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Na okładce: 
Okręty w szyku torowym podczas operacji 
„Solidarna Belona” – zdj. Michał Pietrzak/3. FO

Szanowni Czytelnicy!

Polska Marynarka Wojenna oddała, w dniu swojego święta, cześć pokoleniom 
marynarzy, którzy wiernie i z honorem służyli ojczyźnie pod biało-czerwoną 
banderą. Zapisane przez nich karty historii naszego oręża na morzu są wzorem 

do naśladowania oraz umacniają pozycję i rolę kraju w sojuszu północnoatlantyckim. 
W czerwcu pożegnaliśmy na Cmentarzu MW w Gdyni-Oksywiu adm. floty Ryszarda 

Łukasika – dowódcę Marynarki Wojennej w latach 1996-2003 oraz (m.in.) inicjatora 
założenia Fundacji „O Dach dla Historii Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej” i budowy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

O kulisach operacji „Solidarna Belona” opowiada, w rubryce „Zawód marynarz”, 
szef Oddziału Planowania Operacji COM-DKM kmdr Aleksander Urbanowicz.

Historyczny niszczyciel ORP „Błyskawica” – symbol oraz wizytówka Marynarki 
Wojennej i miasta Gdyni – został objęty honorowym mecenatem przez córki jego matki 
chrzestnej Cecylii Raczyńskiej.

Polecamy także: relację z konferencji w Dowództwie Sił Połączonych w Norfolk, 
reportaż z udziału modułu bojowego MJR w ćwiczeniach w Estonii i na Litwie, analizę 
z cyklu o NATO, artykuł o fregatach rakietowych jako platformach wielozadaniowych, 
fotoreportaże z ćwiczeń morskich 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża  
oraz kolejne odcinki – „Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej” i „Opowieści z kubryka”. 
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Z okazji marynarskiego święta, zgodnie z tradycją, na okrętach 
została podniesiona wielka gala banderowa. Podczas zbiórek 
odczytano rozkazy okolicznościowe oraz wręczono 

wyróżnienia. Oddano hołd wszystkim ludziom morza, którzy oddali 
swe życie za wolność i niepodległość ojczyzny. Przypomniano bogate 
karty historii polskiego oręża na morzu oraz złożono, w asyście 
wojskowej, kwiaty w miejscach pamięci na Wybrzeżu. 

W Gdyni wyjątkowym wydarzeniem w trakcie Święta Marynarki 
Wojennej było uroczyste objęcie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” 
honorowym mecenatem przez Katarzynę Raczyńską i Viridiannę Rey – 
córki Cecylii Raczyńskiej, matki chrzestnej niszczyciela w 1936 roku.

Główne obchody marynarskiego święta odbyły się w sobotę, 
w Porcie Wojennym Świnoujście. Połączono je z ceremonią 
pierwszego podniesienia bandery pomocniczych jednostek 
pływających MW na holowniku H-13 „Przemko”. W święcie 
uczestniczyli (m.in.): szef Zarządu Morskiego-zastępca inspektora MW 
kadm. Krzysztof Zdonek, szef Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu MW 
kadm. Piotr Nieć, dowódca 3. Flotylii Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej 
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz dowódca 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża kmdr Włodzimierz Kułagin. Wśród okrętów 
cumujących w świnoujskim porcie była fregata rakietowa ORP „Gen. K. 
Pułaski”, a także okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej 
ORP „Kadm. X. Czernicki” i niszczyciel min ORP „Kormoran”. 
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Skąd wynikała duża skala operacji pod 
kryptonimem „Solidarna Belona”?

Jej głównym założeniem było zintegrowanie 
działających na Morzu Bałtyckim sił polskiej 
Marynarki Wojennej z sojusznikami. W tym 
celu wykorzystano planowaną obecność  
sił NATO w naszym rejonie odpowiedzialności 
oraz decyzję o przeprowadzeniu wspólnych 
ćwiczeń typu Passex. Scenariusz operacji za-
kładał działanie sił morskich 
(wykonujących swoje zadania 
szkoleniowe oraz ustawowe) na 
całej długości polskiego wybrzeża 
oraz współdziałanie z okrętami 
państw sojuszu. Naszym zamiarem 
było zademonstrowanie zdolności 
operacyjnych oraz – przede 
wszystkim – gotowości do ochrony 
oraz obrony polskiego wybrzeża  
i wód terytorialnych, a także  
dominacji w tym rejonie Bałtyku.

Na czym polegała wyjąt-
kowość tej operacji?

W trakcie „Solidarnej Belony”, 
uczestniczący w niej Stały Zespół 
Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1 (Standing NATO Mine 
Countermeasures Group One – 
SNMCMG-1) stał się elementem 
naszego komponentu morskiego. 
Należy podkreślić, że była to pierw-
sza taka sytuacja, kiedy jeden ze 
stałych zespołów okrętów sojuszu 
został podporządkowany dowódcy 
komponentu morskiego na Morzu 
Bałtyckim – w tym wypadku  
dowódcy Centrum Operacji Mor-
skich-Dowództwa Komponentu Morskiego. 
Stąd też wynikał znaczny zakres działań,  
jakich dotąd na naszych wodach nie przepro-
wadzano. Nie były to też tylko ćwiczenia, ale 
faktycznie wykonywane zadania – ukierunko-
wane na osiągnięcie celów operacyjnych, przy-
pisanych komponentowi morskiemu. Co więcej, 
wykonywały je nie tylko okręty, ale też siły 
powietrzne oraz wydzielone elementy lądowe. 
Nie wszystkie siły – działające w domenie mor-
skiej, powietrznej oraz lądowej – tworzyły 
wspólną całość, operującą jako komponent 
morski. Celem operacji było połączenie różno-
rodnych sił, wykonujących zadania w różnych 
miejscach Bałtyku, zwiększając efektywność 
kontroli w regionie. 

Czym w trakcie „Solidarnej Belony” 
zajmowały się okręty SNMCMG-1?

Wykonywały swoje podstawowe zadania, 
związane – głównie – z działaniami przeciw-
minowymi. Ich obecność umożliwiła nam nie 
tylko skonstruowanie głównego planu operacji, 
ale także była doskonałym sposobem na wy-
mianę doświadczeń oraz zwiększenie tzw. inter-
operacyjności – na poziomie pojedynczych 

okrętów i grup okrętów. Poszczególni dowódcy 
mieli swój czas przeznaczony na podzielenie 
się opiniami o sposobach działania bojowego  
i wykorzystania konkretnego typu wyposażenia 
okrętowego. Wskazuje to na faktyczną wielo-
aspektowość przeprowadzonej operacji. 

Jaką rolę odegrało COM-DKM podczas 
„Solidarnej Belony”?

Będąc tzw. dostarczycielem sił (ang. force 
provider), stworzyło z wydzielonych elementów 
rodzajów sił zbrojnych komponent działający 
w ramach operacji połączonej. Pełniło też 
funkcję tzw. użytkownika wydzielonych sił 
(ang. force user), gdyż zaplanowało i przepro-
wadziło operację „Solidarna Belona”. W trakcie 
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realizowanych działań, oficerowie COM- 
-DKM synchronizowali i korygowali przebieg 
całego przedsięwzięcia. Należy nadmienić, że 
do grupy planowania oraz sztabu operacji  
zostali wydzieleni także oficerowie związków 
taktycznych MW (w tym 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża). W ten sposób mogli oni nabrać 
dodatkowego doświadczenia, przydatnego  
w razie objęcia w przyszłości odpowiedzial-

nych funkcji w strukturach NATO. 
Pieczę nad całością przebiegu 
działań w ramach „Solidarnej  
Belony” sprawował dowódca 
COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, któremu podporząd- 
kowano siły ćwiczące na morzu,  
w powietrzu i na lądzie. Z kolei 
moim zadaniem było dowodzenie 
działaniami na morzu – zarówno 
w zachodniej i środkowej, jak i we 
wschodniej części Bałtyku. 

Jakie jest znaczenie Morza 
Bałtyckiego dla polskich in-

teresów narodowych?
Właściwe wykorzystanie dostępu 

do morza jest kluczowe nie tylko 
dla rozwoju gospodarki, ale rów-
nież dla bezpieczeństwa kraju.  
Jako państwo nadmorskie, Polska 
dysponuje (m.in.) odpowiednią ku 
temu infrastrukturą portową oraz 
morskimi szlakami komunikacyj-
nymi. Umożliwia to dywersyfikację 
dostaw surowców strategicznych, 
niezbędnych do właściwego funk-
cjonowania państwa. Ponadto, pol-
skie porty należą obecnie do ścisłej 

europejskiej czołówki pod względem przeła-
dunku towarów (w I kwartale br. w samym 
tylko porcie w Gdańsku przeładowano ponad 
13 mln ton ładunków). Z drugiej jednak strony, 
posiadanie dostępu do morza to także  
obowiązki i wyzwania. Morze Bałtyckie ma 
duże znaczenie nie tylko dla bezpośrednich je-
go użytkowników, ale także dla wszystkich, 
którzy korzystają na przykład z dóbr trans-
portowanych drogą morską.

Na pierwszy plan w ćwiczeniu wybijały 
się jednostki przeciwminowe.

Jednym z istotnych elementów działań na 
morzu jest kontrola toni wodnej, a więc pod-
stawowej przestrzeni dla działań przeciw- 

Z komandorem Aleksandrem Urbanowiczem,  
szefem Oddziału Planowania Operacji Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 

Komponentu Morskiego, rozmawia Rafał Kamiński.

Integracja sił
B A N D E R A
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minowych. Okręty sił obrony przeciwminowej 
są odpowiednio uzbrojne oraz wyposażone 
w specjalistyczny sprzęt – na przykład sonary 
i bezzałogowe pojazdy podwodne (Unmanned 
Underwater Vehicle – UUV) umożliwiające 
penetrowanie toni wodnej oraz kontrolowanie 
dna morskiego. Miny morskie zagrażają bez-
pieczeństwu żeglugi pasażerskiej i handlowej, 
mogąc doprowadzić do znacznych utrudnień, 
a nawet paraliżu na liniach komunikacyjnych. 
Dlatego okręty sił przeciwminowych prowadzą 
stałe, planowe działania (także operacje reali-
zowane ad hoc – w razie zaistnienia nagłego 
zagrożenia bezpieczeństwa na newralgicz-
nych akwenach), w celu zachowania kontroli 
sytuacji podwodnej. Zajmują się one również 
rozpoznaniem i budowaniem tzw. świadomości 
sytuacyjnej w zakresie zagrożeń podwodnych. 
Warto dodać, że ich załogi, demonstrując 
banderę podczas działań na morzu, wzmac-
niają prestiż i pozycję państwa.

W działaniach na Bałtyku wziął też 
udział najnowszy polski niszczyciel 

min ORP „Kormoran”. 
Okręt posiada szereg nowoczesnych roz-

wiązań, dzięki którym może być skutecznie 
wykorzystywany w operacjach przeciw-
minowych. Jest wyposażony w systemy, które 
umożliwiają mu prowadzenie efektywnych 
działań w bezpiecznej odległości od zagrożenia 
minowego. Będący w służbie (od 2017 roku) 
ORP „Kormoran” oraz ORP „Albatros” 
i ORP „Mewa” (obecnie w fazie prac doposa-
żeniowych w gdańskiej stoczni Remontowa 

B A N D E R A

Komandor ALEKSANDER URBANOWICZ urodził się 12 grudnia 1977 roku w Gdańsku. W 2000 roku ukończył Wydział Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w specjalności „eksploatacja okrętowych systemów pokładowych”. W tym samym roku został 
wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe – dowódca działu broni podwodnej i artylerii ORP „Dąbie” w 12. Wolińskim Dywizjonie Trałowców 
w Świnoujściu. Trzy lata później objął stanowisko zastępcy dowódcy okrętu grupowego ORP „Gardno”, a następnie został dowódcą ORP „Drużno”. 
W kolejnych latach odbył w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni studia drugiego stopnia na kierunku „pomiary hydrograficzne i oznakowanie 
nawigacyjne” oraz studia podyplomowe na kierunku „zarządzanie i dowodzenie w specjalności dowodzenie siłami morskimi”. W 2007 roku objął 
dowodzenie ORP „Gardno”. W 12. Wolińskim Dywizjonie Trałowców pełnił następnie funkcję szefa sztabu, a potem zastępcy dowódcy 
dywizjonu. W 2017 roku objął dowodzenie Polskim Kontyngentem Wojskowym „Czernicki 2017”, skierowanym do wykonywania zadań w rejonie 
Morza Śródziemnego i Morza Czarnego – jednocześnie przejął dowodzenie nad elitarnym Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 2 (SNMCMG-2), zostając pierwszym polskim oficerem, któremu powierzono tę funkcję.  W 2018 roku został szefem Wydziału Planowania 
Użycia Sił Marynarki Wojennej COM-DKM, natomiast trzy lata później – szefem Oddziału Planowania Operacji COM-DKM. W trakcie swojej 
służby wziął udział w licznych ćwiczeniach krajowych i zagranicznych, takich jak: „Baltops”, „Anakonda”, „Passex” czy „Joint Warrior”. Odbył 
również specjalistyczne szkolenia w kraju i zagranicą, m.in. w: belgijsko-holenderskiej Szkole Wojny Minowej EGUERMIN w Ostendzie (Belgia), 
Centrum Szkolenia Operacji Morskich NATO w Grecji oraz Szkole NATO w Oberammergau (Niemcy). Od 2019 roku uczestniczy w pracach 
Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego, w ramach tzw. podkomitetu Marynarki Wojennej. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

zbrojnych. Dotyczyło to również sposobu 
działania międzynarodowego zespołu okrętów, 
operującego na różnych akwenach. Realizując 
nasze cele na Morzu Śródziemnym i Morzu 
Czarnym, mieliśmy okazję zaprezentować 
polską banderę, a zawijając do portów spoty-
kaliśmy się z rodakami, którzy byli dumni 
z powodu obecności naszego okrętu. Wszędzie 
tam, gdzie byliśmy, udowadnialiśmy, że polska 
Marynarka Wojenna jest istotnym elementem 
funkcjonowania państwa. Demonstrowaliśmy 
też, że wspólne działania państw członkow-
skich NATO umożliwiają lepszą realizację 
naszych celów na różnych płaszczyznach – 
zarówno podczas wykonywania zadań, jak 
i w ramach współpracy między poszczegól-
nymi komponentami sił zbrojnych.

Czy są planowane w przyszłości podob-
ne – do „Solidarnej Belony” – wspólne 

operacje pod egidą polskiej MW?
Obecnie jest opracowywany plan szerszej 

integracji, zakładający realizację kolejnych tego 
typu operacji w ramach współpracy ze stałymi 
zespołami okrętów NATO. Ich scenariusze 
będą udoskonalane, służąc jeszcze skutecz-
niejszemu wypełnianiu wspólnej misji zapew-
nienia bezpieczeństwa w regionie. Znamienny 
jest fakt, że dowódca SNMCMG-1 zdecydował 
się w niej uczestniczyć pod polskim dowódz-
twem, co pokazuje jasno, że sojusznicy są żywo 
zainteresowani prowadzeniem wspólnych 
działań na Bałtyku. Zauważają również naszą 
rolę w regionie, jako istotnego elementu 
tzw. wschodniej flanki NATO.

Shipbuilding S.A.) staną się istotnym elemen-
tem polskiej Marynarki Wojennej, a także 
będą mogły pełnić służbę również w stałych 
zespołach sił przeciwminowych NATO.

Ważną rolę w operacji „Solidarna 
Belona” odegrała również fregata 

rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” oraz 
korweta patrolowa ORP „Ślązak”. 

Pokazało to dobitnie, że skuteczność mor-
skiego rodzaju sił zbrojnych tkwi w jego funk-
cjonowaniu jako całość. Stąd tak istotna była 
współpraca (m.in.) jednostek wchodzących 
w skład 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża oraz Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej. Z racji tego, że każdy ze związków 
taktycznych ma odmienny zakres zadań pod-
stawowych, uzupełniały się one wzajemnie 
przez swoje tzw. zdolności. To oznacza, że 
Marynarka Wojenna staje się tym bardziej 
efektywna, jeśli wchodzące w jej skład 
elementy tworzą spójny komponent. Ścisła 
współpraca sprzyja synergii działań i ułatwia 
osiągnięcie wspólnego celu.

W 2017 roku dowodził pan – przez pół 
roku – Stałym Zespołem Sił Obrony 

Przeciwminowej NATO Grupa 2 (Standing 
NATO Mine Countermeasures Group 
Two – SNMCMG-2). Okrętem dowodzenia 
był wówczas ORP „Kadm. X. Czernicki”. 

Wykonywane przeze mnie w ramach 
SNMCMG-2 obowiązki oraz wykonywane 
zadania dały mi nową perspektywę i nowe 
spojrzenie na funkcjonowanie morskich sił 

rolę w regionie, jako istotnego elementu 
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Pożegnanie PKW „Turcja” w Babich Dołach

Marynarka Wojenna wzięła udział – 
8 maja – w obchodach upamiętniających 

76. rocznicę zakończenia II wojny światowej 
w Europie. W miejscach pamięci na polskim 
Wybrzeżu zostały wystawione warty honorowe. 
Oddano hołd bohaterskim marynarzom i żoł-
nierzom, którzy odeszli na wieczną wachtę 
podczas krwawych walk w latach 1939-1945. 
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Na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach 
odbyło się – 20 kwietnia – uroczyste 

pożegnanie żołnierzy polskiego kontyngentu 
wojskowego wylatujących na misję do Turcji. 
Uczestniczył w nim sekretarz stanu w MON 

76. rocznica zakończenia II wojny światowej
Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze 

m.in. przed gdańskimi pomnikami – „Tym co 
za polskość Gdańska”, „Żołnierzy Armii Kra-
jowej” i „Sanitariuszki Inki”. 

Na cmentarzu wojennym w Gdyni-Redłowie 
odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna 
przy Pomniku Obrońców Wybrzeża. Po cere-
monii złożenia kwiatów, odegrany został 
sygnał „Cisza”. Z kolei, na gdyńskim cmentarzu 
komunalnym, przy „Kwaterze Żołnierzy Września 
1939 roku”, upamiętniono poległych oraz 
złożono wiązanki kwiatów. 

Delegacje lokalnych władz samorządowych, 
kombatantów oraz organizacji i instytucji – 
w asyście delegacji 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża i orkiestry wojskowej – złożyły 
kwiaty przed pomnikiem „Bohaterom Walki 
o Niepodległość Rzeczpospolitej” na Placu 

W ramach wspólnych ćwiczeń Marynarki 
Wojennej i Wojsk Lądowych, na okręty 

transportowo-minowe 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu załadowano – 
7 kwietnia – sprzęt i żołnierzy 12. Brygady 
Zmechanizowanej 12. Szczecińskiej Dywizji 

Wojciech Skurkiewicz, reprezentujący ministra 
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. 

Żołnierze będą wykonywali zadania w ramach 
operacji sojuszu północnoatlantyckiego TAMT 
(Tailored Assurance Measures for Turkey), 
prowadzonej od 2015 roku. To będzie pierwsza 
polska misja wojskowa w tym kraju.

Dołączenie do misji NATO w Turcji jest 
kolejnym wyrazem tego, że państwo polskie 
traktuje swoje sojusze poważnie i działa na 
rzecz bezpieczeństwa w skali globalnej – pod-
kreślił minister obrony narodowej w liście do 
żołnierzy PKW „Turcja”.

Trzon pierwszej zmiany, dowodzonej przez 
kmdr. por. Cezarego Kurkowskiego, stanowią 

Zmechanizowanej. Na pokład ORP „Kraków” 
oraz ORP „Poznań” (z 2. Dywizjonu Okrętów 
Transportowo-Minowych 8. FOW) załadowano 
kilkanaście pojazdów wojskowych, w tym 
dziesięć KTO „Rosomak” oraz zaokrętowano 
kilkudziesięciu żołnierzy 12. BZ. 

Okręty, po odcumowaniu od nabrzeża, obrały 
kurs na tor wodny Szczecin-Świnoujście. 
Sprzęt i żołnierzy przetransportowano do portu 
w Szczecinie, skąd dalej mieli przemieścić się 
do miejsca stałej dyslokacji.

Głównym celem tego typu treningów jest 
praktyczne sprawdzenie możliwości i wariantów 
załadunku techniki wojskowej na okręt. Są 
także doskonalone techniki wprowadzania 
pojazdów na pokład oraz procedury związane 
z bezpieczeństwem operacji transportowych.

żołnierze Brygady Lotnictwa MW. Podstawowym 
środkiem kontyngentu będzie samolot patrolowo-
-rozpoznawczy M28B 1R Bryza z 44. Bazy 
Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Będą 
stacjonować w tureckiej bazie Incirlik.

P E R Y S K O P

Słowiańskim w Świnoujściu. Wystawiono 
wartę honorową oraz złożono kwiaty przed 
symboliczną „Kwaterą wiecznego spoczynku 
weteranów II wojny światowej” na świnouj-
skim cmentarzu komunalnym.

Polacy walczyli u boku aliantów od pierw-
szego do ostatniego dnia tego największego i naj-
krwawszego konfliktu w historii ludzkości. 
szego do ostatniego dnia tego największego i naj-

„Rosomaki” 12. BZ w Świnoujściu
Dla załóg okrętów było to zadanie rutynowe, 

ale dla żołnierzy często nowe doświadczenie. 
Po zabezpieczeniu sprzętu do morskiej podróży, 
zostali oni zapoznani z okrętem i zasadami bez-
pieczeństwa obowiązującymi na pokładzie 
oraz przeszli podstawowe szkolenie z zakresu 
ratownictwa morskiego. 

Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. Będą 
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Wizyta dowódcy 6. Floty US Navy

Podczas wizyty w Gdyni amerykański 
dowódca spotkał się z inspektorem MW 
wiceadm.  Jarosławem Ziemiańskim. 

W jej trakcie omówiono (m.in.) rolę i kierunki 
rozwoju sił morskich, a także kwestię do-
stosowania ich możliwości operacyjnych 
do nowych wyzwań w przyszłości. W spo-
tkaniu wziął udział również szef Zarządu 
Morskiego-zastępca inspektora MW 
kadm. Krzysztof Zdonek. W siedzibie 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwie 
Komponentu Morskiego odbyło się na-
stępnie spotkanie z jego dowódcą 
wiceadm.  Krzysztofem Jaworskim oraz 
kadrą kierowniczą jednostki. Dowódca 
6. Floty US Navy zapoznał się ze strukturą 
oraz najważniejszymi zadaniami COM-DKM. 
Amerkańskiej delegacji towarzyszył szef Za-
rządu Uzbrojenia Inspektoratu MW Dowództwa 
Generalnego RSZ kadm. Piotr Nieć. 

W ramach wizyty w Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni wiceadm. Eugene H. Black 
odbył rozmowę z rektorem-komendantem 
kadm. prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem. 
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Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich 
oraz Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrę-
towego. Zaprezentowano nowoczesne trena-
żery i symulatory – wykorzystywane (m.in.) 
w procesie kształcenia podchorążych AMW 
oraz w trakcie kursów specjalistycznych.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie 
amerykańskiej delegacji z dowódcą 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosławem Jurkowlańcem. 
Zaprezentowano strukturę i główne zadania 
flotylli, a także udział jej sił w ćwiczeniach 

i operacjach morskich pod egidą NATO. 
*     *     *

Dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych 
i Wsparcia NATO (STRIKFORNATO), 
to sojusznicze dowództwo paktu północno-
-atlantyckiego przeznaczone do dowodzenia 
operacjami sił najwyższej gotowości, w tym 
morskimi siłami uderzeniowo-ekspedycyj-
nymi oraz desantu morskiego. Dowództwo 
mieści się w Oeiras, w Portugalii. W jego 
skład wchodzą: Francja, Grecja, Hiszpania, 
Holandia, Niemcy, Polska (od 3 lipca 

2007 roku), Portugalia, Stany Zjednoczone, 
Turcja, Wielka Brytania i Włochy.

B A N D E R A

Brytyjski attaché obrony w Gdyni
Z wizytą roboczą w Gdyni przebywał – 

od 17 do 18 maja – attaché obrony Wielkiej 
Brytanii płk Tom Blythe. W trakcie wizyty 
odwiedził – jako pierwsze – Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego, 
gdzie spotkał się z zastępcą dowódcy COM-DKM 

kmdr. Andrzejem Ogrodnikiem oraz kadrą 
kierowniczą jednostki. Zapoznał się ze struk-
turą COM-DKM i jego głównymi zadaniami. 
Dokonał także wpisu do księgi pamiątkowej.

Następnego dnia złożył wizytę roboczą 
w 3. Flotylli Okrętów. Podczas spotkania 

z dowódcą gdyńskiej flotylli kadm. Mirosławem 
Jurkowlańcem przedstawiono gościowi struk-
turę i zadania 3. FO oraz jej działania na arenie 
międzynarodowej, w tym udział w ćwiczeniach 
i operacjach bojowych NATO. Zaprezentowano 
także podstawowe przeznaczenie i wyposaże-
nie korwety patrolowej ORP „Ślązak”.
także podstawowe przeznaczenie i wyposaże-

B A N D E R A

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Zapoznał się ze strukturą organizacyjną uczelni, 
zadaniami w obszarze dydaktyczno-naukowym, 
a także jej historią. Przedstawiono również 
wybrane aspekty działalności dydaktycznej 

Marynarkę Wojenną odwiedził – 17 czerwca – dowódca 6. Floty US Navy 
wiceadm. Eugene H. Black (jednocześnie dowodzący Naval Striking and 
Support Forces NATO – STRIKFORNATO). Wizyta była związana z trwającymi –
od 6 do 19 czerwca – międzynarodowymi ćwiczeniami „Baltops-50”.
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symbol męstwa, nieustępliwości i waleczności 
polskich marynarzy. To okręt legenda, który 
od pierwszego do ostatniego dnia II wojny 
światowej służył w Marynarce Wojennej RP, 
przynosząc chwałę polskiemu orężu i dumę 
wszystkim Polakom – podkreślił minister.  

W imieniu inspektora MW wiceadm. Jarosława 
Ziemiańskiego głos zabrał kadm. Piotr Nieć – 
My, marynarze, jesteśmy dumni z faktu, że 
w dziejach Polski, w najtrudniejszych momen-
tach, nigdy nie zabrakło ludzi w marynar-

Ś W I Ę T O  M A R Y N A R K I  W O J E N N E J
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Gdyńskie obchody marynarskiego 
święta rozpoczęto złożeniem 
kwiatów przed Pomnikiem Polski 
Morskiej na Skwerze Kościuszki. 

Następnie, o godzinie 13.00, na pokładzie 
historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”, 
symbolu i wizytówki Marynarki Wojennej 
oraz miasta z morza i marzeń, odbyła się wyjąt-
kowa uroczystość – objęcia okrętu honoro-
wym mecenatem przez Katarzynę Raczyńską 
i Viridiannę Rey – córki Edwarda i Cecylii 
Raczyńskich. Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli: wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata 
Gosiewska, minister spraw zagranicznych 
Zbigniew Rau oraz minister obrony narodo-
wej Mariusz Błaszczak. 

Pani Viridiannie Rey towarzyszyła rodzina 
(jej siostra, Katarzyna Raczyńska, nie mogła 
przybyć z powodów zdrowotnych). Wśród 
uczestników wydarzenia byli (m.in.): dowódca 
COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski, 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, szef Zarządu Uzbrojenia 
Inspektoratu MW kadm. Piotr Nieć, dowódca 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” kmdr por. 
Walter Jarosz, dyrektor Muzeum MW Tomasz 
Miegoń oraz jego zastępca Aleksander Gosk, 
a także wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni Elżbieta Sierżęga.

Odczytano przesłanie prezydenta RP Andrzeja 
Dudy oraz list ministra obrony narodowej 
Mariusza Błaszczaka. ORP „Błyskawica” to 

W ostatnią niedzielę czerwca obchodzono Święto Marynarki Wojennej, które tradycyjnie 
wieńczy Święto Morza i od ponad 90 lat nierozerwalnie łączy się z historią polskiej obecności 
na Bałtyku. W tym roku uatrakcyjniła je – przygotowana przez Muzeum Marynarki Wojennej we 
współpracy z 3. Flotyllą Okrętów – uroczystość objęcia Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” 
honorowym mecenatem przez córki matki chrzestnej okrętu Cecylii Raczyńskiej.

skich mundurach. Pamięć ich dokonań, na 
przestrzeni ponad wiekowych dziejów, zawsze 
będzie nas obligowała do godnego prezentowa-
nia biało-czerwonej bandery, dumy z noszenia 
marynarskiego munduru, dumy ze służby 
i pracy dla morskiego rodzaju sił zbrojnych 
oraz dumy z tradycji i naszej historii. 

Podczas wystąpienia, pani Viridianna Rey 
podkreśliła, że dla obojga ich rodziców służba 
Polsce była zaszczytnym obowiązkiem i peł-
nili ją z dumą. Obejmujemy ten patronat 

Honorowy mecenat
dla ORP  „Błyskawica”

Cecylia z Jaroszyńskich Raczyńska (1906-1962)
Córka Edwarda Jaroszyńskiego z Podola i Wandy z Sierakowskich. Zaangażowana 

w działalność charytatywną, a w trakcie II wojny światowej także w organizację 
materialnego wsparcia dla okupowanej Polski. Dwukrotnie była matką chrzestną polskich 

jednostek. Chrzest ORP „Błyskawica” odbył się 1 października 1936 roku, podczas 
wodowania jednostki w brytyjskiej stoczni J. Samuel White & Co Ltd. w Cowes. Wcześniej, 

18 lutego 1935 roku, w brytyjskiej stoczni Swan Hunter & Wigham Richardson nadała imię 
statkowi SS „Puck” – był to drobnicowiec parowy, wybudowany na potrzeby 

przedsiębiorstwa Żegluga Polska. 
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z wdzięcznością i wzruszeniem – powiedziała 
Viridianna Rey. Jestem pod szalonym wraże-
niem polskiej Marynarki Wojennej, wspaniali 
jesteście – dodała.

Z okazji Święta Marynarki Wojennej od-
czytano list okolicznościowy dowódcy general-
nego RSZ gen. Jarosława Miki (podpisany przez 
jego zastępcę gen. dyw. Stanisława Czosnka), 
w którym podziękował kadrze i pracownikom 
wojska za ich profesjonalizm i zaangażowanie – 
To dzięki Waszej wzorowej służbie i pracy biało-
-czerwona bandera dumnie powiewa, sławiąc 
dokonania tych wszystkich, dla których sprawa 
polskiego morza nigdy nie była obojętna. 

Uroczystość zakończyła defilada Kompanii 
Reprezentacyjnej MW oraz koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW pod batutą kapelmistrza 
kmdr. ppor. Macieja Budzińskiego.

Kontynuacją ceremonii objęcia Okrętu-
-Muzeum ORP „Błyskawica” honorowym 
mecenatem było seminarium historyczne 
w sali audytoryjnej Muzeum MW, na którym 
przedstawiono historię okrętu oraz przybliżono 
sylwetkę Edwarda Raczyńskiego (dyplomaty E. Górska, K. Kamińska

zrwmw.bandera@ron.mil.pl

*     *     *
W ramach obchodów Święta Marynarki 

Wojennej odsłonięto –25 czerwca – w Gdyni-
-Obłużu (przy ul. adm. Józefa Unruga 39) 
tablicę pamiątkową poświęconą adm. floty 
Józefowi Unrugowi, bohaterskiemu i nie-
złomnemu dowódcy Floty i dowódcy Obrony 
Wybrzeża w 1939 roku. 

Nawiązując do tradycji Święta Morza, 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec podkreślił – Wspominamy piękne, 
lecz i trudne lata budowy polskiego morskiego 
oręża. Oddajemy hołd nie tylko ciężkiej pracy 
marynarzy i rybaków, ale także wszystkim 
tym, którzy tworzą gospodarkę morską. Od-
dajemy cześć: portowcom, stoczniowcom, urzęd-
nikom gospodarki morskiej i przedstawicielom 
szkolnictwa morskiego – wszystkim ludziom 
morza. Jesteśmy dumni z faktu, że marynarze 
i żołnierze wnieśli znaczący wkład w urzeczywist-
nienie odwiecznych marzeń o Polsce nad 
Morzem Bałtyckim. 

i polityka, prezydenta RP na uchodźstwie 
w latach 1979-1986) oraz jego żony Cecylii. 
Obecna na spotkaniu pani Viridianna Rey także 
opowiadała o swoich rodzicach i wychowaniu, 
jakie odebrała. W trakcie seminarium połączono 
się telefonicznie z panią Katarzyną Raczyńską, 
dzięki czemu mogła ona zdalnie wziąć udział 
w tej niecodziennej uroczystości. Po zakoń-
czeniu seminarium, w gdyńskim Muzeum 
MW odbyła się inauguracja okolicznościowej 
wystawy dedykowanej życiu i działalności 
rodziny Raczyńskich. Wernisaż zakończono 
unikatowym pokazem mody damskiej okresu 
dwudziestolecia międzywojennego.

Na zdjęciu od lewej: dowódca Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” kmdr por. Walter 
Jarosz, pani Viridianna Rey oraz dowódca 3. FO kadm. Mirosław Jurkowlaniec
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Na okrętach w Porcie Wojennym 
Świnoujście, zgodnie z tradycją 
morską, podniesiono wielką galę 
banderową. Podczas zbiórki pod-

oddziałów odczytano okolicznościowe rozkazy 
oraz wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Szef 
Zarządu Morskiego-zastępca inspektora MW 
kadm. Krzysztof Zdonek przekazał banderę 
pomocniczych jednostek pływających MW 
pierwszemu dowódcy H-13 „Przemko” 
kpt. mar. Maciejowi Kierskiemu.

W obchodach marynarskiego święta wzięli 
udział (m.in.): dowódca 3. FO kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, rektor-komendant AMW kadm. 
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, szef Zarządu 
Uzbrojenia Inspektoratu MW kadm. Piotr 
Nieć, dowódca 8. FOW kmdr Włodzimierz 
Kułagin, prezydent Świnoujścia Janusz 
Żmurkiewicz, dziekan MW ks. kmdr Zbigniew 
Rećko, matka chrzestna holownika Anna 
Jelonek oraz przedstawiciele gdańskiej stoczni 
Remontowa Shipbuilding S.A.

H-13 „Przemko” to ostatni z serii sześciu 
nowoczesnych holowników projektu B860, 
zbudowanych dla polskiej Marynarki Wojennej 
w ramach programu jej modernizacji. Razem 

z bliźniaczymi H-11 „Bolko” i H-12 „Semko”, 
będzie pełnił służbę w składzie 12. Wolińskiego 
Dywizjonu Trałowców 8. FOW. Pozostałe 
trzy jednostki służą już w Dywizjonie Okrętów 
Wsparcia 3. Flotylli Okrętów (H-1 „Gniewko”, 
H-2 „Mieszko” oraz H-3 „Leszko”).

Z okazji Święta Marynarki Wojennej, przy 
nabrzeżu Portu Wojennego Świnoujście 
zacumowały – stacjonujące na co dzień 
w porcie wojennym w Gdyni – fregata 
rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” (3. FO) 
oraz najnowszy polski niszczyciel min 
ORP „Kormoran” (13. DTR).

*    *    *
W świnoujskim kościele garnizonowym 

pw. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia 
została odprawiona msza święta w intencji 
Marynarki Wojennej, kadry i pracowników 
wojska oraz ich rodzin.
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Biało-czerwona na „Przemku”
Podczas głównych obchodów Święta Marynarki Wojennej w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
im. wiceadm. K. Porębskiego w Świnoujściu odbyła się – 26 czerwca – ceremonia pierwszego 
podniesienia bandery pomocniczych jednostek pływających na holowniku H-13 „Przemko”.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Tegoroczne obchody miały szczególny 
charakter, ze względu na 100. rocznicę 
powstania Międzynarodowej Organiza-

cji Hydrograficznej (International Hydrogra-
phic Organization – IHO). Wśród uczestników 
wydarzenia byli: szef BHMW kmdr Dariusz 
Kolator; poprzedni szefowie BHMW – kadm. 
w st. spocz. dr inż. Czesław Dyrcz (zarazem 
ostatni dowódca 9. Flotylli Obrony Wybrzeża), 
kmdr rez. mgr inż. Henryk Nitner i kmdr rez. 
Andrzej Kowalski; szef szkolenia 3. Flotylli 
Okrętów kmdr Andrzej Figat; dowódca 
Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego 
Marynarki Wojennej kmdr Marek Czarnecki 
oraz przedstawiciele Urzędu Morskiego 
w Gdyni i Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

B A N D E R A

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszenie 
Hydrografów Morskich RP zorganizowały – 21 czerwca – obchody 
Światowego Dnia Hydrografii. W trakcie sesji omówiono tematy 
hydrograficzne i kartograficzne oraz zadania instytucji morskich. 

Makieta ORP „Orzeł” w Gdyni

Szef BHMW kmdr Dariusz Kolator przed-
stawił kalendarium jego działalności. Mimo 
pandemii COVID-19, prowadzono działal-
ność statutową – wznawiano oraz wydawano 
nowe mapy nawigacyjne i publikacje nautyczne, 
a także dbano o serwis ostrzeżeń nawigacyj-
nych na polskich akwenach morskich. Konferen-
cje i spotkania odbywały się w formie zdalnej.  
Przypomniał, że w 2020 roku miał miejsce 
jubileusz 100-lecia hydrografii w polskiej MW. 
Omówił plany BHMW: zwiększenie obszaru 
przebadanego dna morskiego, wydawanie kolej-
nych publikacji oraz pozyskanie do służby 
(planowane w latach 2025-2027) dwóch 
nowych okrętów hydrograficznych.

Dla uczestników sesji przygotowano dwie 
publikacje hydrograficzne BHMW – 10. numer 
„Przeglądu Hydrograficznego” oraz „Karto-
grafię morską w stuleciu polskiej hydrografii”, 
a także okolicznościową wystawę.
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Światowy Dzień Hydrografii

Na Skwerze Kościuszki odsłonięto – 
22 czerwca – makietę legendarnego 

okrętu podwodnego ORP „Orzeł” z czasów 
II wojny światowej. Jest ona kolejną realiza-
cją projektu pierwotnie skierowanego do 
osób niewidomych i niedowidzących.

Okręt, odlany z brązu w skali 1:40, po-
wstał we wrocławskiej pracowni Stanisława 
Wysockiego i jego syna Michała. Artystom 
udało się wiernie odwzorować jednostkę oraz 
uchwycić wiele elementów i charakterystycz-
nych detali. 

Obiekt stanął na nabrzeżu w pobliżu Okrętu-
-Muzeum ORP „Błyskawica”. Odsłonili go 
wspólnie: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, p.o. dowódcy ORP „Orzeł” 
kpt. mar. Adam Wrzosek oraz prezydenci 
klubów „Rotary” i „Lions”, których stara-
niem powstała ta makieta (w ramach projektu 
„Zobaczyć świat rękoma”, realizowanego we 
współpracy z Pomorskim Oddziałem Polskiego 
Związku Niewidomych). 

Na Skwerze Kościuszki zaparkowała 
ciężarówka Jaromira Podhajskiego, na której 
widnieje grafika przedstawiająca ORP „Orzeł” 
oraz sylwetki jego dowódcy kpt. mar. Jana 
Grudzińskiego i ppor. mar. Mariana Mokrskiego. 
W hołdzie poległym marynarzom oraz załodze 
ORP „Orzeł” odegrano sygnał „Cisza”.

Sesję referatową poprzedziło wysłuchanie 
(online) przemówienia sekretarza general-
nego IHO dr. Mathiasa Jonasa, który podkreślił 
znaczenie współpracy państwowych oraz 
prywatnych instytucji hydrograficznych, wpły-
wającej na większą efektywność działań.

W jubileuszowym wydaniu „Przeglądu 
Hydrograficznego” znalazło się 10 artykułów 
(kilka z nich zaprezentowano podczas sesji), 
natomiast drugie wydawnictwo ukazało polski 
dorobek kartograficzny w XX i XXI wieku. 
Zawarto w nim bogaty album map morskich 
oraz wybrane karty historii oraz tajniki pracy 
polskich kartografów morskich. 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

oraz wybrane karty historii oraz tajniki pracy 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Dziękuję dowódcy generalnemu RSZ 
gen. Jarosławowi Mice i inspektorowi MW 
wiceadm. Jarosławowi Ziemiańskiemu za 
zaufanie, jakim zostałem obdarzony – 
podkreślił w wystąpieniu nowy dowódca 
8. FOW kmdr Włodzimierz Kułagin. 
Zwracając się do ustępującego dowódcy 
związku taktycznego, wyraził uznanie za 
lata jego dowodzenia flotyllą – Chciałbym 
podziękować mojemu poprzednikowi 
kadm. Piotrowi Nieciowi. To również jego 
zasługa, że 8. FOW jest dzisiaj w tak dosko-

nałej formie. Życzę panu admirałowi 
powodzenia i satysfakcji na nowym 
stanowisku służbowym.

Zgodnie z decyzją ministra obrony 
narodowej Mariusza Błaszczaka, 
kadm. Piotr Nieć został wyznaczony na 
stanowisko szefa Zarządu Uzbrojenia 
Inspektoratu MW w Gdyni. Widząc 
niesamowitą motywację kadry i pracow-
ników wojska, kończę służbę w 8. FOW 
pełen pozytywnej energii, jaką na mnie 
przelaliście – podkreślił. Nowemu 

dowódcy świnoujskiej flotylli złożył życze-
nia marynarskiego szczęścia.

Przed rozpoczęciem uroczystej zbiórki 
pododdziałów, zdający i obejmujący 
obowiązki dowódcy 8. FOW przyjęli 
z pokładu motorówki hydro-

graficznej MH-1, w towarzystwie zapro-
szonych gości, paradę burtową załóg 
okrętów stacjonujących w Porcie Wojen-
nym Świnoujście.  

Złożono również, w asyście wojskowej, 
wiązankę kwiatów przed pomnikiem 
„Tym, którzy przywrócili Pomorze 
Macierzy”, upamiętniającym bohaterski 
udział polskich żołnierzy i marynarzy 
w walkach podczas II wojny światowej.

W trakcie uroczystej zbiórki podod-
działów, inspektor MW wiceadm. Jarosław 
Ziemiański przyjął meldunek o zdaniu i przy-
jęciu obowiązków dowódcy flotylli. Wśród 
uczestników ceremonii byli (m.in.): dowódca 

Uroczyście nad Świną
W Świnoujściu miało miejsce – 27 kwietnia – uroczyste 
przekazanie obowiązków dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 
Kadm. Piotr Nieć, po dwóch i pół roku dowodzenia flotyllą, zdał 
obowiązki, a dowodzenie objął kmdr Włodzimierz Kułagin.

Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 
Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, dowódca 3. Flotylli Okrętów 

kadm. Mirosław Jurkowlaniec oraz rektor-
-komendant Akademii Marynarki Wojennej 
kadm. Tomasz Szubrycht, a także prezydent 
Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

56 lat 8. FOWPowstała 29 kwietnia 1965 roku. 8. Flotylla 
Obrony Wybrzeża skupia wszystkie siły 

szeroko rozumianej wojny minowej polskiej 
Marynarki Wojennej. Do jej zadań należy 
obrona polskich obszarów morskich oraz 
udział w obronie wybrzeża morskiego. 
Uczestniczy w najważniejszych ćwiczeniach 
krajowych oraz międzynarodowych na Bałtyku  
i poza nim. Wydziela okręty do morskiego 
komponentu tzw. Sił Odpowiedzi NATO. 

Służy w niej blisko 2 tysiące marynarzy, 
a jej trzon stanowią: okręty transportowo-
-minowe, trałowce bazowe, niszczyciele min 
oraz okręt dowodzenia siłami obrony przeciw-

dowódcy świnoujskiej flotylli złożył życze-

kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski
8fow.rzecznik@ron.mil.pl
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Podczas kwietniowych ćwiczeń siły okrętowe i jednostki brzegowe 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża doskonaliły działania we współpracy z innymi 
jednostkami, w tym z Gdyńską Brygadą Lotnictwa MW oraz Morską 
Jednostką Rakietową 3. Flotylli Okrętów w Siemirowicach. 

Szkolenie na morzu

W Porcie Wojennym Świnoujście 
przeprowadzono – 28 kwietnia – 
ćwiczenie z Morską Jednostką 

Rakietową. Na ORP „Kraków” z 2. Dywizjonu 
Okrętów Transportowo-Minowych trenowano 
załadunek wozów kierowania środkami walki, 
dowodzenia i łączności oraz mobilnych wyrzutni 
rakiet przeciwokrętowych NSM (Naval Strike 
Missile). Operatorzy pojazdów zapoznali się 
ze specyfiką okrętów transportowo-minowych 
oraz sposobem sygnalizacji i manewrowania 
podczas procesu załadunku i wyładunku okrętu. 
Z kolei załoga ORP „Kraków” miała okazję 
do zapoznania się z wyposażeniem MJR oraz 
doskonalenia swoich umiejętności w zakresie 
załadunku i zabezpieczania pojazdów na 
pokładzie okrętu.

Na wodach Zatoki Pomorskiej jednostki 
2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Mino-
wych odbyły także – od 19 do 23 kwietnia – 
szkolenie morskie, we współpracy (m.in.) 
z 12. Wolińskim Dywizjonem Trałowców. 
Wykonano strzelania artyleryjskie do celów 
nawodnych oraz powietrznych, a także zadania 
minowe (załadunek i stawianie min morskich 
oraz poszukiwanie min przy użyciu trałów 
i stacji hydrolokacyjnych) oraz operacje zała-
dunku techniki wojskowej i żołnierzy. Ćwi-
czono również obronę przed bronią masowego 
rażenia. Okręty transportowo-minowe wyko-
nały strzelania ładunkami wydłużonymi 
z wyrzutni WŁWD, które zapewniają im 
możliwość wykonania przejścia (tzw. sposobem 
wybuchowym) w ewentualnej zagrodzie mino-
wej, postawionej w miejscu desantowania na 
nieprzygotowanym brzegu. 

Oprócz zadań bojowych, ćwiczono proce-
dury ratowania życia na morzu. Jednym 
z epizodów szkolenia było przeprowadzenie 
akcji ratunkowej i podjęcie rannego z pokładu 
okrętu przez załogę śmigłowca poszukiwawczo-
-ratowniczego W3-WARM Anakonda.

Ćwiczące załogi jednostek 8. FOW doskona-
liły umiejętności w działaniach wynikających 
z przeznaczenia pojedynczego okrętu, a także 

procedury współdziałania w ramach okręto-
wych grup taktycznych. W ten sposób są one 
przygotowywane do wykonywania faktycznych 
zadań bojowych oraz udziału w ćwiczeniach 
krajowych i międzynarodowych. Szkolenie na 
morzu jest również najlepszym sprawdzianem 
wyszkolenia załóg okrętów.
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Komandor WŁODZIMIERZ KUŁAGIN 
urodził się 17 grudnia 1967 r. w Olsztynie. 
Jest absolwentem Wydziału Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni, a także podyplomowych 
studiów w zakresie zarządzania i dowo-
dzenia w AMW oraz podyplomowych studiów 
polityki obronnej w Naval War College 
w Newport (USA). Ukończył kursy spe-
cjalistyczne (m.in.) w: Szkole Zarządzania 
Kanadyjskich Sił Zbrojnych, Szkole Wojny 
Minowej w Ostendzie (Belgia) oraz Akademii 
Obrony NATO w Rzymie (Włochy). Po ukoń-
czeniu AMW, w 1991 roku rozpoczął służbę 
w 13. Dywizjonie Trałowców 9. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Helu. Przeszedł 
wszystkie szczeble dowodzenia – od 
dowódcy działu okrętowego i zastępcy 
dowódcy okrętu, przez dowódcę trałowców 
bazowych ORP „Wigry” i ORP „Flaming”, 
po zastępcę dowódcy dywizjonu, by –
w 2004 r. – zostać dowódcą 13. Dywizjonu 
Trałowców. W latach 2006-2014 zajmował 
różne stanowiska w: Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwie Komponentu 
Morskiego, Dowództwie MW oraz Inspek-
toracie MW DGRSZ. W 2010 r. pełnił 
służbę w Sojuszniczej Misji Szkoleniowej 
(NATO Training Mission – NTM-I) w Iraku. 
W latach 2014-2017 był zastępcą Narodo-
wego Przedstawiciela Łącznikowego przy 
Sojuszniczym Dowództwie Transformacji 
w Norfolk i – jednocześnie – polskim 
oficerem łącznikowym przy Sztabie Połą-
czonym Sił Zbrojnych USA w Suffolk. Po 
powrocie do kraju objął stanowisko szefa 
Sztabu Dowództwa 3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni. W trakcie swojej służby został 
odznaczony (m.in.): Morskim Krzyżem 
Zasługi, złotym medalem „Za zasługi dla 
obronności kraju”, złotym medalem „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, odznacze-
niem „Gwiazda Iraku”, medalem „NATO 
Training Mission – Iraq (NTM-I)” oraz 
medalem Sił Zbrojnych USA „Za Chwalebną 
Służbę” („Meritorious Service Medal”).

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

minowej ORP „Kadm. X. Czernicki”. Siły 
okrętowe stacjonują w Świnoujściu i Gdyni.  
Zadania inżynieryjno-saperskie wykonuje 
8. Kołobrzeski Batalion Saperów, natomiast 
obronę przeciwlotniczą zapewnia 8. Dywizjon 
Przeciwlotniczy. Za zabezpieczenie logistyczne 
sił okrętowych i brzegowych odpowiada 
Komenda Portu Wojennego Świnoujście.

*    *    *
Z okazji jubileuszu na okrętach flotylli 

podniesiono wielką galę banderową. Złożono 
kwiaty przed pomnikiem „Tym którzy przy-
wrócili Pomorze Macierzy”. Po zachodzie 
słońca odbyła się iluminacja gali świetlnej.
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z czasem spotyka się te same osoby, ale 
piastujące nowe, wyższe stanowiska. Stąd, 
dbając o nawiązane kontakty, możemy skutecz-
niej realizować wspólne działania. Tworzy to 
również platformę do wymiany doświadczeń. 
Oprócz wizyt, bardzo często odbywają się też 
rewizyty, umożliwiające utrzymywanie dobrych 
relacji. W razie jakiejkolwiek sytuacji kryzy-
sowej, jako sojusznicy, będziemy działać 
wspólnie, pozostając w stałej gotowości do 
podjęcia dalszych kroków wynikających z zapi-
sów Traktatu Północnoatlantyckiego.

Polska Marynarka Wojenna jest dobrze 
oceniana przez sojuszników z NATO, zarówno 
w roli gościa, jak i gospodarza. Od wielu lat 
współpracujemy z przedstawicielami sił zbroj-
nych państw zaprzyjaźnionych, dlatego zawsze 
cieszy mnie możliwość ponownego spotkania 
w tym gronie. Ponadto, to okazja do wycią-
gnięcia wniosków nie tylko dla nas, ale też 

D E M O N S T R A C J A  J E D N O Ś C I  I  S I Ł Y  N A T O

wzmacniania wspólnego zaangażowania 
w realizację wyznaczonych celów, w tym 
zapobiegania konfliktom i utrzymywania 
pokoju na świecie. 

Dowódca JFC-NF adm. Andrew Lloyd 
Lewis podkreślił, że tego typu wydarzenia, 
na których są obecni liczni przedstawiciele 
państw oraz instytucji NATO, są bardzo istotne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz stabil-
ności sojuszu północnoatlantyckiego.

*    *    *
Wizyty (robocze i oficjalne), spotkania oraz 

konferencje międzynarodowe są nieodłączną 
częścią służby kadry dowódczej wszystkich 
rodzajów sił zbrojnych. Naszą aktywnością 
demonstrujemy, jak obecnie ważna i potrzebna 
jest polska Marynarka Wojenna – podkreślił 
wiceadm. Krzysztof Jaworski. Szczególnie 
istotna jest możliwość poznania ludzi, zarówno 
dowódców wyższego szczebla, jak i młodszej 
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Dowództwo Sił Połączonych 
w Norfolk (Joint Force Command  
Norfolk – JFC-NF) jest częścią 
dowodzenia połączonego szczebla 

operacyjnego w strukturze dowodzenia woj-
skowego NATO, w ramach Dowództwa Sił 
Sojuszniczych NATO ds. Operacji (Allied 
Command Operations). Zapewnia kluczową 
zdolność do wykonywania zadań operacyj-
nych przez Naczelnego Dowódcę Sił Sojusz-
niczych w Europie (SACEUR). Jego powstanie 
wynikało z potrzeby dostosowania działań do 
zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, 
które kładzie nacisk na obszar transatlantycki 
jako domenę krytyczną. Jest organizacją zarzą-
dzaną na podstawie tzw. międzynarodowego pro-
tokołu ustaleń i ma zdolność do wczesnego dzia-
łania, w celu zapewnienia wspólnego efektu od-
straszającego oraz poprawy zdolności reago-
wania sił działających w ramach NATO.

W trakcie kilkudniowego pobytu w USA dowódca Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 
Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski wziął udział – 23 czerwca – w JFC-NF Commanders 

Conference w Norfolk, podczas której omawiano przyszłość koordynacji działań NATO na Atlantyku. 

Sojusznicza konferencja

1. Wizyta w National Defence 
University w Waszyngtonie.

2. Uczestnicy JFC-NF Commanders 
Conference. Na zdjęciu od lewej: 

komodor Staale Pedersen, komodor 
Søren Thinggaard Larsen, kadm. 

Hillaire Ducellier, wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, adm. Andrew Lloyd Lewis, 

adm. Olivier Lebas, adm. Andrew 
Betton, dyplomata Snorri Matthiasson

kadry oficerskiej. Służy to (m.in.) zdobywaniu 
i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych. 
Umożliwia również poznanie struktury insty-
tucji, jednostek oraz organizacji, z którymi 
współpracujemy. Podczas wieloletniej służby, 

dla naszych partnerów. Wszyscy na tym korzy-
stają – zaznaczył dowódca COM-DKM.

Oprócz wizyt osobistych (tzw. face to face), 
ważne stały się również wideokonferencje, 
których realizowanie było podyktowane 
wybuchem pandemii Covid-19. Przy okazji 
okazało się, że mają pewne zalety, jak np. moż-
liwość udziału większej liczby osób w spotka-
niach i konferencjach, przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu kosztów. Obecnie wszelkie 
wizyty planowane są z przynajmniej miesięcz-
nym wyprzedzeniem. Wynika to z określonego 
cyklu spotkań oraz kalendarza wydarzeń 
własnych. Istotnym aspektem funkcjonowania 
COM-DKM są także tzw. wizyty robocze, 
które służą zapoznaniu się z aktualnym 

Dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski podczas wizyty w USA spotkał się 
także – 21 czerwca – z rektorem National 
Defence University w Waszyngtonie gen. Mike’m 
Plehnem oraz przedstawicielami Joint Forces 
Staff College. Został zapoznany z aktualną 
ofertą dydaktyczną uczelni oraz omówiono 
obszary przyszłej współpracy. Dwa dni 
później odbyło się oficjalne spotkanie 
z dowódcą 2. Floty US Navy (jednocześnie 
dowódcą JFC-NF w Norfolk) adm. Andrew 
Lloyd Lewisem. 

W trakcie całodniowej konferencji uczest-
nicy (z których część brała udział zdalnie) 
omawiali (m.in.) kwestię tzw. synchronizacji 
działań państw członkowskich NATO oraz 
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stanem działań danej jednostki czy instytucji, 
a także ich wizytacje podczas ćwiczeń woj-
skowych oraz operacji prowadzonych w kraju 
i zagranicą.

Realizowane działania są wpisywane do 
specjalnego harmonogramu działalności 
dowódcy COM-DKM, tworzonego zarówno 
według protokołu dyplomatycznego, jak i na 
podstawie ustaleń dwustronnych. Wiele spośród 
wyjazdów zagranicznych, to ciąg wizyt 
w różnych miejscach. W trakcie ich trwania 
obywają się (m.in.) oficjalne rozmowy z przed-
stawicielem delegacji (tzw. office call), a także 
w szerszym gronie (tzw. staff talks) – doty-
czące bieżącej działalności odwiedzanych 
jednostek wojskowych, ich struktury oraz plano-
wanych przedsięwzięć, wspólnych ćwiczeń 
czy szkoleń. Zwykle zostaje przedstawiany 
również ich rys historyczny. Stąd tak ważna 
jest sprawna organizacja wydarzeń, optymaliza-
cja założonych celów, minimalizacja kosztów 
oraz oszczędność czasu – ważnego również 
w codziennej działalności służbowej.

Wydarzenia tego typu są istotną częścią 
obowiązków służbowych wyższej kadry 
dowódczej polskiej Marynarki Wojennej. 
Większość z nich wpisuje się w roczny plan 
działań, do których można zaliczyć zarówno 

Na Bałtyku – od 6 do 19 czerwca – odbywała się 50., jubileuszowa 
edycja sojuszniczych ćwiczeń pod egidą USA z cyklu „Baltops”. Wzięło 
w niej udział 40 okrętów, 60 samolotów i śmigłowców oraz 4 tysiące 
marynarzy i żołnierzy z 18 państw NATO i krajów partnerskich.  

Jubileuszowy „Baltops”

te rutynowe, odbywające się regularnie, a także 
realizowane doraźnie – na potrzeby danej 
sytuacji. W wypadku spotkań z odpowied-
nikami z krajów sojuszniczych, odbywają się 
one z poziomu MARCOM (Allied Maritime 
Command – Dowództwa Komponentu 
Morskiego NATO) oraz innych dowództw 
sojuszu północnoatlantyckiego. 

W trakcie spotkań często jest podkreślana 
waga obecności tematyki sił morskich 
w przestrzeni publicznej. Jej upowszechnianie 
może przyczynić się do wzrostu świadomości 
społeczeństw oraz wpłynąć na bezpieczeń-
stwo w skali regionalnej i globalnej.

W składzie komponentu morskiego 
operowały (m.in.) jednostki Stałego 
Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 oraz 

Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1, a także Bałtyckiej Eskadry Morskiej 
(Baltic Naval Squadron – BALTRON) – utwo-
rzonej przez siły okrętowe państw bałtyckich.

Polską Marynarkę Wojenną reprezentowały 
w ćwiczeniu: korweta patrolowa ORP „Ślązak” 
(3. Flotylla Okrętów), dwa trałowce bazowe 
ORP „Drużno” i ORP „Wdzydze” (8. Flotylla 
Obrony Wybrzeża), a także dwa śmigłowce 
ZOP Mi-14PŁ i śmigłowiec pokładowy ZOP 
Kaman SH-2G Super Seasprite (Gdyńska 
Brygada Lotnictwa MW). 

Tegoroczne manewry, wyjątkowe ze wzglę-
du na jubileusz 50-lecia, były prowadzone 
niemal na całym Morzu Bałtyckim – od 
Cieśnin Duńskich, aż po wybrzeże Litwy. 
Tam właśnie operowały trałowce bazowe 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Na czas ćwicze-
nia, polskie okręty dołączyły do sił BALTRONU. 
Do tego zespołu włączono także okręty przeciw-
minowe z Niemiec i Kanady. Do ich zadań 
należało (m.in.) oczyszczanie akwenów oraz 
torów wodnych z min morskich (zarówno 
ćwiczebnych jak i historycznych pozostałości 
po działaniach wojennych). Doskonalono pro-
cedury wykorzystania uzbrojenia trałowego 
zgodnie z taktyką NATO. Załogi wykonały 
także szereg strzelań artyleryjskich oraz ćwi-
czyły obronę przeciwdywersyjną zespołu, 
w tym odpieranie ataków szybkich łodzi 
motorowych oraz dronów. W epizodach 
ćwiczenia przewidziano również operacje rato-
wania życia na morzu (SAR).

Z kolei korweta patrolowa ORP „Ślązak” 
wykonywała zadania związane z bezpieczeń-
stwem morskich szlaków komunikacyjnych, 
w tym (m.in.) monitorowanie żeglugi, osłonę 

transportu morskiego i wykrywanie wszelkich 
naruszeń postanowień międzynarodowych.

U wybrzeży Litwy ćwiczenie „Baltops-50” 
zostało połączone z organizowanym przez 
litewskie siły zbrojne międzynarodowym 

ćwiczeniem „Baltic Fortress”. Wziął w nim 
udział wydzielony moduł bojowy Morskiej 
Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, prze-
transportowany przez okręty transportowo-
-minowe ORP „Kraków” i ORP „Poznań”. 

*    *    *
Manewry z cyklu „Baltops” są organizowane 

od 1972 roku. Początkowo było to ćwiczenie, 
w którym brały udział wyłącznie siły sojuszu 
północnoatlantyckiego. W 1993 roku do 
udziału w manewrach zostały zaproszone nowe 
państwa z byłego bloku wschodniego, w tym 
Polska. Od tamtej pory są organizowane w ramach 
programu „Partnerstwo dla Pokoju”.
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Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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napisał w liście były prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski. (...) Dziękuję Ci, Admirale, za 
Twoją pracę na rzecz Marynarki Wojennej, która 
pod Twoim dowództwem weszła do NATO.

W mowie pogrzebowej gen. Jarosław Mika 
przypomniał wkład admirała Ryszarda Łukasika 
w budowę silnej i nowoczesnej polskiej floty 
wojennej, czynne zaangażowanie w sprawy 
bezpieczeństwa narodowego oraz dbałość 
o miejsca marynarskiej pamięci. Odczytał list 
ministra ON Mariusza Błaszczaka – Żegnamy 
dziś wybitnego człowieka morza, admirała 
floty Ryszarda Łukasika. (…) Zapamiętamy 
admirała jako wzór marynarza i żołnierza 
Wojska Polskiego, wiernego ojczyźnie i oficer-
skiemu honorowi.  

Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. w. 
Andrzej Sulikowski podkreślił rolę admirała 
w budowaniu esprit de corps polskiej kadry 

Ostatnie pożegnanie
adm. floty Ryszarda Łukasika

O D S Z E D Ł  N A  W I E C Z N Ą  W A C H T Ę

FO
T.

 K
. K

AM
IŃ

SK
A,

 M
. K

LU
CZ

YŃ
SK

I, 
P.

 L
EO

N
IA

K
/A

R
CH

IW
U

M
 3

. F
O

Uroczystości pogrzebowe roz-
poczęto mszą świętą w kościele 
garnizonowym MW w Gdyni. 
Nabożeństwo żałobne odprawił 

dziekan MW ks. kmdr Zbigniew Rećko, 
któremu asystowali jego poprzednicy – 
ks. kmdr rez. Bogdan Wrona oraz 
ks. kmdr w st. spocz. Marian Próchniak. 
Przypomniano życiorys admirała oraz 
odczytano list okolicznościowy napisany 
przez biskupa polowego Wojska Polskiego 
gen. bryg. Józefa Guzdka. 

W mszy świętej, prócz najbliższej rodziny, 
uczestniczyli m.in.: dowódca generalny RSZ 
gen. Jarosław Mika, dowódca COM-DKM 
wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3. FO 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec, rektor-
-komendant AMW kadm. prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht, szef Zarządu Morskiego-
-zastępca inspektora MW kadm. Krzysztof 
Zdonek oraz szef Zarządu Uzbrojenia 
Inspektoratu MW kadm. Piotr Nieć. 

Rodzina, przedstawiciele władz wojskowych i samorządowych, marynarze
i przyjaciele pożegnali – 9 czerwca – admirała floty Ryszarda Łukasika, dowódcę Marynarki Wojennej 

w latach 1996-2003. Na okrętach, na znak żałoby, bandery wojenne opuszczono „do pół”.
wysoką kulturą osobistą i elokwencją. (…) 
Śledziliśmy z uwagą i dumą jego kolejne awanse. 
Uczestniczył w naszych zjazdach i spotka-
niach, interesował się losem każdego z nas – 
zwłaszcza tych, którzy odeszli ze służby i pływali 
po morzach i ocenach. Słuchał ich opowieści, 
rewanżując się informacjami o Marynarce 
Wojennej, planach jej rozwoju.

Uroczystość zakończyła salwa honorowa 
oraz przelot śmigłowców Brygady Lotnictwa MW. 
Gen. Jarosław Mika, po złożeniu kondolencji, 
przekazał rodzinie odznaczenia oraz portret 
admirała. Rodzina podziękowała za uczest-
nictwo w ostatniej drodze admirała. Na jej spe-
cjalne życzenie, Orkiestra Reprezentacyjna MW 
wykonała utwór Alicji Majewskiej „Jeszcze 
się tam żagiel bieli”.
wykonała utwór Alicji Majewskiej „Jeszcze 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Admirał floty Ryszard Łukasik spoczął obok 
swojej żony Ewy, w kolumbarium na Cmentarzu 
Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Po 
złożeniu prochów admirała, żałobnicy wygłosili 
mowy pogrzebowe i odczytano listy pożegnalne. 

Jako dowódca cenił sobie honor, odwagę 
i bezkompromisowość – stawiając na pierw-
szym miejscu dobro Marynarki Wojennej –
podkreślił w liście prezydent RP Andrzej Duda.
Był cenionym i szanowanym autorytetem. (...)
Jestem przekonany, że pamięć o dokonaniach 
admirała Ryszarda Łukasika będzie inspiracją 
dla kolejnych pokoleń. (…) Żegnamy wybit-
nego dowódcę, oddanego sprawom bezpieczeń-
stwa Rzeczpospolitej. Składam bliskim zmar-
łego wyrazy głębokiego współczucia. Cześć 
Jego pamięci! 

Odszedł wybitny oficer, niezwykle chary-
zmatyczny wychowawca wielu pokoleń – 

morskiej, dla której „godność, etos oraz 
tradycja mają znaczenie”. 

Mowę pogrzebową w imieniu Marynarki 
Wojennej wygłosił kadm. Krzysztof Zdonek. 
Pożegnał zmarłego słowami – Panie 
Admirale, za chwilę spoczniesz w nad-
morskiej ziemi, w regionie, który poko-
chałeś i w którym spędziłeś wiele lat życia. 
Zostawiłeś po sobie pamięć kadry, mary-
narzy i pracowników wojska – z którymi 
współpracowałeś. (…) Pamięć o Tobie, 
Drogi Dowódco, będzie żyła wśród nas – 
zawsze obecna w naszej służbie i pracy. 
Cześć Twojej pamięci! 

Były szef Logistyki w Dowództwie MW 
kadm. w st. spocz. Zbigniew Popek 
przywołał początki służby admirała – My, 
koledzy z promocji roku 1968, znaliśmy 
Ryszarda najdłużej, bo prawie 57 lat. 
Poznaliśmy się tu, na Oksywiu, podczas 
egzaminów wstępnych do WSMW. Już 
wtedy wyróżniał się nienaganną prezencją, 
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Admirał floty RYSZARD ŁUKASIK 
urodził się 15 października 1946 roku 

w Jelczu-Laskowicach. Służbę wojskową 
rozpoczął w 1964 roku jako podchorąży 
na Wydziale Dowódczym Wyższej Szkoły 

Marynarki Wojennej w Gdyni. Po promocji 
na stopień podporucznika marynarki, 

w 1968 roku rozpoczął służbę w zespole 
okrętów torpedowych, a następnie 

rakietowych. Pełnił – kolejno – obowiązki 
zastępcy dowódcy i dowódcy okrętu. 
Zajmował szereg odpowiedzialnych 

stanowisk, między innymi: szefa sztabu, 
a następnie dowódcy Dywizjonu Okrętów 

Rakietowych oraz zastępcy dowódcy 
flotylli ds. szkolenia. W latach 1987-
-1989 dowodził 3. Flotyllą Okrętów 

im. kmdr. Bolesława Romanowskiego. 
W 1989 roku objął stanowisko zastępcy 
dowódcy MW ds. szkolenia. W grudniu 
1989 roku powierzono mu obowiązki 

szefa Sztabu MW. W okresie od 
28 lutego 1996 roku do 30 września 

2003 roku był dowódcą MW. W trakcie 
swojej służby czuwał nad modernizacją 

polskich okrętów i dostosowaniem ich do 
standardów NATO. Nadzorował 

(m.in.) pozyskanie okrętów podwodnych 
typu Kobben oraz okrętu wsparcia 

logistycznego ORP „Kadm. X. Czernicki”. 
Dzięki jego staraniom do służby weszły 

dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard 
Perry – ORP „Gen. K. Pułaski” oraz 

ORP „Gen. T. Kościuszko”. Modernizacji 
poddano także (m.in.) małe okręty 

rakietowe typu Orkan oraz trzy trałowce 
bazowe projektu 206F, doprowadzając 

je do standardu niszczycieli min. 
Współtworzył krajowy system 

Poszukiwania i Ratowania Życia na Morzu 
(SAR) oraz był inicjatorem założenia 

Fundacji „O Dach dla Historii Marynarki 
Wojennej RP” i budowy Muzeum 

Marynarki Wojennej w Gdyni. 
W 2003 roku objął funkcję członka Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego i piastował 
ją do 2005 roku. W latach 2004-2006 

pracował w Biurze Bezpieczeństwa 
Narodowego, jako zastępca szefa BBN, 

a następnie pełniący obowiązki 
szefa BBN. Zawodową służbę wojskową 
zakończył w połowie 2006 roku. Będąc 
admirałem w stanie spoczynku, pełnił 

funkcję profesora wizytującego, 
a następnie kierownika Centrum Analiz 
i Prognoz Bezpieczeństwa Morskiego 
Państwa na Wydziale Dowodzenia i 

Operacji Morskich Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Był wielokrotnie 

odznaczany najwyższymi odznaczeniami 
państwowymi i wojskowymi. Interesował 
się literaturą faktu i historią nowożytną. 

Miał żonę Ewę oraz dwójkę dzieci – 
Magdalenę i Radosława. Zmarł 26 maja 

2021 roku. Został pochowany 
z należnymi honorami na Cmentarzu 

Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. 

Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, kresem mozołu wielkiego...

Panu kontradmirałowi Krzysztofowi Zdonkowi
wyrazy szczerego współczucia oraz głębokiego żalu i wsparcia

w trudnych chwilach z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składa inspektor, kadra i pracownicy 
Inspektoratu Marynarki Wojennej

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez i są takie osoby,

na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień...

26 maja 2021 roku, w wieku 75 lat, 
na wieczną wachtę odszedł

dowódca Marynarki Wojennej w latach 1996-2003
dowódca 3. Flotylli Okrętów w latach 1987-1989

admirał floty Ryszard Łukasik

Rodzinie oraz Bliskim
marynarskie wyrazy współczucia

składa dowódca, kadra i pracownicy 
3. Flotylli Okrętów

im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Gdyni

26 maja 2021 roku na wieczną wachtę odszedł

admirał floty Ryszard Łukasik

Wieloletni dowódca Marynarki Wojennej
Pasjonat oraz wielki kontynuator historii 
i tradycji polskiej Marynarki Wojennej

Inicjator utworzenia Fundacji
„O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP”

oraz budowy Muzeum Marynarki Wojennej

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Fundacji
„O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP”

Nie jest ważne, gdzie jesteśmy ani dokąd pójdziemy…
Ważne jest, abyśmy zostawili po sobie to, 

co najcenniejsze – okruchy szczęścia 
w sercach ludzi spotkanych na swojej drodze

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

kmdr. por. rez. Wojciecha „Artura” Kamińskiego,
byłego dowódcy fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”

Rodzinie oraz Bliskim
szczere wyrazy współczucia i żalu

składają koledzy z Akademii Marynarki Wojennej, z rocznika 1992
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W ramach okrętowej grupy zada-
niowej przeprowadzono – od 
12 do 16 kwietnia – szkolenie 
z zakresu: osłony szlaków 

żeglugowych oraz zabezpieczenia transportu 
morskiego, a także uzupełniania zapasów na 
morzu (RAS) i ratowania życia (SAR). Było 
to pierwsze tegoroczne duże ćwiczenie 
z udziałem sił okrętowych, lotnictwa morskiego 
oraz jednostek brzegowych MW. 

Działania wieloaspektowe
Podczas ćwiczenia siły okrętowe i jednostki 

brzegowe 3. FO współdziałały z komponentem 
lotniczym – samolotami F-16, Mig-29 oraz 
Su-22M4. Działania na morzu zabezpieczały – 
śmigłowiec W-3WARM „Anakonda” i samolot 
patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R „Bryza” 
z Brygady Lotnictwa MW. W szkoleniu OGZ 
uczestniczyły (m.in.): fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski”, korweta zwalczania 
okrętów podwodnych ORP „Kaszub” i korweta 
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1. Fregata rakietowa typu Oliver Hazard 
Perry ORP „Gen. K. Pułaski” podczas 

ćwiczeń „Joint Warrior 21-1”.
2. Mały okręty rakietowy 

projektu 660M ORP „Piorun”.
3. Korweta patrolowa ORP „Ślązak”

Załogi okrętów oraz marynarze jednostek brzegowych 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego prowadziły w ostatnich miesiącach intensywne szkolenie morskie oraz poligonowe. 
Zaliczano zadania programowe, wykonywano strzelania artyleryjskie oraz ćwiczono z innymi 
rodzajami sił zbrojnych, a także z partnerami z sojuszu północnoatlantyckiego.

patrolowa ORP „Ślązak”. Działania na lądzie 
realizowały wydzielone siły Komendy Portu 
Wojennego Gdynia, 9. Dywizjonu Przeciw-
lotniczego i 43. Batalionu Saperów.

Załogi okrętów zrealizowały epizody zwią-
zane z: osłoną szlaków komunikacyjnych, 
działaniami przeciwdywersyjnymi, obroną 
przed atakami z powietrza, monitorowaniem 
sytuacji nawodnej oraz niszczenie wrogich 
celów. Współpracowano z lotnictwem mor-
skim, które patrolowało trasy przejścia. Do-
skonalono także procedury łączności między 
jednostkami w oparciu o standardy NATO. 

Jednym z epizodów szkolenia było przepro-
wadzenie akcji ratunkowej, połączonej z pod-
jęciem rannego z pokładu przez śmigłowiec 
ratowniczy W3-WARM „Anakonda”. Oprócz 

wykonywania zadań specjalistycznych, załogi 
szkoliły się z zakresu walki o żywotność okrętu 
(OPA), w tym walki z pożarem i przebiciem.

Ćwiczenie było nie tylko okazją do spraw-
dzenia sił uderzeniowych flotylli, ale też jej 
zaplecza. Należące do Dywizjonu Okrętów 
Wsparcia holowniki zabezpieczały prowadzenie 
strzelań artyleryjskich, natomiast KPW Gdynia 
czuwała nad zabezpieczeniem logistycznym 
ćwiczących sił. 

Testowanie możliwości
Jednostki Dywizjonu Okrętów Bojowych 

doskonaliły – 27 kwietnia – na Zatoce Gdań-
skiej prowadzenie operacji morskich. Współ-
działały w zespole małe okręty rakietowe 
ORP „Orkan” i ORP „Piorun” oraz korweta 

Gdyńska flotylla w akcji
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patrolowa ORP „Ślązak”. Podczas szkolenia 
załogi wykonały (m.in.) zespołowe zadanie 
ogniowe z użyciem uzbrojenia artyleryjskiego. 
Przeprowadzono szereg epizodów taktycz-
nych, w tym manewrowanie w szykach oraz 
obronę przed pozorowanymi atakami grup 
dywersyjnych. Doskonalono elementy OPA  
oraz procedury podczas akcji SAR.  

W kolejnym tygodniu na wodach Bałtyku 
południowego operowały wydzielone jednostki 
Dywizjonu Okrętów Bojowych, Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych i Dywizjonu Okrętów 
Wsparcia: korweta patrolowa ORP „Ślązak”, 
okręt podwodny ORP „Orzeł”, małe okręty 
rakietowe ORP „Orkan” i ORP „Piorun”, 
okręt szkolny ORP „Wodnik”, zbiornikowiec 
ORP „Bałtyk”, kutry ratownicze R-14 „Zbyszko” 
i R-15 „Maćko”. Podczas szkolenia morskiego 
wykonano (m.in.) ostre strzelania z użyciem 
uzbrojenia artyleryjskiego. Ponadto, małe 
okręty rakietowe doskonaliły przeprowadzanie 
ataków rakietowych na cele nawodne. Monito-
rowano żeglugę oraz kontrolowano sytuację 

powietrzną i nawodną. Dodatkowo, siły okrętowe 
3. Flotylli Okrętów zabezpieczyły działania 
ogniowe wydzielonych sił 7. Brygady Obrony 
Wybrzeża, szkolących się w obronie wybrzeża 
morskiego. Żołnierze ćwiczyli (m.in.) załadu-
nek techniki bojowej na środki desantowe 
z nieprzygotowanego brzegu. W szkoleniu 
wzięły udział okręty transportowo-minowe 
i kutry transportowe 8. FOW w Świnoujściu. 

Teoria i praktyka 
dowodzenia
Kadra gdyńskiej flotylli szkoliła się nie 

tylko w ramach praktyki morskiej, ale też 
dowódczo-sztabowej. Podczas kwietniowego 
ćwiczenia „Okoń-21” obsady stanowisk dowo-
dzenia i punktów kierowania jednostek woj-
skowych doskonaliły się w planowaniu wsparcia 
i zabezpieczenia logistycznego sił wydzielonych 
do operacji obronnej. Ćwiczenie zorganizowano 
na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych 
w Ustce. Zabezpieczenie logistyczne, przeciw-
lotnicze i inżynieryjne ćwiczenia zrealizowały: 
Komenda Portu Wojennego Gdynia, Morska 
Jednostka Rakietowa, 9. Dywizjon Przeciw-
lotniczy oraz 43. Batalion Saperów.

Ćwiczenie potwierdziło zdolność struktur 
dowodzenia do planowania, kierowania oraz 
organizowania wsparcia bojowego działań 
i zabezpieczenia logistycznego sił, a także 
umiejętności kadry dowódczej w zakresie 
planowania oraz organizowania przemiesz-
czenia sił i środków.

ORP „Gen. K. Pułaski” 
w gronie wojowników
Na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii 

oraz Oceanie Atlantyckim odbyły się – od 
8 do 20 maja – międzynarodowe manewry 
„Joint Warrior 21-1”. Gospodarzem ćwiczeń 
była Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej 
Brytanii (Royal Navy). W operacji, odbywającej 
się pod auspicjami NATO, wzięło udział 
10 państw, które wystawiły łącznie 30 okrętów 
i 150 samolotów. Polską Marynarkę Wojenną 
reprezentowała fregata rakietowa ORP „Gen. K. 
Pułaski” (272) z Dywizjonu Okrętów Bojo-
wych 3. Flotylli Okrętów.

Celem tego ćwiczenia było doskonalenie 
umiejętności prowadzenia wspólnych operacji 
na morzu, pod wodą, w powietrzu oraz na lądzie. 

Rozwijano współpracę na rzecz bezpieczeń-
stwa morskiego oraz ćwiczono prowadzenie 
międzynarodowych operacji na morzu w sytua-
cjach kryzysowych. 

ORP „Gen. K. Pułaski” (z zaokrętowanym 
śmigłowcem pokładowym ZOP Kaman SH-2G 
Super Seasprite), wziął udział w działaniach 
eskortowych, podczas których wykonywał 
zadania w zakresie: zwalczania okrętów pod-
wodnych, obrony przeciwlotniczej, uzupełniania 
zapasów na morzu (RAS) i współpracy z lot-
nictwem morskim.

Okręt wrócił do Portu Wojennego Gdynia 
25 marca. W drodze z „Joint Warrior 21-1” 
wziął udział w wybranych epizodach bałtyc-
kiej operacji „Solidarna Belona” – z udziałem 
(m.in.) Stałego Zespołu Obrony Przeciw-
minowej NATO Grupa 1 – dowodzonej przez 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwo 
Komponentu Morskiego w Gdyni.

Uczestnictwo w ćwiczeniach krajowych 
i międzynarodowych sprzyja zdobywaniu 
nowych doświadczeń oraz utrzymaniu wyso-
kiego poziomu wyszkolenia kadry okrętowej 
i jednostek brzegowych MW. Służy to lepszemu 
zabezpieczeniu interesów państwa na morzu 
i rozwijaniu współpracy w ramach NATO. 
Bezpieczeństwo morskich szlaków komunikacyj-
nych jest kluczem do stabilnego, niezagrożonego 
rozwoju ekonomicznego Polski.

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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kryzysowym i innymi zagrożeniami. Należy 
dodać, że ćwiczenia sojuszu są (w większości) 
otwarte na uczestnictwo lub obserwację przez 
partnerów i organizacje międzynarodowe.

Głównymi ćwiczeniami NATO były: „Dy-
namic Mongoose”, „Coalition Warrior”, 
„Ramstein Alloy I, II & III”, „Dynamic Mari-
ner”, „Brilliant Jump I & II”, „Loyal Leda”, 
„Cyber Coalition” i „Steadfast Jupiter/Jackal”. 
Najważniejszymi sojuszniczymi ćwiczeniami 
narodowymi były: „Joint Warrior”, „Spring 
Storm”, „Open Spirit”, „Anakonda”, „Allied 
Spirit”, „Baltops”, „Sea Breeze”, „Saber Junc-
tion”, „Combined Resolve” i „Posejdon”.

Przykładowo, ćwiczenie „Spring Storm” 
przeprowadzono – od 24 kwietnia do 8 maja – 
w Estonii. To największe, coroczne ćwiczenie 

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

W opublikowanym dokumencie (The Secretary General’s Annual Report 2020) podkreślono,  
że połączony wywiad, nadzór i rozpoznanie są kamieniem węgielnym wspólnej świadomości sytuacyjnej 
sojuszu i mają kluczowe znaczenie dla sukcesu operacji i misji NATO. W raporcie nadmieniono, że sojusz 

pracuje nad zapewnieniem dowódcom NATO najnowocześniejszych możliwości do prowadzenia obserwacji 
naziemnej ze znacznej odległości i bez względu na warunki pogodowe. Sojuszniczy System Nadzoru 

Naziemnego (Alliance Ground Surveillance) zapewnia dostęp do zdolności połączonego wywiadu, nadzoru 
i rozpoznania – z korzyścią dla wszystkich członków NATO. W ramach tego programu, 15 krajów NATO ma 
już takie możliwości. Ponadto, wszyscy sojusznicy z NATO mogą uzyskać dostęp do pozyskanych danych  

za pośrednictwem komunikatów krajowych, w ramach krajowego wywiadu, nadzoru i rozpoznania.  
W 2019 roku zakończono testy w ramach sojuszniczego systemu, dostarczając pierwsze dwa samoloty  
ze Stanów Zjednoczonych do Włoch (baza Sigonella). W 2020 roku program wszedł w ostateczną fazę,  

z trzema dodatkowymi samolotami. Od czerwca siły te przechodziły szkolenie i trwały loty zapoznawcze. 
Pierwsze lotnicze misje bojowe rozpoczęły się na początku 2021 roku.
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badawczymi. W ubiegłym roku sojusznicy 
zaaprobowali strategię „NATO Intelligence 
Enterprise” na lata 2020-2023. Ustawia ona 
wysoki poziom oczekiwań w pięciu kluczo-
wych obszarach: bezpieczeństwo, wywiad, 
komunikacja i systemy informacyjne, siła  
robocza i zarządzanie. NATO nadal podejmo-
wało kroki w celu poprawy bezpieczeństwa  
w ramach sojuszu oraz zwiększenia swoich 
zdolności do ochrony personelu, informacji  
i majątku.

W raporcie dużo uwagi poświęcono ćwi-
czeniom NATO. W 2019 roku przeprowadzono 
w sumie 103 ćwiczenia, różniące się między 
sobą zakresem, czasem i formą. Mimo pan-
demii COVID-19, NATO i sojusznicy przepro-
wadzili 88 (ze 113 zaplanowanych) ćwiczeń 

Raport roczny sekretarza 
generalnego NATO za 2020 rok

wojskowych. W celu poprawy tzw. inter-
operacyjności przeprowadzono 25 ćwiczeń 
narodowych. Przetestowano wielonarodowe 
siły NATO, oceniając ich zdolność do 
wspólnego działania taktycznego, a także 
ich efektywne wykorzystanie i przyszłe 
możliwości w szybko zmieniającym się 
środowisku bezpieczeństwa. Wszystkie 
ćwiczenia zostały przeprowadzone bez-
piecznie, wdrażając ograniczenia związane 
z COVID-19. W celu zapewnienia ochrony 
wojsk NATO i państw sojuszniczych, od-
wołano 25 ćwiczeń NATO, a trzy zostały 
przełożone na 2021 rok. Ćwiczenia NATO 
i sojuszników są elementem odstraszania 
i jednym z najbardziej widocznych poka-
zów solidarności sojuszu. Ćwiczenia woj-
skowe są doskonałą okazją do sprawdzenia 
gotowości NATO oraz jego zdolności do 
reagowania na wyzwania związane z bez-
pieczeństwem, w tym: zagrożeniami cyber-
netycznymi, terroryzmem, reagowaniem 

W zakresie tzw. możliwości 
lądowych, w 2020 roku 
sojusz skupił się na sposo-
bach wzmocnienia skutecz-

ności żołnierzy, w tym przez zmniejszenie 
ciężaru noszonego przez nich ekwipunku. 
Natomiast w zakresie tzw. możliwości 
morskich skupiono się na zaawansowanych 
zdolnościach bojowych, w tym przez  
inwestycje w wojnę elektroniczną. NATO 
opracowało również strategię i wytyczne 
techniczne, w celu zapewnienia siłom 
morskim działania w wyjątkowo trud-
nych warunkach na Dalekiej Północy. 
Inicjatywa morskiej, inteligentnej obrony 
przedstawia nowe sposoby prowadzenia 
działań wojennych i generowania sił. Pod-
stawą wszystkich wysiłków jest wykorzy-
stanie nowych i przełomowych technologii 
przez innowacje. Sztandarową inicjatywą 
w tej dziedzinie jest tzw. inicjatywa bez-
załogowych systemów morskich. 

W 2020 roku NATO wdrożyło tzw. mapę 
drogową na nowe i przełomowe technologie, 
które zostały przyjęte w Londynie w 2019 roku. 
Tworzy ona podstawy, które umożliwią przy-
jęcie nowych rozwiązań technologicznych  
w odpowiednim tempie i zapewnią spójność 
wysiłków NATO w zakresie innowacji. Nadal 
są wzmacniane dobre stosunki z przemysłem. 
Sukces sojuszu opiera się na spójnej, intero- 
peracyjnej i przystępnej cenie oraz elastycz-
ności i innowacyjnych możliwościach. Poja-
wienie się nowych technologii (takich jak 
sztuczna inteligencja i analityka dużych zbiorów 
danych, a także technologii kwantowych) dodat-
kowo podkreśla znaczenie rozszerzenia sieci 
obronnej i handlowej NATO z: przemysłem, 
środowiskiem akademickim i placówkami  
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sojuszu, jednak tym razem (ze względu na 
COVID-19) zmniejszono jego skalę. Wzięło 
w nim udział tylko 3200 żołnierzy z czterech 
krajów NATO (Danii, Estonii, Stanów Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii) – zwykle 
w ćwiczeniu uczestniczyło około 10000 żoł-
nierzy z państw NATO i krajów partnerskich. 
Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie 
gotowości sił zbrojnych Estonii i zwiększenie 
ich interoperacyjności z siłami sojuszniczymi. 
W jego ramach przeprowadzono 24-godzinną 
misję, w której amerykańskie bombowce B-1 
przeleciały z kontynentalnej części Stanów 
Zjednoczonych do Estonii, demonstrując wyjąt-
kowe możliwości wsparcia Europy w czasie 
ewentualnego kryzysu.

Z kolei ćwiczenie z cyklu „Baltops” zostało 
przeprowadzone (7-16 czerwca) na Morzu 
Bałtyckim. Jest to coroczne ćwiczenie morskie 
prowadzone przez Stany Zjednoczone. Kierow-
nictwo nad ćwiczącymi siłami sprawowało 
dowództwo Naval Striking and Support Forces 
NATO (STRIKFORNATO) w Lizbonie. Ze 
względu na COVID-19, pominięto element 
lądowy ćwiczenia. Załogi okrętów ćwiczyły 
obronę powietrzną, zwalczanie okrętów pod-
wodnych i operacje przeciwminowe. W ćwi-
czeniu wzięło udział: 29 samolotów, 29 okrętów 
i ponad 3000 marynarzy z 17 krajów (Kanady, 
Danii, Estonii, Francji, Niemiec, Grecji, 
Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, 
Polski, Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej 
Brytanii i Stanów Zjednoczonych). Uczest-
niczyły w nim także dwa kraje partnerskie 
spoza NATO – Finlandia i Szwecja.

Sojusz potwierdził swoje zaangażowanie 
w długoterminowe bezpieczeństwo i stabil-
ność Afganistanu. Kontynuowano misję 
„Resolute Support”, skupioną na doradzaniu 
i udzielaniu wsparcia siłom afgańskim oraz 
działaniach edukacyjnych, dostosowanych do 
sytuacji pandemii COVID-19. 

W 2020 roku misje NATO (niezwiązane 
z działaniami bojowymi w Afganistanie i Iraku) 
nadal wspierały walkę z terroryzmem – przez 
szkolenia i doradztwo w zakresie lokalnego 
bezpieczeństwa. Celem misji w Iraku jest 
(m.in.) wspieranie tego państwa w budowaniu 
i utrzymywaniu bardziej skutecznych, przej-

dąży do utrzymania z Chinami konstruk-
tywnych stosunków, opartych na wzajemnym 
szacunku i wspólnych interesach. Na tej pod-
stawie NATO kontynuowało w 2020 roku 
współpracę z Chinami, w celu wzmocnienia 
wzajemnego zrozumienia, rozwiania błędnych 
wyobrażeń i stworzenia przestrzeni, w której 
można poruszać zaistniałe nieporozumienia. 
W lutym sekretarz generalny NATO Jens 
Stoltenberg po raz pierwszy spotkał się z chińskim 
ministrem spraw zagranicznych, podczas kon-
ferencji w Monachium. Ich rozmowy doty-
czyły (m.in.): kontroli zbrojeń, rozbrojenia 
i nieproliferacji broni masowego rażenia,  
Afganistanu, KRLD, bezpieczeństwa cyber-
netycznego oraz pandemii COVID-19.

W 2020 roku, mimo wyzwań stawianych 
przez pandemię COVID-19, kontynuowano 
prace nad budową zdolności obronnych NATO. 
Uzgodniono także nową inicjatywę wspiera-
jącą szkolenia ONZ w zakresie utrzymania 
pokoju. Wszyscy członkowie sojuszu (a także 
czterej partnerzy: Finlandia, Irlandia, Szwecja 
oraz Szwajcaria) wsparli inicjatywę przez 
wydzielenie: ekspertów, doświadczonego per-
sonelu oraz funduszy. 

W raporcie przedstawiono także politykę, 
inicjatywy i priorytety działań NATO na 
rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Polityka 
sojuszu w tym obszarze koncentruje się na 
zasadach: integracji, inkluzywności i integral-
ności. Integracja promuje pełny i znaczący 
udział kobiet w działaniach sojuszu, nato-
miast integralność gwarantuje, że personel 
przestrzega najwyższych standardów zacho-
wania oraz ochrony kobiet i dziewcząt, 
zwłaszcza w rejonach tzw. konfliktów lokal-
nych. W 2020 roku położono podwaliny pod 
aktualizację nowej polityki – opierającej się 
na istniejących już wytycznych, dotyczących 
zapobiegania i reagowania na przemoc seksu-
alną podczas konfliktu i operacji militarnych. 

Podkreślono, że w 2020 roku Kwatera 
Główna NATO szybko zareagowała na kryzys 
wywołany pandemią COVID-19. Podjęto kroki 
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2 i zminimalizowania ryzyka 
dla personelu i społeczności pracującej w struk-
turach NATO. Wdrożono środki zapobiegaw-
cze przez ograniczenie kontaktów i zachęcanie 
do pracy w domu. Spotkania grupowe zostały 
tymczasowo zawieszone. Personel i kadra 
zarządzająca była wspierana w swojej działal-
ności przez programy komunikacji wewnętrz-
nej, szkolenia i pomoc – skoncentrowaną na 
zachowaniu zdrowia.

W końcowej części raportu (w aneksie), podob-
nie jak w 2019 roku, zawarto opis misji „Reso-
lute Support” i „Kosovo Force” oraz wydatki 
na obronę krajów członkowskich – „Defence 
Expenditure of NATO Countries”. 

rzystych i integracyjnych struktur i instytucji 
bezpieczeństwa narodowego. Ma to kluczowe 
znaczenie dla stabilności Iraku i całego 
regionu. W 2020 roku misja koncentrowała się 
szczególnie na doradztwie wyższego szczebla, 
szkoleniu i budowaniu potencjału oraz wsparciu 
instytucji szkolnictwa wojskowego. Z powodu 
rosnącego zagrożenia pandemią, misja była 
tymczasowo zawieszona, a niektóre działania 
szkoleniowe przeniesiono poza Irak.

W raporcie zaznaczono, że w 2020 roku 
NATO kontynuowało dialog polityczny oraz 
współpracę ze wszystkimi państwami i organiza-
cjami na całym świecie, w tym z partnerami 
z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Azji 
i Pacyfiku. W październiku Australia uczest-
niczyła (po raz pierwszy) w spotkaniu mini-
strów obrony, a w spotkaniu ministrów spraw 
zagranicznych w grudniu wzięły udział 
pierwszy raz także: Australia, Japonia, Nowa 
Zelandia i Republika Korei. Kluczowymi 
obszarami współpracy były: przeciwdziałanie 
terroryzmowi; medycyna wojskowa; broń 
strzelecka; improwizowane ładunki wybu-
chowe; szkolenie z użyciem urządzeń wybu-
chowych; cyberobrona; obrona chemiczna, 
biologiczna, radiologiczna i jądrowa; zarzą-
dzanie kryzysowe i gotowość służb cywilnych. 
Kontynuowano regularny dialog polityczny 
między NATO a Finlandią i Szwecją oraz 
kształtowano praktyczną współpracę. Pogłę-
biano także wieloletnią współpracę sojuszu 
z Unią Europejską. Istotą wzajemnej współ-
pracy jest realizacja 74 wspólnych projektów.

Mimo pandemii COVID-19 podtrzymano 
osobiste spotkania i wideokonferencje, które 
obejmowały szeroki zakres tematyczny, 
w tym wpływ COVID-19 na bezpieczeństwo 
NATO i jego partnerów oraz wyciągnięto 
wnioski z kryzysu wywołanego pandemią. 

Szybki rozwój potencjału ekonomicznego 
i militarnego Chin stanowił dla NATO zarówno 
wyzwanie, jak i stworzył nowe szanse. Sojusz 

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

Wielozadaniowy okręt podwodny 
z napędem nuklearnym USS „Toledo” 
(typu Improved Los Angeles) na czele 

zespołu okrętów NATO podczas 
„Dynamic Mongoose 17”
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Uczestniczące w operacji „Solidarna 
Belona” siły utworzyły tzw. kom-
ponent morski, którym dowodził 
wiceadm. Krzysztof Jaworski, 

dowódca COM-DKM. Podkreślił on, że celem 
operacji było rozwijanie współpracy polskiej 
Marynarki Wojennej ze stałymi zespołami 
okrętów NATO, w kontekście rosnącego zna-
czenia stałego utrzymywania bezpieczeństwa 
żeglugi na Morzu Bałtyckim. Siłami zadanio-
wymi, operującymi na morzu, dowodził szef 
Oddziału Planowania Operacji COM-DKM 
kmdr Aleksander Urbanowicz. Ta rola za-
zwyczaj przypada dowódcy stałego zespołu 
okrętów NATO, stąd kierowanie operacją 
przez polską Marynarkę Wojenną świadczyło 
o uznaniu jej wysokich kompetencji. Biorącym 
udział w operacji „Solidarna Belona” Stałym 
Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1 (SNMCMG-1) dowodził kmdr por. 
Jan Wijchers z Królewskiej MW Holandii 
(Koninklijke Marine). Przed operacją, zespół 
zawinął – 21 maja – do portu w Szczecinie, 
w celu uzupełnienia zapasów. 

Obecność stałych zespołów okrętów NATO 
na Bałtyku jest okazją do zorganizowania 
wspólnych ćwiczeń z cyklu „Passex”. Naj-
częściej mają ograniczony charakter, zarówno 
ze względu na czas, jak i liczbę ćwiczących 
jednostek. W operacji „Solidarna Belona” 
uczestniczyło czternaście polskich okrętów 
oraz sześć jednostek SNMCMG-1.  

Zespół zadaniowy w akcji
Do polskiego zespołu zadaniowego na 

Zatoce Pomorskiej dołączyły jednostki 
SNMCMG-1 – belgijski okręt dowodzenia 

i wsparcia logistycznego (zarazem jednostka 
flagowa zespołu) BNS „Godetia” (A960) oraz 
niszczyciele min: belgijski BNS „Crocus” 
(M917), brytyjski HMS „Pembroke” (M107), 
estoński ENS „Ugandi” (M315), holenderski 
HNLMS „Zierikzee” (M862) oraz niemiecki 
FGS „Sulzbach-Rosenberg” (M1058). 

Przeprowadzono szkolenie z wykorzystania 
techniki trałowania kontaktowego do oczysz-
czenia rejonu działania z min morskich. 
Trałowanie to zdolność, od której w innych 
marynarkach wojennych się odchodzi. Patrząc 
na rodzaje min morskich, które mogą być 

Głównym celem operacji „Solidarna Belona” była integracja sił morskich NATO, działających 
w południowej części Morza Bałtyckiego. Uczestniczyły w niej – od 24 do 28 maja – wydzielone 
siły: 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, Brygady Lotnictwa MW oraz Sił Powietrznych. 
W ćwiczeniu wzięły udział także okręty Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 
(Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 – SNMCMG-1), tworząc z polskimi jednostkami  
tzw. zespół zadaniowy (Task Force). Wykonywano zadania m.in. z zakresu obrony przeciwminowej 
oraz związane z ochroną wybrzeża i polskich obszarów morskich. Nad przebiegiem operacji 
czuwało Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu Morskiego w Gdyni.

Solidarni na Bałtyku
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używane na Bałtyku, pozostaje jednak nadal 
potrzebna – podkreślił kmdr Aleksander 
Urbanowicz. Zwrócił też uwagę, że dowódca 
SNMCMG-1 był zainteresowany tym zagad-
nieniem, w tym korzyściami wynikającymi 
z użycia sił trałowych oraz niszczycieli min.

Chociaż główne zadania wykonywano na 
morzu, istotne były także działania jednostek 
brzegowych. 8. Kołobrzeski Batalion Saperów 
8. FOW dostarczył – z nieprzygotowanego 
brzegu – zaopatrzenie na okręt transportowo-
-minowy oraz trałowiec bazowy. W tym celu 
użyto parku pontonowego, demonstrując zdol-
ność do prowadzenia operacji zaopatrywania 
okrętów spoza baz morskich oraz punktów 
manewrowego bazowania.

Zagrożenie pod wodą
Kolejnym epizodem „Solidarnej Belony” 

było poszukiwanie min morskich w rejonie na 
północ od Kołobrzegu. Poddano analizie mapy 
dna morskiego opracowane w COM-DKM, 
a także posiadane inne informacje. Przeszu-
kano akwen oznaczony jako „dawne zagrody 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

zwalczanie okrętów podwodnych i strzelanie 
artyleryjskie do celów nawodnych oraz celów 
powietrznych. 

Siła w różnorodności
Ważną rolę w operacji odegrały samoloty 

Su-22M4 i MiG-29, uczestniczące zarówno 
jako osłona powietrzna działań sił okrętowych, 
jak i przeciwnik atakujący zespół zadaniowy. 
W drugim scenariuszu istotną rolę odegrała 
także polska fregata rakietowa ORP „Gen. K. 
Pułaski”, wchodząca w skład Dywizjonu 
Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów. 
Okręt wracał z międzynarodowych manewrów 
„Joint Warrior 21-1” na Oceanie Atlantyckim 
i nie tylko zapewnił jednostkom przeciw-
minowym osłonę przeciwlotniczą, ale też prze-
prowadził działania rozpoznawcze. 

Działania zespołu zadaniowego zabezpie-
czały jednostki brzegowe MW. Moduł bojowy 
Morskiej Jednostki Rakietowej 3. FO, skiero-
wany w okolice Ustki, był przygotowany do 
rażenia celów pociskami NSM (Naval Strike 
Missile), w razie (m.in.) ich wejścia w obszar 
działania zespołu zadaniowego.

We współpracy ze śmigłowcem W-3WARM 
oraz samolotem patrolowo-rozpoznawczym 
M28B 1R Bryza, a także belgijskim śmigłow-
cem pokładowym Alouette III (bazującym na  
BNS „Godetia”) przeprowadzono szkolenie 
z zakresu SAR – uzyskując tym samym 
większą integrację działań sił nawodnych 
oraz lotnictwa morskiego. 

minowe”. Wykorzystano sprzęt specjalistyczny 
okrętów SNMCMG-1 oraz niszczyciela min 
ORP „Kormoran”. Zidentyfikowano (m.in.) trzy 
miny kotwiczne z czasów II wojny światowej 
w tzw. stanie bezpiecznym (nie stwarzającm 
zagrożenia dla żeglugi). Znaleziska oznaczono, 
a dane przekazano Grupie Nurków Minerów 
12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców. 

W kolejnej fazie operacji okręty działały 
we wschodniej części Bałtyku. Do akcji 
weszły również (m.in.) korweta patrolowa 
ORP „Ślązak”, okręt podwodny ORP „Orzeł” 
oraz małe okręty rakietowe typu Orkan. 
Przeprowadzono epizody ćwiczebne, w tym 

Operacja „Solidarna Belona” była 
okazją do zaprezentowania spectrum 
działań polskiej Marynarki Wojennej, 

wynikających ze strategicznego 
i gospodarczego znaczenia Bałtyku, 
a także zobowiązań w ramach NATO. 
Ćwiczenia udowodniły, że Polska jest 

wiarygodnym partnerem sojuszu 
północnoatlantyckiego. Pokazaliśmy 

siłę, jedność i zdolność reagowania na 
różnego typu zagrożenia, które mogą 
się pojawić na Bałtyku – podkreślił 

dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski. Efektywna współpraca 

między sojusznikami jest kluczowa 
w celu  tworzenia atmosfery 

bezpieczeństwa w regionie, koniecznej 
do niezakłóconego ruchu pasażerskiego 

oraz transportu i handlu morskiego.
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W międzynarodowym ćwiczeniu 
„Spring Storm 21”, pod egidą 
Sił Zbrojnych Estonii (Eesti 
Kaitsevägi), uczestniczyło – 

od 21 maja do 6 czerwca – blisko 7 tysięcy 
żołnierzy z 8 krajów. Dla MJR było to w tym 
roku kolejne – po „Sea Shield 21” w Rumunii – 
sojusznicze ćwiczenie poza granicami kraju.

Wiosenna burza
Celem ćwiczenia „Spring Storm 21” było 

doskonalenie planowania, organizowania oraz 
prowadzenia działań bojowych w układzie 
międzynarodowym, a także zdobywanie 
doświadczeń w zakresie wykorzystania posia-
danych sił i środków we współpracy z sojusz-
nikami. Jest ono organizowane od 2003 roku, 
ale wojska sojusznicze biorą w nim udział od 
2007 roku. Tegoroczna edycja ćwiczenia 
(w której uczestniczyły jednostki z: Estonii, 
Danii, Francji, Włoch, Łotwy, Polski, Wiel-
kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) odbyła 
się w północno-wschodniej części Estonii oraz 
na wyspie Hiuma. Polską Marynarkę Wojenną 
reprezentował moduł bojowy MJR (50 żołnierzy 
i 12 jednostek sprzętu) oraz okręty transportowo-
-minowe ORP „Kraków” i ORP „Poznań” 
z 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-
-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 

Dowodzący bateryjnym modułem bojowym 
kmdr ppor. Marcin Brudniewicz (pełniący 
w MJR funkcję zastępcy dowódcy dywizjonu 
ogniowego) odpowiadał za przygotowanie 
pododdziału do ćwiczenia oraz za koordynację 
przemieszczenia i zabezpieczenia logistycz-
nego działań. Zdecydowano się na transport 
drogą morską, gdyż przemieszczenie sił lądem 
byłoby bardziej czasochłonne, a także znacznie 
utrudnione z powodu pandemii COVID-19.

Dowódca MJR kmdr Przemysław Karaś 
podkreślił, że ten element był istotny także 
z punktu widzenia sojuszniczych zobowiązań. 
Sformowanie modułu bojowego i jego szybki 
przerzut w rejon kryzysu militarnego były 
ważnym doświadczeniem zarówno dla nas, 
jak i dla Estończyków. W razie konfliktu zbroj-
nego nadbrzeżne systemy rakietowe stanowią 
potencjał, z którym przeciwnik musi się zmie-
rzyć, kalkulując zagrożenie, jakie stanowią 
one dla swobody działań jego sił okrętowych 
na sojuszniczych obszarach morskich. 

Po przybyciu do Estonii miało miejsce tzw. 
zgrywanie bojowe (faza CET/FIT – Combat 

Enhancement Training and Force Integration 
Training), a następnie przemieszczenie do 
punktu docelowego stacjonowania. Odtworzono 
gotowość pododdziału oraz przeprowadzono 
rekonesans rejonów stanowisk startowych. 
Zestawiono też łączność z elementami modułu 
oraz z estońskim Centrum Operacji Morskich 
(Estonian Maritime Operational Centre). Po 
zakończeniu zgrywania bojowego, moduł 
wszedł w główną fazę ćwiczenia (TACEX – 
Tactical Exercise). Zrealizowano zaplanowane 
epizody taktyczne, w tym symulowane ude-
rzenia rakietowe na wykryte oraz wskazane 
przez siły sojusznicze cele nawodne. Przepro-
wadzono również procedury zapewnienia 
ochrony wojskom własnym (we współpracy 
z siłami sojuszniczymi) oraz wykonano zada-
nia w zakresie tzw. projekcji siły i odstraszania 
oraz użycia bezzałogowych statków powietrz-
nych (BSP) do wykrywania celów nawod-
nych. Podczas przemieszczania się pojazdów 
MJR, ich trasę zabezpieczały siły estońskiej 
żandarmerii wojskowej oraz Ligi Obrony 
(Eesti Kaitseliit).

Bateryjny moduł bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej im. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego 
w Siemirowicach uczestniczył – od 21 maja do 18 czerwca – w ćwiczeniu „Spring Storm 21” w Estonii 
oraz „Baltic Fortress 21” na Litwie. Sprawdzono jego zdolność do długotrwałego wykonywania zadań 
poza miejscem stałej dyslokacji oraz do współpracy z sojusznikami w zakresie prowadzenia 
skutecznych działań obronnych i tak zwanych operacji połączonych w ramach NATO.

Dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec podczas 

wizytacji modułu bojowego MJR, 
uczestniczącego w ćwiczeniu 
„Baltic Fortress 21” na Litwie  

Morska Jednostka Rakietowa 
na wschodniej flance NATO 
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Sprawdzono również narodowe plany i procedury 
reagowania kryzysowego oraz ochrony i obrony 
kluczowych elementów infrastruktury krytycz-
nej (w tym wypadku – portu w Kłajpedzie).

Scenariusz tego ćwiczenia, w odróżnieniu 
od estońskiego, zakładał tzw. fazę kryzysu 
przed rozpoczęciem właściwych działań wojen-
nych. Zadania wykonywane przez MJR były 
podobne do tych w „Spring Storm 21”. Należy 
jednak zaznaczyć, że marynarki wojenne 
państw bałtyckich opierają się na jednostkach 
patrolowych oraz przeciwminowych – podkreślił 
kmdr Przemysław Karaś. Nadbrzeżne zestawy 
rakietowe mogłyby w tym regionie odegrać 
kluczową rolę w systemie obrony obszarów 
morskich, stanowiąc uzupełnienie zdolności 
operacyjnych sił morskich sojuszu. 

Istotnym elementem ćwiczenia było prze-
mieszczanie transportem kołowym sił MJR, 
zabezpieczanych przez portugalską jednostkę 
zmotoryzowaną oraz żandarmerię litewską. 
W rejonie właściwych działań elementy 
ugrupowania bojowego polskiego modułu 
ochraniał pododdział piechoty litewskiej.

Uczestników „Baltic Fortress 21” wizytował 
(m.in.) dowódca Sojuszniczego Dowództwa 
Sił Połączonych NATO w Brunssum (Allied 
Joint Force Command Brunssum) gen. Jörg 
Vollmer, a także dowódca 6. Floty US Navy 
(jednocześnie dowódca STRIKFORNATO) 
wiceadm. Eugene H. Black. Obecni byli także – 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski oraz dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec.

Udział w ćwiczeniach w Estonii i na Litwie 
był ważnym doświadczeniem dla żołnierzy  
Morskiej Jednostki Rakietowej oraz okazją do 
zaprezentowania sojusznikom możliwości 
bojowych systemu rakietowego NSM. 

B A N D E R A

Nie brakowało też wyzwań, co podkreślił 
dowódca polskiego modułu – W związku 
z pandemią rekonesansu dokonał organizator 
ćwiczeń, który wysłał nam zebrane dane. Po 
przemieszczeniu okazało się, że rejon nie jest 
w pełni dogodny do rozmieszczenia sprzętu 
ponadgabarytowego, jakim są np. wozy bojowe 
systemu NSM. Niemniej, wszystko wykonaliśmy 
bezpiecznie, z zachowaniem norm taktycznych. 

Ćwiczących żołnierzy wizytowali przed-
stawiciele władz, w tym wiceminister obrony 
Estonii Kadi Silde, dowódca Estońskich Sił 
Zbrojnych gen. broni Martin Herem i dowódca 

znaczenie dla wszystkich państw sojuszu. 
Podczas wizyty dowódca COM-DKM spotkał 
się także z przedstawicielami sojuszniczych 
struktur dowódczych oraz estońskich władz 
państwowych i wojskowych.

Bałtycka twierdza
Moduł bojowy MJR, tuż po zakończeniu 

ćwiczenia „Spring Storm 21”, został przetrans-
portowany drogą morską z Estonii na Litwę, 
gdzie – od 8 do 18 czerwca – wziął udział 
w ćwiczeniu „Baltic Fortress 21”, zorganizo-
wanym przez Marynarkę Wojenną Litwy.  

Estońskich Sił Morskich (Eesti Merevägi) 
kadm. Jüri Saska. Polski pododdział odwiedził 
(m.in.) dowódca Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni 
wiceadm. Krzysztof Jaworski – Inspekcja 
rejonu ćwiczeń, to możliwość zaznajomienia 
się z działaniem jednostek na miejscu, a także 
z wykorzystywanym przez nie sprzętem. To 
również okazja do rozmowy z żołnierzami. 
Jako przełożony doceniam ich służbę, okazując 
im należny szacunek. Wpływa to pozytywnie 
na morale i podkreśla, że to, co robią ma duże 

W ćwiczeniu wzięły udział wydzielone siły 
z siedmiu państw: Estonii, Kanady, Litwy, 
Łotwy, Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii. 
Doskonalono planowanie, organizowanie oraz 
prowadzenie działań bojowych w układzie 
międzynarodowym. Jednym z celów ćwiczenia 
było zwiększenie tzw. interoperacyjności 
komponentów sojuszniczych sił morskich. 

Dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski wizytuje moduł bojowy MJR 

w trakcie „Spring Storm 21” 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Niszczyciel min ORP „Czajka” (na 
pierwszym planie) w międzynarodowym 

zespole. Po prawej u góry dowodzący 
okrętem kmdr ppor. Kacper Sterne.

Zdjęcie zespołu jedenastu 
okrętów uczestniczących w jednym 

z epizodów operacji „Open Spirit 21” 

Manewry z cyklu „Open Spirit” 
są organizowane rokrocznie 
(na przemian) przez marynarki 
wojenne: Litwy, Łotwy i Estonii. 

Międzynarodowa inicjatywa (pod egidą NATO) 
skupiła w tym roku 21 jednostek z 11 państw. 
Siły biorące udział w operacji zostały podzie-
lone na trzy tzw. jednostki zadaniowe. Pierwszą 
utworzyły niszczyciele min ze Szwecji, drugą 
jednostki „Baltronu”, czyli wspólnego dywi-
zjonu Litwy, Łotwy i Estonii. Polską banderę 
reprezentował niszczyciel min proj. 206FM 
ORP „Czajka”, który przydzielono do Stałego 
Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 1 (Standing NATO Maritime Group 1 – 
SNMCMG-1). W jego skład wchodziło sześć 
jednostek – z pełniącym rolę jednostki flagowej 
zespołu belgijskim okrętem dowodzenia 
i wsparcia logistycznego „Godetia” (A960).

W tym roku operacja „Open Spirit” odbyła 
się już po raz 26. To ważne, że mimo trudnych 
czasów, jednostki z różnych państw wspólnie 
przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa 
szlaków morskich – podkreślił dowódca Eesti 
Merevägi (MW Estonii) kadm. Jüri Saska.

Niebezpieczne obiekty były niszczone za 
pomocą systemu „Toczek” – czyli przy użyciu 
ładunków wybuchowych, które przenoszą 
sterowane zdalnie przez operatorów pojazdy 
podwodne typu „Ukwiał”.

Coroczne operacje czyszczenia wschodniego 
Bałtyku z niebezpiecznych obiektów odbywają 
się już ponad ćwierć wieku, jednak załogom 
niszczycieli min jeszcze długo nie zabraknie 
zajęcia. W trakcie dwóch wojen światowych 
do Bałtyku zrzucono ok. 160 tysięcy min 
morskich różnego typu. Szacuje się, że zaled-
wie 20% z nich zostało odnalezionych 
i unieszkodliwionych. 

Dany obszar sprawdza się wielokrotnie – 
wyjaśnia kmdr ppor. Kacper Sterne. Wiedzę 
o potencjalnej lokalizacji niewybuchów czer-
piemy z archiwum przygotowanego przez 
organizatorów operacji, jednak informacje, 
którymi dysponujemy, często są obarczone FO
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Załodze ORP „Czajka” przypisano rejon 
w okolicach portu Kunda – obszar niezwykle 
trudny ze względu na specyficzne, zasłane 
kamieniami dno. Głębokości sięgające nawet 
50 metrów poważnie ograniczały możliwość 
wykorzystania nurków minerów. Ze względów 
bezpieczeństwa, większość naszych działań 
oparliśmy na pracy pojazdów autonomicz-
nych – wyjaśnił kmdr ppor. Kacper Sterne, 
dowodzący ORP „Czajka” podczas operacji 
„Open Spirit 21”. Do dyspozycji mieliśmy 
autonomiczny pojazd podwodny „Gavia” 
(łącznie wykonał dziesięć misji), a także dwa 
pojazdy podwodne typu „Ukwiał”, które 
wykonały 101 tzw. misji identyfikacyjnych. 
Zebrane informacje dokładnie analizowaliśmy, 
sprawdzając np. rozmiar i kształt obiektu oraz 
rzucany przez niego cień. Dopiero po ziden-
tyfikowaniu i szczegółowej ewaluacji obiektu 
podejmowaliśmy decyzję o neutralizacji.

Kolejna edycja międzynarodowej operacji przeciwminowej pod kryptonimem „Open Spirit” 
została przeprowadzona od 19 do 29 kwietnia  w rejonie Zatoki Fińskiej i Zatoki Narewskiej. 
Jej celem była likwidacja niewybuchów z okresu I i II wojny światowej, zalegających na dnie 
Morza Bałtyckiego. W działanich na wodach Republiki Estonii wzięła udział załoga 
niszczyciela min ORP „Czajka” z 13. Dywizjonu Trałowców 8. FOW.

ORP „Czajka” na wodach Estonii
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Jego głównym celem było sprawdzenie 
zdolności Sił Zbrojnych RP i tzw. układu 
pozamilitarnego, jako elementów systemu 

bezpieczeństwa państwa. Przedsięwzięcie 
zorganizowało Dowództwo Operacyjne RSZ. 
Uczestniczyły w nim (m.in.): Polska Agencja 
Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, 
Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe oraz Polski Czerwony Krzyż.

Ćwiczenie podzielono na cztery epizody 
(dwa z nich miały charakter stricte morski, 
pozostałe dotyczyły tematyki lotniczej). Za 
przygotowanie epizodów realizowanych na 
morzu oraz koordynację działań podczas ich 
trwania odpowiadali specjaliści Wydziału 
Ratownictwa Morskiego i Lotniczego oraz 
Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Ope-
racji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego w Gdyni. 

Pierwszy epizod dotyczył uprowadzenia 
cywilnego statku powietrznego, jako możliwego 
środka ataku o charakterze terrorystycznym. 
Z kolei drugi wiązał się z operacją masowej 
ewakuacji (ang. MASSEVAC) w związku 
z kolizją dwóch jednostek na morzu. Część 
poszkodowanych członków załóg znalazła się 
w wodzie, a jednostki zdryfowały na mieliznę. 
Służby ratownicze przystąpiły do działania 
zgodnie procedurami. Większość poszkodo-
wanych ewakuowano śmigłowcem ratowniczym 
Brygady Lotnictwa MW. Rozbitkowie wyma-
gający hospitalizacji zostali przetransporto-
wani drogą lotniczą bezpośrednio do szpitali. 

Pozostali poszkodowani zostali ewakuowani 
drogą powietrzną na lądowisko lub drogą 
morską do portu w Łebie. W akcji uczestni-
czył m.in. okręt ratowniczy MW i holownik 
oraz samolot patrolowy M28 1R Bryza.

Ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu przeciwdziałania 
zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji 
poszukiwawczo-ratowniczych na lądzie i morzu odbywało się – od 17 do 
21 maja – na obszarach trzech województw: zachodniopomorskiego, 
pomorskiego i mazowieckiego oraz w polskiej przestrzeni powietrznej. 

Marynarka Wojenna 
w „ Renegade/Sarex 21” 

błędami. Archiwum powstało głównie w oparciu 
o historyczne źródła: stare wojskowe mapy, 
meldunki, dzienniki zdarzeń. Niestety, dawne 
instrumenty pomiarowe były mniej dokładne, 
a dane nierzadko spisywano w pośpiechu. Do 
tego dochodzi działanie prądów morskich, 
specyfika bałtyckiego dna – pofałdowanego 
i ciągle zmieniającego się. To sprawia, że 
wciąż są znajdowane niebezpieczne obiekty, 
natomiast archiwum należy uzupełniać na 
bieżąco. Weryfikacja tych danych należy rów-
nież do naszych zadań.

W 2021 roku znaleziono i zidentyfikowano 
ponad 130 historycznych niewybuchów, 
z których 49 poddano neutralizacji. Załoga 
niszczyciela min ORP „Czajka” zlokalizowała 
oraz rozpoznała 20 min kotwicznych, unie-
szkodliwiając 6 radzieckich niekontaktowych 
min morskich typu M-26. Każda z nich 
zawierała ok. 240 kg materiału wybuchowego. 
Pozostałe zlikwidował holenderski niszczy-
ciel min HNLMS „Zierikzee” (M862).

Morze czasami odsłania przed nami swoje 
tajemnice, a to, co znajdujemy na dnie, bywa 
zaskakujące – podkreślił kmdr Jan Wijchers, 
dowódca SNMCMG-1. Operacje morskie z cyklu 
„Open Spirit” są doskonałą okazją do oczyszcza-
nia wschodniego Bałtyku z wciąż niebezpiecz-
nych niewybuchów. Dzięki międzynarodowej 
współpracy i wspólnym staraniom załóg jednostek, 
wody Estonii stały się bezpieczniejsze.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

współpracy i wspólnym staraniom załóg jednostek, 

W ćwiczeniu wzięli udział również pod-
chorążowie Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni, którzy odbyli wcześniej szkolenie 
przygotowawcze pod okiem specjalistów  
Brygady Lotnictwa MW. 

Osobnym elementem epizodu ratowniczego 
„Renegade/Sarex 21”, prowadzonym po zakoń-
czeniu ewakuacji rozbitków, było tzw. ratowanie 
mienia, polegające na ściągnięciu jednostek 
z mielizny i odholowaniu do portu. 
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Dowódca SNMCMG-1 
kmdr por. Jan Wijchers 

Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Niezwykle łatwo można zauważyć, 
śledząc historię wojen morskich, 
że okręt jest narzędziem kosztow-
nym zarówno w nabyciu, jak i w eks-

ploatacji. Stąd też dana flota może ich zbudo-
wać i utrzymać tylko określoną liczbę. Z kolei 
zadania i wyzwania stawiane przed nią mają 
tendencję do gwałtownych i częstych zmian. 
W związku z tym, już w epoce flot wiosłowych 
i żaglowych pojawiła się tendencja do posia-
dania jednostek uniwersalnych (o parametrach 
morskich wystarczających do szybkiego dotarcia 
na dowolny akwen, który znalazł się w kręgu 
zainteresowań państwa morskiego – czyli 

państwa, które posiada siły morskie), ale dys-
ponujących jednocześnie wystarczającym 
uzbrojeniem, aby poradzić sobie z sytuacją 
zastaną w rejonie działania. 

Fregata czyli... krążownik
Rewolucja „pary i żelaza” niewiele zmieniła 

w tym względzie. Pancerniki – wypierające 
żaglowe okręty liniowe – okazały się w praktyce 
bardzo drogie (oraz zbyt cenne, jako zasób 
strategiczny), aby używać ich do „załatwiania 
spraw bieżących”. W ten sposób na arenie po-
jawił się okręt przeznaczony do prowadzenia 
działań krążowniczych, czyli tzw. fregata 

pancerna (jest to, oczywiście, daleko posunięte 
uproszczenie. Zainteresowanym szczegółami 
polecamy np. pozycję Piotra Olendera – Woj-
skowość morska okresu „pary i żelaza”. 
1860-1905). Doszło wówczas również do 
względnego zrównoważenia wyporności prze-
widzianych dla tej klasy jednostek (od 4000 ton 
do 5000 ton), która zapewniała pomieszczenie 
w kadłubie wystarczająco wydajnej jednostki 
napędowej oraz paliwa (wtedy była to maszyna 
parowa i węgiel). Umożliwiała także odpowied-
nie opancerzenie i uzbrojenie okrętu. Jednostki 
te wyewoluowały w dobrze znaną –  np. z okresu 
II wojny światowej –  klasę krążowników.

Marynarki wojenne świata wykorzystują fregaty rakietowe jako przysłowiowe „konie robocze”. 
Źródło tego stanu rzeczy nie wynika z powodów ambicjonalnych czy też zwyczajowych, ale z faktu, 
że jednostki tej wielkości (od prawie dwustu lat) zapewniają najkorzystniejszy stosunek koszt/efekt. 
Mimo że według klasyfikacji są to okręty małe (ang. small vessels), współczesne projekty budowy 
jednostek klasy fregata rakietowa (FFG) pokazują, że obecna tendencja w zakresie ich rozmiarów 
jest wzrostowa, a wynika z coraz większej liczby zadań stawianych przed flotami.

1. Należąca do typu Anzac fregata 
rakietowa HMAS „Ballarat” (FFH 155) 

po zakończeniu generalnej przebudowy 
w ramach ASMD. Uwagę zwraca masywna 

struktura antenomasztu, ze ścianowymi 
antenami AESA CEAFAR i CEAMOUNT.

2. Ostatnie spotkanie obu generacji 
okrętów obrony powietrznej RAN – 

fregata rakietowa typu mod. Adelaide 
HMAS „Darwin” (wycofana już ze służby, 

w 2017 roku) i niszczyciel rakietowy 
z systemem AEGIS HMAS „Hobart”

Czekając na „Miecznika”

CZĘŚĆ 2
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a także pozbawione zintegrowanego systemu 
dowodzenia i zarządzania walką. Były jednak 
na tyle dobrze wyposażone, że – w większości 
sytuacji taktycznych – mogły swobodnie ope-
rować na odległych akwenach (zarówno samo-
dzielnie jak i w zespołach). Wyporność fregat 
z tamtego okresu zwykle nie przekraczała 
4000 ton (np. brytyjskie fregaty typu Leander – 
w zależności od wersji – wypierały po 
ok. 2800-3300 ton). Jednymi z największych 
były rosyjskie okręty: Proj. 1135 (Krivak I), 
Proj. 1135M (Krivak II), Proj. 11351 (Krivak III) 
oraz Proj. 11352/11353 (Krivak IV plus eks-
portowy Proj. 11356 Talwar). Były to jednostki 
o wyporności (w zależności od wersji) od 
3500 ton do 4100 ton, przeznaczone głównie 
do zadań z zakresu zwalczania okrętów pod-
wodnych (ZOP) i chociaż dysponowały rów-
nież bronią o innym przeznaczeniu (w tym 
przeciwlotniczą), trudno było je klasyfikować 
jako fregaty wielozadaniowe. To samo doty-
czyło np. konstrukcji japońskich (bazujących 
na amerykańskich rozwiązaniach technicz-
nych). Jednostki ZOP typu Ishikari i Abukuma 
były (w praktyce) bardzo małymi okrętami, 
o wyporności 1500-2600 ton. Mimo to, nie 
sklasyfikowano ich (oficjalnie) jako fregaty 
rakietowe, a… niszczyciele eskortowe (DE). 

B A N D E R A

Należy przy tym pamiętać, że wraz ze 
wzrostem wymiarów geometrycznych jednostki 
pływającej, występuje swoisty efekt synergii. 
Wyporność okrętu zależy od objętości jego 
części podwodnej. Jeśli przyjmiemy (dla 
uproszczenia), że ma ona kształt prostopadło-
ścianu, zauważymy, że dwukrotne zwiększenie 
wymiarów liniowych jednostki (długości, szero-
kości i wysokości) spowoduje (w praktyce) 
ośmiokrotne zwiększenie pojemności, która 
przekłada się z kolei na analogiczny wzrost 
wyporności (w rzeczywistości, kwestia ta jest 
bardziej skomplikowana. Należy bowiem 
dodatkowo uwzględnić tzw. współczynnik 
pełnotliwości kadłuba oraz fakt, że zwięk-
szenie wymiarów spowoduje również wzrost 
ciężaru, co z kolei wywoła zwiększenie zanu-
rzenia. Tak więc, zależność nie jest tak ściśle 
liniowa, jak to przedstawiono powyżej, nie-
mniej ogólna idea jest słuszna). Dlatego dwa 
razy większy okręt posiada (w przybliżeniu) 
osiem razy większą wyporność, co umożliwia 
umieszczenie w jego kadłubie osiem razy 
więcej wyposażenia.

Po zakończeniu II wojny światowej, państwa 
morskie zaczęły odchodzić od klasy krążow-
ników (która zaczęła zbliżać się do 20000 ton) 
i przerzucania ich tradycyjnych zadań na nisz-

Fregaty wielozadaniowe, wyposażone 
w amerykańskie wyrzutnie Mk 41 VLS 

Strike, są najmniejszymi okrętami 
mogącymi skutecznie zwalczać rakiety 

balistyczne i satelity w ramach programu 
BMD (Ballistic Missile Defence)

czyciele, niszczyciele eskortowe i fregaty, które 
wskutek tego (niejako naturalnie) rozrosły się 
wkrótce do rozmiaru krążownika lekkiego 
z okresu wojny. W latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku, fregaty rakietowe (FFG) zaczęły stawać 
się podstawowym składnikiem praktycznie 
wszystkich liczących się flot wojennych. 
W krajach bardziej zamożnych uzupełniły one 
(i zarazem odciążyły) niszczyciele, a w krajach 
o mniejszym budżecie obronnym stały się 

zasadniczym składnikiem sił nawodnych. Na 
początku były to jednostki z ograniczonym 
uzbrojeniem i ograniczoną liczbą sensorów, 

Wywołało to spory bałagan klasyfikacyjny 
w rocznikach flot. Co ciekawe, Japonia do dziś 
nie dysponuje jednostkami klasy fregata 
rakietowa, uznając je obecnie za zbyt małe do 
swoich potrzeb. Kośćcem Japońskich Morskich 
Sił Samoobrony są niszczyciele rakietowe (przy 
czym dwie ostatnie jednostki typu Kongō – 
znane jako oddzielny typ Maya – mogłyby 
z powodzeniem zostać sklasyfikowane jako 
krążowniki rakietowe – CG).

 Protoplastą australijskich niszczycieli 
obrony powietrznej typu Hobart (u góry) 

stały się hiszpańskie fregaty F-100, 
natomiast bazą pod przyszłe wielkie 

fregaty wielozadaniowe typu Hunter jest 
brytyjski projekt Type 26 (GCS)
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czasochłonna i nie dająca satysfakcjonujących 
efektów. Pierwszą, realną rosyjską odpowiedzią 
na nowe trendy w budowie fregat rakietowych 
miała być seria jednostek Proj. 11356P/M 
(Admirał Grigorowicz). W praktyce, okręty te 
bazują konstrukcją na rozwiązaniach technicz-
nych przyjętych przy budowie ostatnich modeli 
„nieśmiertelnego” typu Krivak (a konkretnie, 
ich eksportowej wersji – Talwar). Nadal są to 
więc jednostki niemodułowe, ich sensory bazują 
na rozdzielnych systemach naprowadzania 
oraz antenach rotacyjnych, a uzbrojenie plasuje 
się poziomem technicznym najwyżej w ostat-
niej dekadzie XX wieku. Okręty zaczęto budo-
wać dopiero po 2000 roku, gdy (np. w Europie) 
planowano już wprowadzenie nowoczesnych 
fregat wielozadaniowych pierwszej generacji. 
Co więcej, do tej pory do służby w rosyjskiej 
flocie weszły zaledwie 3 jednostki tego typu, 
które (pod względem możliwości) pozostają 
praktycznie w poprzedniej epoce.

Pierwsza generacja
Zasadniczym problemem fregat ostatniej 

dekady XX wieku był ich stosunkowo mały 
tonaż, związany bezpośrednio z niewielką 
wypornością, przeznaczoną pod przyszłe 

Hiszpańska fregata obrony powietrznej 
z systemem AEGIS/BMD typu Álvaro de 
Bazán ESPS „Méndez Núñez” podczas 
wizyty w Gdyni, we wrześniu 2016 roku 

 Duńskie fregaty wielozadaniowe 
typu Iver Huitfeldt (na zdjęciu jednostka 

prototypowa) należą do najlepiej 
uzbrojonych jednostek tej klasy na 

świecie – przy okazji obalając mit, że 
amerykańskie systemy uzbrojenia 
nie są kompatybilne z europejską 

wielofunkcyjną stacją Thales APAR 3D

Do najnowocześniejszych fregat rakieto-
wych tamtego okresu należały: holenderskie 
typu Kortenaer, niemieckie typu Bremen 
(F122) i serii modułowej MEKO 200, brytyj-
skie Type 23 (Duke) i amerykańskie typu Oliver 
Hazard Perry. Szczególnie te trzy ostatnie typy 
miały swój znaczący wpływ na przyszłe kon-
strukcje okrętów tej klasy. Niemiecki patent 
na kompleksową budowę modułową stanowił 
istną rewolucję i przyczynił się do tego, że 
obecnie większość najnowocześniejszych okrę-
tów jest budowanych tą metodą. W znaczący 
sposób upraszcza to proces konstrukcji, ułatwia 
modernizacje i obniża koszty. Z kolei zarówno 
amerykański, jak i brytyjski projekt należały 
do największych fregat lat 80. ubiegłego wieku 

bardziej zbliżyły się do potencjału reprezen-
towanego przez współczesne fregaty wielo-
zadaniowe. W wypadku jednostek typu Oliver 
Hazard Perry, najbardziej kompleksowe przebu-

 HMAS „Darwin” (FFG 04), australijska 
modyfikacja typu Oliver Hazard Perry 
(Adelaide), protoplasty współczesnych 

fregat wielozadaniowych

(wyporność bojowa znacznie przekraczała 
4000 ton). Jak na tzw. „tanie” okręty, miały – 
w swoim czasie – bezkompromisową, dobrze 
przemyślaną konstrukcję. Co jednak najistot-
niejsze, oba typy pretendowały już do miana 
fregat wielozadaniowych, a to za sprawą bardzo 
wszechstronnego uzbrojenia oraz zastosowania 
na nich (po raz pierwszy na fregatach) zinte-
growanego systemu dowodzenia i zarządzania 
walką. W wypadku brytyjskich jednostek, był 
to system SSCS DNA Mk 2, a amerykańskich – 
CMS Sperry 92. Co więcej, okręty US Navy 
były jednymi z pierwszych w swojej klasie, na 
których zastosowano uzbrojenie przeciwlotnicze 
średniego zasięgu (w postaci bardzo nowocze-
snych wówczas rakiet SM-1 MR). Oba typy 
fregat rakietowych okazały się (w praktyce) tak 
udanymi (szczególnie w stosunku koszt/efekt) 
jednostkami, że są po dziś dzień z powodze-
niem eksploatowane, przy czym przeszły one 
zasadnicze modernizacje, dzięki którym jeszcze 

dowy przeprowadzono w Australii (typ Adelaide) 
oraz w Turcji (typ Gabya). Do przeprowadzenia 
podobnych prac przymierzają się również siły 
morskie Hiszpanii i Tajwanu.

Dla kontrastu, były ZSRR pozbył się 
wszystkich swoich fregat serii Krivak, gdyż 
ich ewentualna modernizacja byłaby trudna, 

modernizacje. Z tego m.in. powodu fregaty 
typu Oliver Hazard Perry czy też MEKO 200 
(np. australijskie typu Anzac), po ostatnich 
przebudowach, osiągnęły pod tym względem 
swój punkt krytyczny. Coraz większe rozmiary 
nowych okrętów nie wynikają więc z megalo-
mani admirałów ani z rozrzutności administracji 
państwowych, ale z zadań, jakie są przed nimi 
stawiane. Dla przykładu, w kontekście planów 
rozbudowy polskiej Marynarki Wojennej pro-
wadzono długotrwałe dyskusje (o różnym 
poziomie merytorycznym), z których można 
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duńskimi jednostkami, które opracowano 
w zgodzie z rodzimym systemem Standard 
Flex (pierwsze były okręty patrolowe typu Fly-
vefisken). Jest to koncepcja modułowości, 
w której ramach można dokonać stosunkowo 
łatwej wymiany uzbrojenia i wyposażenia na 
okręcie, aby przystosować go do wypełniania 
różnych zadań, zgodnie z aktualną potrzebą. 
W fazie projektowej rozpatrywano kilka warian-
tów, ostatecznie autoryzując awangardową 
wersję jednostek o wyporności bojowej blisko 

7000 ton. Okręty te spełniają praktycz-
nie wszystkie wymagania współczesnego, 
cyfrowego pola walki – stąd wzbudziły 
zainteresowanie w wielu krajach sojusz-
niczych, w tym także w Polsce. Są to 
bowiem duże platformy, dostosowane 
do przenoszenia różnorodnego uzbro-
jenia (m.in. amerykańskich rakiet plot. 
średniego zasięgu z rodziny SM-2 MR 
Block III oraz bliskiego-średniego 
zasięgu ESSM Block 1 lub Block 2). 
Z udanej konstrukcji duńskiej skorzysta 
Wielka Brytania, która (w listopadzie 
2019 roku) zamówiła (w ramach kon-
sorcjum Arrowhead 140) pięć wielo-
zadaniowych fregat rakietowych Type 31 

(Leander). Kolejne okręty tej klasy, budowane 
dla Royal Navy (Type 26), będą jeszcze większe.

Do budowy nowych, wielozadaniowych 
fregat rakietowych przystąpiła również Fede-
racja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa. 
Jakość okrętów tego drugiego kraju jest 
zagadką, aczkolwiek analitycy raczej nisko 
oceniają ich możliwości bojowe. 

B A N D E R A

Brytania, Holandia, Francja, Niemcy i Włochy 
(do których wkrótce dołączyły – Kanada, 
Hiszpania oraz Stany Zjednoczone) miały 
szczerą chęć wspólnie zaprojektować i konstru-
ować jednostki tej klasy (w ramach programu 
OTAN/NATO NFR-90). Ostatecznie, skoń-
czyło się na dobrych chęciach, gdyż lobby 
stoczniowe poszczególnych krajów okazało 
się nie do przeskoczenia. Nieudane próby 
znalezienia kompromisu spowodowały, że po 
kolei z projektu wycofywały się kolejne 
państwa. Podobnym fiaskiem zakoń-
czył się europejski program zaawan-
sowanego systemu rakiet plot. NAAWS. 
Wszystko dlatego, że przedstawiciele 
lokalnego przemysłu nie zgadzali się 
(m.in.) na odstąpienie komukolwiek 
innemu tak łakomego kąska, jak opra-
cowanie i konstruowanie okrętu oraz 
systemów uzbrojenia.

Po raz kolejny z zaistniałej sytuacji 
skorzystali Amerykanie. Hiszpańska 
Armada Española pilnie potrzebowała 
wówczas dużych fregat, jednak nie było 
mowy, by samodzielnie zaprojektować 
i wybudować takie jednostki własnym 
sumptem. Zwrócono się wobec tego 
do Stanów Zjednoczonych, dysponujących 
największym doświadczeniem w nowoczesnym 
budownictwie okrętowym. Poza najlepszą 
dostępną ofertą, w porozumieniu z Armada 
Española, Amerykanie wykorzystali (przede 
wszystkim) fiasko kolejnego projektu budowy 
holendersko-hiszpańsko-niemieckich fregat – 
w ramach programu TFC-AAW (z 27 stycznia 
1994 roku). W rezultacie, powstały trzy niezależ-
ne konstrukcje fregat wielozadaniowych: 

Sławomir J. Lipiecki, Maciej Matuszewski
irbis@warships.com.pl

de Bazán dysponują bowiem systemem AEGIS 
(co najmniej w wersji Baseline 7 Phase 1), 
podczas gdy pozostałe – europejskim syste-
mem Thales APAR. Jako jedyne więc (jak 

 GSD nowych australijskich niszczycieli 
(z pomostem nawigacyjnym) jest niemal 

identyczne jak na hiszpańskich fregatach 
typu F100 i do złudzenia przypomina 

fregaty typu Oliver Hazard Perry

by wywnioskować, że głównym parametrem 
nowych okrętów jest ich wielkość wyrażona 
czy to wymiarami geometrycznymi, czy to 
wypornością. Niemniej, większości dyskutan-
tów zdaje się umykać fakt, że wyporność okrętu 
jest wartością wypadkową, pochodną ilości 
wyposażenia, która z kolei wynika z zadań 
stawianych przed daną jednostką. 

Mimo wszechobecnych cięć budżetowych, 
pod koniec XX wieku w Europie miała miejsce 
kosztowna rywalizacja między największymi 
flotami o to, kto zbuduje najlepszą fregatę 
przeciwlotniczą (czyli wielozadaniową). Jeszcze 
w połowie lat 90. ubiegłego wieku Wielka 

niemiecka F-124 (Sachssen), holenderska 
typu LCF (De Zeven Provinciën) i hiszpańska 
F-100 (Álvaro de Bazán). Teoretycznie, 
wszystkie te okręty mają tożsame możliwości. 
Wypierają po ok. 6000 ton (hiszpańskie fre-
gaty są tutaj największe, bo ich wyporność 
przekracza 6200 ton) i są uzbrojone w wielo-

komorowe bloki amerykańskich wyrzutni 
Mk 41 VLS do rakiet plot. serii SM-2 i ESSM. 
To, co jednak zasadniczo wyróżnia konstrukcję 
hiszpańską – to jej sensory. Fregaty typu Álvaro 

dotąd) jednostki tej klasy w Europie, wpięto 
je w amerykański system BMD (Ballistic 
Missile Defence). 

Tendencje wzrostowe w wyporności wielo-
zadaniowych fregat rakietowych unaoczniły 
się szczególnie, gdy do budowy takich jednostek 
przystąpiła Dania, która uznała nawet, że dobrze 
zaprojektowane okręty obrony powietrznej 
z powodzeniem wesprą w obronie kraju lotnictwo 
i zastąpią lwią część instalacji naziemnych. 
Powstałe w ten sposób 3 fregaty rakietowe 
typu Iver Huitfeldt (plus dwa okręty uniwer-
salne typu Absalon, które są obecnie przebu-
dowywane również na fregaty) są kolejnymi 

Proponowane przez hiszpańską Navantię 
(w ramach programu „Miecznik”) fregaty 

wielozadaniowe obrony powietrznej 
typu Álvaro de Bazán (F-100) są 

najbardziej „zamerykanizowanymi” 
jednostkami tej klasy w Europie
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Fairey Battle I oraz 2 szkolne Battle Trainer. 
1 listopada 1940 roku do użytku weszły 
treningowe Vickers Wellington IA, zaś od 
22 listopada 1940 roku – bombowce Vickers 
Wellington IC. W skład załogi Wellingtona 
wchodzili: pilot, drugi pilot, nawigator, radio-
operator oraz dwóch strzelców. 

W początkowym stadium organizacji – 
zapisał w pamiętniku ppłk pil. Jan Biały – 
dywizjon był wyposażony w samoloty „Fairey 
Battle”. Samolot jednosilnikowy, z wciąganym 
podwoziem, załoga 3 osoby (pilot, nawigator 
i strzelec), uzbrojenie 2 ckm, udźwig bomb 
750 kg. Samoloty tego typu były podobne do 
naszych „Karasi”, niemniej jednak załogi 
musiały zapoznać się z nowym typem samolotu, 
specjalnie piloci, którzy musieli pamiętać 
o wciąganiu podwozia po starcie i wypusz-
czaniu przed lądowaniem. 

(...) Załogi musiały wykonać po kilkanaście 
lotów, aby zapoznać się z nowymi urządze-
niami, poza tym piloci przechodzili przeszko-
lenie w pilotażu „na ślepo”, pilotując jedynie 
na podstawie zegarów w kabinie pilota. 

W święto polskiego lotnictwa – 28 sierpnia 2004 roku – tradycje 304. Dywizjonu Obrony 
Wybrzeża przejęła ówczesna 30. Eskadra Lotnicza Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. 
Dywizjon walczył – w latach 1942-1945 – w ramach brytyjskiego Lotnictwa Obrony Wybrzeża 
(Coastal Command). Mimo że nie podlegał polskiej Marynarce Wojennej, to przez Kierownictwo 
Marynarki Wojennej w Londynie był uznawany za kontynuatora puckiego Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego. Na bazie jego personelu zamierzano odtworzyć po wojnie lotnictwo morskie w kraju.

1. Vickers Wellington IC polskiego 
304. Dywizjonu Bombowego w locie.

2. Szkolno-treningowy Fairey Battle 
Trainer (Bramcote, październik 1940 r.)

Polski 304. Dywizjon Bombowy Ziemi 
Śląskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego 
sformowano 22 sierpnia 1940 roku, 
na terenie stacji lotniczej Bramcote, 

w hrabstwie Leicester. Personel jednostki 
składał się z kadry 2. Pułku Lotniczego oraz 
6. Pułku Lotniczego (uzupełniono go później 
kadrą toruńskiego 4. Pułku Lotniczego, przybyłą 
do Wielkiej Brytanii po kapitulacji Francji). 
Dowódcą dywizjonu mianowano ppłk. pil. Jana 
Białego, zaś jego zastępcą został mjr obs. Julian 
Wojda. Doradcą z ramienia Królewskich Sił 
Powietrznych (Royal Air Force – RAF) został 
wing commander (podpułkownik) William 
M. Graham. 

Trudne początki 
We wrześniu 1940 roku, w składzie per-

sonelu latającego dywizjonu znaleźli się: 
ppłk pil. Jan Biały, mjr obs. Julian Wojda, 
kpt. obs. Stefan Alberti, kpt. obs. Tadeusz 
J. Buczma – dowódca eskadry „A”, kpt. pil. Jan 
Gaździk – dowódca eskadry „B”, kpt. obs. Jerzy 
Kranc, kpt. obs. Henryk Łepkowski, kpt. obs. 
Edward Stańczuk, kpt. pil. lek. Wiktor 
Wiśniewski, kpt. pil. Józef Orłowski, por. pil. 
Jan Błażejewski, por. pil. Kazimierz Czetowicz, 
por. pil. Rudolf Christman, por. obs. Mieczysław 

Daab, por. obs. Zbigniew Marian Jaroszyński, 
por. obs. Marian Kostuch, por. obs. Zbigniew 
Mieczysław Gałczyński, por. obs. Janusz 
August Henryk Kurek, por. pil. Bronisław 
Kuszczyński, por. obs. Bolesław Nowicki, 
por. pil. Mieczysław Lewandowski, por. pil. 
Aleksander Romuald Onoszko, por. obs. Zygfryd 
Stępień, por. pil. Jan Stanisław Waroczewski, 
por. obs. Cezary Wieczorek, por. obs. Józef 
Zawadzki, por. obs. Zygmunt Bogdan Sokołowski, 
ppor. obs. Stanisław Feliks Duchnicki, ppor. obs. 
Adam Edward Gisman, ppor. pil. Zenon Morski, 
ppor. pil. Jerzy Erazm Mieczysław Iszkowski, 
ppor. obs. Feliks Sobieralski, ppor. obs. Zdzisław 
Andrzej Kaniewski, ppor. pil. Antoni Sym, 
ppor. obs. Stanisław Wójcik, st. sierż. pil. 
Władysław Żołnowski, sierż. strz. r/op. Józef 
Apanasewicz, sierż. pil. Stefan Franciszek 
Gajewski, sierż. pil. Stanisław Tofin, plut. pil. 
Piotr Głydziak, plut. strz. sam. Wojciech Lichota, 
plut. pil. Stanisław Płonczyński, plut. pil. Michał 
Leszkiewicz i plut. pil. Mikołaj Zykow.

Początkowo, jednostka została wyposażona 
w 16 lekkich, jednosilnikowych bombowców 

Lotnictwo morskie w latach 1940-1947

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej
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Nawigatorzy przeszli przeszkolenie według 
wzorów nawigacji powietrznej angielskiej, 
opartej w dużej mierze na nawigacji morskiej. 
Znajomość tego rodzaju nawigacji była 
konieczna w lotach dziennych i nocnych, jak 
również nad ogromnymi obszarami oceanów, 
gdy nawigator mógł wykonywać swe obliczenia 
jedynie na podstawie kierunku i siły wiatru, 
szybkości samolotu i czasu lotu. Strzelcy samo-
lotowi byli przeszkoleni w posługiwaniu się ckm, 
jak również w zrzucaniu bomb, w czym rów-
nież przeszkolono nawigatorów. 

Całość przeszkolenia była prowadzona 
bardzo intensywnie. Po upływie sześciu tygodni, 
z końcem października 1940 roku, załogi były 
skompletowane i przeszkolone, a dyon dostatecz-
nie przygotowany do wzięcia udziału w opera-
cjach bojowych. 

W listopadzie dyon został przezbrojony 
w samoloty typu Wellington. Personel latający, 
jak również techniczny, wymagał na nowym 
typie samolotu dodatkowego przeszkolenia. 
Loty miały być wykonywane wyłącznie w nocy, 
dlatego zwrócono specjalnie uwagę na 
przeszkolenie pilotów nie tylko w opanowaniu 
pilotażu na dwusilnikowych samolotach, lecz 
również w pilotażu bez widoczności, na pod-
stawie instrumentów pokładowych. Nawigatorzy 
zostali dodatkowo przeszkoleni w nawigacji na 
dalekie odległości, bez posługiwania się punktami 
orientacyjnymi. Brakujący personel latający 
został przydzielony z rezerw brytyjskich.

W listopadzie łącznie wylatano 93 godziny 
na Wellingtonach. Do 4 grudnia 1940 roku 
jednostka przeniosła się na nowe lotnisko 
Syerston, w hrabstwie Nottingham – wraz 
z siostrzanym 305. Dywizjonem Bombowym.

Trudne warunki atmosferyczne utrudniały 
trening. Miały też duży wpływ na wypadek, 
który wydarzył się 14 grudnia. Podczas złej 
widoczności Wellington IC (R1268 NZ-T) 
zawadził o drzewa pod Edmondsley, nieopodal 
Durham. Samolot uległ rozbiciu, natomiast 
lżejsze obrażenia odnieśli: por. pil. Stanisław 
Waroczewski, kpt. obs. Edward Stańczuk oraz 
kpr. pchor. pil. Stanisław Boczkowski, a poważ-
nie ranny został por. obs. Marian Kostuch. 

W wyniku nieporozumień z brytyjskim 
doradcą, 22 grudnia 1940 roku ppłk pil. Jan 
Biały opuścił dywizjon. Po nim dowództwo 
objął ppłk pil. Piotr Dudziński. 

27 stycznia 1941 roku polskich lotników 
(z dywizjonów 304. i 305.) odwiedziła brytyj-
ska para królewska – król Jerzy VI i królowa 
Elżbieta. Przeprowadzili inspekcję polskich 
szeregów w uroczyście udekorowanym han-
garze. Wizyta pary królewskiej była dużym 
zaszczytem dla lotników i zarazem uhonoro-
waniem ich ofiarnej, wojennej służby. 

W styczniu i lutym 1941 roku dalsze szko-
lenie w powietrzu poważnie utrudniły ciężkie 
warunki atmosferyczne oraz podmokła, grun-
towa nawierzchnia lotniska. Wylatano w tym 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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od Nottingham. Zginęła załoga w składzie: 
plut. pil. Józef Jończyk, st. sierż. pil. Stanisław 
Tofin, sierż. Wojciech Lichota (strzelec/radio-
telegrafista) oraz plut. Jan A. Cymborski 
(strzelec). Zostali pochowani w Newark. 

W lutym odnotowano tylko 7 dni lotnych. 
Przez pozostałe dni szkolono się na ziemi, 
w zakresie opanowania sprzętu (silnik, płato-
wiec, instalacja bombowa, elektryczna, celow-
nik bombardierski, komunikacja między 
samolotami a stacją portową), a także na 
tzw. Link-Trainerze. 

Ćwiczenia i treningi kontynuowano w marcu. 
Szkolono się, przede wszystkim, w bom-

bardowaniu oraz w nocnych lotach według 
przyrządów. Łącznie wylatano 240 godzin 
w dzień oraz 11 godzin i 50 minut nocą. 
Drudzy piloci latali jako nawigatorzy do 
22 marca. Od tego dnia przystąpiono do lotów 
mających na celu zgrywanie załóg. Na 
początku kwietnia przybyła pierwsza grupa 
obserwatorów z kursu nawigacyjnego. 

Kolejna tragedia dotknęła polski dywizjon 
15 kwietnia. Wówczas to, podczas podejścia 
do lądowania, w Wellingtonie IC (R1212) 
silnik przerwał pracę. Samolot zawadził 
o drzewa i uległ rozbiciu. W katastrofie zginęło 
trzech członków załogi: por. pil. Rudolf 
Christman, sierż. pil. Wiesław Pietruszewski 
oraz plut. rtg. Antoni Berger. Z trzech pozo-
stałych członków załogi, dwóch zostało ciężko 
rannych – por. obs. Zbigniew Gałczyński oraz 
plut. strz. Tadeusz Aranowski, natomiast trzeci 
(plut. strz. Jan Jarosz) odniósł lekkie obrażenia.

Jednostka osiągnęła gotowość bojową 
24 kwietnia 1941 roku (z 305. Dywizjonem 
Bombowym). Podlegała operacyjnie brytyj-
skiemu Dowództwu Lotnictwa Bombowego 
(Bomber Command). Znakiem rozpoznaw-

Przód Wellingtona IC z widoczną 
szachownicą pod kabiną pilota

okresie około 250 godzin. Wada techniczna 
Wellingtona IC (R1014) była przyczyną kata-
strofy 6 lutego. Wkrótce po starcie, samolot 
rozbił się koło Stadion Farm, Bleasby, 11 km 

czym samolotów były litery „NZ”, po obu 
stronach kadłuba. Oba polskie dywizjony 
przydzielono do 1. Grupy Bombowej. 

Działania bojowe w ramach
lotnictwa bombowego
W nocy z 25/26 kwietnia dwie załogi 

304. Dywizjonu Bombowego (z trzema 
załogami 305. Dywizjonu Bombowego) 
wzięły udział w pierwszym locie bojowym. 
Rozkaz operacyjny określał cel ataku – zbom-
bardowanie zbiorników paliwa w holender-
skim Rotterdamie. W razie niemożności 
zidentyfikowania celu, załogi bombowców 
miały zaatakować żeglugę przybrzeżną. 

Ładowanie taśm z amunicją do 
wieżyczki strzeleckiej
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W momencie wejścia do służby, 
„Bismarck” był drugim naj-
większym (pod względem 
wyporności bojowej) okrętem 

świata. Przy 51760 tonach metrycznych, był 
jednak jednostką bardzo słabo uzbrojoną, 
wyposażoną w zawodny i niezbyt ekonomiczny 
napęd oraz opancerzoną w sposób dość kon-
trowersyjny, jak na oceaniczny pancernik. 

Sen o potędze
Masa salwy burtowej artylerii głównej 

niemieckiego okrętu wynosiła zaledwie 
6400 kg, gdzie (dla porównania) np. amerykań-
ska „Pennsylvania” wystrzeliwała w każdej 
salwie ponad 8160 kg, mając przy tym do 

dyspozycji 12 armat głównego kalibru (co 
oznaczało m.in. większą liczbę powodowa-
nych uszkodzeń). Na tym tle absolutnym rekor-
dzistą był w owym czasie USS „North Carolina”, 
ze swoją salwą o masie ponad 11000 kg, 
niemal dwukrotnie większą od „Bismarcka”. 
W tym wypadku jednak liczyła się nie tylko 
sama masa salwy burtowej, co równie de-
struktywna moc każdego pocisku Mark 8 APC, 
o masie aż 1225,04 kg (dla porównania, 
niemieckie pociski Psgr. L/4,4 m.Hb miały 
masę 800 kg) – zarówno pod względem zdol-
ności do penetracji pancerza jak i powodowania 
uszkodzeń od działania sił udarowych. Tutaj 
stosunkowo korzystnie wypadały także brytyj-
skie pancerniki typu King George V, których 

masa salwy burtowej (z 10 armat kal. 356 mm) 
wynosiła 7210 kg, tudzież starsze amerykań-
skie typu Nevada (6800 kg) czy Colorado 
(8128 kg). Wniosek nasuwa się sam – w momen-
cie wejścia do służby „Bismarck” nie był naj-
potężniejszym okrętem świata.

Słabość uzbrojenia głównego była po-
głębiona nieefektywnością artylerii średniej 
i przeciwlotniczej. Nie była ona uniwersalna, 
co oznaczało przypisanie jej oddzielnych 
zadań (osobne armaty do zwalczania okrętów 
i osobne do zwalczania celów powietrznych) – co 
nie dość że było rozwiązaniem nieekonomicznym 
(choćby pod względem masy czy kubatury), to 
jeszcze komplikowało systemy kierowania 
ogniem. Te zresztą okazały się zupełnie nie-
udane, szczególnie w kontekście zwalczania 
samolotów. Same wieże i armaty „cierpiały” 
z powodu licznych defektów (niektóre były 
związane z tzw. chorobą wieku dziecięcego) 
oraz wyjątkowo nieudanego systemu stabiliza-
cji. Ostatecznie, w trakcie całej swojej morskiej 
epopei „Bismarck” nie zestrzelił żadnego 
brytyjskiego samolotu i nie uzyskał ani jednego 
trafienia w okręt nieprzyjaciela z armat artylerii 
średniej (sytuacja była tak zła, że po oddaniu 
niecelnej pół-salwy w kierunku ORP „Piorun” 
Niemcy zrezygnowali z dalszego ostrzeliwania 

Mimo tzw. twardych dowodów, spekulacje na temat przyczyn 
zatonięcia niemieckiego pancernika będą – z całą pewnością – 
trwały nadal. Wydaje się, że jedyną metodą na postawienie 
jednoznacznej tezy będzie wydobycie wraku „Bismarcka” na 
powierzchnię. Kto wie, może nawet dojdzie to kiedyś do skutku. 
Kontynuując jednak proces obalania kolejnych mitów, tym 
razem skupmy się na – rzekomo – wyjątkowej konstrukcji 
„dumy Kriegsmarine” oraz potencjalnej możliwości dalszej 
walki z wycofującym się (czasowo) HMS „Prince of Wales”.

1. Pancernik HMS „King George V” 
w praktycznym, amerykańskim 

kamuflażu, sfotografowany na Pacyfiku 
(nieopodal Australii) w 1945 roku.

2. Krążownik ciężki HMS „Norfolk” na 
próbach morskich. Obecność u boku 
HMS „Prince of Wales” dwóch takich 

okrętów i czterech niszczycieli 
przekreślała szanse „Bismarcka” na 

całkowite wyeliminowanie brytyjskiego 
zespołu po zatonięciu HMS „Hood”

CZĘŚĆ 12

ORP „Piorun” 
kontra 
„Bismarck”
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Royal Navy pozornie potwierdzały słuszność 
przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. 
Okręty liniowe Kaiserlichemarine nie tonęły 
i nie wylatywały w powietrze (inna sprawa, 
że brytyjskie również nie), a ponadto często, 
mimo wielu trafień, wracały do bazy o własnych 
siłach. W rzeczywistości, system ten miał tak 
samo wiele zalet, co i wad. Ponadto, z biegiem 
lat wymagania w zakresie możliwości 
defragmentowania pocisków stawały się 
coraz większe i wymagały coraz grubszych 
burt i pokładów. Wzrastał też dystans, na którym 
prowadzono walkę, podczas gdy niemiecki 
system wyraźnie stawiał na konfrontację na 
bliskich i średnich odległościach.

B A N D E R A

(już w trakcie światowego konfliktu) nowe 
zadania (w zakresie zwalczania żeglugi na 
odległych akwenach, z dala od baz i serwisu), 
skazały je praktycznie z góry na porażkę, 
gdyż do takich misji bojowych te okręty nie 
były po prostu projektowane.

Zgodnie z przyjętą doktryną, niemieccy 
konstruktorzy opracowali dla wszystkich 

Niemiecki pancernik „Bismarck”, 
sfotografowany centralnie od dziobu, 
podczas prób morskich na Bałtyku. 
Okręt jest pozbawiony jeszcze dużej 
części podstawowego wyposażenia, 

w tym głównych dalocelowników

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Pancernik HMS „Prince of Wales” 
według stanu z 1941 roku, w kamuflażu 

Admirality First Disruptive Pattern 
(zaakceptowanym osobiście przez 

premiera Winstona Churchilla). 
Malowanie to – w kontekście działań 
na Oceanie Spokojnym – okazało się 

zupełnie nieefektywne

czasu. Wywołana przez nich II wojna światowa 
unicestwiła plany Kriegsmarine w tym wzglę-
dzie. Przypisane niemieckim pancernikom 

polskiego niszczyciela za pomocą artylerii 
kal. 15 cm, oddając w jego kierunku dwie 
doskonale zgrupowane pół-salwy z artylerii 
głównej kal. 38 cm).

Pełnomorski „pancernik
obrony wybrzeża”
Zagadnieniem wzbudzającym największe 

kontrowersje jest ochrona bierna zastosowana 
na „Bismarcku” (i bliźniaczym „Tirpitzu”). 
W przeciwieństwie bowiem do rewolucyjnego 
systemu „all or nothing” (wszystko albo nic), 
Niemcy stosowali konsekwentnie rozwiązania 
opracowane – de facto – jeszcze pod koniec 
XIX wieku. Faktem jest też, że na niezwykłej 
konstrukcji „Bismarcka” zaważyło szereg 
czynników natury politycznej oraz przyjęta 
w Niemczech (jeszcze przed wybuchem 
I wojny światowej w 1914 roku) statyczna 
doktryna „Fleet in being”. Flota liniowa miała 
być (z założenia) przystosowana do stosunkowo 
krótkotrwałych rejsów (stąd m.in. przeciętny – 
jak na nowoczesny pancernik tej wielkości – 
zasięg operacyjny wynoszący 8500 mil 
morskich przy prędkości 19 węzłów) i działań 
na niezbyt odległych akwenach (głównie na 
Morzu Północnym). Budowane pod tym kątem 
okręty liniowe nie musiały więc dysponować 
pojemnymi zbiornikami paliwa i rozbudowanym 
napędem oraz cechować się wysokim stan-
dardem socjalnym. Dawało to spore oszczędności 

swoich drednotów i superdrednotów system 
opancerzenia zwany obecnie (potocznie) 
dekapująco-inicjującym (lub defragmentująco-
-spowalniającym), wywodzący się w prostej 
linii od okrętów obrony wybrzeża z XIX wieku. 
Polegał on na zatrzymaniu pocisku z dala od 
żywotnych partii kadłuba, przez jego wcześniej-
szą defragmentację (zerwanie czepca), spowol-
nienie oraz inicjację zapalnika. W tym celu 
przesunięto główną cytadelę ochronną okrętu 
do… wnętrza kadłuba. Jej zadaniem nie było 
(jak na zagranicznych okrętach) zatrzymanie 
i roztrzaskanie pocisku, a jedynie wychwycenie 
jego pozostałości (po ewentualnym przejściu 
przez pancerz burty lub górnego pokładu 
pancernego). Cytadelę tworzyły wzdłużne 
grodzie sztywne (mocne) przykryte od góry 
głównym pokładem pancernym. Grodzie 
cytadeli (wraz z grodziami poprzecznymi) 
dzieliły kadłub na swoiste niezależne sekcje 
szczelne. Nad główną cytadelą znajdował się 
wzmocniony pokład górny, zaś po jej bokach – 
główny pas burtowy. Ich zadaniem było: po-
budzenie zapalnika ciężkiego pocisku APC, 
zerwanie lub deformacja czepców balistycz-
nych i ochronnych, redukcja energii kinetycznej 
(przez spowolnienie) oraz inicjacja zapalnika.

Pierwsze doświadczenia wyniesione z eks-
ploatacji niemieckich drednotów podczas 
I wojny światowej oraz ich stosunkowo udany 
udział w nielicznych bitwach z pancernikami 

na masie, co umożliwiło (m.in.) polepszenie 
opancerzenia oraz zachowanie najlepszego 
z możliwych (pod względem celności, bo nie 
ekonomii) układu uzbrojenia głównego, składa-
jącego się wyłącznie z wież dwudziałowych, 
montowanych w tzw. „superpozycji” (w linii 
symetrii kadłuba).

Zarówno pancerniki typu Bismarck jak 
i poprzedzające je typu Scharnhorst, mimo że 
rozwijały dość znaczną prędkość maksymalną 
(krótkotrwałą) ok. 30 węzłów, w rzeczywi-
stości miały pełnić rolę typowych okrętów linio-
wych i to możliwie w pobliżu własnych baz. 
Oba typy pancerników miały być początkiem 
nowej floty liniowej, której wielkim orędow-
nikiem był adm. Erich Johann Albert Raeder. 
Ostatecznie, na jej budowę Niemcom zabrakło 
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Marynarki Wojennej RP (powstało ono 12 lutego 
1992 roku w Gdyni, a osobowość prawną 
uzyskało rok później). 

*    *    *
Głównym celem statutowym stowarzyszenia 

jest integracja środowiska oficerów MW róż-
nych pokoleń, których łączy wierność polskiej 
banderze wojennej i szacunek dla jej tradycji. 
Wspiera ono rozwój polskiej MW oraz popu-
laryzuje wiedzę na jej temat, w tym znaczenia 
w systemie obronnym państwa. Współpracuje 

uroczystość, podczas której będziemy chcieli  
szczególnie uhonorować rodzinę naszego 
patrona kmdr. Czesława Cześnika oraz tych 
wszystkich, którzy nas wspierają na co dzień, 
otwierając w ośrodku jubileuszową, okolicz-
nościową ekspozycję.

Starania o ustanowienie patrona jednostki 
rozpoczęto w 2017 roku. Zgromadzono wów-
czas cenne materiały archiwalne, zdjęcia 
oraz pamiątki związane z kmdr. Czesławem 
Cześnikiem i jego działalnością. Uzyskano 
dużą pomoc od Związku Sybiraków, Związku 
Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”. 
Dzięki m.in. pozytywnym opiniom wydanym 
przez te organizacje, minister obrony narodowej 
Antoni Macierewicz, na wniosek komendanta 
ośrodka, wydał 24 października 2019 roku 
decyzję nr 170/MON o nadaniu Ośrodkowi 
Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej 
w Gdyni imienia kmdr. Czesława Cześnika. 

B A N D E R A

Zebranie otworzył prezes Zarządu 
Głównego SOMW RP wiceadm. 
w st. spocz. Maciej Węglewski. Minutą 

ciszy uczczono pamięć o kolegach, którzy 
odeszli na wieczną wachtę. Wśród nich m.in. 
byłego dowódcę MW adm. floty w st. spocz. 
Ryszarda Łukasika, zmarłego 26 maja tego roku. 

W wydarzeniu wzięło udział 24 delegatów, 
co wynikało z ograniczeń spowodowanych 
pandemią COVID-19. Obecni byli także zapro-
szeni przedstawiciele kadry dowódczej MW: 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, dowódca 3. FO kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, rektor-komendant AMW kadm. 
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, dowódca BLMW 
kmdr pil. Andrzej Szczotka, komendant 
KPW Gdynia kmdr Przemysław Czernuszyc 
oraz dowódca DOP kmdr Leszek Dziadek.

Prezes stowarzyszenia przedstawił sprawo-
zdanie z działalności ZG SOMW RP w okresie 
ostatnich dwóch lat. Zwrócił uwagę na zacie-
śnianie współpracy z kadrą oficerską w służbie 
czynnej oraz jednostkami MW, a także zaan-
gażowanie stowarzyszenia w przedsięwzięcia 
o charakterze patriotyczno-historycznym oraz 
inicjatywy kulturalne i sportowe. Podkreślił 
znaczenie wydawania biuletynu „Komodor” 
(przy współpracy z ZRW MW), integrującego 
środowisko kadry oficerskiej, zachęcając do 
publikowania w nim artykułów dotyczących 
problematyki morskiej. Podziękował także 
członkom stowarzyszenia i jego sympatykom 
za dużą aktywność i osobiste zaangażowanie. 

Zajęto się również m.in. zmianami w statucie 
stowarzyszenia, w tym dotyczącymi posiadania 
własnego sztandaru. Przedstawiono propozycję 
jego projektu i opracowania jubileuszowej 
księgi historycznej SOMW RP. Upoważniono 
także zarząd główny do realizacji przedsię-
wzięć w ramach przyszłorocznych obchodów 
30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Oficerów 

W sali konferencyjnej Klubu 3. Flotylli Okrętów odbyło się – 
12 czerwca – XV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Oficerów 
Marynarki Wojennej RP. Podsumowano m.in. wykonanie zadań 
statutowych oraz omówiono przyszłe wyzwania. 

Wierni polskiej banderze 

z jednostkami MW oraz AMW w Gdyni, 
a także z organizacjami paramilitarnymi 
i społecznymi oraz instytucjami zajmującymi 
się obronną problematyką morską. Ważną misją 
jest udzielanie koleżeńskiej pomocy człon-
kom stowarzyszenia i ich rodzinom oraz 
wspieranie działalności publicystycznej. 

Obecnie w ramach stowarzyszenia działa 
13 kół. Należy do nich 478 oficerów, w tym 
132 w czynnej służbie. 
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Rafał Kamiński
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Komendant OSŻ MW kmdr por. Maciej 
Osika oraz kmdr w st. spocz. Czesław 

Cześnik (4 kwietnia 2014 r.)

Jedną z wielu zasług pierwszego komen-
danta ośrodka kmdr. Czesława Cześnika było 
utrzymanie jego niezależności organizacyjnej 
od Jacht Klubu Polskiego (w którego struktu-
rach ośrodek funkcjował przez kilka miesięcy) 
oraz lokalizacji przy gdyńskim Skwerze 
Kościuszki, co przyczyniło się do rozwoju 
bazy szkoleniowej MW. 4 kwietnia 2014 roku, 
w dowód uznania dla jego dokonań, kadra 
i pracownicy ośrodka gościli kmdr. Czesława 
Cześnika, z okazji jubileuszu jego 90. urodzin.

W trakcie tegorocznej uroczystości rocz-
nicowej uhonorowano (m.in.) osoby najdłużej 
służące i pracujące w OSŻ MW – Pawła 
Wojtczyka (35 lat pracy) i mł. chor. mar. 
Sławomira Pakiełę (31 lat służby). Wręczono 
także okolicznościowe wyróżnienia i odznaki 
„Marynarz Jednostek Pływających”.
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Jest jedynym takim ośrodkiem szkolenia 
żeglarskiego w Wojsku Polskim. Można 
tu uzyskać patent: żeglarza jachtowego, 
jachtowego sternika morskiego oraz 

motorowodnego sternika morskiego. Kadra 
Marynarki Wojennej ma możliwość doskona-
lenia umiejętności w tzw. pływaniu taktycz-
nym na morzu na kursach obsługi szybkiej 
łodzi hybrydowej. Ośrodek prowadzi także  rejsy 
szkoleniowe zatokowe oraz jedno i dwutygdniowe 
rejsy jachtami do portów polskiego wybrzeża. 
Obecnie służy i pracuje w nim ok. 40 żołnierzy 
zawodowych i pracowników cywilnych. 

Można powiedzieć, że jesteśmy swoistym 
łącznikiem między przedwojennym okresem 
szkolenia marynarskiego, a powojenną trady-
cją żeglarską w Wojsku Polskim – podkreślił 
komendant OSŻ MW kmdr por. Maciej Osika. 
Jednocześnie, jesteśmy jedną z najstarszych, 
chociaż trochę nietypową, jednostką w MW. 

Baza ośrodka obejmuje: 17 nowoczesnych 
jachtów (12 pełnomorskich i 5 zatokowych) 
oraz 8 łodzi motorowych (w tym 6 typu RIB). 
Obecnie ta liczba sprzętu pływającego jest 
wystarczająca na potrzeby szkolenia.

Każdego roku w rejsach nawigacyjno- 
-szkoleniowych uczestniczy ok. tysiąc osób, 
w kursach żeglarskich ok. 100 osób, a w kursach 
motorowodnych ok. 150 osób. W tym roku 
zaplanowano 75 rejsów szkoleniowych, obej-
mujących również praktyki żeglarskie pod-
chorążych Akademii Marynarki Wojennej  
w Gdyni. Kadra polskich sił zbrojnych jest 
przygotowywana w ośrodku do zdobycia  
patentów żeglarskich i motorowodnych –  
w ciągu roku odbywa się kilka kursów dla 
przyszłych żeglarzy jachtowych i sterników 
motorowodnych oraz jeden kurs dla jachtowych 
sterników morskich i motorowodnych ster- 
ników morskich.

Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW współ-
pracuje m.in. z Polskim Związkiem Żeglarskim 
i Yacht Klubem MW „Kotwica”, zabez- 
pieczając organizowane przez nich regaty. Od 
ponad 10 lat współpracuje z tzw. Małym 
Trójmiastem Kaszubskim, przeprowadzając 
co roku regaty „Trójcup”. 

Obecny ośrodek wywodzi się z Morskiego 
Ośrodka Sportów Wodnych MW, powołanego 
28 maja w 1947 roku, a jego kształt architek-

toniczny jest – przede wszystkim – zasługą 
kmdr. Czesława Cześnika – komendanta 
ośrodka w latach 1957-1975, który pod ko-
niec 1959 roku rozpoczął pierwsze działania 
ukierunkowane na budowę nowego obiektu 
dla ówczesnego Morskiego Ośrodka Sportów 
Wodnych MW. Dzięki jego osobistemu zaan-
gażowaniu, po 13-letniej żmudnej i wytężonej 
pracy powstał nowoczesny (jak na tamte czasy) 
kompleks szkoleniowo-socjalny. Po zakoń-
czeniu czynnej służby wojskowej był częstym 
gościem w ośrodku – odwiedzał go każdego 
roku, obserwując prowadzone tam działania. 
11 czerwca 2017 roku odszedł na wieczną 
wachtę, w wieku 93 lat. Został pochowany  
z należnymi honorami, z asystą wojskową, na 
Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. 

Każda rocznica powstania ośrodka jest dla 
nas dużym przeżyciem. Wchodzimy w okres 
odliczania do 100-lecia istnienia – z dobrym 
stanem jednostek pływających oraz dobrą, 
oddaną służbie załogą ośrodka – stwierdził 
kmdr por. Maciej Osika. W przyszłym roku, 
z okazji 75. rocznicy utworzenia ośrodka, 
planujemy zorganizować w naszej siedzibie 
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Tradycje marynarskich żagli
Gdyński Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW im. kmdr. Czesława Cześnika obchodził –  
28 maja – 74. rocznicę powstania. Kontynuując przedwojenne tradycje morskiej edukacji 
żeglarskiej, szkoli nie tylko marynarzy, ale także kadrę innych rodzajów sił zbrojnych. 
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czy Japonią? Nawet słynny Przylądek Horn 
wziął nazwę od holenderskiego miasta Hoorn. 
A Morze Beringa? Kapsztad też założyli 
Holendrzy, jako bazę przeładunkową dla swoich 
statków i okrętów. Kto kupił Manhattan za kora-
liki czy inne świecidełka? To jednak temat na 
inne, obszerniejsze opowiadanie.

Port Darwin? Kilkudziesięciotysięczne miasto 
z dużą osadą rdzennych mieszkańców tego 
kontynentu – Aborygenów. Pojawili się na kon-
tynencie jakieś 40 tysięcy lat temu, z okolicz-
nych wysp i wysepek. Dużo by pisać o ich dzisiej-
szych problemach – z racji ich odmienności nie 
tylko kulturowej – nie mają lekko.

Trap został położony, na pokład „Iskry” 
weszli oficerowie  australijskiej MW. Stacjonuje 
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W piątek – 8 września 1995 roku – zawinęliśmy do Port Darwin. 
Stolicę Północnego Terytorium nazwano tak na cześć Karola, 
eksploratora tych terenów. Nie zapomnijmy jednak, że to Holendrzy, 
w XVII wieku, jako pierwsi Europejczycy postawili nogę na kontynencie 
australijskim. Ówczesne Niderlandy były potęgą morską, budującą 
silne wpływy Kompanii Wschodnio-Indyjskiej na obszarach dzisiejszej 
Azji Wschodniej. Świat – dzięki Holendrom i ich morskim wyprawom – 
skurczył się wtedy, chociaż podróż żaglowcem z kraju tulipanów 
do Indii oznaczała kilka miesięcy morskiej mordęgi.

Długo można pisać o największym 
ówcześnie prywatnym przedsiębior-
stwie świata – Verenigde Oost-
-Indische Compagnie. Na jej zyski 

pracowało uparcie ponad 4700 statków i prawie 
65000 stałych pracowników, zaś bez mała 
milion współpracowało z nią w świecie. Przez 
prawie dwieście lat każdy goździk i każda 
gałka muszkatołowa czy też ziarenko pieprzu, 
używane w europejskich kuchniach, pochodziły 
z ładowni ich statków. Mając wyłączność na 
prowadzenie handlu na wschód od Przylądka 
Dobrej Nadziei i na zachód od Cieśniny 
Magellana, kompania obracała niewyobrażal-
nymi pieniędzmi, inwestując zyski w kolejne 
statki i przedsięwzięcia. A handel z Chinami 

tutaj dywizjon kutrów patrolowych i czegoś 
jeszcze. Tuż po nich odwiedziła nas duża grupa 
Polonii, szczerze zainteresowana okrętem 
i załogą. Dla nich właśnie, dla Polaków, Arek 
i Przemek od dwóch dni warzyli w kambuzo-
wym „piekiełku” bigos, by zaserwować go na 
„bigos party”, w ramach swego rodzaju smako-
wego powrotu do ojczyzny.

Czas do pracy. Najpierw bank i pieniądze, 
bez których okręt w obcym porcie może stać się 
przedmiotem niepożądanych, komorniczych 
działań. Miałem wziąć z konta jakieś poważne 
tysiące, ale plan planem, a życie życiem… 
Służba finansowa naszej MW, nie czekając aż 
„ucieknę” z plikiem AUD w kieszeni, wprowa-
dziła ograniczenia co do sumy i tu pojawił 
spory problem. Będzie przecież świeży prowiant, 
będą opłaty portowe, woda, paliwo i cała reszta 
kosztów. Jakoś jednak pokonałem „bankowe 
rafy”, ale prowiant przyjechał mocno spóźniony, 
więc z wycieczki z załogą nici. Trochę szkoda, 
bo podobno serwowali kangura (bez wierzch-
niego odzienia…) z grilla. Wprawdzie zwykle 
nie jadam przyjaciół w  postaci zwierząt, ale 
party to party… 

Kolejny dzień zaczęliśmy wizytą na pokładzie 
rzecznika prasowego bazy Royal Australian 
Navy. Mark przyjechał zaprosić załogę na mecz 
piłki nożnej (znowu…) oraz odpoczynek na 
basenie przy piwie. Propozycję – bardziej jej 
drugą część – przyjęliśmy z wielkim aplauzem, 
ale najpierw potraktowaliśmy naszego gościa 
znakomitą kawą po kapitańsku w mesie.

 Mecz graliśmy po południu. Skwar – ponad 
35 stopni Celsjusza, parasoli brak, wilgotność 
znacznie przekraczała średnią polską. Przeciw-
nicy wybiegani i technicznie znacznie lepsi 
od nas – wynik 2:1 nie oddał ich rzeczywistej 
przewagi. Po meczu policzyłem dokładnie 
swoich – są wszyscy. Nikt nie zszedł ani z boiska, 
ani z tego świata. Potem były baseny! Tak –
baseny, bo w demokracji wojskowej w Australii 
jest tak, że jeden basen jest dla oficerów, drugi 
zaś dla podoficerów i reszty. Różnice? Nie było 
niby żadnych – gabaryty takie same, woda chłod-
niejsza od powietrza w obydwu. Jednak była 
jedna, ale zasadnicza. Otóż, na basenie oficerskim 
napoje z baru (jakieś 10 m od basenu) przynosił 
kelner, a na tzw. basenie podoficerskim – nale-
żało się pofatygować do baru samemu.

Wcześniej jednak, korzystając z dłuższej 
chwili wolnego czasu, obejrzałem bazę sportową. 
Wspaniała – w odniesieniu do liczebności załogi 
bazy – to znaczy nie powiedzieć nic: hala spor-
towa 60 m x 30 m; nad nią siłownia, na jakieś 
60 stanowisk; trzy korty tenisowe; boisko do 
„nogi” i owalne (sic!) do futbolu australijskiego 
oraz wspomniane baseny. Tylko pozazdrościć. 

Sobota była bardziej wypoczynkowa, ale dzięki 
Polakom mogłem rzucić okiem na siedliska 
Aborygenów. Niegdysiejsi liczni mieszkańcy 
tych ziem i tak pradawni, że przedrostek „pra” 
można użyć nieskończoną ilość razy. Ale z dziada 
pradziada właściciele ziem od Port Darwin przez 
Alice Springs po Melbourne są sprowadzeni 

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata
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Spotkanie z australijską Polonią 
w „Domu Polskim” w Hobart

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

dziś do roli mniejszości etnicznej. Właśnie 
w Port Darwin i okolicach pozostało ich naj-
większe skupisko. W skali państwa nie stano-
wią jakiejś istotnej części, a przecież kiedy 
odkrywano ten przepiękny kontynent, liczbę 
Aborygenów oceniano na ok. 300 tysięcy. 

Mieliśmy okazję obejrzeć ich osady. Cóż, 
najogólniej mówiąc, nie imponowały wyglą-
dem. I to nie tylko  domostwa. Ich losy to jakby 
żywcem przeniesiona na kontynent australijski 
smutna historia rdzennych Amerykanów. 
Rozmowy w marynarskim gronie na temat 
Aborygenów należały, co było widać po reakcji 
Marka i jego znajomych, najdelikatniej 
mówiąc, do tzw. prohibitów. Pewnie muszą minąć 
jeszcze lata, by ta mniejszość zaczęła cieszyć 
się prawdziwym, należnym szacunkiem.

Niedziela w Port Darwin nie była nudna – była 
bardzo nudna. Miejscowi odsypiali tygodniowe 
zaległości i upojny sobotni wieczór. Parę osób  
popatrywało na nasz okręt, po pokładzie drep-
tali (szepcząc między sobą) skauci, w mesie 
serwowano kawę i ciasto. Upał zwalał z nóg, 
a w głowie kołatało się jedno marzenie – wody, 
dużo chłodnej wody, najlepiej w basenie tak 
dużym, jak pokład okrętu...

Z rzecznikiem prasowym bazy RAN poje-
chaliśmy na wycieczkę poza Port Darwin.  
Tamże funkcjonował miły ośrodek z płynącą 
przez niego rzeką, wypełnioną krokodylami.  
Żywymi i kłapiącymi zębiskami. Popłynęliśmy 
po niej małym stateczkiem w towarzystwie 
turystów żądnych krokodylich wrażeń, z kijami 
w dłoniach. Początkowo pomyślałem, że tymi 
akcesoriami trudno będzie opędzić się od tych 
prehistorycznych (w budowie ciała) zwierząt, 
ale okazało się, że będą one służyć do 
karmienia tychże mięsem. Zaczęliśmy więc 
wieszać na zwisającym z kija sznurku jakieś 
ochłapy i machać jak chorągiewką nad lustrem 
wody, wabiąc leżakujące na brzegu zwierzaki. 
Te zaś, co i rusz czując (bo chyba nie widząc), 
zapach świeżego mięsa wślizgiwały się do 
wody, podpływały i znienacka wynurzając się 
ponad metr nad lustro wody porywały ze 
sznurka mięsiwo potężnymi szczękami. Bez 
konsekwencji można było przy tym zajrzeć 
w paszczę krokodyla, uzbrojoną w potężne 
zębiska, z odległości metra. Dobrze po południu 
udaliśmy z powrotem do bazy. Nie, nie na okręt, 
bo Mark stwierdził, że dobrze byłoby skorzystać 
w tak miłe popołudnie z uprzejmości barmana, 
nudzącego się zapewne nad brzegiem jednego 
z basenów. Kąpiel w chłodnej wodzie i napoje 
z lodem zwieńczyły ekstremalną wyprawę.

11 września, kolejny poniedziałek. Wraz 
z nim kolejne wyjście w morze. Poranek ruty-
nowy: tankowanie wody i paliwa, ostatnie 
dostawy prowiantu. Na kei posmutniała 
Polonia, na pokładzie też nie za bardzo dopisy-
wał humor. Zostawialiśmy Port Darwin, który 
zabierając kolejny kawałek serca, dał w zamian 
wspomnienia. Twarze poznanych, sympatycz-
nych ludzi (Australijczyków, Polaków i innych 
nacji – wszak ten kraj to istny narodowościowy 

tygiel) po kilku dniach będą li tylko mało 
wyraźną plamą. Przed nami port Fremantle 
w Australii Zachodniej i solidny kawałek mor-
skiej drogi – ponad 1800 mil morskich. 

Godzina 13.30. Alarm manewrowy „odcumo-
wanie” – „odkleiliśmy” się od pływającej kei, 
ostatnie „ręczne” pozdrowienia, parada burtowa 
dla żegnających i już otworzył się horyzont 
wypełniony falami. Co przygotował Posejdon? 
Nie wiem, wiem jedynie, że popołudnie to 
zwykle rutynowy czas poświęcany na odtwo-
rzenie tzw. gotowości bojowej załogi (pranie, 
spanie, gadanie...) oraz studiowanie listów od 
żon, kochanek i dziewczyn…

Czwartek, 14 września. Wreszcie „połowinki”! 
Za nami 150 dni i tyle samo przed. Doliczając  
(ewentualnie) Chile, dojdzie może tydzień. 
Nuda bezbrzeżna. Zajęć mało, choć najatrak-
cyjniej wypadały i tak sportowe, bo najchłodniej 
było w górze, na fokmaszcie. Bryza chłodziła 
rozpalone ciała, oceaniczne widoki były prze-
piękne. Nic, tylko oddać się kontemplacji, jak 
w klasztornej klauzurze. Pokładowe rozmowy 
wróciły do tematyki sprzed Port Darwin, czyli 

o sprawach sercowych. Wpatrywanie się w morze 
pomagało „wytopić czas”, zabrane książki zostały 
przeczytane przynajmniej dwa razy, a okrętowa 
biblioteka (spoczywająca w mojej bakiście) 
raziła rutyną tytułów i głupotą treści. Widać, że 
była po to, by pokazać wizytującym (jeśli, 
oczywiście, spytaliby o nią), że kultura czytel-
nicza kwitnie na pokładzie i ma się dobrze. 
Seanse video w mesie miały wartość taką, jaką 
ma siedzenie grupy osób – w milczeniu i w ciem-
ności – przy harcerskim ognisku.

Stan morza w granicach 1-2, więc płynęliśmy 
jakby po ogromnym jeziorze, odkrywając 
(przy okazji) inne miejsce do spotkań – dziób. 
W porcie funkcjonowała czasami swoista 
„tawerna pod kabestanem”, ale w morzu – lekki  
jeszcze – wiatr skutecznie chłodził rozpalone 

umysły, bo nasze rozmowy stały się ciekawsze 
(wzbogacone o tematykę polską), a ich ton 
nadawał Waldek (płynący z nami radca naszej 
ambasady), będący w miarę na bieżąco z naj-
nowszymi wydarzeniami w kraju.

Wieczorem pokład obiegła sensacyjna wiado-
mość – o cenie za minutę rozmowy telefonicznej 
przez satelitę. Koszt zupełnie niebotyczny – 
235000 „starych” złotych (dziś to 23,5 PLN). 
Byli tacy, którzy unikali rozmów z okrętu, 
korzystając z telefonów miejskich w portach; 
byli też  nieliczni, niemający potrzeby dzwo-
nienia do kraju; ale byli też dzwoniący czasami 
bez umiaru, liczący że decydenci ustalą opłatę 
minutową na rozsądnym poziomie. No i została 
ustalona. Teraz widmo bankructwa po rejsie  
zaczynało niektórym na poważnie zaglądać 
w oczy. A my nadal byliśmy w morzu, gdzie 
czasami natłok złych myśli nie pozwalał normal-
nie funkcjonować. Cóż, chciałoby się rzec, 
życie... Nie tak dawno jeden z nas, dzwoniąc do 
domu, przeprowadził długą rozmowę z aktualną 
jeszcze żoną, zaś pokłosiem tejże był taki dół 
psychiczny, że Piotr musiał się wcielić w rolę 

psychologa z poradni rodzinnej. Znana mary-
narzom Gdynia-Radio? Nie będę komentował 
prób rozmów z domem, bo musiałbym użyć 
słów powszechnie uznanych za wulgarne.

W sobotę temperatura zaczyna szybko 
spadać. Idzie zmiana pogody, czyli ponownie 
witamy Ocean Indyjski. Doświadczy nas znów 
czymś mało przyjemnym? Może odpuści i nie 
spóźnimy się do Fremantle? Pokłosiem rozmów 
„wodza” z tamtejszą Polonią jest coś, czego 
jeszcze nie mieliśmy okazji zaznać. Otóż, część 
załogi zostanie (na czas pobytu) rozdzielona 
między polskie rodziny. Boże – łóżko nie koja, 
kolacja i obiad w innym niż mesowe towarzy-
stwo, bez wyświechtanych żartów – to zabrzmiało 
tak atrakcyjnie, że aż stało się przedmiotem 
wielu tęsknot i... wielu podchodów. Przed nami 
ciekawe doświadczenie.
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dyplomy, wycinki prasowe i wiele innych  
pamiątek. Okładkę zdobi reprodukcja obrazu 
pędzla słynnego malarza-marynisty Henryka 
Baranowskiego. Na stronach albumu znajdziemy 
zdjęcia z licznych podróży zagranicznych, 

m.in. do: Szkocji, Izraela i Kazachstanu, na 
Maltę oraz z rejsu do Francji – którego celem 
było sprowadzenie prochów adm. Józefa 
Unruga i jego małżonki Zofii do Polski.

Prace nad publikacją zaczęły się dwa lata 
wcześniej – w 2019 roku. Zbieranie i wybór 

Muzyczna wizytówka floty
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Jest nierozerwalnie związana nie tylko 
z dziejami Gdyni, ale również całego 
polskiego Wybrzeża i biało-czerwonej 
floty. Muzycy marynarskiej orkiestry 

uświetniali swoimi występami ważne i doniosłe 
wydarzenia – uczestniczyli w ceremonii 
zaślubin Polski z Bałtykiem, wzbogacali 
celebracje Święta Morza i uroczystości 
pierwszego podniesienia polskiej bandery 
na okrętach, a także odwiedziny krajowych 
i zagranicznych oficjeli. W dni powszednie 
umilali letnie popołudnia mieszkańcom 
Gdyni i letnikom, koncertując w miej-
skiej muszli koncertowej.

Opracowanie i wydanie albumu było 
naszym sposobem na uczczenie stu lat 
bogatej historii i dorobku Orkiestry  
Reprezentacyjnej MW oraz kilku poko-
leń muzyków, którzy ją tworzyli – podkreślił 
kapelmistrz kmdr ppor. Maciej Budziński.

Podzielony na trzy części album ukazuje 
rożne karty historii muzyków-marynarzy:  
lata 1920-1939, 1944-1989 i 1990-2020.  
Zawiera setki fotografii, a także plakaty,  

W celu podkreślenia jubileuszu utworzenia Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej,  
wiosną został wydany album przedstawiający 100 lat jej niezwykle bogatej historii. Publikacja  
przybliża nam także nietuzinkowe losy muzyków orkiestry i ich bliskie związki z Polską morską.

zdjęć, szukanie źródeł (materialnych i nie- 
materialnych), rozmowy z ludźmi, weryfikacja 
informacji (nierzadko z pomocą gdyńskiego 
Muzeum MW i innych placówek), liczne  
wyjazdy i poszukiwanie wydawcy – wyliczył 

mł. chor. mar. Paweł Śmiszek, redaktor 
albumu. Sama końcowa edycja, czyli 
dobór, obróbka i opis zdjęć zajęły ponad 
pół roku intensywnej pracy. To była 
świetna okazja do podróży w głąb naszych, 
orkiestrowych dziejów i pretekst do zwery-
fikowania i skorygowania faktów z prze-
szłości. Sprawdzono np. imiona osób, 
miejsca i daty, a nawet szczegóły niektórych 
wydarzeń przedstawionych na zdjęciach. 
Jedną ze zweryfikowanych informacji 
było imię pierwszego kapelmistrza  
orkiestry M. Pawłowskiego – dotąd zna-

nego jako Jan. Niestety, na razie znamy tylko 
inicjał imienia, ale może kiedyś uda nam się 
„dokopać” do innych źródeł – dodał. 

Album nie jest przeznaczony do sprzedaży, 
a jedynie do obrotu wewnętrznego. Cześć  
egzemplarzy sprezentowano współpracownikom 
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Napisana 23 lata temu „Rapsodia 
Gdyńska” nadal cieszy się – jak przy-
znał jej autor – zainteresowaniem 

czytelników, szczególnie w roku 95-lecia uzy-
skania praw miejskich przez Gdynię. W swoich 
wierszach utrwalił on: sylwetki budow-
niczych Gdyni – Tadeusza Wendy, Eugeniusza 
Kwiatkowskiego i Jana Śmidowicza; rybaków – 
Skwiercza, Radtkego, Grubby i Kura-Kurow-
skiego oraz innych ludzi zasłużonych dla miasta 
i propagujących sprawy morskie – Antoniego 
Abrahama, Stefana Żeromskiego, Danuty 
Baduszkowej czy Jerzego Micińskiego. Istot-
nym elementem tej pozycji jest poetycki zapis 
wydarzeń z historii Pomorza: od zaślubin 
Polski z morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku, 
przez okres II wojny światowej, po protesty robot-
nicze z grudnia 1970 roku i sierpnia 1980 roku.

Matką chrzestną trzeciego wydania „Rapsodii 
Gdyńskiej” została Anna Radzikowska-
-Folkerth (pochodząca z Gdyni tancerka, od 
lat mieszkająca w Los Angeles). Przeczytała 
po angielsku fragmenty utworów, a także 
zaprezentowała swoje taneczne umiejętności 
w tangu argentyńskim, w parze z Jarosławem 
Chojnackim z Gdańska.  

Uczestnicy spotkania wysłuchali także pieśni 
„Madonna Swarzewska” (słowa Zbigniew 
Jabłoński, muzyka Czesław Grabowski) w wy-
konaniu chóru „Trinitatis” z Gdyni – odtwo-
rzonej z filmu nakręconego przez autora.

Zbigniew Jabłoński, mimo wieku, nadal pisze 
i publikuje swoją poezję. Motywują go wierni 
czytelnicy, a finansowo wspierają przyjaciele.

W publikacji zamieszczono, napisane do 
pierwszego wydania, recenzje śp. ks. prałata 
Hilarego Jastaka i red. Henryka Połchowskiego 
oraz nadesłane do autora opinie czytelniczek 
z Polonii w Stanach Zjednoczonych.

W sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się – 
10 czerwca – symboliczne wodowanie trzeciego wydania zbioru wierszy 
kmdr. w st. spocz. Zbigniewa Jabłońskiego o Gdyni i polskim morzu.  

Książka została wzbogacona ilustracjami 
Bronisława Grzegorczyka, a wydana przez 
Oficynę Verbi Causa Małgorzata Sokołowska.

To druga pozycja, w której są utwory prze-
tłumaczone na język obcy. Pierwszą były 
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i zaprzyjaźnionym jednostkom wojskowym. 
Wręczamy go także naszym ważnym gościom – 
wyjaśnił kapelmistrz OR MW. Dla szerszego 
grona odbiorców jest dostępny w bibliotekach 
i klubach garnizonowych. Zainteresowanie 
jest duże, więc myślimy o kolejnym wydaniu 
w przyszłości – zdradził na koniec rozmowy.

W wyniku wybuchu światowej pandemii 
Covid-19 obchody setnego jubileuszu orkiestry 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Orkiestra Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej powstała w Pucku, 

w 1920 roku - za oficjalną datę jej 
powstania uznaje się 15 maja. Pięć lat 
później, wraz z większością jednostek, 

została przeniesiona do Gdyni, stając się 
nieodłącznym elementem krajobrazu 

nadmorskiego miasta. Swoją działalność 
przerwała tylko na lata II wojny światowej – 

muzycy orkiestry walczyli w obronie 
Wybrzeża we wrześniu 1939 roku. 

Po wojnie, w 1951 roku uzyskała status 
orkiestry reprezentacyjnej. W ciągu 

100 lat istnienia, jej muzycy przemierzyli 
ponad 75 tys. mil morskich oraz 

milion km drogą lądową. Dali tysiące 
koncertów, m.in. w: Edynburgu, Narwiku, 

Hajfie, Watykanie, Odessie, Sankt 
Petersburgu, Berlinie i Sztokholmie.

W sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się – 

były bardzo ograniczone. Planowany koncert 
jubileuszowy został odłożony w czasie, lecz 
nie odwołany  – podkreślił kmdr ppor. Maciej 
Budziński. Występ odbędzie się, gdy tylko 
umożliwią to panujące warunki. Okazja jest 
dla nas wyjątkowo ważna, ale nie tak ważna, 
by ryzykować zdrowie naszych gości. Jako 
muzycy, nie wyobrażamy sobie uczczenia wieku 
naszej działalności bez hucznego koncertu.

Kolejna odsłona „Rapsodii Gdyńskiej”

wydane niedawno „Wiersze z... (-; mieszane”, 
gdzie pojawiły się częściowe tłumaczenia 
utworów na język francuski i angielski. 

W dorobku autora znajdują się tomiki poezji: 
„Pustynne Piaski”, „Helskie Pory Roku”, „Ginący 
półwysep” i „Jesteś morze” oraz proza: „Przez 
Bałtyk po rekord świata”,i „Trafiony-zatopiony”. 
Był redaktorem „Wiadomości Gdyńskich” oraz 
prowadził dział poezji w „Banderze”. 
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Proporzec dla nurków minerów 12. DTR

Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr Włodzimierz 
Kułagin wręczył 16 kwietnia – w imieniu dowódcy 
generalnego RSZ gen. Jarosława Miki – honorowy proporzec 

oraz amarantowe sznury wyróżniające „Przodujący Pododdział 
Marynarki Wojennej” (za 2020 rok) Grupie Nurków Minerów 
12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców. 

Otrzymała ona ten tytuł podczas odprawy rocznej Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odbywającej się w Warszawie 
od 23 do 24 marca. Wyróżnienie odebrał dowódca pododdziału 
kpt. mar. Piotr Nowak. Dziękuję za waszą służbę, ofiarność 
i odwagę, a także za wasz profesjonalizm. Jesteście zawodowcami 
w pełnym tego słowa znaczeniu – to właśnie tacy żołnierze jak wy, 
są dzisiaj niezbędni – podkreślił podczas ceremonii wręczenia nagród 
dowódca generalny RSZ gen. Jarosław Mika. 

Wyróżnienie już drugi rok z rzędu trafiło do jednostki 8. FOW, 
gdyż poprzedni tytuł „Przodujący Pododdział Marynarki Wojennej” 
(za 2019 rok) przysługiwał 8. Batalionowi Saperów w Dziwnowie.

To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych 
w Wojsku Polskim. Otrzymuje je pododdział każdego z czterech 
rodzajów sił zbrojnych, który w danym roku uzyskał bardzo dobre wyniki 
w działalności służbowej. Oprócz marynarzy, tytułem honorowym 
wyróżniono: Batalion Pontonowy 2. Pułku Inżynieryjnego, Baterię 
Dowodzenia 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej oraz Wydział 
Dydaktyczny Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego. 
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Jest cechą osobowości determinującą 
sposób, w jaki reagujemy na wyzwania, 
stres i presję, niezależnie od okoliczności. 

Odporność odnosi się do naszej umiejętności 
adoptowania się do sytuacji silnie stresują-
cych. Sprężystość psychiczna lub rezyliencja 
(ang. resilience) zawiera w sobie myśli, za-
chowania i reakcje, których wszyscy możemy 
się nauczyć i rozwinąć. Nie jest to bowiem cecha 
wrodzona. Rezyliencja rozwija się w wyniku 
doświadczania w życiu różnych trudności 
i zagrożenia podstawowych wartości – takich 
jak życie czy zdrowie. Główną rolę odgrywa 
zdolność oderwania się od negatywnych 
doświadczeń i wzbudzania w sobie pozytyw-
nych emocji. 

Dodatkowo, na naszą odpor-
ność, jaką jest rezyliencja, składa 
się: pozytywny obraz siebie; prze-
konanie o swoich możliwościach; 
umiejętność radzenia sobie z sil-
nymi uczuciami impulsami; two-
rzenia realnych planów i podej-
mowania się ich realizacji oraz 
budowania wspierających relacji 
z innymi ludźmi.

Ludzie o wysokim współczyn-
niku siły i odporności psychicznej 
są pozytywnie nastawieni do wy-
zwań, zarówno w życiu zawodowym, jak też 
prywatnym. Mają umiejętność adoptowania 
się do sytuacji stresowych, kryzysów i traum. 
Potrafią zarządzać własnymi emocjami oraz 
adoptować się do porażki. 

Większość ludzi posiada średnią siłę i od-
porność psychiczną. Oznacza to, że są w stanie 
poradzić sobie z większością stawianych im 
wyzwań, jednak w sytuacjach trudnych (o dużej 
presji czy w dużym stresie) mogą odczuwać 
zdenerwowanie i poczucie zagrożenia.

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne 
podało wskazówki, jak można rozwijać odpor-
ność na życiowe dylematy i trudy: podtrzy-
mywać dobre relacje z rodziną i przyjaciółmi; 

umieć polegać na sobie, ale też na innych; zaak-
ceptować to, czego zmienić nie możemy, a za-
razem szukać dróg zmiany tego, na co wpływu 
nie mamy; nie czekać, aż problemy same miną, 
lecz podejmować działania i codziennie posu-
wać się o krok w kierunku realizacji swoich 
celów; szukać okazji, by lepiej poznać siebie, 
ufać swoim możliwościom i intuicji; w każ-
dych okolicznościach zachować dystans 
i optymistyczne nastawienie; umieć się za-
troszczyć o siebie i o własne potrzeby.

Pracując nad odpornością psychiczną, 
musimy – przede wszystkim – wiedzieć, czego 
potrzebujemy. W jakich sytuacjach sobie 
radzimy, a kiedy jest nam trudno – gdy tracimy 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej

Pani Urszuli Casty

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia 

składa dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

kmdr. por. rez. Wojciecha Kamińskiego

Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

składa dowódca, kadra i pracownicy 3. Flotylli Okrętów

Panu kmdr. por. Michałowi Dworakowi 
oraz Jego Najbliższym 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA
 

składa dowódca, kadra oraz pracownicy Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci długoletniego pracownika resortu obrony narodowej

Pani Janiny Liniewicz

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia 

składa dowódca, kadra oraz pracownicy COM-DKM 

tzw. grunt pod nogami? Czego nam brakuje? 
Pewności siebie? Poczucia wpływu?

W procesie wzmacniania odporności waż-
nych jest kilka czynników: samoświadomość, 
dobrze nakierowana interwencja (co mogę 
zrobić, co powinienem zrobić?), celowa prak-
tyka (robienie czegoś innego, aż stanie się to 
nawykiem), mierzenie i monitorowanie zmian 
(sprawdzanie, czy wskutek ćwiczeń jestem bar-
dziej efektywny, czy idę w dobrym kierunku).

Odporność psychiczna nie jest cechą 
wrodzoną – można ją samemu kształtować. 
Jest kluczem do zasobów i potencjału, jakie 
w nas drzemią. Musimy tylko odważyć się 
z nich skorzystać.

*    *    *
W armii USA wprowadzono 

program kształtowania spręży-
stości psychicznej żołnierzy, 
składający się z następujących 
modułów:

– nauczania podstaw spręży-
stości psychicznej oraz uświada-
miania kluczowych kompetencji 
sprzyjających sprężystości, takich 
jak: samoświadomość, samo-
regulacja, optymizm, elastycz-
ność umysłowa, siła charakteru, 
relacyjność; 

– budowania umiejętności mentalnych, 
pomocnych w rozwiązywaniu problemów;

– identyfikowania sił charakteru i wykorzy-
stywania ich w radzeniu sobie z wyzwaniami 
i osiąganiu celów;

– budowania trwałych relacji przez wyko-
rzystywanie wybranych strategii komuniko-
wania się.

Celem treningu jest nie tylko zredukowanie 
zagrożenia wystąpienia zespołu stresu 
pourazowego (PTSD), ale także rozwinięcie 
zasobów psychologicznych, sprzyjających 
większej efektywności w pracy.

Obecnie żyjemy w takich czasach, 
gdzie dynamika życia i częste zmiany nie są czymś 
niezwykłym. Nie oznacza to jednak, że potrafimy 

radzić sobie z napotykanymi po drodze kryzysami. 
W radzeniu sobie z zagrożeniami i wykorzystaniu 

nadarzających się szans może pomóc nam 
pielęgnowanie odporności psychicznej. 

Odporność psychiczna

zasobów psychologicznych, sprzyjających 

Aneta Uszkiewicz
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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