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 Szanowni Czytelnicy

Anakonda 2016 to największe ćwiczenie, jakie do tej pory odbyło się na 
polskich poligonach. W Drawsku Pomorskim, Ustce, Świdwinie, Żaganiu, 
Chełmnie, Nowej Dębie, Orzyszu, Wędrzynie oraz na wodach Bałtyku 
ćwiczyło ponad 31 tys. żołnierzy z 19 państw NATO (w tym aż 12 tys. 

z Polski) oraz z 5 krajów w ramach Partnerstwa dla Pokoju. To rekordowa liczba 
uczestników. Dla porównania, w pierwszej edycji ćwiczyło około 7 tys. żołnierzy. 
Wzrosła także liczba krajów, które skierowały do Polski swoje pododdziały. 
Żołnierze działali na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Do dyspozycji mieli 3 tys. 
pojazdów, 105 samolotów i śmigłowców oraz 12 okrętów. Po raz pierwszy w historii, 
w ćwiczeniu udział wzięły także organizacje proobronne. Opis ćwiczenia oraz 
fotoreportaż prezentujący manewry komponentu morskiego biorącego udział 
w „Anakondzie 2016” znajduje się w tym numerze naszego czasopisma. 

Równolegle do wspomnianych manewrów, na Bałtyku odbywały się manewry 
floty NATO i krajów programu Partnerstwo dla Pokoju „Baltops 2016”, o czym 
również piszemy na łamach tej „Bandery”. 

W okolicach wyspy Andoya, na północy Norwegii żołnierze Morskiej Jednostki 
Rakietowej i norweskiej marynarki wojennej wzięli udział we wspólnym ćwiczeniu, 
którego najważniejszym elementem było strzelanie pociskami manewrującymi NSM.

Zachęcamy Czytelników do lektury artykułu na ten temat, jak i do lektury innych 
artykułów znajdujących się w najnowszym numerze naszego czasopisma.

Życzymy miłej lektury.
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BanderaOd podniesienia bandery i wielkiej gali banderowej 
w gdyńskim porcie wojennym, 20 maja rozpoczęto 

obchody dwóch jubileuszy: 10. rocznicy powstania Dywizjonu 
Okrętów Wsparcia oraz 40. urodzin jednostki szkolnej  
ORP „Wodnik”. Uroczystość zaszczycił obecnością dowódca 
3. Flotylli Okrętów kmdr Krzysztof Jaworski. Obecni byli: 
przedstawiciele jednostek i instytucji MW, dotychczasowi 
dowódcy dywizjonu i okrętu, a także kadra sztabu Dywizjonu 
Okrętów Wsparcia oraz zaproszeni goście. Podczas zbiórki 
przypomniano dokonania jubilatów. Były gratulacje, 
wyróżnienia oraz koncert połączonych orkiestr − Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej i Miejskiej Orkiestry 
MODERATO z Warki. Zaprezentowano jednostki pływające 
oraz sprzęt Brzegowej Grupy Ratowniczej.

Podwójny jubileusz
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Kmdr ppor. Łukasz Zaręba jest absolwentem wydziału nawigacji i uzbrojenia okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z 2001 roku. 
W latach 2001–2002 służył na ścigaczu zwalczania okrętów podwodnych ORP „Zręczny”. Od 1 stycznia 2003 roku zawodową służbę wojskową 
pełni, nieprzerwanie, na ORP „Kaszub”, przechodząc kolejno wszystkie szczeble dowodzenia. Na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu został 
wyznaczony w lipcu 2008 roku. W latach 2009–2010 przebywał w Stanach Zjednoczonych (Newport) na studiach operacyjno–taktycznych. 
Po powrocie do kraju kontynuował zawodową służbę wojskową, jako zastępca dowódcy okrętu. Zgodnie z rozkazem nr 4 dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów z 29 stycznia 2015 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy ORP „Kaszub”. Obowiązki objął 16 lutego 2015 roku.  
Kmdr ppor. Łukasz Zaręba jest żonaty i ma córkę. Interesuje się sportem, historią wojskowości, żeglarstwem oraz turystyką.
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„Kaszub” w sercu „Anakondy”

Jak wyglądała współpraca między 
„Kaszubem” a śmigłowcami podczas 

ćwiczeń „Anakonda”? Czy współpraca 
podczas działań zmierzających do wykry-
cia okrętu podwodnego zawsze wygląda 
podobnie? 

Podczas ćwiczeń „Anakonda 2016” współ-
pracowaliśmy ze śmigłowcami Mi-14PŁ  
i SH-2G. Współpraca ta polegała na wyznacze-
niu miejsca poszukiwania dla śmigłowca  
(Mi-14PŁ), który opuszczał stację i rozpoczy-
nał poszukiwanie w toni wodnej. Jego przewa-
ga wynikała z faktu, że nie dotykał powierzch-
ni wody i mógł przeszukiwać toń bez zakłóceń 
związanych z obecnością kadłuba, śruby napę-
dowej itp. Śmigłowiec SH-2G, wyposażony 
w MAD (ang. Magnetic Anomaly Detector – 
detektor anomalii magnetycznych), może prze-
szukiwać wyznaczony rejon szukając anomalii 
magnetycznych. Dodatkowo, w rejonie poszu-
kiwań śmigłowiec może dostrzec zarys sylwet-
ki okrętu podwodnego w zanurzeniu na nie-
wielkiej głębokości.

W czasie ćwiczenia „Anakonda 2016” śmi-
głowce dodatkowo używały pław hydroaku-
stycznych, które − postawione w odpowiednim 
miejscu − stanowią barierę dla okrętu podwod-
nego. Zbliżywszy się do nich, okręt zostaje  
wykryty a informacja jest przekazywana do 
śmigłowca drogą radiową. Współpraca ze  
śmigłowcami zawsze wygląda podobnie. Wy-
nika to z taktyki ich zastosowania i znajomości 
ich możliwości.

Jednoznacznie należy podkreślić, że rola 
śmigłowców w procesie zwalczania okrętów 
podwodnych jest zawsze nieoceniona, a ich 
wsparcie w wysokim stopniu zwiększa szansę 
znalezienia okrętu podwodnego i jego  
zniszczenia.

Jakie są różnice między współpracą ze 
śmigłowcem pokładowym SH-2G  

a śmigłowcem Mi-14PŁ?
Różnica w zastosowaniu wynika z różnicy 

w posiadanych sensorach przez śmigłowce.  
Mi-14Pł posiada opuszczaną stację, która do 
użycia wymaga zawisu śmigłowca i poszuki-
wania OP bez możliwości poruszania się 
(zmiana miejsca poszukiwania wymaga zawi-
su w innym miejscu). Obszar poszukiwania za-
wiera się w promieniu zasięgu stacji hydrolo-
kacyjnej, który jest uwarunkowany prędkością 
rozchodzenia się dźwięku w wodzie. Para  
śmigłowców w rejonie poszukiwań Mi-14Pł 
w znacznym stopniu zwiększa prawdopodo-
bieństwo wykrycia OP. Śmigłowiec SH-2G, 

Z kmdr. ppor. Łukaszem Zarębą, dowódcą ORP „Kaszub”, rozmawia Tomasz Gos. 

wyposażony tylko w MAD, zazwyczaj nie  
stanowi podstawowego źródła wykrywania,  
raczej jest stosowany do potwierdzenia pozycji, 
z racji mniejszej dokładności samego MAD-a.

Czy Bałtyk jest trudnym akwenem dla 
sił ZOP? Jeśli tak, to dlaczego? Czy 

w czasie ćwiczeń „Anakonda 2016” miejsce 
działania sił ZOP i pora roku sprzyjały  
poszukiwaniom okrętu podwodnego czy 
raczej utrudniały je?

Bałtyk jest niezwykle trudnym akwenem dla 
sił ZOP. Jest to morze o bardzo niskim zasole-
niu, jednakże od czasu do czasu następują tak 
zwane wlewki wody słonej z morza Północne-
go przez Cieśniny Duńskie. Powoduje to po-
wstawanie warstw wody o różnym zasoleniu, 
co skutkuje różną prędkością rozchodzenia się 
dźwięku w wodzie. Dodatkowo, w okresie let-
nim warstwa przy powierzchni znacznie się na-
grzewa i powstaje duża różnica temperatur 
między powierzchnią a wodą na większej głę-
bokości. Te dwa czynniki powodują tworzenie 
się kanałów dźwiękowych, a pionowy rozkład 
rozchodzenia się dźwięku w wodzie umożliwia 
schowanie się OP pod termokliną (skok pręd-
kości dźwięku) i uniemożliwia okrętowi na-
wodnemu − wyposażonemu tylko w stację 
podkilową − znalezienie OP. Z tych powodów 
zastosowanie stacji opuszczanych i holowanych 
jest niezmiernie ważne na Bałtyku, gdyż mogą 
one pracować poniżej termokliny i poszukiwać 
OP w warstwie, gdzie chciałby się schować. 
Warunki pogodowe mają mniejsze znaczenie 
niż pora roku, aczkolwiek sztorm to zawsze 
ciężkie warunki − nie tylko dla sprzętu ale 
przede wszystkim dla ludzi.

Jak wyglądała współpraca korwety ZOP 
z OORP „Wdzydze” i „Gopło”?

Współpraca z tymi okrętami polegała na 
wykonaniu strzelania grupowego do celu po-
wietrznego. Nie nastręczało to żadnych pro-
blemów. Utworzenie szyku odpowiedniego do 
strzelania i samo strzelanie przebiegło bez  
zakłóceń.

Jakich systemów używa się dzisiaj do wy-
krywania okrętów podwodnych i jaka 

broń jest najbardziej skuteczna przy ich 
zwalczaniu? Czy ORP „Kaszub” dysponu-
je takimi systemami i taką bronią? 

Obecnie do wykrywania OP służy wiele 
różnych systemów − zaczynając od stacji pod-
kilowych, przez stacje holowane, kończąc na 
specjalnych pojazdach podwodnych − które 
poszukują OP nie w kierunku dna, ale w kie-
runku powierzchni wody (pojazd znajduje się 

głębiej niż okręt podwodny). Należy również 
pamiętać o systemach montowanych na śmi-
głowcach i samolotach, które w znacznym 
stopniu zwiększają prawdopodobieństwo wy-
krycia OP (sonary opuszczane, holowane, 
MAD itp.). Co do uzbrojenia, mamy jeszcze 
większe urozmaicenie − zaczynając od torped, 
rakietowych bomb głębinowych, bomb głębi-
nowych, rakieto-torped i mino-torpedy. ORP 
„Kaszub” jest wyposażony w stację podkilową 
i stację opuszczaną (jest to ewenement raczej 
na skalę światową ponieważ żaden okręt nie 
powinien się zatrzymywać podczas poszuki-
wania OP − zwiększa to prawdopodobieństwo 
jego wykrycia przez okręt podwodny i unie-
możliwia wykonanie manewru uchylenia przed 
torpedą wystrzeloną z OP). Uzbrojenie to tor-
pedy, rakietowe bomby głębinowe i bomby głę-
binowe.

Jakie zadania miała grupa abordażowa, 
znajdująca się na okręcie?

Grupa abordażowa, która znajduje się na 
ORP „Kaszub”, to grupa składająca się 
z członków załogi okrętu. Jej zadaniem jest 
wchodzenie na jednostki cywilne, podejrzane 
o działalność przestępczą. Należy jednak  
pamiętać, że jest to grupa, która wchodzi na 
jednostki o małym ryzyku. Inne jednostki są 
rewidowane przez jednostki specjalne, szko-
lone do tych celów. 

ORP „Kaszub” wraz z innymi okręta-
mi zestrzelił pozorowany cel nawodny. 

Jak wyglądała ta akcja? 
Cel nawodny był pozorowany przez tarczę 

ustawioną w dryfie na poligonie. Okręty usta-
wione w szyku torowym, po uwzględnieniu 
sektorów strzelania, atakowały cel nawodny 
prowadząc zmasowany ogień artylerii w kie-
runku tarczy.

W jaki sposób ORP „Kaszub” jest przy-
gotowany (przystosowany) do działań 

asymetrycznych?
ORP „Kaszub” może wykorzystać całe 

uzbrojenie, które posiada, do działań asyme-
trycznych. Tylko stopień kreatywności ludzi 
ogranicza jego możliwości. Mamy jednak 
uzbrojenie, które się nadaje bardziej niż inne 
(karabin WKM), do zwalczania małych jedno-
stek nawodnych − takich jak pontony. Rakiety 
grom, które mogą być użyte do zwalczania 
wolnych celów powietrznych. Nietypowym za-
stosowaniem wyposażenia jednostki może być 
wykorzystanie stacji hydrolokacyjnej w trybie 
aktywnym do „odstraszania” płetwonurków 
dywersantów. 
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65 lat  2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych

24 czerwca, 65. rocznicę powstania 
obchodził 2. Dywizjon Okrętów 

Transportowo-Minowych. Z okazji święta 
jednostki na okrętach podniesiono wielką  
galę banderową, a marynarze i pracownicy 
wojska spotkali się na uroczystej zbiórce.

Jubileuszową zbiórkę stanu osobowego 
jednostki zorganizowano o godzinie 11.00. 
Nie zabrakło na niej gości, wśród których 
byli: dowódca świnoujskiej flotylli kmdr 
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28 czerwca 2002 r., w bazie Marynarki 
Wojennej USA w San Diego,  

kmdr por. Krzysztof Maćkowiak po raz 
pierwszy podniósł biało-czerwoną banderę 
na fregacie ORP „Gen. T. Kościuszko”. 

14 lat w służbie pod biało-czerwoną banderą

Krzysztof Zdonek, dowódcy jednostek  
wojskowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
oraz poprzedni dowódcy, rezerwiści i byli 
pracownicy dywizjonu. W czasie zbiórki 
przypomniano rodowód dywizjonu, w tym 
okręty jakimi dysponował oraz przedstawio-
no dokonania jednostki. Święto było  
również okazją do nadania wyróżnień  
kadrze i marynarzom.

Zakończenie modernizacji siemirowickich „Bryz”

Z Mielca do 44. Bazy Lotnictwa Morskiego 
wróciła „Bryza” 1008. To ostatni samolot 

Przez 14 lat służby solenizant przebywał 
na morzu ponad 2 lata, pokonując ponad 
50 tysięcy mil morskich. Z okazji jubileuszu 
na jego pokładzie odbyła się uroczystość 
okolicznościowa. Tradycyjnie rozpoczęła je 
ceremonia uroczystego podniesienia bandery 
i wielkiej gali banderowej. 

W uroczystości tej uczestniczył dowódca 
Dywizjonu Okrętów Bojowych kmdr Tomasz 
Czapczyński, który podziękował załodze za 
dotychczasową służbę pod polską banderą. 
Wyraził także słowa uznania za przygotowanie 
okrętu do misji w ramach Stałego Zespołu 
Okrętów NATO – grupa 2 (SNMG 2). 

Fregata ORP „Gen. T. Kościuszko” to jed-
nostka przeznaczona głównie do: osłaniania 
transportu morskiego, monitorowania żeglu-
gi, operacji pokojowych, stabilizacyjnych 

patrolowy, który w miejsce silników TWD-10B 
z trójłopatowym śmigłem AW-24AN otrzymał 
silniki PZL-10S z pięciołopatowym śmigłem 
Hartzell.

Samolot An-28B1R 1008, który  
24 czerwca został przebazowany z mielec-
kich zakładów lotniczych na macierzyste 
lotnisko w Siemirowicach, wraz z moderni-
zacją zespołu napędowego zyskał: nowszą 
wersję radaru obserwacji powierzchni mo-
rza ARS-800 (w miejsce ARS-400), odbior-
nik systemu nawigacyjnego TACAN, cen-
tralny punkt tankowania, a także nową ra-
diopławę awaryjną TRON 60.

Powrót samolotu 1008 kończy proces  

oraz bojowych na morzu. Posiada silne 
uzbrojenie przeciw okrętom podwodnym, 
opierające się na systemach zwalczania okrę-
tów podwodnych i jednych z najnowocze-
śniejszych w Europie torped typu MU-90. 
Dodatkowo, okręt ten posiada system Prairie-
Masker czyli maskowania („wyciszania”) − 
zmniejszający prawdopodobieństwo wykry-
cia go przez zanurzony okręt podwodny. 
Z pokładu ORP „Gen. T. Kościuszko” operu-
ją śmigłowce zwalczania okrętów podwod-
nych typu SH-2G, znacznie poszerzające 
możliwości fregaty w: walce z okrętami pod-
wodnymi, patrolowaniu akwenów morskich, 
walce z piractwem i terroryzmem. Okręt ma 
także możliwość rażenia celów nawodnych 
i prowadzenia walki radioelektronicznej.

modernizacji zespołów napędowych samo-
lotów 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Jako 
pierwsze przeszły ją dwie maszyny w wersji 
monitoringu ekologicznego An-28E,  
później patrolowe „Bryzy” 1022 i 1017. Po-
zostałe samoloty z siemirowickiej bazy już 
wcześniej wyposażono w silniki PZL-10S  
z pięciołopatowym śmigłem Hartzell. 

Nowe zespoły napędowe otrzymują także 
dwie transportowe „Bryzy” z 43. Bazy  
Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich  
Dołach. Pierwsza z nich, z numerem 0723, 
już wróciła do jednostki. Druga, z numerem 
1003, jest w trakcie modernizacji.
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Ćwiczenie „Baltops 2016” miało wymiar szczególny, wpisując się w ramy ćwiczenia 
„Anakonda 2016” – największego w najnowszej historii Polski ćwiczenia sił zbrojnych RP.  

Działania w ramach „Baltops 2016” 
rozpoczęły się 3 czerwca w Talli-
nie (Estonia), gdzie przeprowadzo-
na została faza portowa ćwiczenia. 

5 czerwca o północy, okręty uczestniczące 
w głównej fazie ćwiczenia wyszły z portów 
w Tallinie i Muuga w Estonii oraz z Bazy Ma-
rynarki Wojennej Berga w pobliżu Sztokhol-
mu (Szwecja). Po wyjściu sprawdzono syste-
my łączności, a w drodze do rejonu prowadze-
nia ćwiczeń trenowano wspólne manewrowa-
nie w szykach. Okręty przeciwminowe prze-
ćwiczyły procedury dotyczące wypadku nur-
kowego oraz ewakuacji nurka na powierzch-
nię. Jednostki skierowały się ku wybrzeżom 
Finlandii, gdzie została przeprowadzona 
pierwsza operacja lądowania desantu. Na pla-
ży w Syndalen spotkało się ponad 600 żołnie-
rzy, którzy desantowali się tam z okrętów 
i statków powietrznych. Następnego dnia zo-
stało tam przeprowadzone ćwiczenie z uży-
ciem moździerzy oraz lekkiej broni maszyno-
wej. Siły lotnicze przemieściły się z Niemiec 
w powietrzną przestrzeń Szwecji. 41 samolo-
tów doskonaliło umiejętność walki powietrz-
nej oraz obrony okrętów, natomiast okręty 
i śmigłowce ZOP prowadziły poszukiwanie 
i śledzenie okrętów podwodnych, w tym 
uczestniczącego w ćwiczeniu polskiego okrę-
tu podwodnego ORP „Kondor”.

Wykonywano również zadania dotyczące 
obrony przed zagrożeniami asymetrycznymi. 
Siły okrętowe stawiały także miny ćwiczebne, 
które były potem poszukiwane i unieszkodli-
wiane przez wielonarodowy zespół okrętów. 

Przy okazji prowadzonych ćwiczeń odnalezio-
no także pięć min bojowych, pochodzących 
z okresu drugiej wojny światowej, które zosta-
ły zneutralizowane w ramach działań prowa-
dzonych podczas ćwiczenia. Realizowano tak-
że wspólne operacje desantowe, podczas któ-
rych możliwe były treningi przygotowawcze 
oraz zgrywanie sił różnych narodowości, wy-
miana informacji i ustalenie zasad przeprowa-
dzenia rzeczywistych operacji. Ważnym ele-
mentem było utrzymywanie łączności oraz za-
bezpieczenie logistyczne, a także rozwijanie 
indywidualnych umiejętności dowódców 
i sztabów.

Kulminacyjny epizod ćwiczenia odbył się 
16 czerwca w Ustce. Zrealizowano tam tak-
tyczną fazę ćwiczenia – lądowanie sojuszni-
czych sił amfibijnych. Podczas lądowania, rolę 
przeciwnika prowadzącego działania na bro-
nionym odcinku wybrzeża grała kompania 
zmechanizowana z 7. Brygady Obrony  
Wybrzeża. Był to element wspólny ćwiczenia 
„Baltops 2016” oraz największego ćwiczenia 
polskich Sił Zbrojnych „Anakonda 2016”. 

Ćwiczenie „Baltops 2016” odbywało się na 
wodach Morza Bałtyckiego i terytoriach nad-
morskich Estonii, Finlandii, Szwecji, Polski 
i Niemiec. W tym największym i najważniej-
szym ćwiczeniu NATO na Bałtyku uczestni-
czyło ponad 6 tysięcy żołnierzy, 45 okrętów 
(w tym okręty podwodne) oraz ponad 60 stat-
ków powietrznych różnego typu z państw 
członkowskich i partnerskich paktu północno-
atlantyckiego. Polska wydzieliła do udziału 
w ćwiczeniu siły lotnicze i okrętowe. W głów-
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Okręty NATO na Bałtyku

nej części ćwiczenia uczestniczyły 4 myśliwce 
F-16 oraz samolot patrolowo-rozpoznawczy 
An-28 B1R, 2 śmigłowce Mi-14 Pł oraz śmi-
głowiec W-3RM z Brygady Lotnictwa MW. 
W fazie zgrywania i fazie taktycznej ćwicze-
nia uczestniczył także okręt podwodny 
ORP Kondor z 3. Flotylli Okrętów. Zostało 
mu powierzone zadanie prowadzenia rozpo-
znania oraz zwalczania ewentualnych okrętów 
nawodnych przeciwnika. Ponadto, 16 czerwca, 
taktyczna faza manewrów była wspierana 
przez okręt transportowo-minowy oraz  
5 trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
Ich zadaniem było utrzymywanie drożności  
linii komunikacyjnych oraz prowadzenie roz-
poznawczego poszukiwania min na podejściu 
do miejsca lądowania. W fazie taktycznej  
ćwiczenia, rozgrywającej się na terenie Polski, 
były realizowane przedsięwzięcia logistyczne 
wynikające z zadań państwa-gospodarza. 
Z Polski ćwiczące jednostki udały się do  
Kiloni (Niemcy), gdzie 19 czerwca ćwiczenie 
dobiegło końca.

Ćwiczenie „Baltops” odbywa się na wodach 
Bałtyku raz w roku, już od 44 lat. Daje ono 
uczestniczącym żołnierzom różnych narodo-
wości możliwość wspólnego działania, po-
zwala na zdobywanie nowych doświadczeń 
i zwiększanie interoperacyjności, a przede 
wszystkim – jest demonstracją obecności sił 
morskich NATO na Bałtyku oraz gotowości 
do wspólnej obrony tego rejonu w imię arty-
kułu 5. „Traktatu Północnoatlantyckiego”. 

kpt. mar. Monika Trzcińska
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Pełnym sukcesem zakończyły się wspólne strzelania pociskami 
manewrującymi NSM (z ang. Naval Strike Missile) polskiej 
i norweskiej marynarki wojennej. Podczas ćwiczeń w okolicach 
wyspy Andoya, na północy Norwegii, żołnierze niszczyli cele 
nawodne i naziemne w odległościach do 200 km. 

Polscy marynarze po raz kolejny 
udowodnili swoje wyszkolenie 
i przygotowanie. Uzyskanymi wy-
nikami oraz przeprowadzeniem 

operacji przerzutu sprzętu w rejon strzelań 

zaświadczyli swoją wartość bojową. Mamy 
kolejną jednostkę ze statusem Combat Re-
ady − przyznał dowódca generalny rodzajów 
sił zbrojnych gen. broni dr Mirosław  
Różański, który obserwował sprawdzian 

Morskiej Jednostki Rakietowej (MJR). Do-
dał, że ćwiczenia były jednym z najważ-
niejszych przedsięwzięć szkoleniowych 
Marynarki Wojennej w 2016 roku. Podkre-
ślił znaczenie wspólnych polsko-norwe-

Sukces polskich 
marynarzy

NR 6 | czeRwiec 2016 7     

b a n d e r a

temami dowodzenia oraz narodowymi i so-
juszniczymi systemami łączności, co bar-
dzo rozszerza obszar chroniony i zwiększa 
zdolność bojową − zapewniając jednocze-
śnie pełną integrację z systemami NATO.

Celem pozyskania MJR było wzmocnie-
nie potencjału bojowego Marynarki Wojen-
nej, a tym samym zwiększenie możliwości 
obronnych wybrzeża morskiego Rzeczypo-
spolitej Polskiej, we współdziałaniu z siła-
mi okrętowymi MW.

System został zaprojektowany i dostar-
czony wspólnie przez Kongsberg Defence & 
Aerospace AS i przemysł polski z Pit-
Radwar S.A. na czele. Wszystkie pojazdy 
MJR zostały zabudowane w polskiej fabryce 
„Jelcz”. MJR jest doskonałym przykładem 
efektywnej wieloletniej współpracy polskich 
firm z dostawcą zagranicznym.

ppłk Szczepan Głuszczak

Morska Jednostka Rakietowa dysponuje 
najnowocześniejszymi systemami wdrożo-
nymi w Siłach Zbrojnych RP. Stanowi mo-
bilny, naziemny system rakietowy obrony 
wybrzeża, służący w polskiej Marynarce 
Wojennej od 2013 roku. System posiada 
unikalne cechy z sieciocentryczną architek-
turą umożliwiającą równoczesne, wielosta-
nowiskowe prowadzenie ognia do celów 
morskich i lądowych w zasięgu ok. 200 km.

System umożliwia realizowanie zadania 
Marynarki Wojennej w zakresie: osłony 
głównych baz morskich, osłony i wsparcia 
własnych sił okrętowych prowadzących 
działania w rejonach przybrzeżnych, osło-
ny rejonów formowania i przejścia wła-
snych okrętów, osłony przybrzeżnych linii 
komunikacyjnych, niszczenia desantów 
morskich przeciwnika oraz wykonywania 
uderzeń na punkty bazowania okrętów 
przeciwnika i jego obiektów lądowych. Jest 
on zintegrowany z wieloma krajowymi sys-
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skich manewrów, jako symbolu wejścia na 
kolejny poziom współpracy między MW 
obu państw. Sukces polskich marynarzy po-
twierdził słuszność zakupu drugiego zesta-
wu wyrzutni NSM, który wejdzie w wyposa-
żenie Morskiej Jednostki Rakietowej − pod-
sumował dowódca generalny.

Strzelenie pierwszego z pocisków Naval 
Strike Missile, które są w wyposażeniu 
MJR odbyło się do celu nawodnego − na 
odległość ponad 150 km. Podczas lotu, 
który trwał kilka minut, pocisk wykonywał 
manewry oraz podążał wyznaczoną przez 
operatorów systemu trasą, po czym precy-
zyjnie trafił w cel. Było to pierwsze trafie-
nie morskich rakietowców od 2013 roku, 
kiedy Polska pozyskała sprzęt dla  
Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego 
(ndR), przeformowanego później w MJR. 
Drugie strzelanie było bardziej skompliko-
wane taktycznie, gdyż polegało na przepro-
wadzeniu wspólnej salwy rakietowej − od-
palonej z okrętem Królewskiej Marynarki 
Wojennej Norwegii. Ćwiczący mieli jeden 
cel i dwa różne miejsca odpalenia pocisku 
NSM. Rakiety musiały rozpoznać właści-
wy obiekt w grupie okrętów i trafić w cel. 
Było to pierwsze międzynarodowe użycie 
pocisków NSM. Celem szkolenia kompo-
nentu wydzielonego z Morskiej Jednostki 
Rakietowej było sprawdzenie zdolności ra-
żenia przeciwokrętowego systemu rakieto-
wego NSM na dużych odległościach oraz 
zgrania obsad MJR − podkreślił inspektor 
MW kontradmirał Mirosław Mordel.

Ćwiczenia w Norwegii to nie tylko  
strzelania, ale również spora operacja logi-
styczna i zabezpieczenie działań bojowych. 
Wysiłek transportowy zorganizowano 
w oparciu o lotnictwo transportowe oraz 
sojusznicze zdolności w tym zakresie. 
W ćwiczenie zaangażowane były wyrzutnie 
rakiet (MLV – Missile Launch Vehicle) 
oraz wóz dowodzenia środkami walki  
(CCV – Combat Command Vehicle) ze 
składu 3. Flotylli Okrętów, okręt dowodze-
nia ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” 
z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz samolot 
patrolowo-rozpoznawczy An-28 B1R  
„Bryza” z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego 
w Siemirowicach”− wyliczał koordynator 
strzelań kmdr por. Artur Kołaczyński  
z Inspektoratu Marynarki Wojennej. Polski 
kontyngent liczył 90 żołnierzy, a zadania-
mi kierował dowódca MJR kmdr Roman 
Bubel.

Strzelania obserwowali m.in.: dowódca 
Marynarki Wojennej Norwegii admirał Lars 
Saunes, zastępca dowódcy operacyjnego 
RSZ gen. bryg. Sławomir Wojciechowski, za-
stępca inspektora MW kontradmirał Jarosław 
Ziemiański oraz dowódca 3. Flotylli  
Okrętów komandor Krzysztof Jaworski.
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Obrona własnych linii komunikacyjnych oraz przerywanie linii 
komunikacyjnych potencjalnemu przeciwnikowi, w myśl doktryny tzw. 
„kontroli morza” − zapoczątkowanej przez sir. Juliana Corbetta – to 
zadania jakie musiały realizować na Bałtyku okręty wspomagane 
przez śmigłowce i samoloty lotnictwa morskiego, podczas 
tegorocznych ćwiczeń o kryptonimie „Anakonda 2016”. 

To dotąd największe ćwiczenia 
obronne przeprowadzone na pol-
skich poligonach, m.in. w Draw-
sku Pomorskim, Ustce, Świdwi-

nie, Żaganiu, Chełmnie, Nowej Dębie, 
Orzyszu i Wędrzynie. Równolegle do trwa-

jących ćwiczeń „Anakonda 2016" na Bałty-
ku odbywały się manewry floty NATO 
i krajów programu Partnerstwo dla Pokoju 
„Baltops 2016”.

Komponent morski operował na Bałtyku 
przez ponad tydzień. We współdziałaniu 

z Morską Jednostką Rakietową prowadzono 
kompleksową osłonę szlaków żeglugowych 
przed atakami z powietrza i działaniami 
okrętów podwodnych. Okręty wyszły w mo-
rze we wtorek rano, 7 czerwca port w Świno-
ujściu opuściły: okręt transportowo-minowy 

„Anakonda 2016” 
działania na morzu
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ORP „Gniezno”, trzy trałowce, kuter trans-
portowy oraz holownik. Wkrótce dołączyły 
do nich okręty 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, 
które na co dzień stacjonują w Gdyni: dwa 
trałowce i niszczyciel min ORP „Czajka”. 
W tym samym czasie z gdyńskiego portu wy-
szły jednostki 3. Flotylli Okrętów: okręt pod-
wodny ORP „Biel ik” ,  korweta  
ORP „Kaszub”, okręt rozpoznania radioelek-
tronicznego ORP „Nawigator”, hydrograficz-
ny ORP „Arctowski” oraz pomocnicze jed-
nostki pływające. W późniejszym czasie 
wsparł je okręt rakietowy ORP „Grom” oraz 
ratowniczy ORP „Lech”. W ćwiczeniach bra-
ły także udział siły Brygady Lotnictwa  
Marynarki Wojennej. Wydzielone do udziału 
w ćwiczeniach samoloty i śmigłowce operują 
ze wszystkich lotnisk Brygady Lotnictwa  
Marynarki Wojennej. Jako pierwsza przeba-
zowała się do Gdyni para śmigłowców  
Mi-14PŁ przeznaczonych do zwalczania 
okrętów podwodnych – wyjaśnia kmdr ppor. 
Czesław Cichy, rzecznik brygady.

Wyznaczone rubieże zajęły pododdziały 
Morskiej Jednostki Rakietowej i wspólnie 
z okrętami prowadziły rozpoznanie sytuacji 

morskiej. Okręty uczestniczyły w kilku epi-
zodach ćwiczenia, realizując między innymi 
zadania polegające na: patrolowaniu wyzna-
czonego rejonu, obronie okrętu podczas 
przejścia morzem, a także prowadzenia roz-
poznania i obrony przed atakami z powie-
trza. Załogi okrętów przećwiczyły również 
obronę przed pozorowanymi atakami grup 
dywersyjnych.

W tegorocznych ćwiczeniach „Anakonda 
2016” brało udział ponad 31 tys. żołnierzy 
z 19 państw NATO (w tym aż 12 tys. z Pol-
ski) oraz z 5 krajów w ramach Partnerstwa 
dla Pokoju. To rekordowa liczba uczestni-
ków. Dla porównania, w pierwszej edycji 
ćwiczyło około 7 tys. żołnierzy. Wzrosła 
także liczba krajów, które skierowały do 
Polski swoje pododdziały. Żołnierze działali 
na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Do dys-
pozycji mieli 3 tys. pojazdów, 105 samolo-
tów i śmigłowców oraz 12 okrętów. Po raz 
pierwszy w historii, w ćwiczeniu udział 
wzięły także organizacje proobronne. 

Dzięki roli państwa-gospodarza, jaką speł-
niała Polska w ćwiczeniu „Anakonda 2016”, 
było możliwe gruntowne sprawdzenie funk-

cjonowania systemu zabezpieczenia prze-
mieszczenia przez nasz kraj wojsk sojuszni-
czych i koalicyjnych w tak dużym wymiarze. 
Na różnych etapach szkolenia kluczową rolę 
odegrał Wielonarodowy Korpus Północ- 
-Wschód ze Szczecina oraz Połączone Do-
wództwo Wojsk Lądowych NATO w Izmirze. 
Ćwiczeniami kierował generał broni Marek 
Tomaszycki, Dowódca Operacyjny RSZ.

 „Anakonda 2016” jest najważniejszym 
ćwiczeniem Sił Zbrojnych RP z udziałem 
kontyngentów narodowych ponad połowy 
krajów NATO oraz krajów partnerskich.  
Tegoroczna edycja jest ćwiczeniem sojuszni-
czym, skoncentrowanym na budowaniu bez-
pieczeństwa w transparentny sposób. Wraz 
z naszymi Przyjaciółmi dokonaliśmy też 
sprawdzenia współdziałania w wielu wy-
miarach, m. in. z układem pozamilitarnym 
oraz pododdziałami obrony terytorialnej. – 
mówi generał broni Marek Tomaszycki,  
dowódca operacyjny RSZ.

Sławomir J. Lipiecki
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Cisi strażnicy Bałtyku
Przez ponad 50 lat podstawą sił morskich Marynarki Wojennej Królestwa 
Szwecji (Svenska Marinen) były pancerniki obrony wybrzeża, działające 
wspólnie z okrętami podwodnymi (a później także lotnictwem). Obecnie rolę 
okrętów liniowych przejęły korwety rakietowe klasy stealth z obniżonym RCS 
(ang. radar cross section) typu Visby, natomiast nowoczesne okręty podwodne 
znacznie poszerzyły zakres swoich obowiązków. Szwecja dysponuje pięcioma 
jednostkami tej klasy − trzema najnowszymi typu Gotland (A-19) oraz dwoma 
całkowicie przebudowanymi typu Södermanland (mod. Västergötland, A-17). 
Ponadto, dwa okręty nowej generacji aktualnie są budowane (A-26).

s z w e d z k i e  o k r ę t y  p o d w o d n e  t y p u  G o t l a n d  c z . 1

Typ Gotland (A-19) tworzą trzy jed-
nostki: HMS „Gotland” (wodowany 
2.02.1995 r.), HMS „Uppland” 
(wodowany 8.02.1995 r.) i HMS 

„Halland” (wodowany 27.09.1996 r.). Wbrew 
obiegowej opinii, okręty tego typu wcale nie 
miały zastąpić stosunkowo udanych jednostek 
typu A-14 (Näcken). Zaprojektowano je jako 
następców starzejących się już wówczas okrę-
tów typu A-11B (Sjöormen). Pierwsze prace 

studialne rozpoczęto już w 1986 r., jednak 
ostatecznie do zakontraktowania 3 nowych 
jednostek (pierwotnie zamierzano wybudo-
wać 5 okrętów) doszło dopiero pod koniec 
marca 1990 r. Ogromny postęp technologicz-
ny, jaki dokonał się w tych latach w Szwecji, 
spowodował dalsze opóźnienia.

Kontrola morza „po szwedzku”
Pomyślne próby prototypowego napędu 

niezależnego od powietrza atmosferycznego 
AIP (ang. air independent propulsion) skłoni-
ły dowództwo szwedzkiej floty do podjęcia 
decyzji, by instalację tego rodzaju systemów 
(opartych na silnikach Stirlinga) uwzględnić 
już na etapie projektu wstępnego. Jego mo-
dyfikację zatwierdzono we wrześniu 1991 r. 
Zmiany w projekcie wiązały się z dodaniem 
całej sekcji kadłuba o długości 7,5 m, co spo-
wodowało zwiększenie projektowanej wy-
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porności jednostek o ok. 200 t. 
Nowe jednostki przygotowano pod współ-

czesną wersję doktryny obronnej Szwecji, 
bazującej oczywiście na założeniach  
sir Juliana Corbetta − promującego aktywną 
obronę własnych linii komunikacyjnych 
i przerywanie takowych przeciwnikowi, 
a także prowadzenie asymetrycznych działań 
„szarpanych” z użyciem małych, szybkich 
jednostek (działających w dogodnych dla sie-
bie warunkach) oraz okrętów i pojazdów 
podwodnych, czyli – „kontrolę morza”.

Okręty składane z klocków
W budowę była okrętów zaangażowana 

głównie stocznia Kockums w Malmö, gdzie 
powstawały trzy główne sekcje kadłubów – 
dziobowe, śródokręcia i rufowe. Ta sama 
stocznia odpowiadała za próby morskie 
i przekazanie okrętów Marynarce Wojennej. 
Modułowe segmenty kadłuba, maksymalnie 
wyposażone, łączono następnie w całość. 
Długość całkowita okrętów (po połączeniu 
sekcji) wynosi 60,4 m, a ich maksymalna 
szerokość 6,2 m. Jednostki gotowe do walki 
mają wyporność po 1520 t na powierzchni 
i 1640 t w położeniu podwodnym.

Do budowy okrętów zastosowano stal fer-
romagnetyczną HY80, która charakteryzuje 
się odpornością na ciśnienie zewnętrzne 
i umożliwia zejście na głębokość maksymal-
ną (bezpieczną) ponad 350 m (głębokość ope-
racyjna dla tych jednostek wynosi 200 m). 
Rzeczywiste dane taktyczno-techniczne no-
woczesnych okrętów podwodnych są objęte 
ścisłą tajemnicą i w tym kontekście należy 
zakładać, że ich możliwości są dużo większe 
niż podają to oficjalne roczniki flot.

Projekt okrętów typu Gotland powstał na 
bazie wcześniejszych doświadczeń wyniesio-
nych z eksploatacji jednostek typu A14 
i A17. Po udanych pierwowzorach odziedzi-
czyły m.in. jednokadłubową konstrukcję 
z dwoma ciągłymi pokładami (pojedynczym 
w sekcji rufowej), instalację sterów głęboko-
ści na obudowie kiosku oraz rufowe stery 
w charakterystycznym układzie X.

Projektanci i konstruktorzy zadbali o mak-
symalne wyciszenie jednostek, stąd wszelkie 
elementy wyposażenia niezbędnego podczas 
postoju w porcie (m.in. elementy trapów, bęb-
ny z cumami, kabestany itp.) ukryto w wo-
doszczelnych komorach. Okręty otrzymały 
siedmiołopatową, kompozytową śrubę napę-
dową − charakteryzującą się cichą pracą (nie-
wielka kawitacja) oraz obojętnością magne-
tyczną. Kadłuby tych jednostek, o uproszczo-
nym walcowatym kształcie, otrzymały wytłu-
miające pokrycie anechoiczne firmy Trelle-
borg (składające się z dopasowanych arkuszy 
pokrywających cały kadłub i kiosk). Ponadto, 
zastosowano specjalną farbę pochłaniającą ak-
tywne impulsy dźwiękowe (ang. „pings”) 

wrogich stacji hydroakustycznych. 
Podczas konstruowania okrętów tradycyjnie 

zwrócono szczególną uwagę na ergonomię, 
komfort oraz bezpieczeństwo załogi (nielicz-
nej, bo maksymalnie 27-osobowej). Jednostki 
wyposażono w specjalną śluzę ratunkową, 
znajdującą się w sekcji śródokręcia, tuż za 
przedziałem CT (ang. conning tower) i CIC 
(ang. combat information center). Komora 
śluzy jest jednoosobowa, a jej właz zaprojek-
towano w taki sposób, aby umożliwić dokowa-
nie do niego pojazdów podwodnych typu 
DSRV (ang. deep submergence rescue vehic-
le) lub URF (szw. ubats räddnings farkost), na-
wet przy przechyle kadłuba wynoszącym 45°.

Podwodny myśliwy
Okręty podwodne typu Gotland otrzymały 

wyjątkowo potężne uzbrojenie. Wyposażono 
je w 4 wyrzutnie torped kal. 533 mm (górny 
rząd) oraz 2 wyrzutnie torped kal. 400 mm 
(dolny rząd). Są to nowoczesne wyrzutnie ty-
pu „swim-out” (wypływowe), dzięki czemu 
proces odpalania torped przebiega stosunko-
wo cicho (w porównaniu z systemem opar-
tym wyłącznie na działaniu sprężonego po-
wietrza). W toku normalnej eksploatacji, jed-
nostki zabierają w morze zapas 12 torped 
kal. 533 mm typu Tp62 („Torpedo 2000”) 
oraz 4 torpedy kal. 400 mm typu Tp43 mod. 2. 
Dodatkowo okręty mogą przenosić do 25 min 
Mk-42 (bazujących konstrukcyjnie na głowi-
cach bojowych torped typu Tp27). Miny mo-
gą być składowane zarówno w magazynach 
torped jak i niezależnie, w zewnętrznych 
kontenerach.

Możliwe jest również przenoszenie i wy-
strzeliwanie rakiet przeciwokrętowych z wy-
rzutni torped (np. specjalnej wersji szwedz-
kich RBS-15). Jednak przyjęta przez kraje 
nadbałtyckie doktryna dla okrętów podwod-
nych, tzw. „przywarcia do dna” i całkowitej 
skrytości działania, kategorycznie wyklucza 

użytkowanie tego typu uzbrojenia. Co istot-
ne, w najbliższej przyszłości wszystkie 
szwedzkie okręty podwodne mają być wypo-
sażone w nowoczesny rakietowy system 
obrony bezpośredniej IDAS. Jest on odpo-
wiedzią na rosnące zagrożenia asymetryczne. 
Pociski krótkiego zasięgu, odpalane spod 
wody (z okrętowych wyrzutni torpedowych) 
mogą razić cele powietrzne (szczególnie śmi-
głowce ZOP) i morskie w promieniu do 20 km. 
System IDAS prezentowano na tegorocznych 
targach Balt-Military Expo 2016.

By ułatwić eksploatację uzbrojenia i mak-
symalnie uprościć procedurę przeładowania 
wyrzutni torped, zadbano o instalację spe-
cjalnych systemów, które z jednej strony skra-
cają czas niezbędny do odtworzenia gotowo-
ści bojowej, a z drugiej umożliwiają uzupeł-
nianie amunicji w morzu.

Okręty podwodne typu Gotland wyposażo-
no w niezwykle bogaty zestaw środków hy-
droakustycznych i radioelektronicznych, który 
jest stale modernizowany oraz uzupełniany. 
Sercem jednostek jest zintegrowany system 
kierowania walką − Radio Systems IDPS-17 
(SESUB 900A) produkcji Ericssona. Przetwa-
rza on dane pochodzące z okrętowych urzą-
dzeń obserwacji (stacje hydroakustyczne i/lub 
radarowe), a następnie wypracowuje dane 
o potencjalnych celach. Odpowiedzialny jest 
za ich stałe śledzenie, umożliwiając w ten spo-
sób bezproblemowe naprowadzanie uzbroje-
nia oraz dobór odpowiednich środków ognio-
wych. System umożliwia jednoczesne namie-
rzenie 10 celów (ang. „tracking”) i przewodo-
we naprowadzanie 2 torped na każdy z nich. 
System walki uproszczono do minimum 
i praktycznie może kontrolować go zaledwie 
kilka osób z pozycji Centrali i CIC. 

Kontynuacja tematu w kolejnym numerze 
„Bandery”.

Sławomir J. Lipiecki
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Tegoroczne targi BALT-MILITARY-EXPO odbywały się w kontekście planowanych decyzji dotyczących 
projektów modernizacji Sił Zbrojnych. Koncentrowały się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, 
najnowszych systemach obronnych, ratownictwie morskim i śródlądowym. 
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Bałtyckie Targi Militarne 2016

Czternasta edycja Bałtyckich Targów 
Militarnych BALT-MILITARY- 
-EXPO odbyła się w dniach  
20-22 czerwca. Ponad 140 wystaw-

ców z kilkunastu krajów świata (m.in. Szwecji, 
Norwegii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Stanów Zjednoczonych, Izraela i Indonezji)  
zaprezentowało swoje oferty w Centrum Wy-
stawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO 
w Gdańsku. Targi zorganizowano we współpra-
cy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił 
Zbrojnych i Inspektoratem Marynarki  
Wojennej. Patronat honorowy nad targami spra-
wował Minister Obrony Narodowej.

Wśród producentów i dostawców biorących 
udział w Balt Military Expo znalazła się silna 
reprezentacja naszego regionu. Efekty prac 
swoich inżynierów prezentowało aż kilka- 
naście firm z Trójmiasta i okolic, takich jak:  
Aluship Technology, Deltamarin, DGT, 
Gdańsk Shipyard Group, Gdańska Stocznia 
Remontowa, Marine Works, Marine Center, 
Mars Polski Rejestr Statków, Radmor, Remon-
towa Marine Design&Consulting, Remontowa 
Shipbuilding, Remontowa Shiprepair Yard,  
Seatech Engineering, Stocznia Marynarki  
Wojennej, Stocznia Remontowa Nauta, Sygni-
ty, Vistal Gdynia. Swoje ekspozycje zaprezen-
towali również przedstawiciele Straży Granicz-
nej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Oprócz żołnierzy i funkcjonariuszy podle-
głych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Balt-Military-Expo odwiedzi-
ło dziewięć zagranicznych delegacji szczebla 
ministerialnego, m.in. z: Indii, Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich, Rumunii, Szwecji, Nie-
miec, Estonii, Indonezji, a także delegacje atta-
ché wojskowych akredytowanych w Polsce. 

Pierwszy raz w historii targów Balt Military 
Expo, odwiedzające je osoby miały również 
możliwość postawienia stopy na pokładach 
okrętów z trzech różnych państw. Przy nabrze-
żu Wolnego Obszaru Celnego Portu Gdańska, 
oddalonym o kilka kilometrów od hal targo-
wych, można było podziwiać szwedzki okręt 
podwodny HMS „Södermanland” typu mod. 
A17, estoński niszczyciel min EML „Admiral 
Cowan” (M 313 typu Sandown) będący okrę-
tem flagowym tej floty, polski mały okręt ra-
kietowy ORP „Grom” (423) oraz kuter patrolo-
wy straży granicznej typu Patrol 240.

Najwięcej zainteresowania i emocji wzbu-
dził oczywiście okręt podwodny floty Trzech 
Koron. HMS „Södermanland” jest jednym 
z dwóch okrętów tego typu (zwanym też ty-
pem mod. Västergötland) pozostających 
w służbie Szwecji (pozostałe dwa zostały 
sprzedane do Singapuru). Na początku XXI 
wieku jednostki te przeszły całkowitą przebu-
dowę, połączoną m.in. ze zmianą napędu, któ-
ra bardzo zbliżyła je do standardu reprezento-
wanego przez dotąd najnowsze okręty pod-
wodne typu A19 (Gotland). 

- Södermanland jest jednym z czterech okrę-
tów podwodnych typu Västergötland. Pierwot-
nie była to jednostka o napędzie spalinowo-
elektrycznym z silnikiem Diesla. Została zbu-
dowana w 1985 roku, a gotowość bojową uzy-
skała 4 lata później. W 2003 roku okręt został 

23 czerwca, w wieku 84 lat, odszedł na wieczną wachtę 
zasłużony marynarz okrętów podwodnych i hydrograficznych 

st. chor. sztab. mar. w st. spocz. Włodzimierz KUCZER

Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia

Redakcja czasopisma „Bandera”

poddany całkowitej przebudowie, podczas któ-
rej dodano m.in. nowe, ponad 12 metrowe sek-
cje kadłuba z silnikiem Stirlinga. Obecnie na 
pokładzie pracuje 14 oficerów i marynarzy. 
Zwykle realizujemy zadania podczas dwutygo-
dniowych wyjść w morze. Nie mogę oczywiście 
powiedzieć, co wówczas robimy – mówi 
kmdr por. Fredrik Folbert, dowódca szwedz-
kiej jednostki.

Wizyta tego okrętu jest związana z oferowa-
niem przez koncern Saab swoich nowych jed-
nostek typu A26 w polskim programie „Orka”. 
O randze jaką przywiązują do niej Szwedzi 
może świadczyć fakt, że dziennikarzy pragną-
cych zwiedzić tę jednostkę witał przy trapie 
sam dowódca Marynarki Wojennej Królestwa 
Szwecji kontradmirał Jens Nykvist.

Sławomir J. Lipiecki
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Prawie 11 godzin trwała akcja związana z pobraniem i transportem serca do przeszczepu, w której wzięły 
udział aż dwie załogi samolotu „Bryza” z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Piloci zmagali się z kiepską 
pogodą, co groziło fiaskiem tej skomplikowanej „Akcji Serce”. Jednak ostatecznie operacja przeprowadzona 
w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii w Aninie zakończyła się sukcesem.

Dwie załogi dla jednego serca

13 maja wieczorem warszawska 
klinika zwróciła się z prośbą 
o pomoc w zorganizowaniu 
transportu personelu me-

dycznego z sercem do przeszczepu. Realiza-
cji tego nietypowego zadania podjęła się  
Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. 
Operacja rozpoczęła się o godzinie 3.14 nad 
ranem, kiedy załoga „Bryzy” − pod dowódz-
twem kpt. pil. Jarosława Jastrzębskiego − 
przebazowała się z Gdyni-Babich Dołów na 
lotnisko w Okęciu.

W piątek przed północą dostaliśmy infor-
mację, że jesteśmy potrzebni, by wziąć udział 
w kolejnej „Akcji Serce”. Mieliśmy przewieźć 
z Warszawy do Trójmiasta specjalistów, którzy 
pobiorą organ do przeszczepu, a potem prze-
transportować ich z powrotem do kliniki – 
wspomina kpt. Jastrzębski. Problem w tym, 
że załoga samolotu dopiero zakończyła loty 
szkoleniowe, a w regulaminie czas, który lot-
nicy mogą spędzić w powietrzu, jest ściśle 
określony. Po wypełnieniu tej normy piloci 

muszą mieć 11 godzin odpoczynku. Już wtedy 
było więc wiadomo, że zadanie musimy po-
dzielić na części, a do jego wykonania zaan-
gażować dwie załogi – wyjaśnia kpt. Jastrzęb-
ski. Dowodzony przez niego samolot, po  
74 minutach lotu, zameldował się w Warsza-
wie. Zgodnie z planem powinniśmy zabrać na 
pokład personel medyczny i polecieć do 
Gdańska. Stamtąd lekarze mieli przejechać 
do Elbląga, gdzie pobierali serce do prze-
szczepu – tłumaczy. Niestety, jeszcze w War-
szawie dowiedzieliśmy się, że pogoda na lot-
nisku docelowym jest na tyle kiepska, że nie 
damy rady tam wylądować – dodaje. Wów-
czas podjęli szybką decyzję: lecimy do Gdyni. 
O 7.05 „Bryza” lądowała w macierzystej ba-
zie, a kilka minut później lekarze byli już 
w drodze do Elbląga. W Gdyni nastąpiła 
zmiana załogi. Od momentu pobrania organu 
lekarze mają zaledwie cztery godziny, by roz-
począć operację wszczepienia serca. Dlatego 
koledzy postanowili nie czekać bezczynnie na 
lotnisku – wyjaśnia kpt. pil. Jastrzębski. Zde-

cydowali się nieco skrócić trasę lekarzom 
i czekać na nich w Pruszczu Gdańskim. Mie-
ści się tam 49. Baza Lotnicza, w której na co 
dzień stacjonują śmigłowce wojsk lądowych. 
O 11.16 samolot z personelem medycznym 
wystartował do Warszawy. Ostatecznie do 
gdyńskiej bazy wrócili o 14.11. Dwie godziny 
później do lotników dotarła informacja, że 
operacja przeszczepu, prowadzona przez ze-
spół lekarzy pod kierunkiem prof. Mariusza 
Kuśmierczyka przebiegła pomyślnie.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej 
wspiera „Akcję Serce” od wielu lat. W 2007 
roku lotnicy morscy podjęli stałą współpracę 
z Kliniką Kardiochirurgii Akademii  
Medycznej w Gdańsku. Od tamtej pory 
w akcjach transportu zespołów medycznych 
z organami do przeszczepu wielokrotnie 
uczestniczyły zarówno załogi śmigłowców 
ratowniczych jak i samolotów „Bryza”.

Łukasz Zalesiński/polska-zbrojna.pl
Czesław Cichy/BLMW

Skład drugiej załogi samolotu transportowego „Bryza”:
•	 kpt. pil. Tomasz Kawula (dowódca); 
•	 por. pil. Przemysław Jabłoński (drugi pilot);
•	 st. bosm. Henryk Gamrot (technik pokładowy).

Skład pierwszej załogi samolotu transportowego „Bryza”:
•	 kpt. pil. Jarosław Jastrzębski (dowódca);
•	 kpt. pil. Marek Buczek (drugi pilot);
•	 st. chor. Marek Duszyński (technik pokładowy).
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Rankiem 6 czerwca 1944 r. rozpoczął się największy desant w historii − 
lądowanie wojsk sprzymierzonych w Normandii − będący uwerturą do wielkiej 
operacji o kryptonimie „Overlord”. W ciągu zaledwie jednego dnia na plażach 
„Sword”, „Omaha”, „Gold”, „Utah” i „Juno” wylądowało 160 tys. 
amerykańskich, brytyjskich i kanadyjskich żołnierzy, wspieranych przez ponad 
6 tys. jednostek morskich (w tym aż 1200 okrętów z potężnymi pancernikami 
USS „Nevada” i HMS „Warspite” na czele) oraz 10 tys. samolotów. 
W Normandii walczyli również Polacy (marynarze i piloci). Dowództwo Polskiej 
Marynarki Wojennej skierowało w rejon działania pięć okrętów: dwa 
niszczyciele (ORP „Błyskawica” i ORP „Piorun”), dwa niszczyciele eskortowe 
(ORP „Ślązak” i ORP „Krakowiak”) oraz największą jednostkę – lekki 
krążownik ORP „Dragon”.

ORP „Dragon” – ofiara 
operacji „Overlord” cz.1
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Polskie niszczyciele ORP „Błyskawica” 
i ORP „Piorun”, z uwagi na spory 
potencjał z zakresu OPL oraz ZOP, 
otrzymały zadanie osłony floty  

inwazyjnej przed ewentualnymi kontratakami 
niemieckiej floty podwodnej oraz lotnictwa. 
Wraz z mniejszym od nich ORP „Ślązak” 
weszły w skład Zespołu „S”, odpowiedzial-
nego za zabezpieczenie operacji w sektorze 
plaży „Sword”. Z kolei ORP „Krakowiak” 
znalazł się w składzie Zespołu „G”, operują-
cego w sektorze plaży „Gold”. Dysponujący 
największą siłą ognia, lekki krążownik  
ORP „Dragon” przydzielono do 2. Eskadry 
Krążowników w Zespole „Force D”. Jego 
zadaniem było bezpośrednie wsparcie 
ogniem artylerii sił desantu.

Bandera na „Smoku”
Biało-czerwoną banderę na ORP „Dragon” 

podniesiono 15 stycznia 1943 r. Jednak, mimo 
że okręt był już pod polską banderą, wciąż no-
sił oryginalną nazwę z prefiksem HMS.  
Dopiero 17 maja otrzymał oficjalną nazwę 
ORP „Dragon” (pl. „Smok”). Miało to swoje 
historyczne uzasadnienie − w XVI wieku dla 
mającej powstać polskiej floty budowano du-
ży okręt żaglowy (najprawdopodobniej była to 
karaka, w literaturze powszechnej błędnie 
klasyfikowana jako galeon) o nazwie „Smok”.

ORP „Dragon” był pierwszym krążowni-
kiem w polskiej flocie, przy okazji będąc 
też jednym z największych okrętów jakie 
kiedykolwiek służyły pod biało-czerwoną 
banderą. W tym miejscu należy jednak pod-
kreślić, że w 1943 r. lata świetności miał już 
dawno za sobą i jego oficjalna klasyfikacja 
„krążownik lekki” miała niewiele wspólne-
go z rzeczywistością. 

Nie taki straszny
Okręt należał do masowo budowanych, 

pod koniec I wojny światowej, niewielkich 
brytyjskich krążowników typu Danae (zwa-
nych typem „D”, w istocie będącym  
kontynuacją liczącego aż 28 jednostek typu 
„C”). Zwodowano go 29 grudnia 1917 roku 
w stoczni Scott’s Shipbuilding & Engine-
ering Co. Ltd. w Greenock. Już w chwili 
wejścia do służby był jednostką koncepcyj-
nie przestarzałą, słabo chronioną i uzbrojo-
ną. W latach 30. XX w. krążownik był okrę-
tem niemal muzealnym. W związku z tym, 
w 1938 r. wycofano go do głębokiej rezerwy. 
Wybuch II wojny światowej spowodował, że 
w Royal Navy pośpiesznie reaktywowano 
i wcielano do czynnej służby wszystkie jed-
nostki, jakie tylko się dało. Dotyczyło to 
również krążowników lekkich typu „C” 
i „D”, z których sporo przebudowano na jed-
nostki przeciwlotnicze. 

Tego rodzaju metamorfoza ominęła  
ORP „Dragon” i krążownik pozostał 

w oryginalnej konfiguracji. Jego przesta-
rzałe opancerzenie, niezbyt grube i ograni-
czone tylko do niektórych sekcji okrętu, 
nawet trudno było klasyfikować jako 
„prawdziwy” pancerz. Wykonano je jedy-
nie ze stali o podwyższonej wytrzymałości 
(ulepszanej cieplnie), nie zaś z typowych 
płyt pancernych, tj. jednorodnych, harto-
wanych lub utwardzanych powierzchniowo 
(nawęglanych). Mogło więc najwyżej speł-
niać rolę osłony przeciwodłamkowej. 
Oczywiście okręt nie dysponował żadnym 
wyspecjalizowanym burtowym systemem 
biernej ochrony przeciwtorpedowej, a jego 
poprzeczne grodzie sekcyjne sięgały jedy-
nie do wysokości pokładu dolnego. 

Jeszcze gorzej przedstawiała się sprawa 
uzbrojenia – stanowiło je zaledwie 6 armat 
kal. 152,4 mm (6”) na pojedynczych, odkry-
tych stanowiskach (niedysponujących możli-
wością prowadzenia ognia przeciwlotnicze-
go) oraz 12 wyrzutni torped kal. 533 mm.  
Na jednostkach tej klasy uzbrojenie torpedo-
we praktycznie było bezużytecznym bala-
stem, zwłaszcza że krążowniki typu Danae 
nie były zaliczane do najszybszych okrętów 
(maksymalna prędkość nie przekraczała  
27 węzłów). W związku z tym, wyrzutnie 
torped usunięto w 1943 r.

Dragon w remoncie
Okręt został przekazany Polskiej  

Marynarce Wojennej w trakcie remontu 
i w bardzo złym stanie technicznym. Prace 
stoczniowe zakończono dopiero pod koniec 

sierpnia 1943 r. W tym czasie dokonano kilku 
zmian i modyfikacji, w tym uzbrojenia. 
Jedno ze stanowisk z armatą kal. 152,4 mm 
zastąpiono dwudziałowym stanowiskiem 
z armatami uniwersalnymi kal. 102 mm 
(4”). Ponadto, dokonano modernizacji czę-
ści komór amunicyjnych (przystosowano je 
do składowania nowego rodzaju amunicji) 
i wyposażenia maszynowni, dodano urzą-
dzenia do podsłuchu podwodnego, wymie-
niono radiostację, przebudowano centralę 
artyleryjską, wymieniono całą instalację 
elektryczną oraz poczyniono wiele innych 
(mniejszych lub większych) zmian w wypo-
sażeniu okrętu. 

Genera lny remont  n ie  uczyn i ł  
z ORP „Dragon” w pełni wartościowej 
jednostki, a już na pewno nie sprawił, że 
stała się ona lekkim krążownikiem z praw-
dziwego zdarzenia. Między innymi z tego 
powodu okręt nie otrzymał technicznie  
zaawansowanych dalocelowników i mikro-
falowych radarów artyleryjskich dla arty-
lerii głównej, a jedynie dwie stacje obser-
wacji powietrznej i nawodnej. Co więcej, 
Brytyjczycy nie mieli zamiaru wykorzy-
stywać starego krążownika na pierwszej 
linii, kierując go do zadań stricte pomoc-
niczych, w tym do ostrzału brzegu. W ta-
kiej właśnie roli ORP „Dragon” znalazł się 
w Normandii 6 czerwca 1944 r.

Sławomir J. Lipiecki

Podstawowe dane taktyczno-techniczne w 1944 r.

•	wyporność standardowa − 4928 t;
•	wyporność bojowa − 6020 t; 
•	długość całkowita − 143,5 m;
•	szerokość całkowita − 14,0 m;
•	zanurzenie (wyporność bojowa) − 4,9 m;
•	napęd − 6 niskociśnieniowych kotłów parowych Yarrow, 2 zespoły turbin parowych 

Brown-Curtis o mocy nominalnej 29832 kW (40000 SHP) z jednostopniowymi, 
zębatymi przekładniami redukcyjnymi, 2 śruby, ster;

•	prędkość maksymalna − 27 węzłów;
•	zasięg operacyjny − 6700 mil morskich /10 węzłów (1480 mil morskich /27 węzłów);
•	załoga − 462;
•	pancerz − pas burtowy 50,8 mm DS + 25,4 mm HTS (na dziobie 38,1 mm DS  

+ 25,4 mm HTS), komory amunicyjne 57 mm DS, pokład drugi 25,4 mm HTS, 
stanowiska artylerii głównej 25,4 mm DS;

•	uzbrojenie − 5 (5 x 1) armat kal. 152,4 mm, 2 (1 x 2) armaty kal. 102 mm, 8 (2 x 4) 
armaty kal. 40 mm „pom-pom”, 10 (4 x 1 i 3 x 2) armaty kal. 20 mm Oerlikon, 
pojedyncza rampowa zrzutnia bomb głębinowych;

•	wyposażenie radioelektroniczne − radar obserwacji powietrznej i nawodnej typu 
286Q, radar obserwacji nawodnej typu 273, dwa mikrofalowe radary artyleryjskie OPL 
typu 282 dla dalocelowników armat kal. 40 mm.
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W maju do rąk czytelników trafiły dwie nowe publikacje, będące nowatorskimi pozycjami na 
polskim rynku wydawniczym. 

Nowe książki na wojskowym rynku wydawniczym

Wydawnictwo „Bellona” wpro-
wadziło do obiegu książkę pt. 
„Broń jądrowa w kształtowaniu 
bezpieczeństwa 1945-2015”, 

a Muzeum Marynarki Wojennej publikację  
zatytułowaną „Rola małych jednostek bojo-
wych w zapewnieniu bezpieczeństwa morskie-
go państwa”. Autorem pierwszej jest wiceadmi-
rał dr Stanisław Zarychta, dowódca Centrum  
Operacji Morskich-Komponentu Morskiego, 
a drugiej dr Tomasz Neubauer − adiunkt  
w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

„Wodowanie” książki dowódcy COM-DKM 
odbyło się 24 maja w Audytorium Biblioteki 
Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Nowa 
publikacja, będąca pierwszą tego typu na pol-
skim rynku wydawniczym, kompleksowo 
przedstawiająca rozwój broni jądrowej i środ-
ków jej przenoszenia oraz wpływ na kształto-
wanie bezpieczeństwa regionalnego i global-
nego. Na jej bogaty materiał źródłowy składają 
się setki dokumentów, aktów normatywnych, 
zwartych publikacji oraz danych ze stron inter-
netowych. Publikacja ma dziewięć rozdziałów. 
Pierwszy przedstawia genezę i rozwój broni  
jądrowej, drugi mówi o jej rodzajach, a kolejny 
o miejscu broni jądrowej w dokumentach nor-
matywnych dotyczących bezpieczeństwa USA. 
W dalszej części książki autor omawia stra- 
tegiczne środki przenoszenia broni jądrowej, ja-
ko gwaranta bezpieczeństwa oraz przedstawia 

broń jądrową w Europie, byłym ZSRR i obec-
nej Federacji Rosyjskiej. Jeden z rozdziałów 
jest poświęcony radzieckiej broni jądrowej  
w Polsce. Wiceadmirał Zarychta prezentuje 
również miejsce broni jądrowej w systemie bez-
pieczeństwa wszystkich państw ją posiadają-
cych. W ostatnim rozdziale książki można 
przeczytać o kontroli zbrojeń i traktatach roz-
brojeniowych. Publikację wzbogacają również 
liczne tabele, rysunki oraz zdjęcia, a jej recen-
zentami są: prof. dr. hab. inż. Tadeusz Kasperek 
oraz dr. hab. Dariusz Majchrzak.

Nowa książka, podobnie jak dwie poprzed-
nie autorstwa wiceadmirała Zarychty („Doktry-
ny i strategie NATO 1949-2012” i „Struktury 
militarne NATO 1949-2013”), jest skierowana 
do kolejnych pokoleń: studentów, doktorantów, 
wykładowców i wszystkich zainteresowanych 
tą tematyką. Ze względu na poruszoną proble-
matykę, zapewne sięgną po nią również żołnie-
rze − zwłaszcza młodzi oficerowie.

Druga pozycja została „wodowana” 11 maja 
w Sali Audytoryjnej Muzeum Marynarki  
Wojennej w Gdyni. W książce „Rola małych 
jednostek bojowych w zapewnieniu bezpie-
czeństwa morskiego państwa” autor przedsta-
wił genezę oraz techniczne i bojowe możliwo-
ści broni torpedowej i rakietowej. W publikacji 
można przeczytać o historii kutrów bojowych − 
począwszy od torpedowych, które wchodziły 
w uzbrojenie marynarek wojennych podczas  

I i II wojny światowej, po powojenne projekty 
„D-3”, „183”. Doktor Neubauer sporo miejsca 
poświęcił kutrom rakietowym typu „205”− 
wchodzącym w skład 3. Brygady Kutrów  
Torpedowych PMW − omawiając genezę, za-
kup i późniejsze wykorzystanie tych jednostek 
oraz ich główne uzbrojenie, czyli rakiety P-15. 
Autor przedstawił pierwsze ćwiczenia i zadania 
oraz współpracę tych okrętów z innymi okrę- 
tami i jednostkami Marynarki Wojennej. 
W książce ujęto także proces technologiczny 
oraz zmagania polskich inżynierów, stoczniow-
ców i marynarzy z nowo zaprojektowanym 
i wybudowanym kutrem torpedowym projektu 
„663D”. Ponadto, autor zwrócił uwagę na pro-
blematykę budowy seryjnych kutrów torpedo-
wych przez polski przemysł stoczniowy w ów-
czesnych zależnościach politycznych i militar-
nych. Pracę wzbogacają liczne relację byłych 
oficerów i podoficerów służących na małych 
jednostkach bojowych, dodające informacje 
niedostępne w archiwach. Kolejnym atutem 
książki są unikatowe zdjęcia zasłużonych  
fotografów Marynarki Wojennej − Jerzego  
Uklejewskiego i Stanisława Pudlika. Jej recen-
zentami są: kmdr rez. prof. dr hab. Piotr  
Mickiewicz oraz kmdr por. rez. dr hab. Sławomir 
Sutowski.

kmdr ppor. Piotr Adamczak
padamczak@mw.mil.pl
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Święto Marynarki Wojennej  
Finał Święta Morza
24 czerwca obchodziliśmy Święto Marynarki Wojennej. Z tej 

okazji w Porcie Wojennym Gdynia oraz w Porcie Wojennym 
Świnoujście zorganizowano uroczysty apel, a na okrętach 
podniesiono wielką galę banderową. W Gdyni i w Świnoujściu 
odprawiono Msze Święte w intencji marynarzy i ich rodzin oraz 
złożono kwiaty przy Płycie Pomnika Marynarza Polskiego. 
Udostępniono do zwiedzania okręty, a także zorganizowano festyny 
i pokazy dynamiczne.

Święto Marynarki Wojennej, które zgodnie z tradycją jest finałem 
Święta Morza, obchodzimy zawsze w ostatnią niedzielę czerwca. 
Tradycja ta trwa od prawie 90 lat i nierozerwalnie łączy się 
z historią polskiej obecności na Bałtyku.
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