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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce:  
ORP „Kontradmirał X. Czernicki” w Kanale 
Korynckim – zdj. kmdr ppor. Piotr Adamczak

Szanowni Czytelnicy!

Ostatnie miesiące obfitowały w wydarzenia ważne dla polskiej Marynarki 
Wojennej. W morzu odbyły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze  
o kryptonimie „Dynamic Mercy 2017”. Okręt dowodzenia siłami obrony 
przeciwminowej ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” już niemal 100 dni 

pełni nieprzerwaną służbę, w ramach misji, na Morzu Śródziemnym – jako 
jednostka flagowa Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2.

Nie zabrakło uroczystości rocznicowych. 85. urodziny obchodził Dywizjon 
Okrętów Podwodnych. Świąteczne apele, koncerty okolicznościowe i dni otwartych 
jednostek dla społeczeństwa zorganizowano także w: 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, 
Komendzie Portu Wojennego Gdynia i 13. Dywizjonie Trałowców.

Tegoroczny Dzień Flagi RP był niezwykły dla 3. Flotylli Okrętów – jednostka 
została uhonorowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę flagą państwową, którą 
2 maja w Belwederze odebrał jej dowódca kontradmirał Krzysztof Jaworski.

Gorąco polecamy interesujący wywiad z laureatem nagrody „Buzdygany 2016” –
księdzem komandorem porucznikiem Radosławem Michnowskim.

Kończymy naszą relację z ćwiczeń NATO o kryptonimie „TG-17”, w których 
uczestniczyła fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”. Artykuł wzbogaciliśmy  
przekrojem wzdłużnym okrętu, z opisem pomieszczeń i elementów konstrukcji.

W chwili wejścia do służby ORP „Orzeł” i ORP „Sęp” były jednymi z najbardziej 
zaawansowanych technicznie okrętów podwodnych świata. W drugiej części 
artykułu, cyklu „Polskie tradycje podwodne”, nawiązującego do 85. rocznicy 
utworzenia Dywizjonu Okrętów Podwodnych – przybliżamy te fascynujące jednostki. 

Tematykę historii polskiej Marynarki Wojennej poruszamy w relacji z wystawy  
w Muzeum MW – opartej o fotogramy z albumu st. mar. Henryka Nowakowskiego, 
artylerzysty na niszczycielu ORP „Garland” (wsławionym obroną konwoju „PQ- 16”).

W rubryce „Na morskim widnokręgu” omawiamy zaawansowane systemy 
radioelektroniczne oraz możliwości ZOP niszczycieli przyszłości typu Zumwalt.

Ku przestrodze, wskazujemy (w artykule o japońskim ataku na amerykańską bazę 
w Pearl Harbor) jak brak gotowości bojowej – w połączeniu z beztroską techniczną – 
może stać się przyczyną tragedii nawet tak potężnych okrętów, jak pancerniki.
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Redakcja

 2 T. gOs | Trzy sekundy na decyzję

 5 T. gOs | Wojsko bez podziałów

 6 T. gOs | Urodziny 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

 7 a. sEch | Święto Komendy Portu Wojennego Gdynia

 8 M. KluczyńsKI | 71 lat „trzynastego”

 10 s. lIpIEcKI | Narodziny legendy „Orła”

 12 s. lIpIEcKI | W mroźnych fiordach wikingów cz. 2

 14 s. lIpIEcKI | Niszczyciele typu Zumwalt –

        okręty ery kosmicznej cz. 5

 16 s. lIpIEcKI | 75 lat po Pearl Harbor cz. 4

 18 T. gOs | Historia zamknięta w albumie

 20 R. pIOch | Mistrz kierownicy

Bandera

W dziejach polskiej Marynarki Wojennej okręty podwodne 
zajmują szczególne miejsce. Dywizjon Okrętów 
Podwodnych ma najdłuższe tradycje w naszej flocie. 

Utworzono go 85 lat temu. Od tamtego czasu okręty podwodne 
nieprzerwanie służą pod biało-czerwoną banderą, przy czym 
największą sławę zyskały podczas II wojny światowej. Współcześnie 
szczególnie wyróżniły się ORP „Bielik” i ORP „Kondor”, które 
czterokrotnie, z powodzeniem, brały udział w prestiżowych misjach 
sił morskich NATO na Morzu Śródziemnym – w ramach operacji pod 
kryptonimem „Active Endeavour”.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 28 kwietnia. W Porcie 
Wojennym Gdynia-Oksywie podniesiono wielką galę banderową na 
okrętach. Kolejnym punktem obchodów 85-lecia DOP był uroczysty 
apel, w którym – oprócz kadry i weteranów – udział wziął Inspektor 
Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel oraz dowódca  
3. Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski.

Dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych komandor Sławomir 
Wiśniewski został uhonorowany, przez przedstawicieli Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, medalem „XXV-lecia 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu 
Pomorskiego” za sławienie bohaterstwa marynarza polskiego (takie 
samo odznaczenie otrzymał DOP). 

Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem byłego 
dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych oraz patrona 3. Flotylli 
Okrętów kmdr. Bolesława Romanowskiego.

Jubileuszowe uroczystości nie odbywały się wyłącznie na lądzie.  
O godzinie 8.30 na Zatoce Gdańskiej – z pokładu okrętu szkolnego 
ORP „Wodnik” – marynarze opuścili na wodę wieniec, składając  
hołd kolegom i poprzednikom, którzy oddali życie na służbie.

Obecnie DOP liczy 5 okrętów podwodnych (jeden typu  
zmod. Kilo oraz cztery typu zmod. Kobben). Najmłodszy z nich ma  
30 lat. Jednostki te wielokrotnie były modernizowane, nadal 
wychodzą w morze i realizują swoje zadania, ale czas ich służby 
dobiega końca. Polska Marynarka Wojenna oczekuje na nowe okręty, 
które mają zostać dostarczone w ramach programu „Orka”.

                                                                     Więcej na str. 10-11
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Jubileusz 85-lecia Dywizjonu  
Okrętów Podwodnych
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Trzy sekundy na decyzję
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Kiedy został ksiądz kapelanem wojsko-
wym?

W 2001 roku, po święceniach z rąk biskupa 
polowego Wojska Polskiego generała dywizji 
Sławoja Leszka Głódzia. Wcześniej nawet nie 
myślałem o tym, żeby zostać kapelanem  
wojskowym. 

Chciał ksiądz zostać żołnierzem?

Tak. W 1994 roku dostałem się do Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, 
ale szkołę zlikwidowali i cały pierwszy  
rocznik został przeniesiony do Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie. Byłem 
po prostu podchorążym. Przeszedłem unitarkę 
i złożyłem przysięgę wojskową. Nic nie wska-
zywało na to, że zostanę kapelanem wojskowym, 
aż do momentu, kiedy poszedłem na spotka-
nie z kapelanem Wojskowej Akademii Tech-
nicznej księdzem podpułkownikiem Stefanem 
Zdasienią. 

Z księdzem komandorem porucznikiem Radosławem Michnowskim, 
byłym kapelanem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i laureatem 

nagrody „Buzdygany 2016”, rozmawia Tomasz Gos.

Ksiądz Zdasienia namawiał was do stu-
diów w seminarium duchownym?

Nie. Na tym spotkaniu ksiądz podpułkow-
nik chciał po prostu poznać nowy rocznik  
i przedstawić się podchorążym. 

Ale w księdzu coś drgnęło…

Obrazowo mówiąc: otworzyła mi się  
w umyśle „szufladka” z powołaniem. Od tego 
spotkania zacząłem intensywnie myśleć, czy 
droga, którą wybrałem – zdając egzaminy do 
szkoły oficerskiej – jest słuszna. Mniej  
więcej po tygodniu zgłosiłem się do naszego 
kapelana akademickiego i powiedziałem, że 
chcę iść do seminarium duchownego. Ksiądz 
Zdasienia powiedział, że mnie nie zna, że nie 
udzielam się w kościele, w którym on prowa-
dzi msze święte i w kaplicy na terenie WAT. 
Odpowiedziałem, że jestem z Warszawy, że 
mam 10 przystanków do domu i udzielam się 
w swoim kościele parafialnym. Powiedział 
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mi, że mam trzy sekundy na to, żeby się  
określić.

Trzy sekundy wystarczyły?

Tak. Odpowiedziałem, że chcę iść do semi-
narium. Kazał mi załatwić różne formalności 
związane z przejściem do seminarium. Było 
to pod koniec pierwszego roku studiów na 
WAT. Myślałem, że zostanę zwykłym,  
„cywilnym” księdzem. Nie miałem wtedy po-
jęcia, że istnieje seminarium duchowne 
kształcące kapelanów wojskowych.

Wojskowe seminarium duchowne?

Niezupełnie. Wśród kleryków warszaw-
skiego seminarium były osoby kierowane tam 
przez biskupa połowego WP generała dywizji 
Sławoja Leszka Głódzia, które w przyszłości 
miały pełnić funkcję kapelanów wojskowych. 
Ja do nich należałem. Okazało się więc, że 

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

pomocnikiem oficera wachtowego. Trzy lata 
później znowu byłem na rocznej misji  
„Czernickiego”. Mój ostatni rejs był na  
okręcie szkolnym ORP „Wodnik”. 

Lubi ksiądz muzykę rockową?

Nawiązuje Pan do mszy odprawianych 
przeze mnie w kaplicy Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni?

Tak. Odtwarzał ksiądz podczas tych 
mszy muzykę rockową.

Wiele współczesnych zespołów muzycz-
nych (w tym także polskich) wykonuje utwo-
ry, w których można znaleźć odniesienia do 
kwestii religijnych. Dlaczego więc nie można 
z tych utworów zrobić muzycznej oprawy 
Mszy Świętej? Skoro ta muzyka bardziej trafia 
do młodych ludzi niż powszechnie przyjęte 
pieśni religijne. Ja nie neguję pieśni religij-
nych – żebyśmy się dobrze zrozumieli – one 
mają piękną i głęboką treść. Ale staram się 
wprowadzić coś nowego. Może się okazać, że 
kazanie nie trafi do nich tak, jak strofa ulubio-
nej piosenki. 

Nie wszystkim to się jednak podobało… 

Miałem kiedyś spotkanie z przedstawiciela-
mi Akcji Katolickiej. Ich zdaniem utwory 
muzyczne odtwarzane przeze mnie podczas 
mszy były niezgodne z przepisami dotyczący-
mi śpiewu liturgicznego w kościele. Tyle  
tylko, że podczas mszy z tradycyjnymi  
pieśniami liturgicznymi do kaplicy przycho-
dziło 10-15 osób, a na mszę z muzyką rockową 
przychodziło 60-70 osób. 

Czy żołnierze chętnie słuchają rad 
kapelana wojskowego?

Jeśli zdobędzie się zaufanie żołnierzy, to 
wówczas chętnie przychodzą do kapelana  
i chętnie rozmawiają o życiu i o swoich pro-
blemach. Nie są to spowiedzi, lecz zwykłe 
rozmowy. Nazwałbym je rozmowami dwóch 
kumpli. 

Na pewnym spotkaniu z żołnierzami wy-
głosiłem przemówienie, po którym podszedł 
do mnie żołnierz i powiedział, że jest ateistą, 
ale że moje słowa trafiły do niego i będzie się 
nimi kierował w swoim życiu. Takie zdarze-
nie dodaje przysłowiowego „wiatru w żagle”. 
Powoduje, że zauważamy owoce swojej pracy. 

Jak wspomina ksiądz służbę w Marynarce 
Wojennej?

Zawsze mnie ciągnęło do morza i fakt, że 
mogłem służyć w Marynarce Wojennej,  
bardzo sobie cenię. Przed przyznaniem mi 
pierwszego przydziału biskup Głódź spytał, 
gdzie chcę służyć? Odpowiedziałem, że  
w Marynarce Wojennej. 
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zostałem klerykiem, który miał zostać kapela-
nem. 

Nauka przyszłego kapelana w semina-
rium różniła się od nauki pozostałych 

kleryków?
Mieliśmy praktyki w parafiach wojsko-

wych. Przez sześć lat studiów w seminarium, 
praktykowałem w jednostkach wojskowych  
w: Toruniu, Bydgoszczy, Wrocławiu i Wędrzy-
nie, w ówczesnej Akademii Obrony Narodowej, 
także w katedrze polowej w Warszawie oraz  
w Poznaniu. Poznałem różne style duszpaster-
stwa wojskowego, różnych kapelanów i różne 
rodzaje sił zbrojnych. 

Od razu trafił ksiądz do Marynarki 
Wojennej?

Ależ skąd. W 2001 roku, po święceniach 
kapłańskich, mieliśmy promocję na pierwszy 
stopień oficerski. Po promocji zostałem skie-
rowany do 3. Brygady Zmechanizowanej  
Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie. 
Po sześciu miesiącach przeniesiono mnie do 
6. Brygady Desantowo-Szturmowej w Krako-
wie i jednocześnie do 13. Eskadry Lotnictwa 
Transportowego i 8. Bazy Lotnictwa Transpor-
towego. Po półtora roku zostałem ściągnięty 
do Warszawy, do 3. Warszawskiej Brygady 
Rakietowej Obrony Powietrznej. Pełniłem 
wówczas posługę kapłańską także w Dowództwie 
Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, które 
właśnie tworzono. Służyłem tam przez trzy 
lata. We wrześniu 2006 roku przeniesiono mnie 
do Gdyni, gdzie pełniłem funkcję kapelana 
Akademii Marynarki Wojennej. Tak zaczęła 
się moja przygoda z Marynarką Wojenną, która 
trwała 10 lat, z czego 2,5 roku spędziłem na 
okrętach. W morskim rodzaju sił zbrojnych –
oprócz tego, że byłem kapelanem AMW – 
pełniłem również funkcję kapelana „Formozy”, 
3. Flotylli Okrętów oraz Komendy Portu  
Wojennego Gdynia. 

Gdzie ksiądz służy obecnie?

Obecnie przebywam na urlopie. W 2016 roku 
napisałem prośbę do biskupa polowego  
o wysłanie mnie na kurs języka angielskiego. 
Została ona pozytywnie rozpatrzona i prze-
niesiono mnie, jako rezydenta, do parafii woj-
skowej w Nowym Glinniku pod Tomaszowem 
Mazowieckim. Pomagałem tu tylko w weekendy 
i święta, a od poniedziałku do piątku przeby-
wałem w Wojskowym Studium Nauki Języków 
Obcych w Łodzi. Po zaliczonym kursie,  
wyznaczono mi funkcję administratora parafii 
wojskowej w Międzyrzeczu, gdzie pełniłem 
również funkcję kapelana 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej oraz w Skwierzy-
nie – jako kapelan 35. Dywizjonu Rakietowego 
Obrony Powietrznej. Byłem też kapelanem 
oddziału logistycznego wojsk amerykańskich. 

Pełniłem tam służbę od 12 lutego do  
20 kwietnia tego roku. Obecnie czekam na 
przydział do kolejnej jednostki wojskowej. 

Czy w każdej jednostce wojskowej służ-
ba kapelana wygląda podobnie?

W dużym stopniu jest uzależniona od  
specyfiki jednostki wojskowej. Dla kapelana 
wojskowego ważne jest, żeby poznać tę spe-
cyfikę. Kiedy, na przykład, zostałem kapela-
nem Akademii Marynarki Wojennej, miałem 
świadomość, że muszę poznać życie na  
okręcie. Jakakolwiek próba „ściemniania” 
przed młodymi ludźmi, że zna się specyfikę 
służby na morzu, podczas gdy w rzeczywisto-
ści nie ma się o tym pojęcia, od razu zostałaby 
zdemaskowana – co poskutkowałoby utratą  
zaufania. Dlatego na każdym okręcie starałem 
się wykonywać prace na rzecz tej jednostki  
i uczestniczyć w codziennym życiu załogi. 

Na jakich okrętach ksiądz pływał?

W 2006 roku uczestniczyłem w dziesięcio-
dniowym rejsie kandydackim z podchorąży-
mi na ORP „Wodnik”. To był pierwszy mój 
rejs i pierwszy kontakt z morzem. Rok póź-
niej miałem szansę uczestniczyć w rejsie 
szkoleniowo-nawigacyjnym, również na  
ORP „Wodnik”. Ten rejs trwał 49 dni. W na-
stępnym roku również uczestniczyłem w rejsie 
szkoleniowo-nawigacyjnym na „Wodniku”. 
Rok później spędziłem miesiąc na jachcie 
Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki 
Wojennej. W 2010 roku wziąłem udział w rocz-
nej misji ORP „Kontradm. X. Czernicki”, 
gdzie miałem okazję być, między innymi, 
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Obchody 75. rocznicy obrony miasta Cowes

Siły ratownicze Marynarki Wojennej 
uczestniczyły, 10 maja, w międzynarodo-

wym ćwiczeniu pod kryptonimem „Dynamic 
Mercy 2017”. Jest to cykliczne przedsięwzię-
cie kilku państw, poświęcone współpracy mię-
dzynarodowych sił wydzielonych do prowa-
dzenia akcji ratowania życia na morzu. 
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Z okazji 75. rocznicy bohaterskiego odpar-
cia, przez załogę polskiego niszczyciela 

ORP „Błyskawica”, ataku Luftwaffe na miasto 
Cowes (wyspa Wight, południowe wybrzeże 
Anglii), zorganizowano dwudniowe – uroczy-
ste obchody tego wydarzenia. Marynarkę  
Wojenną reprezentował dowódca Centrum 

Ćwiczenia ratownicze „Dynamic Mercy 2017”
W tegorocznej edycji manewrów, ze strony 

polskiej Marynarki Wojennej, uczestniczył okręt 
ratowniczy ORP „Lech” z 3. Flotylli Okrętów 
oraz śmigłowiec Mi-14PŁ/R z 44. Bazy Lot-
nictwa Morskiego. Rolę koordynatora działań 
sprawowało Centrum Operacji Morskich- 
-Dowództwo Komponentu Morskiego.

Fikcyjny scenariusz ćwiczenia zakładał  
zaginięcie polskiego jachtu motorowego 
„Skopol”, z sześcioma członkami załogi na 
pokładzie, podczas przejścia na trasie Świno-
ujście – Sassnitz (Niemcy) – Hasle (Dania) – 
Simrishamn (Szwecja). 

Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu,  
ratownicze centra koordynacyjne państw na trasie 
przejścia jachtu określiły domniemaną pozycję 
jego zaginięcia. Następnie wypracowano  

Posiedzenie grupy roboczej NSWG

Na początku maja odbyły się pięciodniowe 
obrady grupy roboczej ds. żeglugi  

NATO – NSWG (NATO Shipping Working 
Group). Uroczystej inauguracji dokonał peł-
niący obowiązki szefa sztabu COM-DKM 
kmdr Mariusz Kościelski.

Operacji Morskich-Komponentu Morskiego 
wiceadmirał dr Stanisław Zarychta.

W Cowes zacumował okręt transportowo- 
-minowy ORP „Gniezno”. Gościem władz 
miasta był także dowódca Okrętu-Muzeum 
ORP „Błyskawica” kmdr por. Walter Jarosz. 
Podczas uroczystych obchodów tej rocznicy  
wystąpiła nasza Orkiestra Reprezentacyjna MW.

Dowodzony przez kmdr. ppor. Wojciecha 
Franckiego ORP „Błyskawica”, w nocy z 4 na 
5 maja 1942 roku, walnie przyczynił się do  
odparcia nalotu Luftwaffe na Cowes. Załoga 
niszczyciela pomogła także mieszkańcom  
w gaszeniu pożarów i w akcji ratunkowej. 
Podczas nalotów zginęło około 70 osób. 

„Błyskawica” przebywała wtedy w lokalnej 
stoczni w Cowes, gdzie zbudowano ją  

W spotkaniu, zorganizowanym przez  
Wydział Współpracy z Żeglugą COM-DKM 
8-12 maja, wziął udział (pełniący obowiązki 
szefa wydziału) kmdr ppor. Aleksander Jezielski 
oraz oficer WWzŻ kpt. mar. Joanna Wojtulska- 
-Mazur. Wśród uczestników konferencji byli 
reprezentanci poszczególnych krajów sojuszu 
północnoatlantyckiego, w tym: USA, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Danii, Norwegii,  
Holandii, Grecji, Rumunii, Belgii, Francji, 
Turcji i Polski, a także delegaci instytucji  
NATO – SHAPE, CCOE, NSC oraz reprezen-
tant USA przy NATO kmdr David Shealy. 
Obradom – jak co roku – przewodniczył szef 
NATO Shipping Center, pochodzący z Norwegii 
kmdr por. Ben Lofstad. 

w latach 1935-36. Na czas remontu trzeba było 
rozbroić okręt, ale gdy zauważono niemieckie 
samoloty zwiadowcze komandor Francki pod-
jął decyzję – wbrew obowiązującym procedu-
rom – o ponownym uzbrojeniu „Błyskawicy”  
i ogłoszeniu alarmu bojowego, a następnie  
o odpowiedzi ogniem na atak Luftwaffe. 

p e r y s k o p

decyzję, które z centrów koordynacyjnych 
obejmie rolę koordynatora akcji poszukiwawczo-
-ratowniczej we wskazanym rejonie. 

Scenariusz ćwiczenia zawsze jest oparty na  
doświadczeniach z rzeczywistych akcji ratun-
kowych na Bałtyku.

Podczas obrad omówiono kwestie związane 
z bezpieczeństwem na morzu, głównie  
w aspekcie wykorzystania procedur NCAGS  
i AWNIS podczas prowadzenia operacji wojsko-
wych, mających bezpośredni wpływ na środo-
wisko morskie i żeglugę handlową. 
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Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej 
podpułkownik Beata Targońska spotkała się z kobietami służącymi  
w Marynarce Wojennej oraz w Brygadzie Lotnictwa MW. Kobiety 
stanowią blisko 5 procent żołnierzy pełniących służbę w naszej armii.

W spotkaniu, zorganizowanym 
w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego 
w Gdyni-Babich Dołach pod koniec 

kwietnia, uczestniczyły także członkinie  
Rady ds. Kobiet – kpt. mar. Anna Siudak oraz 
kpt. mar. Agnieszka Przybysz. 

Panie służące w lotnictwie morskim  
zaprezentowały (między innymi) sprzęt  
specjalistyczny, z którym na co dzień mają do 
czynienia. Udowodniły, że posiadają bardzo 
dużą wiedzę – zarówno teoretyczną jak 
i praktyczną. Pokazały także, że ich służba to 
również ich pasja – podkreśliła ppłk Beata 
Targońska. 

Szefowa Rady ds. Kobiet spotkała się także 
z przedstawicielkami jednostek podległych  
3. Flotylli Okrętów oraz reprezentującymi  
6. Ośrodek Radioelektroniczny i Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu 
Morskiego. 

Podczas rozmowy z dowódcami jednostek 
morskiego rodzaju sił zbrojnych przewodni-
cząca akcentowała znaczenie równego trakto-
wania i dyscypliny wśród żołnierzy obojga 
płci. Dowódcy jasno i klarownie zakomuniko-
wali, że w przypadku służby ich podwładnych 
nie widzą podziałów żołnierzy ze względu na 
płeć i są zadowoleni z ich służby – powiedzia-
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ła ppłk Targońska. Kontradmirał Krzysztof 
Jaworski, dowódca 3. Flotylli Okrętów  
w Gdyni, podkreślał, iż dla niego – jako 
dowódcy – liczy się wiedza, doświadczenie 
oraz zaangażowanie poszczególnego  
marynarza. Nadmienił jednak, iż należałoby 
dokonać pewnych regulacji w przepisach, 
które jeszcze bardziej usprawniłyby służbę, 
szczególnie na morzu. Warto się też zastano-
wić m.in. nad przepisami, które regulowałyby 
pełnienie służby przez małżeństwa bądź człon-
ków rodziny na tym samym okręcie. Można 
byłoby też dokonać uzupełnienia sieciowego 
systemu ewidencji wojskowej o dane dotyczące 
tzw. małżeństw wojskowych, co znacznie by 
ułatwiło podejmowanie decyzji w ich spra-
wach przez przełożonych – dodała.

W największym związku taktycznym MW, 
jakim jest 3. Flotylla Okrętów, służy obecnie – 
na stanowiskach oficerskich, podoficerskich  
i marynarskich – ponad 200 kobiet.

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

Wojsko bez podziałów

Rocznica zawarta w znaku
Masz talent plastyczny? Programy graficzne nie są ci obce? Zapraszamy do udziału w konkursie  
na projekt znaku graficznego obchodów 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej. 

Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Obchodów 100. Rocznicy Utworzenia Marynarki Wojennej. W konkursie może wziąć 
udział każdy (z wyjątkiem członków komisji konkursowej i ich rodzin). Oprócz osób fizycznych mogą do niego przystąpić także polskie 

firmy specjalizujące się w projektowaniu znaków graficznych. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie trzy projekty.
Logo powinno być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania tego typu znaków graficznych i wskazywać na profil 

działalności Marynarki Wojennej. Powinno też występować w połączeniu z napisem: 1918-2018. 100 lat Marynarki Wojennej.
Projekt wybrany przez komisję konkursową będzie przeznaczony do celów promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych.  

Ma być umieszczany na: plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych i w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej oraz na gadżetach 
promocyjno-reklamowych, które będą związane z obchodami 100-lecia Marynarki Wojennej. 

Znak graficzny musi się znajdować w podstawowej wersji kolorystycznej, na sztywnej planszy w formacie A4, w następujących 
(podstawowych) wymiarach: 15 x 15, 7 x 7, 1,5 x 1,5 cm. Dopuszczalne są inne wymiary projektu, uzasadnione względami artystycznymi  
i zastosowanymi symbolami charakterystycznymi dla Marynarki Wojennej, jak np.: orzeł MW i kotwica. Do projektu należy załączyć wersję 
elektroniczną (w podstawowym oraz monochromatycznym wariancie kolorystycznym) na płycie CD/DVD w formacie pdf oraz jpg,  
w rozdzielczości minimum 300 dpi oraz w formatach cdr, ai, eps. 

Projekty z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie – do 30 czerwca 2017 roku (decyduje data 
stempla pocztowego). Autor projektu, który zostanie uznany przez komisję konkursową za najlepszy, otrzyma nagrodę finansową wysokości 
5000 zł. Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są do pobrania na stronie internetowej http://3fo.wp.mil.pl.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl
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W ramach „otwartych koszar” miesz-
kańcy Świnoujścia i turyści mogli 
wejść na pokład okrętu transportowo-

-minowego oraz trałowca. Zaprezentowany 
został sprzęt specjalistyczny nurków-minerów, 
saperów oraz przeciwlotników. Przy użyciu 
trenażera „Grom” można było wykonać  
symulowane strzelania rakietowe do celów 
powietrznych. Można też było wejść do wozu 
dowodzenia zestawami artyleryjskimi oraz 
zasiąść za celownikiem armaty. Wojskowa 
Straż Pożarna z Komendy Portu Wojennego 
Świnoujście pokazała swój najnowszy wóz 
ratowniczo-gaśniczy. 

Na nabrzeżu portowym odbył się uroczysty 
apel, zakończony defiladą pododdziałów. 

Poza atrakcjami w porcie wojennym,  
w Klubie 8. FOW można było zwiedzić salę 
tradycji. 

W przeddzień uroczystości odbyła się Msza 
Święta, którą odprawiono w Kościele Gar- 
nizonowym w Świnoujściu.

8. Flotylla Obrony Wybrzeża powstała  
29 kwietnia 1965 roku. Trzon jej sił okręto-
wych stanowią okręty transportowo-minowe, 
trałowce, niszczyciele min oraz okręt dowo-
dzenia siłami obrony przeciwminowej  
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. 
Okręty stacjonują w porcie wojennym w Świno-
ujściu i w porcie wojennym w Gdyni.  
W dowodzonej przez kmdr. Krzysztofa Zdonka 
8. FOW służy blisko 2 tysiące marynarzy. 

Siły Flotylli regularnie uczestniczą w ćwi-
czeniach krajowych oraz w międzynarodo-
wych manewrach na Bałtyku. 

Do zadań 8. FOW należy, między innymi, 
obrona polskich obszarów morskich oraz 
udział w obronie wybrzeża morskiego. Siły 
brzegowe Flotylli stanowią dwie jednostki 
specjalistyczne stacjonujące w Dziwnowie –  
8. Batalion Saperów i 8. Dywizjon Przeciw-
lotniczy. Zabezpieczenie logistyczne działań 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża realizuje  
Komenda Portu Wojennego Świnoujście.
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Urodziny 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
Świnoujska 8. FOW im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 
obchodziła 52. rocznicę utworzenia. Z tej okazji można było wejść 
do portu wojennego i zobaczyć okręty oraz sprzęt. Była też 
defilada z udziałem pododdziałów.

POLSKA MISJA NA „MARE NOSTRUM”
W styczniu ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” rozpoczął półroczną misję związaną  

z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi na kluczowym dla gospodarki europejskiej 
akwenie, jakim jest Morze Śródziemne. Polski okręt został jednostką flagową 
sojuszniczego zespołu okrętów przeciwminowych działających na Morzu Śródziemnym  
i Morzu Czarnym, a oficer polskiej Marynarki Wojennej – kmdr por. Aleksander Urbanowicz – 
objął dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 (SNMCMG2,  
ang. Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), w skład którego wchodzą głównie 
niszczyciele min marynarek wojennych krajów NATO z basenu Morza Śródziemnego. Na 
pokładzie „Czernickiego”, oprócz załogi, jest zaokrętowany sztab oraz dowódca 
SNMCMG2. Podczas misji polscy marynarze realizują zadania w składzie zespołu 
sojuszniczego oraz doskonalą swoje umiejętności w ramach ćwiczeń z okrętami 
marynarek wojennych: Bułgarii, Czarnogóry, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Malty, Niemiec, 
Rumunii, Turcji i Ukrainy, takich jak międzynarodowe manewry „Posejdon 17” na Morzu 
Czarnym oraz „Ariadne 17” na Morzu Egejskim. Przed zakończeniem misji marynarzy 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Czernicki” czeka jeszcze dwukrotny udział  
w międzynarodowych manewrach morskich, których organizatorem będzie flota hiszpańska.

Tomasz Gos / 8. FOW
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TRADYCJE 
Datą oficjalnego rozpoczęcia 

działalności Dowództwa Wybrzeża 
Morskiego i bezpośrednio 

podporządkowanej mu Komendy Portu 
Wojennego Puck jest 28 kwietnia  

1920 roku. W tym dniu, w rozkazie 
dziennym Departamentu Spraw 

Morskich, została ogłoszona treść 
rozkazu ministra spraw wojskowych: 
„Mianuję szefa Sekcji Personalno- 

-Szkolnej Departamentu Spraw Morskich 
pułkownika marynarki Panasewicza 
Witolda Dowódcą Portu Wojennego  
w Pucku i polecam mu tymczasowe 

pełnienie funkcji Dowódcy Wybrzeża”. 
Port wojenny w Pucku uruchomiono 

wczesną jesienią 1920 roku.  
W pierwszej fazie zorganizowano 
podręczne warsztaty remontowe, 

utworzono skład węgla oraz 
doprowadzono słodką wodę. 

Rocznicowe obchody rozpoczęto Mszą 
Świętą w Kościele Garnizonowym  
w intencji kadry i pracowników wojska 

Komendy Portu Wojennego Gdynia, a także 
tych wszystkich, którzy w poprzednich latach 
służyli i pracowali na rzecz tej zasłużonej dla 
morskiego rodzaju sił zbrojnych jednostki. 

Następnie, przy basenie portowym nr IX 
gdyńskiego portu wojennego, odbył się jubile-
uszowy apel. Komendant Portu Wojennego 
Gdynia kmdr Andrzej Łysakowski złożył  
meldunek dowódcy 3. Flotylli Okrętów  
kadm. Krzysztofowi Jaworskiemu przybyłemu 
na uroczystość. Po przywitaniu ze sztandarem 
oraz pododdziałami KPW Gdynia, nastąpiło 
podniesienie flagi państwowej na maszt oraz 
wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. 
Odczytano rozkaz okolicznościowy oraz wrę-
czono wyróżnienia za wzorową służbę. 

Święto Komendy Portu 
Wojennego Gdynia

Wśród gości zaproszonych na uroczystość 
byli obecni: były komendant Portu Wojennego 
Gdynia kmdr w st. spocz. Jerzy Górecki,  
wiceprezes Okręgu Pomorskiego Światowego 
Związku Żołnierzy AK kpt. w st. spocz. Tomasz 
Kuplicki oraz dowódcy jednostek podległych 
dowódcy 3. Flotylli Okrętów. 

W swoim wystąpieniu dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Krzysztof Jaworski złożył, na 

25 kwietnia największa jednostka logistyczna Marynarki 
Wojennej obchodziła 97. rocznicę utworzenia.  
W jubileuszowych uroczystościach uczestniczył dowódca  
3. Flotylli Okrętów kontradmirał Krzysztof Jaworski.
ręce komendanta Portu Wojennego Gdynia 
kmdr. Andrzeja Łysakowskiego, podziękowa-
nia i gratulacje za wzorowe wywiązywanie się 
z obowiązków służbowych, między innymi  
w zakresie logistycznego zabezpieczania  
jednostek pływających Marynarki Wojennej.

Obchody 97. rocznicy sformowania Ko-
mendy Portu Wojennego Gdynia  zakończono 
odśpiewaniem Pieśni Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego oraz Hymnu do Bałtyku, a na-
stępnie defiladą pododdziałów.

*    *    *
Komenda Portu Wojennego Gdynia to  

najstarsza i obecnie największa jednostka  
logistyczna Marynarki Wojennej, pełniąca 
funkcję oddziału gospodarczego. Zabezpiecza 
i zaopatruje okręty stacjonujące w Porcie  
Wojennym Gdynia oraz jednostki bazujące  
w garnizonach Gdynia i Gdańsk. 

Podlega jej: zespół techniczny (Gdynia- 
-Demptowo), zespół wsparcia (Dębogórze), 
zespół zabezpieczenia, zespół sportowy MW, 
punkt bazowania (Hel), wojskowa straż pożarna 
oraz warsztaty remontowe techniki morskiej.

Za osiągnięcia w działalności służbowej  
i szkoleniowej Komenda Portu Wojennego 
Gdynia była wielokrotnie wyróżniania i na-
gradzana. W 2010 r., w czasie jubileuszu 
90-lecia jej utworzenia, sztandar jednostki 
uhonorowano złotym „Krzyżem Piłsudczy-
ków”. W 2013 r., prezydent RP wręczył  
komendantowi Portu Wojennego Gdynia  
flagę państwową. W tym samym roku, podczas 
obchodów 74. rocznicy agresji sowieckiej na 
Polskę, sztandar KPW Gdynia uhonorowano 
medalem „Pro Patria”.

Anna Sech 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W jubileuszowych uroczystoś-
ciach wzięli udział: szef szko-
lenia 8. FOW kmdr Jarosław 
Kukliński, byli dowódcy i ma-

rynarze dywizjonu, przedstawiciele gdyńskich 
jednostek wojskowych i instytucji oraz zapro-
szeni goście. Delegacja dywizjonu, na pokła-
dzie ORP „Flaming”, udała się na Zatokę Gdań-
ską w rejon zatonięcia przedwojennego nisz-
czyciela ORP „Wicher”. Tam, w hołdzie pole-
głym marynarzom, złożyła kwiaty. W przede- 
dniu dorocznego święta odbył się bieg o puchar 
dowódcy 13. Dywizjonu Trałowców, na  
dystansie 10 km, którego zwycięzcą został  
st. mar. Cezary Mielewczyk z ORP „Flaming”.

Dywizjon z tradycjami
Głównym zadaniem tej zasłużonej – dla  

Marynarki Wojennej, gospodarki morskiej  
i Pomorza – jednostki jest zapewnienie obrony 
przeciwminowej okrętom i transportowi mor-
skiemu, a także utrzymanie bezpieczeństwa 
żeglugi na morskich szlakach komunikacyj-

nych. Okręty dywizjonu stale oczyszczają dno 
morskie z niebezpiecznych pozostałości obu 
wojen światowych.

Tradycje sił obrony przeciwminowej sięgają 
1920 roku. Tworzyły je cztery poniemieckie 
trałowce – OORP „Jaskółka”, „Mewa”, „Rybitwa” 
i „Czajka”, które rozpoczęły służbę wiosną 
1921 r. w Dywizjonie Ćwiczebnym, następnie 
przemianowanym na Dywizjon Minowców. Po 
wycofaniu starych jednostek, do służby weszły 
nowe – polskie trałowce o tych samych nazwach. 
Ze względu na udaną konstrukcję, wybudo-
wano kolejne dwa trałowce – ORP „Czapla”  
i ORP „Żuraw”, które do służby weszły  
w przeddzień wybuchu II wojny światowej. 
To one podjęły nierówną walkę z siłami 
Kriegsmarine, podczas obrony polskiego  
wybrzeża we wrześniu 1939 r. 

Działania wojenne spowodowały przerwę 
w służbie jednostek tego typu. W niespełna 
rok po zakończeniu światowego konfliktu, 
polskie trałowce wróciły na Bałtyk z zada-
niem oczyszczenia wód portowych i torów 
wodnych z niebezpiecznych ładunków wybu-
chowych. Nowo powstałą jednostkę – zwaną 
wówczas Flotyllą Traulerów – zasiliły przed-
wojenne jednostki: OORP „Mewa”, „Czajka”, 
„Rybitwa” i „Żuraw”. Za datę powstania jed-
nostki przyjęto 5 kwietnia 1946 roku – w tym 
dniu podniesiono biało-czerwoną banderę na 
dziewięciu trałowcach proj. 253L typu Albatros, 
przejętych od ówczesnego ZSRR. Co roku 
dzień ten jest świętem dywizjonu. 

Pierwszym dowódcą jednostki został zasłu-
żony, przedwojenny oficer kpt. mar. Stanisław 
Mieszkowski, w 1950 r. aresztowany przez  
reżim stalinowski, pod zarzutem wrogiej dzia-
łalności (tzw. „spisek komandorów”), a dwa lata 
później (był wtedy w stopniu kmdr. por.)  
zamordowany z innymi oficerami MW. 

Na przestrzeni lat dywizjon zasilało siedem 
generacji trałowców. Przez wiele lat stacjono-
wał w Helu. Obecnie bazuje w gdyńskim  
porcie wojennym. 

Ważnym wydarzeniem w historii dywizjonu 
była wizyta papieża Jana Pawła II na pokła-
dzie ORP „Mewa”, w czerwcu 1987 r. 

Przystąpienie Polski do NATO sprawiło, że 
trzy trałowce proj. 206F – OORP „Mewa”, 

1 3 .  d y w i z j o n  t r a ł o w c ó w

Siedem generacji trałowców, tysiące przetrałowanych  
mil morskich, unieszkodliwienie setek niebezpiecznych 
przedmiotów, udział w licznych operacjach bojowych oraz 
manewrach krajowych i międzynarodowych to 71-letni dorobek 
13. Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety, 
na co dzień wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Niszczyciele min typu Kormoran wkrótce 
będą stanowiły trzon polskich sił obrony 

przeciwminowej. Na pierwszym planie 
trałowiec bazowy proj. 207M.  
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71 lat „trzynastego”

Przed nami pracowity okres. 
W tym roku będziemy realizować 

zadania zarówno w systemie 
narodowym jak i sojuszniczym. 

Jednak najważniejszym zadaniem dla 
dywizjonu będzie przyjęcie  
i wprowadzenie do służby 

nowoczesnego niszczyciela min 
„Kormoran II” – podkreśla dowódca 

13. Dywizjonu Trałowców  
kmdr por. Piotr Sikora. 

Jako pierwsi w Marynarce Wojennej 
wprowadzamy medycynę pola walki 
na pokłady okrętów. Jestem już po 

rozmowie z dyrektorem Wojskowego 
Instytutu Medycznego. Mam nadzieję, 

że się uda. Pierwsze warsztaty 
organizujemy we współpracy  
z 18. Wojskowym Oddziałem 

Gospodarczym. To nasz priorytet.
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„Czajka” i „Flaming” – zostały gruntownie 
zmodernizowane i przeklasyfikowane na niszczy-
ciele min. Umożliwiło to Marynarce Wojennej 
wydzielanie okrętów tego typu do Stałych  
Zespołów Sił Obrony Przeciwminowej NATO. 

Załogi okrętów dywizjonu, wspólnie z mary-
narzami flot sojuszniczych, dbają o bezpieczeń-
stwo szlaków żeglugowych na Bałtyku, Morzu 
Północnym i w północnej części Oceanu 
Atlantyckiego. Likwidują niebezpieczne 
przedmioty z czasów wojny, zalegające na dnie 
morskim. Dwukrotnie Stałym Zespołem Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 dowo-
dzili polscy oficerowie: kmdr por. Krzysztof 
Rybak i kmdr por. Piotr Sikora. 

Dywizjon był wielokrotnie wyróżniany. 
Szczególnie sobie ceni „Znak Honorowy Sił 
Zbrojnych RP” otrzymany od Ministra Obrony 
Narodowej w 2004 r. 

W 2013 r. dywizjon otrzymał imię admirała 
floty Andrzeja Karwety, dowódcy Marynarki 
Wojennej tragicznie zmarłego w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Obecne siły okrętowe 13. Dywizjonu  
Trałowców tworzą: trzy niszczyciele min – 
ORP „Mewa” (623), ORP „Czajka” (624)  
i ORP „Flaming” (621) – zmodernizowane  
w latach 1999-2001 oraz pięć trałowców  
bazowych – ORP „Gopło” (630),  
ORP „Mamry” (643), ORP „Wigry” (644), 
ORP „Śniardwy” (645) i ORP „Wdzydze” (646) – 
z lat 1982-1994. Trałowce bazowe projektu 
207M (typu Mamry) wyróżniają się konstruk-
cją kadłuba, który jest wykonany z laminatu 

poliestrowo-szklanego. Są jednostkami ama-
gnetycznymi. Głównym ich zadaniem jest: 
niszczenie zagród minowych i wytyczanie 
bezpiecznych torów wodnych w ich obrębie; 
przeprowadzanie okrętów, zespołów i trans-
portowców przez rejony zagrożone; likwido-
wanie zagrożenia minowego w portach, na  
redach i kotwicowiskach; stawianie min  
kotwicznych i dennych. 

Święto dla wszystkich
Jubileuszowe obchody 71. rocznicy utwo-

rzenia 13. Dywizjonu Trałowców imienia 
admirała floty Andrzeja Karwety odbyły się  

7 kwietnia. Zgodnie z marynarską tradycją, 
rozpoczęła je ceremonia podniesienia wiel-
kiej gali banderowej na okrętach dywizjonu. 

Z okazji święta zorganizowano tak zwany 
„dzień otwartych koszar”, z którego licznie 
skorzystała młodzież szkolna oraz dzieci trój-
miejskich przedszkoli. Marynarze przygoto-
wali dla nich wiele atrakcji. Do zwiedzania 
udostępniono okręty. Na ich pokładach można 
było nie tylko obejrzeć sprzęt wojskowy, ale 
także przejść chrzest morski (na wybranych 

okrętach) oraz zapoznać się ze specyfiką 
służby tej zasłużonej jednostki. 

Swój wóz bojowy oraz sprawność działania 
zaprezentowała Wojskowa Straż Pożarna  
Komendy Portu Wojennego Gdynia. Nie  
zabrakło również smacznej żołnierskiej  
grochówki. 

Dla koneserów marynistyki prawdziwą 
gratką był najnowszy polski niszczyciel min 
„Kormoran” (601), który zacumował tego 
dnia przy nabrzeżu 13. dTR. Jednostka for-
malnie nie weszła jeszcze do linii i wciąż jest 
testowana przez specjalistów, m.in. ze stoczni 
Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku,  

w związku z tym okręt nie został udostępniony 
do zwiedzania.

Można było także honorowo oddać krew –
od rana był czynny punkt HDK w specjalnym 
ambulansie Terenowej Stacji Wojskowego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
w Gdańsku. W sumie oddano 9,5 litra krwi. 
Wśród dawców był kmdr ppor. Piotr Sikora, 
który jest 25. dowódcą tej jednostki.

Marian Kluczyński
marian.kluczynski@wp.pl

Jubileuszowe uroczystości stanowiły doskonałą okazję do zaprezentowania bogatych 
osiągnięć 13. Dywizjonu Trałowców oraz podziękowania za wzorową służbę. Kilkudziesięciu 
marynarzy otrzymało wyróżnienia z rąk szefa szkolenia 8. FOW i dowódcy dywizjonu. 

Wśród nich znaleźli się m.in.: mł. chor. mar. Piotr Kowalczyk ze sztabu dywizjonu – który 
otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony żołnierz Rzeczpospolitej Polskiej III stopnia”;  
por. mar. Michał Bober, por. mar. Tomasz Moszczyński i por. mar. Rafał Kłosowski  
z ORP „Wdzydze”, mat Damian Safin z ORP „Śniardwy”, st. mat Leszek Michalak  
i st. mar. Marcin Głownia z ORP „Mewa”, st. mar. Tomasz Thiel z ORP „Czajka”,  
st. mar. Błażej Kołodziejczak z ORP „Gopło”, st. mar. Radosław Bartusiak z ORP „Wdzydze”, 
st. mar. Łukasz Gigoła z ORP „Śniardwy” – wyróżnieni pochwałą; a także st. bsm. Jarosław 
Marczak, bsmt Michał Torz z ORP „Śniardwy”, mat Krzysztof Stankowski z ORP „Mewa”,  
mar. Mateusz Piątek z ORP „Czajka”, st. mar. Szymon Bonk i st. mar. Jarosław Walukowicz  
z ORP „Gopło”, st. mar. Kamil Piernicki i st. mar. Łukasz Sobczak z ORP „Wdzydze” oraz  
st. mar. Łukasz Tylikowski z ORP „Śniardwy” – wyróżnieni listami gratulacyjnymi. 

Kilkunastu marynarzy nagrodzono krótkoterminowymi urlopami, a kilkudziesięciu 
nagrodami uznaniowymi. Dyplomem uznania za znaczące osiągnięcia w utrzymywaniu 
bezpieczeństwa morskich i śródlądowych akwenów wodnych oraz realizację zadań na 
najwyższym poziomie została wyróżniona Grupa Nurków Minerów, zaś wpisem do kroniki 
dywizjonu uhonorowano ORP „Mewa” – za znaczny wkład w utrzymywanie bezpieczeństwa 
morskich granic RP oraz godne reprezentowanie bandery Marynarki Wojennej. Wręczono 
również puchary zwycięzcom dorocznego biegu.
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Po przykrych doświadczeniach pod-
czas współpracy z Francją zdecydo-
wano, że nowe okręty podwodne będą 
budowane w Holandii. Co prawda 

brano pod uwagę także inne kraje, jednak tylko 
stocznie holenderskie i amerykańskie mogły 
w owym czasie spełnić większość wymagań 
postawionych przez KMW. Ostatecznie wy-
brano Holandię, jako kraj zdecydowanie bliżej 
położony, co do minimum miało uprościć 
kwestie logistyczne. 

Tworzenie doktryny
Kiedy w 1933 roku w KMW zdecydowano  

o konieczności rozbudowy floty podwodnej, 
za potencjalnego przeciwnika w ewentual-
nych działaniach wojennych coraz częściej 
brano pod uwagę Niemcy. W latach 1931-1934 
w kraju tym kończono budowę stosunkowo 
dużych – ciężkich krążowników (wówczas 
klasyfikowanych jako „panzershiffe”, czyli 
okręty pancerne) typu Deutschland. Oficjalnie 
motywowano to „koniecznością obrony Prus 
Wschodnich przed Polską”. Co więcej, ówczesne  
wydatki na rozbudowę Kriegsmarine aż  
dziesięciokrotnie przekroczyły budżet polskiej 
Marynarki Wojennej. 

W praktyce głównym rywalem Polski 
wciąż pozostawał Związek Radziecki. Możli-
wość agresji ze strony tego kraju traktowano 
całkiem poważnie jeszcze na początku lat 30. 
XX wieku i właśnie temu zagadnieniu podporząd-
kowano długofalowe koncepcje rozwoju  

f loty. Początkowo KMW planowało  
zamówić okręty podwodne o wyporności  
700-900 ton (typu Wilk). W razie konfliktu  
z ZSRR okręty te miałyby prowadzić  
rozpoznanie ruchu radzieckiej floty w Zatoce 
Fińskiej oraz przechwycać jej okręty podczas  
podejścia do polskich wybrzeży. Ponieważ 
prędkość marszowa największych jednostek 
sowieckich (starych pancerników typu  
Gangut) wynosiła 16 węzłów, przechwytujące 
je okręty podwodne musiały rozwijać – na  
powierzchni (podczas przejścia) – prędkość 
co najmniej 20 węzłów. Miało to pozwolić na 
swobodne wyjście na pozycję do ataku, 
w trakcie marszu tych pancerników z Kronsztadu 
do Zatoki Gdańskiej. 

Duża prędkość oraz silne uzbrojenie torpe-
dowe i przeciwlotnicze – w połączeniu ze sporym 
zasięgiem operacyjnym – wymagały więk-
szych jednostek. Na dodatek, nowe okręty 
podwodne miały być zdolne do prowadzenia 
długotrwałych działań krążowniczych z dala 
od baz (wysoka autonomiczność). Budowa ta-
kich okrętów w krajowych stoczniach nie 
wchodziła w grę – zarówno z przyczyn tech-
nologicznych jak i z braku doświadczenia. 
Ostatecznie projekt tzw. „Gangut-killers”  
(zabójców Gangutów) został opracowany 
przez grupę konstruktorów pod kierunkiem 
inż. Guninga i inż. Jaegera z biura konstruk-
cyjnego Nederlandische Veerenigde Scheeps-
bouw Bureaux w Hadze – w której (ze strony 
polskiej) wzięli udział kmdr por. inż. Kamieński 

i inż. Potyrała – oraz przy współpracy  
z przedstawicielami Wydziału Budowy Okrętów 
i innych służb KMW.

Podwodne cuda techniki
Przewidywany koszt budowy każdego  

z okrętów wynosił 9359000 złotych. Z uwagi 
na cięcia budżetowe, jak i wysoki stopień 
skomplikowania projektu, postanowiono wy-
budować tylko dwie jednostki. Pierwsza  
z nich – ORP „Orzeł” – miała być niemal  
w całości sfinansowana z pieniędzy różnych 
fundacji (m.in. Ligi Morskiej i Kolonialnej), 
których pieniądze wpływały na konto Funduszu 
Obrony Morskiej (FOM). Konstrukcję bliź-
niaczego ORP „Sęp” prawie w całości sfinan-
sowano z budżetu państwa. Łączny koszt  
budowy obu okrętów nieznacznie przekroczył 
20 mln złotych, z czego wartość produktów 
polskiego przemysłu stanowiła 10,2%.

Projekt – roboczo oznaczony numerem 
2005 – obejmował okręty o stosunkowo  
dużych kadłubach (84,01 m długości i 6,7 m 
szerokości) oraz wyporności (1110 t na po-
wierzchni i 1473 t w położeniu podwodnym). 

Budowa trzech hybrydowych (minowo-torpedowych) okrętów podwodnych typu Wilk we Francji była 
zaledwie pierwszą fazą programu utworzenia polskich sił podwodnych. Kolejnym krokiem miało być 
zamówienie co najmniej dwóch dużych, klasycznych jednostek torpedowych (typu Orzeł). Postawione 
przez Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW) wymagania, co do specyfikacji technicznej przyszłych 
okrętów, były bardzo wysokie i świadczyły o dużych ambicjach polskiej Marynarki Wojennej.

Dywizjon Okrętów Podwodnych w okresie II RP

Narodziny legendy „Orła”
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ArmAtA kAlibru 40 mm  
wz. 36 l/60 bofors

Opracowane przez Szwedów armaty  
kal. 40 mm są uznawane za najlepszą 
broń przeciwlotniczą średniego kalibru 

drugiej wojny światowej. Miały całkowitą 
długość 2,499 m i ważyły ok. 91,6 kg, bez 

mechanizmu zamkowego. Ładunki 
miotające w nabojach ważyły 0,314 kg  

i mogły nadać pociskom prędkość 
wylotową rzędu 881 m/s. Pozwalało to na 

uzyskanie zasięgu 10,1 km. Kąt 
podniesienia armat w granicach od  
-5 stopni do +85 stopni mógł być 

zmieniany z szybkością 24 stopni na 
sekundę. Praktyczna szybkostrzelność 

mogła przekroczyć nawet 180 strzałów na 
minutę (w wypadku polskich okrętów 

podwodnych – 40 strzałów na minutę),  
a żywotność luf pozwalała na oddanie 

9500 wystrzałów. 

Holendrzy zaproponowali szereg innowacji 
technicznych, takich jak: spawanie elektryczne, 
wzmocnione grodzie sferyczne, zewnętrzny 
system wręgowy (na kadłubie mocnym), czy 
też hydraulicznie chowane stanowiska armat 
przeciwlotniczych. Dwukadłubowa konstrukcja 
wpłynęła nie tylko na zwiększenie jej odpor-
ności na uszkodzenia, ale także na głębokość 
operacyjną. Kadłub lekki (zewnętrzny) tworzyło 
poszycie ze stali ciągliwej o grubości 14 mm, 
natomiast kadłub mocny (wewnętrzny)  
i zewnętrzne poszycie mocne (na dziobie i rufie) 
składały się z blach wykonanych ze stali  
specjalnej (ulepszanej cieplnie) o grubości  
14-17 mm. Poszycie dodatkowo wzmocniono 
ceownikami o wymiarach 160 mm x 65 mm, 
rozmieszczonymi co 550 mm oraz profilowa-
nymi kątownikami. Pozwalało to osiągnąć 
maksymalną głębokość bezpieczną w grani-
cach 100 m (głębokość zniszczeniowa wyno-
siła ok. 200 m). Atak torpedowy można było 
przeprowadzać na głębokości do 20 m, gdyż 
ówczesna technologia uniemożliwiała wyrzut-
niom torped odpalanie przy większym ciśnie-
niu zewnętrznym. 

W projekcie zasięg operacyjny określono na 
7 tys. mil morskich – w położeniu nawodnym, 
przy prędkości ekonomicznej 10 węzłów.  
W praktyce możliwe było osiągnięcie 11 tys. 
mil morskich – przy prędkości powyżej  
9 węzłów, z dodatkowym zapasem paliwa.  
W tym miejscu należy przypomnieć, że  

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

ówczesne okręty podwodne w istocie były 
okrętami nawodnymi, dysponującymi jedynie 
możliwością krótkotrwałego zanurzenia. Jed-
nostek projektu 2005 nie wyposażono w chrapy, 
wobec czego czas nieprzerwanego przebywa-
nia pod wodą wynosił 20 godzin – przy prędkości 
ekonomicznej 5 węzłów, co i tak było (jak na 
tamte czasy) bardzo dobrym wynikiem. Nieco 
gorzej prezentował się „Orzeł”, pod względem 
czasu potrzebnego na zejście na głębokość pe-
ryskopową. Kontraktowy czas zanurzenia alar-
mowego określono na 45 sekund, jednak rzeczy-
wisty wynosił ponad 50 sekund, co było wartością 
przeciętną. Mankament ten starano się zrów-
noważyć, instalując efektywne uzbrojenie. 

Oba okręty projektu 2005 wyposażono  
w pojedyncze, dwudziałowe stanowisko armat 
przeciwlotniczych (kal. 40 mm, wz. 36 L/60)
produkcji szwedzkich zakładów Bofors. Całe 
stanowisko było chowane hydraulicznie  
w hermetycznej studni, umieszczonej w zabu-
dowie kiosku. Do walki z celami nawodnymi 
(w położeniu nawodnym) okręty uzbrojono  

w pojedynczą armatę morską (kal. 105 mm, 
wz. 36 L/40), również produkcji Boforsa. Jej 
obrotowe stanowisko zainstalowano przed 
kioskiem, w zamkniętej osłonie, która obra-
cała się wraz z armatą. Była to bardzo nowo-
czesna i skuteczna broń. Strzelała pociskami  
o masie 16 kg na odległość 12 tys. m, przy pręd-
kości wylotowej 700 m/s. Szybkostrzelność 
zależała od poziomu wyszkolenia załogi  
i mieściła się w przedziale 12-15 strzałów na 
minutę. Zapas amunicji, w warunkach bojo-
wych, wynosił 125 sztuk. Oryginalną armatę 
kal. 105 mm, wz. 36, pochodzącą z ORP „Sęp”, 
można obecnie podziwiać w Muzeum Polskiej 
Techniki Wojskowej w Warszawie.

Głównym uzbrojeniem okrętów podwod-
nych projektu 2005 było aż 12 wyrzutni torped 
kalibru 550 mm (do torped produkcji francuskiej), 
z możliwością użycia wkładek kalibrujących 
do wymiaru 533,4 mm (dla torped AB produkcji 
brytyjskiej). Na dziobie i na rufie znajdowały 
się cztery stałe wyrzutnie, a na śródokręciu 
dwa dwuprowadnicowe, obracane aparaty tor-
pedowe, umieszczone na kadłubie mocnym  
w zabudowie pokładu (przed i za kioskiem). 
Okręty zabierały w morze 20 torped, z czego  
8 stanowiło zapas. Co istotne, jednostki wy-
posażono w tzw. aparat strzału dyskretnego –
umożliwiający strzelanie torpedami z zanu-
rzonego okrętu, bez zdradzenia swojej pozycji 
przez wytwarzane podczas odpalania torpedy 
pęcherze powietrza.

Okręty podwodne typu Orzeł były w owym 
czasie jednymi z najnowocześniejszych jedno-
stek, w swojej klasie, na świecie. Jedynie 
amerykańskie okręty typu Salmon i Tambor,  
w 1939 roku, wyraźnie górowały nad polskimi 
jednostkami projektu 2005.
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Panujące zimą na północy Norwegii 
niekorzystne warunki pogodowe, 
takie jak: wysoka fala i silny wiatr – 
w połączeniu z nawigacyjnie trud-

nymi fiordami – sprawiły, że wykonywanie 
zadań wymagało od załóg odpowiedniego  
poziomu wyszkolenia. Manewry w ekstremal-

nych warunkach arktycznych trudno porów-
nać do podobnych ćwiczeń na Bałtyku.

Przeciw zagrożeniom 
asymetrycznym
Załoga ORP „Gen. T. Kościuszko” miała 

okazję zademonstrować możliwości swojej  
artylerii i broni maszynowej podczas działań  
z zakresu zwalczania celów nawodnych –  
w tym niewielkich, szybkich łodzi motoro-
wych. Rejon fiordów sprzyja użyciu tego typu 
środków, o ile pozwala na to pogoda. 

Na pokładzie fregaty znajduje się nowa 
(niedawno wymieniona) uniwersalna armata 
morska kal. 76,2 mm (3”) L/62 Mk-75 OTO 
Melara Compact. Zaprojektowano ją do nisz-
czenia celów morskich i powietrznych (w tym 
rakiet przeciwokrętowych) na bliskim dystansie. 

Maksymalny zasięg skuteczny, przy strzela-
niu przeciwlotniczym (z użyciem pocisków 
zaopatrzonych w zapalniki zbliżeniowe VT), 
w dużej mierze zależy od pułapu celu i mieści 
się w przedziale od 5000 m do 10000 m. Czas 

reakcji armaty, wraz z jej obrotem  
w kierunku celu i zmianą kąta podniesienia, 
wynosi zaledwie 2,8 s. Wykorzystuje ona ten 
sam system kierowania ogniem, co wyrzutnia 
rakiet Mk-13, a sterowanie odbywa się z kon-
soli operatora w BCI. Duża szybkostrzelność, 
wynosząca od 10 do 85/100 pocisków na  
minutę, w połączeniu z efektywnym syste-
mem kierowania ogniem oraz zaawansowaną 
amunicją zbliżeniową, daje bardzo dużą szansę 
na zniszczenie potencjalnego celu.

W poszczególnych epizodach przeprowa-
dziliśmy symulowane strzelania z broni maszy-
nowej do tego typu celów. Podczas kolejnych 
epizodów, zwalczaliśmy potencjalne cele nawod-
ne, również z użyciem armaty kal. 76,2 mm. 
Wyglądało to tak, że wybieraliśmy sobie jakiś 
fragment akwenu lub obiekt (np. wystającą 
skałę, dobrze widoczną na radarze), który dało 
się wprowadzić do systemu symulowanych celów 
i – po przypisaniu do niego armaty Mk-75 – 
otwieraliśmy ogień – komentował dowódca 
fregaty kmdr por. Maciej Matuszewski.
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W mroźnych fiordach wikingów
Fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273) już drugi rok z rzędu wzięła udział  
w norweskich manewrach pod kołem podbiegunowym. Operowanie – w ramach ćwiczeń  
z cyklu „Task Group” – na akwenach Morza Północnego i Morza Norweskiego jest  
powszechnie uważane za jeden najtrudniejszych sprawdzianów dla załóg i okrętów.

Część 2
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jednocześnie na peryskopy lub chrapy okrętów 
podwodnych), była to prawdziwa szkoła życia na 
morzu – mówił o załodze jej dowódca.

W poprzednich ćwiczeniach pogoda zdecy-
dowanie mniej dopisywała. Więcej czasu spę-
dzaliśmy więc w fiordach, niż na otwartych 
akwenach. Tamte ćwiczenia były przez to 
bardziej różnorodne. Proporcjonalnie mniej 
koncentrowaliśmy się na zagadnieniach 
związanych z ZOP, a więcej uwagi poświęca-
liśmy obronie przeciwlotniczej i zwalczaniu 
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Powrót
Po zakończeniu manewrów „TG-17”, fregata 

rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” wróciła 
do kraju. Okręt wszedł do portu wojennego  
w Gdyni 20 lutego o godzinie 9.00. Z załogą 
okrętu – zgromadzoną na rufie, na pokładzie 
śmigłowcowym – spotkał się dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Krzysztof Jaworski. Na na-
brzeżu powitały marynarzy, przy akompania-
mencie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej, stęsknione rodziny. 

b a n d e r a

Zarówno załoga jak i okręt efektywnie  
poradziły sobie z wykonywaniem wszystkich 
zadań. Mieliśmy też trochę szczęścia, bowiem 
przez większość czasu pogoda nam bardzo 
sprzyjała. Praktycznie, tylko przez dwa dni 
mieliśmy ciężki sztorm, choć także w tych wa-

Dowódca ORP „Gen. T. Kościuszko” pod-
kreślił, że każde wyjście w morze powoduje 
nie tylko zwiększenie poziomu wyszkolenia 
załogi, ale także – jak mawiają Amerykanie – 
ogólnego „self-confidence”, czyli, po prostu, 
morale. 

Czujemy swoją wartość i nie mamy żad-
nych kompleksów wobec flot sojuszniczych. 

runkach fregata spisywała się świetnie. Poza 
wykonywaniem typowych zadań z zakresu 
ZOP, braliśmy udział w szkoleniach  
dowódców okrętów podwodnych w fiordach 
norweskich. Dało to doskonałe efekty, szczególnie 
w kontekście szkolenia oficerów wachtowych – 
przy manewrowaniu w zwężonych rejonach,  
z natury trudnych nawigacyjnie (uważając 

celów nawodnych. Obecne manewry były 
profilowane pod kątem zwalczania okrętów 
podwodnych i neutralizowania zagrożeń  
asymetrycznych na trudnych akwenach, w czym 
nasz okręt sprawdza się doskonale – zaakcentował 
kmdr por. Maciej Matuszewski.

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

Schemat głównych pomieSzczeń prawej burty fregaty rakietowej orp „gen. t. kościuSzko” (ffg-273)
1 – przedział elektroniki holowanej stacji hydroakustycznej AN/SQR-19PG TACTAS; 2 – przeciwtorpedowy pasywny system holowany AN/SLQ-25 Nixie;  

3 – korytarz; 4 – przedział maszyny sterowej; 5 – ster; 6 – kompozytowa śruba nastawna (pędnik); 7 – magazyn; 8 – zbiorniki paliwa (tutaj: paliwa lotniczego 
JP-5); 9 – sekcje rufowe; 10 – pokład śmigłowcowy; 11 – system kontroli śmigłowców LAMPS I (Light Airborne Multi-Purpose System Mark I); 12 – śmigłowce 
ZOP Kaman SH-2G Super Seasprite; 13 – stanowisko kontroli lotów śmigłowców; 14 – Zestaw obrony bezpośredniej Mk-15 Vulcan Phalanx Block 0;  
15 – magazyn pocisków do zestawu obrony bezpośredniej Mk-15 Phalanx; 16 – hangar nr 1 (sterburty – prawej burty); 17 – siłownia pomocnicza nr 3;  
18 – szyb spalin; 19 – klimatyzacja; 20 – hangar nr 2 (bakburty – lewej burty); 21 – siłownia główna; 22 – antena łączności radiowej; 23 – komin siłowni 
głównej; 24 – wieża armaty kalibru 76,2 mm (3”) L/62 Mk-75 OTO Melara Compact; 25 – kanał przewodów kominowych (wylot spalin z turbin); 26 – czerpnie 
powietrza; 27 – szyb spalin; 18 – zbiorniki balastowe; 29 – komora amunicyjna armaty kalibru 76,2 mm (3”); 30 – magazyn torped (dla torped Eurotorp 
MU90 Impact); 31 – mesa załogi; 32 – siłownia pomocnicza; 33 – antena radaru mikrofalowego Mk-54 STIR systemu kierowania ogniem Mk-92; 34 – komin 
siłowni pomocniczej; 35 – dyżurka; 36 – szyb windy ładunkowej; 37 – mesa oficerska; 38 – stanowiska operatorów radarów; 39 – mesa oficerska;  
40 – kambuz; 41 – siłownia pomocnicza nr 1; 42 – Pomieszczenie urządzeń łączności i obserwacji technicznej; 43 – wyrzutnie pozornych celów powietrznych 
(radiolokacyjnych i termicznych) systemów Mk-36 SRBOC; 44 – kabiny oficerskie; 45 – kabiny prywatne, pomieszczenie reprezentacyjne; 46 – linia wodnicy 
przy wyporności bojowej; 47 – zbiorniki szczytowe; 48 – pomieszczenia załogi; 49 – zbiorniki zenzowe; 50 – pralnia okrętowa; 51 – zbiorniki paliwa;  
52 – kabina hydroakustyki; 53 – warsztat okrętowy; 54 – zbiorniki balastowe; 55 – Bojowe Centrum Informacji BCI (CIC – Combat Information Center);  
56 – pomieszczenie stanowisk operatorów; 57 – pomost nawigacyjny (sterówka) i GSD; 58 – pomieszczenie żyrokompasu; 59 – urządzenia klimatyzacyjne; 
60 – zbiornik paliwa; 61 – elektryczne pędniki pomocnicze APU (Auxiliary Propulsion Units) Azipod; 62 – antena lotniczej radiolatarni AN/URN-25 TACAN;  
63 – antena radaru nawigacyjnego BridgeMaster E342; 64 – antena radaru obserwacji nawodnej AN/SPS-55; 65 – antena systemu łączności i nawigacji 
satelitarnej; 66 – antena radaru obserwacji powietrznej i nawodnej dalekiego zasięgu AN/SPS-49(V)4; 67 – antena radaru mikrofalowego Mk-53 HSA 
systemu kierowania ogniem Mk-92; 68 – anteny systemu walki radioelektronicznej SLQ-32(V)2; 69 – wielkokalibrowy karabin maszynowy WKM-Bm  
kal. 12,7 mm (0,5”); 70 – antena radaru nawigacyjnego BridgeMaster E252; 71 – wyrzutnia rakiet Mk-13 Mod. 4 (dla pocisków SM-1MR Block 6 / RGM-84G 
Harpoon); 72 – komora rakietowa (39 pocisków SM-1MR / RGM-84G); 73 – zapasowy magazyn rakiet; 74 – zbiorniki paliwa; 75 – pomieszczenie elektroniki 
stacji hydroakustycznej; 76 – kanał wylotu spalin; 77 – zbiornik paliwa; 78 – sekcje śródokręcia; 79 – opływnik stacji hydroakustycznej AN/SQS-56PG;  
80 – sekcje dziobowe; 81 – antena systemu łączności satelitarnej; 82 – pasy systemu „Masker”, ograniczającego hałas siłowni (instalowane na zewnątrz poszycia).
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Stacje te pracują w paśmie J, o często-
tliwości 10-20 GHz. Firma Lockheed 
Martin niedawno zaproponowała 
znaczące ulepszenie amerykańskiego 

systemu obrony przeciwrakietowej SBIRS 
(amer. Space Based Infrared System). Każdy  
satelita geostacyjny zostanie wyposażony  
w systemy zdolne wykryć i namierzyć nie tylko 
ewentualny start rakiet balistycznych (także 
tych z okrętów podwodnych), ale nawet wystrzały 
artyleryjskie. Zasięg geosatelitów niskoorbito-
wych z urządzeniami obserwacyjnymi i śledze-
nia STSS (Space Tracking and Surveillance 
System) obejmuje także orbity okołobiegunowe. 

Dzięki informacjom zebranym z satelitów, 
niszczyciel typu Zumwalt (lub krążownik typu 
Ticonderoga, zmodyfikowany do standardu BMD), 
może skierować swoje systemy radioelektroniczne 
w kierunku potencjalnego celu i zawczasu 
przygotować uzbrojenie do jego zniszczenia. 
System SBIRS może być także wspierany 
przez samoloty wczesnego ostrzegania E-2D 
Advanced Hawkeye, czy też inne – działające 
w systemie AWACS (Airborne Warning and 
Control System).

Zintegrowane systemy ZOP
Kolejnym, rewolucyjnym elementem opra-

cowanym dla niszczycieli typu Zumwalt jest 

zintegrowany system walki podwodnej IUWS 
(amer. Integrated Undersea Warfare Suite) 
AN/SQQ-90. Opracowano go na bazie bardzo 
udanego systemu opartego m.in. na stacji hydro-
akustycznej AN/SQQ-89(V)15, znanej z naj-
nowszych wersji niszczycieli typu A. Burke 
oraz zmodernizowanych krążowników typu 
Ticonderoga z systemem AEGIS. 

Cały system jest w pełni zintegrowany. 
Opiera się na trzech głównych stacjach hydro-
akustycznych, dostarczających do CIC niszczy-
cieli precyzyjne dane o sytuacji podwodnej  
w promieniu 360 stopni. Dwie główne stacje 
zamontowano na dziobie, wewnątrz gruszki 
dziobowej. W jej górnej części znajduje się 
aktywny sonar AN/SQS-61 o wysokiej często-
tliwości, a poniżej zainstalowano wielofunkcyj-
ny sonar średnich częstotliwości AN/SQS-60. 
Ten pierwszy ma za zadanie znajdowanie min 
morskich oraz przeszkód terenowych wokół 
okrętu, w promieniu około 2 km. 

Druga stacja jest głównymi „oczami i uszami” 
niszczycieli w walce z okrętami podwodnymi. 

Jest sonarem wielofunkcyjnym, jednak zopty-
malizowano ją szczególnie do pracy w trybie 
pasywnym. Wykrywa, klasyfikuje i śledzi 
okręty podwodne, torpedy, mobilne miny,  
pojazdy podwodne itp. Jej uzupełnieniem jest 
wielofunkcyjny sonar holowany AN/SQR-20 
MFTA (amer. Multi-Function Towed Array), 
który został opracowany przez firmę Lockheed- 
-Martin i jest następcą serii AN/SQR-19  
TACTAS. Nowością względem poprzednika, 
oprócz unowocześnionego systemu cyfrowej 
obróbki dźwięku, jest możliwość współpracy 
ze zdalnie sterowanym robotem wykrywającym 
miny AN/ WLD-1(V)4, będącym częścią sys-
temu przeciwminowego RMS (amer. Remote 
Minehunting System). 

Działania z zakresu ZOP i wskazywania 
celów przez śmigłowce są kontrolowane przez 
zmodyfikowany, lekki, powietrzny, wielozada-
niowy system obrony LAMPS III Block II 
(amer. Light Airborne Multi Purpose System). 
Jego podstawowym przeznaczeniem jest kon-
trolowanie działań z zakresu zwalczania okrę-

Niszczyciele typu Zumwalt są okrętami sieciowymi. Mają działać w ramach grupy bojowej  
lub samodzielnie, w oparciu o łącza satelitarne. Jednostki dysponują czterema wielowiązkowymi, 
elektronicznie sterowanymi antenami z siecią fazową firmy Harris, służącymi do wymiany danych 
taktycznych i łączności satelitarnej. 

Wielozadaniowy śmigłowiec-dron  
MQ-8C Fire Scout w hangarze  

niszczyciela USS „Zumwalt”.

Część 5

Niszczyciele typu Zumwalt – 
okręty ery kosmicznej
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Pierwsze problemy, zarówno eksploatacyjne 
jak i logistyczne (np. cena amunicji LRLAP), 
niszczycieli typu Zumwalt nie powinny być 
poddawane krytyce. Jak na tysiące godzin 
spędzonych w morzu oraz eksperymentalny 
charakter całego projektu, do tej pory doszło 
tylko do kilku poważniejszych awarii – na doda-
tek w głębokiej fazie testów.  US Navy uczy się 
na błędach, więc nawet taka awaria może być  
niezwykle cenną lekcją. Ponadto, nikt nie 
podpowie inżynierom z NAVSEA, co i jak mają 
robić, bo nikt inny tego jeszcze nie zrobił. Nowe 
technologie mają to do siebie, że – z natury rzeczy – 
są bardzo drogie, ale jeśli chce się dokonać skoku  
jakościowego, wydatki są nieuniknione. 

Jeśli rozwiązania przyjęte na niszczycie-
lach typu Zumwalt sprawdzą się w praktyce, 
być może tak właśnie będą wyglądały okręty 
przyszłości. W BAE Systems opracowano już 
nawet armatę elektromagnetyczną o znacznie 
większym kalibrze (tzw. „Super Railgun”), 
która wkrótce, po raz pierwszy, będzie poddana 
testom praktycznym. Projektowaniu nowych, 
dużych okrętów – paradoksalnie – sprzyja 
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tów podwodnych ASW (amer. Anti-Submarine 
Warfare) oraz ASUW (amer. Anti-SUrface 
Warfare). Maszyny kontrolowane przez ten 
system są więc zdolne do prowadzenia rozpozna-
nia i kierowania ogniem przeciw celom nawod-
nym ASST (amer. Anti-Surface Ships Targeting), 
a nie tylko do klasycznych działań z zakresu 
ZOP. Okrętowe systemy (nadzorowane przez 
operatorów z pozycji CIC) w dowolnej chwili 
mogą przejąć kontrolę nad systemami śmigłowca, 
zbierając dane za jego pośrednictwem w czasie 
rzeczywistym, jak również kontrolować walkę 
z okrętami podwodnymi.

LAMPS III Block 2 jest – podobnie jak sys-
tem komunikacji i łączności satelitarnej – cał-
kowicie kompatybilny z protokołami linii 
CDL (Common Data Link). Dysponuje także 
podsystemem ASN-150, który został opraco-
wany przez firmę Teledyne Technologies.  
Jest to rozwojowa wersja poprzedniego  
układu ASN-123, wykorzystywana zarówno 
przez śmigłowce MH-60R Seahawk jak  
i SH-2G Super Seasprite. Nominalnie jest to 
układ nawigacji taktycznej, którego główny 
panel znajduje się w kokpicie, gdzie nawigator 
ręcznie wprowadza dane z odbiornika emisji 
radioelektronicznych ESM. 

Drugi, dodatkowy panel jest obsługiwany 
przez operatora czujników, który także ręcznie 
wprowadza informacje pochodzące z radaru 
pokładowego oraz z systemu FLIR. Na śmigłow-
cach układ ASN-150 jest wykorzystywany 
również do obliczania rozwiązań ogniowych 
dla przenoszonych torped. Obliczenia są doko-
nywane na podstawie informacji automatycznie 
przekazywanych z komputera stacji hydro-
akustycznej AN/AQS-22 (zawierają się w tym 
dane z samej stacji oraz z boi hydrolokacyjnych).

Głównym pasywnym elementem bezpośred-
niej obrony przeciwpodwodnej niszczycieli 
typu Zumwalt jest holowany system elektro-
akustyczny Aerojet Electronics (obecnie  
Sensytech) AN/SLQ-25B Nixie. Służy on do 
wabienia wrogich torped akustycznych przez 
generowanie dźwięków imitujących odgłosy 
śrub i maszyn. W skład zestawu AN/SLQ-25B 
Nixie wchodzi m.in. urządzenie holujące 
umieszczone na rufie, zaopatrzone w podwójny 
bęben, na który nawinięto dwa kable o długości 
500 metrów każdy. 

Operację odwijania lub nawijania kabli moż-
na prowadzić przy prędkości 10-25 węzłów, 
jednak zalecono, by nie przekraczać 15 węzłów. 
We wnętrzu izolatorów znajdują się przewody 
zasilające i światłowodowe kable komunikacyj-
ne, które zapewniają łączność między trzema 
pozostałymi elementami systemu – konsolami, 
holowaną stacją hydroakustyczną (pracującą 
w trybie pasywnym) oraz dwoma celami pozor-
nymi (emiterami dźwięków) Mk-14A, przycze-
pionymi po jednym do każdego kabla. Oba 
emitery dźwięków mogą być holowane jedno-
cześnie. Mają długość prawie jednego metra  

i średnicę 15,3 centymetra. Umieszczono je 
wewnątrz opływowych, aluminiowych pły-
waków TB (amer. Towed Body) o wadze  
19 kilogramów każdy.

Lotnictwo pokładowe
Projektowanie niszczycieli typu Zumwalt 

do działań z zakresu ZOP wiąże się m.in.  
z przygotowaniem pokładu rufowego do  
obsługi wyspecjalizowanych śmigłowców  
o tym przeznaczeniu (samo lądowisko ma 
długość 46 m i szerokość 15,5 m). Z kolei rufo-
wą część nadbudówki zaopatrzono w obszerny 
hangar, zamykany bramą segmentową. Na 
każdym niszczycielu mogą stacjonować dwa 
śmigłowce w wersji ZOP/WRE lub jeden  
śmigłowiec ZOP i trzy bezpilotowe śmigłowce 
MQ-8C Fire Scout. Uzupełnienie grupy powietrz-
nej każdego niszczyciela typu Zumwalt miała 
stanowić pewna liczba małych, konwencjonal-
nych dronów UAV (amer. Unmanned Aerial 
Vehicle), wystrzeliwanych z katapulty. Jednak 
obecnie nie wiadomo, czy dojdzie do instalacji 
katapulty, z uwagi na wprowadzenie do linii 

b a n d e r a

coraz bardziej zaawansowanych dronów piono-
wego startu i lądowania.

Przyszłość
Potencjał pojedynczego Zumwalta w nie-

których dziedzinach wydaje się większy od współ-
czesnych lotniskowców, zwłaszcza od chwili, 
gdy niszczyciele te otrzymają swoje docelowe 
uzbrojenie. Armaty elektromagnetyczne oraz 
wysokoenergetyczne systemy laserowe pozwolą 
tym jednostkom walczyć, teoretycznie, bez 
końca – dopóki nie zabraknie im prądu i paliwa. 
Broń tego rodzaju pozwala również razić cele 
znajdujące się poza stratosferą. Ma tak duży zasięg, 
że mogłaby z powodzeniem wesprzeć pociski 
rakietowe SM-3 Block II (obecnie także SM-6) 
w systemie przeciwbalistycznym BMD (amer. 
Ballistic Missile Defence). Niezwykle wysoka 
cena projektu (ponad 7 miliardów USD) i budo-
wy prototypu, jak również uzbrojenia, powinna 
dość szybko zrekompensować bardzo niskie 
(szczególnie w zestawieniu z lotniskowcami) 
koszty utrzymania. Choć sam okręt kosztuje 
gigantyczne pieniądze, to walka prowadzona 
z jego pomocą będzie (prawdopodobnie) nie-
zwykle tania.

„skasowanie” przez Kongres projektu CG(X), 
czyli następców krążowników typu Ticonderoga, 
a także ogólne tendencje światowe. Na przy-
kład Wielka Brytania oficjalnie ogłosiła już 
swój własny projekt pancernika XXI wieku 
„The Dreadnought 2050”. Jego częściowo holo-
graficzne systemy dowodzenia przypominają 
te znane z serii filmów s-f pt. „Star Trek TNG”, 
a uzbrojenie ma się składać (między innymi) z armat 
elektromagnetycznych i wysokoenergetycznych 
zestawów laserowych. 

Zatem wydaje się, że powoli powraca kon-
cepcja jednostki bardzo drogiej i skompliko-
wanej w budowie, ale tańszej w eksploatacji. 
Zmniejszenie roli tradycyjnego lotnictwa,  
jak również wysoka cena samolotów, także 
sprzyja temu trendowi. Połączenie technologii 
stealth z rozbudowaną ochroną bierną i silną 
obroną czynną może stanowić prostą drogę do 
budowy wielkich okrętów, jakich jeszcze 
świat nie widział (jednostki takie noszą roboczą 
nazwę „electric battleships”, czyli pancerniki 
elektryczne). Tak więc wszystko pozostaje  
w rękach decydentów.

Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl
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Podczas japońskiego ataku na Pearl 
Harbor USS „West Virginia” (BB-48) 
stał przy kei F-6, przycumowany prawą 
burtą do USS „Tennesse” (BB-43). 

Pancernik, w krótkim czasie, otrzymał 9 trafień 
torpedami. Na szczęście, aż siedem z nich  
rozerwało się w zetknięciu z 343-203 mm 
pancerzem burtowym. Ograniczyło to rozmiar 
zniszczeń i prawdopodobnie zaoszczędziło 
„West Virginii” podzielenia losu „Oklahomy”. 

„Zatopienie” pancernika 
USS „West Virginia”
Mimo to uszkodzenia były bardzo  

poważne. Liczne eksplozje wgniotły pancerz 
dookoła epicentrum, na 20 cm do wnętrza  
kadłuba, jednocześnie rozrywając lekkie  
poszycie kadłuba (znajdujące się pod nim). 
Jedna z torped urwała ster. Najgorsza w skut-
kach była torpeda nr 6, która eksplodowała 
na wysokości pancernego GSD, w rejonie 
wcześniej już zniszczonym torpedą nr 4. Jakby 
nie dość tego, ostatnia – dziewiąta – torpeda 
trafiła dokładnie w miejsce detonacji dwóch 
wyżej wymienionych.

Poza torpedami, pancernik otrzymał dwa 
trafienia ciężkimi bombami 800 kg. Pierwsza 
przebiła się przez dwa lekkie pokłady GSD  
i rozerwała w okolicy lewoburtowych kaza-
mat, mieszczących armaty kal. 127 mm.  
Nastąpił wybuch magazynów amunicji pod-

ręcznej. Miało to miejsce nad zdemolowa-
nym już, trzema torpedami, fragmentem  
kadłuba – dodakowo powiększając spustosze-
nie w tym rejonie. Druga bomba uderzyła  
w dach wieży nr 3 armat artylerii głównej – 
częściowo go przebijając, lecz nie eksplodu-
jąc. Zniszczeniu uległa jedna z dwóch armat, 
kal. 406 mm, w wieży oraz znajdująca się na 
niej katapulta z samolotem Vought OS2U 
„Kingfisher”. W pancernik uderzyło także 
pięć bomb burzących, o masie 60 kg. Nie 
spowodowały one większych szkód, ale  
wywołane ich detonacjami pożary utrudniały 
pracę grupom obrony przeciwawaryjnej.

Opisane wydarzenia trwały krócej niż  
12 minut, dlatego zaskoczona załoga miała 
niewiele czasu na podjęcie jakiejkolwiek 
obrony przeciwawaryjnej przy tak rozległych 
zniszczeniach i stratach w ludziach. Na szczęście 
już po trzeciej eksplozji jeden z oficerów w cen-
trali OPA – porucznik Claude V. Ricketts – 
samowolnie rozkazał zalewać przeciwległe 
zbiorniki warstwowego systemu grodzi. Nie 
było jednak szans by utrzymać na powierzchni 
tak bardzo zmasakrowany okręt. Po kilkunastu 
kolejnych minutach amerykański pancernik 
USS „West Virginia” osiadł na dnie, jedynie  
z kilkustopniowym przechyłem na lewą burtę. 

Jakby nie dość tego, został otoczony przez 
płonącą ropę ze zniszczonego USS „Arizona”, 
co spowodowało dalsze uszkodzenia kadłuba 

i wypaczenie wielu elementów jego konstrukcji. 
Na pokładach „West Virginii” rozpętało się 
piekło. Wkrótce, z powodu wysokiej tempe-
ratury, eksplodowały zbiorniki paliwa lotniczego 
dla samolotów rozpoznawczych. Wszechobecne 
pożary uniemożliwiły dalsze prowadzenie 
akcji grupom obrony przeciwawaryjnej i wy-
dano rozkaz opuszczenia okrętu. 

Na pokładach pancernika zginęło 103 mary-
narzy oraz 2 oficerów (w tym dowódca).  
Mimo ogromnych uszkodzeń, ale dzięki utrzy-
maniu okrętu na równej stępce, został on pod-
niesiony z dna i po remoncie – połączonym  
z przebudową – wrócił do czynnej służby.

Kontrowersje na pokładzie
USS „California”
USS „California” (BB-44), jako okręt fla-

gowy Drugiego Dywizjonu Pancerników 
(Battleship Division Two), cumował pojedyn-
czo przy kei F-3 – mając za rufą zbiorniko-
wiec floty USS „Neosho” (AO-23). Zatonięcie 
pancernika było najbardziej kontrowersyj-
nym wypadkiem w historii US Navy. Z jed-
nej strony system biernej ochrony podwodnej 
części kadłuba zachował się idealnie, co do 
założeń jego konstrukcji, chroniąc okręt 
przed poważnymi uszkodzeniami i zalaniem 
żywotnych części kadłuba. Z drugiej strony – 
wyraźne zaniedbania w utrzymaniu gotowości 
bojowej stały się przyczyną tragedii. 
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Szybkie zatopienie pancernika USS „Oklahoma” (BB-37) i eksplozja magazynu ładunków 
miotających na USS „Arizona” (BB-39) wstrząsnęło Amerykanami. Oba okręty uchodziły za 
jedne z najpotężniejszych na świecie. Były niezwykle solidnie uzbrojonymi i opancerzonymi 
jednostkami, chronionymi setkami grodzi i komór wodoszczelnych. Uważano je za niemal 
niezniszczalne. Tymczasem, zaledwie w kilka minut, zostały unicestwione przez – wydawałoby  
się niepozorne maszyny – samoloty. Co gorsze, nie był to koniec dramatu.

Część 4

75 lat po Pearl Harbor
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10 m i wysokości 5,5 m – powodując uszko-
dzenia podobne do pierwszej torpedy. System 
grodzi wzdłużnych spełnił swoje zadanie, 
zgodnie z projektem. Nie dość, że główna 
gródź przeciwtorpedowa pozostała nietknięta, 
to dwie zewnętrzne do niej grodzie także były 
nieuszkodzone. Sześciostopniowy przechył 
okrętu na lewą burtę wyrównano, zalewając 
pomieszczenia na przeciwległej burcie. Wyda-
wało się, że pancernikowi nic nie grozi. 

Około godziny 8.30 USS „California” stał 
się celem ataku bombowców nurkujących 
Aichi D3A Val. Pierwsza bomba, o masie 250 kg, 
poczyniła wielkie spustoszenie na okręcie. Prze-

kotłów, a co za tym idzie – wyłączenie agrega-
tów, co pozbawiło pancernik energii elektrycz-
nej (pancerniki typów Tennessee i Colorado 
dysponowały napędem turboelektrycznym). 

Ekipy OPA uporały się jednak z tymi 
uszkodzeniami, choć akcja była prowadzona 
w sposób niezorganizowany. Wkrótce urucho-
miono siłownię i obsadzono stanowiska manew-
rowe. Gdyby nie fatalny zbieg okoliczności – 
prąd i wiatr zepchnęły w stronę USS „California” 
płonącą ropę ze zniszczonego USS „Arizona” – 
pancernik mógłby ruszyć z miejsca (choć nie 
było gdzie przejść – suchy dok był zajęty przez 
USS „Pennsylvania”, drugi dok był jeszcze 

Wszechobecne opary ropy spowodowały, 
że operację ponownego rozpalenia kotłów 
uznano za zbyt niebezpieczną. Bez pary pod 
kotłami nie było mowy o uruchomieniu agre-
gatów – co oznaczało, że większość urządzeń 
na okręcie pozostała niesprawna. Gdyby nie 
niedopatrzenia techniczne, okręt utrzymałby 
się na powierzchni, ale nie w tej sytuacji. 
Pancernik tonął. Chociaż uszkodzenia były 
niewielkie – a efekt eksplozji torped został 
zaabsorbowany systemem wzdłużnych gro-
dzi – przez otwarte luki, włazy i wentylację 
woda wolno zalewała zbiornik za zbiorni-
kiem, pomieszczenie za pomieszczeniem. 

Po trzech dniach, 10 grudnia nocą, pancer-
nik USS „California” osiadł na dnie. Z okrętu 
admirała W. S. Pye, dowódcy US Battle Force 
Pearl Harbor, na powierzchni pozostały tylko 
dwa charakterystyczne – ażurowe maszty kratow-
nicowe z „Fighting Tops” na szczycie i górna 
część nadbudówki pomostu nawigacyjnego.

Podczas japońskiego ataku poległo 6 ofice-
rów i 92 marynarzy. Z uwagi na niewielkie 
uszkodzenia, pancernik został dość szybko 
podniesiony z dna i – po prowizorycznej napra-
wie – poddany całkowitej przebudowie.
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Sławomir J. Lipiecki 
irbis@warships.com.pl

Rysunki obrazują trafienia torped  
i bomb w amerykańskie pancerniki –  
USS „California” (BB-44)  oraz  
USS „Tennessee” (BB-43). Miejsca 
trafienia bomb oznaczono literami, 
natomiast torped – cyframi.
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Wysoka temperatura – panująca na początku 
grudnia na Hawajach – spowodowała, że dla 
lepszej wentylacji wnętrza okrętu pozosta-
wiono pootwierane wszystkie włazy w pokła-
dach i grodziach. Trudno było więc uważać 
pancernik za wodoszczelny – tym bardziej, 
że brakowało sześciu pokryw włazów na pokła-
dzie dolnym (zarówno na lewej jak i prawej 
burcie), a kolejne 12 miało poluzowane śruby. 
Wiele nakrętek mocujących inne włazy –  
oficjalnie – zagubiono. Co więcej, specjalne 
otwory inspekcyjne (o wymiarach 58 x 38 cm) 
były zupełnie niezabezpieczone. 

Pancernik został zaatakowany o godz. 8.06 
przez samoloty torpedowe Nakajima B5N2 
Kate z lotniskowca „Akagi”. Okręt otrzymał – 
niemal jednoczesne – trafienie dwiema torpe-
dami. Pierwsza trafiła w lewą burtę, tuż pod 
pancerzem burtowym – na wysokości wręgi 
ramowej nr 97, między wieżą nr 3 a masztem 
rufowym. Eksplozja wybiła dziurę w poszyciu, 
o wymiarach 9 x 5,5 m. Podmuch eksplozji rozer-
wał zbiorniki paliwa, wchodzące w skład 
warstwowego systemu ochrony przeciwtor-
pedowej. Druga torpeda trafiła okręt w okoli-
cach wręgi głównej nr 53 – również pod pan-
cerzem burtowym, na wysokości wieży nr 2. 
Eksplozja głowicy rozdarła kadłub na długości 

biła dwa pierwsze cienkie pokłady i rozerwała 
się w zetknięciu z głównym pokładem pan-
cernym. Wybuch spowodował detonację ładun-
ków miotających artylerii przeciwlotniczej  
(zginęło 53 marynarzy). Druga bomba rozerwała 
poszycie lewej burty na dziobie – poniżej  
linii wodnej – a jej odłamki poszatkowały 
przedni komin i nadbudówkę. Trujący dym 
ze zniszczonego magazynu amunicji dostał 
się do przewodów wentylacyjnych okrętu, 
utrudniając pracę drużynom obrony przeciw-
awaryjnej. Wstrząsy od eksplozji oraz zanie-
czyszczenie paliwa spowodowały wygaszenie 

nieukończony, a wyjście na otwarte wody wią-
zało się z ryzykiem wystawienia okrętu na atak 
japońskich okrętów podwodnych). W związku 
z tym, dowódca pancernika kmdr J. W. Bunkley 
wydał rozkaz opuszczenia okrętu. Na szczęście 
zmiana kierunku wiatru, która nastąpiła 15 minut 
później, oddaliła od USS „California” niebez-
pieczeństwo. Rozkaz został anulowany, jed-
nak znaczna część załogi była już na lądzie   
i nie kwapiła się do powrotu. Dopiero gdy  
jeden z marynarzy, pozostających na pokładzie, 
wciągnął banderę – reszta z miejsca ruszyła na 
swój okręt. Jednak było już za późno... 
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W Muzeum Marynarki Wojennej zakończyła się wystawa zdjęć autorstwa starszego marynarza 
Henryka Nowakowskiego, ukazująca codzienne życie marynarzy służących na ORP „Garland”.  
Autor tych zdjęć był ranny podczas ataku na konwój „PQ-16”, w którym uczestniczył polski okręt. 
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Na wystawie zaprezentowano ponad 
20 zdjęć, zrobionych w latach 
1940-1942. Były to wydruki wielko-
formatowe z oryginalnych klisz – 

wybrane ze zbioru liczącego około 300 klatek. 
Wystawę wzbogacono o oryginalne eksponaty 
ze zbiorów muzeum, należące do załogantów 
ORP „Garland” (przekazywane do MMW 
przez samych marynarzy bądź ich rodziny) 
oraz elementy umundurowania, broń i wypo-
sażenie używane na tym właśnie okręcie. 

Za opisy do zdjęć posłużyły cytaty z książek 
zawierających wspomnienia członków załogi 

ORP „Garland” (Michała Borowskiego,  
Wspomnienia; Gustawa Plewako, Na okrętach 
Marynarki Polskiej i Royal Navy; Józefa 
Bartosika, Wierny Okręt) oraz książki Zbigniewa 
Damskiego – ORP „Garland”. 

Ponadto, na wystawie przedstawiono historię 
samego okrętu, tragiczne zdarzenia w trakcie 

Historia zamknięta w albumie

konwoju „PQ-16” do Murmańska (z listą  
marynarzy „Garlanda”, poległych w trakcie 
jego obrony) oraz losy autora zdjęć.

Można było zobaczyć odłamki niemieckich 
bomb lotniczych, które 27 maja 1942 r. eks-
plodowały przy burcie ORP „Garland”, eskor-
tującego konwój „PQ-16”. Dwa (mniejsze)  

Z  K A R T  H I S T O R I I

ATAK NA KONWÓJ „PQ-16”
Aliancki konwój ze sprzętem wojennym i surowcami – niezbędnymi do prowadzenia, 

przez ówczesny ZSRR, dalszej walki przeciwko III Rzeszy – wypłynął do Murmańska  
z Hvalfjörður na Islandii 21 maja 1942 r. Wśród okrętów eskortujących statki transportowe 
był polski niszczyciel ORP „Garland”, dowodzony przez kmdr. por. Henryka Eibla. 

27 maja 1942 r. st. mar. Henryk Nowakowski został ciężko ranny w wyniku nalotu 
lotnictwa niemieckiego – Między rannymi znalazł się Heniek Nowakowski z dal celownika. 
Miał wielką ranę w jamie ustnej i nie dawał znaku życia. Zastanawialiśmy się, gdzie go 
położyć, przy rannych czy zabitych. Stach Prokop zadecydował, że w jego oczach jest jeszcze 
iskra życia. Położyliśmy go więc w grupie rannych.*

Początkowo był leczony, wraz z innymi rannymi z ORP „Garland”, w Murmańsku  
i w Archangielsku – Mimo prymitywnych warunków, nasi marynarze chwalili opiekę 
lekarską. Bronek Bomba leżał jak mumia – cały w gipsie. Jego stan był ciężki. Józef 
Skrzyniak, który stracił obie nogi, cierpiał bardzo. Rany nie goiły się dobrze i istniała 
obawa gangreny. Heniek Nowakowski żył z odłamkiem bomby w mózgu, który się tam 
dostał przez jamę ustną. Wszyscy pragnęli wracać na „Garlanda”.

Po przewiezieniu do Anglii Henryk Nowakowski został poddany dalszemu leczeniu  
i rehabilitacji. 29 czerwca 1943 r. został uznany za inwalidę wojennego, niezdolnego do 
dalszej służby wojskowej.

* Wszystkie cytaty z: Jan Zbigniew Skura,  
„Kropla w morzu. Wspomnienia z czasów wojny 1939-1945”, Warszawa 2003
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z prezentowanych na wystawie odłamków usu-
nięto z ran mar. T. Jarząbka i mar. T. Osieckiego, 
a trzeci znaleziono w hamaku st. mar. J. Skury.

W wyniku nalotu poległo 22 członków załogi 
niszczyciela, 46 było rannych (w szpitalu 
zmarły trzy osoby). Polski okręt został ciężko 
uszkodzony. 

*    *    *
Henryk Nowakowski urodził się w Warszawie 

17 sierpnia 1917 r. Brał udział w kampanii 
wrześniowej. W latach 1940-1942 służył na 

Pani Barbarze Suplickiej oraz najbliższej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

MĘŻA,
komandora podporucznika w st. spocz. Andrzeja Suplickiego, 

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

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki 
Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej 
uświetniło obchody swojego jubile-

uszu, w marcu tego roku, wybiciem  
medalu pamiątkowego, którego projekt przy-

gotował kmdr w st. spocz. Waldemar  
Wierzykowski. Produkcję medalu, trzeciego 

do fregaty. Okręty spod biało-czerwonej i ich 
dowódcy 1920-2012”, ,,Historia jednego rocznika 
WSMW 1968-1972”, ,,Wyższa Kadra  
Dowódcza MW 1918-2012” oraz „2. Brygada 
Okrętów Desantowych i jej kadra”. Jest uzna-

nym artystą grafikiem, autorem licznych pro-
jektów zrealizowanych dla Marynarki Wojennej.

Medal 25-lecia SO MW RP

Medal pamiątkowy wybity z okazji jubileuszu 25-lecia powstania  
Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej.

w historii Stowarzyszenia, sponsorował  
Wiesław Kulej – właściciel doświadczonej 
firmy odlewniczej ze Śląska. 

Projektant medalu jest autorem wielu 
publikacji albumowych, poświęconych historii 
Marynarki Wojennej, takich jak: ,,Dowódcy  
w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża”, „Od kanonierki 

W 2015 roku XII Walny Zjazd nadał  
kmdr. w st. spocz. Waldemarowi Wierzykow-
skiemu godność honorowego członka Stowarzy-
szenia Oficerów Marynarki Wojennej RP.
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ORP „Garland”, jako artylerzysta morski. Za 
zasługi wojenne został odznaczony: Krzyżem 
Walecznych, dwukrotnie Medalem Morskim 
oraz innymi odznaczeniami polskimi, brytyj-
skimi i amerykańskimi. 

Zmarł we Francji w listopadzie 2001 r., do 
ostatnich dni zmagając się z dolegliwościami 
związanymi z ranami odniesionymi podczas 
służby na „Garlandzie”.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Antoni Ciejpa 
antoni.ciejpa@wp.pl

Panu kontradmirałowi Krzysztofowi Jaworskiemu
wyrazy głębokiego współczucia oraz żalu w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

składa kadra i pracownicy wojska 3. Flotylli Okrętów 
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego

Panu kpt. mar. Grzegorzowi Lewandowskiemu
wyrazy najgłębszego żalu i współczucia z powodu śmierci

BRATA

składa dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Czernicki”,
sztab SNMCMG2 oraz załoga ORP „Kontradmirał X. Czernicki”



Prezydent RP wyróżnił 3. FO

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej był dniem szczególnym 
dla 3. Flotylli Okrętów. Jednostka została uhonorowana przez 
Prezydenta RP Andrzeja Dudę flagą państwową. Ceremonia 

wręczenia odbyła się 2 maja na dziedzińcu Belwederu w Warszawie.
Uroczystość była częścią obchodów Dnia Flagi RP organizowanych 

w Warszawie. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył biało-czerwone 
flagi państwowe wyróżniającym się instytucjom mundurowym, 
przedstawicielom organizacji pozarządowych i środowisk polonijnych  
oraz polskich instytucji. Wśród jednostek wojskowych została 
wyróżniona 3. Flotylla Okrętów imienia komandora Bolesława 
Romanowskiego, a flagę państwową – z rąk Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy – odebrał dowódca gdyńskiej flotylli kontradmirał Krzysztof 
Jaworski.

Z okazji Dnia Flagi RP, przy Płycie Marynarza Polskiego na Skwerze 
Kościuszki w Gdyni uroczyście podniesiono flagę Rzeczypospolitej 
Polskiej. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz odbyła się defilada 
Kompanii Reprezentacyjnej MW i Orkiestry Reprezentacyjnej MW. 

Również w Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja, na wszystkich 
okrętach Marynarki Wojennej została podniesiona wielka gala 
banderowa. W kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  
odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, w honorowej asyście 
pocztu sztandarowego Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. 
Na Okręcie-Muzeum ORP „Błyskawica” został oddany salut 
świąteczny, złożony z 21 wystrzałów armatnich. 
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Starszy marynarz Krystian Bielawa z Morskiej Jednostki Rakietowej 
w Siemirowicach został najlepszym kierowcą w Marynarce 
Wojennej. Zawody rozegrano w Centrum Szkolenia MW w Ustce.

Mistrz kierownicy

W dniach 10-11 maja, w obiek-
tach szkoleniowych Centrum 
Szkolenia Marynarki 
Wojennej w Ustce,  

rozegrano zawody o miano „Wojskowy 
kierowca Marynarki Wojennej  
roku 2017”. Do XVIII finału konkursu 
zakwalifikowało się 16 kierowców  
reprezentujących: 3. Flotyllę Okrętów, 
8. Flotyllę Obrony Wybrzeża, Brygadę 
Lotnictwa MW oraz 6. Ośrodek  
Radioelektroniczny. 

Rywalizację o miano najlepszego 
kierowcy w Marynarce Wojennej roz-
poczęto testem pisemnym z zakresu 
prawa o ruchu drogowym oraz zasad udziela-
nia pierwszej pomocy medycznej. Następnie 

pretendenci do miana najlepszego kierowcy 
przystąpili do współzawodnictwa w następu-

jących konkurencjach: jazda po torze prze-
szkód (Star 266), jazda zręcznościowa  

z podstawą utrzymującą talerz z piłką teniso-
wą zamontowaną na masce pojazdu (Honker) 
oraz praktyczny sprawdzian z zasad udziela-
nia pierwszej pomocy ofiarom wypadków 
drogowych.

Niekwestionowanym mistrzem kierownicy 
Marynarki Wojennej, po raz kolejny, okazał 
się starszy marynarz Krystian Bielawa z Mor-
skiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach 
(3. Flotylla Okrętów). Drugie miejsce zajął  

st. mar. Przemysław Radtke (reprezen-
tujący Brygadę Lotnictwa MW), a na 
trzeciej pozycji uplasował się  
st. mar. Paweł Krupa z 6. Ośrodka  
Radioelektronicznego.

Celem konkursu o miano najlepszego 
kierowcy w MW, oprócz aspektu spor-
towego, jest promowanie zasad bez-
piecznej jazdy oraz doskonalenie 
umiejętności kierowania pojazdami, 
znajomości przepisów ruchu drogowe-
go oraz udzielania pierwszej pomocy 
medycznej ofiarom wypadków.

Pani Justynie Bielskiej oraz Marlenie Konopie 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

MĘŻA i OJCA,
majora rez. Andrzeja Bielskiego,

składa szef, kadra i pracownicy  
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Panu kmdr. ppor. Mariuszowi Opiełce
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia  

z powodu śmierci

OJCA

składa dowódca COM-DKM  
wraz z podległą kadrą i pracownikami RON

Panu kmdr. por. Mariuszowi Jelińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia  

w trudnych chwilach po stracie

ŻONY

składa dowódca, kadra i pracownicy  
3. Flotylli Okrętów

Pani Annie Michalskiej oraz Jej Rodzinie
wyrazy najszczerszego współczucia  

z powodu śmierci

MATKI

składa dowódca, kadra i pracownicy
Dowództwa 3. Flotylli Okrętów

kmdr ppor. Radosław Pioch 
rzecznik3fo@ron.mil.pl
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