjonu, jakiś czas kierował 
swój okręt na północ, ale w końcu wykonał 
zwrot na kontrkurs – z zamiarem przedostania 
się, pod osłoną ciemności, do Cherbourga.

Kiedy „Z 32” pojawił się na ekranach  
radarów „Haidy” i „Hurona”, zbliżających się 
do niego od zachodu, natychmiast został roz-
poznany i ostrzelany. Kanadyjscy dowódcy 
powiadomili o tym fakcie pozostałe jednostki 
10. Flotylli Niszczycieli. Sygnał został odebrany 

na „Błyskawicy” i okręty 20. dywizjonu  
ruszyły na południe. Jedynie „Tartar” i osła-
niający go „Ashanti” pozostały na miejscu, 
nie biorąc udziału w pościgu. Około godziny 
4.00 Kanadyjczycy nawiązali kontakt rada-
rowy z dywizjonem „Błyskawicy”. Zapewne 
wtedy kmdr Berger uznał, że Cherbourg jest 
zbyt odległy i jedyne wyjście z kryzysowej 
sytuacji może stanowić osłona niemieckiej 
artylerii nadbrzeżnej. W związku z tym, „Z 32” – 
po przecięciu linii kursu, którym szły „Haida”  
i „Huron” – wykonał zwrot na SWW w kierunku 
wyspy Batz. Dopisało mu szczęście  
(podobnie jak „Z 24” i „T 24”), bo również 
nieuszkodzony zdołał przejść przez miny angiel-
skiej zagrody. Sześć niszczycieli 10. flotylli 
kontynuowało jednak atak i w końcu  
kmdr Berger – chcąc ocalić załogę – podjął 
decyzję o osadzeniu swojego okrętu na  
przybrzeżnych skałach wyspy Batz. 

Zniszczenie „Z 32”, okrętu flagowego  
niemieckiego zespołu, stanowiło koniec  
drugiej i ostatniej fazy bitwy morskiej, którą 
przyjęto nazywać bitwą pod Ushant (z ang.) 
lub Ouessant (z franc.). Uczestniczyły w niej 
stosunkowo niewielkie siły, zarówno alianckie 
jak i niemieckie. Zatopienie dwóch jednostek 
Kriegsmarine i uszkodzenie pozostałych 
dwóch spowodowało, że przestały one poka-
zywać się na wodach kanału La Manche  
i zagrażać żegludze między portami brytyj-
skimi i francuskimi.

Po rozstrzygnięciu nocnego starcia na swoją 
korzyść, okręty międzynarodowej 10. Flotylli 
Niszczycieli zawróciły do macierzystego portu.

Udział polskich niszczycieli w rozbiciu 
niemieckiego zespołu pod Ushant docenił  
Wódz Naczelny PSZ gen. broni Kazimierz 
Sosnkowski, który 11 czerwca 1944 roku  
odznaczył zasłużonych członków załogi  
niszyciela ORP „Błyskawica”, a Admiralicja 
Brytyjska  wyróżniła kmdr. por. Konrada  
Namieśniowskiego pochwałą w rozkazie.
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jednak pociski kal. 102 mm prawdopodobnie 
były mniej skuteczne niż należało tego ocze-
kiwać przy tylu trafieniach. Niemiecki okręt 
płynął dalej obranym kursem. W tej  
sytuacji kmdr por. Konrad Namieśniowski 
polecił sternikowi „Błyskawicy” wykonać 
kolejny zwrot – tak, aby można było odpalić 
torpedy. Jednoczesne manewry obydwu prze-
ciwników spowodowały utratę kontaktu 
ogniowego i wydawało się, że „Z 32” – mimo 
znacznych uszkodzeń – ocaleje. 

Uchodząc spod ognia armat niszczyciela 
ORP „Błyskawica”, „Z 32” natknął się na 
„Tartara” i „Ashanti”, które obłożyły go  
pociskami. Odpowiedź Niemców była  
skuteczna i cztery pociski rozerwały się na  
pokładzie alianckiego lidera. Zniszczyły sta-
nowisko sternika, złamały kratownicę masztu 
wraz ze znajdującymi się na niej podstawami 
radarów obserwacyjnych i przerwały łącz-
ność z wyrzutniami torpedowymi. Kiedy 
maszt się przewrócił, zablokował się sygnali-
zator dźwiękowy przy bocianim gnieździe,  
a odłamki przedziurawiły pokład górny nad 
kotłownią nr 1 – powodując utratę ciśnienia 
pary i, w konsekwencji, zmniejszenie prędkości. 
Detonacje spowodowały także śmierć kilku 
osób z wachty i lekko raniły dowódcę  
komandora B. Jones’a. Mimo to, brytyjski 
niszczyciel – choć spowity dymem pożarów – 
nie zamierzał wycofać się z walki i dalej 
strzelał ze wszystk ich sprawnych  
armat do oddalającego się przeciwnika.  
Kmdr Jones nakazał rozwinąć maksymalną 
prędkość, ale uszkodzony niszczyciel płynął 
naprzód z  prędkością zaledwie 4 węzłów. 

Ostatecznie wytrwałość Brytyjczyków  
została nagrodzona, gdyż zza chmury dymów 
niespodziewanie wyłonił się wcześniej unie-
ruchomiony „ZH 1”, do którego „Tartar” 
otworzył ogień z odległości zaledwie 3 kabli. 
Podążający za liderem „Ashanti” wystrzelił 
dwie torpedy, które (o godzinie 1.39) spowo-
dowały spektakularną eksplozję na niemiec-
kim niszczycielu i ostatecznie zatopiły go. 

Tak skończyła się pierwsza faza nocnej  
bitwy niszczycieli, toczonej w pobliżu wyspy 
Ushant. Po zatopieniu „ZH l”, niemiecka for-
macja nie zdołała ponownie zewrzeć szyku,  
w którym mogłaby się skutecznie przeciwsta-
wić okrętom 10. Flotylli Niszczycieli. Flagowy 
niszczyciel „Z 32”, uciekając przed przeciw-
nikiem, obrał kurs na północ i konsekwentnie 
nim podążał, nie bardzo troszcząc się o pozo-
stałe jednostki swego zespołu. Wkrótce udało 
mu się zniknąć w ciemnościach. Załoga „Tartara” 
w końcu ugasiła ogień na pokładzie, uszczel-
niła kotłownię i naprawiwszy anteny nawią-
zała kontakt z okrętami 20. dywizjonu – przecze-
sującymi kierunek zachodni w poszukiwaniu 
przeciwnika. O godzinie 2.45 HMS „Tartar” 
dołączył do zespołu dowodzonego przez 
kmdr. por. Konrada Namieśniowskiego.

ORP „Błyskawica” – okręt flagowy 20. Dywizjonu 10. Flotylli Niszczycieli 
(na zdjęciu otwierającym artykuł: załoga ORP „Piorun” – drugiego 

polskiego niszczyciela 20. dywizjonu – podczas prac ogólnookrętowych)

kmdr por. rez. Jerzy Łubkowski, 
były dowódca OM „Błyskawica”
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Piknik „Bezpieczna Polska”

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku zorganizował – 
14 stycznia, na Skwerze Kościuszki w Gdyni – piknik 
„Bezpieczna Polska”, pod patronatem Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Otworzyli go: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, 
europosłanka Anna Fotyga i szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Gdańsku płk Andrzej Płocha. Obecni byli również, między innymi: 
wiceprezydent Gdyni Michał Guć, poseł Janusz Śniadek oraz dowódca 
3. Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski.

Dla uczestników pikniku przygotowano pokazy sprzętu wojskowego, 
a także przelot śmigłowców bojowych Mi-24D z 49. Bazy Lotniczej  
w Pruszczu Gdańskim oraz samolotów patrolowych „Bryza”  
i śmigłowców Mi-14PŁ z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej. Był też występ Orkiestry Reprezentacyjnej MW oraz 
Kompanii Reprezentacyjnej MW. Można było zwiedzić Okręt-Muzeum 
ORP „Błyskawica” oraz OORP „Grom” i „Sęp”.

Na specjalnym telebimie pokazano transmisję z uroczystości 
przywitania wojsk sojuszniczych w Żaganiu. Nie zabrakło także 
pokazu sztucznych ogni i żołnierskiej grochówki.
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W dniach 19-21 stycznia ponad osiemdziesięciu artystów 
amatorów, wywodzących się ze środowiska wojskowego  
z całej Polski, walczyło w Gdyni o grand prix VII Festiwalu  
kolęd i pastorałek Wojska Polskiego im. biskupa polowego 
gen. broni Tadeusza Płoskiego „Nadmorska kolęda”. 

Przybieżeli na festiwal

Uczestnicy festiwalowych zmagań 
zaprezentowali bardzo wysoki poziom 
artystyczny. Oceniało ich jury  

w składzie: mjr Dominik  
Sierzputowski – kapelmistrz  
Orkiestry Wojskowej z Byd-
goszczy, Jolanta Wojtaś-Zapora 
z Wojskowego Centrum Edukacji 
Obywatelskiej oraz Arleta  
Rusiecka – trener wokalny. 

Grand prix festiwalu otrzymał 
zespół „Celebro” z Klubu  
4. Regionalnej Bazy Logistycznej 
we Wrocławiu, który jednocześ-
nie odebrał nagrodę specjalną 
kierownika Klubu Marynarki 
Wojennej – zaproszenie do pre-
zentacji dorobku artystycznego 
w ramach cyklu „Koktajl Artystycz-
ny w Riwierze”. 

Pierwsze miejsce i tytuł laureata w katego-
rii „Zespół” otrzymała grupa „Smajl” z Klubu 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich  

w Rzeszowie, a w kategorii „Solista” –  
Kornelia Kanclerz z Kościoła Garnizonowego 
w Kielcach. 

Niewątpliwie talent wokalny pokazał  
st. sierż. Krzysztof Łupiński z 11. Mazurskiego 
Pułku Artylerii w Węgorzewie, który otrzy-
mał dwie nagrody specjalne – dowódcy  

3. Flotylli Okrętów oraz dyrektora Wojsko-
wego Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Nagrodę specjalną prezesa Stowarzyszenia 
Promocji Kultury Morskiej i Oświaty „Terra 
Marique” otrzymała Adela Lewiarz z Akade-
mii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Warto również zaznaczyć, że wśród  
wyróżnionych zespołów znalazła się grupa 
„Reversed” z Klubu 3. Flotylli Okrętów  
w Gdyni, a wśród wyróżnionych solistów – 
Klaudia Szmidt z Klubu Marynarki Wojennej 
„Riwiera”.

W tym roku koncert inauguracyjny festi-
walu odbył się w Klubie Marynarki Wojennej  

w Gdyni, a przesłuchania kon-
kursowe miały miejsce na scenie 
Klubu 3. Flotylli Okrętów. 
Zwieńczeniem festiwalu był 
koncert galowy w kościele  
pw. Najświętszej Maryi Panny  
Królowej Polski w Gdyni, pod-
czas którego wystąpili wyróż-
nieni artyści. 

Z roku na rok, festiwal cieszy 
się coraz większym zaintereso-
waniem, zarówno wśród 
uczestników jak i publiczności. 
Festiwal był doskonałą okazją 
do promowania kultury i ama-
torskiego ruchu artystycznego, 

konfrontacji dokonań twórczych jego uczest-
ników oraz zaprezentowania współczesnych 
interpretacji kolęd i pastorałek.

Panu kmdr. ppor. Waldemarowi Hałasie
wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia w trudnych 

chwilach po śmierci

OJCA

składa kadra i pracownicy wojska 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego

Panu kpt. mar. Konradowi Słomińskiemu
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA

składa komendant, kadra oraz pracownicy wojska 
Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP

Tomasz Gos / Klub MW „Riwiera”
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