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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Mały okręt rakietowy ORP „Orkan” 
w akcji – zdj. Radosław Pioch 

Szanowni Czytelnicy!

W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Marynarka Wojenna zdała 
trudny egzamin z gotowości do pomocy społeczeństwu oraz działań na rzecz 
zachowania bezpieczeństwa morskiego państwa. 

Nie zapomniano także o historii i tradycji morskiego rodzaju sił zbrojnych,
a zwłaszcza jubileuszu 100-lecia istnienia Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz 
świętach – 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 3. Flotylli Okrętów.

25 lat temu, 28 kwietnia 1995 roku, barkentyna szkolna ORP „Iskra” wypłynęła 
w pamiętny rejs dookoła świata, by wrócić – po 300 dniach żeglugi – do macierzystej 
Gdyni 10 lutego, w rocznicę historycznych zaślubin Polski z morzem w 1920 roku.

Do linii wszedł nowoczesny holownik H-1 „Gniewko”, na którym banderę jednostek 
pomocniczych MW podniesiono 15 kwietnia w Porcie Wojennym Gdynia.

Kulisy współczesnego szkolenia specjalistycznego kadr morskich oraz perspektywy 
rozwoju Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. floty Józefa Unruga w Ustce 
przybliża jego komendant kmdr Grzegorz Okuljar.

O historii oraz przyszłości bezzałogowych statków powietrznych opowiada, 
w rubryce „Zawód marynarz”, wykładowca AMW ppor. mar. Łukasz Grzyb. 

W artykule „Szachownice nad Bałtykiem” przybliżamy 60 lat służby śmigłowców 
w polskim lotnictwie morskim, które 15 lipca będzie obchodzić 100-lecie swego istnienia. 

Polecamy także: kolejny artykuł z cyklu o NATO, kontynuację analizy okrętów 
podwodnych typu A17, udziału ORP „Piorun” w pościgu za „Bismarckiem”, artykuł 
nowego cyklu o infrastrukturze obronnej rejonu Zatoki Gdańskiej oraz drugą odsłonę 
cyklu o początkach czasopisma fachowego MW „Przegląd Morski”. 
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BanderaJedna z najstarszych i największych jednostek logistycznych 
w Wojsku Polskim obchodziła – 28 kwietnia – jubileusz stulecia 
istnienia. Historia Komendy Portu Wojennego Gdynia jest ściśle 

związana z początkiem funkcjonowania polskiej Marynarki Wojennej 
na Wybrzeżu i utworzeniem portu wojennego w Pucku, w 1920 roku. 

Obchody jubileuszu rozpoczęto uroczystą zbiórką w Sali Tradycji 
KPW Gdynia, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego. 
Komendant KPW Gdynia kmdr por. Przemysław Czernuszyc 
podkreślił rolę i znaczenie jednostki oraz dokonania poprzedników, 
w tym pierwszego komendanta Portu Wojennego Puck kmdr. Witolda 
Panasewicza. Podziękował obecnej kadrze oraz pracownikom wojska 
za ofiarną, wzorową służbę i pracę.

W Kościele Garnizonowym MW w Gdyni-Oksywiu odsłonięto 
tablicę pamiątkową z okazji 100. rocznicy sformowania KPW Gdynia 
oraz upamiętniono bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, który 
pełnił – w 1924 roku – funkcję kapelana jednostki. W ceremonii wziął 
udział dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec.

Złożono kwiaty na grobie wiceadm. Adama Mohuczego – pierwszego 
komendanta KPW Gdynia, po przeniesieniu jednostki z Pucka do 
Gdyni w 1926 roku. Oddano hołd gen. bryg. Stanisławowi Dąbkowi – 
patronowi KPW Gdynia, spoczywającemu na cmentarzu wojennym 
w Gdyni-Redłowie. Odwiedzono także groby byłych komendantów 
KPW Gdynia – kmdr. Jana Fursewicza, kmdr. Józefa Porydzaja, 
kmdr. por. Henryka Gawinka oraz kmdr. ppor. Roberta Mietelicy. 
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100 lat Komendy Portu Wojennego Gdynia
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Co sprawiło, że się pan zdecydował 
związać swoje życie z wojskiem,  

a zwłaszcza z lotnictwem? 
Pochodzę z Dęblina. Moja głowa zawsze 

była skierowana ku niebu. W Gdyni „wylądo-
wałem” po ukończeniu szkoły w Dęblinie  
i związałem się ze służbą inżynieryjno-lotniczą 
w 28. Puckiej Eskadrze Lotniczej, a następnie 
w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego – współpra-
cując ze znakomitymi specjalistami w tej dzie-
dzinie lotnictwa. Edukację kontynuowałem 
w Akademii MW. Pod koniec studiów – 
zaprojektowałem, zbudowałem i prze-
prowadziłem oblot wielowirnikowca.  

Czego nauczyła pana praca 
w  służbie inżynieryjno-lotniczej?

Odpowiedzialności. Piloci powierzali 
nam swoje życie. Odpowiadaliśmy za 
maszyny warte kilkadziesiąt milionów 
złotych każda. Nie było miejsca na błędy.

Właśnie, kiedy się pan zain-
teresował – tak na poważnie – 

lotnictwem bezzałogowym? 
Mógłbym wręcz powiedzieć, że już  

w dzieciństwie. Kiedy teraz mówimy  
o lotnictwie bezzałogowym – mamy na 
myśli drony. Wtedy było to – po prostu – 
modelarstwo lotnicze, którym się pasjo-
nowałem. Pamiętam mój pierwszy model 
samolotu – nazywał się „Osa”. Współ-
czesne samoloty bezzałogowe odróżnia 
od ówczesnego modelarstwa to, że są 
wyposażane w komputery, które umożli-
wiają autonomiczny lot – co czyni je  
narzędziem o dużym potencjale.  

Od kiedy można mówić, w sensie histo-
rycznym, o istnieniu lotnictwa bez-

załogowego?
Trudno stwierdzić dokładnie od kiedy,  

ponieważ nie ma jasnej definicji, co nim jest.  
Zdania są podzielone. Dla jednych będzie to 
właśnie modelarstwo lotnicze, inni widzą ten 
początek o wiele wcześniej. 

Czyli? 

Pierwsze, odnotowane w historii, bojowe  
użycie bezzałogowego statku powietrznego 

sięga starożytnych Chin – schyłku III wieku 
przed naszą erą. W czasach dynastii Han  
(206 p.n.e.-220 n.e.), w walce z przeciwnikiem 
zostały użyte sterowane latawce – nie służyły 
one jednak do bezpośredniego atakowania 
wroga, a do wojny psychologicznej. Do lataw-
ców przyczepiano kawałki lekkiego materiału, 
które (podczas lotu) wydawały głośne, niepo-
kojące dźwięki – przypominające szelest lub 
wycie. Konstrukcję puszczano w nocy nad 
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w 1849 roku (Austria zaatakowała Wenecję 
ok. 200 balonami z ładunkami wybuchowymi). 
Historia lotnictwa bezzałogowego jest bardzo 
długa, barwna i ciekawa.

Jakie zastosowanie mają drony w wojsku 
współcześnie? 

Prace nad „bezzałogowcami” trwały już  
w czasach ostatnich dwóch wojen światowych. 
W XX wieku zastosowanie takich statków 

powietrznych miało na celu – głównie – 
prowadzenie obserwacji. Możliwość ich 
uzbrojenia rozważano później, na przeło-
mie XX i XXI wieku. Samolot typu MQ-1 
Predator (firmy General Atomics Aero-
nautical Systems) zbudowano jako dron 
zwiadowczy. Po atakach terrorystycz-
nych 11 września 2001 roku na WTC  
w Nowym Jorku, nastąpiła zmiana w roz-
woju technologii – uzbrojono go w pociski 
AGM-114 Hellfire, by móc wykorzystać 
w operacjach na Bliskim Wschodzie  
i w Azji Środkowej. Ten samolot spraw-
dził się w wojnie asymetrycznej. Jego  
następcą jest MQ-9 Reaper (znany też jako 
Predator B) – bardziej zaawansowany 
i przeznaczony do celów bojowych. Aktual-
nie, takie amerykańskie maszyny stacjo-
nują w 12. Bazie Bezzałogowych Statków 
Powietrznych w Mirosławcu.

Jak wygląda perspektywa 
zastosowania samolotów bez- 

załogowych w Wojsku Polskim? 
Tak jak w wielu armiach świata, będą 

wykorzystywane do realizacji różnorod-
nych misji – głównie rozpoznawczych. 
Coraz więcej jednostek dysponuje bez-

załogowymi statkami powietrznymi – są to 
(przede wszystkim) modele lekkie i mobilne.  
Ważny jest dalszy rozwój polskiej bazy BSP 
w Mirosławcu – przez wyposażenie w nowy 
sprzęt klasy taktycznej, który zapewni większy 
zasięg i długotrwałość lotu. Jeżeli chodzi o MW, 
mamy duże możliwości, ponieważ Brygada 
Lotnictwa MW dysponuje pełną infrastrukturą 
lotniskową (np. w Babich Dołach, gdzie –  
hipotetycznie – mogłyby stacjonować samo-
loty typu UCAV (ang. unmanned combat 
aerial vehicle) klasy MALE (ang. medium- 
-altitude long-endurance), jak również mniejsze 

Z podporucznikiem marynarki Łukaszem Grzybem,  
wykładowcą Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – o historii,  

zastosowaniu i przyszłości lotnictwa bezzałogowego – 
rozmawia Katarzyna Kamińska. 

Drony zmieniają przyszłość

obóz przeciwnika, by budziła lęk i dezorientację 
u żołnierzy szykujących się do bitwy. Chińczycy 
stosowali też latawce w zakresie inżynierii 
wojskowej – do wyznaczania linii podejścia 
do wroga. Jeżeli planowano wykonanie pod- 
kopu pod obleganą twierdzą, z własnego obozu 
puszczano nad nią latawiec, a długość sznurka 
podpowiadała inżynierom i robotnikom, jak 
długi tunel należy wykopać, by przekroczyć 
mury przeciwnika. Jeżeli jednak uznamy, że 
„dron” to bezzałogowy statek powietrzny nie 
będący na uwięzi – to możemy stwierdzić, że 
pierwsze bojowe zastosowanie miało miejsce 

B A N D E R A

NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2020 3     

taktyczne konstrukcje. W działaniach lotniczych 
z pokładów okrętów znakomicie poradzą sobie 
zarówno śmigłowce bezzałogowe jak i bez-
załogowe samoloty typu VTOL lub samoloty 
lądujące przy użyciu tzw. SkyHook’ów. Ze 
względu na ograniczoną ilość miejsca, takie lot-
nictwo bezzałogowe byłoby dobrym rozwią-
zaniem dla polskiej floty wojennej. Stosuje je 
wiele państw nie posiadających okrętów, na 
których mogą lądować duże maszyny.

Jakie inne zadania mogłyby jeszcze 
wykonywać drony? 

To zależy od rodzaju maszyny i dostępnej 
infrastruktury. Przede wszystkim, są to misje 
bojowe (interesującym elementem jest zasto-
sowanie tzw. roju dronów). Współczesne wy-
korzystanie BSP to nie tylko przeprowadzanie 
ataków – mogą np. prowadzić rozpoznanie, 
oceniać straty bojowe, koordynować ogień oraz 
uczestniczyć w akcjach SAR.  

Bezzałogowe statki powietrzne ZOP to 
fantazja czy rzeczywistość?

Oczywiście, że rzeczywistość. Jestem prze-
konany, że przy użyciu obecnej technologii 

B A N D E R A

Podporucznik marynarki ŁUKASZ GRZYB urodził się 13 stycznia 1989 roku w Puławach. Jest absolwentem Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni oraz Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Służył w 28. Eskadrze Lotniczej w Gdyni oraz w 43. Bazie 
Lotnictwa Morskiego w Gdyni (w służbie inżynieryjno-lotniczej). W 2018 roku ukończył kurs oficerski w Lotniczej Akademii Wojskowej 
w Dęblinie (na kierunku – „Pilot operator bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów naziemnych”), podczas którego 
zdobywał doświadczenie praktyczne w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Obecnie jest nauczycielem 
akademickim w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest także biegłym sądowym, specjalizującym się w bezzałogowych statkach 
powietrznych. We wrześniu 2018 roku został laureatem prestiżowej nagrody im. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy, przyznawanej 
autorom prac dyplomowych o wybitnych walorach naukowych, za pracę pt. „Wpływ bezzałogowych statków powietrznych na realizację 
zadań wykonywanych przez Marynarkę Wojenną na podstawie budowy własnego projektu wielowirnikowca”. Interesuje się lotnictwem, 
robotyką i rozwojem sztucznej inteligencji. 

Orville Wright i Charles Kattering zbudowali 
samolot Kattering Bug, który był w stanie do-
lecieć do celu dzięki uwzględnieniu poprawek 
na kierunek i siłę wiatru oraz dokładnemu ob-
liczeniu liczby obrotów silnika, potrzebnych 
do przebycia określonego dystansu. Obecnie 
są stosowane o wiele bardziej zaawansowane 
technologie, które są w stanie kontrolować 
trasę lotu przy wykorzystaniu specjalnych 
sensorów, bez korzystania z sygnału GPS. 
Wykrycie takich statków powietrznych wymaga 
bardzo precyzyjnych radarów, gdyż w obronie 
przeciwlotniczej może występować tzw. martwa 
strefa – radary wychwytują niektóre obiekty 
dopiero na kilku lub kilkunastu metrach nad 
ziemią. W wyniku ataku, Saudyjczycy zaczęli 
się zaopatrywać w nowe systemy antydrono-
we – w tym system wykrywający Ctrl+Sky, 
opracowany przez polską spółkę Advanced 
Protection Systems. 

Bezzałogowe statki powietrzne są uwa-
żane za przyszłość lotnictwa.

To prawda. Następuje stopniowe odchodzenie 
od „tradycyjnego” lotnictwa. Współczesne 
możliwości technologiczne wyprzedzają moż-

Ceremonia wręczenia – w 2018 roku –
nagrody za wybitną pracę dyplomową 
przez rektora-komendanta AMW kmdr. 

prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta.

Aeronautics Orbiter – taktyczny 
bezzałogowy aparat latający (UAV – 

Unmanned Aerial Vehicle), stosowany 
w operacjach bliskiego rozpoznania – 
pierwszy typ BSP w Wojsku Polskim 

wyposażone w zaawansowaną elektronikę – 
miały tylko przelecieć określony dystans 
i uderzyć w cel. W trakcie I wojny światowej 

można (z powodzeniem) prowadzić misje 
morskie, w tym wykrywanie i zwalczanie 
okrętów podwodnych. Już w latach 50. ubie-
głego wieku zbudowano bezzałogowy śmigło-
wiec Gyrodyne QH-50 DASH (ang. drone 
anti-submarine helicopter), który był w stanie 
udźwignąć dwie torpedy. Mogą to być maszyny 
zbudowane jako bezzałogowe, jak również 
„klasyczne” śmigłowce ZOP, po adaptacji na 
śmigłowce bezzałogowe – przy czym nadal 
będzie mógł wsiąść do nich pilot i przejąć 
kontrolę. Wszystko jest możliwe, ale zależy 
(w dużej mierze) od udźwigu śmigłowca.

liwości ludzkiego organizmu. Wielu inżynierów 
mówi wprost, że gdyby nie słabość człowieka – 
jego mała odporność na przeciążenia czy długi 
czas lotu – już obecnie byliby w stanie projek-
tować samoloty o większych możliwościach. 
Lotnictwo bezzałogowe im to umożliwia. 
Oczywiście, piloci są i zawsze będą potrzebni. 
Uważam, że nigdy nie zastąpimy całkowicie 
lotnictwa załogowego bezzałogowym. Jestem 
zdania, że należy integrować te środowiska. 
Jednak są wizjonerzy lotnictwa, którzy twierdzą, 
że ostatni lotnik już się urodził – ja się pod 
tym nie podpisuję. 

Bezzałogowe statki powietrzne (BSP), 
potocznie zwane dronami, to statki 
powietrzne pilotowane zdalnie lub 

wykonujące lot autonomicznie. 
W NATO są wyróżnione trzy główne 

klasy bojowych BSP. Są one 
kategoryzowane według: masy, 
zastosowania, wysokości lotu 

i czasu lotu.  

We wrześniu ubiegłego roku, dwa 
bezzałogowce przypuściły atak na 

rafinerie na wschodzie Arabii Saudyjskiej –  
powodując straty i panikę na giełdach. Jak 
to możliwe, że drony jemeńskich bojow-
ników ominęły zabezpieczenia chroniące 
majątek potężnej dynastii Saudów? 

Zaskoczyło mnie, że Arabia Saudyjska – 
kraj wydający olbrzymie kwoty na zbrojenia – 
została zaskoczona przez technologię, która nie 
należy już do najnowocześniejszych. Sądzę, że 
atak na rafinerie był skuteczny z powodu poważ-
nej nieszczelności w obronie przeciwlotniczej. 
Doniesienia medialne były różne, jednak wy-
gląda na to, że w ataku wykorzystano niewiel-
kie drony – tzw. „kamikaze”. Nie musiały być 
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Pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej  

W Porcie Wojennym Gdynia odbyła się – 
2 marca – uroczystość przekazania 

przez kmdr. Alberta Figata dowodzenia Dywi-
zjonem Okrętów Wsparcia kmdr. Robertowi 
Szymaniukowi, byłemu komendantowi Ośrodka 
Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. 

Zgodnie z marynarskim ceremoniałem, zor-
ganizowano uroczystą zbiórkę pododdziałów, 
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Marynarze oddali hołd ofiarom katastrofy 
samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, 

która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku. 
Delegacja państwowa, z prezydentem RP 
Lechem Kaczyńskim na czele, leciała na ob-
chody upamiętniające polskich oficerów i przed-
stawicieli inteligencji, którzy – na rozkaz Józefa 

Nowy dowódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia
w której wziął udział dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec.  
Obecni byli również dowódcy jednostek 3. FO 
i Garnizonu Gdynia oraz poprzedni dowódcy 
Dywizjonu Okrętów Wsparcia.

Po przyjęciu meldunku o zdaniu i przyjęciu 
obowiązków na stanowisku dowódcy dywizjonu, 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec podziękował 
kmdr. Albertowi Figatowi za wzorowe dowo-
dzenie jednostką i pogratulował wyznaczenia 
na na stanowisko szefa szkolenia 3. Flotylli 
Okrętów. Obejmującemu nowe obowiązki 
kmdr. Robertowi Szymaniukowi życzył mary-
narskiego szczęścia, sukcesów w dowodzeniu 
jednostką i satysfakcji ze służby. Uroczystość 
zakończono tradycyjną defiladą pododdziałów.

*     *     *
Podczas wcześniejszej ceremonii w Ośrodku 

Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP, obo-

Z udziałem wojskowej asysty honorowej 
w Gołubiu odbyły się – 8 marca – obchody 

76. rocznicy śmierci kpt. Józefa Dambka, 
dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf 

Stalina – zostali zamordowani i pogrzebani 
w lesie koło Katynia, w 1940 roku. Wraz z parą 
prezydencką, zginęło łącznie 96 osób.

Symboliczne uroczystości odbyły się na 
cmentarzu komunalnym w Baninie, gdzie 
pochowano tragicznie zmarłego w katastrofie 
smoleńskiej adm. floty Andrzeja Karwetę –
dowódcę MW w latach 2007-2010. Na jego 
grobie inspektor MW wiceadm. Jarosław 
Ziemiański oraz dowódca 3. FO kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec i komendant Portu Wojennego 
Gdynia kmdr por. Przemysław Czernuszyc 
złożyli kwiaty. Okolicznościową modlitwę 
odmówił dziekan MW ks. kmdr Zbigniew 
Rećko. Byłego dowódcę MW upamiętniono 
również w 13. Dywizjonie Trałowców, z którym 
był związany w latach 1982-2002, a od 2013 roku 
jest jego patronem. 

Pomorski”. W uroczystości wziął udział 
inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański 
i dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec.

Po Mszy Świętej w kościele Najświętszej 
Maryi Panny Częstochowskiej w Gołubiu, 
przemaszerowano pod krzyż upamiętniający 
twórcę „Gryfa Pomorskiego”, stojący nad Jezio-
rem Dąbrowskim. Uczestników uroczystości 
poprowadziła Kompania Reprezentacyjna MW 
i Orkiestra Reprezentacyjna MW oraz rekon-
struktorzy z Kaszubskiego Szwadronu Kawalerii.

Odczytano Apel Poległych, a następnie 
Kompania Reprezentacyjna MW oddała salwę 
honorową. Złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Delegacje MW – w imieniu ministra obrony 
narodowej Mariusza Błaszczaka – złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze na grobie byłego 
marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, 
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku oraz na 
gdańskim cmentarzu Srebrzysko, gdzie spo-
częły prochy Anny Walentynowicz, Arkadiusza 
Rybickiego i Leszka Solskiego.

P E R Y S K O P

wiązki na stanowisku komendanta jednostki 
od kmdr. Roberta Szymaniuka przejął kmdr 
por. Piotr Torebko. Przekazanie dowodzenia 
odbyło się w obecności komendanta Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce kmdr. 
Grzegorza Okuljara, któremu służbowo podlega 
gdyński ośrodek. Jego nowy komendant jest 
absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej In-
żynierii Wojskowej we Wrocławiu.
absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej In-

Hołd bojownikom „Gryfa Pomorskiego”
W Centrum Edukacji i Promocji Regionu 

w Szymbarku artyści z gdańskiej Akademii 
Muzycznej dali występ pt. „100 lat powrotu 
Pomorza do Polski”, zakończony wspólnym 
wykonaniem pieśni patriotycznych. 

częły prochy Anny Walentynowicz, Arkadiusza 
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Do służby w Marynarce Wojennej wszedł kolejny, nowoczesny 
holownik projektu B860. W Porcie Wojennym Gdynia – 15 kwietnia – 
podniesiono banderę jednostek pomocniczych na H-1 „Gniewko”, 
który dołączył do Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów.

„Gniewko” wchodzi do linii

Podczas uroczystości, dowódca gdyńskiej 
3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec podkreślił znaczenie 

kooperacji między polskim przemysłem 
a Marynarką Wojenną. Podziękował 
przedstawicielom gdańskiej stoczni 
Remontowa Shipbuilding S.A., która 
realizuje projekty okrętowe ważne dla 
obronności państwa. Nawiązał również do 
podniesienia bandery wojennej na korwecie 
patrolowej ORP „Ślązak”, w listopadzie 
ubiegłego roku. Zaznaczył, że nowe jed-
nostki są budowane z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Dowódcy H-1 
„Gniewko” chor. mar. Patrycjuszowi 
Gorylowi życzył marynarskiego szczęścia. 

Dziekan Dekanatu MW ks. kmdr Zbigniew 
Rećko poświęcił banderę. Matka chrzestna 
holownika Monika Małyszko – dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 17 im. wicead. Józefa 
Unruga w Gdyni – złożyła załodze życzenia 
bezpiecznej służby.
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zadań, stanowiąc nową jakość w tej klasie 
jednostek gdyńskiej flotylli. Dla dowódcy 
grupy holowników por. mar. Michała Klekota, 
holowniki projektu B860 to nie tylko olbrzymi 
przeskok technologiczny, ale też wyzwanie dla 
załóg, które będą je wdrażały do służby. Nowe 
holowniki będą zabezpieczały: ćwiczenia i inne 
działania sił okrętowych, ruch w porcie, trans-
port i logistykę. Po prostu, są potrzebne.

Pierwszy dowódca „Gniewka” rozpoczął 
służbę w MW na jednostce noszącej ten sam 

numer burtowy – „H-1”, w nieistniejącej 
już 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. 
Załoga nowego holownika czuje się wy-
różniona i dumna, mimo że czeka ją trudny 
okres przygotowania „Gniewka” do wy-
konywania zadań na morzu oraz liczne 
egzaminy i szkolenia specjalistyczne.

 „Gniewko” to drugi – z zaplanowa-
nych sześciu – holownik projektu B860, 
który powstał na mocy umowy podpisanej 
w czerwcu 2017 roku. Jego budowę roz-
poczęto 16 marca 2018 roku, a rok później 

(5 marca) – w stoczni Remontowa Ship-
building S.A. – odbył się chrzest jednostki. Tak 
zwane techniczne przekazanie holownika miało 
miejsce 23 marca 2020 roku.

B A N D E R A

Ostre strzelanie ORP „Piorun”
Na Bałtyku Południowym, załoga małego 

okrętu rakietowego ORP „Piorun” wy-
konywała – od 6 do 10 kwietnia – strzelania 
artyleryjskie oraz ćwiczyła procedury zwią-
zane z sytuacjami kryzysowymi, do których 
może dojść podczas działań pojedynczego 
okrętu na morzu.

Dowodzący okrętem kpt. mar. Marcin Wolski 
podkreślił znaczenie utrzymania wysokiego 
poziomu wyszkolenia. Załoga – aby dobrze 
wykonywać powierzone zadania – musi być 
„nierozerwalna i odporna na trudności służby”. 
Służba na ORP „Piorun” – oprócz szeregu 
obowiązków – jest jego pasją.

W trakcie ćwiczeń przeprowadzono strzelania 
artyleryjskie do celów powietrznych i mor-
skich oraz pozorowane ataki rakietowe. Dosko-
nalono także elementy obrony przeciwawaryj-
nej okrętu (OPA), prowadzono treningi łączności 
taktycznej oraz uzupełniania zapasów na morzu  
i w wyznaczonych punktach bazowania.

zwane techniczne przekazanie holownika miało 

taktycznej oraz uzupełniania zapasów na morzu  

B A N D E R A

Dowódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia 
kmdr Robert Szymaniuk stwierdził, że 
„Gniewko” – dzięki swoim możliwościom – 
będzie skutecznie realizował szeroki zakres 
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dowódcy gdyńskiej flotylli oraz dowódcy byłej 
9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu – roz-
formowanej w 2006 roku.

W trakcie apelu, dowódca 3. FO wręczył  
listy gratulacyjne kadrze i pracownikom wojska 
wyróżniającym się w służbie. Podsumowano 

także współzawodnictwo sportowe w 2019 roku, 
honorując pucharami najlepsze jednostki woj-
skowe flotylli. W związku z przypadającą  
w przyszłym roku 50. rocznicą utworzenia  

Świątecznie na Oksywiu

j U B I L E U S Z  3 .  F L O T Y L L I  O K R Ę T Ó W
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Główne uroczystości rozpoczęto – 
11 marca – od podniesienia flagi 
państwowej oraz bandery wojennej 
na okrętach stacjonujących w Porcie 

Wojennym Gdynia. Podczas okolicznościowej 
zbiórki, dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. 
Mirosław Jurkowlaniec podkreślił zna-
czenie wzorowej i ofiarnej służby kadry  
oraz marynarzy, związanych z jednostką  
w ciągu minionych 49 lat – Każdy z nich 
miał swój istotny wkład w to, że flotylla 
stale się rozwija i staje naprzeciw kolej-
nym wyzwaniom, godnie reprezentując 
morski rodzaj sił zbrojnych. Przekazał 
także kadrze i pracownikom wojska 
pozdrowienia z okazji święta jednostki 
oraz złożył im życzenia wytrwałości  
i satysfakcji w codziennej służbie i pracy.

Wśród zaproszonych gości obecny 
był dowódca COM-DKM wiceadm. 
Krzysztof Jaworski (dowódca 3. FO w latach 
2016-2018) oraz rektor-komendant AMW 
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.  
W uroczystości wzięli udział także poprzedni 

Największy związek taktyczny polskiej Marynarki Wojennej obchodził 49. rocznicę powstania.  
Siły 3. Flotylli Okrętów są utrzymywane w stałej gotowości do reagowania w sytuacjach kryzysowych  
na morzu i osłony transportu morskiego. Załogi wydzielonych okrętów operują w Siłach Odpowiedzi NATO 
oraz uczestniczą w ćwiczeniach i operacjach morskich kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego.

3. Flotylli Okrętów, oficjalnie zainaugurowano 
obchody jubileuszu jej istnienia. Obecną  
kadrę i pracowników wojska oraz rezerwistów 
i sympatyków polskiej MW zaproszono do 
włączenia się w organizację przedsięwzięć 
rocznicowych. Uroczystą zbiórkę w oksywskim 

porcie wojennym zakończono defiladą 
pododdziałów. 

Zgodnie z marynarską tradycją –  
w hołdzie tym, którzy odeszli na 
wieczną wachtę – z pokładu korwety 
patrolowej ORP „Ślązak” został złożo-
ny wieniec na wody Zatoki Gdańskiej.

Pamiętano także o patronie flotylli 
kmdr. Bolesławie Romanowskim – 
składając kwiaty pod jego pomnikiem 
przed siedzibą dowództwa 3. Flotylli 
Okrętów. Na oksywskim cmentarzu 
Marynarki Wojennej złożono kwiaty 
na grobach byłych dowódców flotylli. 

*    *    *
3. Flotylla Okrętów im. kmdr. Bolesława 

Romanowskiego powstała w 1971 roku. Jej 
pierwszym dowódcą został kmdr Marian  
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25 lat ORP „Grom”

Na uroczystej zbiórce załogi był obecny 
szef szkolenia 3. Flotylli Okrętów 
kmdr Albert Figat i dowódca Dywi-

zjonu Okrętów Bojowych kmdr Grzegorz 
Mucha. Odczytany został rozkaz okolicz-
nościowy dowódcy ORP „Grom” kpt. mar. 
Krzysztofa Eglera. 

ORP „Grom” to 
jeden z trzech małych 
okrętów rakietowych 
projektu 660 (typu 
Orkan), służących 
w polskiej Marynarce 
Wojennej (jednostki 
bliźniacze – OORP: 
„Orkan” i „Piorun”). 
Wchodzi w skład 
Dywizjonu Okrętów 
Bojowych 3. Flotylli 
Okrętów. Rozpoczął 
służbę 28 kwietnia 1995 roku. Pierwszym 
dowódcą okrętu był kpt. mar. Ryszard Demczuk 
(późniejszy wiceadmirał i inspektor MW).  
„Grom” był jednym z dwóch pierwszych pol-
skich okrętów – zarazem przedstawicieli Sił 
Zbrojnych RP – które wzięły udział w ćwicze-
niach sił morskich sojuszu po przystąpieniu 
Polski do Organizacji Traktatu Północno-
atlantyckiego. Pięciokrotnie uczestniczył 
w największych manewrach morskich na Bał-
tyku, w ramach programu „Partnerstwo dla 
Pokoju” – ćwiczeniu z serii BALTOPS (Baltic 
Operations), organizowanym pod egidą Stanów 
Zjednoczonych od 1985 roku. Okręt regular-
nie bierze udział w ćwiczeniach lekkich 

W porcie wojennym w Gdyni odbyła się – 28 kwietnia – uroczystość 
z okazji 25-lecia wcielenia do służby w polskiej Marynarce Wojennej 
małego okrętu rakietowego ORP „Grom”, wchodzącego w skład 
Dywizjonu Okrętów Bojowych. Zgodnie z marynarską tradycją, 
na okręcie podniesiono wielką galę banderową. 

nawodnych sił uderzeniowych oraz w kom-
pleksowych ćwiczeniach morskich (na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym). Jego główną 
bronią są cztery wyrzutnie nowoczesnych, 
przeciwokrętowych kierowanych pocisków 
rakietowych typu RBS-15 Mk III.

*     *     *
Załoga „Gromu” 

kontynuuje tradycje 
dwóch wcześniej-
szych okrętów o tej 
nazwie. Pierwszym 
był niszczyciel (zbu-
dowany w Wielkiej 
Brytanii), który 
wszedł do służby 
w 1937 roku. Był 
jednostką bliź-
niaczą legendar-
nego niszczyciela 

ORP „Błyskawica”. W 1940 roku wspierał 
działania aliantów walczących w Norwegii 
przeciwko wojskom niemieckim. Wziął 
udział w bitwie o Narwik, rozgrywającej się 
od 9 kwietnia do 8 czerwca 1940 roku. W jej 
trakcie został zatopiony (4 maja) w fiordzie 
Rombaken przez niemiecki bombowiec. Zginęło 
wtedy 59 członków załogi. W 1979 roku 
okręt oraz polegli na nim marynarze zostali 
upamiętnieni pomnikiem w Narwiku. 

Drugą jednostką o tej nazwie był niszczyciel 
projektu 30 bis (typu Smiełyj), służący w pol-
skiej MW od 1957 roku do 1972 roku. 
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3. FLOTYLLA OKRĘTÓW 
 jest uderzeniowym związkiem 

taktycznym Marynarki Wojennej. 
O jej sile stanowią fregaty rakietowe, 
okręty podwodne, korweta patrolowa 

i korweta ZOP oraz małe okręty 
rakietowe – wchodzące w skład 

Dywizjonu Okrętów Bojowych 
i Dywizjonu Okrętów Podwodnych. 

Okręty ratownicze, szkolne, 
rozpoznawcze i hydrograficzne 

znajdują się w strukturach Dywizjonu 
Okrętów Wsparcia, Grupy Okrętów 

Rozpoznawczych i Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. 
Jednostki flotylli odpowiadają również 

za ochronę i obronę wybrzeża 
(43. Batalion Saperów, 9. Dywizjon 
Przeciwlotniczy i Morska Jednostka 

Rakietowa) oraz logistyczne 
zabezpieczenie działań (Komenda 

Portu Wojennego Gdynia). 
Blisko trzy tysiące marynarzy, 

służących w 3. Flotylli Okrętów, 
stacjonuje w największej polskiej 

bazie morskiej w Gdyni oraz 
w jednostkach na Półwyspie Helskim, 

w Siemirowicach oraz w Ustce.

Sucharzewski. Od 7 marca 1985 roku nosi imię 
kmdr. Bolesława Romanowskiego – wojennego 
dowódcy okrętów podwodnych ORP „Jastrząb” 
i ORP „Dzik”, byłego dowódcy Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych i autora „Torpedy w celu”. 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

25 lat ORP „Grom”

Gdyńska flotylla była jedną z pierwszych 
jednostek Wojska Polskiego, które rozpoczęły 
współdziałanie z siłami NATO. Od wstąpienia 
Polski do sojuszu w 1999 roku, siły 3. Flotylli 
Okrętów biorą udział w najważniejszych ćwi-
czeniach morskich NATO oraz „Partnerstwa 
dla pokoju”. Okręty podwodne czterokrotnie 
uczestniczyły w operacji antyterrorystycznej 
„Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym, 
a dwie polskie fregaty rakietowe operowały – 
także czterokrotnie – w ramach elitarnych, 
stałych zespołów okrętów NATO.

Rafał Kamiński, kpt. mar. Anna Sech
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Budynek dawnego Dowództwa Floty wyróż-
nia czterofilarowy portyk, a całość projektu 
została utrzymana w nurcie tzw. klasycyzmu 
akademickiego, wpisującego się w styl histo-
ryzujący – czego dowodem było wykorzysta-
nie wzorców architektonicznych renesansu, 
baroku i oświecenia – dostosowując je do 
nowej formy, w celu zachowania harmonii. 
Monumentalny charakter projektu (czego 
dowodem jest symetryczny układ z górującą 
wieżą sygnałową) wpisywał się w koncepcję 
propagowania obecności Polski oraz jej floty 
wojennej na Morzu Bałtyckim. 

Znajdujące się w niszach portyku lufy 
armat pochodzą z wraków okrętów uczest-
niczących w bitwie morskiej pod Oliwą, która 
odbyła się 28 listopada 1627 roku. W jej trakcie 
polska flota pokonała szwedzką eskadrę blo-
kującą Gdańsk. W ramach przedwojennego 

Święta Marynarki Wojennej, 10 lutego 
1934 roku odsłonięto – obecnie nieist-
niejący – pomnik bitwy oliwskiej. 
Został on ufundowany przez kadrę 
oficerską i podoficerską oraz szerego-
wych marynarzy, służących w morskim 
rodzaju sił zbrojnych. 

W 1937 roku na portyku umieszczono 
napis – „Z dniem 28 listopada 1918 roku 
rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską. 
Józef Piłsudski, Warszawa 28.11.1918”. 
W trakcie II wojny światowej napis 
został zniszczony, a przywrócono go 
dopiero w 1991 roku. 

Współcześnie, jednostce podlegają 
(między inymi): zespoły – techniczny, wsparcia, 
zabezpieczenia (w tym Kompania Reprezen-
tacyjna MW) i sportowy; punkt bazowania 
w Helu; wojskowa straż pożarna i ambulato-
rium z izbą chorych. Jest kontynuatorką naj-
lepszych tradycji służb logistycznych polskiej 
Marynarki Wojennej.

Historia jednostki rozpoczęła się 
28 kwietnia 1920 roku, kiedy 
w Pucku zainaugurowano działal-
ność Dowództwa Wybrzeża Mor-

skiego i podporządkowanej mu bezpośrednio 
Komendy Portu Wojennego Puck. W wydanym 
tego dnia rozkazie dziennym Departamentu 
Spraw Morskich ogłoszono treść rozkazu 
ministra spraw wojskowych gen. por. 
Józefa Leśniewskiego: „Mianuję szefa 
Sekcji Personalno-Szkolnej Departa-
mentu 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. Zorganizo-
wano w nim podręczne warsztaty re-
montowe oraz utworzono skład węgla 
i doprowadzono słodką wodę z przystani. 

Jego początkowe wyposażenie 
stanowiła motorówka i dwa (zakupione 
w Finlandii) holowniki – „Krakus” i „Wanda”. 
Pogłębienie podejścia do portu i wykopanie 
przejścia w ławicy piasku umożliwiło docho-
dzenie do niego jednostkom o zanurzeniu do 
czterech metrów. Ze względu na mały rozmiar, 
w przystani mogły cumować jednocześnie dwa 
trałowce albo kanonierka. Ponadto, postoje 
okrętów ograniczano w czasie, by umożliwiać 
korzystanie z niej kutrom rybackim. 

Jubileusz logistyków
Komenda Portu Wojennego Gdynia to najstarsza i największa 
jednostka logistyczna polskiej Marynarki Wojennej. Pełni ważną 
funkcję oddziału gospodarczego. Zabezpiecza i zaopatruje okręty 
bazujące w Porcie Wojennym Gdynia oraz jednostki wojskowe 
stacjonujące w garnizonach Gdynia i Gdańsk. 

Ze względu na warunki hydrologiczne 
i techniczne, w tamtym czasie port wojenny 
w Pucku nie miał szansy na rozbudowę. 
W 1923 roku rozpoczęto budowę nowego 
portu w Gdyni, natomiast komendę portu 
wojennego przeniesiono do obecnej 
lokalizacji w 1926 roku. Funkcję komendanta 
pełnił wtedy kmdr por. Adam Mohuczy.

Obecnie, Komenda Portu Wojennego 
Gdynia mieści się w przedwojennym gmachu 
Dowództwa Floty, wybudowanym w latach 
1924-1926.  Oprócz niego, powstały też: willa 
dowódcy Floty, koszary Marynarki Wojennej 
oraz budynki mieszkalne dla oficerów i pod-
oficerów. Projekt został opracowany przez 
architekta i pracownika Politechniki War-
szawskiej prof. Mariana Lalewicza. Rafał Kamiński

zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz”, wchodzący w skład Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW, prowadził – na przełomie marca 
i kwietnia – sondaże batymetryczne w celu rozpoznania środowiska wodnego 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich. 

Sondowanie Bałtyku

Hydrograficznego MW, ponieważ bliźniaczy  
ORP „Arctowski” przechodzi remont i moder-
nizację w gdyńskiej PGZ Stoczni Wojennej. 

Okręt jest przeznaczony, przede wszystkim, 
do realizacji działań z zakresu zabezpieczenia 
nawigacyjno-hydrograficznego operacji sił 

pozostaje w całodobowej gotowości, by – 
w razie potrzeby – uczestniczyć w akcji 
poszukiwawczo-ratowniczej na morzu.

*      *      *

W trakcie 38 lat pracowitej służby, okręt 
wykonał wiele ważnych zadań hydrograficz-
nych – np. w 1990 roku odbył rejs do Arktyki 
z badaczami Polskiej Akademii Nauk. 

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

księdza mitrata komandora Aleksandra Szełomowa,
byłego Dziekana Prawosławnego Marynarki Wojennej.

Wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy,
w imieniu własnym oraz całego stanu osobowego IMW DGRSZ,

składa inspektor Marynarki Wojennej
wiceadmirał Jarosław Ziemiański

Prowadzone przez załogę „Heweliusza” 
rutynowe sondaże batymetryczne wy-
znaczonych obszarów wodnych służą  

sprawdzeniu czystości dna morskiego, a także 
poszukiwaniu i weryfikowaniu obiektów pod-
wodnych, mogących stanowić potencjalne 
niebezpieczeństwo dla nawigacji na Bałtyku. 

Z racji tego, że – mimo utrzymującej się 
epidemii koronawirusa – trasy żeglugowe na 
polskich obszarach morskich są wykorzysty-
wane przez jednostki pływające różnych 
bander (zarówno cywilne jak i wojskowe), 
muszą być regularnie sprawdzane (w celu 
zgromadzenia bieżącej bazy danych baty-
metrycznych) i nadzorowane przez polską 
państwową służbę hydrograficzną. Jednym 
z kluczowych aspektów zapewnienia bez-
pieczeństwa żeglugi międzynarodowej jest 
stała aktualizacja map morskich i publikacji 
nautycznych – wydawanych przez Biuro 
Hydrograficzne Marynarki Wojennej. 

Dla dowódcy ORP „Heweliusz” kmdr. 
ppor. Bartosza Smolińskiego oraz jego pod-
władnych służba na okręcie hydrograficznym 
jest zaszczytem, ale daje też satysfakcję 
osobistą i zawodową. To również wyzwanie, z 
którego wynika konieczność ciągłego kształ-
cenia się i podnoszenia kwalifikacji. Zadania, 
które wykonuje załoga okrętu, są związane 

z dużą odpowiedzialnością za poprawne 
zbieranie (zgodne ze sztuką i ściśle określo-
nymi procedurami) niezbędnych danych 
hydrograficznych. Przy tym należy pamiętać, 
że mapy morskie są tak dobre, jak aktualne 
i dokładne są ich dane. Obecnie „Heweliusz” 
jest „ogniwem napędowym” w strukturze 
organizacyjnej Dywizjonu Zabezpieczenia 

Marynarki Wojennej. Dlatego wyjścia w morze 
służą nie tylko wykonywaniu zadań zgodnie 
z podstawowym przeznaczeniem okrętu, ale 
wpływają na utrzymanie wysokiego poziomu 
wyszkolenia załogi. Oprócz realizowania prac 
hydrograficznych i szkoleń specjalistycznych, 
ORP „Heweliusz” pełni również tzw. dyżury 
ratownicze, w trakcie których załoga okrętu 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Czym jest dla pana służba w polskiej 
Marynarce Wojennej?

Od młodości jestem związany z morzem. 
Pochodzę ze Świnoujścia. Mój ojciec był  
oficerem służącym w morskim rodzaju sił 
zbrojnych, więc jakby naturalnym było, że 
poszedłem w jego ślady. Wstąpiłem do Akade-
mii Marynarki Wojennej w Gdyni i wybrałem 
służbę na okrętach. Nie widziałem dla siebie 
innej drogi kariery. Dziś – mając za sobą ponad 
30 lat służby – jestem pewien, że był to właściwy 

się szkolenie specjalistyczne dla żołnierzy  
w specjalności „nurek” (na potrzeby całych 
sił zbrojnych), a także szkolenie żołnierzy, 
którzy na bazie ośrodka stale podtrzymują  
i rozwijają swoje umiejętności. 

Pełni pan również funkcję dowódcy 
garnizonu Ustka.

W związku z tym, jesteśmy zaangażowani 
w organizację obchodów najważniejszych 
świąt i rocznic państwowych, a także innych 

bardzo dobrze. Jednocześnie warto zauważyć, 
że centrum jest jednym z większych zakładów 
pracy, który zatrudnia wiele osób mieszkają-
cych w Ustce i okolicach. Przez to stają się oni 
aktywnymi uczestnikami życia zarówno lokal-
nego jak i tego w jednostce.

W jaki sposób funkcjonuje ośrodek? 

Centrum Szkolenia MW, jako placówka 
szkolnictwa wojskowego, składa się z kilku 
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Kształtowanie morskich kadr

wydarzeń okolicznościowych z udziałem 
wojska. W tej kwestii ściśle współpracujemy 
z władzami samorządowymi. Działamy także 
w porozumieniu z lokalnymi służbami, które 
mają swoją siedzibę w Ustce. Pragnę mocno 
podkreślić, że współpraca ze służbami jak  
i samorządem miasta i gminy układa nam się 

wybór. Z polską flotą wojenną wiążą 
się najlepsze lata mojego życia.

Czym jest Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej i jakie 

są pana obowiązki, jako jego  
komendanta?

Przede wszystkim, jest to placówka 
szkoleniowa – działająca na potrzeby 
zarówno Marynarki Wojennej jak  
i innych rodzajów sił zbrojnych. 
Umożliwia przygotowanie do służby 
wojskowej osób, które chciałyby zwią-
zać swoje życie zawodowe z armią. 
Ośrodek Szkolenia Podstawowego  
i Specjalistycznego (OSPiS) pełni 
funkcję swoistej bazy dla ochotników – 
przybywających na szkolenie pod- 
stawowe, a następnie specjalistyczne. 
W ciągu roku odbywają się dwa  
turnusy służby przygotowawczej dla 
osób, które chcą wejść w struktury 
Wojska Polskiego. Jeśli wybiorą  
Marynarkę Wojenną, będą mieli 
nadaną klasę specjalności i zostaną 
specjalistami w określonej dziedzinie. 
Moja praca tutaj nie różni się niczym 
od tego, co robią dowódcy innych jed-
nostek. Realizujemy zadania kontrol-
ne, nadzorcze i planistyczne, a także 
wszystkie przedsięwzięcia związane 
z funkcjonowaniem centrum – rów-
nież jako tzw. jednostki nadrzędnej. 

Nie tylko centrum podlega 
panu?

Oprócz niego, w Ustce znajduje 
się również Szkoła Podoficerska 
Marynarki Wojennej im. chor. mar. 
Stanisława Brychcego, kształcąca 
kandydatów na podoficerów, a także realizu-
jąca kursy kwalifikacyjne dla podoficerów  
będących już w służbie. Kolejną jednostką, 
podlegającą komendantowi centrum, jest 
Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków 
Wojska Polskiego im. kmdr. Stanisława Miel-
czarka, znajdujący się w Gdyni. Tam odbywa 

newralgicznych elementów. Tworzy 
je zarówno infrastruktura dydak-
tyczna (w skład której wchodzą: 
obiekty szkolenia ogólnowojskowego, 
gabinety specjalistyczne, laborato-
ria, poligonowa baza do szkolenia 
specjalistycznego i obiekty sportowe) 
jak i kilkadziesiąt urządzeń szkolno-
-treningowych. Infrastruktura ta  
jest wykorzystywana przez kadrę  
dydaktyczną, zorganizowaną w struk-
turach tzw. cykli szkoleniowych 
(Cykl Nawigacji i Uzbrojenia Okrę-
towego, Cykl Wsparcia i Zabez- 
pieczenia Działań Sił Okrętowych, 
Cykl Mechaniczno-Elektryczny  
i Ratownictwa Morskiego oraz Cykl 
Wychowania Fizycznego i Sportu) 
oraz Ośrodka Szkolenia Podstawowego 
i Specjalistycznego. Centrum dyspo-
nuje również lektoratem języków  
obcych, biblioteką specjalistyczną  
i punktem poligraficznym. Na bazie 
wymienionych struktur odbywają 
się konkretne zajęcia programowe  
i kursy, zgodnie z zatwierdzonym 
rocznym planem szkolenia. Wspar-
ciem dla działalności dydaktycznej 
są także pracownicy klubu CSMW, 
wspomagający organizację imprez 
kulturalno-oświatowych dla żołnierzy 
zawodowych i ich rodzin oraz dla 
służby kandydackiej. Zabezpieczają 
również wiele przedsięwzięć służ- 
bowych innych jednostek i struktur 
Sił Zbrojnych RP. W okresie letnim 
realizujemy szkolenie Legii Akade-
mickiej (podzielone na moduł pod-
stawowy i moduł podoficerski) –
skierowane do studentów. Po jego 

zakończeniu, żołnierze wchodzą w skład  
rezerw osobowych wojska. Można powie-
dzieć, że w usteckim centrum stawiają swoje 
pierwsze kroki w armii i to tutaj ma początek 
ich przyszła kariera zawodowa. Zakładamy,  
że wstąpienie do służby w szeregach Wojska 
Polskiego to ich ważny cel życiowy.

Z komandorem Grzegorzem 
Okuljarem, komendantem  

Centrum Szkolenia Marynarki 
Wojennej im. admirała floty Józefa 

Unruga w Ustce, rozmawia  
Rafał Kamiński.
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takich jak CSMW jest równie ważne, jak 
kształtowanie kadry oficerskiej w akademiach 
wojskowych. Jest jedną z części procesu do-
wodzenia, opierającego się na filarach: 
„szkolisz – dowodzisz – odpowiadasz”. 
Znaczną część swojej służby spędziłem na 
okrętach, głównie na stanowiskach dowód-
czych. Obejmując kolejne funkcje, w dużej mierze 
bazowałem na podległych mi podoficerach 
i marynarzach oraz sprzęcie, którym zawia-
dywali. To od ich wiedzy i wyszkolenia zale-
żało, na jakim poziomie zostaną wykonane 
postawione przede mną zadania i w jaki sposób 
przełożeni je ocenią. Stąd już prosta droga do 
odpowiedzi na postawione pytanie. Szkolenie 
musi być tak prowadzone w centrum, aby 
dowódcy różnych szczebli mieli z niego poży-
tek, realizując swoje zadania. Nie może się to 
odbyć bez dobrego sprzętu – nowoczesnego, 
będącego w wyposażeniu okrętów, symulato-
rów i trenażerów oraz odpowiednio przygoto-
wanej kadry dydaktycznej. Przychodząc do 
CSMW postawiłem sobie cel, aby zapewnić 
mu najlepsze wyposażenie, jakie obecnie 
jest używane w polskiej flocie. Skoro do 
służby w MW są wprowadzane kolejne nowe 
okręty, technologie i uzbrojenie morskie, to 
obsługujący je marynarze powinni być szko-
leni na takim właśnie sprzęcie – muszą być 
doskonale przygotowani do jego obsługi. Nie 
może on ich zaskakiwać, w momencie objęcia 
nowego stanowiska. Dlatego – wspólnie 
z Zarządem Uzbrojenia Inspektoratu MW, 
Biurem Hydrograficznym MW oraz innymi 
gestorami sprzętu – staramy się odpowiednio 
sprostać tym wyzwaniom. 

W 2019 roku obchodzono 100-lecie 
utworzenia szkolnictwa Marynarki 

Wojennej, które symbolicznie wpisywało 
się w 101. rocznicę utworzenia polskiej 

Szkoleni są nie tylko nowicjusze, ale 
i zawodowi marynarze. 

Żołnierze muszą stale podnosić swoje 
kwalifikacje. Oprócz służby przygotowawczej 
czy Legii Akademickiej, szkolimy również 
oficerów, podoficerów i szeregowych. Przy-
kładem tego jest (między innymi) szkolenie 
zintegrowane, na które przyjeżdża np. cała 
załoga okrętu. Jego dowódca planuje wyko-
rzystanie naszej bazy szkoleniowej, by np. 
zgrać załogę i przeszkolić ją na strzelnicy 
(bądź na symulatorach i trenażerach) oraz na 
poligonie. To wszystko zależy od tego, jaki 
ma cel, jak zaplanuje jego osiągnięcie i jak 
wykorzysta naszą infrastrukturę. My udostęp-
niamy sprzęt i ludzi do jego obsługi, którzy 
także wspomagają załogę podczas szkolenia. 
Obok szkolenia zintegrowanego, w centrum 
prowadzimy szereg kursów z zakresu obsługi 
konkretnych urządzeń i realizacji określonych 
zadań. Przed rozpoczęciem roku szkolenio-
wego, dowódcy jednostek otrzymują od nas 
informacje o tym, jakie kursy będziemy 
organizować. Następnie wysyłają zgłoszenia 
osób, które wezmą w nich udział. Niektóre 
kursy są liczniejsze (np. dla artylerzystów, 
łącznościowców czy sygnalistów), a inne 
mniej liczne, ponieważ niektórych stanowisk 
specjalistycznych w MW jest znikoma liczba. 
Zdarza się także, chociaż niezwykle rzadko, 
że jakiś kurs musi zostać odwołany z racji 
braku minimalnej, wymaganej liczby uczest-
ników – w całej MW może być np. tylko kilka 
stanowisk, których objęcie wymaga zrealizo-
wania danego kursu. Całości obrazu szkolenia 
dopełnia fakt, że posiadamy certyfikat zarzą-
dzania jakością ISO 9001:2008 (w branży 
„edukacja” – w zakresie kształcenia kadr 
morskich) i z powodzeniem realizujemy kursy 
certyfikowane przez Urząd Morski w Słupsku. 
Jesteśmy placówką posiadającą również 
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uprawnienia do realizacji kursów kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy medycznej, zgodnie 
z wymogami ustawy o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym. Kursy te cieszą się dużym 
zainteresowaniem kadry ze wszystkich 
rodzajów wojsk, bo oprócz dokumentów woj-
skowych, potwierdzających kwalifikacje, nasi 
absolwenci otrzymują certyfikaty cywilne.

Te różne formy szkolenia są skierowane 
nie tylko do marynarzy?

Jak najbardziej. Centrum dysponuje strzel-
nicą i systemem szkolno-treningowym broni 
strzeleckiej „Śnieżnik”, na których żołnierze 
także innych rodzajów sił zbrojnych ćwiczą 
strzelanie z różnych rodzajów broni. Jako jeden 
z niewielu ośrodków (w MW jedyny), organi-
zujemy szkolenie SERE (ang. Survival, Eva-
sion, Resistance, Escape), przygotowujące do 
działania i przetrwania w izolacji na obcym 
terenie. Uczestnicy wcześniej wspomnianych 
kursów pierwszej pomocy medycznej, oprócz 
certyfikatów ratowników, zyskują umiejętności 
ważne w społeczeństwie. Dodatkowo, zajęcia 
z języków obcych (odbywające się w ramach 
lektoratu) są realizowane również dla żołnierzy 
7. Brygady Obrony Wybrzeża, stacjonującej 
w Słupsku, Trzebiatowie i Lęborku. Przy 
okazji, należy wspomnieć o szeregu szkoleń 
realizowanych przez centrum we współpracy 
z Departamentem Edukacji, Kultury i Dzie-
dzictwa MON dla nauczycieli tzw. klas mun-
durowych. Niesłabnącą popularnością wśród 
nich cieszą się szkolenia np. z zakresu prze-
trwania w warunkach środowiska naturalnego 
oraz udzielania pierwszej pomocy.

Jak widzi pan rolę swojej jednostki na 
tle Marynarki Wojennej?

Kształcenie kadr podoficerskich, szkolenie 
podstawowe i specjalistyczne w ośrodkach 
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Komandor GRZEGORZ OKULJAR urodził się w 1969 roku we Wschowie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I 
w Świnoujściu, w 1988 roku rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 
W 1992 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski. Rok później, rozpoczął służbę w 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo-
-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu – na stanowisku dowódca działu artylerii i broni podwodnej ORP „Toruń”. W 1995 roku 
został zastępcą dowódcy ORP „Gniezno”. W 1998 roku objął dowodzenie ORP „Cedynia”. W tym samym roku został skierowany na kurs 
oficerów pokładowych (International Surface Warfare Officer Course) w San Diego w USA. W 2001 roku nadzorował budowę i został 
pierwszym dowódcą ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” – był to pierwszy okręt, który wszedł do służby w polskiej Marynarce Wojennej 
w XXI wieku. W latach 2002-2003 okręt, pod jego dowództwem, operował m.in. w składzie sił sojuszniczych na wodach Zatoki Perskiej, 
uczestnicząc w operacji „Enduring Freedom”. W latach 2004-2005 pełnił służbę na stanowisku oficera operacyjnego w sztabie 
2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych. Po ukończeniu (w 2006 roku) podyplomowych studiów taktycznych w Akademii 
Dowódczej US Navy w Newport, został wyznaczony na stanowisko starszego oficera flagowego broni podwodnej w dowództwie 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża. W 2007 roku wrócił do 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych, w którym objął stanowisko szefa sztabu-
-zastępcy dowódcy dywizjonu. W 2013 roku został dowódcą 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych. W marcu 2018 roku objął 
stanowisko komendanta Centrum Szkolenia MW w Ustce. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył go – w 2003 roku – „Krzyżem 
Zasługi za Dzielność”. W 2003 roku został laureatem „Buzdygana” – nagrody przyznawanej przez miesięcznik „Polska Zbrojna”.

floty wojennej. Dowódca Floty i bohater 
obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 roku 
adm. Józef Unrug jest – od 1992 roku – 
patronem CSMW w Ustce. Jakie ma on 
znaczenie dla jednostki? 

Postać admirała jest – poniekąd – fun-
damentem naszej historii. Uznajemy go nie 
tylko za twórcę polskich sił zbrojnych na morzu 
jako takich, ale także twórcę podwalin szkol-
nictwa morskiego i jego kierunków rozwoju. 
Rozumiał, jak ważne jest tworzenie prawidło-
wej relacji między kadrą dowódczą a pod-
władnymi. Był też, od początku, związany ze 
szkolnictwem w polskiej flocie. Zdawał sobie 
sprawę z wagi zaplecza, stojącego za szkole-
niem kolejnych pokoleń marynarzy, w oparciu 
o najlepsze rozwiązania rodzime i zagraniczne. 
Wiązało się to ze stworzeniem – niemalże od 
podstaw – infrastruktury do kształcenia mary-
narzy, podoficerów i oficerów. To był nie tylko 
sprzęt lub miejsce szkolenia, ale także – 
w szczególności – wartości istotne dla ludzi, 
których pasją jest morze i Marynarka Wojenna. 
Wynikało to też ze specyfiki tego środowiska, 
skupionego wokół okrętów i tworzącego 
zwarte grupy. Tu, w Ustce, kontynuujemy 
wytyczone przez niego zasady. Wybranie go 
na patrona jednostki wojskowej w 1992 roku 
nie było więc przypadkowe. Obecne szkolenie 
zawodowych marynarzy oraz przechodzenie 
z korpusu szeregowych do korpusu podoficer-
skiego, a następnie oficerskiego wywodzi się 
z systemu, który on zorganizował. Dlatego, 
obchodząc 100-lecie szkolnictwa marynar-
skiego pokazaliśmy, że ośrodek (funkcjonujący 
od 1947 roku w Ustce) nawiązuje do dorobku 
adm. Józefa Unruga.  Stąd też pochówek 
admirała i jego małżonki Zofii w Kwaterze 
Pamięci Cmentarza Marynarki Wojennej 
w Gdyni (w 2018 roku) był niezwykle ważny 
również dla CSMW. Admirał floty Józef 
Unrug to wzór dowódcy mobilizującego pod-
władnych do służby – wymagającego, ale jedno-
cześnie troszczącego się o nich. Pokazał to 
w trakcie kampanii wrześniowej, gdy kiero-
wał obroną polskiego Wybrzeża. Wyrazem 
tej troski był też jego testament, wedle którego 
miał wrócić do Polski dopiero, gdy uczci się 

i zrehabilituje jego podwładnych, skazanych 
przez władze komunistyczne w latach 50. 
ubiegłego wieku na śmierć w tzw. „procesie 
komandorów”. Chowając ich szczątki w nale-
żyty sposób, udało się dopełnić ostatniej woli 
admirała. Wiele to mówi zarówno o nim jak 
i o tym, jakimi wartościami się kierował i na 
co zwracał uwagę, tworząc kulturę organizacji, 
gdy pełnił funkcję dowódcy Floty. Myślę, że 
powinno się z niego brać przykład, gdyż na to 
naprawdę zasługuje. Słowa uznania należą się 

również wszystkim osobom i instytucjom, 
które przyczyniły się do zrealizowania jego 
ostatniej woli. 

Jak widzi pan przyszłość ośrodka pod 
swoim dowództwem?

Chciałbym większego udziału centrum 
w procesie przygotowania załóg do realizacji 
zadań na morzu – tak, byśmy stali się obowiąz-
kowym elementem szkolenia przygotowują-
cego do zdawania zadania programowego O-2, 
dotyczącego prowadzenia przez pojedynczy 
okręt działalności bojowej na morzu. Istotny 
byłby także systematyczny wzrost zaangażo-
wania CSMW w szkolenie i certyfikowanie 
załóg okrętów przeznaczonych do działań poza 
granicami kraju – szczególnie tych wchodzą-
cych w skład stałych zespołów sił morskich 
NATO (Standing NATO Maritime Group 1-2) 
oraz stałych zespołów sił obrony przeciw-
minowej NATO (Standing NATO Mine 
Countermeasures Group 1-2). Ponadto, obej-
mując funkcję komendanta centrum, zaanga-
żowałem się w realizację projektu Ośrodka 
Szkolenia Specjalistycznego. Będzie to miejsce 
szkolenia, zgrywania i przygotowywania załóg 
do zaliczania wcześniej wspomnianych zadań 
programowych. Szkolenia mają się opierać na 
obiektach położonych na terenie poligonowym 
ośrodka oraz centrum. Można tu będzie prze-
prowadzić trening całej załogi, np. z walki 
o żywotność okrętu, czy też zwalczania za-
grożenia wodą i pożarem. To umożliwiłoby 
takie szkolenie i zgrywanie załóg, aby później 
były w stanie skutecznie realizować powierzone 
im zadania w morzu. Dowódca okrętu – znaj-
dujący się na szkoleniowym stanowisku dowo-
dzenia – będzie mógł kierować załogą, której 
członkowie będą ćwiczyć w innych obiektach, 
tworząc tym samym symulację działań na 
okręcie, gdzie każdy pełni ściśle określoną 
funkcję. Kadra dydaktyczna centrum mogłaby – 
dzięki temu – nie tylko egzaminować, ale 
i wydawać certyfikaty uczestnikom szkoleń, za-
pewniając w ten sposób wyższą jakość procesu 
kształcenia. Taką właśnie wizję CSMW – 
nowoczesnego i otwartego na nowe trendy – 
zamierzam realizować i rozwijać.

Początki szkolnictwa Marynarki 
Wojennej sięgają 1918 roku, kiedy – 

w twierdzy Modlin – sformowano 
Oddział Zapasowy Marynarzy. 

W lipcu 1919 roku powstała Szkoła 
Marynarzy w Modlinie, która była 
pierwszym ośrodkiem szkolenia 

specjalistycznego. Za sprawą takich 
ludzi, jak ówczesny dowódca Floty 

kmdr Józef Unrug, szkolenie zostało 
skoncentrowane w Gdyni. Po wojnie, 

w 1947 roku szkolenie marynarzy 
przeniesiono z Gdyni i Gdańska do 
zespołu koszar w Lędowie k. Ustki. 

W 1992 roku placówka otrzymała imię 
wiceadm. Józefa Unruga, natomiast 
dwa lata później – obecną nazwę. 

W 2019 roku, w centrum zrealizowano 
140 przedsięwzięć szkoleniowych, 

w których uczestniczyło 2422 
słuchaczy. Dodatkowo, zorganizowano 

i przeprowadzono: 5 kursów 
doskonalących (dla 82 słuchaczy), 

5 szkoleń żołnierzy rezerwy (dla 
52 żołnierzy), specjalistyczną praktykę 

(dla 28 podchorążych AMW) oraz 
2 praktyki dowódcze (dla 

10 podchorążych AWL). Odbyły się 
4 imprezy sportowe rangi 

mistrzowskiej, w których wzięło udział 
348 uczestników. Zrealizowano 

17 szkoleń specjalistycznych oraz 
4 krótkoterminowe obozy szkoleniowe 
dla młodzieży tzw. klas mundurowych.

nowoczesnego i otwartego na nowe trendy – 
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B A N D E R AB A N D E R A

Pożegnanie ORP „Iskra” rozpoczęło 
się o godzinie 14.00 w Basenie Prezy-
denta, gdzie zwykle cumuje Okręt-
-Muzeum ORP „Błyskawica”. Na 

nabrzeżu stawili się ówcześni najwyżsi przed-
stawiciele władz państwowych i wojskowych. 
W uroczystości wzięła udział Kompania 
Reprezentacyjna MW i Orkiestra Reprezen-
tacyjna MW oraz rodziny i najbliżsi załogi 
okrętu. O godzinie 14.35 oddano ostatnią cumę 
i „Iskra” wypłynęła na wody Zatoki Gdań-
skiej, w towarzystwie grupy jachtów z Ośrodka 
Szkolenia Żeglarskiego MW. W drodze 
wymieniono honory z zespołem trałowców 
bazowych, a na granicy polskich wód terytorial-
nych żaglowiec został pożegnany przez mały 
okręt rakietowy ORP „Piorun”. 

Warto wspomnieć, że pomysł realizacji rejsu 
dookoła świata przez polski okręt tkwił w gło-
wach dowódców MW przez kilka pokoleń. 
Przygotowano wiele projektów takiej wy-
prawy, które następnie (najczęściej z powo-
dów finansowych) nie dochodziły do skutku. 
Mimo upływu lat, pomysł nie został porzucony. 
Wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk (pełniąc 
funkcję dowódcy MW) oddelegował ówczes-
nego dowódcę „Iskry” kpt. mar. Czesława 
Dyrcza na żaglowiec „Dar Młodzieży”, gdzie – 
jako II oficer – odbył rejs dookoła świata 
(w latach 1987-1988). Było to doskonałe 
przygotowanie do realizacji – w kilkuletniej 
perspektywie – podobnego przedsięwzięcia. 
W kolejnych latach ORP „Iskra” budował 
markę – uczestnicząc w międzynarodowych 
zlotach i regatach (np. The Cutty Sark Tall 
Ships' Races czy wyprawa Columbus’92). Załoga 
barkentyny odniosła w nich liczne sukcesy, 
zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Możliwość realizacji rejsu wokółziemskiego 
pojawiła się wraz z wystosowaniem zaproszenia 
dla polskiej Marynarki Wojennej do wzięcia 
udziału w zlocie żaglowców i okrętów z okazji 
50. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Indonezję. Ostateczną decyzję o realizacji rejsu 
dookoła świata i udziale ORP „Iskra” w „Sail 
Indonesia '95” podjął dowódca MW Romuald 
Andrzej Waga. Na jego apel o pomoc w przy-
gotowaniu przedsięwzięcia pozytywnie od-
powiedziało nie tylko środowisko marynarskie. 
Dzięki temu, na pokładzie „Iskry” zamonto-
wano nowy sprzęt zapewniający bezpieczeń-
stwo i autonomiczność jednostki, w tym:  

terminal łączności satelitarnej, odsalacz wody 
morskiej i urządzenie klimatyzacyjne. Zastępca 
dowódcy-szef szkolenia MW kadm. Jędrzej 
Czajkowski koordynował całość przed-
sięwzięcia, dbając o każdy szczegół. 

krańce świata trwała 300 dni i wymagała 
przepłynięcia 37739,9 mil morskich. Załoga 
zmierzyła się z tropikami i „kaprysami” 
trzech oceanów. Opłynęła słynny i groźny – 
nie tylko dla żeglarzy – Przylądek Horn. 

Pierwszy taki rejs w historii polskiej Marynarki Wojennej 
rozpoczął się 25 lat temu, 18 kwietnia 1995 roku. Na pokładzie 
barkentyny szkolnej ORP „Iskra” w podróż wokół ziemi wypłynęło: 
18 członków załogi stałej, 34 podchorążych AMW, 5 wykładowców 
oraz lekarz okrętowy. Do Gdyni wrócili 10 lutego 1996 roku. 

„Iskrą” dookoła globu

Fascynującą relację z historycznego rejsu 
„Iskry” pod dowództwem kmdr. por. Czesława 
Dyrcza (późniejszego admirała i rektora AMW) 
zawarł, w książce „W 300 dni dookoła świata”, 
kmdr por. rez. Leszek Derlacz.

„Marynarz się wyrabia nie w ławce 
szkolnej, tylko na pokładzie okrętu, przy 

kole sterowym, przy szkotach żagli 
i wiosłach łodzi, przy dobrej i złej 

pogodzie, podczas dnia lub nocy, przy 
upale czy mrozie (…) trzeba, żeby młody 
oficer na początku swej kariery przeżył 
wszystko, co stanowi chleb i sól życia 
morskiego” – te słowa adm. Józefa 
Unruga, zamieszczone w artykule 

„O żaglowy okręt szkolny dla Marynarki 
Wojennej” („Morze”, 1925 r.), 

pozostają nadal aktualne. 

Podczas rejsu dookoła globu ORP „Iskra” 
zawinął do 19 portów w 12 krajach. Wśród 
nich były: Santa Cruz na Teneryfie, Kapsztad, 
Dżakarta, Ujung Pandang, Melbourne, 
Buenos Aires i Rio de Janeiro. Wyprawa na 

FO
T.

 A
R

CH
IW

U
M

 Z
AŁ

O
G

I O
R

P 
„I

SK
R

A”
/M

W

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Zwrócono uwagę na zintegrowaną obronę 
powietrzną i antyrakietową NATO, która jest 
niezbędna i należy do stałych misji sojuszu. 
Oprócz ochrony przestrzeni powietrznej, tery-
torium i społeczeństwa – przyczynia się ona 
także do odstraszania. W czasie pokoju, w ra-
mach misji „Air policing”, samoloty sojusznicze 

prowadziły działania związane  
z kontrolą sytuacji powietrznej 
na rzecz: Albanii, Czarnogóry  
i Słowenii, a także Islandii i kra-
jów bałtyckich.

W raporcie zawarto także 
istotne elementy polityki doty-
czącej przestrzeni kosmicznej, 
która (w listopadzie 2019 roku) 
została uznana za piątą dziedzinę 
operacyjną (obok powietrza,  
lądu, morza i cyberprzestrzeni). 
Umożliwi to sojuszowi (w pełnej 
zgodności z prawem między- 
narodowym) wzmocnienie jego 
świadomości sytuacyjnej w tej 

przestrzeni oraz wsparcie operacji i misji NATO. 
Podkreślono, że oprócz pokojowego wykorzy-
stania kosmosu, można go wykorzystać także 
do działań operacyjnych przeciwko satelitom 
komunikacyjnym, nawigacyjnym, meteoro- 
logicznym, militarnym i innym. Dlatego uznano, 
że przestrzeń kosmiczna jest ważna dla bez-
pieczeństwa i dobrobytu oraz prowadzonej 
przez sojusz polityki odstraszania i obrony.

Za priorytetowe uznano przeciwdziałanie 
zagrożeniom hybrydowym oraz wyrażono 
pełną gotowość do obrony przed tymi atakami 
w ramach obrony zbiorowej (jednocześnie 
podkreślając, że główna odpowiedzialność za 

P a k t  P Ó Ł N O C N O a t L a N t Y C k I  O D  k U L I S

Ubiegły rok zakończył się szczytem NATO w Londynie, który był poświęcony 70. rocznicy utworzenia 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Odbył się on w momencie wzmożonych napięć między 

krajami członkowskimi – dotyczących m.in.: zacieśnienia współpracy wojskowej i politycznej między 
Turcją i Rosją, nagłym wycofaniem amerykańskich wojsk z północnej Syrii, wypowiedzią prezydenta 

Francji Emmanuela Macrona o „śmierci mózgowej” sojuszu i wyrażeniu przez niego wątpliwości  
co do sensu art. 5. traktatu waszyngtońskiego, a także weta Turcji wobec scenariuszy obrony  

Polski i państw bałtyckich (Estonii, Litwy i Łotwy).
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NATO, w celu dostosowania go do aktualnych 
wyzwań i zagrożeń, przez utworzenie dwóch 
dodatkowych dowództw szczebla operacyjnego: 
Połączonego Dowództwa Wsparcia i Zabez-
pieczenia Działań (Joint Support and Enabling 
Command Headquarters – JSECHQ) w Ulm 
(RFN) oraz Dowództwa Połączonych Sił Sojusz-

Raport roczny sekretarza 
generalnego NATO za 2019 rok

morskich oraz operacyjną działalność lotniczą. 
Przypomniano także o „Inicjatywie gotowości 
NATO”, która znacznie poprawiła zdolność 
sojuszu do reagowania na każdy pojawiający 
się kryzys. Usprawniono procedury graniczne 
(do szybkiego transportu i przerzutu sił  
własnych do krajów sojuszniczych) oraz  
zidentyfikowano główne i alternatywne trasy 
dostaw (zdolnych do obsługi wojsk). Zdecy-
dowano o wzmocnieniu systemu dowodzenia 

W raporcie podkreślono również, że  
w 2019 roku sojusz północnoatlantycki 
wzmocnił działalność morską, poprawił  
interoperacyjność sił, zwiększył świadomość 
sytuacyjną na morzu oraz wzmocnił umiejęt-
ność zbiorowego prowadzenia wojen mor-
skich w kluczowych obszarach – zwłaszcza 
w: działaniach przeciw okrętom podwodnym, 
operacjach desantowych i ochronie morskich 
linii komunikacyjnych. 

niczych (Joint Force Command Headquarters – 
JFCHQ) w Norfolk (USA). 

Połączone Dowództwo Wsparcia i Zabez-
pieczenia Działań w Ulm osiągnęło wstępną 
zdolność operacyjną we wrześniu 2019 roku. 
Jest odpowiedzialne za: organizację, ochronę, 
sprawne i szybkie przemieszczanie wojsk oraz 
sprzętu w całej Europie i poza nią. Dowództwo 
Połączonych Sił Sojuszniczych w Norfolk 
rozpoczęło działalność w lipcu ubiegłego  
roku i jest odpowiedzialne za: kontrolę szlaków 
komunikacyjnych na północnym Atlantyku oraz 
przerzut jednostek wojskowych i sprzętu z USA 
do Europy.

W najnowszym raporcie rocz-
nym sekretarza generalnego 
NATO Jensa Stoltenberga 
(The Secretary General’s An-

nual Report 2019) – opublikowanym 19 marca 
tego roku – przedstawiono osiągnięcia, inicja-
tywy i działania sojuszu, reagującego na poja-
wiające się nowe zagrożenia bezpieczeństwa. 

Poruszono w nim takie kwestie jak: od-
straszanie, obrona i dialog, inwestowanie  

w bezpieczeństwo, modernizowanie, projekcja  
stabilności, partnerstwo, promowanie równości 
oraz struktura dowodzenia NATO.

Przypomniano również o 70. rocznicy 
utworzenia NATO i podkreślono, że 2019 rok 
był rokiem szybkiej adaptacji do złożonego  
i nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeń-
stwa. Sojusz nadal wzmacniał 
kolektywną obronę i odstraszanie: 
na lądzie, na morzu i w powietrzu 
oraz w przestrzeni kosmicznej  
i w cyberprzestrzeni. Zwiększono 
szybkość reakcji i gotowość sił 
oraz wzmocniono zdolność do 
szybkiego wsparcia dowolnego 
sojusznika w wypadku zagrożenia. 
W minionym roku zatwierdzono 
także nową „Strategię wojskową 
NATO”, która ma pomóc w opra-
cowaniu priorytetów wojskowych 
i reakcji sojuszu na teraźniejsze  
i przyszłe wyzwania, w tym: zagro-
żenia cybernetyczne i hybrydowe, 
niestabilność na Bliskim Wschodzie i w Afryce 
Północnej oraz działania Rosji. NATO  
kontynuowało rozmieszczanie wysuniętej 
obecności sił we wschodniej części sojuszu – 
z czterema międzynarodowymi, gotowymi do 
walki grupami bojowymi (w Estonii, na Litwie,  
Łotwie i w Polsce), dowodzonymi (odpowiednio) 
przez: Wielką Brytanię, Niemcy, Kanadę i Stany 
Zjednoczone. Siły te obejmują prawie 5 tys. 
żołnierzy (z całego sojuszu) i są ważnym ele-
mentem prowadzonej polityki odstraszania.

NATO kontynuowało także wdrażanie wy-
suniętej obecności sił w regionie Morza Czar-
nego, przez rozmieszczenie tam stałych sił 
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reagowanie na ataki hybrydowe zależy od 
celu ataku). W celu zwiększenia roli NATO 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oby-
watelom krajów członkowskich, miały zostać 
udoskonalone sojusznicze narzędzia reago-
wania na ataki cybernetyczne i hybrydowe. 

Istotnym elementem raportu były kwestie 
rozbrojenia konwencjonalnego w Europie 
oraz naruszenie przez Rosję „Traktatu o siłach 
nuklearnych średniego zasięgu – INF”. NATO 
kontynuowało także współpracę z sojusznikami, 
partnerami i organizacjami międzynarodowymi 
w zakresie walki z rozprzestrzenianiem broni 
masowego rażenia (BMR) oraz obrony przed 
substancjami chemicznymi, biologicznymi, 
radiologicznymi i jądrowymi (CBRN).

Zaakcentowano, że osiągnięto znaczne 
postępy we wspólnym rozpoznaniu, nadzorze 
i wywiadzie. W 2019 roku zakończono testy 
w ramach sojuszniczego „Systemu nadzoru 
naziemnego” (Alliance Ground Surveillance), 
który zapewni istotną nową zdolność do ope-
racji i misji NATO. Pierwsze dwa samoloty 
tego systemu zostały przemieszczone ze 
Stanów Zjednoczonych do Włoch (do bazy 
Sigonella), pod koniec ubiegłego roku. Samo-
loty i stacje naziemne systemu mają osiągnąć 
gotowość operacyjną w tym roku. System 
nadzoru naziemnego został opracowany przy 
znacznym wkładzie 15 sojuszników: Bułgarii, 
Danii, Estonii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, 
Norwegii, Polski, Republiki Czeskiej, RFN, 
Rumunii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjedno-
czonych i Włoch.

W raporcie dużo uwagi poświęcono ćwi-
czeniom NATO. W 2019 roku ogółem prze-
prowadzono 103 ćwiczenia. Podczas gdy 
w 2016 roku koncentrowano się głównie na 
zwalczaniu działań terrorystycznych i reago-
waniu kryzysowym, to ćwiczenia w 2019 roku 
przyczyniły się do sprawdzenia szerokiej gamy 
umiejętności – od wzmocnienia sił do wojny 
elektronicznej. Głównymi ćwiczeniami NATO 
były: Dynamic Manta, Steadfast Cobalt, Noble 
Jump, Dynamic Mongoose, Ramstein Alloy, 
Dynamic Mariner, Nemo, Trident Jupiter-
-Part 1 i Cyber Coalition. Z kolei, głównymi 
sojuszniczymi ćwiczeniami narodowymi były: 
Sea Shield, Spring Storm, Summer Shield, 
Kurtaran, Iron Wolf, Baltops, Dragon, 
Breeze, Real Thaw i Joint Warrior.

Sekretarz generalny NATO 
Jens Stoltenberg

Odnośnie stosunków NATO z globalnymi 
partnerami – sojusznicy i ich partnerzy opera-
cyjni potwierdzili wspólne zaangażowanie 
w długoterminowe bezpieczeństwo i stabil-
ność Afganistanu, zobowiązali się do konty-
nuowania misji i przedłużenia finansowania 
sił afgańskich oraz rozwijania politycznego 
i praktycznego partnerstwa z Afganistanem. 
Sojusznicy zapewnili o wsparciu dla rozwoju 
sił afgańskich, które mogą zapewnić krajowi 
stabilność i bezpieczeństwo, w sytuacji zagro-
żenia terroryzmem. Podkreślono, że polityczne 
rozwiązanie konfliktu będzie miało zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia trwałej stabilności 
i bezpieczeństwa w tym kraju. Dlatego 
sojusznicy z zadowoleniem przyjęli ofertę 
rządu afgańskiego, dotyczącą bezwarun-
kowego i pokojowego dialogu z talibami, któ-
rego celem będzie osiągnięcie oczekiwanego 
porozumienia pokojowego.

W wypadku misji w Iraku, to uzupełnia 
ona szersze międzynarodowe wysiłki na rzecz 
zwiększenia długoterminowej stabilności tego 
kraju i regionu. Celem misji jest wspieranie 
Iraku w budowaniu i utrzymywaniu bardziej 
skutecznych, przejrzystych i integracyjnych 
struktur oraz instytucji bezpieczeństwa naro-
dowego. Ma to kluczowe znaczenie dla stabil-
ności Iraku i całego regionu. Misja w pełni 
integruje personel cywilny i wojskowy, 
zwiększając w ten sposób skuteczność wysił-
ków NATO oraz maksymalizując współpracę 
z innymi podmiotami w terenie.

Dużo uwagi poświęcono partnerstwu, gdyż 
dzięki dialogowi i współpracy z partnerami 
na całym świecie można wnieść konkretny 
wkład w umacnianie międzynarodowego bez-
pieczeństwa. Zaznaczono, że sojusz jest przy-
gotowany do rozwijania praktycznego dialogu 
i praktycznej współpracy ze wszystkimi pań-
stwami i organizacjami na całym świecie. 
Właśnie dlatego NATO współpracuje indywi-
dualnie z wieloma krajami, które nie są objęte 
regionalnymi ramami partnerstwa i są 
określane jako partnerzy globalni. Należą do 
nich państwa geograficznie odległe od NATO, 
z regionu Azji i Pacyfiku oraz z Bliskiego 
Wschodu. Angażują się one  w operacje mię-
dzynarodowe (zarówno natowskie jak i koali-
cyjne), bądź stanowią lub stanowiły teatr dzia-
łań operacyjnych sojuszu. Zaliczamy do nich: 
Afganistan, Australię, Irak, Japonię, Kolumbię, 
Mongolię, Nową Zelandię, Pakistan i Repu-
blikę Korei. Współpraca z tymi państwami 
jest prowadzona w ramach „Indywidualnych 
Programów Partnerstwa i Współpracy” (Indivi-
dual Partnership and Cooperation Programme).

W końcowej części raportu zawarto opis 
misji Resolute Support i Kosovo Force oraz 
wydatki na obronę krajów członkowskich NATO 
(Defence Expenditure of NATO Countries).

Przykładowo, ćwiczenie Spring Storm 
zostało przeprowadzone – od 24 kwietnia do 
17 maja – w Estonii. Było to największe co-
roczne ćwiczenie estońskie, którego celem 
było sprawdzenie gotowości bojowej sił zbroj-
nych Estonii oraz zwiększenie interoperacyj-
ności z zaangażowanymi siłami sojuszniczymi. 
W sumie, w ćwiczeniu wzięło udział około 
10 tys. żołnierzy z: Belgii, Estonii, Francji, 
Kanady, Litwy, Łotwy, Polski, RFN, Stanów 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz krajów 
partnerskich – Finlandii, Gruzji i Ukrainy.

Podczas ćwiczeń siły NATO testowały 
swoją gotowość bojową i reagowanie na szybko 
rozwijające się kryzysy – od obrony zbioro-
wej, po reakcję kryzysową – według ustalonych 
scenariuszy. Należy dodać, że ćwiczenia woj-
skowe są jednym z najbardziej widocznych 
narzędzi demonstrowania wzmocnionego od-
straszania NATO i działań obronnych, stano-
wiąc także platformę do testowania innowacji 
technologicznych. Ponad 30% ćwiczeń NATO 
było otwartych na uczestnictwo w nich lub 
obserwację przez partnerów sojuszu oraz 
organizacje międzynarodowe.

wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Ćwiczenie „Spring Storm 2019”. 
Brytyjski czołg Challenger 2 w akcji
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pasów startowych (np. w miastach) oraz 
doskonale wzbogacić taktykę działań w lot-
nictwie wojskowym. Konstatowano, że taka 
maszyna może służyć do korygowania ognia 
artylerii i rozpoznawania ruchów wojsk 
przeciwnika oraz stanowić doskonałą broń – 
bazując na niewielkich pokładach okrętów.

Początki śmigłowców
Na początku lat 20. ubiegłego wieku, 

Hiszpan Juan de la Cierva wpadł na pomysł 
swobodnie wirującego płata, wytwarzającego 
siłę nośną. Do końca dekady, wiatrakowce 
(z wirującym płatem i śmigłem pchającym lub 

ciągnącym) oraz wiroszybowce (bez napędu) 
stanowiły jedną z dynamiczniej rozwijają-
cych się gałęzi lotnictwa. Początkowo, nie 
miały możliwości wykonania zawisu, co 
zmieniło się dopiero w latach 30. – w wyniku 
intensywnych prac niemieckich konstruktorów, 
a później także amerykańskich. Dzięki temu, 
powstał nowy statek powietrzny – śmigło-
wiec, czyli urządzenie z wirującym płatem 
nośnym oraz (przeciwdziałającym obrotowi) 
śmigłem ogonowym. Pojawiła się także kon-
cepcja maszyny z dwoma przeciwbieżnymi 
wirnikami (z powodzeniem wykorzystywana 
do dzisiaj), co eliminowało potrzebę użycia 
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W styczniu 1960 roku rozpoczęła się nowa era w polskim lotnictwie morskim – na płycie 
lotniska 18. Eskadry Mieszanej Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni-Babich Dołach wylądowały 
pierwsze śmigłowce typu SM-1, rozpoczynając stałą obecność tych maszyn nad Bałtykiem. Kolejne 
typy wiropłatów – wykonując wiele zadań niedostępnych dla samolotów – udowodniły, że stanowią 
niezastąpiony i niezwykle ważny komponent lotnictwa morskiego rodzaju sił zbrojnych.

Szachownice nad Bałtykiem

Dynamiczny rozwój lotnictwa –  
w pierwszej połowie XX wieku –
najszybciej postępował w dziedzinie 
maszyn cięższych od powietrza, 

ze stałym płatem. Sprzyjały temu militarne 
doświadczenia z nowym typem broni, wy-
niesione z I wojny światowej. Podczas tego 
konfliktu nastąpił gwałtowny rozwój kon-
strukcji napędów i płatowców, który zamienił 
kruche i powolne maszyny (z początku drugiej 
dekady XX wieku) w pewny i szybki środek 
transportu oraz doskonałe narzędzie walki. 

Samolot nie zapewniał jednak jednej, 
istotnej właściwości – możliwości zawisu 
w powietrzu, co – jak doskonale przewidy-
wali teoretycy lotnictwa – mogłoby wpłynąć 
na rozwój transportu lotniczego w miej-
scach, gdzie nie można budować długich 

Śmigłowiec zwalczania okrętów 
podwodnych typu Mi-14 PŁ. W tle 

widoczne samoloty patrolowo-
-rozpoznawcze typu M-28 „Bryza”.

Śmigłowiec typu SM-1 (z operatorem 
kamery) podczas parady morskiej
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śmigła ogonowego. Pierwsze śmigłowce 
testowano intensywnie w trakcie II wojny 
światowej, a prekursorem masowego wykorzy-
stania wiropłatów w działaniach na morzu 
była amerykańska marynarka wojenna. Kon-
flikt w Korei (na początku lat 50. ubiegłego 
wieku) udowodnił, że współczesne działania 
zbrojne nie mogą się obejść bez śmigłowców. 

Na polskim niebie
Pierwszym śmigłowcem, służącym w pol-

skich siłach zbrojnych, był SM-1 (wprowa-
dzono go do służby w 1958 roku). Był licen-
cyjną wersją radzieckiego Mi-1. Rok po 
oblocie prototypu pierwsze seryjne maszyny 
opuściły zakład w Świdniku (licencyjne silniki 
produkowały zakłady w Rzeszowie) i trafiły 
do jednostek. 

W lotnictwie morskim erę śmigłowców 
zapoczątkował śmigłowiec SM-1 w wersji 
szkolnej (o numerze „S1 13030” ), który – 
w styczniu 1960 roku – przyjęto do eksplo-
atacji w 18. Eskadrze Mieszanej Lotnictwa 
MW w Gdyni-Babich Dołach, sformowanej 
zaledwie miesiąc wcześniej. Śmigłowce weszły 
w skład jej klucza ratowniczego, a już dwa 
lata później na stan przyjęto nowy typ – SM-2, 
będący głęboką modyfikacją SM-1. W tych 
maszynach (w wersji ratowniczej) zamonto-
wano – z prawej strony drzwi – podnośnik 
o udźwigu 120 kg, co znacznie ułatwiało 
prowadzenie działań ratowniczych. Zdobycie 
wstępnych doświadczeń w wykorzystaniu 
śmigłowców pozwoliło na kolejne ruchy 
organizacyjne. Zarządzeniem ówczesnego 
szefa Sztabu Generalnego WP (z sierpnia 
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1962 roku) sformowano 28. Eskadrę Ratow-
niczą Marynarki Wojennej w Darłowie. Na 
przełomie kwietnia i maja 1963 roku przebazo-
wano z 18. Eskadry Mieszanej Lotnictwa MW 
do nowej jednostki cztery śmigłowce SM-2. 
Kolejne śmigłowce tego typu, wprowadzane do 
eksploatacji, umożliwiały nabranie pierwszych 
doświadczeń z tym typem statku powietrznego – 
zwłaszcza w dziedzinie ratownictwa morskiego 
(jednak, już od 1968 roku, śmigłowce SM-2 
były zastępowane przez turbinowe Mi-2). 

Stosunkowo szybko – rok po dostarczeniu 
pierwszych maszyn – do lotnictwa morskiego 
trafiły również śmigłowce w wersji dedyko-
wanej dla ratownictwa – Mi-2RM (RM – 
Ratownictwo Morskie). Przez 30 lat stanowiły 
podstawowe maszyny, służące do ratowania 
życia na morzu (ostatnie egzemplarze tej 
wersji wycofano dopiero w 2010 roku). Cztery 
transportowo-łącznikowe Mi-2 służą w lot-
nictwie morskim do dzisiaj. 

udział w III wyprawie antarktycznej na stację 
im. Henryka Arctowskiego, trwającej od 
listopada 1978 roku do maja 1979 roku. 
Pierwszy, historyczny polski lot w Antarktyce 
został wykonany ze stacji im. Henryka 
Arctowskiego (położonej nad Zatoką Admirali-
cji) do radzieckiej placówki Bellingshausen 
(znajdującej się w Zatoce Collins na Wyspie 
Króla Jerzego) i z powrotem. W trakcie wy-
prawy, załoga zrealizowała 124 godziny lotu 
(z czego 49 godzin miało charakter naukowy, 
głównie fotogrametryczny). 

W grudniu 1978 roku, por. mar. pil. Józef 
Litwin (z 28. Eskadry Ratowniczej MW) 
wykonał śmigłowcem Mi-2 (zakupionym 
przez Polską Akademię Nauk) pierwszy lot 
na Antarktydzie. W wyniku porozumień 
międzyresortowych, załoga śmigłowca wzięła 

Na konstrukcjach śmigłowcowych posta-
nowiono oprzeć także zwalczanie okrętów 
podwodnych. Jako pierwsze w tej roli były 
eksploatowane (w latach 1965-81) śmigłowce 
Mi-4ME, służące w 28. Eskadrze Ratow-
niczej MW w Darłowie. W październiku 
1965 roku utworzono etat sześciu śmigłow-
ców ZOP w 18. Eskadrze Mieszanej Lotnictwa 

Śmigłowiec SM-2 (nr 05)
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Marynarki Wojennej, stacjonującej w Babich 
Dołach (od 1972 roku dzielnica Gdyni). 
Wkrótce jednak etat zmniejszono do czterech 
maszyn i przeniesiono do jednostki 
w Darłowie. Zakupione cztery śmigłowce 
ZOP Mi-4ME trafiły na stan eskadry w paź-
dzierniku i grudniu 1965 roku. Były to 
maszyny o numerach: 021 (pierwotnie 2), 
617 (pierwotnie 6), 071 (pierwotnie 7) i 117 
(pierwotnie 1). 

Śmigłowiec Mi-4ME mógł zabrać 4 bomby 
głębinowe (o wagomiarze 123 kg). W wariancie 
poszukującym zabierał 12 boi radiohydro-
akustycznych oraz bomby oświetlające. 
Niestety, ze względu na ograniczony udźwig, 
śmigłowce można było uzbroić tylko do 
wariantu poszukującego lub uderzeniowego. 
Mimo że umożliwiły załogom nabranie 
niezbędnych doświadczeń z tej dziedziny, ich 
liczba była zdecydowanie niewystarczająca do 
skutecznych działań. 

W 1967 roku zakupiono jeszcze jeden 
śmigłowiec typu Mi-4, tym razem w wersji 
transportowo-desantowej Mi-4A. Do 1981 roku 
śmigłowce Mi-4ME wycofano z eksploatacji, 
a Mi-4A przekazano w darze do Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

W 1981 roku, do jednostki w Darłowie 
dotarły pierwsze średnie śmigłowce zwal-
czania okrętów podwodnych Mi-14PŁ. 
Zakup nowych maszyn był elementem planu 
rozwoju sił zbrojnych, przyjętego w 1969 roku 
na lata 1971-85. Pierwszych sześć śmigłow-
ców (o numerach od 1001 do 1006) dostar-
czono do Polski w lipcu 1981 roku. Kolejne 
egzemplarze (o numerach od 1007 do 1012) 
pojawiły się w Darłowie dwa lata później. 
W związku z ich zakupem, przekształcono 
28. Eskadrę Ratowniczą MW w 16. Pułk 
Lotnictwa Specjalnego MW. Ogółem, zaku-
piono dwanaście śmigłowców w wersji PŁ 
(prod. 1980 i 1983) oraz cztery w wersji PS 
(prod. 1983). Dodatkowo, w 1990 roku doku-
piono kolejny śmigłowiec (w wersji PS).

kształcono oraz związano organizacyjnie 
wszystkie jednostki lotnictwa morskiego.

Na początku lat 90. wysłużone Mi-2RM 
zaczęły zastępować śmigłowce W-3 – produ-
kowane w PZL Świdnik – które stanowiły 
większego następcę Mi-2. W lipcu 1989 roku, 
do służby w ówczesnej 18. Eskadrze Lot-
nictwa Ratowniczo-Łącznikowego Marynarki 
Wojennej (stacjonującej w Gdyni-Babich 
Dołach) wszedł pierwszy śmigłowiec W-3 
Sokół (w wersji transportowej). Miesiąc później, 
do maszyny o numerze burtowym 0209 
dołączyła druga – również transportowa – 
z numerem 0304. Śmigłowce pochodziły 
z pierwszej i drugiej serii produkcyjnej. 

W kwietniu 1991 roku, śmigłowiec W-3 
(pilotowany przez kmdr. por. pil. Zbigniewa 
Smolarka) wylądował – po raz pierwszy – 
na pokładzie niszczyciela rakietowego 
ORP „Warszawa”. 

Po zebraniu doświadczeń z eksploatacji 
maszyn transportowych, w lipcu 1992 roku 
do służby w przeformowanej 18. Eskadrze 
Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego MW 
weszły pierwsze dwa śmigłowce ratownicze 
W-3RM Anakonda (o numerach burtowych 
0505 i 0506). Wcześniej, jedna z maszyn trzeciej 
serii produkcyjnej (pozostająca własnością 
zakładów w Świdniku) – o numerze 0411 – 
stała się prototypem tej wersji, wyposażonej 
w nadmuchiwane pływaki. W ramach serii 
powstały także – przyjęte do eksploatacji 
w 1993 roku – śmigłowce o numerach 0511 
i 0512. Ten ostatni uległ katastrofie w marcu 
1997 roku, w której śmierć poniosła cała, 
czteroosobowa załoga.

W czerwcu 1994 roku, na pokładzie holen-
derskiego okrętu zaopatrzeniowego „Zuider-
kruis” wylądował W-3RM, pilotowany przez 
kpt. mar. pil. Tadeusza Drybczewskiego. Było 
to pierwsze lądowanie polskiego śmigłowca 
na pokładzie okrętu, wykonane według pro-
cedur NATO. 

W 1996 roku, w sformowanej dwa lata 
wcześniej Brygadzie Lotnictwa Morskiego 
Marynarki Wojennej pojawił się śmigłowiec 
o numerze 0513, pozostający własnością 
przedsiębiorstwa Petrobaltic i eksploatowany 
przez lotników morskich na podstawie umów 
międzyresortowych. Wraz z ich wygaśnięciem, 
w 2015 roku śmigłowiec został zwrócony 
firmie. 

Kolejne maszyny, już w wersji WARM, 
lotnicy morscy otrzymali w 1998 roku 

Śmigłowiec zwalczania okrętów 
podwodnych Mi-4ME 

Śmigłowce SAR (wersja PS) wycofano ze 
służby w latach 2008-2010. Powstała pilna po-
trzeba przebudowania – do wersji ratowniczej – 
dwóch śmigłowców w wersji PŁ, co zrobiono 
w 2011 roku. Tak powstały – eksploatowane 
do dziś – Mi-14PŁ/R. W służbie pozostaje 
także osiem śmigłowców w wersji ZOP (PŁ). 

W czasie ponad 30-letniej służby, śmigłowce 
Mi-14PŁ wylatały tysiące godzin, potwier-
dzając swoją niezawodność i wysokie walory 
bojowe. W lipcu 2001 roku wzięły udział (po 
raz pierwszy) w manewrach morskich ze 
Stałym Zespołem Sił Morskich NATO na 
Atlantyku (STANAVFORLANT), w ramach 
ćwiczenia „Passex”. Doskonałe wyszkolenie 
załóg i duża wartość bojowa zostały wielo-
krotnie potwierdzone podczas krajowych 
ćwiczeń okrętowych grup zadaniowych oraz 
w trakcie ćwiczeń międzynarodowych. 

Niestety, w wyniku katastrof utracono dwa 
śmigłowce w wersji PŁ (1983 r. i 1994 r.) 
oraz dwa w wersji PS (1987 r. i 1988 r.).

Utworzenie Brygady 
Lotnictwa MW
Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, 

lotnictwo morskie przechodziło intensywny 
okres zmian organizacyjnych. W 1988 roku 
rozformowano 16. Pułk Lotnictwa Specjalnego 
Marynarki Wojennej w Darłowie, a w jego 
miejsce (po dwóch latach) sformowano 
40. Eskadrę Zwalczania Okrętów Podwod-
nych i Ratownictwa. Ostatecznym efektem 
zmian było utworzenie (w 1994 roku) związku 
taktycznego – Brygady Lotnictwa Morskiego 
Marynarki Wojennej. W jej ramach prze-

Śmigłowiec ratowniczy Mi-14 PS 
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(numer 0813) i w 1999 roku (numer 0815). 
Ostatni, najnowszy śmigłowiec tego typu 
(z numerem burtowym 0906) wszedł do 
służby w 2002 roku. 

Współczesność
Na początku 2014 roku, Inspektorat 

Uzbrojenia MON podpisał z zakładami lot-
niczymi PZL Świdnik umowę na moderniza-
cję śmigłowców lotnictwa morskiego typu W-3 
do jednolitej wersji ratowniczej. Rozpoczęto 
ją w kwietniu 2014 roku, od dwóch najstarszych 
śmigłowców – transportowych W-3T, zmienia-
jąc ich funkcję na ratowniczą. W wypadku 
tych maszyn, nie zdecydowano się na ingeren-
cję w strukturę płatowca i dodanie pływaków 
(takich, jakie mają późniejsze ratownicze 
Anakondy). 

Modernizacja wszystkich śmigłowców 
(noszących teraz oznaczenie W-3WARM) 
objęła: montaż głowicy FLIR (z kamerą termo-
wizyjną, kamerą światła widzialnego z zoomem 
i wskaźnikiem laserowym), montaż reflektora 
(tzw. szperacza) dużej mocy, montaż systemu 
identyfikacji jednostek pływających AIS 

ratowniczych i niemal 200 uratowanych 
osób. Śmigłowce W-3RM regularnie uczest-
niczą w ćwiczeniach krajowych i między-
narodowych. Ich załogi wielokrotnie reprezen-
towały lotnictwo MW w licznych pokazach 
lotniczych w kraju i za granicą. W lipcu 
1999 roku, w największych, międzynarodo-
wych pokazach lotniczych RIAT w Feirford 
(Wielka Brytania) lotnicy morscy po raz 
pierwszy wzięli udział jako przedstawiciele 
kraju członkowskiego NATO.

W latach 2001-2016 lotnictwo morskie 
eksploatowało dwa śmigłowce transportowe 
Mi-17. Śmigłowiec z numerem 5528 (podobnie 
jak jedna z Anakond) był używany na pod-
stawie porozumienia o współpracy między 
BLMW a spółką Petrobaltic (w 2014 roku 
został wycofany z eksploatacji). Druga 
maszyna tego typu (z numerem 0608) zakoń-
czyła służbę dwa lata później. 

Wraz z pozyskaniem z USA fregat rakieto-
wych typu Oliver Hazard Perry, rozpoczęła 
się era polskiego lotnictwa pokładowego. 
W sierpniu 2003 roku do służby (w składzie 
nowo sformowanego klucza śmigłowców 

NATO Maritime Group 1), uczestnicząc 
w operacji antyterrorystycznej na Morzu 
Śródziemnym pk. Active Endeavour. Kolejny, 
czwarty już raz, załoga i personel techniczny 
SH-2G uczestniczyły w składzie SNMG-1 
w pierwszej połowie 2019 roku. 

Czas służby śmigłowców typu Mi-14 
dobiega końca. Nowy rozdział historii lotnictwa 
śmigłowcowego MW otworzą AW-101. Będą 
wypełniać zadania ratownictwa morskiego 
(SAR) oraz bojowego ratownictwa (CSAR), 
a także zadania zwalczania okrętów pod-
wodnych. Pierwsze elementy polskich AW-101 
wyprodukowano w grudniu 2019 roku. 
Zgodnie z przyjętymi harmonogramami, cztery 
śmigłowce pojawią się w BLMW w 2022 roku.

Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił także 
rozpoczęcie dialogu technicznego w sprawie 
pozyskania wielozadaniowego morskiego 
śmigłowca pokładowego, który ma być na-
stępcą maszyn typu SH-2G.

Przez 60 lat eksploatacji, śmigłowce udo-
wodniły, że istnieje grupa zadań, do których 
są wprost stworzone. Z racji właściwości fizycz-
nych, idealnie nadają się do ratowania życia 

pokładowych) w 28. Eskadrze Lotniczej MW 
weszły 4 śmigłowce Kaman SH-2G Super 
Seasprite. W latach 2007-2011, śmigłowce  
zmodernizowano – przez przystosowanie do 
przenoszenia i odpalania lekkich torped POP 
typu MU90 Impact, dodanie odbiorników 
GPS i radiokompasu oraz uchwytów do 
montażu karabinów maszynowych typu PK. 
W styczniu 2005 roku śmigłowiec SH-2G 
(z załogą i personelem technicznym) wszedł – 
z fregatą rakietową ORP „Gen. K. Pułaski” – 
w skład zespołu SNMG-1 (ang. Standing 

oraz zmodernizowanie układu napędowego 
(przez dodanie cyfrowego systemu sterowa-
nia silnikami FADEC). Wszystkie maszyny 
otrzymały oświetlenie przystosowane do 
użycia gogli noktowizyjnych. Modernizacja 
tej grupy śmigłowców zakończyła się w paź-
dzierniku 2017 roku. Tymczasem, w drugiej 
połowie 2016 roku, podpisano – z zakładami 
lotniczymi PZL Świdnik – kolejną umowę na 
modernizację trzech najnowszych śmigłow-
ców lotnictwa morskiego. Jako ostatnia, 
modernizację przeszła najnowsza Anakonda 
(o numerze 0906). 

Obecny dorobek floty poszukiwawczo-
-ratowniczych Anakond to: ponad 24 tysiące 
godzin nalotu, udział w ponad 400 akcjach 

na morzu – co ich załogi udowodniły wielo-
krotnie, podejmując poszkodowanych z pokła-
dów okrętów i statków. Lotnicy morscy wzięli 
również czynny udział podczas pamiętnej po-
wodzi w 1997 roku, operując nad zalanym 
wodą Wrocławiem. Ważny wkład w obec-
ność wiropłatów nad Bałtykiem wniosły 
załogi polskich śmigłowców ZOP. 

Najmłodszy rodzaj lotnictwa morskiego – 
lotnictwo pokładowe – stanowi przykład, jak 
wyniesione ponad powierzchnię morza sen-
sory i efektory zwiększają możliwości bojowe 
okrętów, dla których śmigłowce stanowią 
oczy, uszy i pięść uderzeniową.

Śmigłowiec pokładowy ZOP 
Kaman SH-2G Super Seasprite
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dów opieki zdrowotnej w Trójmieście – obok 
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy w Gdańsku i Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny Tropikalnej w Gdyni – 
przeznaczonych do hospitalizacji pacjentów, 
u których zostanie zdiagnozowany wirus 
SARS-CoV-2. 

Obecna rola placówki wynika również z jej 
przygotowania do prowadzenia działań za-
równo w czasie pokoju jak i stanu zagrożenia. 
Jest jednym z ośmiu wiodących szpitali woj-
skowych, funkcjonujących w ramach tzw. obwo-
dów profilaktyczno-leczniczych. Monitorują 
one proces zabezpieczenia medycznego oraz 
osłony przeciwepidemicznej i epizootycznej sił 
zbrojnych. Zbierają także  dane i opracowują 
statystyki medyczne – na potrzeby placówek 
leczniczych oraz wykonywanych przez nie 
obowiązków podstawowych.

S Ł U Ż B A  W  S T A N I E  E P I D E M I I
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WWprowadzenie na terenie całego  

kraju – 14 marca – stanu za-
grożenia epidemicznego wią-
zało się z wyzwaniami, przed 

którymi stanęły jednostki morskiego rodzaju 
sił zbrojnych. Mierząc się z nimi, ściśle współ-
pracowano z pozostałymi rodzajami sił zbroj-
nych, administracją państwową i samorządami 
lokalnymi oraz innymi służbami mundurowymi. 
Realizując codzienne zadania, stosowano się 
do wprowadzonych obostrzeń – mających na 
celu zapewnienie bezpiecznego wykonywania 
obowiązków służbowych.

W pełnej gotowości 
Ważną rolę w walce z chorobą COVID-19 

(termin zakończenia stanu epidemii jest 
nieznany) odgrywa 7. Szpital Marynarki 
Wojennej im. kontradmirała prof. Wiesława 
Łasińskiego w Gdańsku. Jest to związane 
ze specyfiką Trójmiasta, jako portowego 
punktu przeładunkowego i tranzytowego. 
Może to nieść niebezpieczeństwo przeniesie-
nia choroby przez załogi cywilnych jednostek 
pływających, a także okrętów obcych bander. 

Gdańska placówka, dzięki przygotowaniu 
personelu medycznego oraz posiadanej infra-
strukturze, znajduje się w gronie trzech zakła-

Marynarka Wojenna od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – wywołującego chorobę 
COVID-19 – uczestniczy w działaniach mających na celu ograniczenie jego rozprzestrzeniania się. 
Podczas wykonywania zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa państwa na morzu, lądzie 
i w powietrzu zastosowano zaostrzone reżimy sanitarne. Marynarze oraz pracownicy wojska udzielili 
także istotnego wsparcia licznym społecznym inicjatywom oddolnym, pomagając lokalnym 
placówkom medycznym i opiekuńczym. Zdali ważny sprawdzian z solidarności i empatii.

Po ogłoszeniu – 20 marca – stanu epidemii, 
7. Szpital MW został przekształcony w jedno-
imienny szpital zakaźny. Wynikało to, m.in., 
z obowiązku wykonywania zadań z zakresu 
obronności i bezpieczeństwa państwa, realizo-
wanych przez samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej, nadzorowane przez Ministra 
Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze 
wojskowej służby zdrowia. Oznaczało to do-
stosowanie obowiązujących dotąd w placówce 
procedur, a także wdrożenie nowych – ukierun-
kowanych na opiekę nad pacjentami z po-
twierdzoną obecnością wirusa SARS-CoV-2, 
bądź z podejrzeniem zakażenia nim.

Pewne ograniczenia – związane z dotych-
czasową działalnością szpitala – wynikały 
z konieczności zapewnienia prawidłowego 
leczenia zarówno COVID-19 jak i chorób 
współistniejących. Jednocześnie, placówka 

Marynarze 
w walce z pandemią
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Personel szpitala – będący na pierwszej linii 
walki z COVID-19 – podkreśla, że jest 
wdzięczny instytucjom, firmom i osobom 
prywatnym, które teraz wspierają placówkę. 
Jest to dla nich dowód, że – realizując swoje 
obowiązki wobec społeczeństwa – również 
mogą liczyć na wsparcie z jego strony. Otrzy-
mują pomoc nie tylko w postaci darów, ale 
także w formie podziękowań – pisanych od 
serca – kierowanych do medyków, którzy ratują 
życie i zdrowie pacjentów w czasie epidemii. 

Krew ratująca życie
Szczególnym przejawem pomocy dla służby 

zdrowia były akcje honorowego oddawania 
krwi, w które zaangażowali się marynarze. 
Odpowiedzieli na apel Ministerstwa Zdrowia 
oraz Ministerstwa Obrony Narodowej o pomoc 
w uzupełnieniu zasobów tego cennego leku. 
Akcje krwiodawstwa zorganizowano zarówno 
w przygotowanych do tego przychodniach 
zdrowia jak i w mobilnych punktach poboru 
krwi. Wzięli w nich udział podchorążowie 
oraz kadra dydaktyczno-naukowa Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni, kadra oraz 
pracownicy gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów 
i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, 
a także elewi służby przygotowawczej – odby-
wający szkolenie w Punkcie Bazowania Hel 
i w 43. Batalionie Saperów w Rozewiu.

Dzięki tego typu inicjatywom, jest budowany 
w społeczeństwie pozytywny obraz osób 
służących i pracujących w Marynarce Wojen-
nej – podkreślił kmdr ppor. Waldemar Żyłów 
z Komendy Portu Wojennego Gdynia, który 
oddaje krew od ponad 26 lat. Jak sam zaznacza – 
robi to, by pomagać potrzebującym. Zachęca 

też inne osoby służące w wojsku do aktywnego 
wspierania tego typu akcji. Od 2015 roku jest 
prezesem Wojskowego Klubu Honorowych 
Dawców Krwi, działającego w KPW Gdynia. 
Do tej pory, w ramach działalności klubu, udało 
się zebrać ponad 1200 litrów krwi. Jego apele 
spotykają się z dużym odzewem, czego dowo-
dem jest blisko dwustu aktywnych członków 
klubu – zarówno kadry jak i pracowników 
wojska. Większość z nich honorowo oddaje 
krew regularnie, bez względu na sytuację.

Wieloletni i zasłużeni członkowie klubu 
promują ruch honorowego krwiodawstwa 
wśród kadry i pracowników, zachęcają także 
rodziny i znajomych do udziału w tej inicjaty-
wie. Jest bardzo dużo „pierwszorazowych” 
dawców, którzy – ze względu na panującą 
epidemię koronawirusa – zdecydowali się 
wspomóc w ten sposób służbę zdrowia – dodał 
kmdr ppor. Waldemar Żyłów. Zaznaczył także, 
że wiele osób robi to również indywidualnie – 
w rejonowych centrach krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa – Jeżeli ktoś naprawdę 
chce, to zawsze znajdzie czas na czynienie 
dobra. Z racji pełnionej funkcji w Rejonowej 
Radzie Honorowych Dawców Krwi w Gdyni, 
na co dzień współpracuje z Oddziałem Rejo-
nowym Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Gdyni i opiekuje się miejscowymi klubami – 
zarówno wojskowymi jak i cywilnymi. Dzięki 
zaangażowaniu ich członków, co roku w Gdyni 
honorowo jest oddawanych ponad 1100 litrów 
krwi – ponad połowę jej oddają żołnierze 
i pracownicy resortu obrony narodowej.

Poparcie dla idei honorowego krwiodaw-
stwa jest od lat silne we wszystkich rodzajach 
sił zbrojnych. Honorowi dawcy krwi służący 
i pracujący w Marynarce Wojennej mogą liczyć 
na przełożonych, którzy wspierają tego typu 
inicjatywy. Dowodem tego są – na przykład – 
akcje honorowego krwiodawstwa organizo-
wane na terenie Portu Wojennego Gdynia. 
Zabezpiecza je gdańskie Wojskowe Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które zaj-
muje się przechowywaniem krwi oraz zaopatry-
waniem w nią zakładów opieki zdrowotnej. 

była przygotowana do wykonywania zabiegów 
operacyjnych – w zakresie obejmującym od-
działy szpitalne i pracownie funkcjonujące 
przed przekształceniem placówki w jedno-
imienny szpital zakaźny.

Kierujący obecnie placówką kmdr por. dr 
n. med. Krzysztof Szabat pełni również funkcję 
komendanta VII Obwodu Profilaktyczno-
-Leczniczego, obejmującego obszar wojewódz-
twa pomorskiego i rozmieszczone na nim 
wojskowe zakłady opieki zdrowotnej. Sprawuje 
także nadzór merytoryczny nad jednostkami 
wojskowymi rozlokowanymi na terenie obwodu 
oraz organizuje w nich system opieki zdrowotnej.

Będąc placówką resortową, 7. Szpital MW 
udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz 
Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko-
-Lekarskiej oraz wypełnia obowiązki nałożone 
przez Ministra Obrony Narodowej. Działa 
zgodnie z tradycjami służby zdrowia MW, od-
wołując się do jej osiągnięć i dorobku. Dyspo-
nuje wykwalifikowanym personelem, który 
posiada doświadczenie zawodowe zdobyte 
także podczas służby na okrętach oraz poza 
granicami państwa. Placówka chce służyć jak 
najlepiej mieszkańcom Wybrzeża i ludziom 
morza, rozwijać się i zwiększać swój potencjał – 
w oparciu o nowoczesne metody leczenia.
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By zapewnić skuteczną pomoc w obliczu 
zagrożenia epidemicznego, decyzją Ministra 
Obrony Narodowej – 20 kwietnia – w każdym 
województwie utworzono Zespół Interwencji 
Kryzysowych, na bazie brygad obrony teryto-
rialnej oraz jednostek podległych Dowódcy 
Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Ich 
głównym zadaniem było wsparcie ewakuacji  
domów pomocy społecznej i przywracanie im 
zdolności do funkcjonowania. W ramach 
działań, pobierano wymazy do badań  
laboratoryjnych od pozostających w nich 
mieszkańców i członków personelu, a w razie 
konieczności – przewożono ich do wskaza-
nych placówek medycznych. 

Na Pomorzu Zespół Interwencji Kryzysowych 
został utworzony przez 3. Flotyllę Okrętów  
i 7. Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej 
im. kpt. mar. Adama Dedio. Jedną z akcji 
przeprowadzono w Domu Pomocy Społecz-
nej „Bryza” w Koleczkowie (26-27 kwietnia), 
gdzie wykryto wypadki zarażenia wirusem 
SARS-CoV-2. W tym celu Marynarka Wojenna 
wydzieliła Zespół Ewakuacji Medycznej,  
w skład którego weszli marynarze z Komendy 
Portu Wojennego Gdynia, Ośrodka Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego 
oraz 6. Ośrodka Radioelektronicznego. We 
współpracy z żołnierzami 7. PBOT sprawnie  
i bezpiecznie przeprowadzono ewakuację  
kilkudziesięciu osób do trójmiejskich szpitali, 
wyznaczonych do leczenia pacjentów choru-
jących na COVID-19.

S ł u ż b a  w  S t a n i e  e p i d e m i i

Współpraca 
w obliczu zagrożenia
Wykonując zadania w ramach systemu 

obrony państwa, jednostki morskiego rodzaju 
sił zbrojnych realizowały również określone 
przedsięwzięcia związane ze zwalczaniem  
zagrożenia epidemicznego. W związku z tym, 
podjęto (m.in.) współpracę z innymi rodzajami 
sił zbrojnych oraz służbami państwowymi. 
Mając na uwadze utrzymanie bezpieczeństwa 
na polskich obszarach morskich, wydzielone 
okręty gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu – koordy-
nowane przez Centrum Operacji Morskich- 
-Dowództwo Komponentu Morskiego –  
monitorowały żeglugę oraz wspierały osłonę 
morskiej granicy państwa, współpracując  
z jednostkami pływającymi Morskiego Od-
działu Straży Granicznej. 

Uczestniczono także w zabezpieczeniu  
lądowej granicy państwa i kontroli zaostrzo-
nych procedur dotyczących jej przekraczania. 
8. FOW współdziałała z 12. Szczecińską  
Dywizją Zmechanizowaną im. Bolesława 
Krzywoustego, zabezpieczając pobyt żołnierzy 
Wojsk Lądowych w obiektach Komendy Portu 
Wojennego Świnoujście (z funkcjonariuszami 
Straży Granicznej patrolowali oni tereny przy-
graniczne). Udostępniono także miejsce do 
przeglądu pojazdów wojskowych, dokonywa-
nia bieżących napraw i uzupełniania paliwa.

Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki 
Wojennej współdziałała ze służbą zdrowia – 
w ramach walki z rozprzestrzenianiem się 
epidemii – realizując zadania związane z bez-
pieczeństwem pacjentów oraz akcjami ratow-
niczymi i transportowymi. Utworzono (m.in.) 
dwuosobowe zespoły, których zadaniem było 
pobranie, zabezpieczenie i transport próbek  
z materiałem genetycznym (od osób przeby-
wających w hospicjach i innych placówkach 
opiekuńczych, wymagających regularnych 
badań) do specjalistycznego laboratorium,  
w którym były poddawane badaniu na obec-
ność wirusa SARS-CoV-2.

W prowadzonych przez Marynarkę Wojenną 
działaniach przeciwepidemicznych wzięli 
udział również podchorążowie Akademii  
Marynarki Wojennej w Gdyni. 21 marca  
w 7. PBOT rozpoczął pracę zespół złożony  
z 18 podchorążych. Członkowie grupy, przez 
trzy tygodnie, wykonywali obowiązki w ramach 
Dyżurnej Służby Operacyjnej oraz Zespołów 
Działań Przeciwkryzysowych. Wiązało się to 
(m.in.) z wykonywaniem zadań logistycznych 
i udziałem w odprawach służbowych. Zapew-
niali w ten sposób wsparcie i odciążali kadrę 
7. PBOT podczas jej codziennych zadań.

Pełniący służbę podchorążowie zaznaczyli, 
że wykonywane przez nich zadania umożliwiły 
sprawdzenie umiejętności i wiedzy nabytej  
podczas studiów – To była niecodzienna 
i wymagająca sytuacja, która stanowiła dla 
nas wyzwanie. Czuliśmy też, że w ten sposób 
robimy coś potrzebnego i pomagamy innym. 
Była to także lekcja działania pod presją  
oraz dobra okazja do zdobycia cennego  
doświadczenia i poznania funkcjonowania 
jednostki w sytuacji kryzysowej. Współpracując 
z kolegami z Wojsk Obrony Terytorialnej po-
kazaliśmy, że w sytuacji realnego zagrożenia 
jesteśmy przygotowani do skutecznego współ-
działania ze służbą zdrowia i zapewnienia 
bezpieczeństwa społeczeństwu – podkreślili 
podchorążowie.

Pomoc „wydrukowana”
W związku z decyzją Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego o zamknięciu szkół 
wyższych, ze względu na panującą epidemię, 
w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej 
wprowadzono tzw. nauczanie zdalne. Jedno-
cześnie, przez różne formy działalności  
dodatkowej – na przykład organizowanie  
konkursów online – uczelnia zachęcała do 
utrzymywania z nią stałego kontaktu. 

Mimo ograniczeń w funkcjonowaniu  
placówki, osoby z nią związane działały na 
rzecz potrzebujących dodatkowego wsparcia.  
W celu udzielenia pomocy lekarzom i pielęgniar-
kom, zainicjowano akcje angażujące studentów 
oraz kadrę dydaktyczną. Jedną z pierwszych 
tego typu inicjatyw było tworzenie przyłbic 
ochronnych przy użyciu drukarek 3D. Zapo-
czątkowała ją bsmt pchor. Dominika Mączka.  
Z racji zainteresowań badawczych, dotyczą-
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wyzwania przed nimi stoją. Jednakże, mogą 
liczyć na nasze wsparcie, a każda pomoc jest 
dla nich ważna – podkreśliła dobitnie bsmt 
pchor. Dominika Mączka, zaznaczając przy 
tym, że wspieranie szpitali i przychodni zdrowia 
ma dla niej – jak i dla wielu innych wolonta-
riuszy zaangażowanych w akcję – szczególne 
znaczenie. Widzieliśmy, jak ci ludzie ciężko 
pracują – w ekstremalnych, niebezpiecznych 
warunkach stanu epidemii. Realizując naszą 
inicjatywę, spotykaliśmy się z bardzo serdecz-
nym przyjęciem z ich strony. Warto pomagać.

Drukarki 3D były wykorzystywane także 
do produkcji tzw. przejściówek do masek 
ochronnych dla np. strażaków i stomatologów. 
Dzięki temu, maski zostały przygotowane do 
użycia filtrów HEPA (High Efficiency Parti-
culate Air), zapewniając dużo bezpieczniejsze 
warunki pracy. Do tej pory wyprodukowano 
około 200 sztuk takich przejściówek. 

W AMW przygotowano również – przy 
użyciu maszyn do szycia, po konsultacji 
z lekarzami – bawełniane, dwustronne maseczki 
ochronne (z dodatkową możliwością umiesz-
czenia w nich filtru). Przeznaczono je na po-
trzeby pracowników szpitali i innych placówek 
medycznych oraz aptek, a także mieszkańców 
Gdyni – którzy otrzymywali je za pośred-
nictwem lokalnych ośrodków pomocy społecz-
nej. Przedsięwzięciem kierowała Bożena 
Kamińska, specjalista w Katedrze Matematyki 
i Fizyki AMW. W krótkim czasie przygoto-
wano ponad 4500 maseczek, w dwóch 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

wariantach – uniwersalnym oraz dla dzieci 
(w mniejszym rozmiarze). 

Kadra dydaktyczna oraz podchorążowie 
Akademii Marynarki Wojennej zaangażowali 
się nie tylko w przygotowanie sprzętu dla 
placówek służby zdrowia walczących z epide-
mią, ale także zorganizowali zbiórki pieniędzy 
na jego zakup. Za zebrane środki pozyskano 
np. puszki sprayu przeciw parowaniu gogli 
i przyłbic ochronnych. Ponad 250 sztuk zostało 
rozdysponowanych do trójmiejskich szpitali 
oraz przychodni zdrowia. 

Kolejną inicjatywą była zbiórka używanych 
komputerów i laptopów, które przekazano po-
trzebującym dzieciom, aby w czasie epidemii 
mogły kontynuować naukę w ramach zdalnego 
nauczania. Zajmujący się również tą akcją 
kmdr por. rez. dr inż. Bogdan Szturomski 
podkreślił, że otrzymywany sprzęt był dosto-
sowywany do potrzeb uczniów przed jego 
przekazaniem. W związku z tym, instalowano 
w nim niezbędne oprogramowanie, a w nie-
których wypadkach wymieniono niesprawne 
podzespoły, aby mógł on pracować wydajniej. 
Na przykład, do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kosakowie przekazano ponad 
10 zestawów komputerowych i laptopów, które 
trafiły do młodzieży szkolnej. 

Dzięki przeprowadzonym akcjom udało się 
uczelni wspomóc działalność blisko sześć-
dziesięciu placówek medycznych i instytucji 
publicznych, z którymi nawiązano współpracę. 
Nie oznacza to zaprzestania prac, bowiem AMW 
jest otwarta na kolejne inicjatywy. Biorący 
udział w akcjach pomocowych wolontariusze 
są gotowi kontynuować swoją działalność.

Napływające podziękowania za niesioną 
pomoc zobowiązują i są powodem do dumy 
z tego, co wspólnie można było osiągnąć. 

Trudny czas zmagań z epidemią, to ważny 
egzamin dla Marynarki Wojennej – nie tylko 
z gotowości do działania w sytuacji kryzysowej, 
ale także ze zwykłego człowieczeństwa. 

cych wykorzystania druku 3D, zetknęła się 
z ogólnopolską inicjatywą „Drukarze dla 
szpitali”. Zwróciła się do Instytutu Budowy 
i Eksploatacji Okrętów AMW z pytaniem 
o możliwość jej wsparcia przez tworzenie 
w warsztacie środków ochronnych dla pracow-
ników służby zdrowia. Spotkała się z pozytyw-
nym odzewem, a akcja otrzymała wsparcie 
także ze strony władz uczelni. 

Zespół rozpoczął pracę 25 marca i przygo-
tował pierwszą partię, 70 sztuk, przyłbic 
ochronnych. W jego skład, oprócz inicjatorki 
akcji bsmt. pchor. Dominiki Mączki, wchodzili: 
kmdr por. rez. dr inż. Bogdan Szturomski, 
kmdr por. mgr inż. Krzysztof Świątek oraz 
st. chor. szt. mar. Piotr Baranowski. W związku 
z panującym wtedy dużym zapotrzebowaniem 
na tego rodzaju sprzęt, w AMW uruchomiono 
zbiórkę pieniędzy w celu pozyskania materia-
łów do dalszej pracy, którą wsparli pracownicy 
uczelni oraz studenci. Wypożyczono też kolejne 
drukarki 3D od innych instytucji i osób prywat-
nych. Niektóre osoby spoza AMW zaangażo-
wały się w tę akcję jako wolontariusze. 

Nasze funkcje często się zazębiały, ale pa-
nowała pełna współpraca i wzajemnie sobie 
pomagaliśmy – podkreślił kmdr por. rez. dr. 
inż. Bogdan Szturomski z Katedry Budowy 
Maszyn Okrętowych AMW. Akcja okazała 
się bardzo udaną. Było to o tyle ważne, że 
w związku z pandemią wiele osób musiało 
przerwać dotychczasowe – rutynowe obowiązki, 
co dla niektórych było trudne, szczególnie na 
początku. Dzięki takim inicjatywom pomoco-
wym, mogli się zaangażować w zrobienie 
czegoś dobrego dla innych.

Przyłbice ochronne podchorążowie składali 
w Laboratorium Podstaw Techniki AMW, 
w ramach realizowanej przez siebie praktyki. 
Zawiązano współpracę z firmami zewnętrz-
nymi, które dostarczały niektóre części – na 
przykład szyby do przyłbic. Uczelnia współ-
finansowała także materiały, z których były one 
wytwarzane. Do tej pory wyprodukowano ponad 
1200 sztuk przyłbic ochronnych, które przeka-
zano (m.in.) lekarzom i personelowi medycz-
nemu Szpitala Powiatowego w Kartuzach 
i 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Wśród nas są osoby mające w rodzinach 
pracowników służby zdrowia, dlatego dosko-
nale rozumiemy, z czym się oni mierzą i jakie 
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Akademicy nie zatrzymali się na 
samych rozważaniach i zawiązali 
redakcję. Obowiązki redaktora 
naczelnego pisma pełnił Stefan 

Frankowski, a Jerzy Kłossowski (będąc jego 
zastępcą) dbał o kwestie merytoryczne i wy-
dawnicze. Pozyskano autorów wśród szano-
wanych i doświadczonych oficerów. Ich 
wspólny wysiłek zaowocował wydaniem 
pierwszego numeru „Przeglądu Morskiego”, 
w grudniu 1928 roku. Publikacja była obszerna 
i zawierała niemal 20 tekstów, poświęconych 
różnorodnym zagadnieniom.

Misja
Wydawanie fachowego czasopisma mor-

skiego miało na celu szerzenie wiedzy 
specjalistycznej oraz wspomaganie procesu 
wszechstronnego kształcenia przyszłej kadry 
oficerskiej i marynarzy. Wiązało się także 
z dużą presją – na barkach redaktorów spo-

czywała wielka odpowiedzialność za wiary-
godność i rzetelność artykułów publikowanych 
w piśmie. Obecne pokolenie – wychowane 
w dobie powszechnego dostępu do zasobów 
Internetu – często nie wie, jak bardzo ograni-
czony był dostęp do źródeł informacji i facho-
wej wiedzy w tzw. czasach analogowych. 

Redakcja „Przeglądu Morskiego” chciała 
również, by był on nie tylko źródłem infor-
macji dla czytelników, ale także przestrzenią 
do dyskusji o kwestiach istotnych dla polskiej 
floty wojennej. Szef Kierownictwa Marynarki 
Wojennej kmdr Jerzy Świrski, we wstępie do 
pierwszego wydania pisma, podkreślił – 

Niech „Przegląd Morski” będzie punktem 
ambicji i honoru każdego oficera marynarki 
i posłuży do powszechnego rozważania, w celu 
wytknięcia prawidłowej drogi przy tworzeniu 
własnej, zdrowej, narodowej, silnej duchem 
i umysłem floty polskiej.

Szeroki wachlarz zagadnień
Czytelnik „Przeglądu Morskiego” miał 

możliwość poznać aktualności z czterech 
stron świata, zdobyć wiedzę – zarówno (na 
przykład) z zakresu  uzbrojenia okrętowego, 
nawigacji morskiej, obsługi i konserwacji 
maszyn okrętowych, logistyki oraz historii 
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Początki „Przeglądu Morskiego”
Kiełkująca w latach 20. ubiegłego wieku, polska flota wojenna potrzebowała fachowego 
tytułu prasowego, który byłby dla kadry źródłem wiedzy o świecie i marynarskim rzemiośle. 
Tak uważał komendant Szkoły Podchorążych MW w Toruniu kmdr por. Stefan Frankowski oraz 
jego podwładny – dyrektor naukowy szkoły kpt. mar. Jerzy Kłossowski. Pismo miało być także 
głosem oficerów morskich, docierającym do Warszawy i krańców II Rzeczpospolitej.

CZĘŚĆ 2

1. Absolwenci Szkoły Podchorążych MW, 
podczas wizyty na Zamku Królewskim w 

Warszawie (1938 rok).

2. Wystawa z okazji  zjazdu delegatów 
Ligi Morskiej i Kolonialnej. Pododdział 

marynarzy przed gmachem Dyrekcji 
Okręgowej PKP w Toruniu.

3. Marynarski zespół muzyczny
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dami pisowni. W czasopiśmie znajdziemy 
„o” kreskowane, długie „i” czy końcówki 
„em” – w wyrazach i miejscach, które mogą 
zdziwić współczesnego czytelnika. Znajdą 
się również słowa, nazwy i określenia, które 
niemal odeszły w zapomnienie lub zostały 
wyparte przez inne. To czyni tamte publikacje 
swoistymi kapsułami czasu, zawierającymi 
arcyciekawe relikty języka polskiego.

Pierwszy numer był pozbawiony reklam. 
Pojawiły się one w kolejnych wydaniach 
pisma. Fundusze na prowadzenie „Przeglądu 
Morskiego” pozyskiwano z przedpłat oraz 
dotacji Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Oficerowie mieli obowiązek prenumerowania 
tytułu, będącego organem prasowym ich broni. 
W latach 20. ubiegłego wieku zarobki w wojsku 
nie należały do wysokich – miesięczny żołd 
porucznika wynosił około 300 złotych, a puł-
kownika dwa razy tyle (warto dodać, że 
pokrywali oni z własnej kieszeni zakup 
umundurowania i części wyposażenia). Dla 
porównania, w 1928 roku warszawski robot-
nik zarabiał 100-150 złotych miesięcznie. 
Początkowa cena pisma wynosiła 4 złote 
(można było za to nabyć kilogram mięsa).

Nowy periodyk morski spotkał się z pozy-
tywnym przyjęciem. Do redakcji spływały 
liczne wyrazy poparcia, które opublikowano 
w „Przeglądzie Morskim”, w lutym 1929 roku. 
Listy gratulacyjne nadeszły (m.in.) z gabinetu 
Ministra Spraw Wojskowych oraz Ministra 
Przemysłu i Handlu. Komisarz generalny RP 
w Wolnym Mieście Gdańsku Henryk Stras-

burger powitał z zadowoleniem nowy 
miesięcznik – Zgadzam się zupełnie 
z przewodnią myślą Panów, że infor-
mowanie oraz chęć zainteresowania 
szerokiego ogółu kwestjami naszej 
Marynarki Wojennej oraz jej historji, 
jest bardzo aktualna i godna pod 
każdym względem poparcia i pomocy. 
Dziękuję za przesłany mi pierwszy 
egzemplarz „Przeglądu Morskiego”. 
Gratulacje redakcji przekazał także 
wiceadm. w st. spocz. Kazimierz 

Porębski – (...) Cieszę się szczerze z inicjatywy 
i roli Kierownictwa Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej w poczynaniu tak 
poważnym i na czasie. W związku z tem życzę 
Redakcji „Przeglądu Morskiego” istotnego 
i szybkiego powodzenia w osiągnięciu zakre-
ślonych w programie celów, czem niezawodnie 
Redakcja rzetelnie przysłuży się Ojczyźnie 
wzgl. Jej sile zbrojnej Morskiej.

Swoją aprobatą dali oni redakcji zielone 
światło do dalszego wydawania i rozwoju 
„Przeglądu Morskiego”.

floty jak i tematów im współczesnych – 
o zmianach technologicznych oraz społecz-
nych i kulturowych. 

W pierwszym numerze znalazł się artykuł 
poświęcony początkom toruńskiej Szkoły 
Podchorążych MW – autorstwa kmdr. por.
Stefana Frankowskiego. W tekście wspomina 
wyzwania i trudności związane ze stawia-
niem fundamentów pod edukację morską 
w Polsce – Staraniem kierownictwa szkoły 
został wyszukany i uzyskany piękny lokal na 
ulicy Fredry 12, będący poprzednio kasynem 
niemieckiego garnizonu, obecnie własnością 
miasta i mieszkaniem Pana Wojewody 
Pomorskiego. (…) Wielkie trudności szkoła 
napotkała w układaniu programów, jak 
i w wyszukaniu odpowiedniego personelu 
profesorskiego. (…) Pierwszy rok szkolny 
1921-22 polegał więcej na improwizacji – 
Szkoła w owym czasie nie posiadała pod-
ręczników i odczuwała wielkie braki mater-
jalne, które nie wszystkie mogły być usunięte, 
bo wymagały materjału nie znajdującego się 
w kraju. Oprócz tego system dojazdów na 
wykłady nie zawsze zezwalał na przeprowa-
dzenia w całości naszkicowanego programu. 
Praktyczne szkolenie napotkało również na 
wielkie trudności, powodowane temi samemi 
co w szkole brakami, w dodatku nie uregulo-
wane jeszcze życie Floty nie sprzyjało 
warunkom szkolenia. 

Jerzy Kłossowski przygotował artykuł 
o zjawisku i skali „wychodźstwa polskiego”, 
w oparciu o dane „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego” – Utrwalając swój 
byt wewnętrzny, zmartwychwstałe 
państwo polskie jednocześnie coraz 
bardziej angażuje się w czynnej 
polityce zagranicznej. Jest to natu-
ralne zjawisko, że czem silniejszem 
staje się państwo wewnątrz, tem 
silniej zaczyna promieniować na 
zewnątrz. (…) Obecnie poza grani-
cami Polski żyje około 8 miljonów 
Polaków. Rozrzut ośrodków emi-
gracji polskiej jest znaczny, bo 
obejmuje nie tylko szereg państw europej-
skich, lecz całą Amerykę i Australję. Przed 
państwem z jednej strony, a przed społeczeń-
stwem z drugiej strony – leżą poważne obo-
wiązki wobec rodzimej emigracji. Przyrost 
ludności, rozumnie wykorzystany przez pań-
stwo, jest dobrodziejstwem dla niego, bo ze 
wzrostem ludności idzie w parze możliwość 
potęgi tak w sensie politycznym, jak i ekono-
micznym. (…) Obecnie ta ludność liczy prze-
szło 30 miljonów, a już jest ciasno (nie pod 
względem braku miejsca, a pod względem moż-
ności zarobkowania). Co będzie, gdy ta lud-
ność osiągnie cyfrę 40-tu miljonów lub wię-
cej? (…) Obecnie możemy tylko marzyć o tak 
szerokich perspektywach, bo jeszcze nie 
ukończyliśmy pierwszego aktu swego programu 
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wojennych – niemieckiej oraz radzieckiej, 
reportaż z przeglądu francuskiej floty w porcie 
La Havre, zasady zaprowiantowania okrętów 
wojennych, ilustrowany poradnik dotyczący 
zasad celowania na okręcie i doboru odpo-
wiednich celowników oraz krótkie opowia-
danie (o dramatycznych, ostatnich chwilach 
fikcyjnego okrętu ORP „Gniew” i jego załogi). 
Swoje teksty opublikowł również kmdr ppor. 
Włodzimierz Steyer oraz kpt. mar. Tadeusz 
Stoklasa (późniejszy dyrektor Szkoły Pod-
chorążych MW). 

Periodyk MW pojawił się w latach sprzed 
powszechnej reformy języka polskiego, 
wprowadzonej w 1936 roku. Stąd specyficz-
na, trochę już zapomniana, polszczyzna – 
giętka i kwiecista, ale z trochę innymi zasa-

dziejowego i kulturalnego. Zaledwie osiągamy 
konsolidację wewnętrzną, lecz jednocześnie 
nie zawadzi rozszerzyć horyzonty naszej 
myśli państwowo-twórczej.

W numerze znalazły się także: artykuły 
dotyczące budowy okrętów oraz analizy 
potencjałów zagranicznych marynarek 

Wiesz o tem znakomicie, czytelniku złoty,
Że nic na świecie zrobić nie można bez floty,

Fakt to bardzo znamienny i powszechnie znany:
Jedynym wrogiem floty są tylko… bałwany.

HUMORYSTYCZNA RYMOWANKA, 
AUTORSTWA JULIANA EJSMONDA, Z OKŁADKI PIERWSZEGO 

WYDANIA „PRZEGLĄDU MORSKIEGO”.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

W artykule wykorzystano prace byłego redaktora 
naczelnego „Przeglądu Morskiego” (1995-2003)
kmdr. por. w st. spocz. Waltera Patera.

Okładka „Przeglądu Morskiego” 
nr 28/1931. Zdjęcie przedstawia 

kontrtorpedowiec (niszczyciel) 
na tzw. martwej fali
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Współcześnie Gdańsk i – równo-
ważna mu – Gdynia odgrywają 
nadrzędną rolę, jako porty 
południowego Bałtyku. Historia 

jednak nieco szerzej zauważa miasta i osady 
regionu – jako wiodące porty i twierdze 
obronne w czasach zamierzchłych.

Dawna twierdza i port
Historycznym miastem – ikoną Zatoki 

Gdańskiej – jest Puck, który w czasach niż-
szej kultury technicznej odgrywał pierwszo-
planową rolę jako port morski. Umiejscowiony 
w tzw. rogu Zatoki Puckiej (zawierającej się 
w obszarze Zatoki Gdańskiej), jest osłonięty 
od fal otwartego morza nie tylko Półwyspem 
Helskim, ale także szczególnym układem dna 
Zatoki Puckiej – obfitującego w mielizny. 
Wody zatoki, choć płytkie, nie stanowiły 
przeszkody dla niewielkich statków i okrętów 
średniowiecznych, a nawet tych z początku 
XX wieku. W Pucku bazowały także wodno-
samoloty, dla których spokojne wody zatoki 
pełniły rolę lądowiska. W tym mieście, 10 lutego 

1920 roku, gen. Józef Haller dokonał zaślubin 
Polski z morzem – co upamiętnia obelisk, 
znajdujący się przy prawej główce puckiego 
portu rybackiego. 

Warto wspomnieć również o Pucku, jako 
twierdzy obronnej – do dziś są zachowane 
(położone w sąsiedztwie portu rybackiego) 
ruiny zamku z przełomu XIV i XV wieku. 
W trakcie tzw. potopu szwedzkiego (w latach 
1655-1660) fortyfikacja odparła trzy oblęże-
nia Szwedów. Dopiero w kolejnym wieku 
zaczęła tracić na znaczeniu.  

Średniowieczne forty 
Półwyspu Helskiego
Pomysłodawcą utworzenia infrastruktury 

obronnej u nasady Półwyspu Helskiego był 
król Władysław IV Waza, syn Zygmunta III 
Wazy. Pierwsze inwestycje obronne rozpoczęto 
w 1635 roku. Tak powstało – nazwane na 
cześć króla – Władysławowo, jako twierdza 

zasadnicza z portem drewnianym, zlokalizo-
wanym w rejonie dzisiejszych Chałup. Poło-
żone 6 km dalej na wschód Kazimierzowo 
(na terenie obecnych Kuźnic) pełniło rolę 
obiektu pomocniczego. 

Na terenie współczesnego Władysławowa 
stwierdzono również ślady budownictwa 
obronnego, w postaci dwóch szańców ziem-
nych (położonych w odległości kilkuset metrów 
od siebie), które od zachodu strzegły głównej 
twierdzy i portu. 

Twierdza Władysławowo, jako fortyfikacja 
bastionowa w kształcie nieregularnego wielo-
boku, była wzorowana na rozwiązaniach 
holenderskich. Ten morski naród, znany z hydro-
techniki w rejonie Żuław Wiślanych, istotnie 
zaznaczył swoją kulturę techniczną. Całość 
twierdzy Władysławowo była wzmocniona 
palisadą i otoczona fosą, jednakże do naszych 
czasów nie zachowały się żadne pozostałości 
z tamtego okresu.
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Infrastruktura obronna 
rejonu Zatoki Gdańskiej
Od wieków stanowi północne wrota do ziem polskich – chociaż rejon ten (epizodycznie) pozostawał 
w rękach Prusaków. Jej umocnienia stanowią istotny element infrastruktury i krajobrazu. Kluczową 
rolę tych ziem wyznacza nie tylko wybrzeże morskie – z dogodnymi warunkami do budowy portów. 
Rolę gospodarczą i militarną Zatoki Gdańskiej kreuje – od zarania dziejów – Wisła, stanowiąca 
historycznie ważną oś handlową, na przybliżonej linii północ – południe.

1. Najlepiej uzbrojony i największy 
z obiektów Ośrodka Oporu Jastarnia –
ciężki schron bojowy klasy D „Sabała”.

2. Ciężki schron bojowy klasy D „Sęp” –
Ośrodek Oporu Jastarnia. W czasie 
II wojny światowej stał na wydmie, 

obecnie stoi na plaży morskiej Jastarni 
i jest swobodnie dostępny dla każdego

CZĘŚĆ 1
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kacji polowych (okopy, wały ziemne, schrony 
drewniano-ziemne) – składały się (m.in.) 
ciężkie karabiny maszynowe i ręczne karabiny 
maszynowe. Zadaniem zespołu obronnego 
było przyjęcie pierwszego ataku przeciwnika 
i wytrącenie mu z rąk argumentu zaskoczenia. 
Obecnie infrastruktura Westerplatte – w dużym 
stopniu kompletna – jest udostępniona do 
zwiedzania. Bohaterską obronę Westerplatte 
(we wrześniu 1939 roku) upamiętniono – 
w 1966 roku – pomnikiem o wysokości 25 m.  

Ośrodek Oporu Jastarnia
W kwietniu 1939 roku podjęto decyzję 

o budowie umocnień po zachodniej stronie 
Jastarni. Rejon Umocniony Hel – ze swoimi 
bateriami dział, a zwłaszcza nowoczesną 
baterią nr 31 im. Heliodora Laskowskiego, 
wyposażoną w 4 armaty kal. 152,4 mm – 
wymagał ochrony od strony lądu. Projekt 
obejmował dwie linie obrony (z czterema 
ciężkimi schronami bojowymi w I linii obrony 
i czterema lekkimi w II linii obrony). W pięcio-
stopniowej klasyfikacji odporności (według 
polskiej instrukcji saperskiej z 17 kwietnia 
1939 roku) schronom I linii obrony przyznano 
klasę „D” – co oznacza, że miały wytrzymać 
pojedyncze trafienia pociskami kal. 220 mm 
i wielokrotne trafienia pociskami kal. 155 mm. 
Klasę „C” przyznano schronom II linii obrony, 
które miały (zgodnie z projektem) wytrzymać 
pojedyncze trafienia pociskami kal. 155 mm 
i wielokrotne trafienia pociskami kal. 105 mm.

Prace rozpoczęto w maju 1939 roku, a plano-
wano zakończyć jesienią. Do wybuchu wojny 
ukończono całą I linię schronów oraz jeden 
schron II linii. Na kompleks obronny składały 

Wisłoujście
Potrzeba ochrony Gdańska, zarówno z morza 

jak i z lądu, stała się przyczyną budowy twierdzy 
Wisłoujście. W 1482 roku wzniesiono cylindrycz-
ną wieżę o wysokości 20 m, a w 1562 roku 
otoczono ją (posiadającym trzy kondygnacje) 
murowanym budynkiem obronnym w kształ-
cie wieńca. Dolna kondygnacja mieściła po-
mieszczenia załogi, w środkowej umieszczono 
12 armat, a w najwyższej – 16 armat. Twierdzę 
sukcesywnie rozbudowywano – o kolejne szańce 
i bastiony – aż do 1811 roku, czyli do czasów 
napoleońskich. Obecnie w pełni zachowaną 
twierdzę można zwiedzać – zarówno z lądu 
jak i z wody, opłynąć jachtem, a nawet zacumo-
wać w przystani obok niej. 

Westerplatte
Niewielki półwysep Westerplatte, położony 

w sąsiedztwie twierdzy Wisłoujście, zazna-
czył swój potencjał obronny w XVIII wieku. 
Fortyfikowanie Westerplatte – w cztery ziemne 
szańce, z których dwa uzbrojono w artylerię – 
zainicjowali (podczas zaborów) Prusacy. 
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o grubości 0,35 m. Stropy wzmocniono szynami 
kolejowymi. Niezbyt grube, ale bardzo wy-
trzymałe ściany budynków wykonano ze 
zbrojonego betonu. 

Na uzbrojenie kompleksu – otoczonego 
zewnętrznym pierścieniem siedmiu fortyfi-

W 1933 roku rozpoczęto wznoszenie pięciu 
wartowni wokół nowo powstających koszar. 
Obiekty te nie miały widocznego charakteru 
schronów, jednak schrony (w liczbie sześciu) 
ukryto i zamaskowano. Główny schron miał 
betonowe ściany o grubości 0,5 m i strop 

W latach 40. XIX wieku rozpoczęto budowę 
czterech baterii nadbrzeżnych – z magazy-
nem prochowym (chronionym od strony morza 
wałem), który (z czasem) wzmocniono stro-
pem betonowym. Na początku XX wieku 
rozbudowano fortyfikację, wznosząc dwu-
kondygnacyjny schron dla dowódcy gdań-
skiej artylerii nadbrzeżnej. 

W latach 30. XX wieku, w wyniku rosnącego 
napięcia polsko-niemieckiego, postanowiono 
lekko ufortyfikować – strategicznie ważną 

Wartownia nr 1 na Westerplatte – jedna 
z sześciu wartowni zbudowanych 

w latach 30. XX w. Dzięki przesunięciu 
w 1967 roku, uniknęła rozbiórki

Twierdza Wisłoujście. Obiekt, otoczony 
kanałami Martwej Wisły, stanowi 

idealne miejsce dla turysty wodnego, 
ponieważ mieści się tu marina, gdzie 

można zacumować

Stanowisko ciężkiego karabinu 
maszynowego kal. 7,92 mm wz. 30.

Broń polskiej produkcji, będąca 
modyfikacją amerykańskiego 

Browninga M1917A1 

dla Polski – Wojskową Składnicę Tranzytową 
na Westerplatte. Koncepcja obrony placówki jest 
przypisywana ówczesnemu szefowi Wydziału 
Fortyfikacji w Departamencie Budownictwa 
Ministerstwa Spraw Wojskowych ppłk. sap. 
Józefowi Siłakowskiemu oraz autorowi planów 
kpt. inż. Mieczysławowi Kruszewskiemu. 
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się także elementy infrastruktury – transzeje, 
zasieki i przeszkody przeciwpancerne. Schrony 
rozmieszczono stosownie do przebiegu drogi 
i linii kolejowej, wykorzystując ukształt-
owanie terenu. Teren nad Zatoką Gdańską 
oraz linię kolejową zabezpieczały schrony 
„Sokół” i „Sabała”. Schrony „Saratoga” 
i „Sęp” umieszczono między morzem a drogą. 
„Saratoga” zabezpieczał drogę, a „Sęp” bronił 
dostępu od strony plaży. 

Schron bojowy „Sokół” – ze względu na 
newralgiczne położenie – otrzymał ściany, 
których grubość wynosiła 1,25-3,3 m, a strop 
1,8-2 m. Jego załoga liczyła 12 żołnierzy, 
uzbrojonych w dwa ciężkie karabiny maszy-

Odległy o około 170 m na północ od „Sokoła” 
schron „Sabała” – położony centralnie między 
drogą a linią kolejową – był najlepiej uzbrojo-
ny i największy. Jego zadaniem była obrona 
drogi głównej i drogi leśnej oraz linii kolejo-
wej. Grubość ścian schronu wynosiła od 1 m 
do 2,2 m, a grubość stropu 1,5-1,75 m. W kopule 
pancernej schronu planowano umieścić ar-
matę kal. 37 mm – jednak do wybuchu wojny 
nie udało się jej pozyskać (kopuły także), 
więc miejsce dla niej przeznaczone zabetono-

wano. „Sabała” liczył 20 żołnierzy załogi 
i posiadał pomieszczenie dowódcy Ośrodka 
Oporu Jastarnia. W skład uzbrojenia schronu 
wchodziły trzy ciężkie karabiny maszynowe 
(jeden w kopule pancernej, dwa w strzelnicach 
tradytorowych) i ręczne karabiny maszynowe. 

Kolejny schron I linii obrony – „Saratoga” 
(położony około 150 m na północny wschód 

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl

Wnętrze wartowni nr 1 na Westerplatte, 
z widocznym ciężkim karabinem 
maszynowym kal. 7,92 mm wz. 30, 
na podstawie szynowej

Kopuła pancerna (o grubości 18 cm) 
ciężkiego schronu bojowego „Sęp”, 

przeznaczona do ckm-u. Drugiej kopuły 
(do armaty kal. 37 mm) nie pozyskano 

Na dachu ciężkiego schronu bojowego 
klasy D „Sabała” widoczna (po lewej 

stronie) kopuła pancerna, będąca 
stanowiskiem ckm-u. Otwór do kopuły 
z armatą kal. 37 mm zabetonowano

nowe (jeden znajdował się w kopule pancernej 
o grubości 18 cm, wystającej poza obrys dachu, 
a drugi – w strzelnicy tradytorowej, niewidocz-
nej dla przeciwnika, z której można było pro-
wadzić ogień boczny, kryjący przedpole lub 
międzypole sąsiednich obiektów. W uzbrojeniu 
schronu były także ręczne karabiny maszynowe 
i wyrzutnie granatów ręcznych.

od „Sabały”) miał (z „Sabałą”) bronić drogi 
utwardzonej. Położony za terenem podmokłym, 
niedostępny dla wojsk zmotoryzowanych 
i niewidoczny od strony morza, miał najcieńsze 
ściany, których grubość wynosiła 1-1,8 m 

i stropy grubości 1,4 m. Załoga i uzbrojenie 
były identyczne jak w schronie „Sokół”. 

„Sęp” – czwarty z ciężkich schronów I linii 
obrony, stojący dziś na plaży – został wpaso-
wany w wydmę nad brzegiem morza, w odleg-
łości ponad 20 m od „Saratogi”. Podobnie jak 
„Sabała”, miał (według projektu) być wypo-
sażony w armatę w pancernej kopule – ani 
armaty, ani kopuły nie udało się pozyskać. 
Pozostałego otworu nie zaślepiono (jak 
w „Sabale”), lecz wykorzystano jako punkt 
obserwacyjny, mając na uwadze dogodne do 
tego celu położenie schronu. Ze względu na 
zagrożenie ostrzałem ciężkiej artylerii okrę-
towej, „Sęp” ma mocną konstrukcję. Jego 
ściany są grubości 1,25-3,5 m, a strop – 1,6 m. 
Załoga liczyła 14 żołnierzy i była uzbrojona 
w dwa ciężkie karabiny maszynowe (jeden 
w kopule pancernej) oraz w moździerz (którego 
użycie wymagało wyniesienia go na stanowi-
sko ogniowe na zewnątrz schronu).

W odległości 250 m od I linii obrony za-
projektowano II linię obrony. Z całego projektu 
zbudowano tylko jeden schron, w sąsiedztwie 
linii kolejowej (bronił linii kolejowej i plaży 
od strony Zatoki Gdańskiej). Był uzbrojony 
w jeden ciężki karabin maszynowy (w strzel-
nicy tradytorowej) oraz w ręczne karabiny 
maszynowe. Wylano fundamenty pod dwa 
schrony, a budowy czwartego nie rozpoczęto. 

Obecnie, kompleks obronny na Helu jest 
w dobrym stanie, a po renowacji (w 2005 roku) 
został udostępniony do zwiedzania, jako 
Skansen Fortyfikacji II Rzeczypospolitej 
im. kadm. Włodzimierza Steyera.

*   *   *
Na przykładzie lekkich umocnień dawnej 

polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej 
na Westerplatte oraz ciężkich umocnień 
Ośrodka Oporu Jastarnia doskonale widać 
znaczne zaangażowanie ówczesnych władz 
w umocnienie istotnych miejsc rejonu Zatoki 
Gdańskiej, a także polską myśl techniczną 
oraz sztukę budowania fortyfikacji. Polskie 
budowle obronne tamtego okresu, chociaż 
lżejsze i słabiej opancerzone od podobnych 
fortyfikacji niemieckich, skutecznie stawiły 
czoła najeźdźcy we wrześniu i październiku 
1939 roku. Po zakończeniu walk na Wybrzeżu, 
Niemcy przejęli polskie fortyfikacje i stano-
wiska artylerii nadbrzeżnej. 
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Uratujmy 
armaty 
z ORP „Gryf”

Ze smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

kmdr. por. rez. Krzesława Kowalskiego

koledzy z 206. Węzła Łączności

Cześć Jego Pamięci!

Panu kmdr. ppor. Łukaszowi Daszewskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

OJCA

składają koleżanki i koledzy
z Inspektoratu Marynarki Wojennej

Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni zwraca 
się do miłośników tradycji 
polskiego oręża na morzu 

o wsparcie finansowe 
w staraniach, by 

przywrócić do dawnej 
świetności historyczne 

armaty z przedwojennego 
stawiacza min ORP „Gryf”.

Dwudziałowe stanowisko armat 
kal. 120 mm L/50 wz. 34/36 Bofors 
jest jednym z najcenniejszych zabyt-

ków ekspozycji plenerowej Muzeum MW. 
Stawiacz min ORP „Gryf” był najwięk-

szym okrętem przedwojennej Marynarki 

Wojennej. Zbudowano go we francuskiej stoczni 
Chantiers et Ateliers Augustin Normand. Biało-
-czerwona bandera załopotała na nim 27 lutego 
1938 roku, w Hawrze. Tydzień później, okręt 
został uroczyście powitany w Gdyni. We 
wrześniu 1939 roku jego artyleria stoczyła 
zacięty bój z niemieckimi samolotami i dwoma 
niszczycielami typu Leberecht Maass.

Na stan muzealnych armat, obok uszkodzeń 
wojennych, duży wpływ miały lata oddziały-

wania wody morskiej, po wyholowaniu wraku 
na Zatokę Pucką. Ponadto, aż do połowy lat 50. 
ubiegłego wieku był on obrzucany bombami – 
stanowiąc ćwiczebny cel dla lotnictwa. 

Spośród zamówionych w Szwecji 8 dwu-
działowych stanowisk oraz 4 jednodziałowych 
(stanowiły uzbrojenie również niszczycieli 
typu Grom) zachowało się jedynie dwudziałowe 
stanowisko w gdyńskim muzeum oraz jedno-
działowe w Muzeum WP (także z ORP „Gryf”). 

Armaty – od lat eksponowane w plenerze 
i narażone na wpływ warunków atmosferycz-
nych – wymagają kompleksowej konserwacji. 
Niestety, pełna realizacja prac konserwator-
skich obecnie przekracza możliwości budżetu 
Muzeum MW.

*     *     *
Chętnych darczyńców zapraszamy do 

udziału w zbiórce internetowej pod adresem:
https://pomagam.pl/c4ctbd6k

Rodzinie Pani Joanny Wolff-Wierszyło 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 
w trudnych chwilach po śmierci

ukochanej osoby

składa kadra i pracownicy 
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej

Pani Monice Konkol
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składa kadra i pracownicy
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
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W trakcie ostatecznej rozprawy 
z „Bismarckiem”, Royal Navy 
najbardziej liczyła na swój naj-
silniejszy (jak sądzono) pan-

cernik – HMS „Rodney”. Był to okręt należący 
do liczącego dwie jednostki typu Nelson. Ich 
projekt powstał na początku lat 20. XX wieku, 
w warunkach ograniczeń narzuconych przez 
rozbrojeniowy traktat waszyngtoński. Mimo 
limitu wyporności, wynoszącego 35 tys. ton, 
były to (w swoim czasie) pierwsze i – w gruncie 
rzeczy – jedyne na świecie okręty liniowe wy-
budowane bezpośrednio na bazie doświad-
czeń zebranych podczas I wojny światowej. 
Jednocześnie, były najbardziej niezwykłymi 

pancernikami w historii, a to za sprawą artylerii 
głównej – zgrupowanej w całości na dziobie 
(aż w trzech, trójdziałowych, solidnie opan-
cerzonych wieżach). Taki układ uzbrojenia 
gwarantował szereg korzyści. Przede wszystkim, 
ograniczał długość cytadeli pancernej – co 
z kolei umożliwiało jej pogrubienie. Posiadał 
także ogromną projekcję siły w sektorze dzio-
bowym i burtowym, co bardzo odpowiadało 
Anglikom (przy zakładanej przez nich taktyce 
boju pościgowego). Ponadto, skoncentrowanie 
uzbrojenia w jednym punkcie umożliwiało 
skuteczniejsze kierowanie ogniem. 

Było to jednak tylko założenie teoretyczne, 
podobnie jak (pozornie) potężne opancerzenie – 

oparte na amerykańskim systemie „all or 
nothing” („wszystko albo nic”). Wychylony 
na zewnątrz, o kąt 18 stopni (według 
niektórych źródeł, wartość ta dotyczy oryginal-
nego projektu krążowników liniowych G-3, 
a jednostki typu Nelson – z przyczyn czysto 
technicznych – miały aż 22-stopniowy kąt 
wychylenia pasa burtowego), pancerz burtowy 
miał grubość 358 mm (na dolnym krańcu 
płyty 330 mm), a przykrywający go główny 
pokład pancerny – 76 mm (nad magazynami 
amunicji aż 160 mm). Sporo dobrego można 
też powiedzieć o burtowym systemie ochrony 
podwodnej części kadłuba. Polegał on (m.in.) 
na przemiennie wypełnianych cieczą i powie-

Pozbawiając „Bismarcka” zdolności do swobodnego manewrowania, Anglicy zyskali 
niepowtarzalną okazję do ostatecznej rozprawy z „dumą Kriegsmarine”, a także dokonania 
upragnionej zemsty za pechową utratę krążownika liniowego HMS „Hood”. Egzekutorami 
niemieckiej jednostki miały być pancerniki HMS „King George V” i HMS „Rodney”. Obaj główni 
uczestnicy przyszłego artyleryjskiego spektaklu byli bardzo dobrze opancerzeni i uzbrojeni. 
Nie mogło być więc mowy o powtórce dramatu starego „Hooda”. Dodatkowo, wsparcia okrętom 
liniowym udzieliły dwa krążowniki ciężkie – HMS „Norfolk” i HMS „Dorsetshire”.

1. Brytyjski okręt liniowy 
HMS „King George V”, 

po modernizacji w 1945 roku.

2. HMS „Nelson” (bliźniacza 
jednostka „Rodney'a”), dwa pancerniki 
typu Queen Elizabeth i dwa krążowniki 

ciężkie typu London na wodach 
Spithead – podczas Fleet Review 

20 maja 1937 roku

CZĘŚĆ 6

ORP „Piorun” 
kontra „Bismarck”
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tzw. „pociskami nurkującymi” (właśnie takim 
pociskiem został trafiony HMS „Prince 
of Wales”, podczas pierwszego starcia 
z „Bismarckiem”. Na szczęście Brytyjczyków, 
zapalnik pocisku nie zadziałał i nie doszło 
do eksplozji).

Na tym tle dość przeciętnie prezentował się 
pancerz poziomy. Pokład ochronny był tylko 
jeden (główny pokład pancerny), ale za to miał 
przyzwoitą grubość (124-149 mm) i wykonano 
go z ulepszonego cieplnie pancerza typu NCA 

(Non-Cemented Armor). Tym samym brako-
wało warstwy zabezpieczającej wnętrze 
kadłuba przed odłamkami pancerza, które 
mogłyby się oderwać od głównego pokładu 
ochronnego (tzw. „plunging fire”), w wypadku 
uderzenia pocisku stromotorowego lub ciężkiej 
bomby przeciwpancernej.

Potężne opancerzenie (jedno z najlepszych 
w całej historii okrętów liniowych) nie wpły-
nęło negatywnie na prędkość maksymalną. 
Jednostki typu King George V bez trudu roz-
wijały i utrzymywały 28 węzłów. 
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bojowej 42914 ton (wyporność standardowa – 
38641 ton) okręty charakteryzowało bardzo 
dobre opancerzenie pionowe, w systemie „all 
or nothing”. Wysoki pas burtowy osłonięto 
najlepszym na świecie pancerzem nawęgla-
nym typu CA (Cemented Armor), o grubości 
348 mm (w rejonie komór amunicyjnych – aż 
374 mm). Jedyną jego wadą było zbyt wysokie 
umiejscowienie (aż 2/3 pasa ochronnego 
znajdowało się powyżej konstrukcyjnej linii 
wodnicy, podczas gdy na pancernikach 
amerykańskich aż 80% cytadeli ochronnej 
znajdowało się na lub poniżej konstrukcyjnej 
linii wodnicy). Narażało to okręty na rażenie 

trzem przedziałach, za którymi ustawiono 
główną gródź wzdłużną – o grubości 38 mm 
(chociaż nie był to aż tak zaawansowany 
system jak amerykański „liquid-layer”, pole-
gający na stałej wymianie cieczy). 

Solidne opancerzenie (w połączeniu z potęż-
nym uzbrojeniem, składającym się z 9 armat 
kalibru 406 mm – 16” – L/45 Mark-I i 12 armat 
kalibru 152,4 mm – 6” – L/50 Mark-XXII) 
pozornie świadczyło o potędze tych okrętów. 
Nic bardziej mylnego. Niewątpliwie, gruby 
i – na dodatek – wychylony pancerz burtowy 
był wyjątkowo niski (ok. 3,5 metra, wobec –
co najmniej – 5 metrów na innych okrętach). 
Istniała więc duża szansa na łatwe „ominięcie” 
go przez pociski nieprzyjaciela. W dodatku, 
zamontowano go wewnątrz kadłuba, przez 
co istniało wielkie ryzyko rykoszetowania 
pocisków w kierunku systemu ochrony pod-
wodnej części kadłuba. Pokład pancerny był 
tylko jeden, a zadowalającą grubość osiągał 
jedynie na wysokości wież armat artylerii 
głównej. Wspomniane wieże były zgrupowa-
ne zbyt blisko siebie, co – mimo wielu zalet 
takiego ustawienia – uniemożliwiało strzelanie 
ze wszystkich armat jednocześnie, w trosce 
o całość okrętu. Nawet podczas wojny, unikano 
jednoczesnego strzelania ze wszystkich armat 
artylerii głównej. Także armaty były nieudane, 
gdyż charakteryzowały się: mniejszą (niż 
wskazuje tak duży kaliber) siłą ognia, niecel-
nością, małą szybkostrzelnością (w najlepszym 
razie 1,5 strzału na minutę) i szybkim zuży-
ciem wkładek do luf. 

Skoncentrowane na rufie, wieże armat artylerii 
średniej były nieopancerzone (dysponowały 
jedynie 25-38 mm osłonami przeciwodłamko-
wymi), przez co połowę ich stanu można było 
(przynajmniej teoretycznie) wyłączyć z walki 
jednym ciężkim pociskiem. Co istotne – 
z uwagi na niezwykły, „pękaty” kształt kadłuba 
oraz rozplanowanie wszystkich jego elemen-
tów – okręty były wyjątkowo niestabilne 
kursowo i mało zwrotne. Czary goryczy dopeł-
niała niewielka prędkość maksymalna, jaką 
mogły rozwijać. Siłownia – o mocy nominal-
nej zaledwie 33557 kW (45000 SHP) – miała 
(według projektu) umożliwić rozpędzenie 
pancerników do prędkości maksymalnej około 
23 węzłów. Tymczasem, w praktyce, oba okręty – 
przy wyporności bojowej 38609 ton – z trudem 
utrzymywały 21 węzłów i to tylko w czasie, 
gdy miały czyste (nieobrośnięte) poszycie dna. 
Oba pancerniki typu Nelson były (w istocie) 
koronnym przykładem znanej maksymy: „nie 
wszystko złoto, co się świeci”.

Okrętem flagowym zespołu pościgowego 
był pancernik HMS „King George V”, nale-
żący – z czterema bliźniaczymi jednostkami –  
do nowoczesnego typu King George V, po-
chodzącego z końca lat 30. XX wieku. Przy 
budowie tych pancerników musiano trzymać 
się warunków narzuconych przez tzw. drugi 

Krążownik ciężki HMS „Norfolk”, 
sfotografowany 27 sierpnia 1934 roku

traktat londyński z 1936 roku – ograniczający 
(m.in.) wyporność standardową nowo budo-
wanych okrętów do 35 tys. ts (ton stan-
dardowych), a kaliber uzbrojenia głównego 
nie mógł przekroczyć 356 mm (14”). Oszczęd-
ności – uzyskane na mniejszej masie uzbrojenia 
głównego – umożliwiły zastosowanie solidnego 
opancerzenia. Przy zakładanej wyporności 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

OSTATNI BÓJ „BISMARCKA”
27 maja 1941 roku

Stan morza – 5 
Wiatr – 6-7 węzłów (północno-zachodni)
Widoczność – 10 mil morskich
Zachmurzenie – 10/10 (całkowite)

Pancernik 
HMS „King George V”

Pancernik HMS „Rodney”

Pancernik „Bismarck”
(niesterowny, prędkość 7 węzłów)

Krążownik ciężki 
HMS „Norfolk”

Krążownik ciężki 
HMS „Dorsetshire”

godz. 8.49 – otwarcie ognia

godz. 9.08 – trafienia w wieże 
„Anton” i „Bruno” oraz w dziobowy 
główny dalocelownik

godz. 9.18 – trafienie 
w rufowy dalocelownik

godz. 9.21 – trafienie 
w wieżę „Dora” 

godz. 9.32 – trafienie w wieżę „Cäsar” 
(„Bismarck” milknie)

godz. 10.25 – salwa 2 torped

godz. 9.56 – salwa 2 torped

godz. 10.00 – 
salwa 4 torped

godz. 8.54 – 
otwarcie ognia

godz. 9.04 – 
otwarcie ognia

1 torpeda

godz. 10.36 – 
„Bismarck” tonie

godz. 9.45 – 
wstrzymanie ognia
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Proces budowy oraz prób zdawczo-
-odbiorczych A26, w połączeniu 
z osiągnięciem założonej gotowości 
bojowej, jeszcze potrwa. Stąd też – 

na razie – nie jest przewidywany koniec 
kariery jednostek typu A17, które są stale 

doinwestowywane – tak by pozostawały na 
równym poziomie technicznym z typem A19.

Uzbrojenie
Okręty podwodne typu Västergötland (A17) 

otrzymały uzbrojenie w postaci: 6 wyrzutni 

torped kal. 533 mm (górny rząd) oraz 3 wy-
rzutni torped kal. 400 mm (dolny rząd). Są to 
wyrzutnie typu „swim-out” (wypływowe), 
dzięki czemu proces odpalania torped 
przebiega stosunkowo cicho (w porównaniu 
z systemem opartym wyłącznie na działaniu 
sprężonego powietrza). Przyjęte rozwiązanie 
ma jednak także wady. Poza ograniczeniami 
w rodzaju stosowanej amunicji (poza drob-
nymi wyjątkami, w grę wchodzi wyłącznie 
amunicja samobieżna), pewnym problemem 
może się okazać usuwanie z wyrzutni nie-
sprawnych i/lub uszkodzonych torped. By tego 
dokonać, należy odpowiednio wytrymować 
okręt dziobem w dół, mając otwartą pokrywę 
włazu wyrzutni (aby torpeda, dosłownie, 
wyleciała na zewnątrz). Pierwotne uzbrojenie 
jednostek składało się z 10 torped ciężkich 
Tp 613 oraz 4 lekkich torped ZOP typu Tp 431. 
Obecnie, w toku normalnej eksploatacji, jed-
nostki zabierają w morze zapas 10 torped 
kal. 533 mm typu Tp 62 („Torpedo 2000”) 
oraz 4 torped kalibru 400 mm typu Tp 451 
(lub najnowszych Tp 457). Dodatkowo, okręty 
mogą przenosić do 22 min dennych typu 
Mine 42 (bazujących konstrukcją na głowicach 
bojowych torped typu Tp 27). Miny mogą być 
składowane zarówno w magazynach torped 
jak i niezależnie, w zewnętrznych kontenerach.

Torpedy Tp 62, znane też jako „Torpedo 
2000”, są pierwszymi szwedzkimi ciężkimi  
torpedami uniwersalnymi. Stanowią odpo-
wiednik amerykańskich, potężnych torped 
Mk-48 ADCAP. Mogą zwalczać zarówno cele 
nawodne jak i podwodne. Podczas ich kon-
struowania korzystano z doświadczeń zdoby-
tych podczas eksploatacji bardzo udanych, 
rozpowszechnionych w krajach nadbałtyckich, 
torped Tp 613 (użytkowanych także w polskiej 
Marynarce Wojennej, na jednostkach typu 
Kobben). Pierwotnie, „Torpedo 2000” miały 
nawet dysponować niemal identycznym 
napędem – opartym na mieszaninie parowo-
-gazowej, powstającej podczas reakcji paliwa 
ciekłego z nadtlenkiem wodoru. Ostatecznie, 
zdecydowano się na zmianę składu paliwa i 
rodzaju silnika, dzięki czemu znacznie wzrosły 
osiągi torped (prędkość przebiegu i zasięg 
skuteczny oficjalnie są oceniane – odpowied-
nio – na „ponad 40 węzłów” i „ponad 40 km”). 
Produkty spalania z sekcji generatora mają 
temperaturę 800 stopni Celsjusza. Napędzają 
7-cylindrowy silnik, podający moc na pędnik 
strugowodny „pump-jet”, za którym (z kolei)
znajdują się stery. Zdecydowano się również 
na zastosowanie dużo lżejszej, ale za to 
znacznie bardziej zaawansowanej technicznie 
głowicy bojowej o masie 130 kg (pierwotnie 
planowano 250 kg). Pozwoliło to zaoszczę-
dzić na masie i wymiarach nowych torped. 
Nowa głowica, oprócz silnego materiału wy-
buchowego (PBX), zawiera przedział radio-
elektroniki – w swym wnętrzu mieszczący 

Svenska Marinen wykorzystuje – w ramach jednej flotylli – 
pięć okrętów podwodnych (z których jeden jest w rezerwie): 
trzy zmodernizowane typu Gotland (A19) i dwa przebudowane 
typu Södermanland (A17). Te ostatnie weszły do służby na 
przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku i – według planów – 
zastąpi je para nowych okrętów podwodnych typu A26, 
których budowa jest już w zaawansowanym stadium. 

Wikingowie głębin

CZĘŚĆ 3
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przydatne do zwalczania różnych zagrożeń 
asymetrycznych (na przykład niewielkich 
jednostek nawodnych lub bezpilotowych stat-
ków powietrznych) oraz niszczenia lekkich 
instalacji naziemnych.

Szwedzkie okręty podwodne nie przenoszą 
uzbrojenia kierowanego w postaci rakieto-
wych pocisków przeciwokrętowych. Przyjęta 
przez kraje nadbałtyckie taktyka użycia okrę-
tów podwodnych (tzw. „przywarcia do dna” 
i całkowitej skrytości działania), kategorycznie 
wyklucza użytkowanie tego typu uzbrojenia. 
Tym niemniej, nie ma żadnego problemu 
z adaptacją wyrzutni do odpalania spod wody – 
na przykład rakiet pokroju NSM w wersji SL, 
które wkrótce mają być dostępne na rynku. 
Poza tym, okrętowy system wymiany danych 
taktycznych (NTDS) jest w pełni przystoso-
wany do przekazywania kompletu danych 
o potencjalnych celach do sojuszniczych jed-
nostek nawodnych, powietrznych oraz baz 
naziemnych – dysponujących lądowymi wy-
rzutniami rakiet (np. NSM lub RBS-15). 
Okręty podwodne Svenska Marinen dyspo-
nują więc możliwością zniszczenia namierzo-
nego przez siebie celu środkami ogniowymi 
znajdującymi się w uzbrojeniu innych jed-
nostek, unikając przy tym ryzyka wykrycia 
(związanego z odpaleniem rakiety lub 
wystrzeleniem torpedy).

W celu ułatwienia eksploatacji uzbrojenia, 
jak również maksymalnego uproszczenia 
procedury przeładowania wyrzutni torped, 
zadbano o instalację specjalnych systemów, 
które z jednej strony skracają czas niezbędny 
do odtworzenia gotowości bojowej, z drugiej 
zaś – umożliwiają (m.in.) uzupełnianie amu-
nicji w morzu. Środki ogniowe są dostarczane 
do wnętrza okrętów za pomocą unikatowego 
systemu załadunku, zapewniającego również 
transport wewnątrz przedziału torpedowego. 
Z pokładu górnego torpedy (mogą to być 
także rakiety) są opuszczane tyłem w kierunku 
rufy okrętu i automatycznie transportowane 
na poziom wyrzutni torped, gdzie znajdują 
się również stelaże do uzbrojenia. Jest to 
patent koncernu Kockums AB, stosowany 
(z powodzeniem) na wszystkich szwedzkich 
okrętach podwodnych.

Przyszłość i modernizacje
Znajdujące się w służbie szwedzkie okręty 

podwodne pretendują do miana jednostek 
wielozadaniowych. W ostatnich latach zakres 
ich obowiązków znacznie się poszerzył 
i obejmuje – oprócz klasycznych zadań 
z zakresu zwalczania sił nawodnych 
i podwodnych przeciwnika – rozpoznanie 
radioelektroniczne, działania asymetryczne 
(z udziałem pododdziałów sił specjalnych) 
i transportowe oraz (nawet) przeciwminowe. 
Modernizację jednostek znakomicie ułatwia 
ich modułowa konstrukcja. Na swoich okrętach 
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także bęben z kablem światłowodowym, 
łączącym wystrzeloną torpedę z wyrzutnią. 
Podczas odpalania bezprzewodowego, 
układ samonaprowadzania jest identyczny 
jak w lekkiej torpedzie Tp 451, aczkolwiek 
(ze względu na większy zasięg i prędkość 
„Torpedo 2000”) zwiększono moc obliczeniową 
jednostki centralnej. 

Główną bronią ZOP jednostek typu 
Gotland (A19) są zmodernizowane torpedy 
Tp 451 (oznaczone jako Tp 451 Mod. 2) 
lub najnowsze (wprowadzone w 2015 roku) 
Tp 457. Svenska Marinen zamówiła je w maju 
1990 roku, z myślą o (najnowszych wówczas) 
okrętach podwodnych typu A19 oraz kolejnej 
generacji jednostek tej klasy. Względem 
oryginalnych Tp 451 (zwanych też Tp 43X2), 
modyfikacji uległa głowica bojowa i napęd. 
W wypadku tego drugiego, zastosowano 
akumulatory srebrowo-cynkowe o większej 
pojemności, dzięki czemu wzrósł zasięg 
i prędkość torped. Podobnie jak w wypadku 
„Torpedo 2000”, nowa głowica bojowa została 
wyposażona w nowoczesny układ samo-
naprowadzania – zintegrowany z układem 
analogicznym jak w ciężkich torpedach Tp 62. 
System naprowadzania jest hybrydowy i może 
pracować w trybie pasywnym, aktywnym 
oraz aktywno-pasywnym. Nowy jest także 
komputer sterujący torpedą, co pozytywnie 
wpłynęło na jakość cyfrowej obróbki dźwięku 
(sygnałów akustycznych, odbieranych przez 
głowicę bojową). Zaawansowane urządzenia 
umożliwiają śledzenie kilku celów jednocześ-
nie, a także eliminowanie wszelkich zakłó-
ceń. Podobnie jak w wypadku Tp 62, także 
torpedy Tp 451 i Tp 457 można odpalać prze-
wodowo. Światłowodowy kabel (łączący 
torpedę z wyrzutnią) umożliwia przesyłanie 
rozbudowanych danych (i ewentualną korektę) 
z okrętu do torpedy w czasie rzeczywistym. 
Unowocześniono także zapalnik w głowicy 
bojowej torpedy, której ładunek wyposażono 
we wgłębienie kumulacyjne, zwiększające 
prawdopodobieństwo przebicia kadłuba 
sztywnego okrętu podwodnego. Parametry 
torped są objęte klauzulą tajności (oficjalne 
źródła podają „zasięg powyżej 20 km i pręd-
kość powyżej 40 węzłów”).

Wszystkie szwedzkie okręty podwodne 
mogą być wyposażone w niemiecki rakietowy 
system obrony bezpośredniej Diehl Defence 
IDAS. Pociski krótkiego zasięgu – odpalane 
spod wody (naprowadzane światłowodowo 
lub niezależnie, za pomocą np. kamery termo-
wizyjnej) z okrętowych wyrzutni torped – mogą 
razić cele powietrzne (np. śmigłowce ZOP), 
morskie i lądowe w promieniu do 20 km. 
Dostępność systemu IDAS jest oczekiwana 
na rynku w 2022 roku. Pojawia się jednak 
pytanie o jego przydatność dotyczącą zwal-
czania śmigłowców ZOP – odpalenie spod 
wody pocisku w bezpośredniej bliskości sił 
zwalczania okrętów podwodnych jest – 
delikatnie mówiąc – aktem desperacji, gdyż 
natychmiast ujawnia się własną pozycję. 
Co więcej, nowoczesne śmigłowce są wypo-
sażone we własne pasywne i aktywne systemy 
obrony. Odpalenie rakiety w ich kierunku nie 
daje gwarancji zestrzelenia, natomiast naraża 
na skuteczny kontratak. Z drugiej strony, po-
ciski systemu IDAS mogą się okazać bardzo 

Okręty podwodne typu A17 
są przystosowane do użytkowania 
pojazdów podwodnych UUV/AUV 

(np. AUV62) lub ROV

Końcowe prace przy przebudowie 
jednego z okrętów podwodnych typu A17 

w hali stoczni Saab-Kockums 
w Karlskronie



NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2020 35     

B A N D E R A

35     

B A N D E R A

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

peryskopy, które zaopatrzono w nowe maszty 
elektrooptyczne (przekazywanie obrazu od-
bywa się drogą elektroniczną). Takie rozwią-
zanie ma szereg rozlicznych zalet, w tym 
(m.in.) zwiększa bezpieczeństwo okrętu pod-
wodnego (szybsze działanie takich urządzeń 
zmniejsza ryzyko wykrycia fal elektro-
magnetycznych przez nieprzyjaciela), przy 
okazji (w wypadku masztów niepenetrują-
cych) pozbawiając go przebić w pokładach –
służących do instalacji tunelu do peryskopów 
i innych systemów (a to wpływa np. na 
zwiększenie bezpieczeństwa okrętu w zanu-
rzeniu). Jednostki otrzymały także ulepszony 
układ klimatyzacji – oparty na wydajnym 
systemie chłodzenia, z wymiennikami ciepła 
zaopatrzonymi w kompresor freonu (w miejsce 
urządzenia do chłodzenia wody morskiej) – 
oraz systemy komunikacyjne i wymiany 
danych taktycznych (w celu umożliwienia im 
swobodnego operowania poza obszarem 
Morza Bałtyckiego).

Pojęciu wielozadaniowości podporząd-
kowano również integrację systemów, w tym 
konstrukcję BCI i GSD. Wielofunkcyjne kon-
sole – przez prostą zmianę oprogramowa-
nia – mogą nadzorować wykonywanie zadań 
o bardzo szerokim spectrum. Dodatkowo, 
BCI zostało tak umiejscowione i zbudowane, 
by podczas pracy operatorom nie przeszkadzali 
inni członkowie załogi przechodzący wzdłuż 
okrętu. Pod względem transportu i działań 
z wykorzystaniem pododdziału sił specjal-
nych, Szwedzi poszli bardzo daleko (w wy-
padku obecnie budowanych A26 dużo dalej 
niż konkurencja). Okręty podwodne typu A17 
są przystosowane do użytkowania pojazdów 
podwodnych UUV/AUV (np. AUV62) 
lub ROV. Zakres ich wykorzystania jest 
bardzo szeroki. Mogą służyć zarówno do 
rozpoznania wód jak i w charakterze jednostek 
przeciwminowych (a nawet – w pewnym 
zakresie – ZOP). Co najważniejsze, pojazdy 
tego typu są niezwykle trudne do wykrycia 
i działają z dala od okrętu-nosiciela – zapew-
niając mu jeszcze większe bezpieczeństwo. 
W wypadku jednostek typu A17, pojazdy 
AUV62 operują z klasycznych wyrzutni 
torped. O ile opuszczenie okrętu-nosiciela 
jest sprawą względnie prostą, to do ich po-
wrotu należy posiłkować się zdalnie sterowa-
nym pojazdem „Sea Owl” systemu SUBROV. 
Wymaga to zastopowania okrętu i trochę 
czasu – nowe okręty podwodne typu A26 
mają być pozbawione tej słabości.

Cięcia budżetowe na początku tego wieku 
spowodowały, że w 2005 roku Szwecja była 
zmuszona sprzedać dwa okręty typu A17 
Singapurowi (za 128 mln USD). Obie jed-
nostki pozostały jednak jakiś czas w Szwecji, 
gdzie przeszły przebudowę i modernizację 
(identyczną jak dwa pozostałe okręty typu A17). 
Okręty weszły do służby w singapurskiej 

Wszystkie szwedzkie okręty 
podwodne wykorzystują nowoczesne,  

„bezgłośne” wyrzutnie torped 
typu „swim-out” (wypływowe)

marynarce wojennej w 2013 roku. Otrzymały 
nazwy – RSS „Archer” (ex. HMS „Hälsing-
land”) i RSS „Swordsman” (ex. HMS „Väster-
götland”). Umowa obejmowała także pakiet 
logistyczny i szkolenie załóg. Nowe okręty 
zajęły miejsce dwóch wycofywanych z linii 

umożliwiło (m.in.) użytkowanie torped naj-
nowszej generacji. Cztery lata później, 
w marcu 2010 roku, Svenska Marinen zamó-
wiła w Stanach Zjednoczonych pięć nowo-
czesnych zestawów do nawigacji inercyjnej 
(bezwładnościowej) Sperry Marine Mk 39 
Mod 3C firmy Northrop Grumman, z prze-
znaczeniem dla trzech okrętów podwodnych 
typu A19 i dwóch typu A17. W kolejnych latach 
(po 2014 roku) główny system hydroakustyczny 
został zaktualizowany do standardu CSU90-2. 
Po 2015 roku oba szwedzkie A17 mogły już 
odpalać najnowsze torpedy kal. 400 mm 
typu Tp 47, produkcji firmy Saab.

Wszystko wskazuje na to, że z braku innej 
alternatywy, jednostki typu A17 będą dalej 
modernizowane w oparciu o rozwiązania 
przygotowywane dla okrętów podwodnych 
typu A26, tak by tworzyć z nimi jednolity, 
w pełni kompatybilny zespół nowoczesnych 
okrętów podwodnych. Nieoczekiwanie, plany 
te może pokrzyżować poważnie rozważany 
obecnie transfer obu jednostek do Polski. 
Svenska Marinen już teraz cierpi na niedobór 
okrętów podwodnych, twierdząc że 5 nowo-
czesnych jednostek tej klasy (z czego jedna 
w rezerwie) to zdecydowanie za mało na po-

trzeby Szwecji. Jeśli transfer do Polski do-
szedłby do skutku, rozważane jest na tę 
okoliczność nawet odkupienie obu singapur-
skich okrętów typu Archer i zmodernizowanie 
ich do standardu mod. A19 (Gotland). W ten 
sam sposób zostałyby zmodernizowane także 
obecne szwedzkie A17 (w tym zakonserwowany 
HMS „Östergötland”), tyle że podniesiono 
by na nich banderę polskiej MW. Na stanie 
Svenska Marinen znalazłyby się dawne okręty 
typu Archer (zapewne pod pierwotnymi 
nazwami), które z dwoma nowymi A26 dałyby 
Szwecji oczekiwanych siedem operacyjnych 
okrętów podwodnych będących w linii.

jednostek typu Challenger (odkupionych, 
również od Szwedów, okrętów podwodnych 
typu Sjöormen A11B). Oba sprzedane A17 
nadal z powodzeniem pełnią służbę w Singa-
purze. Planowane są nawet ich kolejne 
modernizacje.

W 2006 roku dokonano kolejnej moder-
nizacji systemów obserwacji technicznej, 
włącznie z implementacją nowego systemu 
dowodzenia i zarządzania walką Saab 
SESUB 960 oraz zmodyfikowanego podsys-
temu kierowania ogniem Ericsson IPS-17, co 

HMS „Södermanland” cumujący 
z okrętami zaprzyjaźnionych państw NATO 

przy nabrzeżu w Karlskronie
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HMS „Södermanland” 
(typu mod. Västergötland A17). 
Jednostka ta została całkowicie 

przebudowana i dostosowana do 
standardów reprezentowanych przez 
okręty podwodne typu Gotland (A19)

1. Zdalnie sterowany pojazd podwodny 
Saab's AUV62-MR zaprojektowano 

(m.in.) do prowadzenia rozpoznania 
(w tym przeciwminowego) wokół okrętu 

podwodnego. Pojazdy tego typu są 
niezwykle trudne do wykrycia 

i – zwykle – działają z dala od 
okrętu-nosiciela, zapewniając mu 

większe bezpieczeństwo. W znaczący 
sposób wydłużają również zasięg 

skuteczny jego sensorów.

2. Najnowsza szwedzka lekka torpeda 
akustyczna z cyfrowym układem 

naprowadzania kal. 400 mm Tp 457. 
Stopniowo zastępuje bardzo udaną 

torpedę Tp 451. Obie torpedy są 
wyspecjalizowane w zwalczaniu 
okrętów podwodnych. Ponadto, 

prawdopodobnie są prowadzone 
prace, mające na celu uzyskanie 

(przez Tp 457) zdolności zwalczania 
innych torped metodą „hard-kill” 

(uderzenia bezpośredniego).

3. Główny oręż szwedzkich okrętów 
podwodnych – ciężka torpeda 

akustyczna z cyfrowym układem 
naprowadzania kal. 533 mm Tp 62 

(„Torpedo 2000”). Pod wieloma 
względami jest odpowiednikiem 

amerykańskich ciężkich torped Mk 48

przebudowę w Karlskronie – która miała 
umożliwić utrzymanie ich w linii (co najmniej) 
do 2023-2024 roku, bez potrzeby przeprowa-
dzania na nich jakichkolwiek dalszych prac. 
Oczywiście, tak się nie stało, bo kolejną 
modernizację przeprowadzono już w 2007 roku 
i 2010 roku – dodatkowo podnosząc walory 

okrętów i wydłużając resurs. Z ważniejszych 
rzeczy należy podkreślić, że do 2014 roku 
oba (pozostające w służbie Svenska Marinen) 
okręty podwodne typu A17 zmieniły się nie 
do poznania. Ich kadłuby wydłużono przez 
dostawienie całej sekcji (o długości 12 metrów) 
na śródokręciu, mieszczącej silnik Stirlinga 
typu V4-275R Mk III (pracujący bez dopływu 
powietrza atmosferycznego). Okręty otrzy-
mały również śluzę ciśnieniową. Przebudowę 
przeprowadzono rozcinając okręt na dwie 
części (technika „Cut in Half”). Dokonano 
(m.in.) kompleksowej renowacji wszystkich 
pomieszczeń bytowych oraz wymieniono 
zużyte mechanizmy. Przeprowadzono to 
wyjmując całe elementy sekcji z wnętrza 
kadłuba ciśnieniowego (niczym szuflady), 
a następnie – po wykonaniu prac remontowo-
-modernizacyjnych – wsuwając je z powro-
tem. W ten sposób zmodernizowano (m.in.) 
wyposażenie radioelektroniczne i hydro-
akustyczne okrętów. Wymieniono procesory 
analizy sygnałowej, dodano anteny aktywnego 
hydrolokatora pomiaru odległości oraz sonar 
służący do wykrywania min morskich. Pod-
dano renowacji napęd jednostek (dokonano 
całkowitej wymiany szeregu urządzeń, 
w tym pędnika – śrubę pięciołopatową zastą-
piła siedmiołopatowa śruba kompozytowa, 
obojętna magnetycznie i o znacznie wyższej 
sprawności). Istotnemu ulepszeniu poddano 

podwodnych Szwedzi już od dawna stosują 
konstrukcje modułowe. Dzięki temu, można 
zmieniać jeden lub kilka modułów, nie 
ingerując (od razu) w cały projekt jednostki. 
Dodatkowo, istnieje możliwość wydłużenia 
jednostek o kolejny segment kadłuba – na 
przykład jeżeli pojawi się potrzeba 
zapewnienia większej autonomiczności 
(większy zapas paliwa do działań oceanicz-
nych) lub montażu wyposażenia dodatkowego 
(co, notabene, uczyniono w wypadku jed-
nostek typu A17 w latach 2000-2003/2004).

Generalnie, okręty podwodne typu A17 
przeszły już kilka modernizacji, w tym jedną 
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Podstawą japońskich sił morskich są 
wielkie niszczyciele rakietowe obrony 
powietrznej typu Kongō (6 jednostek), 
jednak zakres zadań stawianych przed 

JMSDF jest znacznie szerszy. W odpowiedzi 
na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa 
w swoim sąsiedztwie, Japonia od kilku lat 
tworzy siły szybkiej odpowiedzi – zdolne do 

postawione przez przeciwnika miny morskie, 
zwalczać nieprzyjacielskie okręty podwodne 
i nawodne oraz siły lotnicze (usiłujące przerwać 
szlaki komunikacyjne), a także eskortować 
statki handlowe (zarówno własne jak i krajów 
sprzymierzonych oraz neutralnych). 

JMSDF jest patrolowanie otaczających ją 
mórz – w celu jak najszybszego wykrycia poten-
cjalnych zagrożeń. Według Tokio, najbardziej 
realistycznym scenariuszem ewentualnego 
konfliktu zbrojnego jest inwazja sił wroga na 
jedną z licznych wysp, leżących daleko od 

Japonia – jako kraj wyspiarski – jest silnie związana z morzem, a jej gospodarka uzależniona 
od handlu zagranicznego. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju ma ochrona: wyłącznej 
morskiej strefy ekonomicznej, szlaków żeglugowych, wód terytorialnych i przyległych, długiej linii 
brzegowej, cieśnin, portów i instalacji nadbrzeżnych (zwłaszcza elektrowni atomowych) oraz ponad 
6800 wysp – rozrzuconych po oceanie. Istotne jest także skuteczne przeciwdziałanie różnego rodzaju 
zagrożeniom pojawiającym się na tym obszarze. Zadania te spoczywają – przede wszystkim – 
na barkach Japońskich Morskich Sił Samoobrony (ang. JMSDF).

CZĘŚĆ 2

Morskie siły samoobrony
kraju kwitnącej wiśni 

1. Dwie jednostki typu Izumo 
(na zdjęciu okręt prototypowy – „Izumo” 

DDH-183) są klasyfikowane w Japonii 
(ze względów politycznych) jako 

niszczyciele wielozadaniowe. 
W rzeczywistości, to lekkie lotniskowce, 

o wyporności blisko 27500 ton.
2. Niszczyciel „Akizuki” (DD-115) jest 

jednym z najnowszych nabytków Kaijō 
Jieitai. Cztery jednostki typu Akizuki 

stanowią podstawę sił ZOP oraz bazę do 
budowy ultranowoczesnych jednostek 
typu Asahi (dotąd skonstruowano dwa 

okręty tego typu, z czego ostatni – 
„Shiranui” DD-120 – wcielono do służby 

27 lutego bieżącego roku)

natychmiastowej reakcji na nowego rodzaju 
zagrożenia. W wypadku konfliktu, siły morskie 
będą musiały: utrzymać pełną kontrolę nad 
portami i cieśninami, wykrywać i usuwać 

Uniwersalne grupy bojowe
Ze względu na swoje położenie, Japonia 

może być zaatakowana z morza i/lub 
z powietrza, dlatego głównym zadaniem 

Wysp Japońskich. Po wykryciu oznak takiego 
zagrożenia, w rejonie spodziewanej inwazji 
zostaną skoncentrowane siły nawodne i pod-
wodne JMSDF, których zadaniem będzie od-
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Olbrzymie okręty typu Izumo („Izumo” 
i „Kaga”) są zdolne do operowania 

zarówno z różnego rodzaju śmigłowcami 
jak i myśliwcami typu F35 Lighting II

loty 5. generacji krótkiego startu i pionowego 
lądowania F-35B Lightning II, nadal są klasy-
fikowane jako niszczyciele wielozadaniowe. 
Ma to związek z obowiązującą, pacyfistyczną 

konstytucją Showa (Nihon-koku Kenpō) 
z 3 listopada 1946 roku, której art. 9 
drugiego rozdziału mówi o tym, że naród 
japoński po wsze czasy wyrzeka się pro-
wadzenia wojny, a siły zbrojne faktycz-
nie są obronnymi. Rosnące zagrożenie ze 
strony Chin oraz Korei Północnej wymusza 
jednak dyskusję na temat konieczności 
zmian w doktrynie obronnej. 

Konwersja niszczycieli wielozadanio-
wych typu Izumo na lekkie lotniskowce 
będzie obejmowała (m.in.) pokrycie po-
kładów startowych okładzinami odpor-
nymi na działanie wysokich temperatur 
i przesunięcie dziobowych zestawów 
CIWS. Kolejne plany zakładają zakup 

63 F-35A i 24 F-35B dla sił powietrznych. 
Sprawi to, że Japonia będzie posiadała łącznie 
147 maszyn serii F-35, w obu wariantach. 

W toku normalnej eksploatacji, samoloty 
nie będą wchodziły w skład stałych grup 
powietrznych „Izumo” i bliźniaczego „Kaga”. 
Ich głównym zadaniem będzie – podobnie jak 
śmigłowcowców typu Hyūga – wykrywanie 
i zwalczanie okrętów podwodnych (mają własną, 
podkilową stację hydroakustyczną OQQ-23) 
wspólnie z jednostkami nawodnymi i siłami 
lotniczymi SDF i/lub w ramach zespołów sojusz-
niczych. Niszczyciele wielozadaniowe typu Izumo 
dysponują własnym uzbrojeniem obronnym, 
chociaż ich nadrzędna rola – jako wyspecjalizo-
wanych jednostek lotniczych – nie pozwoliła 
już na zabudowę pionowych komór wyrzutni 
Mk-41 VLS. W ich miejsce zamontowano 
dwa zestawy rakietowe obrony bezpośredniej 
SeaRAM oraz Mk-15 Block 1B Phalanx. 
W czasie pokoju, japońskie okręty lotnicze 
obu typów są przewidziane – przede wszystkim – 
do zadań patrolowych oraz niesienia pomocy 
w wypadku klęsk żywiołowych.

B A N D E R A

straszenie przeciwnika i niedopuszczenie do 
przeprowadzenia inwazji. Gdyby jednak do 
niej doszło, obce wojska zostaną niezwłocznie 
zaatakowane z morza i z powietrza, przy użyciu 
wszelkich dostępnych środków. JMSDF 
są odpowiedzialne również za transport 
sił desantowych (amfibijnych), których 
zadaniem będzie obrona zagrożonej 
wyspy lub jej odbicie z rąk przeciwnika.

Do niedawna, trzon sił szybkiej od-
powiedzi stanowiły śmigłowcowce typu 
Hyūga (klasyfikowane oficjalnie jako 
niszczyciele śmigłowcowe). Japonia dys-
ponuje dwiema takimi jednostkami. Są 
to stosunkowo nowe okręty, wcielone do 
linii w latach 2009-2010. Duże kadłuby 
(o normalnej wyporności ponad 19 tys. ton) 
pozwalają na swobodne zaokrętowanie 
do 18 statków powietrznych (okręty dys-
ponują zamykanym hangarem lotniczym). 
Jako że jednostki zbudowano głównie do 
działań związanych ze zwalczaniem okrętów 
podwodnych (ZOP), zwykle są to maszyny 
SH-60J(K) oraz MCH-101 (AW101 Merlin). 
Poza tym, z okrętów mogą operować także 
najcięższe maszyny typu Sikorsky CH-53E 
Super Stallion lub (po drobnych modyfika-
cjach) samoloty pionowego startu – takie jak 
Harrier, czy też F35 Lighting II. Śmigłow-
cowce typu Hyūga posiadają także silne 
uzbrojenie – zarówno ZOP jak i do obrony 
przed napadem powietrznym. Dysponują 
16 komorami Mk-41 VLS do 16 rakiet plot. 
ESSM (po 4 pociski w każdej komorze) oraz 
do 12 rakietotorped RUM-139 VL-ASROC. 
W skład uzbrojenia wchodzą także dwie trzy-
rurowe wyrzutnie torped kal. 342 mm oraz 
dwa artyleryjskie zestawy obrony bezpośred-
niej CIWS Mk-15 Block 1B Phalanx.

Jeśli nie liczyć sześciu potężnych 
jednostek AEGIS/BMD typu Kongō 
oraz czterech okrętów lotniczych 
typu Izumo i typu Hyūga, Japonia 

utrzymuje w linii jeszcze 34 niszczyciele 
rakietowe – wyspecjalizowane głównie 

w zwalczaniu okrętów podwodnych. 
Należą one do typów: Asahi 

(2 jednostki), Akizuki (4 jednostki), 
Takanami (5 jednostek), Murasame 
(9 jednostek), Asagiri (8 jednostek) 

i Abukuma (6 jednostek). Dochodzą do 
tego dwa okręty typu Hatakaze, które 
zostaną wkrótce wycofane ze służby. 
Ten sam los spotka małe niszczyciele 

typu Asagiri oraz typu Abukuma. 
W ubiegłym roku koncern Mitsubishi 
Heavy Industries uzyskał kontrakt na 
budowę dwóch pierwszych (z ośmiu 

zamówionych) wielozadaniowych 
fregat rakietowych typu 30DX dla 

Japońskich Morskich Sił Samoobrony.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Należący do typu Takanami, 
zmodernizowany niszczyciel ZOP 

„Suzunami” (DD-114). Jednostki te – 
mimo relatywnie młodego wieku 

(wchodziły do służby od 2003 roku) – 
są jednymi z najstarszych japońskich 

niszczycieli w służbie czynnej

Lekkie lotniskowce/
niszczyciele wielozadaniowe
Obecnie, jednostki typu Hyūga są uzupełnione 

dwoma (znacznie większymi) lotniskowcami 
typu Izumo, wypierającymi ponad 27 tys. ton. 
Mimo że Japonia zamówiła dla nich 42 samo-
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Ciekawą klasę okrętów tamtego okresu 
stanowiły pancerniki obrony wybrzeża, które – 
w porównaniu z klasycznymi pancernikami – 
miały mniejsze wymiary, mniejszą prędkość 
i słabsze opancerzenie oraz mniejszą liczbę 
armat głównego kalibru. 

Po I wojnie światowej weszły w życie poro-
zumienia i traktaty międzynarodowe, które 
miały ograniczyć poziom zbrojeń morskich 
(dotyczyło to – przede wszystkim – głównych 
mocarstw światowych). W związku z zapisami 
traktatowymi, część kadłubów pancerników 
oraz krążowników liniowych (znajdujących 
się w fazie budowy) przebudowano m.in. na 
lotniskowce. Przykładem jest japoński lot-
niskowiec „Akagi”, który powstał na kadłubie 
krążownika liniowego typu Amagi.

Jednym z ciekawszych rozwiązań, wynika-
jących z ówczesnych ograniczeń formalnych, 
były niemieckie tzw. „pancerniki kieszonkowe”. 
Przy względnie niewielkich wymiarach, dys-
ponowały efektywnym uzbrojeniem głównym 
kal. 283 mm, zbliżonym do okrętów liniowych. 

Spójrzmy teraz na widniejący poniżej 
płaski i szary (chciałoby się powiedzieć – nie-
wyszukany) wiersz, który – mimo prostoty – 
techniką jest odległy od otaczających nas 
zwykłych wierszy. Utwór, o skromnym tytule 
„On 88”, obrazuje okręt, który obecnie jest 
uważany za „gatunek wymarły” (czy aby na 
pewno?). Do dnia dzisiejszego budzi respekt 
i grozę, ale także podziw swoim rozmachem, 
potęgą i oczywistym pięknem. Pancernik – bo 
tę klasę okrętu przedstawia wiersz – zajął 
zaszczytne miejsce w dziejach ludzkości, jako 
klasyk gatunku i to on (chociaż współczesna 
technologia zdaje się proponować w od-

Inne wymiary morza

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

Pancerniki złotymi zgłoskami zapisały 
swoje karty historii. Ich parametry 
techniczne i możliwości bojowe nawet 
teraz robią wrażenie, a ich legendarna 

odporność na trafienia – nie ma sobie równych. 
Era współczesnych pancerników, dominują-
cych na morzach jeszcze w pierwszej połowie 
XX wieku, rozpoczęła się ok. 1860 roku – od 
dodania klasycznemu żaglowcowi napędu 
mechanicznego i obłożenia drewnianych burt 
metalowym pancerzem. Postęp w technice 
okrętowej przełomu XIX/XX wieku był tak 
szybki, że nowo budowane okręty, które jeszcze 
nawet nie opuściły stoczni, były uważane za 
już przestarzałe. 

Zbudowany w zadziwiająco krótkim czasie 
(366 dni) HMS „Dreadnought” (zwodowany 
w 1906 roku) wyprzedził epokę i podzielił 
konstrukcje pancerników na dotychczasowe 
(przestarzałe) oraz na tzw. drednoty (nowo-
czesne pancerniki, spełniające najnowsze 
standardy konstrukcyjne) – nazwane tak od 
imienia prekursora. Drednoty miały ujednolicony 
kaliber artylerii głównej (początkowo 305 mm, 
z czasem – coraz większy), umieszczonej 
(przeważnie) w osi okrętu. Pancerz burtowy miał 
grubość ok. 300 mm, a jego rozmieszczenie 
kształtowano zwykle wedle zasady „wszystko 
albo nic” (w latach 30. XX wieku). Jednocześnie, 
wyodrębniono krążowniki liniowe, które od 
pancerników wyróżniała większa prędkość 
(uzyskana kosztem słabszego opancerzenia 
i zmniejszenia liczby armat artylerii głównej). 

Okręty liniowe przez dziesięciolecia niepodzielnie królowały na morzach i oceanach świata. Dziś są 
dumą ekspozycji najważniejszych muzeów morskich. Jedynie ikona amerykańskich pancerników z czasów 

II wojny światowej i okresu tzw. zimnej wojny – okręt-muzeum USS „Iowa” – nadal jest w stanie wyjść 
w morze i zagrozić potencjalnemu przeciwnikowi. Jednakże w technice okrętowej pojawiły się kolejne, 

fascynujące i bojowo efektywne konstrukcje – takie jak lotniskowce i okręty podwodne z napędem 
nuklearnym. Niestety, liryka nie radzi sobie tak dobrze z rozwojem technicznym, jak okręty. 

Wiersze – niegdyś ułożone w strofy, rymy i równozgłoskowe, zrytmizowane wersy – 
ukazują obecnie regres techniki pisarskiej w stronę „poezji białej”. 

On 88
18 I 2020 r.

działywaniu militarnym bardziej skuteczne 
rozwiązania) – jako nieprzemijający symbol – 
wydaje się być niezagrożony w literaturze, 
historii i ludzkiej wyobraźni. „On 88” jest 
wierszem regularnym, czyli – rymowanym, 
zliczonym i zrytmizowanym. Liczba jego 
strof oraz liczba sylab w wersach może być 
jednak różna, w zależności od sposobu rozpi-
sania go, wedle gustu czytelnika. Wiersz 
powstał na skutek sugestii analityka techniki 
okrętowej oraz eksperta w dziedzinie artylerii.

Przechodząc z rozważań na temat techniki 
okrętowej w stronę technik pisarskich, po-
stawmy kluczowe dla literatury pytanie – 
dlaczego cywilizacja skazała literę na „jeden 
wymiar”? Litera lub czcionka (te pojęcia bę-
dziemy stosować zamiennie), choć sama ma 
dwa wymiary, porusza się na płaskiej (także 
dwuwymiarowej) kartce jedynie liniowo – 
zwyczajowo od lewej do prawej strony – a gdy 
skończy się miejsce, przeskakuje o jeden wers 
niżej i dalej porusza się liniowo, w jednym 
wymiarze, w prawą stronę. Takie podejście do 
tekstu, a zwłaszcza do utworów literackich, 
niezasłużenie skazuje „literę” na niewyszukany, 
nieatrakcyjny – niemający wiele wspólnego 
ze sztuką – żywot. 

Wiersze obrazy – oprócz liniowości wersów – 
dają czcionce „życie” w drugim wymiarze 
(pokazując „literowy”, dwuwymiarowy obraz). 
Ktoś powie, że obecna technika programistycz-
na i wirtualna daje nam większe możliwości 
w tej materii. Nic bardziej mylnego! Na prze-
szkodzie stoi – przede wszystkim – stan umysłu 
autorów. Warto jednak podkreślić, że pokolenia 
twórców dały literze (zamieniając ją w głoskę)
inny wymiar życia, a mianowicie – dźwięk. 
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Dobro powraca 152
18-20 II 2016 r.

Siedzą w Rowach dziewczyny
Dryfuje wieczór w ludzkim betonie 
Bez steru płyniesz zalanym dniem 
Błysnęły cienie, żeglujesz do nich
Chcesz gasnąć z nimi, lecz mówią NIE!

Topisz je nocą w łzach piekieł mroku
Nurkują w otchłań, spieniają czerń
Lecz nimfa boska z iskierką w oku
Rozświetla rozpacz, uwalnia biel

Włosów czerwienią tuli nadzieję
Oczu kasztanem częstuje cię
W złowrogich cieniach zwiewnie się śmieje
Purpury żarem przypala śmierć

Toni snu głębią zło fal zawraca
Cudna syrena – baśniowy ląd
Tnie wieczność pieśnią DOBRO POWRACA
Nutą płomienia… jakby nie stąd…

Z okazji święta, dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec 
złożył paniom podziękowania za co-

dzienne, wzorowe wypełnianie obowiązków 
służbowych oraz przekazał życzenia zdrowia 
i sukcesów w życiu zawodowym oraz prywat-
nym. Wyjątkowy koncert odbył się – 6 marca – 
w sali widowiskowej Klubu 3. FO na Oksywiu. 
Artyści Klubu MW „Riwiera” zaprezentowali 
specjalny, okolicz-
nościowy repertuar. 

Paniom zadedyko-
wano wachlarz utwo-
rów wokalnych oraz 
instrumentalnych – od 
przedwojennych szla-
gierów po współcze-
sne przeboje. Nie 
zabrakło także poezji. 
Zadbano o atrakcyjną 
oprawę koncertu – sztuczny dym, profesjonal-
ne oświetlenie, zmienną scenografię i kostiumy 
artystów. 

Koncert był przykładem bardzo owocnej – 
przyjemnej dla oczu i uszu widzów – 
artystycznej współpracy Klubu MW „Riwiera” 
oraz oksywskiego Klubu 3. Flotylli Okrętów. 

Kiedy ucichły ostatnie tony świątecznego 
koncertu, panie zaproszono na słodki poczę-
stunek – kawę, herbatę i smakowite wypieki. 

Dodajmy, że przed koncertem dowódca 
gdyńskiej flotylli spotkał się z paniami 
służącymi i pracującymi w dowództwie 3. FO. 
Były ciepłe słowa życzeń i symboliczna  róża. 

W 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnouj-
ściu przygotowano dla pań równie bogaty pro-

gram obchodów ich 
święta. Podczas uro-
czystego spotkania,  
dowódca 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża 
kadm. Piotr Nieć, 
wręczając paniom 
symboliczną różę, 
złożył im serdeczne 
życzenia wszelkiej 
pomyślności oraz 

podziękował za sumienną i ważną dla obron-
ności kraju służbę oraz pracę. Muzycy świnouj-
skiej orkiestry wojskowej wystąpili przed 
paniami z koncertem, na który złożył się uni-
katowy – odświętny zbiór utworów. 

W Wojsku Polskim służy około 8 tysięcy 
kobiet (stanowi to ponad 7% wszystkich żoł-
nierzy). Warto podkreślić, że aż 40%  kobiet 
w Marynarce Wojennej pełni służbę na 
okrętach. Od 1999 roku kobiety mogą 
podejmować naukę na wyższych uczelniach 
wojskowych i w szkołach podoficerskich. 
Wiele kobiet pracuje również na stanowiskach 
cywilnych, np. w administracji wojskowej. 
Kobiety pełniące zawodową służbę wojskową 
reprezentuje Rada ds. Kobiet, która jest 
organem doradczym oraz opiniodawczym 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Wyjątkowe obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet – z bogatą
oprawą muzyczną – zorganizowano w klubie gdyńskiej 3. Flotylli 
Okrętów oraz w klubie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Muzyczny „Dzień Kobiet”

Piosenka, znana od zarania dziejów (prawdo-
podobnie tak stara jak obraz) jest niczym innym, 
jak połączeniem tekstu z dźwiękiem. Dlaczego 
więc we współczesnym świecie nie zaofero-
wano literze nic innego, jak tylko „więzienną” 
wegetację w czarnej barwie na białej kartce? 

Literę można wzbogacić o kolejne wymiary. 
Czy wiersz może być trójwymiarową rzeźbą? 
Oczywiście, że tak! Sądzę, że jest możliwe wy-
konanie utworu literackiego o charakterystyce 
geometrycznej, wzorowanej np. na egipskiej 
piramidzie lub średniowiecznym galeonie. 
Przestrzenne czcionki można ułożyć w ściany 
i pomieszczenia, a czytelnik będzie podziwiał 
dzieło wizualnie – spacerując wokół niego 

i czytając jednocześnie, a gdy zapragnie –  
wejdzie do środka i zgłębi dalsze, tajne kom-
naty i korytarze oraz nowe pokłady tekstu. 
Tekstu o zwyczajowym kolorze i oddziaływa-
niu? Niekoniecznie. Niedawno ukazał się 
w „Banderze” trójwymiarowy wiersz obraz 
„Morski rycerz 480”, który składa się 
z trzech (nałożonych na siebie w odpowiednich 
odległościach) płaszczyzn tekstu – ostatnia, 
stanowiąca tło, musi być czytana z odwrotnej 
strony, czyli czytelnik musi odwrócić lub 
obejść dzieło, aby je należycie przeczytać. Tego 
wiersza nie da się wydrukować na umownej 
kartce, bez utraty jego zasadniczego efektu. 

Wracając do głównego wątku, uspokójmy 
liryczną falę zwyczajnym, klasycznym wier-
szem pt. „Dobro powraca 152”. Mimo zwy-
kłych, tradycyjnych wersów, można dostrzec 
w nim wyimaginowane obrazy ludzkich emocji, 
przeplatanych inspirującą symboliką morską. 
Czyż w wierszu dostrzegamy tę jedną, która 
(z tłumu nieprzyjaznych cieni) obdarowuje po-
trzebującego, mówiąc – „Dobro powraca”?

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl
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Stacjonująca w Świnoujściu 8. Flotylla Obrony Wybrzeża 
im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego obchodziła – 
29 kwietnia – 55. rocznicę utworzenia. Na okrętach 

podniesiono wielką galę banderową. 
Dowódca flotylli kadm. Piotr Nieć, w okolicznościowym liście, 

podkreślił znaczenie dokonań pokoleń marynarzy oraz  podziękował 
kadrze i pracownikom wojska za „służbę i pracę wymagającą często 
wiele poświęcenia, ofiarności i osobistych wyrzeczeń”. Szczególne 
wyrazy szacunku skierował do żołnierzy rezerwy, dziękując im za 
lata wzorowej służby pod biało-czerwoną banderą. 

Trzon sił okrętowych 8. FOW stanowią: okręty transportowo- 
-minowe, trałowce bazowe, niszczyciele min oraz okręt dowodzenia 
siłami obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał X. Czernicki”.  
Do zadań flotylli należy obrona polskich obszarów morskich oraz 
udział w obronie wybrzeża morskiego. W jej składzie są także 
jednostki brzegowe – realizujące zadania inżynieryjno-saperskie, 
obrony przeciwlotniczej i logistyczne.  

Flotylla skupia siły MW przeznaczone do szeroko rozumianej 
wojny minowej. Załogi okrętów uczestniczą w krajowych oraz 
w międzynarodowych ćwiczeniach morskich. Oficerowie 8. FOW 
biorą udział w sojuszniczych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych 
oraz w pracach międzynarodowych grup eksperckich. Wydzielone 
okręty świnoujskiej flotylli od lat – cyklicznie – operują w elitarnych, 
stałych zespołach sił obrony przeciwminowej NATO. 

Jubileusz flotylli znad Świny
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W centralnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – 1 marca – wziął udział prezydent RP Andrzej Duda. 
Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, uroczystą 
przysięgę wojskową złożyło ponad dwa tysiące żołnierzy – w tym 
105 elewów odbywających szkolenie w Komendzie Portu 
Wojennego Gdynia i 43. Batalionie Saperów w Rozewiu.

Pamięć o Niezłomnych

Zwracając się do żołnierzy, którzy 
złożyli przysięgę wojskową na 
sztandar Pułku Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego, prezydent RP 

Andrzej Duda podkreślił, że dzisiejsza 
wolna Polska istnieje i rozwija się także 
dzięki męstwu i odwadze bohaterów – 
Żołnierzy Niezłomnych. Wypowiadając 
słowa „Ku chwale Ojczyzny”, powinni 
oni pamiętać o tych, którzy żołnierskiej 
przysiędze – w najtrudniejszych i najstrasz-
niejszych chwilach, w beznadziejnej sytu-
acji – byli wierni do samego końca. Ten 
szczególny dzień, to również święto pol-
skich żołnierzy i świadectwo naszej 
pamięci o ludziach, którzy nie ustawali 
w walce o wolność ojczyzny. 

Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak podziękował żołnierzom, którzy 
złożyli przysięgę wojskową. To świadectwo 
tego, że jesteście wyszkoleni i przygotowani 
do obrony ojczyzny – dodał. Zwracając się do  
dowódców jednostek wojskowych podkreślił, 
że są „gwarancją bezpieczeństwa kraju”. 

W uroczystości wzięli udział: Inspektor MW 
wiceadm. Jarosław Ziemiański, dowódca 3. FO 

kadm. Mirosław Jurkowlaniec oraz dowódca 
8. FOW kadm. Piotr Nieć.

Po raz ósmy, około 75 tysięcy biegaczy 
z 370 miast (w tym z sześciu miast zagranicz-

nych) wzięło udział w biegu Tropem Wilczym. 
Towarzyszące temu dniu  uroczystości i wy-
darzenia były często współorganizowane 
przez jednostki wojskowe. Uczestnicy biegu 
mieli do pokonania dystans 1963 metrów – 
symbolicznie odnoszący się do roku, 
w którym – podczas obławy – zginął ostatni 
„żołnierz wyklęty” Józef Franczak, pseudo-
nim „Lalek”.

Honorowym patronem tegorocznej edycji 
biegu był rotmistrz Witold Pilecki. Oddano 
cześć także żołnierzom antykomunistycznej, 
powojennej konspiracji (m.in.) – Stanisławowi 
Golcowi (ps. „Gusta”), Ludwikowi Marszałkowi 
(ps. „Zbroja”), Zbigniewowi Matysiakowi 
(ps. „Kowboj”), Henrykowi Kończykowskiemu 
(ps. „Halicz”) oraz Józefowi Trojanowi 
(ps. „Kruk”). W organizację biegu w Siemiro-
wicach i w Rozewiu były zaangażowane jed-
nostki gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów – Morska 
Jednostka Rakietowa im. kmdr. Zbigniewa 
Przybyszewskiego oraz 43. Batalion 
Saperów. Komenda Portu Wojennego Gdynia 
wsparła organizację biegu w Gdyni i w Rumi. 
Bieg na Stadionie Miejskim w Świnoujściu 

przygotowała 8. FOW z Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji „Wyspiarz”. W organizację 
VIII Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym” w Ustce włączył się 
Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu 
Centrum Szkolenia MW.

*    *    *
Marynarze pamiętają o oficerach MW 

osądzonych na początku lat 50. ub. wieku 
w tzw. „procesie komandorów”. W grud-
niu 1952 roku rozstrzelani zostali: kmdr 
Stanisław Mieszkowski, kmdr por. Zbigniew 
Przybyszewski i kmdr Jerzy Staniewicz. 

W 2014 roku ich groby zostały odkryte pod-
czas prac ekshumacyjnych na tzw. „Łączce” 
cmentarza powązkowskiego. Zostali pochowani 
z należnymi honorami i z pełnym ceremonia-
łem wojskowym w Kwaterze Pamięci Cmen-
tarza Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu  
16 grudnia 2017 roku.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

tarza Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu  
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