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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Barkentyna szkolna ORP „Iskra" pod pełnymi 
żaglami – zdj. por. mar. Damian Przybysz/3. FO

Szanowni Czytelnicy!

Pamięć o nieugiętych obrońcach Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte 
we wrześniu 1939 roku to obowiązek każdego Polaka. Bohaterska postawa 
żołnierzy Lądowej Obrony Wybrzeża i Rejonu Umocnionego Hel oraz marynarzy 

floty wojennej II Rzeczypospolitej, którzy stanęli do nierównego boju z niemieckim 
agresorem, trafiła na karty chwały polskiego oręża.  

W tym roku obchodzimy jubileusz 100-lecia wyższego wojskowego szkolnictwa 
morskiego, zapoczątkowanego w 1922 roku przez toruńską Oficerską Szkołę MW. 
Kulisy współczesnego kształcenia podchorążych oraz przyszłości Akademii MW 
w Gdyni przybliża jej rektor-komendant kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. 

Z kolei st. chor. szt. mar. Dariusz Chełmowski, bosman okrętowy Okrętu-Muzeum 
ORP „Błyskawica”, uchyla – w rubryce „Zawód marynarz” – rąbka tajemnicy służby 
na tym historycznym niszczycielu, będącym symbolem Gdyni i Marynarki Wojennej.  

Ponadto, zachęcamy do lektury reportażu z ćwiczenia „Rekin-22”, które odbyło się 
we wrześniu na południowym Bałtyku, a także obszernej relacji z XXX Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Polecamy również: część drugą analizy szczytu NATO w Madrycie; artykuły – 
„Szwecja dołącza do szyku”, „Czarnomorski GAME CHANGER”, „Ciągłość, cierpliwość 
i tradycja raz jeszcze” oraz „Królowa nocnego nieba”; kolejne odsłony „Symbolu 
amerykańskiej niezłomności” i „Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej”.  

W rubryce sportowej prezentujemy sylwetkę kmdr. ppor. Marcina Kołoszuka, szefa 
Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu  3. Flotylli Okrętów, który opowiada o jej 
unikatowych zadaniach oraz zaletach uprawiania sportu przez marynarzy. 

                             Życzymy miłej lektury.
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Państwowe obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej – 
z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wicepremiera,  
ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka – odbyły się na 

Westerplatte przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. O godz. 04.45 
włączono syreny alarmowe, symbolicznie nawiązując do rozpoczęcia 
niemieckiej agresji na Polskę 1 września 1939 roku. 

My, Polacy i nasi goście, spotykamy się po to, by upamiętnić i oddać 
hołd pomordowanym oraz poległym, a także po raz kolejny ostrzec 
świat, by już nigdy nie powtórzyło się to, co było najstraszliwszym 
kataklizmem XX wieku – II wojna światowa – podkreślił prezydent RP  
Andrzej Duda. Dodał także, że Westerplatte jest symbolem niezłomności 
i wielkiego ducha polskiego żołnierza oraz oddania Ojczyźnie.

83 lata temu Niemcy rozpoczęły najtragiczniejszą i najbardziej 
krwawą wojnę w historii ludzkości. Dziś szczególnie czcimy tych, 
którzy jako pierwsi dali odpór nawale niemieckiej – powiedział 
wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. 

Ważnym momentem obchodów było zapalenie „Znicza Pokoleń” 
przez kombatantów, harcerzy, weteranów i żołnierzy. Po odczytaniu 
Apelu Pamięci, bohaterstwo niezłomnych obrońców Ojczyzny zostało 
uczczone salutem armatnim. 

Uroczystości zakończono wspólną modlitwą oraz złożeniem wieńca 
od narodu przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Ceremonii 
towarzyszył odegrany przez Orkiestrę Reprezentacyjną MW specjalnie 
skomponowany „Marsz Bohaterów Westerplatte”. 
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Jakie są zadania i obowiązki bosmana 
okrętowego?

To, przede wszystkim, dbanie o czystość  
i wygląd zewnętrzny okrętu, co jest szczegól-
nie ważne na „Błyskawicy”, będącej okrętem 
reprezentacyjnym polskiej MW. Pokłady  
i elementy metalowe muszą lśnić, a na ze-
wnątrz i w środku powinien być porządek – 
tego pilnuje bosman okrętowy. Odpowiadam 
także za wizerunek marynarzy – mundury 
muszą być czyste i wyprasowane. Warta  
honorowa musi godnie powitać ważne osoby 
na naszym pokładzie. Uczestniczę w przygo-
towaniach okrętu do każdej uroczystości. 
Oprócz tego, zajmuję się szeroko rozumia-
nym bezpieczeństwem na okręcie – 
nadzoruję np. szkolenia z zakresu in-
dywidualnych technik ratunkowych, 
dbam o wyposażenie osobiste załogi, 
które jest wykorzystywane w czasie 
cumowania okrętu i w czasie wacht 
nocnych. Dodatkowo, moim oczkiem 
w głowie jest bezpieczeństwo turystów 
zwiedzających „Błyskawicę”. Spraw-
dzam oznakowanie trasy oraz stan  
relingów, które w czasie wojny były 
składane do strzelań i stawiane po 
zakończeniu działań – za to też był 
odpowiedzialny ówczesny bosman 
okrętowy. Nadzorował on również 
tratwy ratunkowe. Na okręcie jest 
12 kół ratunkowych i czasami są one 
używane do ratowania osób, które 
wpadły do wody z nabrzeża. Jeżeli 
zauważymy taką sytuację, natych-
miast reagujemy. Apeluję do tury-
stów o zwiększoną uwagę podczas 
spacerów w porcie. Bosmanem 
okrętowym na Okręcie-Muzeum 
ORP „Błyskawica” zostałem 1 lutego  
2017 roku, kiedy mój poprzednik odszedł na 
emeryturę. Służę na nim już trzydziesty rok – 
trafiłem tu 2 kwietnia 1993 roku. Oprócz wyko-
nywania standardowych obowiązków, jestem 
zaangażowany w odtwarzanie historycznych 
kamuflaży okrętu. Aktualny wzór kamuflażu 
pochodzi z 1942 roku, z okresu operacji lądo-
wania aliantów w Afryce Północnej (operacja 
pk. „Torch”). „Błyskawica” nosiła go od maja 
do grudnia 1942 roku. 

 

Czy po 30 latach służby na tym okręcie, 
ma on przed panem jeszcze jakieś  

tajemnice? Jakie ciekawostki na temat 
„Błyskawicy” warto przybliżyć?

Znam wszystkie pomieszczenia na okręcie – 
w tym komorę łańcuchową (najmniejszy 
wodoszczelny przedział) oraz areszt okrętowy, 
znajdujący się w części dziobowej. Bez wątpienia 
jest on najbardziej nieprzyjemnym miejscem 
na okręcie: nieizolowanym od wewnątrz, pod-
danym najmocniejszym wychyłom i bez koi. 
Każdy aresztant po trzech dniach pokorniał. 
Na ORP „Błyskawica” są nadal działające, 
oryginalne urządzenia, np. kabestan dziobowy 
do wciągania kotwicy. Obecnie jest urucha-
miany przez marynarzy tzw. handszpakami, 
aby dociągnąć okręt do nabrzeża. Kiedyś pra-
cował dzięki parze wodnej, wykorzystywanej 
także do napędu i ogrzania okrętu, podgrzania 
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W tym roku jest obchodzony jubileusz 
85-lecia okrętu w służbie. Jaką rolę 

pełni on dzisiaj? 
Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica” jest 

wciąż w czynnej służbie z etatową załogą, która 
np. pełni wachty całodobowo. Jest jednocześnie 
jednostką muzealną oraz reprezentacyjną MW 
(obok Kompanii Reprezentacyjnej MW oraz 
Orkiestry Reprezentacyjnej MW, które wy-
stępują przed okrętem w czasie ważnych uro-
czystości i świąt państwowych). „Błyskawica” 
to także wizytówka Gdyni i Polski, najstarszy  
i najbardziej zasłużony okręt polskiej MW. Do 
zeszłego roku w pomieszczeniach wystawo-
wych, czyli byłych pomieszczeniach marynar-

skich na rufie okrętu, prezentowano 
historię i tradycje MW. Znajdowały 
się tam także pamiątki przekazane 
przez rodziny marynarzy, którzy 
służyli na „Błyskawicy”. W tym roku 
zmieniono ekspozycję – obecnie jest 
na niej prezentowana historia budowy 
okrętów „Grom” i „Błyskawica” oraz 
ich działalność w okresie wojny, a także 
powojenna służba ORP „Błyskawica”. 
Na co dzień przywiązujemy dużą 
wagę do tradycji morskich i ceremo-
niału morskiego. Przejawem tego 
jest (m.in.): oddawanie świstu trapo-
wego, wystawianie warty honorowej, 
podnoszenie wielkiej gali bandero-
wej oraz oddawanie salutu armat-
niego z okazji świąt państwowych 
czy Święta Marynarki Wojennej – 
jesteśmy jedynym okrętem, który 
posiada w wyposażeniu dwie armaty 
salutacyjne kal. 73 mm. 

Jakie wydarzenia odbywają się 
na ORP „Błyskawica”? Kto 

gościł na jego pokładzie? 
W 1976 roku powrócono do przedwojen-

nego zwyczaju promocji absolwentów Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej na okręcie. 
W tym dniu jest oddawany salut armatni  
oraz pierwszy świst trapowy świeżo promo-
wanemu podporucznikowi marynarki, absol-
wentowi współczesnej Akademii MW. Kiedy 
jej absolwent kończy zawodową służbę woj-
skową, to tutaj jest żegnany i jest mu oddawany 
ostatni świst trapowy. W Salonie Kaprów czę-
stym wydarzeniem było jeszcze niedawno 
symboliczne wodowanie książek o tematyce 
marynistycznej. To przepiękne ceremonie,  
z charakterystyczną oprawą. Na naszym  

Ze st. chor. szt. mar. Dariuszem Chełmowskim,  
bosmanem okrętowym Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”,  

rozmawia Edyta Górska.

Bosmańskie tajemnice

wody, gotowania oraz wprowadzania w ruch 
właśnie kabestanów. Cały okręt jest bardzo 
dobrze zachowany, można podziwiać wszyst-
kie jego elementy. Jest też najstarszym oraz 
jedynym niszczycielem wybudowanym przed 
II wojną światową, który od pierwszego do 
ostatniego dnia brał w niej udział. Z okazji 
50-lecia służby, 28 czerwca 1987 roku, został 
udekorowany Krzyżem Złotym Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari, a w 2007 roku otrzymał 
International Maritime Heritage Award od 
organizacji The World Ship Trust, która przy-
znaje tę nagrodę okrętom najbardziej za- 
służonym w historii militarnych działań  
morskich. Do tej pory otrzymało ją 31 okrętów. 

B A N D E R A
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pokładzie w 2000 roku, w czasie Święta Wojska 
Polskiego, przebywał z wizytą oficer przed-
wojennej MW, jeden z najwybitniejszych 
dowódców okrętów z lat II wojny światowej – 
kadm. w st. spocz. Romuald Nałęcz-Tymiński. 
Na ORP „Błyskawica” gościli również m.in.: 
prezydenci RP, premierzy, ministrowie, par-
lamentarzyści i wysocy przedstawiciele MON. 
W 2008 roku odbyła się np. wizyta prezyden-
tów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, 
Czech, Słowacji oraz Węgier. 

Okręt otrzymał w czasie wojny miano 
„lucky ship”, dlaczego? 

„Błyskawica” miała szczęście do załogi, 
dowódców i sytuacji w jakich się znalazła. 
Mimo wymagającej służby, podczas wojny po-
niosło śmierć jedynie siedmiu członków załogi. 
Ze wszystkich bitew morskich i potyczek wy-
chodziła z małymi stratami i zniszczeniami, 
a uczestniczyła (praktycznie) we wszystkich 
ważniejszych operacjach bojowych II wojny 
światowej, przepływając blisko 150 tys. mil 
morskich. Załoga do perfekcji opanowała ob-
sługę armat i sprzętu, dlatego doskonale pro-
wadziła obronę okrętu, który miał najlepszą 
osłonę przeciwlotniczą wśród jednostek wy-
budowanych przed II wojną światową. Był on 
wtedy jednym z najnowocześniejszych i naj-
szybszych niszczycieli (w okresie międzywojen-
nym zwanych kontrtorpedowcami). Z tego 
powodu chętnie był wykorzystywany przez 
Brytyjczyków. Niestety, niemiecka Luftwaffe 
i Kriegsmarine nie ustawały w wysiłkach, aby 
zatopić polski okręt. Przykładem dzielności 

B A N D E R A

St. chor. szt. mar. DARIUSZ CHEŁMOWSKI rozpoczął służbę wojskową 27 stycznia 1993 roku. Po przeszkoleniu w Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej w Ustce został skierowany na Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica”, gdzie (2 kwietnia 1993 roku) objął stanowisko kucharza 
(jest absolwentem technikum przemysłu spożywczego, specjalność „żywienie zbiorowe”). Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej 
pozostał na okręcie jako żołnierz nadterminowy. Rozkazem dowódcy okrętu został przeniesiony do drużyny bosmańskiej. 
W 1994 roku zaangażował się w odtwarzanie kamuflaży wojennych „Błyskawicy”. Pierwszy z nich – z operacji lądowania aliantów 
we francuskiej Normandii w czerwcu 1944 roku (operacja pk. „Overlord”) – nanosił z ówczesnym dowódcą okrętu. W 1998 roku został 
podoficerem żywnościowo-mundurowym, a w 2017 roku objął obowiązki bosmana okrętowego. Nadal bierze czynny udział w odtwarzaniu 
historycznych kamuflaży „Błyskawicy” oraz dokumentowaniu wojennej i powojennej służby okrętu w polskiej MW.

okręt, opowiadali wojenne przeżycia i prze-
kazywali informacje na temat konwojów i patroli, 
w których brali udział. Te opowieści motywo-
wały mnie do poznawania historii MW oraz 
„Błyskawicy”. Największe wrażenie zrobiły 
na mnie opowieści Władysława Żurawskiego, 
jednego z marynarzy służącego na niej.  

Turyści są częstymi gośćmi na okręcie 
w okresie wakacji, ważne są także 

kontakty zagraniczne załogi „Błyskawicy”. 
Przed pandemią COVID-19 okręt od-

wiedzało około 120 tys. osób rocznie. Obecnie 
liczba zwiedzających jest podobna, ale może 
być nawet wyższa, ponieważ sezon zwiedzania 
jeszcze trwa. Turyści zwykle są mile za-
skoczeni – mogą nie tylko zwiedzić okręt, ale 
także posłuchać o jego wojennej historii, 
dokonaniach oraz poznać ciekawostki z nim 
związane. Czasami są także zdumieni wy-
słuchując historii o jego zasługach, mawiają 
wtedy: „Myśleliśmy, że to był zwykły statek”. 
Utrzymujemy dobre kontakty np. z Kanadą – 
ORP „Błyskawica” i kanadyjski HMCS „Haida” 
wchodziły w skład 10. Flotylli Niszczycieli. 
Regularnie odwiedzamy wspomniane miasto 
Cowes. Współpracujemy ze szwedzką Polo-
nią – marynarzami, którzy zostali tam po 
1945 roku. Ważny jest kontakt z władzami 
norweskiego Narwiku, w pobliżu którego 
w maju 1940 roku niemieckie lotnictwo zato-
piło na wodach fiordu Rombaken bliźniaka 
„Błyskawicy” – niszczyciel ORP „Grom”. Co 
roku nasza delegacja bierze udział w uroczysto-
ściach upamiętniających załogę okrętu. 

(i szczęścia) okrętu była osłona lądowania 
aliantów w Afryce Północnej, podczas której 
był on atakowany nieprzerwanie przez 2 dni, 
przez 30-40 samolotów. Śmierć poniosło czterech 
członków załogi. Najbardziej spektakularną 
akcją była obrona miasta Cowes w 1942 roku. 
Wówczas w nalocie brało udział 116 niemiec-
kich bombowców. „Błyskawica” uratowała 
Cowes od całkowitego zniszczenia. Zginęło 
wtedy ponad 70 Brytyjczyków. Niszczyciel 
był też nazywany „loyal warship” – wierny 
załodze i dowódcom. To oddziaływało na 
marynarzy, podnosiło ich morale. Część ciężko 
rannych marynarzy wręcz odmawiała zostania 
na lądzie. Po opatrzeniu ran chcieli wrócić do 
obowiązków. Warto tutaj wspomnieć, że 
kmdr Wojciech Francki aż trzykrotnie był 
dowódcą ORP „Błyskawica”. Podsumowując, 
w trakcie wojny nasz niszczyciel uczestniczył 
w 83 konwojach oraz 108 patrolach. Wziął 
udział w kampanii norweskiej, ochraniał kon-
woje atlantyckie oraz uczestniczył w operacji 
lądowania w Afryce i we francuskiej Normandii. 
„Błyskawica” rozpoczęła ostatnią operację 
morską II wojny światowej „Deadlight” – 
podczas której zatopiono 116 niemieckich 
U-bootów przejętych przez aliantów. 

Skąd czerpał pan wiedzę o dziejach 
niszczyciela ORP „Błyskawica”?

Miałem szczęście rozpocząć służbę na 
okręcie na początku lat 90. ub. wieku. Wtedy 
Polskę zaczęli odwiedzać marynarze, którzy 
służyli na „Błyskawicy” w czasie wojny, a po jej 
zakończeniu zostali za granicą. Zwiedzali nasz 

roku nasza delegacja bierze udział w uroczysto-
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Nowy dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych

Do portu wojennego w Gdyni-Oksywiu 
wrócił – 12 września – okręt szkolny 

ORP „Wodnik”. Na jego pokładzie praktyki 
specjalistyczne realizowało 36 podchorążych 
z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 
oraz Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego 
Akademii MW. Okrętem dowodził kmdr por. 
Rafał Prętnik, natomiast kierownikiem prak-
tyk był kmdr por. Dariusz Żołnieruk.
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W bazie 3. Flotylli Okrętów w Gdyni od-
było się – 11 października – uroczyste 

przekazanie obowiązków dowódcy Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych. Dowodzenie jednostką 
z rąk kmdr. por. Piotra Pawłowskiego przejął 

Powrót „Wodnika” z rejsu szkoleniowego
Trasa tegorocznego rejsu szkoleniowego 

obejmowała: Cieśninę Sund, Morze Północne, 
Kanał Angielski, Ocean Atlantycki, Cieśninę 
Gibraltarską oraz Morze Śródziemne. Okręt 
zawinął do: portugalskiej Lizbony, francu-
skiego Ajaccio, hiszpańskiej Melilli oraz do 
Plymouth w Wielkiej Brytanii, gdzie załoga 
wzięła udział w uroczystościach z okazji jubi-
leuszu 100-lecia Akademii MW. Podchorążowie 
przeszli również m.in. szkolenie ratownicze 
oraz – zgodnie z tradycją marynarską – 
chrzest morski. Oddali także hołd swoim po-
przednikom, składając na Morzu Północnym 
wieniec w rejonie zaginięcia okrętu podwod-
nego ORP „Orzeł” w czerwcu 1940 roku.  

Na pokładzie ORP „Wodnik” praktyki 
morskie odbyli również funkcjonariusze Mor-
skiego Oddziału Straży Granicznej. W trakcie 
rejsu okręt przebył od 28 lipca łącznie ponad 
7500 mil morskich.

Mały okręt rakietowy ORP „Orkan” ob-
chodził – 30 września – 30-lecie służby 

pod biało-czerwoną banderą. Przyjął imię 
swojego wojennego poprzednika – niszczyciela 

kmdr Łukasz Szmigiel. W ceremonii wziął 
udział m.in.: dowódca 3. FO kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, dowódcy jednostek wojskowych 
gdyńskiej flotylli oraz zaproszeni goście. 

*     *     *
Korzenie jednostki sięgają 30 kwietnia 

1932 roku, kiedy zarządzeniem szefa Kierow-
nictwa Marynarki Wojennej kadm. Jerzego 
Świrskiego powołano Dywizjon Łodzi Pod-
wodnych. Po pięciu latach od utworzenia – 
23 września 1937 roku – nazwę jednostki 
zmieniono na Dywizjon Okrętów Podwod-
nych. Zbudowane we Francji trzy okręty pod-
wodne typu Wilk (ORP „Ryś”, ORP „Wilk” 
i ORP „Żbik”) oraz dwa okręty podwodne 

ORP „Orkan” – i z dumą kontynuuje tradycje 
polskich okrętowych sił rakietowych. Obecnie 
dowodzi nim kmdr ppor. Marcin Wolski.

Zgodnie z marynarską tradycją obchody 
rozpoczęto podniesieniem wielkiej gali ban-
derowej na okręcie. W uroczystości wzięli 
udział m.in.: matka chrzestna „Orkana” Joanna 
Onyszkiewicz, dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec, dowódca Dy-
wizjonu Okrętów Bojowych kmdr Radosław 
Hurbańczuk oraz zaproszeni goście. Odczytano 
rozkaz okolicznościowy, przypomniano rodo-
wód i historię okrętu, który pokonał w służbie 
polskiej MW ponad 50 tysięcy mil morskich, 
oraz dokonania jego załogi. 

typu Orzeł z Holandii (ORP „Orzeł” i ORP „Sęp”) 
były pionierami polskiej floty podwodnej.

Współczesne oblicze jednostki będą kształ-
tować nowe, nowoczesne okręty podwodne, 
pozyskane w ramach programu pk. „Orka”.

P E R Y S K O P

*     *     *
ORP „Wodnik” jest  przeznaczony do wy-

konywania m.in. długich rejsów nawigacyjno-
-szkoleniowych. Wyszkoliło się na nim tysiące 
podchorążych Akademii MW i kadetów 
Szkoły Podoficerskiej MW. Wziął udział 
w 1991 roku w operacji „Pustynna Burza” na 
Zatoce Perskiej – w roli okrętu-szpitala – za 
co król Arabii Saudyjskiej nadał członkom 
załogi medal „Za wyzwolenie Kuwejtu”.
co król Arabii Saudyjskiej nadał członkom 

Jubileusz 30-lecia ORP „Orkan” 
ORP „Orkan” był jednym z dwóch małych 

okrętów rakietowych (obok ORP „Piorun”), 
które wykonały w 2021 roku pierwsze w historii 
strzelanie rakietami przeciwokrętowymi typu 
RBS-15 Mk3 na poligonie w Szwecji. 

tować nowe, nowoczesne okręty podwodne, 
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Polacy w sztabie SNMCMG-1

Do elitarnego natowskiego zespołu 
kmdr ppor. Kacper Sterne dołączył 
we wrześniu, w trakcie ćwiczenia 

pk. „Dynamic Messenger 2022”. Mogłem 
wówczas dobrze zapoznać się z zadaniami 
SNMCMG-1 przed objęciem stanowiska – 
podkreślił komandor. Poznałem struktury, 
procedury i ludzi. W praktyce, szef sztabu 
pełni funkcję zastępcy dowódcy, musi więc 
być stale na bieżąco z pracą zespołu oraz 
orientować się w różnych jej aspektach. 
Odpowiada m.in. za obieg informacji między 
dowództwem zespołu, a poszczególnymi 
okrętami i dowództwem sił morskich NATO, 
czyli MARCOM-em w Northwood. 

Zanim objął dowodzenie nad sztabem 
SNMCMG-1, kmdr ppor. Kacper Sterne prze-
szedł odpowiednie przygotowania w centrum 

szkoleniowym NATO w bawarskim Oberam-
mergau oraz w belgijsko-niderlandzkim ośrodku 
wojny minowej EGUERMIN w Ostendzie.
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pieczeństwa morskim szlakom komunikacyj-
nym poprzez poszukiwanie, wykrywanie oraz 
niszczenie niebezpiecznych obiektów pod-
wodnych. SNMCMG-1 (operujący przede 
wszystkim na Morzu Północnym i Bałtyku 
oraz na akwenach północnego Atlantyku) 
oraz siostrzany SNMCMG-2 (wykonujący 
zadania głównie na Morzu Śródziemnym) 
wspólnie tworzą sojuszniczy morski system 
obrony przeciwminowej, nazywany potocznie 
„Tarczą przeciwminową NATO”. Kluczowym 

aspektem działań obu zespołów jest pod-
kreślanie sojuszniczej solidarności poprzez 
demonstrację bander państw NATO na 
akwenach morskich okalających Europę. 

Obecnie SNMCMG-1 dowodzi oficer 
Marynarki Wojennej Estonii kmdr por. Ott 
Laanemets. Dodajmy, że na początku tego 
roku przejął on dowodzenie zespołem od 
kmdr. por. Michała Dziugana z 13. Dywi-
zjonu Trałowców w Gdyni. W przeszłości 
na czele natowskich zespołów stali także: 

kmdr por. Krzysztof Rybak, kmdr Piotr Sikora 
oraz kmdr Aleksander Urbanowicz. 

B A N D E R A

Dowódca COM-DKM w Neapolu
W uroczystości przekazania obowiązków 

dowódcy 6. Floty US Navy w Neapolu 
uczestniczyła – 15 września – delegacja Cen-
trum Operacji Morskich-Dowództwa Kompo-
nentu Morskiego w Gdyni na czele z jego do-
wódcą wiceadm. Krzysztofem Jaworskim.

Podczas ceremonii, kończący służbę na sta-
nowisku dowódcy 6. Floty US Navy wiceadm.
Eugene Black przekazał swoje obowiązki 

wiceadm. Thomasowi Ishee, który będzie 
jednocześnie dowodzić Naval Striking and 
Support Forces NATO (STRIKFORNATO).

Historia dzieje się na naszych oczach. 
Sojusznicy i partnerzy na całym świecie mogą 
polegać na 6. Flocie US Navy i siłach uderze-
niowych NATO. Celem jest m.in. zachowanie 
wolności żeglugi, obrona sojuszników i wspar-
cie partnerów – podkreślił wiceadm. Ishee.

*     *     *
Stacjonująca na Morzu Śródziemnym 6. Flota 

US Navy jest związkiem operacyjnym sił 
morskich Stanów Zjednoczonych. Rolę okrętu 
flagowego pełni okręt dowodzenia USS „Mount 
Whitney” (LCC-20), którego portem macie-
rzystym jest baza NATO we włoskiej Gaetcie. 
W skład 6. Floty US Navy wchodzi ok. 40 okrę-
tów i 175 samolotów. Podlega operacyjnie m.in. 
natowskiemu Joint Force Command Naples. 
tów i 175 samolotów. Podlega operacyjnie m.in. 

B A N D E R A

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Dwa stałe zespoły sił obrony przeciwminowej 
stanowią jeden z filarów sił odpowiedzi NATO 
(Very High Readiness Joint Task Force – 
VJTF). Ich główną rolą jest zapewnianie bez-

Na początku października dowódca ORP „Kormoran” kmdr ppor. Kacper 
Sterne stanął na czele sztabu Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej 
NATO Grupa 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 – SNMCMG-1). 
Ceremonia przejęcia obowiązków od kmdr. ppor. Piotra Bartosewicza 
z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża odbyła się w portugalskiej Lizbonie. 
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codziennej oddanej służby dla ojczyzny, 
czasem upamiętniania tych wszystkich, dla 
których dewiza naszej uczelni „Amor Patriae 
Suprema Lex” była dewizą ich życia nawet 
w chwilach największej próby – podkreślił 
rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht. Przeszliśmy długą drogę 
od uczelni nieposiadającej statusu uczelni 
wyższej, do uczelni o uznanej renomie między-
narodowej, prowadzącej badania naukowe na 
rzecz sił zbrojnych i gospodarki narodowej. 
Pielęgnujemy pamięć o naszych absolwen-
tach, którzy wiernie i z oddaniem służyli Polsce 
zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.

Do obchodów włączyli się także marszałek 
Sejmu RP Elżbieta Witek oraz prezes Rady 

Rocznicowa gala 
w Akademii MW

1 0 0  L AT  W Y Ż S Z E G O  WO J S KOW E G O  S Z KO L N I C T WA  M O R S K I E G O
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1. Prezydent RP Andrzej Duda 
przemawia na Gali Stulecia w AMW.

2. Rektor-komendant AMW kadm. prof. 
dr hab. Tomasz Szubrycht i prezes 
Zarządu Poczty Polskiej Krzysztof 

Falkowski odsłaniają okolicznościowy 
znaczek wydany z okazji jubileuszu.

3. Wicepremier, minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak na 

uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego w fundamenty budowanego 

Akademickiego Centrum Technologii 
Podwodnych AMW w Gdyni

W swoim wystąpieniu okolicz-
nościowym prezydent RP 
Andrzej Duda podkreślił, że 
polska Marynarka Wojenna 

została powołana przez naczelnika państwa 
Józefa Piłsudskiego wkrótce po oficjalnym 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości – 
28 listopada 1918 roku. Nikt nie miał wątp-
liwości już wówczas, że szkoła oficerska, 
szkoła morska, szkoła kształcąca kadry do 
służby na morzu dla Rzeczypospolitej – 
zwłaszcza właśnie kadry oficerskie – będzie 
Polsce potrzebna – zaznaczył dobitnie. 

Mijające stulecie było czasem tworzenia 
podwalin pod morskie szkolnictwo wojskowe, 
kształcenia kadry oficerskiej dla MW, walki, 

Zwieńczeniem obchodów 100-lecia wyższego wojskowego 
szkolnictwa morskiego była Gala Stulecia, która odbyła się  
21 października w audytorium gmachu Biblioteki Głównej 
Akademii Marynarki Wojennej. Rangę jubileuszu podkreśliła 
obecność prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wicepremiera, 
ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Ministrów Mateusz Morawiecki, którzy skie-
rowali listy okolicznościowe do społeczności 
akademickiej gdyńskiej Alma Mater. 

Zaprezentowano znaczek okolicznościowy 
przygotowany na jubileusz 100-lecia wyższego 
wojskowego szkolnictwa morskiego, wprowa-
dzony do obiegu przez Pocztę Polską, która 
od lat współpracuje z AMW na wielu polach. 
Podczas uroczystości prezydent Torunia 
Michał Zaleski odebrał „Honorową Odznakę 
AMW” dla swojego miasta. Wręczono także 
medale i wyróżnienia zasłużonej kadrze i pracow-
nikom naukowo-dydaktycznym uczelni.  

Uroczystość zakończył koncert chóru 
męskiego „Zawisza Czarny”, po którym zor-
ganizowano tradycyjne „spotkanie pokoleń”.

Wśród zaproszonych gości byli najstarsi 
przedstawiciele absolwentów i pracowników 
Akademii MW – Barbara Zielińska (matka 
chrzestna barkentyny szkolnej ORP „Iskra”, 
pracownik uczelni w latach 1950-1987) oraz 
kmdr w st. spocz. Tadeusz Rostalski (absol-
went OSMW z 1951 roku).

*     *     *
Przed rozpoczęciem Gali Stulecia wicepre-

mier, minister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak wziął udział w uroczystości wmu-
rowania kamienia węgielnego w fundamenty 
budowanego Akademickiego Centrum Tech-
nologii Podwodnych. Jest to ważna inwesty-
cja dla uczelni, ale przede wszystkim dla bez-
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pieczeństwa Polski. Chciałbym zwrócić uwagę 
na Katedrę Technologii Prac Podwodnych, która 
ma unikalny, fantastyczny dorobek. W dzisiej-
szych czasach, kiedy byliśmy świadkami takich 
wydarzeń, jak ostatnie wybuchy na gazociągu 
Nord Stream, badania i szkolenia przeprowa-
dzane przez Akademickie Centrum Technologii 
Podwodnych nabierają kluczowej wagi – pod-
kreślił szef resortu obrony narodowej. To właśnie 
naukowcy oraz wykładowcy szkolący studentów, 
pracownicy Akademickiego Centrum Technolo-
gii Podwodnych, będą odgrywali ważną rolę 
w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury 
przesyłowej położonej na dnie Bałtyku. 

Akademickie Centrum Technologii Pod-
wodnych będzie placówką edukacyjną na 
poziomie akademickim i wojskowym ośrod-
kiem badawczo-rozwojowym. Docelowo ma 
być także ogniwem w natowskim łańcuchu 
wspomagającym system ratowania załóg 
okrętów podwodnych i nurków marynarki 
wojennej. Intencją uczelni i ministerstwa jest 
wyposażenie nowej infrastruktury w naj-
nowocześniejszy sprzęt badawczy, laboratoryj-
ny i symulatory z zakresu badań technologii 
podwodnych. Dzięki temu zostanie stworzone 
nowoczesne, interdyscyplinarne zaplecze 
naukowo-badawcze do wspomagania działal-
ności operacyjnej wojsk pod wodą.

Powstający budynek będzie zawierał unikalną 
infrastrukturę badawczą: zespół komór dekom-
presyjnych, basen testowy o głębokości 12 metrów 
(z ruchomym dnem), kriokomory, komory 
klimatyczne do badania aparatów nurkowych, 
komory dekompresyjne o ciśnieniach od-
powiadających głębokości 200 i 500 metrów 
(do weryfikacji konstrukcji urządzeń głębino-
wych) oraz basen zewnętrzny (jako poligon 
prac podwodnych). Część tej infrastruktury 
zostanie przeniesiona z obecnej Katedry 
Technologii Prac Podwodnych, a część będzie 
zupełnie nowym sprzętem. W ten sposób 
powstanie unikalna w skali europejskiej infra-
struktura badawczo-dydaktyczna, dzięki której 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
utrzyma i wzmocni swoją pozycję lidera 
kształcenia kadr morskich na potrzeby Sił 
Zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej. 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

KALENDARIUM GDYŃSKIEJ ALMA MATER
• 20 marca 1921 r. rozpoczęto w Toruniu 

szkolenie na Tymczasowych Kursach Instruk-
torskich (TKI) dla oficerów polskiej Marynarki 
Wojennej. Zgodnie z planami Departamentu 
dla Spraw Morskich MSWojsk kursy miały 
stanowić bazę dla Oficerskiej Szkoły Marynar-
ki Wojennej (OSMW);

• 1 października 1922 r. powołano Oficer-
ską Szkołę Marynarki Wojennej w Toruniu – 
pierwszym komendantem został kmdr ppor. 
Adam Mohuczy. Początkowo funkcjonował 
tylko Wydział Morski (w 1931 r. utworzono 
Wydział Techniczny, a w 1935 r. – Wydział 
Administracyjny);

• 19 października 1928 r. OSMW stała 
się Szkołą Podchorążych MW (SPMW);

• 5 września 1938 r. SPMW została prze-
niesiona z Torunia do Bydgoszczy, gdzie ulo-
kowano ją w koszarach wojskowych;

• 12 września 1939 r. Kierownictwo 
Marynarki Wojennej zdecydowało o roz-
wiązaniu SPMW;

• W listopadzie 1939 r. na ORP „Gdynia” 
(dawniej s/s „Kościuszko”), zakotwiczonym 
w brytyjskim porcie w Plymouth, utworzono 
Szkołę Podchorążych MW – na komendanta 
wyznaczono kmdr. por. Ludwika Ziembickiego. 
3 września 1941 r. odbyła się pierwsza wojen-
na promocja oficerska absolwentów SPMW;

• Na podstawie zarządzenia gen. broni 
Kazimierza Sosnkowskiego z 2 sierpnia 
1943 r., powołano Szkołę Podchorążych 
Rezerwy MW (SPRMW). Początkowo funk-
cjonowała ona równolegle i w oparciu o bazę 
dydaktyczną SPMW. Od połowy 1944 r. stop-
niowo przejmowała wszystkie funkcje SPMW;

• Po zakończeniu działań wojennych nie 
przerwano kształcenia kadr dla polskiej MW. 
Dopiero po jej rozwiązaniu 1 grudnia 1946 r., 
SPMW oraz SPRMW zakończyły swoją misję;

• W 1946 r. rozpoczęła działalność Oficer-
ska Szkoła MW w Gdyni, której koncepcję 
funkcjonowania i pierwsze programy naucza-
nia opracował kmdr ppor. Adam Mohuczy; 

• W 1955 r. przeorganizowano ówczesną 
gdyńską Oficerską Szkołę Marynarki Wojen-
nej w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej;

• W 1956 r., w uznaniu zasług wniesio-
nych w proces wychowania i kształcenia 
przyszłych kadr oficerskich Marynarki Wojen-
nej, uczelnia otrzymała imię wyróżniające 
Bohaterów Westerplatte;

• W 65. rocznicę utworzenia OSMW, na 
mocy ustawy sejmowej o szkolnictwie woj-
skowym, 1 października 1987 r. Wyższa 
Szkoła Marynarki Wojennej (WSMW) została 
przemianowana na Akademię Marynarki 
Wojennej (AMW).
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Jak podsumuje pan 100-lecie wyższego 
wojskowego szkolnictwa morskiego?

Wizytówką naszej uczelni są jej absolwenci. 
Przez wiele lat byli to tylko absolwenci woj-
skowi, obecnie również cywilni. Ci pierwsi 
sprawdzili się w najtrudniejszych momentach 
II wojny światowej. Wykazali się determinacją, 
właściwymi postawami oraz często wręcz 
bohaterstwem także w trudnym okresie po 
zakończeniu wojny, kiedy myśleli, że ojczyzna 
będzie pamiętała o ich zasługach, a okazało 
się, że ich za to skazywała na więzienie, 
tortury i nawet śmierć. Nasi absolwenci 
udowodnili, że duch II Rzeczypospolitej nie 
zaginął. Cały czas funkcjonował skrót „ORP”, 
a tradycje i historia przedwojennej floty nie 
zostały zapomniane. Absolwenci z okresu 
przedwojennego zaszczepili miłość do Polski 
i morza tym, którzy rozpoczynali studia po 
1945 roku. Przekazali wartości, które były i są 
nadal wyznacznikiem służby na morzu.

Jak bardzo zmieniły się aspekty 
kształcenia podchorążych?

Program studiów zawiera pewien stały 
kościec, nauczany od 100 lat, np.: nawigację 
terrestryczną, wiedzę okrętową, oceanografię, 
meteorologię czy astronawigację. Oczywiście, 
wraz z rozwojem nauki i techniki pojawiły 
się nowe przedmioty, takie jak cyberbezpie-

prowadzonej od kilkunastu lat wymianie 
z innymi uczelniami w ramach programu Era-
smus. Studiują u nas podchorążowie z krajów 
arabskich oraz Bułgarii czy Rumunii. Codzien-
ne spotkania z rówieśnikami z innych państw 
pomagają przełamać stereotypy i wyzbyć się 
kompleksów. Będąc za granicą (we Włoszech, 

Najważniejsze jest realizowanie wytycznych 
zgodnie z ustawą, według której liczba kształ-
conych podchorążych ma ulec zwiększeniu 
o 100% w najbliższych latach. Jest to wyzwanie 
zarówno dydaktyczne jak i logistyczne – będzie 
potrzebny nowy budynek wielofunkcyjny z dodat-
kową stołówką, miejscami noclegowymi oraz 

salami wykładowymi, zabezpieczający to 
przedsięwzięcie. Przygotowujemy się już 
do tej inwestycji. Ważny element stanowi 
też system rekrutacji. Dzisiejszy cywilny 
rynek pracy jest atrakcyjny dla młodych 
ludzi. Musimy im pokazać, dlaczego warto 
studiować właśnie u nas. W 2015 roku, kiedy 
objąłem stanowisko rektora-komendanta, 
w AMW studiowało 123 podchorążych na 
wszystkich rocznikach. Obecnie jest ich 450. 
W nowym roku akademickim będzie ich 
ponad 500, a docelowo około 900. To poka-
zuje skalę zmian – zwiększy się liczba grup 
szkoleniowych, liczba godzin dydaktycz-
nych do przeprowadzenia oraz liczba prak-
tyk do zorganizowania. To jest wyzwanie. 
Jesteśmy gotowi mu sprostać. 

Z czego jest pan najbardziej dumny? 

Z pracowników – nauczycieli akademic-
kich i specjalistów zaplecza technicznego. 
Wykazują się inicjatywami, są związani 
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Jubileusz zobowiązuje

czeństwo czy informatyka, a także wyposażenie 
ułatwiające szkolenie – symulatory i trenażery. 
Po każdym cyklu szkolenia dokonujemy ewa-
luacji i modyfikujemy program, dostosowując 
go do zmieniających się realiów. Poszerzamy 
systematycznie „wachlarz” kształconych ofi-
cerów. Na uczelni pojawili się studenci cywilni 
i dzięki rozwojowi kierunków im dedykowa-
nych łatwiej było zaimplementować pewne 
elementy na kierunki wojskowe. Uczelnia nie 
jest już tak hermetyczna – studenci wojskowi 
udzielają się w parlamentach studenckich, 
utrzymują kontakty z innymi szkołami wyższymi. 
Uczelnie wojskowe stały się integralną częścią 
środowiska akademickiego w Polsce – jesteśmy 
tam rozpoznawalni. W wielu wypadkach podejmo-
wana przez nas współpraca przekłada się na wspól-
ne badania, projekty naukowe czy publikacje. 

Jacy są dzisiejsi absolwenci Akademii 
Marynarki Wojennej?

Są dobrze wykształceni, obowiązkowi oraz 
rzetelni. Mają otwarty umysł – dzięki (m.in.)
kontaktom i rejsom zagranicznym, a także 

Turcji, Hiszpanii czy Bułgarii) podchorążowie 
poznają tamtejsze uczelnie, mogą je porównać 
do swojej i przekonać się, że wiele elementów 
lepiej funkcjonuje w naszej Akademii MW. 
Ponadto, zajmują czołowe miejsca w wielu 
organizowanych tam przedsięwzięciach spor-
towych czy rankingach naukowych. To ich 
nobilituje i napawa dumą oraz przekłada się 
pozytywnie na służbę na okrętach. Nie zapo-
minajmy, że każdy oficer MW to nie tylko 
specjalista, ale także dyplomata. Oficerowie, 
a także podchorążowie wizytujący na okrętach 
inne państwa, zawsze reprezentują Polskę. 
Muszą mieć „we krwi” zasady ceremoniału 
morskiego, elementy savoir-vivre’u oraz ele-
ment poświęcenia ojczyźnie. W tym kierunku 
kształcimy naszych podchorążych. 

Akademia stanęła przed swego rodzaju 
egzaminem sprawdzającym, związa-

nym z przygotowaniem się do kształcenia 
większej liczby podchorążych, w związku 
z planowanym wprowadzeniem do służby 
nowych okrętów.

emocjonalnie z uczelnią, identyfikują się z nią 
i chcą, żeby się rozwijała. I – oczywiście – 
z naszych podchorążych, szczególnie z ich 
działalności pozasłużbowej, która obejmuje 
np. wolontariat i honorowe krwiodawstwo. 
Jestem dumny zwłaszcza z ich postawy pod-
czas niedawnej pandemii COVID-19. 

Jakich rad udzieliłby pan podchorążym 
oraz młodym oficerom rozpoczynają-

cym karierę w Marynarce Wojennej?
Wypełniajcie swoje obowiązki rzetelnie, 

odbywajcie systematyczne szkolenia, bądźcie 
cierpliwi, poddajcie się intuicji, a wszystko 
ułoży się naturalnie. To jest recepta na sukces.

Czego życzyć akademii na kolejne 
100 lat? 

Przede wszystkim, aby nasi absolwenci nie 
musieli weryfikować swoich postaw i umiejęt-
ności, tak jak musieli to robić ich poprzednicy 
w okresie II wojny światowej. Musimy być zawsze 
gotowi, ale obyśmy nie mieli okazji do spraw-
dzenia swojego profesjonalizmu w boju.

Z kontradmirałem prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem, 
rektorem-komendantem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 

rozmawia Edyta Górska.
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Toruń, Bydgoszcz, Plymouth i Gdynia – te cztery miasta łączy 
bogata historia i rozwój uczelni kształcącej oficerów polskiej 
Marynarki Wojennej. Nieprzerwane przez II wojnę światową 
szkolenie kadr oficerskich pozwoliło przez kolejne dekady na 
przekazywanie nowym pokoleniom wartości patriotycznych. 

B A N D E R A

Przygotowania do jubileuszu roz-
poczęła specjalna uchwała Senatu 
Akademii Marynarki Wojennej, 
ustanawiająca 2022 rok – rokiem 

100-lecia wyższego wojskowego szkolnictwa 
morskiego. W pierwszym kroku ogłoszono 
konkurs na logo tego jubileuszu. Wzięło 
w nim udział 12 osób, które zgłosiły łącznie 
23 prace. W grudniu 2021 roku zaprezen-
towano zwycięski projekt – jego autorem jest 
Maciej Kwaśniewski ze Szczecina. 

W styczniu 2022 roku zainaugurowano 
obchody jubileuszu uroczystą zbiórką stanu 
osobowego, podczas której odczytano uchwałę 
Senatu AMW. Podczas pierwszego półrocza 
zorganizowano (m.in.): spotkania z byłymi 
rektorami uczelni, specjalne wykłady (również 
wyjazdowe) w ramach akcji „100 wykładów na 
100-lecie”, zawody sportowe (np.: „Indoor 
Triathlon”, „Bieg na 100-lecie”, między-
wydziałowe regaty żeglarskie, turniej piłki 
siatkowej i koszykówki 3 x 3), akcje charytatyw-
ne (np. „Wirtualne regaty”), akcję krwiodaw-
stwa „300 litrów na 100-lecie” oraz (po raz 
pierwszy) „Dzień dla rodzin podchorążych”. 

Kolebka morskich kadr

nasze dziedzictwo. Współczesne, nowoczesne  
centrum audytoryjno-biblioteczne – to nasza 
teraźniejszość. Wkrótce powstanie Akademickie 
Centrum Technologii Podwodnych – to nasza 
przyszłość – podkreślił rektor-komendant AMW 
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. 

Nie da się ukryć, że życie podchorążego 
zmieniło się przez ostatnie lata, wraz ze zmia-
nami przepisów prawnych i postępem tech-
nicznym. Obecnie nie są oni odcięci od świata 
zewnętrznego, jak to było kiedyś. Mają prak-
tycznie nieograniczony kontakt z rodziną czy 
znajomymi. Mogą śledzić informacje z całego 
świata ukazujące się w sieci. Jeszcze w latach 90. 
ubiegłego wieku nie było takiej możliwości – za-
znaczył szef Wydziału Wychowawczego AMW 
kmdr por. Wojciech Mundt. Zaczynając służbę 
w akademii podchorążowie są już częściowo 
ukształtowani przez rodziców, nauczycieli 
i środowisko, w którym przebywali. My tutaj 
musimy niejako na nowo ich formować. Obecna 
sytuacja na Ukrainie może uświadomić im, 
jak ważne są postawy patriotyczne, walka 
o swój kraj i wolność. Oficer musi być nie tylko 

dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, ale 
powinien mieć konkretne cechy psychofizycz-
ne i mentalne oraz wyróżniać się odpowied-
nią postawą patriotyczną. Dlatego w naszych 
działaniach podkreślamy jak niezwykle istotna 
jest wiedza o historii polskiego oręża na morzu 
i jego tradycjach oraz pamięć o dokonaniach 
naszych poprzedników. Każdego roku prowa-
dzimy np. akcję porządkowania grobów oraz 
miejsc pamięci. Organizujemy także konkursy 
wiedzy historycznej oraz dbamy o właściwe eks-
ponowanie elementów ceremoniału morskiego 
i wojskowego w życiu codziennym uczelni.

Oksywska akademia i system kształcenia 
zmieniały się przez lata w wielu aspektach. 
Jedną z kluczowych zmian wprowadziła ustawa 
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Otwarto także wystawę „100 lat biblioteki 
AMW. Wiedza i morze. Biblioteka na 100-lecie 
AMW”. Punktem kulminacyjnym pierwszego 
półrocza były uroczyste obchody jubileuszu. 
Odbyły się one 21 czerwca w Toruniu – kolebce 
wyższego wojskowego szkolnictwa morskiego.

Historia naszej uczelni jest niejako zamknięta 
w kampusie. Główne budynki kompleksu po-
wstały na początku lat 20. ubiegłego wieku – to 

Na zdjęciu od lewej: kadm. w st. spocz. 
prof. dr hab. Antoni Komorowski, rektor-
-komendant AMW w latach 1994-2003; 

kadm. w st. spocz. prof. dr hab. inż. 
Zygmunt Kitowski, rektor-komendant AMW 

w latach 2003-2007 oraz kadm. w st. 
spocz. dr inż. Czesław Dyrcz, rektor-

-komendant AMW w latach 2007-2015
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o szkolnictwie wyższym, zapoczątkowując nowy 
etap działalności AMW w 2003 roku, czyniąc 
ją uczelnią wojskowo-cywilną – przypomniał 
tamten czas kadm. w st. spocz. prof. dr hab. 
Antoni Komorowski, rektor-komendant AMW 
w latach 1994-2003. Dzięki kolejnym zmianom 
uczelnia uzyskiwała nowe uprawnienia, zaczęto 
szerzej wykorzystywać bazę naukową, otwierano 
nowe kierunki kształcenia, zaczęto przyjmować 
studentów cywilnych. Pomogło to uczelni w jej 
finansowaniu, kiedy budżet był ograniczony 
ze względu na skromną liczbę podchorążych.

W 1996 roku uruchomiono w AMW pierwsze 
studia dla osób cywilnych, w zakresie nawi-
gacji. Kolejny kierunek studiów cywilnych 
otwarto w 2000 roku (pedagogika), a następny 
w 2001 roku (stosunki międzynarodowe). 

Oficer kończący naszą AMW to określony 
specjalista, wychowawca z wiedzą pedagogicz-
no-psychologiczną, przygotowany do kiero-
wania młodymi zespołami – podkreślił kadm. 
w st. spocz. prof. dr hab. Antoni Komorowski. 
Zaznaczył także, że większość studentów mun-
durowych, kształcących się w uczelni, pochodzi 
z południa Polski, a oni inaczej postrzegają ten 
zawód i pracę-służbę, która jest trudna. Przez 
ostatnie 50 lat najbardziej zauważalny jest 
postęp techniczny. W uczelni zainstalowano 
symulatory oraz trenażery, które redukują 
koszty kształcenia i dają dobre efekty dydak-
tyczne. Międzynarodowa Organizacja Morska 
naciska na taki rodzaj kształcenia czy dosko-
nalenia zawodowego. Uczelnia nadąża za 
zmianami – dysponuje już trzecią generacją 
takich urządzeń – podkreślił.

Warto dodać, że w 2001 roku uruchomiono 
zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Ustce 
(kierunki – nawigacja, pedagogika i stosunki 
międzynarodowe). W ciągu trzech lat nastąpił 
wzrost liczy studentów ze 100 do ponad 500. 
W 2008 roku ośrodek został zlikwidowany ze 
względu na rosnące koszty dojazdu nauczy-
cieli akademickich. 

Spotykając się ze studentami i obserwując 
wśród nich trend do porzucania tradycyjnego 
sposobu zdobywania wiedzy, kadm. w st. spocz. 
prof. dr hab. Antoni Komorowski wytrwale 
zachęca ich do częstszego korzystania z książek.

Podstawą każdego kształcenia jest kadra. 
W początkach szkolenia wojennomorskiego 
marynarze byli szkoleni przez pracowników 
Kierownictwa Marynarki Wojennej, którzy 
dojeżdżali na wykłady i – mimo że nie byli 
dydaktykami – radzili sobie doskonale – pod-
kreślił kadm. w st. spocz. prof. dr hab. inż. 
Zygmunt Kitowski, rektor-komendant AMW 
w latach 2003-2007. Przypomnijmy, że lata 20. 
ubiegłego wieku to okres współpracy polsko-
-francuskiej w obszarze szkolnictwa wojenno-
morskiego. Polscy podchorążowie uczestniczyli 

wówczas w praktykach na okrętach fran-
cuskiej MW, a absolwenci OSMW i SPMW – 
w studiach specjalistycznych, realizowanych 
w ośrodkach szkoleniowych we Francji. Po 
powrocie szkolili marynarzy i podchorążych 
na polskiej uczelni. Należy podkreślić, że 
SPMW jako jedyna szkoliła cały czas, także 
w okresie w okresie II wojny światowej.

Podczas wojny zorganizowano kształcenie 
polskich podchorążych w Wielkiej Brytanii – 
miało to pozwolić na dokończenie ich nauki, 
którą musieli przerwać we wrześniu 1939 roku.   
Na początku zajęcia odbywały się na pokładzie 
ORP „Gdynia” (dawnym statku pasażerskim 
„Kościuszko”, cumującym w Plymouth). Pro-
blem braków kadrowych na wydziale technicz-
nym rozwiązano przez nawiązanie współpracy 
z brytyjską uczelnią politechniczną, na której 
słuchacze z wydziału technicznego mogli 
kontynuować szkolenie. Wkrótce ORP „Gdynia” 
oddano marynarce handlowej i naukę przenie-
siono do gmachu byłej szkoły w Devonport. 
Pierwsza wojenna promocja 42 absolwentów 
odbyła się 3 września 1941 roku. Praktyki 
morskie odbywały się na okrętach wychodzą-
cych do zadań bojowych, a podchorążowie 
stanowili wzmocnienie załóg. Niestety, nie-
którzy zginęli w walce. Czterech z nich na 
krążowniku liniowym HMS „Hood” – pod-

kreślił kadm. w st. spocz. prof. dr hab. inż. 
Zygmunt Kitowski. Wskutek braku nowych 
kandydatów i kadry, powołano Szkołę Pod-
chorążych Rezerwy MW, która funkcjonowała 
równolegle w oparciu o bazę SPMW. Trwało 
to do 1 grudnia 1946 roku, kiedy rozwiązano 
polską MW w Wielkiej Brytanii. Obie uczelnie 
ukończyło łącznie 132 podchorążych.

Dla kadm. w st. spocz. prof. dr. hab. inż. 
Zygmunta Kitowskiego, polska Marynarka 
Wojenna jest małą społecznością, w której 
praktycznie wszyscy się znają i którą łączy 
wspólny cel – rozwój naszej floty wojennej. Zada-
niem oksywskiej uczelni było i jest kształcenie 
podchorążych, którzy są świadomi, że bycie ofi-
cerem MW to honor, a to musi przekładać się 
na odpowiednie zachowanie – dodał. 

Początki wojskowego szkolnictwa morskiego 
to faktycznie było głównie szkolenie. Do objęcia 
większości stanowisk niezbędna była praktyka 
i doświadczenie, na co szczególnie kładziono 
nacisk – podkreślił kadm. w st. spocz. dr inż. 
Czesław Dyrcz, rektor-komendant AMW 
w latach 2007-2015. W kształceniu przyszłych 
oficerów MW należy podkreślić wagę praktyk 
marynarskich na żaglowcu szkolnym. To tu 
podchorążowie mają pierwszy kontakt z cięż-
ką pracą na pokładzie i na masztach oraz 
wachtami morskimi – pełnionymi w dzień 
i w nocy. Doświadczają niewyspania, długiej 
nieobecności w domu, tęsknoty za najbliższymi 
oraz trudnych warunków pogodowych. To 
wszystko ich hartuje i przygotowuje nie tylko na 
trudy służby. Tego, co przeżyje się na żaglowcu, 
nie zapewni żaden inny rodzaj okrętu, dlatego 
pozostaną one jednym z podstawowych elemen-
tów kształcenia przyszłych oficerów MW. 

Jednym z historycznych wydarzeń w dzie-
jach współczesnego wojskowego kształcenia 
morskiego był rejs barkentyny ORP „Iskra” 
dookoła świata, który trwał od 18 kwietnia 
1995 roku do 10 lutego 1996 roku. Okrętem  
dowodził wtedy kmdr por. Czesław Dyrcz. 

Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął 
kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław Dyrcz będąc 
rektorem, była budowa nowej biblioteki AMW. 
Wówczas podstawą nauki były (m.in.) notatki 
z wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, uzupeł-
niane przez wiedzę czerpaną z książek z biblio-
teki akademickiej. Uczelnia wydawała także 

Absolwenci Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej z rocznika 1938 
na Zamku Królewskim w Warszawie

Okładka albumu z okazji jubileuszu 
morskiego szkolnictwa wojskowego
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Wykorzystane grafiki i zdjęcia pochodzą ze 
zbiorów Muzeum MW, a także krajowych 
i zagranicznych instytucji kultury oraz z kolekcji 
osób prywatnych. Dwujęzyczne opisy (polsko-
-angielskie) przybliżą niezwykłe losy okrętu 
szerokiemu gronu odbiorców – rozsianym po 
całym świecie pasjonatom historii morskiej 
oraz tym, dla których sprawy ORP „Błyskawica” 
są bliskie sercu. Dodatkowo, album zdobią 
kolorowe ilustracje autorstwa Oli Komudy. 

Publikacja ukazała się przy wsparciu Fun-
dacji „O dach dla historii Marynarki Wojen-
nej RP”, Biura Programu „Niepodległa” oraz 
Totalizatora Sportowego. Album można 
nabyć w sklepie internetowym oraz w siedzi-
bie Muzeum MW.  

skrypty, z których studenci mogli korzystać. 
Nie było wtedy tak powszechnego dostępu do 
Internetu, nie było znanych dziś smartfonów. 
Technologia zmieniła ten sposób uczenia się – 
teraz prawie wszystko jest w laptopie lub 
smartfonie, a studenci – co wynika z moich 
obserwacji – korzystają z biblioteki i książek 
w sposób bardzo ograniczony – przyznał 
kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław Dyrcz. 
Pandemia i zamknięcie niektórych przestrzeni 
uczelni zmusiło do zmiany stylu uczenia na 
„komputerowy”. Mimo wszystko, będąc nauczy-
cielem akademickim, zachęcam studentów do 
tradycyjnego stylu uczenia się, przypomina-
jąc, że nie tylko Internet i Wikipedia pozwalają 
na zdobywanie pożądanej wiedzy. 

Należy także wspomnieć, że kiedy kadm. 
w st. spocz. dr inż. Czesław Dyrcz sprawował 
funkcję rektora-komendanta AMW nastąpił 
niejako „boom” na kobiety – studentki wojskowe. 
Były one często prymusami oraz zajmowały 
czołowe miejsca w uczelnianych rankingach.  

Historia i tradycje polskich sił zbrojnych są 
obecne w kształceniu podchorążych w ramach 
zajęć programowych. Ponadto, studenci od-
wiedzają Muzeum Stutthof w Sztutowie, 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

*     *     *
W ramach obchodów 100-lecia polskiego 

wyższego wojskowego szkolnictwa morskiego 
w Kościele Garnizonowym MW na Oksywiu 
odsłonięto dwie tablice upamiętniające ponad 
40 absolwentów oficerskich szkół Marynarki 
Wojennej – kawalerów Orderu Virtuti Militari.

To najwyższe polskie odznaczenie wojenne, 
przyznawane od 230 lat za wybitne zasługi na 
polu bitwy. W zbiorach Muzeum MW znajduje 
się kolekcja marynarskich krzyży Orderu Virtuti 
Militari, m.in. Krzyż Złoty Orderu Virtuti 
Militari kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego, wojen-
nego dowódcy legendarnego okrętu podwod-
nego ORP „Orzeł”.

*     *     *
W Plymouth City Council w Wielkiej Bry-

tanii – 8 września – odbyły się uroczystości 
upamiętniające funkcjonowanie Szkoły Pod-
chorążych Marynarki Wojennej w trakcie 
II wojny światowej. Przed pamiątkową płytą 
w Hoe Park, poświęconą polskiej MW, dele-
gacje załóg okrętu szkolnego ORP „Wodnik” 
i barkentyny szkolnej ORP „Iskra” oraz pod-
chorążowie Akademii MW w Gdyni złożyli 
wiązanki kwiatów. W obchodach stanowiących 
część ceremonii związanych z 100. rocznicą 
utworzenia Akademii MW, wziął udział za-
stępca attaché obrony Ambasady RP w Lon-
dynie – płk Robert Pawlicki oraz przedstawiciele 
Bazy Royal Navy w Devonport, Rady Miej-
skiej (Plymouth City Council) i członkowie 
Panelu Gdynia-Plymouth.

B A N D E R A

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Najnowsza publikacja Muzeum MW 
w Gdyni została poświęcona najsłyn-
niejszemu okrętowi polskiej floty. 

Liczący niemal 200 stron album opracował 
muzealny zespół dr. Marcina Kłodzińskiego 
i Wirginii Węglińskej, przy wsparciu dyrektora 
placówki Tomasza Miegonia oraz jego za-
stępcy Aleksandra Goska. 

Dzięki albumowi możemy prześledzić 
dzieje ORP „Błyskawica” od pierwszych prac 
w stoczni J. Samuel White & Co. Ltd. 
w Cowes, poprzez morskie konwoje i powrót 
do kraju, a kończąc na współczesności w roli 
okrętu-muzeum. Na kartach publikacji zoba-
czymy m.in. codzienne życie marynarzy, trudy 
wojennej służby, poczet dowódców okrętu 
oraz inne, unikalne fotografie przedstawiające 
mało znane epizody z historii niszczyciela.

Karty historii okrętu
Album „ORP Błyskawica – wierny okręt” powstał z okazji 
85-lecia podniesienia bandery na historycznym niszczycielu. 
W auli Muzeum MW – 26 września – odbyło się jego symboliczne 
wodowanie, połączone z wernisażem prac Oli Komudy.

Katarzyna Kamińska 
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

nabyć w sklepie internetowym oraz w siedzi-

Nowa odsłona 
kalendarza 
Muzeum MW
Dla pasjonatów historii wojennomorskiej 

na prezent świąteczno-noworoczny pole-
camy kalendarz ścienny Muzeum Marynarki 
Wojennej, które w 2023 roku będzie święto-
wać jubileusz 70-lecia istnienia. 

Tematem przewodnim nowego kalendarza są 
niszczyciele (przedwojenne kontrtorpedowce) 
polskiej MW. Na jego kartach znajdziemy 
archiwalne fotografie m.in. bliźniaczych jednos-
tek ORP „Burza” i ORP „Wicher” oraz zdjęcia 
muzealnych eksponatów. 

Kalendarz można zakupić w sklepie inter-
netowym lub w kasie muzeum.
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stwa obywateli oraz międzynarodowego 
pokoju i dobrobytu. Terrorystyczne organiza-
cje rozszerzyły swoją działalność w sieciach, 
zwiększyły swoje możliwości oraz zain-
westowały w nowe technologie, aby po-
prawić zasięg działania i powodować więk-
szą śmiertelność. NATO pełni istotną rolę 
w walce z terroryzmem, co przyczynia się 
do wykonywania trzech podstawowych  
zadań sojuszu i jest ich integralną częścią. 
Ponieważ organizacje terrorystyczne za-
grażają bezpieczeństwu, NATO nadal będzie 
przeciwdziałać i reagować na zagrożenia 
oraz wyzwania stwarzane przez te grupy.

Po raz pierwszy w koncepcji strategicz-
nej wymieniono i oceniono Chiny, których 
ambicje i polityka stanowią próbę dla in-
teresów, bezpieczeństwa i wartości sojuszu. 
Pekin wykorzystuje szeroką gamę narzędzi 
politycznych, gospodarczych i wojskowych 
w celu zwiększenia globalnego zasięgu  
i projekcji władzy, pozostając jednocześnie 

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

Podczas madryckiego szczytu – 29-30 czerwca – przyjęto nową Koncepcję Strategiczną 2022  
(NATO 2022 Strategic Concept). Ten kluczowy dokument potwierdził wartości, cele i zadania sojuszu, 
przedstawił zbiorową ocenę stojących przed NATO wyzwań w zakresie bezpieczeństwa oraz zadania 
polityczne i wojskowe, które będą realizowane w celu sprostania im. Nowa koncepcja strategiczna  
została przedstawiona w 49 punktach i zawiera następujące rozdziały: „Przedmowa”; „Cel i zasady”;  

„Środowisko strategiczne”; „Podstawowe zadania” oraz „Zapewnienie trwałego sukcesu”.
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W „Przedmowie” szefowie 
państw i rządów NATO 
podkreślili, że spotkali się 
w Madrycie w krytycz-

nym momencie dla bezpieczeństwa oraz 
dla międzynarodowego pokoju i stabil- 
ności. Zaakcentowali, że agresywna wojna 
Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie 
zniszczyła pokój i poważnie zmieniła środo-
wisko bezpieczeństwa. Brutalna i bezprawna 
inwazja, powtarzające się naruszenia między-
narodowego prawa humanitarnego oraz 
ohydne ataki i okrucieństwa, spowodowały 
niewypowiedziane cierpienia i zniszczenie. 
Jednocześnie stwierdzono, że niepodległa 
Ukraina ma kluczowe znaczenie dla stabil-
ności obszaru euroatlantyckiego. 

W części „Cel i zasady” podkreślono, 
że NATO jest sojuszem obronnym, a jego 
głównym celem jest zapewnienie zbioro-
wej obrony przed wszelkimi zagrożeniami 
ze wszystkich kierunków. Przypomniano, 

Szczyt NATO w Madrycie

że sojusz oparty jest na niepodzielnym bez-
pieczeństwie, solidarności i zobowiązaniach 
do wzajemnej obrony (zgodnie z art. 5. Traktatu 
Północnoatlantyckiego). NATO będzie nadal 
wypełniać trzy podstawowe zadania: od- 
straszanie i obronę, zapobieganie kryzysom  
i zarządzanie kryzysowe oraz kooperacyjne 
bezpieczeństwo. Są one komplementarne, aby 
zapewnić obronę zbiorową i bezpieczeństwo 
wszystkich sojuszników. 

W „Środowisku strategicznym” stwierdzono, 
że Federacja Rosyjska naruszyła normy oraz 
zasady, które przyczyniały się do stabilnego  
oraz przewidywalnego europejskiego ładu i bez-
pieczeństwa. W takim przypadku nie można 
wykluczyć możliwości ataku na suwerenność 
terytorialną sojuszników. Oceniono, że Rosja 
jest najważniejszym i bezpośrednim zagroże-
niem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz 
dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlan-
tyckim. Dąży do ustanowienia sfer wpływów  
i bezpośredniej kontroli poprzez przymus, 
działalność wywrotową, agresję i aneksję. 
Wykorzystuje środki konwencjonalne, cyber-
netyczne i hybrydowe przeciwko sojuszowi 
oraz jego partnerom. Jej postawa wojskowa, 
retoryka i udowodniona gotowość do użycia 
siły w celu realizacji swoich celów podważają 

ład międzynarodowy oparty na zasadach. 
Rozbudowa infrastruktury wojskowej przez 
Rosję (w tym na Morzu Bałtyckim, Morzu 
Czarnym i Morzu Śródziemnym) wraz z integra-
cją wojskową z Białorusią, kwestionuje bezpieczeń-
stwo i interesy sojuszu północnoatlantyckiego. 
Kwestią strategiczną dla NATO pozostają linie 
komunikacyjne na północnym Atlantyku.

Sojusz potwierdził, że nie dąży do konfron-
tacji i nie stanowi zagrożenia dla Federacji 
Rosyjskiej, jednak będzie odpowiadać na rosyj-
skie groźby i wrogie działania w odpowiedzial-
ny sposób. Znacznie wzmocni odstraszanie  
i obronę wszystkich sojuszników oraz odpor-
ność na rosyjski przymus, ingerencję i agresję. 
Stwierdzono, że w świetle wrogich działań 
Federacja Rosyjska nie może być uważana za 
partnera. W celu zarządzania ryzykiem i jego 
łagodzenia, zapobiegania eskalacji i zwięk-
szenia przejrzystości, sojusz pozostaje jednak 
chętny do utrzymania otwartych kanałów  
komunikacji z Moskwą. Wszelkie zmiany w dwu-
stronnych relacjach zależą jednak od zaprze-
stania przez Rosję agresywnych działań, 
zgodnie z prawem międzynarodowym.

Terroryzm we wszystkich swoich formach  
i przejawach uznano za najbardziej bezpośred-
nie zagrożenie asymetryczne dla bezpieczeń-

niejasny w kwestii swojej strategii, intencji  
i rozbudowy militarnej. Złośliwe hybrydowe  
i cybernetyczne operacje oraz ich konfron- 
tacyjna retoryka i dezinformacja są wymierzone 
w sojuszników, szkodząc bezpieczeństwu NATO. 
Chiny starają się kontrolować kluczowe sektory 
technologiczne i przemysłowe oraz infrastruk-
turę krytyczną i łańcuchy dostaw. Wykorzystują 
swoją ekonomiczną dźwignię do tworzenia 
strategicznych zależności. Dążą do obalenia 
ładu międzynarodowego opartego na zasadach  
w (m.in.): przestrzeni kosmicznej, cybernetycz-
nej i morskiej. Podkreślono, że strategiczne 
partnerstwo między Chińską Republiką Ludową 
a Federacją Rosyjską oraz ich wzajemnie 
wzmacniające się próby podkopania ładu 
międzynarodowego opartego na zasadach są 
sprzeczne z wartościami i interesami sojuszu.

Duży nacisk położono na cyberprzestrzeń, 
która jest cały czas kontestowana. Przeciwnicy 
starają się zdegradować infrastrukturę krytycz-
ną, ingerować w sojusznicze usługi rządowe, 
wydobywać informacje wywiadowcze, kraść 
własności intelektualne i utrudniać działalność 
wojskową. Nowe i przełomowe technologie 
niosą ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. 
Stają się kluczowe w globalnej konkurencji. 
Mogą także zmienić charakter konfliktu.

Część 2
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B A N D E R A

W koncepcji zaakcentowano, że erozja ar-
chitektury kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nie-
proliferacji negatywnie wpłynęła na stabilność 
strategiczną. Zagrożeniem dla sojuszniczego 
bezpieczeństwa pozostają próby wykorzysta-
nia materiałów chemicznych, biologicznych, 
radiologicznych i jądrowych przez wrogie 
podmioty państwowe i niepaństwowe. 

Także zmiany klimatyczne pozostały klu-
czowym wyzwaniem naszych czasów, mającym 
głęboki wpływ na bezpieczeństwo sojusz-
ników. Rosnące temperatury powodują pod-
noszenie się poziomu mórz, pożary lasów 
oraz częstsze i ekstremalne zjawiska pogodowe 
zakłócające działalność społeczeństwa, pod-
ważając sojusznicze bezpieczeństwo i zagrażając 
życiu i źródłom utrzymania obywateli państw 
NATO. Zmiana klimatu wpływa również na 
sposób działania wydzielonych sił zbrojnych. 

W rozdziale o „Podstawowych zadaniach” 
stwierdzono, że NATO jest sojuszem obron-
nym i z determinacją będzie bronić każdego 
centymetra terytorium aliantów. W środowisku 
strategicznym wzmocni swoją globalną świa-
domość we wszystkich domenach i kierunkach, 
zgodnie ze swoim 360-stopniowym podej-
ściem. Postawa odstraszania i obrony NATO 
opiera się na odpowiednim połączeniu zdol-
ności w zakresie obrony: jądrowej, konwen-
cjonalnej i przeciwrakietowej (uzupełnionych  
przestrzenią kosmiczną i możliwościami 
cybernetycznymi). Ma ona charakter 
defensywny, proporcjonalny i w pełni 
zgodny z międzynarodowymi zobo-
wiązaniami. Bezpieczeństwo morskie 
pozostało kluczem do utrzymania 
pokoju i dobrobytu. Zapowiedziano 
wzmocnienie świadomości sytuacyj-
nej w celu odstraszania i obrony 
przed wszystkimi zagrożeniami na 
morzu, podtrzymania wolności 
żeglugi, zabezpieczenia morskich 
szlaków handlowych i chronienia 
własnych linii komunikacyjnych.

Kluczowe znaczenie dla skutecznego od-
straszania i obrony ma utrzymanie bezpiecz-
nego użytkowania i nieskrępowanego dostępu 
do przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni. 
Zwiększeniu ulegną zdolności do skutecznego 
działania w przestrzeni kosmicznej i cyber-
przestrzeni w celu zapobiegania, wykrywa-
nia, przeciwdziałania i reagowania w pełnym 
spektrum zagrożeń, z wykorzystaniem wszyst-
kich dostępnych narzędzi. 

W koncepcji poruszono wrażliwy temat, 
jakim jest broń jądrowa, która w przypadku 
użycia jej przeciwko sojuszowi zasadniczo 
zmieni charakter konfliktu. Przypomniano, że 
podstawowym celem utrzymywanego poten-
cjału nuklearnego NATO jest zachowanie 
pokoju i odstraszanie agresji. Strategiczne siły 
nuklearne, w szczególności Stanów Zjednoczo-
nych, są najwyższą gwarancją bezpieczeństwa 

drzwi do Organizacji Traktatu Północnoatlan-
tyckiego pozostają otwarte dla wszystkich 
demokracji, które podzielają wartości sojuszu 
oraz są chętne do przejęcia odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z członkostwa, 
i których członkostwo przyczyni się do wspól-
nego bezpieczeństwa. Zapowiedziano wzmoc-
nienie dialogu politycznego i współpracy 
z tymi, którzy dążą do dołączenia do sojuszu, 
budowanie ich zdolności i zwiększanie prak-
tycznego wsparcia. 

Poinformowano, że Unia Europejska jest 
wyjątkowym i niezbędnym partnerem NATO. 
Sojusznicy z NATO i UE podzielają te same 
wartości, grają komplementarnie, spójnie 
oraz wzajemnie się wzmacniają we wspieraniu 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 
NATO, na podstawie wieloletniej współpracy, 
wzmocni strategiczne partnerstwo, konsultacje 
polityczne oraz zacieśni współpracę w kwe-
stiach będących przedmiotem wspólnego zain-
teresowania. Zapowiedziano także zacieśnienie 
więzi z partnerami globalnymi, którzy podzie-
lają wartości i interesy sojuszu w utrzymaniu 
ładu międzynarodowego. Podejście pozostanie 
zorientowane na rozwiązywanie wspólnych 
zagrożeń i wyzwań. Sojusz północnoatlantycki 
będzie nadal wspierał euroatlantyckie aspiracje 
zainteresowanych krajów z Bałkanów i regionu 
Morza Czarnego, które mają strategiczne zna-

czenie dla NATO. Zwiększeniu ule-
gną wysiłki na rzecz wzmocnienia 
ich zdolności do przeciwdziałania 
różnym zagrożeniom i wyzwaniom, 
z którymi się borykają. Sojusz będzie 
również współpracował z partnerami 
z: Bliskiego Wschodu, Afryki Pół-
nocnej, regionu Sahelu oraz regionu 
Indo-Pacyfiku. 

W ostatnim rozdziale, o „Zapew-
nieniu trwałego sukcesu”, zagwaran-
towano, że inwestowanie w NATO, to 
najlepszy sposób na zapewnienie 
trwałej więzi między Europejczykami 

i sojusznikami z Ameryki Północnej, którzy 
przyczyniają się do globalnego pokoju i stabil-
ności. Zapowiedziano, że sojusz nadal będzie 
wzmacniał swoją polityczną jedność i solidar-
ność oraz poszerzał i pogłębiał konsultacje we 
wszystkich sprawach, które mają wpływ na 
jego bezpieczeństwo. Zapewniono, że wszyst-
kie niezbędne zasoby, infrastruktura, zdol-
ności i siły będą w pełni wykorzystywane do 
realizowania podstawowych zadań i wdraża-
nia w życie podjętych decyzji. 

Zaakcentowano, że NATO jest niezbędne 
dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Gwaran-
tuje ono spokój, wolność i dobrobyt. Jako sojusz 
będzie nadal wspólnie bronić sojuszniczego 
bezpieczeństwa, wartości i demokratycznego 
sposobu życia.

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

sojuszu. Także niezależne strategiczne siły 
nuklearne Wielkiej Brytanii i Francji mają 
własną odstraszającą rolę i przyczyniają się 
znacząco do ogólnego bezpieczeństwa NATO. 
Dodatkowo, potencjał odstraszania nuklear-
nego NATO opiera się na broni jądrowej roz-
mieszczonej w Europie. 

Ustalono, że NATO wraz z sojusznikami 
nadal będzie pracować nad zapobieganiem 
kryzysom i reagowaniem na nie. Zapewniono 

o utrzymaniu zasobów, zdolności, systemów 
szkolenia oraz dowodzenia i kontroli dotyczą-
cej rozmieszczenia oraz utrzymania wojskowego 
i cywilnego zarządzania kryzysowego, opera-
cji stabilizacyjnych i antyterrorystycznych. 

Sojusz potwierdził swoją politykę otwartych 
drzwi, zgodną z art. 10. Traktatu Północno-
atlantyckiego, jako wyraz podstawowych 
wartości oraz utrzymania stabilności euro-
atlantyckiej. Sojusznicy wyrazili opinię, że 
rozszerzenie NATO było i jest historycznym 
sukcesem. Wzmocniło ono sojusz, zapewniło 
bezpieczeństwo milionom obywateli Europy 
i przyczyniło się do pokoju i stabilności w ob-
szarze euroatlantyckim. Przypomniano, że 

Prezentacja w Madrycie dokumentu 
o powołaniu „Funduszu Innowacyjności” 

(NATO Innovation Fund)
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Oprócz weekendowego dnia otwartego, 
charakteryzując XXX MSPO można mówić 
także o dniu „minus jeden”. W poniedziałek, 
5 września, targi wizytował prezydent RP 
Andrzej Duda – od lat patron wydarzenia. Doszło 
wtedy do podpisania przez wicepremiera i mini-
stra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka jed-
nej z kluczowych umów z rodzimym przemysłem 
obronnym, dotyczącej nabycia dla Wojska Pol-
skiego dwóch kolejnych dywizjonowych modu-
łów artyleryjskich Regina (z łącznie 48 armato-
haubicami Krab). Kielce odwiedził również 
premier Mateusz Morawiecki. 

Od początku, czyli od 1993 roku, za rozwój 
i organizację imprezy odpowiada prezes 
zarządu Targi Kielce S.A. Andrzej Mochoń.

Prócz dominujących na targach ekspozycji 
(przemysłu i SZ RP), odbyły się także liczne 
seminaria oraz konferencje specjalistyczne. 
Amerykanie zaprezentowali sprzęt wojsk lądo-
wych (czołg M1A2 Abrams i wóz zabezpieczenia 
technicznego M88A2 z 4. Dywizji Piechoty, 
a także śmigłowiec AH-64D Longbow Apache) 
i po raz pierwszy wiropłaty US Marine Corps 
(AH-1Z Viper i UH-1Y Venom z grupy lotniczej 
uniwersalnego okrętu desantowego-doku 
USS „Kearsarge”). 

Wiatr znad morza
Naturalnie, na terenie kieleckiego centrum 

wystawienniczego propozycje dla morskiego 
rodzaju sił zbrojnych nie dominowały, co nie 
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Po dwóch latach ograniczeń pandemicznych, jubileuszowy XXX Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego w Kielcach przypomniał odwiedzającym atmosferę i obłożenie przestrzeni 

targowej znane sprzed 2020 roku. Najnowsza jego edycja miała szczególny charakter i dynamikę, 
która wynikała z decyzji podjętych przez polski resort obrony narodowej o kierunkach dokonywanych 

zakupów, ale również pojawienia się na rynku sektora militarnego dużych środków finansowych, 
bowiem ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca tego roku znacznie przyspieszyła modernizację 
techniczną Sił Zbrojnych RP. Nad salonem unosił się także swoisty duch wydarzeń mających 

miejsce na wschód od Polski, czyli agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Formalnie, XXX MSPO odbył się od 
6 do 9 września. To podkreślenie ma 
znaczenie, gdyż impreza znacznie 
wykraczała poza ten termin. Jej or-

ganizator (spółka Targi Kielce S.A.) zgroma-
dził 613 wystawców z 33 krajów świata, w tym 
312 firm polskich. Targi odwiedziło 60 delega-
cji z 39 państw (osiem szczebla ministerialnego). 
Łącznie na MSPO 2022 pojawiło się 19 tysięcy 
gości, a kolejne 10,5 tys. odwiedziło dodatkowy 
dzień otwarty (sobotę), kiedy to była dostępna 
ekspozycja zorganizowana głównie przez Siły 
Zbrojne RP (z blisko 200 jednostkami sprzętu 
wojskowego). Krajem wiodącym w tym roku 
była Turcja i jej przemysł, ale nie zabrakło też 
elementu artystycznego – zespołu „Mehter”. 

1. Prezentowany na stoisku model 
fregaty rakietowej „Arrowhead 140” 
(Type 31) wraz z różnymi wariantami 

wyposażenia oraz uzbrojenia. 
2. Na XXX MSPO tradycyjnie już 

pokazano modele pocisków NSM/JSM 
norweskiego koncernu Konsberg.

3. Ciekawostką był ukraiński „Neptun” – 
pogromca rosyjskiej „Moskwy”

XXX Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego w Kielcach
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znaczy, że nie były obecne. Uprawnionym 
wydaje się stwierdzenie, że jeden z produktów 
należał do grupy ciekawszych na XXX MSPO. 
Mowa o pokazanym na stoisku Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej zdalnie sterowanym okrętowym 
systemie uzbrojenia OSU-35K, oferowanym 
przez spółkę PIT-Radwar S.A. W jego skład 
wchodzą: automatyczna armata kal. 35 mm 
AM-35 (wykorzystująca armatę KDA produ-
kowaną przez HSW S.A. na licencji), zin-
tegrowana głowica obserwacyjno-śledząca 
(ZGS-35), blok systemu kierowania ogniem 
(BSKO) i rezerwowe stanowisko kierowania 
ogniem (RSKO). Zestaw jest przeznaczony do 
zwalczania celów powietrznych i nawodnych 
z wykorzystaniem amunicji programowalnej 
i podkalibrowej. Dzięki zmianom w kon-
strukcji i zastosowaniu włókien węglowych, 
w odróżnieniu od prototypowego rozwiązania 
(testowanego od 2016 roku na korwecie ZOP 
ORP „Kaszub”), najnowsza generacja systemu 
charakteryzuje się masą niższą o blisko tonę 
i wynosi 3300 kg. Sprzęt ten został zakon-
traktowany i zostanie zamontowany na jednost-
kach seryjnych, poczynając od drugiego 
egzemplarza niszczycieli min (ORP „Albatros”), 
a docelowo także na ORP „Kormoran”. Zgodnie 
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z dostępnymi informacjami, OSU-35K ma 
trafić również na pokłady projektowanych 
fregat rakietowych kryptonim „Miecznik”. 

Na stoisku PGZ, co naturalne z racji zaawan-
sowania prac projektowych fregat rakieto-
wych „Miecznik”, znalazło się także wiele 
innych elementów „okrętowych”. Wśród nich 
wyróżniał się model budowanych (również 
na potrzeby Royal Navy) fregat rakietowych 
(Type 31 Inspiration) opartych o projekt „Arrow-
head 140” firmy Babcock International. Model 
pokazywał wielowariantowość i mnogość do-
stępnych rozwiązań dla „Arrowhead 140”. 
Warto dodać, że podczas XXX MSPO pod-
pisano z brytyjską firmą dwie umowy. Pierwsza 
z nich dotyczyła wykonania projektu tech-
nicznego okrętów, druga natomiast transferu 
wiedzy i technologii. Z projektem „Miecznik” 
należy wiązać również pokazane w pobliżu 
modelu fregaty i armaty OSU-35K modele: 
anteny sonaru holowanego Thales CAPTAS 2, 
modułu pionowego startu przeznaczonego do 
pocisków rodziny CAMM oraz silnika diesla 
typu MTU 20V 8000. 

Na stoisku narodowym Turcji znalazło się 
miejsce także dla firmy STM, opracowującej 
i oferującej okręty oraz statki. W Kielcach poka-
zano, między innymi, modele: korwety rakie-
towej typu Ada (niedawno wodowano pierw-
szą jednostkę tego typu przeznaczoną dla 
Ukrainy, a wyróżnioną imieniem „Hetman 
Mazepa”) oraz małego okrętu podwodnego 
STM 500. Z kolei na stoisku norweskiej firmy 
Kongsberg, tradycyjnie pojawiły się modele 
pocisków NSM i JSM. Pośród ekspozycji Sił 
Zbrojnych RP można było znaleźć elementy 
Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowi-
cach, w tym samobieżną wyrzutnię pocisków 
MLV, przeznaczoną właśnie dla norweskich 
rakiet przeciwokrętowych NSM (Naval Strike 
Missile). Z obszaru uzbrojenia morskiego należy 
wspomnieć o domniemanym pogromcy krążow-
nika rakietowego „Moskwa” – opracowanym 
w KB Łucz ukraińskim pocisku przeciwokręto-
wym „Neptun”. Na uwagę zasługiwał także 
ponad 6-metrowy poduszkowiec PRC-650, 
proponowany przez Sieć Łukasiewicz – Instytut 
Lotnictwa, przede wszystkim dla służb pań-
stwowych i Wojska Polskiego. 

Oczywiście, marynarskie mundury można 
było spotkać na ekspozycji Sił Zbrojnych RP, 
gdzie prezentowały się służby związane (m.in.) 
z uzbrojeniem i sprzętem okrętowym oraz 
hydrografią, a także AMW i Muzeum MW.   

Główne atrakcje XXX MSPO
Skala imprezy, wielość oferty pokazywanej 

w halach i na terenie zewnętrznym, pozwala 
tylko na prezentację wybranych rozwiązań. 
Na każdym takim salonie są produkty, które 
przyciągają wzrok. Nie inaczej było na tego-
rocznej jego edycji, zacznijmy więc od 
subiektywnego zestawienia.

Wypatrywanym (i w końcu pokazanym 
publicznie) rozwiązaniem był powietrzny sys-
tem rozpoznawczy, kryptonim „Orlik”, zakon-
traktowany w formie ośmiu zestawów jeszcze 
w 2018 roku, w ramach konsorcjum zgrupo-
wanego wokół spółek Grupy PGZ. Jego 
główny element stanowi powietrzny bezzało-
gowiec PGZ-19RA, który znacznie się roz-
rósł od czasów pierwszej jego prezentacji. 
Wdrażany wkrótce model został wyposażony 
w głowicę optoelektroniczną Wescam MX-8, 
mierzy 3,95 m długości, a rozpiętość jego 
skrzydeł to 7,3 m. Maksymalna masa startowa 
statku powietrznego wynosi 150 kg, a pręd-
kość maksymalna oscyluje wokół 150 km/h. 
W Kielcach pokazano nie tylko sam bezzało-
gowiec, ale i (opartą o 15-stopowy kontener) 
naziemną stację kontroli oraz wykorzystujący 
10-metrowy maszt naziemny terminal danych 
czy przenośny terminal wideo. W skład sys-
temu wchodzić ma także (ważąca 5,5 tony) 
wyrzutnia startowa EWM-150. Prezentacja 
PGZ-19RA i zapewne wkrótce dostawy za-
mówionego sprzętu dla Sił Zbrojnych RP, 
pozwolą na ich wzmocnienie w bardzo ważnej 
kategorii sprzętowej, co widzimy choćby z prze-
kazów z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. 

Kołowe transportery opancerzone Rosomak 
były wprowadzane do linii od 2004 roku. Ich 
powszechność (ogółem wyprodukowano blisko 
900 egzemplarzy), upływający czas i kolejne 
lata służby, wymuszają podjęcie programu 
ich modernizacji w ramach MLU (Mid Life 
Upgrade). Taki demonstrator, uzbrojony w wieżę 
ZSSW-30, pokazała w Kielcach spółka Roso-
mak S.A. Wóz, oprócz odświeżenia wielu ele-
mentów, charakteryzuje się przedłużonym 
o 40 cm kadłubem, dzięki czemu powiększono 
kubaturę przedziału desantowego. Poprzez 
różne zabiegi (w tym poszerzenie pojazdu 
o kilkanaście centymetrów i zyskanie na wypor-
ności) maksymalna dopuszczalna masa ciągle 
zdolnego do pływania pojazdu została powięk-
szona o trzy tony (do 25,5 t). Proponowany 
pakiet MLU podzielono funkcjonalnie na 
trzy poziomy, w zależności od wymagań 
i oczekiwań wojskowego użytkownika. 

Kolejną propozycję wykorzystania podwozi 
po BWP-1 pokazały poznańskie Wojskowe 
Zakłady Motoryzacyjne. Spółka jest jedynym 
podmiotem poziomu przemysłowego tak kom-
pleksowo obsługującym polskie BWP-1. Na 
dobrze znanym z kolejnych edycji podwyższonym 
podwoziu demonstracyjnym, tym razem za-
budowano konfigurację zmodernizowanego 
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bojowego wozu rozpoznawczego BWR-1M. 
Jak wiadomo, firma przepracowała i wdraża do 
linii modyfikację (a faktycznie modernizację) 
wykorzystywanych w armii BWR-1S/1D. Takich 
pojazdów (posiadających: zintegrowane głowice 
optoelektroniczne ZIG-T-2R, radary rozpo-
znania pola walki SR Hawk, system obserwacji 
oparty o lornetkę wielofunkcyjną JIM LR, sys-
temy łączności zewnętrznej i wewnętrznej, 
czy systemy samoosłony SSP-1N Obra 3) były 
w Kielcach dwa egzemplarze – jeden zakłado-
wy, drugi z 18. Pułku Rozpoznawczego. 

W kategorii pojazdów opancerzonych 
warto zwrócić także uwagę na prezentację 
Warana 4x4 z Huty Stalowa Wola S.A. 
(klasyfikowanego jako średni transporter 
opancerzony), wykorzystującego podwozie 
Tatra Force T815-7. Pojazd obecnie został 
zamówiony w ramach programu na system 
poszukiwawczo-uderzeniowy Gladius. Na 
XXX MSPO spółka AMZ-Kutno zaprezen-
towała z kolei prototyp wozu rozpoznaw-
czego LOTR oraz jego drugi (zakładowy) eg-
zemplarz, znany pod kryptonimem Bóbr 3. 
Firma z Kutna pokazała także nową odsłonę 
swoich pojazdów opancerzonych – lekki 
transporter Tur VII 4x4 w wersji medycznej. 
Maksymalna dopuszczalna masa wozu wyno-
sić ma 12 ton, a jego napęd stanowi silnik 
o mocy 285 KM. Pojazd charakteryzuje się dłu-
gością 6060 mm, szerokością 2500 mm i wyso-
kością 2300 mm. Ochrona balistyczna Tura VII, 
to poziom 1 (według Stanag 4569), a przeciw-
minowa – poziom 3a. Oczywiście, prócz po-
kazanej wersji medycznej, są proponowane 
także inne jego odmiany specjalistyczne, w 
tym: rozpoznawcza, patrolowa i eskortowa. 

Sporą ciekawostką był pancerz reaktywny 
Pangolin, opracowany przez Wojskowy Instytut 
Techniczny Uzbrojenia, przeznaczony głównie 
dla czołgów podstawowych. Kasety ERA mogą 
być różnych rozmiarów i gabarytów, w zależności 
od wymagań w zakresie osłony nosiciela. Moduł 
wewnętrzny będzie konfigurowany również 
wariantowo, wykorzystując różne materiały 

Bomba jest lekka, o masie całkowitej 4 kg, 
wyposażona w kilogramowe głowice bojowe 
w trzech wersjach: odłamkowej, kumulacyjnej 
(przebijalność 400 mm RHA) i termobarycznej. 
Pocisk wykonany został z kompozytów i nie 
posiada własnego napędu. Szakal I charakte-
ryzuje się długością 0,84 m, średnicą 0,11 m oraz 
maksymalnym zasięgiem 1000 m (przy star-
cie z wysokości 1000 m).

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych po-
kazał system uzbrojenia kierowanego krypto-
nim Lancet, przeznaczony dla różnych typów 
śmigłowców (zaprezentowany na przykładzie 
W-3 Sokół). Obejmuje on zintegrowane roz-
wiązanie, łączące (w wersji podstawowej) 
moduły: planowania misji, nawigacyjny, wy-
krywania i śledzenia, współpracy ze środkami 
zewnętrznymi (np. bezzałogowcami), zarzą-
dzania podwieszeniami oraz zarządzania 
i kierowania uzbrojeniem. W ramach modułu 
podwieszania uzbrojenia zakłada się użycie 
np.: ppk Moskit lub Pirat, pocisków rakieto-
wych kal. 70 mm, pocisków powietrze – po-
wietrze Piorun-L oraz nawet pokładowych 
bezzałogowców. Inne rozwiązanie z ITWL to 
JET-2LM – powstały na bazie wykorzysty-
wanego w SZ RP celu powietrznego. Ten od-
rzutowy statek powietrzny otrzymał głowicę 
elektrooptyczną i bojową GX-3 o masie 

21 kg. Pozwala to na precyzyjną eliminację 
celu w zasięgu lotu do 70 km. Maksymalna 
masa startowa JET-2LM to 120 kg. Jego 
start odbywa się z wykorzystaniem przyspie-
szacza rakietowego. Prędkość maksymalna 
bezzałogowca ma wynosić 430 km/h na 
wysokości 100 m. Maszyna może wyko-
nywać zadania typu kamikadze, ale i być 
zastosowana jako wabik dla aktywacji 
wrogiego systemu obrony powietrznej, 
a tego rodzaju sytuacje obserwujemy 

choćby w konflikcie za wschodnią granicą 
Polski. 

Znana z robotów Sieć Łukasiewicz-PIAP 
zaprezentowała (opracowaną we współpracy 
z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryj-
nej) mobilną, kierowaną minę przeciwpancerną 
KMP/M. W jej skład wchodzą: czterokołowa 
mobilna platforma, kierowana mina przeciw-

wybuchowe. W materiałach targowych WITU 
jest mowa o przynajmniej dwóch rodzajach 
kaset (w wariancie lżejszym o wymiarach 
150 mm x 150 mm x 52 mm, a w cięższym róż-
niącym się grubością – 92 mm). Kostki będą 
miały (odpowiednio) masę 4000 g i 5800 g (masa 

materiału wybuchowego – 750 g i 1500 g). Pan-
cerz przeszedł próby statyczne, które miały 
wykazać, że strumień kumulacyjny pocisku 
BK-14 poddany działaniu kasety jest zdolny 
przebić już tylko 130 mm (wariant lżejszy kaset) 
lub 90 mm (wariant cięższy) pancerza zasad-
niczego. Pangolin to efekt mającej już kilka 
dekad specjalizacji WITU w pancerzach kla-
sy ERA, w rodzinie ERAWA zastosowanej 
choćby w PT-91 Twardy. Nowa osłona jest 
propozycją dla Sił Zbrojnych RP, z myślą 
również o nowych nabytkach w kategorii 
czołgów podstawowych. 

Ponadto, WITU (wespół z: FlyFocus, Kestrel 
Aeronautics i Visaviation), pokazał także bombę 
kierowaną Szakal I, wyposażoną w system na-
prowadzania i detekcji celu z użyciem odbitej 
wiązki lasera i obrazu kamery termowizyjnej. 

Stoisko „Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Lotnictwa” i rzeczywiste, jedno 

z nielicznych w Kielcach „okrętowe” 
rozwiązanie – poduszkowiec PRC-650

Na salonie zauważalne były rozwiązania 
proponowane dla programu fregat 
rakietowych „Miecznik”. Na zdjęciu 

model sonaru Thales CAPTAS-2
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pancerna, czujnik termalny, zespół zapalnika 
oraz ręczny panel sterowania. Zasięg rażenia 
głowicy tego środka walki sięga do 80 m, z kolei 
zasięg wykrywania obiektów do 200 m. Warto 
również wspomnieć o współpracy PIAP 
z firmą Jakusz i powstałym specjalistycznym 
pojeździe inżynieryjno-saperskim, wykorzy-
stującym jako nośnik Jelcz 442.32 4x4. Wóz 
wyposażony został w pojemnik przeciw-
wybuchowy, odporny na detonację 10 kg ma-
teriału wybuchowego. Posiada także moduł 
z rampą rozładunkową do przewożenia robota 
pirotechnicznego (np. PIAP Patrol).

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej 
i Samochodowej (wespół ze: Stekop S.A., 
Auto Podlasie i APSolutions) pochwalił się 
opcjonalnie bezzałogowym pojazdem aero-
mobilnym TAERO. Wóz ten porusza się po 
drogach publicznych z kierowcą, ale w strefie 
wykonywania zadania może być przekonfi-
gurowany w tryb bezzałogowy. W tym celu 
wyposażony został w Centralny System Stero-
wania Pojazdem z: niezbędną infrastrukturą 
informatyczną, systemem nawigacji GPS 
(wspomaganym przez jednostkę inercyjną) 
oraz sensorami monitorowania otoczenia. 
TAERO otrzymał system wizyjny z: kamerą 
termowizyjną, kamerą dzienną i kamerami 
obwodowymi. Zasięg łączności radiowej 
(z szyfrowaną transmisją) przy jeździe bez-
załogowej ma wynosić 5 km. Warto dodać, 
że masa własna tego samochodu to 2800 kg, 
a ładowność 1000 kg. 

Powrócił także pomysł znany z polskich 
ekspedycyjnych Rosomaków – mowa o lekkich 
osłonach siatkowych. Takie rozwiązanie, 
właśnie na transporterze tego typu, pokazała 
spółka Lubawa. Osłona jest dedykowana do 
ochrony pojazdów przed skutkami trafień 
przeciwpancernych pocisków kumulacyjnych 

wystrzelonych z granatników. System składa 
się z pojedynczych modułów siatki, które są 
wykonane z lekkiej ramy, linek wytrzymałych 
na rozciąganie oraz elementów metalowych 
w miejscach łączenia linek. Przy wielko-
powierzchniowych, dodatkowych osłonach, 
duże znaczenie ma efektywność, ale i niska 
masa – w przypadku rozwiązania z Lubawy 
wynosić ma 4,75 kg/m2. Oczywiście, waga panelu 
uzależniona jest od rozmiarów oraz kształtu 
obiektu. Warto dodać, że na stoisku Lubawy 
pokazano także Indywidualny Ekran Masku-
jący (IEM), przeznaczony dla pojedynczego żoł-
nierza. Powierzchnia każdego IEM, to blisko 
4,5 m2. Zestaw umożliwia maskowanie wizualne 
użytkownika w pasmie termowizyjnym i nokto-
wizyjnym, zabezpiecza także przed warunkami 
atmosferycznymi.  

W dobie poszukiwania narzędzi do skutecz-
nego zabezpieczenia granic państwowych (także 
do prowadzenia działań rozpoznawczych) warto 
wspomnieć o ultralekkim odrzutowcu Flaris 
LAR 1 firmy Metal Master (o długości 8,32 m 
i rozpiętości 8,68 m). Otrzymał on kroplową 
kabinę dla pięciu osób i może prowadzić 

działania patrolowe oraz rozpoznawcze w czasie 
do sześciu godzin (masa wyposażenia do 400 kg, 
w tym: głowica optoelektroniczna, radar ob-
serwacji bocznej, systemy WRE). 

Nagrody i wyróżnienia
Kielecki salon ma wieloletnią tradycję hono-

rowania najlepszych produktów i rozwiązań 
prezentowanych przez sektor obronny. Do 
szczególnie prestiżowych należy nagroda przy-
znawana przez prezydenta RP. Rozpoznawalne 
w branży są „Defendery”, przyznawane przez 
radę programową i komisję konkursową. 

Tegoroczna Nagroda Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej została przyznana PIT-
-Radwar S.A. (lider) oraz AM Technologies 
Sp. z o.o. Sp. k. i Politechnice Warszawskiej 
za System Pasywnej Lokacji.

Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony 
Narodowej trafiło do Remontowa Shipbuil-
ding S.A. (lider) oraz Ośrodka Badawczo-Ro-
zwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. 
i PGZ Stocznia Wojenna za niszczyciel min 
projektu 258 – ORP „Albatros”.

Wyróżnienie Specjalne Rady Programowej 
otrzymała Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 
za system wykrywania botów w sieci kom-
puterowej BotTROP.

*    *    *
Wyznacznikiem znacznej atrakcyjności 

XXX MSPO były podpisane w jego trakcie 
umowy, których liczba była w tym roku wręcz 
„ponadnormatywna”. Wartych podkreślenia 
jest kilka dużych (jak na polskie uwarun-
kowania) kontraktów. Podpisy złożono rów-
nież na porozumieniach o współpracy.

PGZ podpisała takie memoranda partnerskie 
z Hyundai Rotem oraz Hanwha Defense, które 
mają być krokiem w budowie polskich zdol-
ności przemysłowych na kanwie umów wy-
konawczych podpisanych wcześniej z Koreą 
Południową przez resort obrony narodowej.

Pionierskie często rozwiązania pokazało 
w Kielcach szkolnictwo wojskowe, w tym 

Akademia MW. Jednym z nich był 
„Neogobius” – nawodny bezzałogowiec

W Kielcach obecne było także Biuro 
Hydrograficzne MW (na zdjęciu nawodny 

pojazd autonomiczny Z-Boat 1800).

Niewątpliwa morska gwiazda 
XXX MSPO – okrętowy system uzbrojenia 
OSU-35K, który wkrótce trafi na pokłady 

niszczycieli min typu „Kormoran II”
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wzięły udział w 1162 patrolach oraz stoczyły 
665 walk z przeciwnikiem. W walce poległo 
404 marynarzy, a rannych zostało 191. Za 
czyny bojowe przyznano: 51 Krzyży Virtuti 
Militari, 1052 Krzyże Walecznych, 68 Krzyży 
Zasługi z Mieczami. Polscy marynarze ode-
brali także 83 odznaczenia brytyjskie oraz 
15 odznaczeń francuskich. Służyli z odda-
niem i odwagą na morzach i oceanach ramię 
w ramię z aliantami. To są marynarskie dokona-
nia i tradycje, o których mówił w okresie między-
wojennym wiceadm. Kazimierz Porębski.

Kiedy umilkły armaty 
Po 1945 roku nastąpiło powolne odtwarzanie 

polskiej floty wojennej w nowej sytuacji politycz-
nej, kiedy Polska znalazła się w tzw. strefie 
wpływów b. ZSRR. Część okrętów zostało 
przejętych w ramach reparacji wojennych. Do 
kraju wróciły z baz angielskich okręty walczące 
pod biało-czerwoną banderą: niszczyciele 
ORP „Byskawica” (1947 r.) i ORP „Burza”  
(1951 r.) oraz żaglowiec szkolny ORP „Iskra” 
(1948 r.), a po nim okręt podwodny ORP „Wilk” 
(1952 r.). Z internowania w Szwecji powróciły 

J A K A  P R Z Y S Z Ł O Ś Ć  P O L S K I E J  F L O T Y  W O J E N N E J ?

uciekł z estońskiego Tallina i 14 października 
wszedł do bazy morskiej Firth of Forth 
w Wielkiej Brytanii. Część marynarzy z Flotylli 
Rzecznej MW w Pińsku przeszła, po zatopie-
niu jednostek 20 września, do oddziałów 
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Warto podkreślić, że wtedy, nieco 
ponad 20 lat po odzyskaniu 
niepodległości, Polska posia-
dała: cztery niszczyciele, pięć 

okrętów podwodnych, stawiacz min, sześć 
trałowców, dwie kanonierki, torpedowiec, 
a także wodnosamoloty Morskiego Dy-
wizjonu Lotniczego w Pucku. Wygląda na 
dużo, jak na zabezpieczenie liczącej 
147 km linii brzegowej, otrzymanej 
w wyniku postanowień Traktatu Wersal-
skiego. Trzeba sobie zadać pytanie, jaki 
to musiał być wysiłek narodu i rządu 
polskiego, żeby wybudować tyle okrę-
tów, na dodatek w zagranicznych stocz-
niach? To, czy okręty spełniły pokładane 
w nich nadzieje – czyli zostały zbudo-
wane pod konkretne zadania, czy też
w wyniku nieporozumień polityków zbudo-
wano takie, jaka była wizja niektórych z nich, 
to inna sprawa. Tak na marginesie warto jedynie 
przypomnieć, że na początku II wojny świato-
wej to Marynarka Wojenna trwała najdłużej, 
podczas gdy na przykład Naczelny Wódz 
marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz prze-
kroczył ze sztabem 17 września 1939 roku 
granicę Rumunii (w nocy z 17/18 września 
1939 roku okręt podwodny ORP „Orzeł” 

Przedwojenna Liga Morska i Kolonialna była (m.in.) inicjatorem obchodów Dni Morza, które 
świętowano co roku pod innym hasłem: „Twórzmy podstawy finansowe dla rozwoju sił zbrojnych 
na morzu” (1934 r.); „Budujemy okręty we własnej stoczni” (1935 r.); „Musimy Polskę dozbroić na 
morzu” (1936 r.); „Chcemy silnej floty wojennej i kolonii. Płucami Polski – Śląsk, Gdynia i Gdańsk, 
puklerzem – okręty Rzeczypospolitej” (1937 r.); „Żądamy upowszechnienia świadczeń na 
rozbudowę floty wojennej” (1938 r.) oraz „Nie damy się odepchnąć od Bałtyku” (1939 r.). 
To ostatnie ligowe hasło stanowiło zapowiedź wybuchu II wojny światowej. 

Ciągłość, cierpliwość 
i tradycja raz jeszcze

gen. bryg. Franciszka Kleeberga i do Korpusu 
Obrony Pogranicza gen. bryg. Wilhelma 
Orlik-Rückemanna).

Bilans wojenny polskiej Marynarki Wojen-
nej przedstawia się następująco: okręty z ich 
załogami przebyły łącznie 1213 tys. mil mor-
skich, 787 razy eskortowały konwoje morskie, 

Niszczyciel ORP „Grom”, bliźniak 
„Błyskawicy”, w 1937 roku

CZĘŚĆ 2

w 1945 r. trzy okręty podwodne: ORP „Ryś”, 
ORP „Sęp” i ORP „Żbik”, a także należący do 
przedwojennej Straży Granicznej kuter „Batory”, 
zmobilizowany na czas wojny – wsławiony 
brawurową ucieczką z portu helskiego w noc 

poprzedzającą poddanie się Rejonu 
Umocnionego Hel 2 października 
1939 r. (trwał w walce dłużej niż 
Warszawa i Modlin). Później, już 
w ramach b. Układu Warszawskiego  
(od 1955 r. do 1991 r.), ówczesne siły 
morskie zasilały okręty zbudowane 
w Związku Radzieckim oraz przez 
rodzimy przemysł stoczniowy. 

Jak na tamte czasy, w skład floty 
wchodziły jednostki w miarę nowe 
oraz (według standardów Układu 
Warszawskiego) nowoczesne. W porcie 

wojennym na Oksywiu cumowały (m.in.) małe 
okręty rakietowe, a części okrętów podwodnych 
nadano nazwy ich wojennych poprzedników. 
W Świnoujściu bazowały okręty desantowe 
i trałowce bazowe, a w Kołobrzegu kutry ZOP. 
Port wojenny w Helu był bazą dla trałowców 
bazowych i ścigaczy ZOP. Gros tych okrętów 
zbudowano w polskich stoczniach (okręty 
desantowe, ścigacze i kutry ZOP oraz niektóre 
typy trałowców). Należy pamiętać również 
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o innych klasach okrętów (ratowniczych, roz-
poznawczych i hydrograficznych). Okrętem 
flagowym był wówczas niszczyciel rakietowy 
ORP „Warszawa” proj. 61MP (NATO: mod. 
Kashin) – ostatni okręt tej klasy w polskiej MW, 
wycofany ze służby w 2003 r. 

Dziś już wiemy, jakie były plany użycia 
tych sił. Nie jest tajemnicą, że wraz z wojskami 
Układu Warszawskiego miano zdobywać 
Bornholm i Półwysep Jutlandzki, żeby umoż-
liwić wyjście na Atlantyk przez cieśniny: 
Sund, Wielki Bełt i Kattegat. 

Te groźne i nierealistyczne zamiary pokrzy-
żowały zmiany geopolityczne po rozpadzie 
tzw. bloku wschodniego i ostatecznym roz-
wiązaniu (w lipcu 1991 r.) Układu Warszaw-
skiego. Rzeczypospolita Polska wstąpiła na 
historyczną drogę prowadzącą do członkostwa 
w NATO (1999 r.) oraz wejścia do Unii Europej-
skiej (2004 r.). 

W narodowym i sojuszniczym
systemie obronnym
W trakcie analizy materiałów źródłowych 

można napotkać istotne i wiele mówiące zdanie, 
które cytując, warto przypomnieć, że – Nad-
morskie położenie Polski stanowi dobro naro-
dowe o strategicznym znaczeniu dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego, bezpieczeństwa 
narodowego oraz pozycji kraju w regionie 
Morza Bałtyckiego, wśród państw europej-
skich i na świecie. 

Nasze położenie nad Bałtykiem umożliwia 
rozwój transportu morskiego, portów, prze-
mysłu, rybołówstwa i turystyki. Pozwala na 
poszukiwanie i wydobywanie surowców natural-
nych z dna morskiego. Stanowi źródło pracy dla 
mieszkańców obszarów nadmorskich oraz sprzyja 
wymianie towarowej i kulturalnej w regionie. 
Wykorzystując swoje nadmorskie położenie, 
Polska może aktywnie uczestniczyć zarówno 
w kształtowaniu norm prawa morskiego, jak 
i czuwaniu nad ich przestrzeganiem.

Ze względu na zagrożenia XXI wieku (ter-
roryzm morski, piractwo, nielegalne migracje 
ludności, handel bronią i narkotykami) obszary 
morskie państwa muszą podlegać szczególnej 
ochronie w kontekście bezpieczeństwa obywa-
teli i bezpieczeństwa regionalnego. Narzędziem 
służącym do zapewnienia bezpieczeństwa 
obszarów morskich oraz realizacji interesów 
podmiotu prawa międzynarodowego na morzu 

(państwa, sojuszu, organizacji, koalicji) są siły 
morskie, których jedną z części składowych 
jest Marynarka Wojenna.

Dostępna literatura i postanowienia doku-
mentów (ustaw, uchwał, doktryn, strategii, 
programów operacyjnych oraz wypowiedzi 
znawców tematu) wskazują, że wokół Marynarki 
Wojennej zawsze rodziły się kontrowersje. 
O tym, że były kłótnie na temat floty kaper-
skiej, wspomniane swary w II Rzeczypospolitej, 
a obecnie jesteśmy na etapie kształtowania 
przyszłej Marynarki Wojennej i dookreślania 
jej roli w systemie bezpieczeństwa państwa, 
analizując (m.in.) przebieg wojny na Ukrainie, 
to już wiemy. W tym względzie zachowujemy 
ową „ciągłość”, tak mocno podkreślaną przez 
wiceadm. Kazimierza Porębskiego. Szukamy 
najbardziej rzetelnej odpowiedzi na pytanie, 
czy i jaka flota wojenna jest obecnie potrzebna 
Polsce, a jeśli tak – to jakimi siłami powinna 
ona dysponować (okręty, pomocnicze jednostki 
pływające, lotnictwo morskie oraz jednostki 
brzegowe)? 

Co mówią na ten temat dokumenty? Za-
cznijmy od dokumentu zasadniczego, jakim 
jest Konstytucja RP, zgodnie z którą – (...) Siły 
Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, służą ochronie 
niepodległości państwa i niepodzielności jego 
terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa 
i nienaruszalności jego granic. 

W „Doktrynie obronnej Rzeczypospolitej 
Polskiej” z 1990 roku czytamy, że Marynarka 
Wojenna jest jednym z trzech rodzajów sił 
zbrojnych występujących w Wojsku Polskim 
i – (...) jest przygotowana do udziału w opera-
cjach obronnych na Morzu Bałtyckim, szczegól-
nie do ochrony i obrony polskiego obszaru 
morskiego, a także wspierania wojsk lądo-
wych w obronie wybrzeża morskiego Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Zdolność bojową sił 
Marynarki Wojennej należy zapewniać przez 
wyposażanie jej w niezbędne jednostki pływa-
jące o charakterze obronnym oraz odpowied-
nie szkolenie. Dokument opowiadał się za 
ograniczeniem budżetów wojskowych oraz 
odpowiednim zmniejszeniem liczebności sił 
zbrojnych i nadaniem im obronnego charakteru. 
Należy podkreślić, że w tamtym okresie (lata 
1990-1991) Polska wydzieliła dwa okręty do 
udziału w misji humanitarnej na Zatoce Per-
skiej, w ramach operacji „Pustynna Burza” 
(ORP „Wodnik” – okręt szpitalny i ORP „Piast” – 
okręt ratowniczy). Przyniosło to wówczas dużą 
korzyść polityczną, a w perspektywie później-
szego wstąpienia do NATO, także militarną. 
Pokłosiem zapisów przytoczonej doktryny 
było (m.in.) rozformowanie 7. Łużyckiej Bry-
gady Obrony Wybrzeża i wycofanie okrętów 
desantowych ze Świnoujścia.

 Zgodnie z „Ustawą o obronie Ojczyzny” 
z 11 marca 2022 roku, w skład sił zbrojnych, 
jako jeden z ich pięciu rodzajów, wchodzi 
Marynarka Wojenna. Jednym z jej zadań jest 
(m.in.) obrona interesów państwa na polskich 
obszarach morskich (morskie wody wewnętrzne, 
morze terytorialne, strefa przyległa, wyłączna 
strefa ekonomiczna). Po wejściu Polski do 
NATO (12 marca 1999 roku), uwzględniając 
treści „Koncepcji Strategicznej NATO” oraz 
„Strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 
Polskiej” w Ministerstwie Obrony Narodowej 
opracowano „Strategię obronności Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, w której Marynarka Wojen-
na została przeznaczona – (…) do obrony 
morskiej granicy państwa i stref odpowiedzial-
ności sojuszniczej, ochrony żeglugi i interesów 
gospodarczych Polski na akwenach morskich 
oraz obrony wybrzeża przy współdziałaniu 
z innymi rodzajami sił zbrojnych. (…) Zgodnie 
ze zobowiązaniami sojuszniczymi Marynarka 
Wojenna wydziela część swoich sił do realiza-
cji zadań sojuszniczych, zarówno w strefie 
Morza Bałtyckiego, jak i poza nią. 

W tym miejscu nie można zapomnieć 
o działaniach okrętu dowodzenia siłami obrony 
przeciwminowej i wsparcia logistycznego 
ORP „Kadm. X. Czernicki” ze składu 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu na Zatoce Per-
skiej w latach 2002-2003 – w ramach operacji 
sojuszniczych pod kryptonimem „Enduring 
Freedom” i „Iraqi Freedom”. 

Okręt dowodzenia siłami obrony 
przeciwminowej i zabezpieczenia 

logistycznego ORP „Kadm. X. Czernicki”

kmdr rez. dr Kazimierz Pulkowski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Prezydent RP Ignacy Mościcki oraz 
dowódca Floty kadm. Józef Unrug
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W manewrach uczestniczyło ponad 
1500 marynarzy oraz żołnierzy 
innych rodzajów wojsk, a także  
blisko 20 jednostek, w tym: 

fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” 
(273), korweta patrolowa ORP „Ślązak” (241), 
mały okręt rakietowy ORP „Orkan” (421), 
okręt transportowo-minowy ORP „Toruń” 
(825), zbiornikowiec paliwowy ORP „Bałtyk” 
(Z-1), niszczyciel min ORP „Kormoran” (601), 
trałowiec bazowy ORP „Wigry” (644), okręty 
ratownicze ORP „Lech” (282) i ORP „Maćko” 
(R-15) oraz pomocnicze jednostki pływające. 
Polskie siły okrętowe były wspierane przez 
litewski stawiacz min LNS „Jotvingis” (N42) 
oraz łotewski okręt hydrograficzny LVNS 
„Varonis” (A90). Okręty operowały w pasie 
wód terytorialnych oraz na akwenach połu-
dniowego Morza Bałtyckiego. 

Działania prowadziliśmy wzdłuż całego 
polskiego wybrzeża aż do wód litewskich – 
podkreślił kmdr Aleksander Urbanowicz 
z Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 
Komponentu Morskiego w Gdyni. Kwestią 
kluczową było zachowanie kontroli nad linią 
komunikacyjną od Świnoujścia, przez Gdynię 
i Gdańsk, aż po Kłajpedę.

Scenariusze epizodów ćwiczenia, odzwier-
ciedlające szerokie spektrum zagrożeń na 

morzu, podzielono na dwie fazy – kryzysu 
oraz działań wojennych. Zadania z zakresu 
zgrywania sił obejmowały m.in.: strzelania 
artyleryjskie, odpieranie ataków asymetrycz-
nych oraz załadunek i rozładunek techniki 
wojskowej. Początkowo siły integrowano na 
poziomie dywizjonów i flotylli, później nastąpił 
etap przekazywania ich pod rozkazy COM-
-DKM. Dowodzenie nad wydzielonym kom-
ponentem morskim przejął dowódca COM-
-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski.

Przećwiczyliśmy cały przekrój scenariuszy – 
od czasu pokoju, przez fazę kryzysu, aż po 
otwarty konflikt. Celem działania w fazie 
kryzysu jest niedopuszczenie do wybuchu 
konfliktu. Działania fazy wojennej, mimo że 
bardziej niebezpieczne, są prostsze ze względu 
na ściśle określone procedury postępowania – 

Na wodach południowego Bałtyku odbyły się – 16-23 września – największe i najważniejsze 
tegoroczne ćwiczenia polskiej Marynarki Wojennej pod kryptonimem „Rekin-22”. Ich celem 
było sprawdzenie gotowości sił morskiego rodzaju sił zbrojnych do osłony kluczowych szlaków 
komunikacyjnych oraz kontroli bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury morskiej.

Bałtyk pod nadzorem
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KRYPTONIM „REKIN-22” 

podkreślił kmdr Urbanowicz. W praktyce, 
trudniejsze jest niedoprowadzenie do eskalacji 
konfliktu. Należy wtedy zachować szczególną 
ostrożność, zwłaszcza jeżeli w danej sytuacji 
pojawiają się „aktorzy” o niejasnych inten-
cjach czy też działający pod tzw. „fałszywą 
banderą” (ang. false flag operations).

Głównym celem ćwiczenia „Rekin-22” była 
ochrona morskich szlaków komunikacyjnych. 
Poszczególne epizody tej fazy manewrów 
obejmowały m.in.: osłonę strategicznego 
transportu morskiego, prowadzenie działań 
przeciwminowych (umożliwiających bez-
pieczne przejście jednostek przez zaminowane 
akweny) oraz przeciwdziałanie blokadzie 
państwa od strony morza (w celu zapewnienia 
swobodnego przepływu towarów na Bałtyku). 
Istotnym epizodem ćwiczenia był wspomniany 
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przewóz techniki wojskowej. W rolę jednostki 
o dużej wartości (HVU – High Value Unit) wcie-
lił się okręt transportowo-minowy ORP „Toruń”, 
przenoszący na pokładzie moduł bojowy Mor-
skiej Jednostki Rakietowej.

Dużą uwagę poświęciliśmy uzupełnianiu sił 
w oparciu o możliwości inne niż porty morskie, 
stąd mocno rozbudowany element prowadzenia 
zaopatrzenia z nieprzygotowanego brzegu – 
wyjaśnił kmdr Urbanowicz. Dodatkowo, przy 
wsparciu Morskiej Jednostki Rakietowej, spraw-
dziliśmy warianty obrony naszych portów – na 
przykład przez zaminowanie podejść do nich.

Załogi ćwiczących jednostek trenowały 
także m.in.: walkę o żywotność okrętu, wzajem-
ne udzielanie pomocy w usuwaniu uszkodzeń 
i awarii oraz prowadzenie działań w wypadku 
użycia niebezpiecznych substancji chemicznych, 
jak również ewakuację rannych i odtwarzanie 
gotowości bojowej w portach.

Podobnie jak w wypadku ćwiczeń morskich 
z cyklu „Solidarna Belona”, istotny nacisk 
położono na kooperację między podmiotami 
wojskowymi i niemilitarnymi. 

TRON), utworzonego przez kraje bałtyckie. 
Zaangażowane były również: Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa, urzędy morskie 
oraz bosmanaty i kapitanaty portów. 

W ramach manewrów „Rekin-22” odbyły 
się ćwiczenia związków taktycznych MW – 
3. Flotylli Okrętów w Gdyni pk. „Ostrobok-22” 
i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu 
pk. „Wargacz-22”.

Ćwiczenia sił polskiej Marynarki Wojennej 
przeprowadzono według procedur obowiązu-
jących w NATO. Wymiana informacji odbywała 
się wyłącznie w języku angielskim. Manewry 
zaplanowano i przeprowadzono w oparciu 
o natowską koncepcję dowodzenia i podziału 
obowiązków. Funkcję tzw. Force Provider'a, 
czyli dostarczyciela sił, pełniły: 3. Flotylla 
Okrętów, 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, a także 
Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej 
i marynarki wojenne państw bałtyckich. Z kolei 
rolę Force User'a (tzw. użytkownika sił), do-
wodzącego wydzielonymi siłami w ramach 
operacji połączonych, pełniło Centrum Ope-
racji Morskich-Dowództwo Komponentu 
Morskiego. Przekazanie dowodzenia i kierowa-
nia wydzielonymi siłami odbyło się w postaci 
depesz TOA (ang. Transfer of Authority). 

Według założeń COM-DKM, ćwiczenia 
pk. „Rekin” będą wydarzeniem cyklicznym, 
umożliwiającym głębszą integrację nie tylko 
w ramach polskiej Marynarki Wojennej, ale 
także w kontekście współpracy z podmiotami 
cywilnymi i flotami sojuszniczymi.

Ważne jest uświadamianie naszemu 
społeczeństwu, że Rzeczpospolita 
Polska jest państwem morskim. 

W dzisiejszych czasach bez sprawnej 
Marynarki Wojennej, bez wyszkolonej 

i oddanej służbie kadry, nasze 
bezpieczeństwo – nie tylko blisko baz 

morskich, ale także na otwartym morzu – 
może być poważnie zagrożone – 

podkreślił kmdr Aleksander Urbanowicz. 
Manewry służą demonstracji siły NATO 

na Morzu Bałtyckim, a poprzez 
prezentację naszego potencjału 

militarnego, działają odstraszająco. 
Każde tego typu ćwiczenia, każda nasza 
obecność na morzu jest sygnałem dla 

potencjalnego przeciwnika, że jesteśmy 
gotowi w razie potrzeby podnieść 

rzuconą nam rękawicę.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Działania na morzu były wspierane przez 
wydzielone siły jednostek Sił Powietrznych 
oraz Brygady Lotnictwa MW – samoloty wielo-
zadaniowe F-16, samoloty patrolowe M28B 
1R Bryza oraz śmigłowce Kaman SH-2G Super 
Seasprite, W-3WARM i Mi-14PŁ/R. W ćwi-
czeniu wzięły udział również specjalistyczne 
jednostki brzegowe, takie jak: 6. Ośrodek 
Radioelektroniczny, Batalion Dowodzenia MW, 
8. i 43. Batalion Saperów oraz 8. i 9. Dywi-
zjon Przeciwlotniczy. Do akcji wszedł także 
wydzielony pododdział Wojsk Specjalnych. 
Wart podkreślenia jest udział dwóch okrętów 
ze składu Baltic Naval Squadron (BAL-
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sprawiły mi wielką satysfakcję. Pozostawiacie 
w 15. Grupie Lotnictwa Obrony Wybrzeża 
wielu przyjaciół.

Pożegnanie polskiego dywizjonu na Tiree 
tak wspominał kpt. obs. Zbigniew Gałczyński – 
Odlot wyznaczono na godzinę 17-tą. Serdeczne 
uściski dłoni w kasynie z angielskimi kolegami, 
których opuszczaliśmy, wizyta w pokoju operacyj-
nym, gdzie dostaliśmy trasę lotu i autobus za-
wiózł nas na lotnisko. Tu jednak czekała nas 
niespodzianka. Na skrawku plaży porosłej 
częściowo trawą, gdzie stały Wellingtony, gra 
wspaniała orkiestra Coastal Command z Anglii, 
a wszyscy oficerowie angielscy stacji czekają, 
aby nas tu pożegnać. Trudno opisać nasze 
wzruszenie i radość oraz wdzięczność za tak 
wspaniale zorganizowane pożegnanie nas. 
Wiedzieliśmy, że wszystko to zostało zaaran-
żowane przez wielkiego naszego przyjaciela 
płk. Tuttle, który za kilka chwil przybył osobiście, 
aby każdemu z personelu latającego rękę 

Po wodowaniu na skutek awarii silników Wellingtona IC (DV781) – 31 maja 1942 roku – jego 
załoga (w składzie: dowódca chor. pil. Edward Joński, sierż. pil. Leopold Matjaszek, ppor. obs. 
Wacław Waltera, sierż. radiooperator Ryszard Gemsa, chor. strz. Marian Piekarski i sierż. strz. 
Ludwik Jabłoński) ewakuowała się do dinghy. Na szczęście, zdarzenie zostało zaobserwowane 
z pokładu Wellingtona sierż. pil. Antoniego Kosturkiewicza (HF836). Na poszukiwanie rozbitków 
wystartował Wellington IC z 304. Dywizjonu Lotnictwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command)
oraz trzy Hudsony z brytyjskiego 224. Dywizjonu Bombowego RAF. Po kilku godzinach 
zziębniętą załogę przyjął na swój pokład brytyjski niszczyciel HMS „Boadicea”. 

We wspomnieniach z czasów 
wojny ppor. obs. Wacław 
Waltera napisał, że pneumatycz-
na tratwa dinghy była wyposa-

żona w: 3 alarmowe rakiety, parę wioseł, apteczkę 
pierwszej pomocy, pompkę ręczną i półlitrową 
butelkę rumu. Ponadto, nabierała masę wody 
ze wzburzonego morza, którą musieli wyle-
wać własnymi butami – Samoloty Hudson 
widzieliśmy, ale ich załogi nie widziały naszych 
rakiet alarmowych na tle zamglonego morza. 
Poszukiwania prowadzono na wysokości od 
około 300 do 700 metrów. Ostatecznie, jeden 
z Hudsonów, prowadzony przez lecącego powy-
żej Wellingtona, zauważył rozbitków. Zrzucono 
nam zasobniki z zaopatrzeniem na spado-
chronach, ale jeden spadł zbyt daleko, zaś drugi 
rozbił się blisko o powierzchnię wody, tak że 
uratowaliśmy z niego tylko pojemnik z sucha-
rami. Oba samoloty krążyły cały czas ponad 
nami. Potem wziął nas na pokład niszczyciel 
HMS „Boadicea” i dostarczył wszystkich do 
Greenock następnego dnia o godzinie 16.00. 

Podobne wodowania w lotnictwie obrony 
wybrzeża nie należały do wypadków wyjąt-
kowych, dlatego dużo czasu poświęcano na 
szkolenia i ćwiczenia załóg w zakresie: spo-

CZĘŚĆ 22

1. Wellington IC (R3212) „F”.

2. Pogrzeb członków jednej 
z załóg na cmentarzu w Newark

sobów opuszczania samolotu, określania jego 
położenia w lotach nad morzem oraz urucha-
miania środków ratunkowych.

Ostatni lot operacyjny z Tiree wykonała 
(9 czerwca 1942 roku) załoga dowodzona 
przez por. pil. Zdzisława Hirsza (HF894). 
Podczas patrolu obrzucono bombami głębino-
wymi zanurzony okręt podwodny. Atak uznano 
za nieskuteczny. 

Żegnając polskich lotników, przyjazny im 
komendant stacji RAF W/Cdr Geoffrey Tuttle 
złożył na ręce ppłk. Stanisława Poziomka 
pismo pożegnalne z wyrazami uznania dla 
pracy całego personelu, nie zrażonego trud-
nymi warunkami bytowania. Z kolei dowódca 
15. Grupy Lotnictwa Obrony Wybrzeża nade-
słał telegram następującej treści – 11 czerwca 
opuszczacie moje dowództwo, życzę Wam 
dużo szczęścia. Wasze szybkie i skuteczne 
przystosowanie się do warunków działania, 
entuzjastyczna akceptacja nowych zadań, 

Lotnictwo morskie w latach 1940-1947

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej
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uścisnąć i życzyć „good luck”. Nie przesadzę 
jeśli powiem, że po oficjalnym pożegnaniu 
nas przez płk. Tuttle, gdy angielscy koledzy 
podeszli do nas, można było zauważyć tu 
i ówdzie łzę kręcącą się w oku i serdeczne, 
długie uściski dłoni. Siadaliśmy do maszyn 
przy akompaniamencie skocznych melodii 
orkiestry, pomieszanych z hukiem motorów 
naszych Wellingtonów. Maszyny ruszyły do 
startu, to jednak żegnający nas koledzy oraz 
orkiestra wciąż stali obserwując nasze koło-
wanie. Z chwilą podrywania się maszyn roz-
poczęło się niesamowite widowisko. Bez żadnej 
uprzedniej umowy każdy z pilotów chciał 
w jakiś sposób uczcić tę chwilę, dać upust 
swym uczuciom. Po starcie każdy Wellington 
zawracał o 180 stopni i schodził gwałtowną 
„piką” wprost na orkiestrę i na stojących tam 
oficerów, by wyrwać wspaniałą świecą, zawyć 
pełnymi motorami. Inny znów szedł tak nisko, 
że zdawał się ginąć między Hudsonami, które 
stały na ziemi. Każdy uważał za punkt honoru 
iść jak najniżej, latać jak najnieprzepisowiej 
widząc, że robią to wszyscy, i że ujdzie to bez-
karnie. Po tak niesamowitej defiladzie 
poszczególne maszyny kładły kurs na Irlandię 
i znikały na horyzoncie, by zerwać kontakt 
z odległą wyspą Tiree. 

Po trwającym blisko miesiąc okresie szko-
lenia, 11 czerwca dywizjon został przesunięty 
na stację Dale w południowej Walii, gdzie 
wszedł w skład 19. Grupy Lotnictwa Obrony 
Wybrzeża. Podstawowym zadaniem dywizjonu 
było teraz zwalczanie okrętów podwodnych na 
Zatoce Biskajskiej oraz na Atlantyku. Uczest-
niczył również w osłonie konwojów mor-
skich. Był to bardzo wyczerpujący dla załóg 
okres. Loty trwały od 8 do 11 godzin i sięgały 
daleko nad ocean. Latano na niskich pułapach, 
aby skutecznie wykrywać okręty podwodne. 
Ciągła obserwacja przestrzeni morskiej oraz 
wypatrywanie wrogich myśliwców, poważnie 
męczyły wzrok lotników. 

Rzut kołowy dywizjonu przybył na lotnisko 
Dale 13 czerwca, zaś rzut powietrzny dwa dni 
później. Wkrótce, bowiem już 25 czerwca, 
siedem załóg wzięło udział w wielkim nocnym 
nalocie „1000 samolotów” na Bremę. Z akcji 
nie wróciła załoga sierż. Henryka Kucia (DV441). 
W morskiej toni zginęli: sierż. pil. Henryk 
Kuć, ppor. pil. Jan Kramin, kpt. obs. Marian 
Dydziul, sierż. radioop. Tadeusz Kamyszek, 
plut. strz. Jan Wojas i kpr. strz. Nikita Tałach. 
Miesiąc później Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż przekazał wiadomość, że niemiecki okręt 
wyłowił ciało kpt. obs. Mariana Dydziula, 
któremu wyprawiono pogrzeb morski z hono-
rami wojskowymi. 

Ostatniego dnia czerwca dywizjon rozpoczął 
służbę patrolową przeciwko okrętom pod-
wodnym nad Zatoką Biskajską i Atlantykiem. 
Sześć załóg zainaugurowało loty patrolowe 
przeciw okrętom podwodnym z Dale. W lipcu 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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tylnego strzelca Wellingtona IC ppor. Konrada 
Tettamandi, zmusiła przeciwnika do zaprze-
stania walki i wycofania się. 10 lipca załoga 
por. pil. Ryszarda Figury (DV597) zaatakowała 
U-Boota płynącego pod powierzchnią morza. 
Zauważono wydobywającą się plamę oleju. 
Wysłana na miejsce załoga sierż. pil. Walentego 
Sicińskiego (DV920) zrzuciła na nią bomby 
głębinowe. Wynik akcji pozostał nieznany.

W tym samym czasie samoloty myśliwskie 
niemieckiej Luftwaffe zwiększyły znacząco 
swoją aktywność nad Zatoką Biskajską. 

Bolesną stratę dywizjon poniósł 11 lipca 
1942 roku. Podczas startu do lotu treningowego 
z Bramcote do Dale, przerwał pracę silnik 
samolotu. W rozbitym Wellingtonie IC „NZ-G”  
(Z1072) śmierć ponieśli: ppor. pil. Michał 
Mazurkiewicz, st. sierż. pil. Antoni Kosturkie-
wicz i ppor. Jan Ludwik Pietraszek (pasażer). 
Pozostali członkowie załogi, poważnie ranni, 
zostali przewiezieni do szpitala. 

O dużym szczęściu mógł mówić świadek 
katastrofy mjr pil. Jerzy Iszkowski – 11 lipca 
wylądował w Bramcote samolot 304. Dywi-
zjonu. Przyleciało nim 12 kolegów, m.in. 
sierż. pil. Kosturkiewicz i sierż. strz. Adamczyk, 
moi towarzysze załogowi. Odlot nastąpić miał 
pod wieczór. Chciałem skorzystać z okazji 
i razem z nimi polecieć w odwiedziny do dywi-
zjonu. Samolot był już zapuszczony, załoga 
czekała tylko na mnie. Akurat w tym czasie 
wezwał mnie płk pil. Beil. Rozmowa z nim 
przedłużała się. Koledzy dywizjonowi niecierp-
liwili się, wreszcie podkołowali blisko okna 
kancelarii Wingu, dając znakami do zrozumie-
nia, ażebym się pośpieszył. Nie mogłem prze-
rywać pułkownikowi. Nie chcąc zatrzymywać 

Personel latający i techniczny przy 
Wellingtonie IC o nazwie „Śląsk” 

(samolot w malowaniu brytyjskiego 
Coastal Command)

1942 roku załogi dywizjonu wykonały 10 lotów 
operacyjnych. Czterokrotnie atakowano okręty 
podwodne. 6 lipca załoga sierż. pil. Henryka 
Gołębiowskiego (HX384) zrzuciła salwę sześciu 
bomb głębinowych na zanurzający się U-Boot, 
jednak bez widocznego efektu. Uczestnicząca 
w patrolu załoga por. pil. Tadeusza Skarżyńskiego 
(Z1112) została zaatakowana przez niemiecki 
wodnosamolot Arado 196. Skuteczna obrona 

kolegów, dałem im znak, ażeby odlatywali beze 
mnie. Samolot odkołował i wystartował. Nagle 
ziemia zadrżała i dał się słyszeć potworny 
huk. Wybiegłem z hangaru i zobaczyłem tuż 
za skrajem lotniska słup czarnego dymu. Samo-
chód mój stał obok. Za kilka minut byłem na 
miejscu wypadku. Samolot doszczętnie rozbity 
zionął ogniem. Eksplodowały butle tlenowe, 
taśmy amunicyjne i zbiorniki benzyny. 

Na ratunek ruszyła straż lotniska ubrana 
w azbestowe skafandry. Polskim lotnikom 
pomogli także lokalni mieszkańcy. 

Por. obs. Stanisław Sekutowicz 
w kabinie nawigacyjnej Wellingtona IC
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Zastosowana na jednostkach typu 
Visby supertechnologia w postaci 
poszycia z włókien węglowych (tylko 
w newralgicznych miejscach wzmoc-

nionych tytanem) spowodowała, co prawda, 
że są one wyjątkowo trudne do wykrycia i na-
mierzenia, ale z drugiej strony okazały się 
mało odporne na uszkodzenia bojowe i – co 
w wypadku Szwedów jest wręcz kuriozalne – 

cechują się niską klasą lodową. Takie podejście 
okazało się wyjątkowo krótkowzroczne, co 
(notabene) wyszło na jaw (aż nadto dobitnie) 
podczas zeszłorocznej zimy. Kolejnym man-
kamentem okazał się napęd. Jak na tak małe 
jednostki, jest on nadzwyczaj skomplikowany, 
obejmując dwa silniki wysokoprężne MTU 
16V2000 N90 i aż cztery turbiny gazowe Honey-
well TF-50A VPS. Nawet przy wysokiej kulturze 

technicznej Szwedów, okazał się on dość 
awaryjny i trudny do serwisowania. Najwięk-
szym jednak mankamentem (obok słabego 
uzbrojenia plot.) jest drastyczne ograniczenie 
zdolności zwalczania okrętów podwodnych 
(ASW – Anti-Submarine Warfare) z powodu 
zbyt małego pokładu lotniczego, pozbawio-
nego w dodatku hangaru, co (w zasadzie) 
wyklucza stałe bazowanie śmigłowca ASW 

Ograniczone wymiary korwet rakietowych typu Visby dały w końcu o sobie znać i – w konsekwencji – 
zrezygnowano z zakupu oraz montażu przewidzianych w projekcie rakiet plot. Umkhonto (także z uwagi 
na ich słabe parametry taktyczno-techniczne, w tym mały zasięg skuteczny, mniejszy niż uniwersalnej 
armaty kal. 57 mm). Jednocześnie nie zakupiono w to miejsce zamiennika, z uwagi na wspomniane 
ograniczenia w kubaturze i wyporności. Rezultatem tego jest fakt, że jednostki są wyjątkowo podatne 
na atak z powietrza. Wobec samolotów dysponujących bronią klasy stand-off, czyli o bardzo dużym 
zasięgu skutecznym, szwedzkie korwety są praktycznie bezbronne. Ich wyśmienita armata Boforsa 
kal. 57 mm (obecnie Bofors/BAE Systems) oraz zaawansowane systemy walki radioelektronicznej 
EW/ESM/ESSM/ECM mogą być przydatne wyłącznie w zwalczaniu samych efektorów odpalonych 
wcześniej przez nosicieli – i to tylko na dystansie bliskim oraz bezpośrednim. Nagle okazało się, że 
kadłub o zbyt małej wyporności jest dobry, ale wyłącznie do chowania się za wysepkami, a nie do 
operowania na otwartych akwenach, w dodatku zwykle wzburzonego Morza Bałtyckiego.

1. Jedna z wizualizacji korwet typu 
Visby+ (Visby Generation 2), oparta 

na kadłubie 98 m Flex Patrol. Wiele 
wskazuje na to, że nowe okręty będą także 
budowane w technologii GHOST. Dopiero 
typ Visby++ może zerwać z tym trendem. 

2. Okręt ratowniczy i wsparcia logistycznego 
dla okrętów podwodnych HMS „Belos” jest 

największą – obok HMS „Carlskrona” – 
jednostką Svenska Marinen

Szwecja dołącza do szyku

CZĘŚĆ 2
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średniej wielkości i nawet ogranicza współ-
pracę z takowym (ewentualne lądowanie na 
nim śmigłowca jest właściwie niemożliwe).

Czary goryczy dopełniają ograniczone 
możliwości jednostek typu Stockholm i Göte-
borg. Chociaż te drugie nadal są nazywane 
w Szwecji korwetami, to ich niewiele ponad 

operacyjne użycie (w uderzeniowej formie) 
poza szkierami, szczególnie przy lekko nawet 
wzburzonym morzu, mija się z celem. Są 
równie podatne na atak z powietrza i z morza 
jak większe i nowocześniejsze korwety rakie-
towe typu Visby. Inna sprawa, że sama kon-
cepcja małych okrętów rakietowych w dużej 
mierze okazała się spektakularną porażką. 
Nawet Finlandia powoli kończy eksploatację 
swoich małych okrętów rakietowych i buduje 
cztery korwety, które (z racji ich wielkości 
i uzbrojenia) w rzeczywistości będą pełno-
wartościowymi wielozadaniowymi fregatami 
lekkimi. Na tym kończy się uderzeniowa 
część sił morskich Szwecji – państwa o dłu-
giej i skomplikowanej linii brzegowej.

Na drodze do sojuszu 
północnoatlantyckiego
Pozytywną stroną zaistniałej sytuacji jest 

fakt, że Szwedzi w końcu dostrzegli swoją 
słabość, a także rosnące zagrożenia, wynika-
jące choćby ze wspomnianego rozwoju tech-
nologicznego, tudzież agresywnej, nieobliczal-
nej postawy Rosji. W związku z tym Svenska 
Marinen czekają bardzo poważne zmiany. Ze 
składu flotylli uderzeniowej mają zostać 
skreślone pozostałe małe okręty rakietowe 

Starsze jednostki mają natomiast zostać pod-
dane kompleksowej przebudowie, pod wzglę-
dem możliwości odpowiadającej wspomnianej 
wersji Mk 2. Szwedzka Administracja ds. Ma-
teriałów Obronnych SDMA (FMV) oraz spółka 
Saab-Kockums zawarły dwa oddzielne poro-
zumienia w tej sprawie, opiewające na łączną 
kwotę 190 mln SEK (ok. 23 mln USD), które 
mają pokryć fazę analityczną oraz projektową 
budowy jednostek typu Visby Mk 2 (roboczo, 
Visby+), a także modernizację istniejących 
jednostek. Prace modernizacyjne (w ramach 
MLU – Mid-Life Upgrade) dla istniejących 
jednostek typu Visby miałyby się zakończyć 
do 2025 roku. Dwa zupełnie nowe okręty 
(Visby Mk 2) mają zostać zbudowane według 
programu Ytstridsfartyg 2030 i dostarczone 
Svenska Marinen w latach 2026-2030. Ponadto, 
zakup kolejnych dwóch takich jednostek roz-
pocznie się jeszcze przed 2030 rokiem, przy 
czym ostatecznie może się okazać, że będą to 
zupełnie inne jednostki (Visby++).

Wstępna dokumentacja planów przebudowy 
korwet rakietowych typu Visby wskazuje, że 
będzie to niezwykle ambitne przedsięwzięcie, 
szczególnie biorąc pod uwagę ograniczoną 
wielkość tych jednostek. Żeby częściowo temu 
zaradzić, okręty mają zostać rozcięte w pół 
i przedłużone o całą sekcję (długości 9,8 m, 
co stanowi 13% obecnej ich długości cał-
kowitej). Mimo że w wyniku tej operacji wypor-
ność bojowa ma wzrosnąć z 700 ton do 840 ton 
(a więc o niebagatelne 20%), to zanurzenie 
zwiększy się o zaledwie 0,55 m (2,29%). Aby 
utrzymać prędkość na poziomie 35 węzłów 

Szwedzka korweta rakietowa 
HMS „GÄVLE” (K 22) 

przed i po modernizacji

400-tonowe kadłuby w żadnym razie nie po-
zwalają już na taką klasyfikację. Są to co naj-
wyżej kutry rakietowe lub małe jednostki 
patrolowe (zresztą, okręty typu Stockholm 
tak właśnie zostały przeklasyfikowane). Ich 

(i przeklasyfikowane – podobnie jak te typu 
Stockholm – na okręty patrolowe). W ich 
miejsce jest planowane zwiększenie liczby 
korwet typu Visby z 5 do 7 i to w nowszym 
wariancie Mk 2 (lub Visby Generation 2). 

(i powyżej), wymianie mają ulec silniki wysoko-
prężne i cały system sterowania siłownią. Na 
tym etapie nie wiadomo jednak jaka ma być ich 
moc, ani kto będzie dostawcą. Całkowitej zmia-
nie ma przy tym ulec struktura nadbudówek. 
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Znacznie wydłużony spardek ma pozwolić na 
zabudowę hangaru na rufie (wyłącznie dla BSP 
takich jak np. Apid 60 lub Skelder V-200) 
i montaż modułu z dwoma czterokomorowymi 
blokami wyrzutni Mk 41 VLS/VLSD lub 
(co bardziej prawdopodobne) pojedynczym, 
trzykomorowym ExLS 3-Cell Stand Alone. 
W wypadku wyboru tej pierwszej opcji, moż-
liwe będzie odpalanie zarówno pocisków 
ESSM Block 2, jak i CAMM oraz CAMM-ER. 
Pełna jednostka ognia wynosiłaby 32 pociski 

wane wewnątrz wąskiego antenomasztu, 
a zintegrowany maszt SLIM (Saab Integrated 
Lightweight Mast) z 4 antenami AESA miałby 
się znaleźć dopiero na Visby Mk 2 (nie jest 
wykluczone, że ostatecznie okręty te będą 
jednak nieco większe od zmodernizowanych 
podstawowych Visby, aczkolwiek nadal zbu-
dowane zostaną w technologii kompleksowej 
niewidzialności, a nie prezentowanego na 
starych wizualizacjach z 2017 roku uprosz-
czonego modelu 98 m Flex Patrol). 

w paśmie X (NATO H/J), czyli 8-12 GHz. Jej 
moduły nadawczo-odbiorcze są również zbu-
dowane z GaN i chłodzone powietrzem. Jednost-
ka antenowa może obracać się z prędkością 
60 obr./min. Stabilizacja wiązek nadawczych 
i odbiorczych jest realizowana elektronicznie. 
Zasięg instrumentalny jest określany na 75 km. 
Z modułem antenowym radaru może być zin-
tegrowana antena systemu „swój-obcy” IFF 
oraz systemy WRE (prawie na pewno będą to 
SME 150 i CRS 8000). Możliwe, że aktywny 

Okręt podwodny typu A26
Opracowano na podstawie oryginalnej 

dokumentacji technicznej Saab-Kockums. 
Rysunek nie zawiera treści newralgicznych, 

objętych między innymi klauzulą tajności

(po cztery w każdej komorze). Takie rozwiązanie 
może okazać się jednak nie do przyjęcia z uwagi 
na zbyt duże „gabaryty” modułu wyrzutni. 
Wybór trzykomorowego bloku ExLS jest zatem 
o wiele bardziej prawdopodobny, co (notabene) 
potwierdzają szwedzkie wizualizacje. Zestaw 
ten jest znacznie krótszy i lżejszy. Jego oczywi-
stą wadą jest znacznie mniejsza liczba środków 
ogniowych (12 w ExLS wobec 32 w Mk 41) 
oraz fakt, że odpalać może wyłącznie pociski 
typu CAMM/CAMM-ER. Tym niemniej, 
niezależenie od wyboru wyrzutni, korwety 
rakietowe typu Visby otrzymają w końcu moż-
liwość zwalczania środków napadu powietrz-
nego na dystansie powyżej 50 km, a więc na 
granicy średniego zasięgu.

Wydłużony spardek pozwoli ponadto na 
kompletną zmianę aranżacji nadbudówek, 
mających pomieścić (m.in.) 4 anteny AESA 
dwóch głównych stacji – Sea Giraffe 4A FF 
i Sea Giraffe 1X. Tu jednak zagadką pozostaje 
ostateczna forma antenomasztu okrętu. Według 
dokumentacji, bazowe Visby po zakończeniu 
MLU (czy też raczej HTM, czyli HalvTids-
Modifiering) mają mieć tożsame możliwości 
z nowymi jednostkami typu Visby Mk 2. Tym-
czasem rysunki modernizacyjne wskazują, że 
te pierwsze otrzymają wyłącznie pojedyncze, 
rotacyjne anteny AESA tychże stacji, uloko-

Tu jednak także, niezależnie jaką drogą 
pójdą Szwedzi, możliwości korwet wzrosną 
niebotycznie. Saab Sea Giraffe 4A FF (Fixed 
Face) z czterema nieruchomymi antenami 
ścianowymi AESA (zabudowanymi w kon-
strukcji masztu) o wymiarach 2 m × 1 m w za-
sadzie bazuje na konstrukcji radaru Giraffe 4A 
z anteną rotacyjną. System Sea Giraffe 4A FF 
pracuje w paśmie S (NATO E/F), czyli 2-4 GHz. 
Moduły nadawczo-odbiorcze anten zbudowane 
są z elementów bazujących na azotku galu 
(GaN). Zasięg instrumentalny jest określany 
na 350 km. Odpowiednia konstrukcja modułów 
antenowych, jakość wykonania oraz proces 
obróbki sygnałów mają zapewnić kompensację 
odchyleń wiązek oraz kompensację listków 
bocznych – zarówno własnej apertury ściano-
wej, jak i anten sąsiednich. Stacja jest zdolna 
śledzić do 1000 obiektów jednocześnie (w tym 
BSP o minimalnej SPO). W stożku masztu SLIM 
(lub antenomasztu) znajdzie się rotacyjna antena 
trójwspółrzędnego radaru Sea Giraffe 1X. Ta 
stacja również dysponuje anteną AESA. Pracuje 

system WRE zostanie przy tym wzbogacony 
o wyrzutnię celów pozornych Rheinmetall 
TKWA/MASS, czyli Multi Ammunition Soft-
kill System. Konstrukcja radarów Sea Giraffe 
nowej generacji jest zorientowana na: uzyska-
nie jak najwyższej niezawodności, szybkości 
działania, intuicyjnej obsługi, zminimalizo-
waniu obsady i redukcji kosztów eksploatacji. 
Modernizacji ma zostać poddane także sta-
nowisko kierowania ogniem (plus dodane 
drugie takie w tylnej części spardeku) Saab 
CEROS 200 Mk 3 (CElsiustech Radar and 
Optronic Sight), które ma zostać wzbogacone 
o nowe kamery i laser. Poza tym, również 
w wyniku prac modernizacyjnych, okręty 
mają otrzymać rozbudowany system wymiany 
danych taktycznych NTDS Saab TactiCall, 
którego anteny znajdą się na szczycie anteno-
masztu. Dzięki temu uzbrojenie może cał-
kowicie polegać na danych z zewnętrznych 
środków wsparcia (sieciocentryczność).

Na ten moment nie są znane sensory ASW, 
jakie mają się znaleźć na zmodernizowanych 

Okrętem flagowym Svenska Marinen 
jest gruntownie zmodernizowany 

HMS „Carlskrona”, będący (na ten 
moment) największą jednostką pod 
banderą „Trzech Koron” (3740 ton)
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korwetach. Obecnie – w ramach zintegrowanego 
systemu walki podwodnej GDC „Hydra” (z pod-
systemem NECTA) – jest wykorzystywana 
podkilowa stacja hydroakustyczna Marport 
C-Tech HMS-90, stacja holowana Hydro-
science Technologies (TAS) i stacja holowana 
Marport C-Tech VDS-26. Dzięki wzmocnieniu 
konstrukcji pokładu górnego w rejonie lądo-
wiska, będzie możliwe lądowanie na pokładzie 
średniej wielkości śmigłowców ASW (o masie 
11 ton). Dzięki znacznemu wydłużeniu kadłuba, 
wzrośnie kubatura pokładu drugiego, na którym 
będą mogły być stale przenoszone wyrzutnie 
rakiet przeciwokrętowych oraz cztery jedno-
rurowe wyrzutnie torped kal. 400 mm (plus 
najnowszej generacji pojazdy i roboty pod-
wodne). Możliwe będzie również zaokręto-
wanie hybrydowej łodzi motorowej RHIB. 

Koncern Saab dostarczy również system 
dowodzenia i zarządzania walką 9LV CMS 
(Combat Management System) w najnowszej 
wersji Mk 4. Jego serce znajduje się w BCI, 
gdzie zostaną zamontowane nowe wielofunk-
cyjne konsole operatorskie CeCots, zaopa-
trzone w 30-calowe wyświetlacze LCD ze 
specjalnie zaprojektowanym interfejsem HMI 
(Human Machine Interface). Oprócz genero-
wania obrazu z poszczególnych stacji radio-
lokacyjnych i czujników, mają możliwość 
tworzenia trójwymiarowego obrazu taktycz-
nego. System 9LV ma otwartą architekturę, 
a co za tym idzie, jest podatny na 
szybkie modernizacje, implemen-
tację nowych technologii i roz-
wiązań w zakresie zarządzania 
walką. System ma również spe-
cjalny symulator służący do szko-
lenia „na sucho”. Kluczowe cechy 
9LVMk 4 CMS to: Track Data 
Fusion Engine – fuzja danych 
wieloczujnikowych; Air Defence 
Coordination – koordynacja dzia-
łań OPL z odświeżaniem infor-
macji i oceny zagrożeń oraz analiza 
planu obrony co każdą sekundę; 
Multi Data Link – integracja urządzeń linii 
transmisji danych pracujących w standardach 
Link 16, Link 22 oraz JREAP (Joint Range 
Extension Applications Protocol); SeaLion 
C2 – integracja systemu planowania misji.

Istniejące uzbrojenie także zyska nowe moż-
liwości. Przede wszystkim na pokładzie znajdą 
się zupełnie nowe rakiety przeciwokrętowe 
(z możliwością rażenia celów naziemnych) 
RBS 15 Gungnir. Masa głowicy bojowej z ładun-
kiem kruszącym HBX-3 (High Brisance Explo-
sives) wynosi ok. 200-220 kg. Zasięg maksymalny 
tego pocisku, wyposażonego w zaawansowaną 
głowicę naprowadzającą, ma wynosić ponad 
300 km (przy czym sama rakieta ma dyspo-
nować znacznie poszerzonymi zdolnościami 
operowania na trudnych akwenach przybrzeż-
nych). Przy działaniu w ramach komponentu 

połączonego, atakując zarówno z morza, jak 
i z powietrza i z lądu, RBS 15 Gungnir pozwolą 
na wykonywanie skoordynowanych uderzeń 
wieloma pociskami przeciwko całej plejadzie 
celów morskich i lądowych. Co więcej, są 
stosunkowo odporne na zakłócanie, co mogło-
by mieć wpływ na tor lotu. W ten sposób 
szwedzkie korwety mogą zmaksymalizować 
zaletę swojej „niewidzialności” (połączoną 

W służbie nadal pozostają dwie 
z czterech małych korwet rakietowych 

typu Göteborg (pozostałe odstawiono do 
rezerwy). Na zdjęciu HMS „Gävle” (K 22) 

po ostatniej modernizacji

z operowaniem wśród szkierów), rażąc cele 
nawodne lub naziemne spoza linii horyzontu.

Istotnym wzmocnieniem siły ognia, jak 
również zdolności do odpierania ataków 
powietrznych z wykorzystaniem BSP oraz 
rakiet najnowszej generacji (w tym o dużej 
prędkości), może być nowa amunicja do nie-
zwykle udanej armaty kal. 57 mm L/70 Mk 3 
Bofors/BAE Systems. Na co dzień wykorzy-
stuje ona głownie amunicję programowalną 
z wymuszoną fragmentacją 3P, jednak wkrótce 

na stan uzbrojenia mogą wejść także specjalne 
pociski Raytheon MAD-FIRES, opracowane 
w ramach programu DARPA w celu masowego 
zwalczania rakiet przeciwokrętowych (także 
w przypadku tzw. ataku saturacyjnego) 
wszystkich klas i typów na bliskim i bezpośred-
nim dystansie. Zmodernizowane Visby będą 
używały najnowszych torped lekkich Tp 457 
SLWT. Ich dokładne parametry nie są znane. 
Oficjalnie zasięg skuteczny jest oceniany na 
co najmniej 30 km, prędkość (w trybie ataku) 
ma wynosić ponad 40 węzłów, a maksymalna 
głębokość poniżej 300 m. Sama torpeda ma 
długość 2,85 m, średnicę 0,4 m i waży 340 kg. 
Jest ona zbudowana z czterech sekcji: napro-
wadzania ładunku bojowego, komputerowego 
systemu obliczeniowego, łączności i napędu. 
Zaawansowane urządzenia dają możliwość 
śledzenia kilku celów jednocześnie, a także 
eliminowania wszelkich zakłóceń. Tp 457 
można odpalać przewodowo. Światłowodowy 
kabel łączący torpedę z wyrzutnią pozwala 
przesyłać skomplikowane dane i ew. korekty 
z okrętu do torpedy w czasie rzeczywistym. 
Unowocześniono także zapalnik w głowicy 
bojowej torpedy, której ładunek wyposażono 
we wgłębienie kumulacyjne, które zwiększa 
prawdopodobieństwo przebicia kadłuba 
sztywnego okrętu podwodnego.

Kolejnym środkiem walki podwodnej 
szwedzkich korwet są zdalnie sterowane po-

jazdy ROV (Remotely Operated 
Vehicle). Pojazdy (dwóch rodza-
jów) są przechowywane na rufie, 
na pokładzie drugim. Pierwszym 
z nich jest Double Eagle Mk III 
firmy Saab. Pojazd ten jest wypo-
sażony w trzy niezależne od siebie 
systemy hydrolokacyjne, zamon-
towane na mechanicznym, obroto-
wym ramieniu. Ich zadaniem jest 
wykrywanie oraz identyfikowanie 
min. Dwa pierwsze systemy hydro-
akustyczne są używane do dokład-
nego określania położenia min. 

Następnie jest aktywowany trzeci system, 
dzięki któremu następuje dokładna klasyfi-
kacja i analiza obiektu. Pojazdy serii Double 
Eagle są wyposażone także w kamery, co po-
zwala operatorowi (znajdującemu się na 
okręcie) na identyfikację wzrokową. Z kolei 
do niszczenia min jest przewidziany drugi 
typ pojazdu – Seafox produkcji STN Atlas 
Elektronik. Wyposażono go w odpowiedni sys-
tem hydroakustyczny, pozwalający na dotarcie 
w wyznaczony punkt, wskazany wcześniej 
np. przez pojazd Double Eagle. Wówczas 
operator w BCI przy pomocy kamery upew-
nia się, czy Seafox znajduje się obok miny. Jeśli 
tak jest, następuje detonacja, w wyniku której 
zniszczeniu ulega mina i sam pojazd.

Okręty uderzeniowe Svenska Marinen 
dysponują bardzo nowoczesnym 

systemem dowodzenia i zarządzania 
walką 9LV. Saab jest odpowiedzialny 

obecnie za implementację jego 
najnowszej wersji Mk 4

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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1. Po zatopieniu „Moskwy” trzonem Floty 
Czarnomorskiej są fregaty rakietowe 

proj. 11356M (NATO: Krivak IV).
2. Krążownik rakietowy „Moskwa” 

proj. 1164 (NATO: Slava), mimo statusu 
niemal muzealnego, był silnie uzbrojony 

 (m.in.) w broń przeciwokrętową (do 
16 pocisków P-500/P-1000 Bazalt). 

3. Rosja używa obecnie na Morzu 
Czarnym okrętów podwodnych 

należących wyłącznie do proj. 877 
i nieco ulepszonego 636.3

zwłaszcza w okresie od wiosny do jesieni, 
gdzie różnice temperatur są znaczne. Te 
czynniki powodują, że Morze Czarne jest 
świetnym miejscem do działań podwodnych, 
szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że od wy-
brzeża ukraińskiego do Krymu (znajdującego 
się obecnie pod kontrolą Rosjan) jest w linii 
prostej około 120 mil morskich (~220 km), co 
niejako sprawia, że jedynie dość silne związki 
taktyczne mogą operować w rejonie bezpo-
średniego oddziaływania sił powietrznych 
przeciwnika i pocisków przeciwokrętowych 
wystrzeliwanych z wyrzutni lądowych (o ile 
te dostałyby komplet danych o celu). W innym 

przypadku byłaby to jedynie walka o prze-
trwanie, a o jakichkolwiek działaniach zaczep-
nych (tudzież rozpoznawczych) raczej można 
by zapomnieć. Jedynie okręt podwodny mógłby 
w takim środowisku prowadzić operacje i misje 
o charakterze bojowo-rozpoznawczym oraz 
działać w rejonie zdominowanym przez siły 
przeciwnika, nawet w pojedynkę.

Potencjał okrętu 
podwodnego
Wielu nie docenia roli, jaką mogą pełnić 

okręty podwodne na współczesnym polu walki, 
głównie dlatego, że są one (w praktyce) niczym 

Potencjalne wykrycie okrętu podwod-
nego (nie mówiąc o namierzeniu) 
nie dość, że jest w tej sytuacji znacznie 
utrudnione, to jeszcze występuje pro-

blem zasięgu, na jakim owe wykrycie mogłoby 
nastąpić. Zresztą, dość podobnie sytuacja 
kształtuje się na Bałtyku, dzięki czemu nawet 
relatywnie nieduże głębokości pozwalają 
okrętom podwodnym działać skutecznie 
i unikać wykrycia.

Generalnie, oba te akweny są powszechnie 
uważane za niezwykle trudne do działania sił 
ASW (Anti-Submarine Warfare), właśnie ze 
względu na trudne warunki hydrologiczne, 

CZĘŚĆ 2

Czarnomorski „game changer”
Zanim przejdziemy do okrętów podwodnych, zastanówmy się przez chwilę nad potencjalnym 
obszarem, na którym miałyby one działać w obecnym konflikcie. Morze Czarne należy do akwenów 
zamkniętych. Połączone jest z Morzem Śródziemnym wyłącznie poprzez cieśniny Bosfor i Dardanele. 
Jego całkowita powierzchnia wynosi 422 tys. km2 (nie licząc Morza Azowskiego), natomiast średnia 
głębokość sięga 1253 m, a więc całkiem sporo. Co więcej, jak na tego rodzaju akwen przystało, jest 
morzem o dość skomplikowanej hydrologii, zwłaszcza w warstwie powierzchniowej (0-80 m), w której 
występuje sezonowy wzrost temperatury wody, który powoduje refrakcję ujemną rozchodzenia się 
dźwięku w wodzie (wraz ze wzrostem głębokości, prędkość dźwięku spada). Taka sytuacja sprawia, 
że okręt podwodny może się „ukryć” przed wrogimi stacjami hydroakustycznymi (zwłaszcza 
typowymi sonarami podkilowymi o większych zdolnościach pracy aktywnej niż pasywnej). 
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defensywny pomocnik w drużynie piłkar-
skiej – mało widoczne, ale robią bardzo dużo 
roboty dla całego zespołu. Tymczasem, w por-
cie wojennym w Gdyni spuszczono w grudniu 
2021 roku banderę na dwóch ostatnich okrę-
tach podwodnych typu Kobben (proj. 207), 
wywodzących się z niemieckich okrętów 
typu 205, ukończonych w latach 1966-1967. 
Te nieduże jednostki, wypierające (większy 
ORP „Bielik”) 546 ton na powierzchni i 598 ton 
pod wodą, wyposażone były w 8 wyrzutni torped 
standardowego kalibru 21 cali (533,4 mm) 
do cieplnych torped ciężkich TP-613 (prze-
znaczonych głównie do zwalczania jednostek 
nawodnych) oraz elektrycznych torped lekkich 
Mk 37 Mod.2, będących (w praktyce) uzbro-
jeniem uniwersalnym, zdolnym zarówno do 
realizacji zadań z zakresu ASuW (Anti-Surface 
Warfare – zwalczanie celów nawodnych) jak 
i ASW. Zasięg operacyjny tych jednostek 
wynosił 5000 mil morskich przy prędkości 
8 węzłów (z wykorzystaniem chrap). Warto 
jednak pamiętać, że parametr ten (w szczegól-
ności w położeniu podwodnym) dotyczy za-
sięgu teoretycznego, uzależnionego od takich 
czynników jak (m.in.) stan baterii, temperatura 
czy szybkość przyrostu dwutlenku węgla w at-
mosferze okrętu. Tym niemniej, na interesującym 
nas akwenie Morza Czarnego, jest to zasięg 
wystarczający, który pozwala na skrytość 
działania podczas różnego typu misji. 

Nawet tak małe okręty jak jednostki typu 
Kobben, mogące operować swobodnie na 
głębokościach do 200 m, mogłyby więc z po-
wodzeniem realizować działania bojowe 
i powodować spore zamieszanie, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę, że akwen między kon-
tynentalną Ukrainą (z portem w Odessie) 
oraz zachodnim wybrzeżem Półwyspu 
Krymskiego znajduje się w całości na szelfie 
kontynentalnym, więc maksymalna głębo-
kość zanurzania byłaby w pełni wystarczająca. 
Potencjalne zagrożenie, wynikające z obec-
ności pojedynczego okrętu podwodnego, nawet 
nienajnowszej konstrukcji jak typ Kobben, 
wymusiłoby na siłach morskich Federacji 
Rosyjskiej szereg działań uwzględniających 
szeroko pojęte misje ASW, a co dopiero, gdyby 
WMSU posiadała na stanie nowocześniejsze 
jednostki. Co ciekawe, swego czasu dowódca 
jednego z okrętów podwodnych typu Oberon 
(od dawna wycofanych już z eksploatacji) po 

Fragment tzw. Centrali na jednym 
z rosyjskich okrętów podwodnych proj. 

877 Pałtus (Kilo).

ćwiczeniach (i wizytach) z udziałem okrętu 
podwodnego proj. 877 Pałtus (Kilo) bardzo 
krytycznie wyraził się o jego możliwościach 
oceniając, że jedynie „kształt kadłuba i po-
szycie anechoiczne” są na tych jednostkach 
godne uwagi. Tymczasem właśnie tego rodzaju 
okręty byłyby potencjalnym przeciwnikiem 
dla WMSU, gdyby ta posiadała okręty pod-
wodne. W takiej sytuacji nawet zmodernizo-
wane jednostki typu Kobben mogłyby być 
więc w zupełności wystarczające.

Typy misji bojowych
Warto przeanalizować, co mogliby zdziałać 

tacy „pomocnicy” w aktualnym konflikcie. 
Zwalczanie okrętów nawodnych (ASuW –
Anti-Surface Warfare) to jeden z ich pod-
stawowych i najważniejszych celów, do którego 
zostały stworzone dosłownie „u podstaw” (ze 
szczególnym naciskiem na zwalczanie jedno-
stek handlowych). W dodatku, nadal świetnie 
się do tego nadają. Wyposażone w sonar pasyw-
ny oraz miernik prędkości dźwięku w wodzie 
(pozwalający na osiągnięcie przewagi w zbudo-
waniu świadomości sytuacyjnej w kontekście 
hydrologii akwenu) mogą dobrać odpowied-
nią głębokość zanurzenia w celu uzyskania 
jak największych zasięgów wykrycia przeciw-
nika. Ponadto, dzięki wyposażeniu w za-
awansowane urządzenia podnośne, okręt 
podwodny może zidentyfikować cel, co 
(zwłaszcza przy obecnym konflikcie) jest 

kwestią o niebagatelnym znaczeniu. Były 
opisywane przykłady „ukrywania” się okrę-
tów Federacji Rosyjskiej wśród jednostek 
handlowych stojących na kotwicy, co powo-
dowało ich względne zabezpieczenie przed 
atakiem rakietowym z brzegowych wyrzutni.

Skoro o tym wspominamy, to kolejnym, 
potencjalnym (chociaż już dość ryzykow-
nym) typem misji mógłby być swoisty wysu-
nięty punkt naprowadzania dla nadbrzeżnych 
dywizjonów rakietowych. Wskazanie celu 
(po jego wzrokowej identyfikacji) i przesła-
nie współrzędnych do wyrzutni na brzegu, 
pozwoliłoby na zwiększenie realnego zasięgu 
oddziaływania rakiet przeciwokrętowych poza 
zasięg brzegowych stacji radiolokacyjnych 
(ten jest najczęściej horyzontalny), tudzież – 
zdecydowanie łatwiej wykrywalnych – samo-
lotów i bezzałogowych statków powietrznych 
(BSP). Kolejnym aspektem, przy którym 
istotną rolę mogłyby odgrywać okręty pod-
wodne, jest przeciwdziałanie potencjalnemu 
desantowi morskiemu. Jak już było wspo-
mniane, przez długi czas w rejonie wybrzeży 
ukraińskich działały rosyjskie okręty desan-
towe. Takie jednostki to wręcz wymarzony 
cel dla podwodników, z góry określany jako 
niezwykle cenny (HVU, czyli High Value 
Unit). Można sobie jedynie wyobrazić, jak 
znaczne straty spowodowałoby np. zatopienie 
dużego okrętu desantowego proj. 11711 (typu 
Ivan Gren) lub okrętu desantowego proj. 775 
(NATO: Ropucha). Kilkuset żołnierzy na 
burcie i do kilkunastu czołgów podstawowych, 
opcjonalnie – transporterów opancerzonych, 
to nie tylko dość pokaźna siła bojowa, ale 
jednocześnie spory sukces propagandowy, co 
widać było chociażby po spektakularnym zato-
pieniu krążownika rakietowego „Moskwa”.

To jednak nie koniec zadań, które mogłyby 
wykonywać okręty podwodne z napędem 
konwencjonalnym. Ukraińcy mają siły i środki, 
by skutecznie razić niemal wszystkie zasad-
nicze typy uzbrojenia, które zostały zaan-
gażowane przez Rosję w tzw. „operację spe-
cjalną” – od nowoczesnych (jak na rosyjskie 
warunki) samolotów pokroju Su-34, poprzez 
stacje radiolokacyjne i systemy AAW, aż po 
czołgi T-90 (włącznie z najnowszą wersją M). 
Mimo to, okręty podwodne proj. 877 Pałtus 
(Kilo) są całkowicie poza zasięgiem Ukrainy, 
a ich rola nie ogranicza się bynajmniej wyłącz-
nie do kontroli morza. Są uzbrojone w rakiety 
serii Kalibr, co już na starcie stwarza poważne 
zagrożenie i to nawet o znaczeniu strategicz-
nym, gdyż tego rodzaju efektory mogą razić 
cele na głębokim zapleczu frontu (zarówno 
głowicami konwencjonalnymi, jak i nuklear-
nymi). W przypadku okrętów nawodnych, do 
odpalania tych pocisków służą wyrzutnie 
pionowe 3S14 UKSK (które mogą odpalać 
również przeciwokrętowe, naddźwiękowe 
rakiety 3M55 Oniks – NATO: SS-N-26 Stro-
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Zagrożenie ze strony rosyjskich sił 
desantowych było w pierwszej fazie wojny 

realne. Brak odpowiednich własnych sił 
na morzu znacząco utrudnił Ukrainie 

skuteczne przeciwdziałanie

Podstawowe dane taktyczno-techniczne okrętu podwodnego typu 207
na przykładzie ORP „Bielik” (296) – dawnym KNM „Svenner” (S-309): 

długość całkowita – 48,74 m (pozostałe – 47,24); szerokość (na owrężu) – 4,7 m (stery schowane); zanurzenie (na powierzchni) – 
3,9/4,8 m (dziób/rufa); wyporność nawodna – 546 t; wyporność podwodna – 598 t; napęd – dwutwornikowy silnik elektryczny prądu stałego 

ze wzbudzeniem Siemens o mocy nominalnej 1100 kW, dwa agregaty elektryczne o mocy po 405 kW (napędzane 4-suwowymi, 12-cylindrowymi 
silnikami wysokoprężnymi Maybach Mercedes Benz MB 820 N/1 o stałej mocy po 441 kW), baterie ołowiowo-kwasowe (276 ogniw) Sunlight S.A., 

chrapy, pięciołopatowa śruba prawoobrotowa o średnicy 2,3 m; prędkość maksymalna (nawodna) – 12 węzłów; prędkość maksymalna 
(podwodna) – 18 węzłów; prędkość operacyjna (podwodna) – 3-5 węzłów; operacyjna głębokość zanurzenia – 40-186 m; maksymalna 

głębokość zanurzenia – 225 m; zasięg operacyjny – 5000 mil morskich przy prędkości 8 węzłów (z wykorzystaniem chrap); systemy obserwacji 
technicznej – dwa peryskopy Pilkington Group CK 30, pasywny system hydroakustyczny Krupp Atlas Elektronik PSU 83-51, pasywna stacja 
hydroakustyczna Velex M-5, niezintegrowany sonar aktywny do poszukiwania min i nawigacji EDO Model 1525, miernik prędkości dźwięku 

w wodzie SVM-1, telefon podwodny UT-2000, radar nawigacyjny Bridgemaster E, system nawigacji inercyjnej Sperry Marine Mk-39, echosonda 
ELAC 5900, odbiornik radiowy Marconi 2207C, nadajnik TA 2, systemy AIS Saab R4 i GPS Koden, odbiornik GMDS ICS Nav5 Navtex, 

żyrokompas, log ciśnieniowy i log elektromagnetyczny, systemy WRE – ArgoSystem AR 700, radionamiernik Pr 761/3, urządzenie 
kryptograficzne Adonis; uzbrojenie – 8 wyrzutni torped kal. 533 mm (bez zapasu) do torped Tp 613 i/lub Mk-37 Mod 2; załoga – 30 osób.

osiągająca w wodzie prędkość do 194 węzłów 
(sic!). Niestety, poważną wadą tej broni jest 
iluzoryczny zasięg działania samej torpedy – 
do ok. 3 km. Wynika to z szybkiego zużywa-
nia się paliwa rakietowego przy tak dużej 
prędkości. Teoretycznie jest to zatem bardzo 
groźna broń, jednak jak pokazała praktyka, 
działa ona dalece gorzej, niż przedstawiała to 
rosyjska propaganda, a nawet zachodni sceptycy. 

okrętów podwodnych jednym z najlepszych 
(jak nie najlepszym) i najskuteczniejszych 
narzędzi jest… drugi okręt podwodny. Oczy-
wiście, fregaty rakietowe (szczególnie ukierun-
kowane na zadania ASW), śmigłowce czy 
samoloty przystosowane do ASW również 
mają odpowiednie środki, dzięki którym 
można wykryć i sklasyfikować zanurzone 
okręty podwodne, a także skuteczne efektory 
do ich zwalczania. Jednakże w tak zdomino-
wanym środowisku przez jedną ze stron kon-
fliktu, jedynie w sferze podwodnej można 
pokusić się o realne działania, które wymusi-
łyby presję na przeciwniku i mogłyby realnie 
zagrozić jego siłom podwodnym. 

bile), natomiast rosyjskie okręty podwodne 
wykorzystują do tego celu wyrzutnie torped.

Jest to broń o bardzo dużym zasięgu i nie 
bez powodu zwana jest popularnie „rosyj-
skim Tomahawkiem”. Składa się z trzech 
stopni. Umożliwia to rażenie obiektów nawod-
nych na dystansie do 660 km (wersja 3M54) 
lub naziemnych (wersja 3M14) na dystansie 
do 1500 km (głowica konwencjonalna) i do 
2600 km (głowica strategiczna – jądrowa). 
Po wystrzeleniu, silnik pierwszego stopnia 
(na paliwo stałe) rozpędza rakietę i na wyso-
kości około 150 metrów odłącza się. Następnie 
następuje zapłon silnika przelotowego dru-
giego stopnia. Wówczas pocisk zmniejsza 

wysokość do 10-15 metrów i z prędkością pod-
dźwiękową zmierza w kierunku celu. Gdy zbliży 
się do niego na dystans 30-40 km wznosi się 
i uruchamia aktywny, radarowy system napro-
wadzania ARGS-54. Po namierzeniu celu (na 
dystansie do 20 km od niego) odłączany jest 
drugi stopień i pracę rozpoczyna silnik ponad-
dźwiękowy trzeciego stopnia. Pocisk zmniejsza 
wówczas wysokość do zaledwie 3-5 metrów 
i ostro manewrując (z prędkością Ma 2,9) 
zmierza ku nieprzyjacielskiej jednostce lub 
instalacji naziemnej. Możliwe jest również 
rażenie okrętów podwodnych (wersja 91RE1) 
o zasięgu do 50 km. Głowicę bojową rakiety 
stanowi wówczas torpeda rakietowa APR 3ME, 

Jak większość wzorów rosyjskiego uzbrojenia, 
cechuje się wysokim stopniem tzw. „missfi-
res” (brakiem odpaleń) lub innego rodzaju 
awariami (w tym układu nawigacji i systemu 
naprowadzania). W rezultacie jej skuteczność, 
oceniana przed wojną na Zachodzie na 60-65%, 
w rzeczywistości wynosi… poniżej 40%. Tym 
niemniej jest to broń, z którą należy się liczyć 
i która powoduje, że siły ukraińskie pozostają 
prawie bezradne w obliczu ataku z morza. 

Mawia się, że ogień najlepiej zwalczać 
ogniem. Tak i w tym wypadku, do eliminacji 

Warto w tym miejscu rozszerzyć to zdecy-
dowanie ciekawe i nieoczywiste zagadnienie, 
dlaczego to właśnie okręty podwodne są naj-
lepszymi narzędziami stworzonymi do zwal-
czania innych jednostek tej klasy. Prędkość 
rozchodzenia się dźwięku w powietrzu to 
ok. 340 m/s, natomiast w wodzie fala akustycz-
na rozchodzi się z prędkością uśrednianą do 
wartości 1500 m/s, czyli prawie 5-krotnie 
szybciej. Zjawisko to w pewnym stopniu 
można „zaobserwować” przebywając nad 
jeziorem i nasłuchując dźwięków z drugiego 
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brzegu, które słychać zdecydowanie wyraź-
niej niż gdyby podobne odgłosy miały miejsce 
w lesie czy na polu. Z tego powodu w głębinach 
do wykrywania celów i jednostek wykorzy-
stuje się fale dźwiękowe, a są one generowane 
przez wszelkiego typu drgania i pracę urządzeń, 
a także człowieka. Stąd jednym z priorytetów 
konstruktorów okrętów jest ich maksymalne 
wyciszenie, a procedura zachowania ciszy 
w trakcie działań bojowych jest dla załogi 
okrętu podwodnego czymś naturalnym i oczy-
wistym. Ta dewiza nie występuje w przypadku 
załóg jednostek nawodnych, dlatego istnieje 
zdecydowanie większa szansa, że fregata czy 
niszczyciel zostaną wykryte wcześniej przez 
okręt podwodny niż na odwrót. 

Oczywiście, w realnym świecie występują 
różne czynniki, które powodują, że podobna 
sytuacja nie jest tak oczywista i zero-jedyn-
kowa (są np. okręty nawodne kompleksowo 
niewidzialne GHOST, albo mocno ukierun-
kowane na zadania ASW i dysponujące przy 
tym bogatym zestawem stacji holowanych, 
jak choćby budowane obecnie amerykańskie 
fregaty rakietowe z systemem AEGIS typu 
Constellation), niemniej w znacznej większości 
przypadków tak właśnie by było. Z tego powodu, 
zasadniczo załoga okrętu podwodnego może 
wykryć zawczasu swojego potencjalnego 
przeciwnika i przedsięwziąć pewne środki 
przeciwdziałające, które umożliwią dalsze 
skryte działanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, 
że zawczasu dowódca okrętu może mieć 
przygotowane krzywe rozchodzenia 
się prędkości dźwięku w wodzie 
i dzięki temu „ukryć” się w warstwie 
wody o innej temperaturze i gęstości. 
Okręt nawodny, który nie dysponuje 
systemem holowanych stacji hydro-
akustycznych, ma jedynie ograni-
czone zdolności ASW i nie ma 
możliwości doboru odpowiedniej 
warstwy w celu np. zwiększenia 
zasięgów wykrycia. Takie proble-
my nie występują w przypadku 
okrętu podwodnego. Co więcej, 
dzięki temu że może operować 
w różnych warstwach wody oraz 
jest również – co do zasady – jednostką cichą, 
o maksymalnie ograniczonej sygnaturze akustycz-
nej, kwestia, która jednostka zostanie pierwsza 
wykryta, robi się zdecydowanie mniej oczy-
wista. Zwłaszcza „przyczajony” okręt pod-
wodny ma dużo większe szanse na wykrycie 
innego okrętu podwodnego prowadzącego dzia-
łania bojowe (np. wystrzeliwanie pocisków), 
będąc samemu niewykrytym (w takiej sytu-
acji okręt podwodny z miejsca znajduje się na 
z góry uprzywilejowanej pozycji). Wśród 
podwodników, nie do końca bez przyczyny, 
krąży powiedzenie (nawet jeśli jest odrobinę 
„na wyrost”), że okręty dzielą się na okręty 
podwodne oraz... ich cele.

*     *     *
Skrajne zaniedbanie sił morskich przez 

Ukrainę okazało się (ostatecznie) brzemienne 
w skutkach w toku toczącej się wojny. Tym-
czasem wystarczyłby choćby jeden operacyjny 
okręt podwodny z napędem konwencjonalnym 
(wcale nie najnowszy), by tę niekorzystną 
sytuację zmienić i to w sposób dość istotny. 
Oczywiście najlepiej, gdyby dysponował 
jeszcze zdolnościami rażenia celów naziem-
nych za pomocą rakiet manewrujących, jed-
nak nie jest to konieczne, a poza tym WMSU 
nie dysponuje takim uzbrojeniem. W obecnej 
sytuacji nawet niewielki i nie najnowszy 
„Kobben” mógłby okazać się przysłowiowym 
„game-changerem”, który – samą swoją obec-
nością – skutecznie zaangażowałby pokaźne 
siły ASW Floty Czarnomorskiej i (być może) 
pozwoliłby nieco zluzować rosyjską blokadę 
portów i linii komunikacyjnych. Co więcej, 
zarówno analizy jak i praktyka operacyjna 
jednoznacznie potwierdziły, że Rosja ma bardzo 
poważne problemy z lokalizacją cichych, kon-
wencjonalnych okrętów podwodnych, szczegól-
nie na płytkich wodach o zróżnicowanych 
warstwach zasolenia. Nic zatem dziwnego, że 
w ten rodzaj jednostek morskich inwestuje 
np. Turcja. Oczywiście, gdyby nie lata zanie-
dbań, WMSU mogłaby dysponować nowocześ-
niejszymi jednostkami, uzbrojonymi w rakiety 
manewrujące (albo przynajmniej przeciw-
okrętowe pokroju rodzimych „Neptunów”, 
z opcją atakowania celów lądowych w rejonie 

przybrzeżnym). Pozwoliłoby to 
zaszachować przeciwnika pod 
względem kontroli punktów o zna-
czeniu strategicznym (systemy 
radarowe, lotniska, porty, okręty 
nawodne itp.). 

Przedstawione w dużym skrócie 
ukraińskie problemy na Morzu 
Czarnym można poddać analizie 
w kontekście trwającej rozbudowy 
polskich sił morskich. Obecność 
nowoczesnych okrętów podwod-
nych operujących na Bałtyku (i poza 
nim) oznaczałaby u każdego poten-
cjalnego agresora konieczność 

koncentracji obrony przeciwrakietowej (AAW – 
Anti-Air Warfare)) oraz asymetrycznego zaan-
gażowania sił ASW. Co więcej, jeśli jednostki 
te dysponowałyby jeszcze ciężkimi rakietami 
manewrującymi o bardzo dużym zasięgu, 
wcale nie musiałyby operować na tym akwe-
nie (mimo że Bałtyk – wbrew pozorom – jest 
akwenem wprost idealnym do operowania 
okrętami podwodnymi). Dodatkowe przystoso-
wanie do działań z zaawansowanymi pojaz-
dami podwodnymi UUV, UAV i ROV, byłoby 
przy tym perspektywiczne – wręcz niezbędne 
w nowoczesnej wojnie podwodnej.

Rosyjski duży okręt desantowy „Iwan 
Grien” (135) proj. 11711. Jednostka 
miała zostać przebudowana na okręt 
lotniczy, jednak z uwagi na wojnę na 

Ukrainie do tego nie doszło

Paweł Kędzierski, Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

To, oczywiście, nie wszystko co potrafią 
i do czego służą okręty podwodne z napędem 
konwencjonalnym. Skryte minowanie to kolej-
na z potencjalnych „umiejętności”, w dodatku 
operacja tego typu może być prowadzona 
w miejscu niespodziewanym dla przeciwnika 
(jak np. tory podejściowe do portów). W wypad-
ku nowoczesnych konstrukcji istnieje moż-
liwość odpowiedniego zaprogramowania miny, 
aby detonacja nastąpiła pod jednostką kon-
kretnej klasy. Wymaga to wcześniejszego 
przygotowania i jest ściśle powiązane z prze-
prowadzeniem odpowiedniego rozpoznania 
spektrum pól akustycznych jednostek, ale w pełni 
osiągalne. Swoją drogą, traktowanie „po maco-
szemu” operacji minowania z udziałem okrę-
tów podwodnych uważa się za jeden z błędów 
niemieckiej Kriegsmarine podczas II wojny 
światowej. Dla kontrastu – Rosjanie tę lekcję 
akurat odrobili, minując ważne podejścia na 
Morzu Czarnym, przez co akwen ten stał się 
jeszcze bardziej niebezpieczny dla żeglugi. 

Nie bez znaczenia jest również zdolność 
współdziałania z siłami specjalnymi. Niemalże 
wszystkie nowoczesne konstrukcje okrętów 
podwodnych są już „od podstaw” przystoso-
wane do tego rodzaju misji, a starsze są pod 
tym kątem modernizowane. W projektach 
uwzględnia się obecnie przedział do hermetycz-
nych kontenerów dla sił specjalnych, bez-
załogowych pojazdów podwodnych (i, przy 
okazji, dodatkowych wyrzutni makiet). Nie 
bez przyczyny, gdyż zarówno podwodnicy, 

jak również operatorzy zespołów bojowych 
lubią skrytość działania. Dzięki okrętom 
podwodnym mogą oni niepostrzeżenie dostać 
się w miejsca, gdzie jakakolwiek inna metoda 
nie miałaby racji bytu, zrealizować misję 
bojową (bardzo często na tzw. „tyłach wroga”), 
a następnie powrócić na pokład jednostki 
(ewakuować zespół bojowy), pozostając nie-
wykrytym przez przeciwnika.
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Uzupełnieniem artylerii były dwie 
podwodne wyrzutnie torpedowe 
do torped lekkich Bliss-Leavitt 
kal. 533 mm (21”) Mk 9 Mod. 1. 

Pierwotnie pancerniki miały być wyposażone 
w aż cztery wyrzutnie torped – po dwie na 
każdej burcie, na wysokości wież armat arty-
lerii głównej nr 2 i nr 4. Ostatecznie zrezygno-
wano z instalacji wyrzutni rufowych. Jednak 
dziobowe pary miały za to imponujący zapas 
torped – aż 24 sztuki. 

Fobia „torpedowa”
Obecność tej broni na superdrednotach typu 

Nevada i Pennsylvania była nieporozumieniem, 
stanowiąc pokłosie osobliwej fascynacji 
US Navy tego typu uzbrojeniem (zwanej 
czasem „fobią torpedową”). Idea ta może wyda-
wać się śmieszna, choćby z racji bardzo niskich 

osiągów ówczesnych amerykańskich torped 
(np. zasięg maksymalny 8230 m/27 węzłów, 
głowica bojowa zawierająca trotyl o masie zaled-
wie 95 kg) oraz faktu, że pancerniki budowano 
do walki na duże odległości, gdzie torpedy 
nie miały nic do powiedzenia. W dodatku, 
umieszczone w nieopancerzonym skrajniku 
dziobowym rezerwowe torpedy, stanowiły 
potencjalne zagrożenie dla okrętu. Chociaż 
składowano je w magazynie pod linią wodną, 
teoretycznie jedno celne trafienie w kadłub od 
strony dziobu mogło doprowadzić do detonacji 
dwóch ton materiału wybuchowego i – w kon-
sekwencji – do zdemolowania, bądź nawet 
oderwania całej sekcji dziobowej. Groźba 

takiego wybuchu jeszcze wzrosła na początku 
lat 20. ub. wieku, po dodaniu w pobliżu maga-
zynu torped zbiornika z benzyną lotniczą JP-5 
do wodnosamolotów rozpoznawczych. 

Co więcej, magazyny torped służyły także 
do składowania 12 min morskich, używanych 
do samoobrony podczas postojów na doraź-
nych kotwicowiskach. Ostateczny kres tego 
trendu nastąpił w wyniku decyzji o projek-
towaniu pancerników wyłącznie pod kątem 
walki artyleryjskiej na dużych dystansach, co 
nastąpiło w latach 1917-1918, a więc już po 
zatwierdzeniu projektów amerykańskich super-
drednotów. Powrócono więc do „standardu” 
dwóch wyrzutni torped, aczkolwiek i to było 

Kontynuując analizę oraz opis techniczny pancerników typu Pennsylvania (do których 
należał USS „Arizona”), uważanych wówczas za jedne z najpotężniejszych okrętów liniowych 
świata, tym razem skoncentrujemy się na kontrowersyjnym uzbrojeniu torpedowym oraz 
rewolucyjnym opancerzeniu, a także syntetycznym systemie kierowania ogniem.

CZĘŚĆ 5

Symbol 
amerykańskiej 
niezłomności

1. Superdrednot USS „Pennsylvania” 
opuszcza po zakończeniu przebudowy 

stocznię Philadelphia Navy Yard 
(24 marca 1931 roku).

2. Wnętrze jednaj z kazamat artylerii 
pomocniczej kal. 127 mm. Zgodnie 

z zasadą „wszystko albo nic” chroniła 
ją tylko zasłona brezentowa
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Dachy wież amerykańskich 
superdrednotów malowane były w różne 
konfiguracje, zależne od eskadry oraz 
zajmowanego w niej miejsca w szyku

w nie wyposażonych). Amerykańskie maszty 
skonstruowano z kilkudziesięciu skręconych 
ze sobą stalowych rurek, usztywnionych pozio-
mymi pierścieniami. Ażurowy kształt zapew-
niał im pełną stabilność, a lekka konstrukcja 
nie wzbudzała zapalników pocisków przeciw-

małością, lekkością i prostotą wykonania. Tak 
zwana „Wieża Szuchowa” była utworzona 
z prostych prętów (dogodnych w obróbce 
i transporcie), leżących na powierzchni hiper-
boloidy. Amerykanie nieco zmodyfikowali tę 
konstrukcję i niejako „w ciemno” wprowadzili 
na pokłady swoich najnowszych pancerników 
(oficjalne testowanie masztów odbyło się bo-
wiem dopiero w latach 1911-1912, gdy wszyst-
kie drednoty i kilka semidrednotów było już 

dość poważnym odstępstwem od rewolucyjnego 
systemu opancerzenia „All or Nothing”. Należy 
pamiętać, że koncepcja ta bynajmniej nie 
ograniczała się do pancerza. Cały system 
obejmował również uzbrojenie, które (zgodnie 
z zasadą „wszystko albo nic”) nie mogło być 
tylko „częściowo przydatne” w walce. Skoro 
pancernik nie był dobrym i skutecznym okrętem 
torpedowym, należało w ogóle nie marnować 
wyporności i miejsca w kadłubie na tego typu 
uzbrojenie (podobnie jak na zbyt cienki pancerz). 
Tu jednak „bezwładność decyzyjna” US Navy 
okazała się nie do przeskoczenia. W konsekwen-
cji bezużyteczne uzbrojenie torpedowe usunięto 
z pancerników dopiero w latach 1927-1931, 
podczas tzw. wielkiej przebudowy.

System kierowania ogniem
Zagadnienie związane z rozwojem systemów 

kierowania ogniem było w USA traktowane 
priorytetowo praktycznie już od czasu zakoń-
czenia wojny z Hiszpanią 10 grudnia 1898 roku, 
aczkolwiek postęp technologiczny w tej materii 
dokonywał się z początku bardzo powoli. 
Prawdziwa rewolucja nastąpiła dopiero za 
sprawą młodego, ambitnego oficera marynarki 
(ostatecznie admirała floty) Williama Sowdena 
Simsa. W pierwszej kolejności rozpoczął prace 
nad integracją całego systemu i opracowaniem 
urządzenia, potrafiącego skutecznie przetwarzać 
artyleryjskie dane wejściowe i wyjściowe. 
Efektem był analogowo-mechaniczny konżu-
gator Mk 1 produkcji Forda. Był swoistym cudem 
ówczesnej techniki i dalece bił „na głowę” 
wszystko to, co miały na stanie inne floty. Po 

pancernych. Każdy z nich zwieńczony był sta-
nowiskiem obserwacyjnym, wyposażonym 
w niewielki dalmierz koicydencyjny o bazie 
optycznej 3,7 m, oraz teleskopową lunetę 
zsynchronizowaną z armatami artylerii głów-
nej. Dodatkowo, pancerniki otrzymały dwa 
koicydencyjne dalmierze o bazie optycznej 
3,7 m do kierowania ogniem armat artylerii 
średniej. Umieszczono je na dachach wież 
armat artylerii głównej nr 2 i nr 3. Ponadto, 
w sytuacji awaryjnej, wieże mogły prowadzić 
ogień według wskazań z własnych urządzeń. 
Każda z nich posiadała bowiem koicydencyj-
ny dalmierz o bazie optycznej 7 m. 

Dane z dalmierzy oraz innych urządzeń 
pomiarowych szły bezpośrednio do elektro-
mechanicznego konżugatora artyleryjskiego 
Mk 1 Mod. 9. produkcji Forda. Wraz z syste-
mem stabilizacji (np. stabilizatory żyroskopo-
we Mk 13), łączności i pulpitem nakresowym 
znajdował się on w Centrali Artylerii (zwanej 
wówczas Plotting Room), umieszczonej głę-
boko wewnątrz kadłuba, za cytadelą pancerną 
(poniżej linii wodnicy). Korekty ogniowe 
przekazywano między poszczególnymi stano-
wiskami (stanowiska masztów, dalmierze, 
GSD, wieże działowe itd.) za pomocą tub gło-
sowych i telefonów. Ze szczytu każdego z masz-
tów pierwszy oficer artylerii kierował artylerią 
główną, korzystając z dalmierza (poruszającego 
się na szynach wokół stanowiska), indykatora 
odległości oraz zegara artyleryjskiego. Pozostała 
obsada stanowisk kierowania ogniem – dowo-
dzona przez drugiego oficera artylerii – także 
miała do dyspozycji wyżej wymieniony sprzęt 

i koordynowała ogień zarówno armat artylerii 
głównej jak i średniej.

W 1917 roku praktycznie cały system kiero-
wania ogniem uzyskał pełną gotowość. Zwano 
go syntetycznym, podczas gdy pozostałe 
liczące się floty wojenne (w tym Royal Navy) 
stosowały układ analityczny. System ten, po-
zwalający w synchronizowany (bo o pełnej 
integracji nie mogło być jeszcze mowy) spo-
sób nie tylko stosunkowo precyzyjnie określić 

Pancernik (superdrednot) 
USS „Arizona” (BB-39) – według 

stanu z 7 grudnia 1941 roku

zaopatrzeniu go w odpowiedni system stabili-
zacji i zsynchronizowaniu z uzbrojeniem, 
przeszedł serię pomyślnych prób na kilku pre-
drednotach i semidrednotach US Navy. 

Kolejnym etapem było zwiększenie skutecz-
nego zasięgu artylerii głównej. Tutaj z pomo-
cą przyszedł rosyjski konstruktor Władimir 
Szuchow. W 1896 roku opracował konstruk-
cję wieży stalowej w kształcie hiperboloidy 
obrotowej, odznaczającą się znaczną wytrzy-
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Superdrednoty typu Pennsylvania po 
przebudowie przeprowadzonej we 

wczesnych latach 30. ub. wieku stały się 
symbolem potęgi morskiej US Navy 

okresu międzywojennego

biegnącej od wręgi głównej nr 89 do rufy był – 
podobnie jak pokład dziobowy – odeskowany 
50 mm klepkami z drewna teakowego. Jego 
zadaniem było spowodowanie detonacji lżej-
szych bomb i pocisków przed dotarciem do 
pokładu drugiego (głównego pokładu pancer-
nego). W kontekście cięższych pocisków nie 
było tu oczywiście mowy o żadnym dekapin-
gu – tego zagadnienia wówczas za bardzo nie 
znano, a już na pewno nie badano pod spe-

jednorodnego typu B Mod. 1. Z kolei linię 
dosyłania amunicji oraz magazyny pocisków 
i (częściowo) ładunków miotających chroniła 
nie tylko cytadela pancerna, ale również potęż-
nie opancerzone barbety wież (330 mm pan-
cerza nawęglanego typu CKC). Warto przy 
tym zaznaczyć, że okrągły kształt barbet czy 
też GSD zwiększa ekwiwalent odporności za-
stosowanych przy ich konstrukcji płyt pancer-
nych aż do 70 proc. (choć sprawia jednocześnie, 
że przy każdym kącie kursowym do okrętu 
przeciwnika istnieje bardzo wąski pionowy 
pas powierzchni zaokrąglonej, w który pocisk 
uderza tak, jak przy najdogodniejszym dla prze-
bicia pancerza burtowego kącie upadku 90°). 
Same wieże zostały również potężnie opan-
cerzone, co okazało się nad wyraz dobrym 
posunięciem. Boki w przedniej części miały 
grubość 254 mm (10”), a w tylnej 228,6 mm (9”) 
pancerza typu CKC na 25,4 mm (1”) poszyciu 
ze stali specjalnej STS. Tylne ściany miały 
grubość 228,6 mm pancerza CKC na 25,4 mm 
poszyciu STS, zaś przytwierdzone do masyw-
nych wzdłużników ze stali MS wyłożonych 
25,4 mm poszyciem ze stali STS dachy skła-
dały się z płyt pancerza jednorodnego typu B 
Mod. 1 o grubości 127 mm (5”), co było równo-
ważnikiem jednolitej płyty z nowszej stali STS 
o grubości 137 mm (5,4”). Co warto 
podkreślić, dach, boki i tył wież były 
profilowane (wypukłe), co podobnie jak 
w przypadku barbet i GSD, znacząco 
zwiększało ogólną odporność na przebicie. 
Na uwagę zasługują niezwykle grube 
(457,2 mm, czyli 18” pancerza typu CKC 
na podkładzie 25,4 mm stali specjalnej 
STS) płyty czołowe każdej z wież. Kon-
struktorzy obawiali się, że przy ich 
niewielkiej szerokości, wycięcie trzech 
dużych otworów na lufy armat osłabi 
wytrzymałość płyt na uderzenia, dlatego 
też postarali się, by były one wyjątkowo 
solidne. Ostatecznie, na kolejnych super-
drednotach US Navy nastąpiło odejście 
od niektórych zastosowanych rozwiązań, 
w tym w szczególności od profilowania, 
gdyż wieże z pancerników typu Nevada 
i typu Pennsylvania okazały się nie tylko 
niezwykle trudne w produkcji, ale rów-
nież bardzo drogie.

Ochrona pozioma została zaprojek-
towana na trzy pokłady ochronne, z czego 
drugi był głównym pokładem pancernym. Po-
kład dziobowy o grubości 6,7 mm stali MS 
(12,7 mm stali MS przy krawędziach), wyło-
żono 50 mm klepkami z drewna teakowego 
(drewniane pokrycie pokładu miało wiele 
funkcji praktycznych. Przede wszystkim było 
warstwą przeciwpoślizgową, przeciwrykosze-
tową, izolacyjną, przeciwsłoneczną, wy-
głuszającą i amortyzującą). Pokład górny 
miał grubość 31,75 mm (1,25”) i także był 
wykonany ze stali MS. W zewnętrznej części, 

bomb i pocisków przed dotarciem do pokładu 
dolnego. Przeniesienie głównego pokładu 
pancernego o poziom wyżej względem wcześ-
niejszych konstrukcji (nie tylko amerykań-
skich) zdecydowanie oddaliło zagrożenie 
ewentualnej eksplozji pocisków od żywotnych 
partii kadłuba. Z kolei pokład dolny wykonano 
z dwóch warstw stali STS i MS o łącznej gru-
bości 38,1 mm (25,4 mm warstwa stali STS 
ułożona na 12,7 mm poszyciu ze stali MS), 
czyli 1,5”. Jego zadaniem było zatrzymanie 
resztek pocisku oraz zaabsorbowanie efektu 
eksplozji jego głowicy lub wychwycenie 
odłamków, które mogłyby się oderwać od 
głównego pokładu pancernego. Pokład ten 
skosami łączył się z dolną krawędzią pancerza 

burtowego. Skosy wyłożono znacznie 
grubszymi płytami (38,1 mm stali STS 
plus 12,7 mm poszycia ze stali MS) 
o łącznej grubości 50,8 mm (2”), gdyż 
ewentualne ciężkie odłamki utwardzanego 
powierzchniowo pancerza burtowego by-
łyby znacznie trudniejsze do zatrzymania 
niż lekkie elementy stali jednorodnych 
i konstrukcyjnych z wyższych pokładów. 
W części rufowej, w rejonie maszyny 
sterowej, pokład dolny wyłożono trzema 
warstwami płyt o następujących grubo-
ściach: 115,4 mm (4,54”) stali STS na 
podkładzie 44,45 mm (1,75”) stali NS na 
poszyciu 12,7 mm (0,5”) stali MS (łączna 
grubość 172,55 mm, czyli 6,8”, co było 
ekwiwalentem jednolitej płyty o grubości 
135 mm z nowszej stali specjalnej STS 
Mod. 2). Ponadto, pomost nawigacyjny 
i niektóre stanowiska otrzymały osłony 
przeciwodłamkowe ze stali specjalnej STS 
o grubości 22-25,4 mm.

Całkowita masa opancerzenia (liczona 
w tonach angielskich (standardowych), czyli 
1 ts = 1016,04 kg) sięgała 12 000 ts (w tym 
masa samego tylko pancerza ciężkiego, nawę-
glanego wynosiła 8422 ts), a więc ok. 40 % 
wyporności standardowej pancerników. Była 
tym samym ponad dwa razy większa niż na 
okrętach liniowych typu New York. Były to 
więc jedne z najlepiej, a już na pewno najciężej 
opancerzonych (w stosunku do wyporności) 
jednostek morskich w historii.

cjalistycznym kątem. Poza tym (realnie) 
wszelkie późniejsze systemy dekapujące tak 
naprawdę nigdy nie sprawdziły się w praktyce.

Pokład drugi, zwany też głównym pokładem 
pancernym, miał (w zaokrągleniu) grubość 
76,2 mm (3”). Składały się na niego dwie jed-
nakowej grubości (31,75 mm) warstwy stali 
specjalnej STS oraz stali niklowej (wysoko-
stopowej) NS, które ułożono na półcalowym 
(12,7 mm) podkładzie stali MS. Nadrzędne 
zadanie tego pokładu polegało na zatrzymaniu 
(roztrzaskaniu lub uszkodzeniu) ciężkich 

Przebudowana „Arizona” prezentuje swoje masywne 
maszty trójnożne z tzw. „Fighting Tops” na szczycie
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lokalizację celu, ale również przeliczyć 
(i przekazać do wież działowych) jego para-
metry (kurs, prędkość itd.) oraz miejsce 
w którym się znajdzie po odpaleniu salwy 
z jednostki ostrzeliwującej (i dolocie poci-
sków) stanowił szczytowe osiągnięcie techno-
logiczne tamtych czasów. Poza celnością i auto-
matyką, dawał także możliwość ostrzeliwania 
potencjalnego przeciwnika nawet po utracie 

wodnej) i długość 121,9 m. Pod wodą tracił 
stopniowo swoją grubość z 343 mm do 203 mm 
(8”), gdyż woda w znaczący sposób redukuje 
energię kinetyczną pocisków (wpływa także 
na zmianę ich trajektorii). Pancerz burtowy 

Drednot USS „Texas” gościnnie 
w Pierwszej Eskadrze Pancerników. Za 
nim idą superdrednoty USS „Nevada” 
i USS „Oklahoma”. Mimo przebudowy, 

„Texas” potencjałem tak bardzo odstawał 
od reszty Battle Line, że w zasadzie nie 

potrafiono znaleźć mu odpowiednich 
zadań w okresie międzywojennym

wszystko inne). Nie stanowi to jednak tematu 
niniejszego opracowania. Dość powiedzieć, 
że systemu analitycznego nikt już dzisiaj nie 
używa, natomiast syntetycznego – jak najbar-
dziej. Przejęła go w końcu także Royal Navy, 
włącznie z amerykańskimi dalocelownikami 
uniwersalnymi Mk 37, otrzymanymi od swojego 
sojusznika pod koniec II wojny światowej 
(zdążono je zastosować jedynie na ostatnim 
brytyjskim pancerniku – HMS „Vanguard”).

Pancerz
Gruby na 343 mm (13,5”) pas pancerza 

utwardzanego powierzchniowo (nawęglanego) 
typu CKC (Carnegie-Krupp Cemented) miał 
wysokość 5,33 m (z czego 2,59 m poniżej linii 

ciągnął się od wręgi głównej (ramowej) nr 18 do 
wręgi głównej nr 131. Płyty pancerne o wymia-
rach 3,66 m x 5,35 m każda, spoczywały na 
100 mm warstwie drewna teakowego i były przy-
mocowane (przy pomocy wielkich śrub dwu-
stronnych) do poszycia burty o grubości 25,4 mm 
stali MS (w części podwodnej od 25,4 mm 
w górnej części do 16 mm przy samym dnie).

W rejonie maszyny sterowej, między wrę-
gami głównymi nr 131-146, znajdowała się 

dodatkowa cytadela. Pancerz miał w jej rejonie 
grubość 330 mm i był wychylony na zewnątrz 
od pionu o ok. 20-40 stopni, co z nawiązką 
równoważyło spadek jego grubości, szczegól-
nie że ponad 90 proc. powierzchni tej części 
pasa znajdowało się pod wodą, co samo z siebie 
stanowiło istotną ochronę. Ze względu na kąt 
wychylenia pancerza, rejon ten był w praktyce 
nie do przebicia dla jakiegokolwiek znanego 
pocisku przeciwpancernego i to bez znaczenia, 
z jakiej odległości byłby on wystrzelony (po-
mijając ekwiwalent odporności wychylonych od 
pionu płyt pancernych, uderzający w nie pocisk 
po prostu byłby rykoszetem, przez co w żaden 
sposób nie zdołałby przebić pancerza).

Cytadelę zamykały (z przodu i z tyłu) 
wzmocnione grodzie poprzeczne ze stali spe-
cjalnej STS o grubości 22-16 mm. Na wyso-
kości pasa burtowego wyłożono je płytami 
pancerza nawęglanego typu CKC o grubości 
343 mm. W skład cytadeli wchodziły również 
główne przewody kominowe, które osłonięto 
pancerzem o łącznej masie 467 ts (ton stan-
dardowych). Płyty ułożone równolegle do osi 
symetrii kadłuba tworzyły pochylone dośrod-
kowo płyty pancerza nawęglanego typu CKC 
o grubości 343 mm, a ułożone prostopadle – 
254 mm. Każda z płyt spoczywała na podkładzie 
50 mm teaku i 25,4 mm poszycia ze stali MS. 
Wewnątrz przewodów kominowych znajdowały 
się ułożone poziomo gretingi ochronne, wy-
konane z pancerza nawęglanego typu CKC 
o grubości 229 mm.

Tradycyjnie dla okrętów liniowych US Navy, 
bardzo dobrze zabezpieczono główne stano-
wisko dowodzenia. Na całej powierzchni 
bocznej pokrywający je pancerz typu CKC 
miał 406 mm grubości i ułożono go na pod-
kładzie aż 101,5 mm stali specjalnej STS. 
Główne stanowisko dowodzenia (GSD) przy-
krywał dach o grubości 203-127 mm pancerza 

Poddana testom poligonowym płyta 
pancerza typu CKC o grubości 343 mm 

w pełni powstrzymała pociski 
przeciwpancerne kal. 305 mm, nawet 

na dystansie bezpośrednim

W wyniku generalnej przebudowy 
pancerników typu Nevada i Pennsylvania 

(na zdjęciu), otrzymano praktycznie 
zupełnie nowe okręty

widoczności (o manewrowaniu jeszcze nie 
mogło być mowy z uwagi na m.in. brak RPC 
oraz niedoskonałość urządzeń obserwacyj-
nych). Oczywiście Brytyjczycy od razu skry-
tykowali amerykański patent (jak zresztą 
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W istocie rzeczy, to nie o gwiazdę 
tu chodzi, lecz o szczególny 
punkt sfery niebieskiej, jakim 
jest tzw. widoczny biegun nieba. 

Bieguny niebieskie są oczywiście dwa – pół-
nocny i południowy. Nie mają one charakteru 
materialnego, gdyż, jako punkty umowne 
znajdujące się na sferze niebieskiej (która sama 
w sobie też ma charakter umowny), są one 
czysto geometrycznymi elementami różnych 
wariantów równikowych układów współrzęd-
nych, opisujących położenie punktów i ciał 
niebieskich na sferze. Należą do szerokiej 
rodziny takich pojęć, jak m.in.: równik nieba, 
południk niebieski obserwatora, koło godzinne, 
koło pionowe, równoleżnik deklinacyjny, 

jest tylko szerokość geograficzna. Zatem, gdy-
byśmy tylko mogli mierzyć wysokość bieguna 
niebieskiego, tym samym dowiadywalibyśmy 
się jaka jest nasza szerokość geograficzna. 
Współczesne sekstanty klasyczne pozwalają 

torycznych wpadek i niedociągnięć scenariusza, 
ma na celu przybliżenie także widzowi tajników 
ówczesnej nawigacji. Chodziło tam o spraw-
dzenie poprawności obranego kursu za pomocą 
pomiaru wysokości Gwiazdy Polarnej. Od setek 
bowiem lat wiadomo było, że wysokość bie-
guna, to szerokość geograficzna pozycji ob-
serwatora. Biegun niebieski jest, niestety, tylko 
umownym punktem, ale skoro tuż obok niego 
świeci doskonale widoczna Gwiazda Polarna, 
to wystarczy tylko zmierzyć jej wysokość 
i będzie prawie tak, jakby zmierzona została 
wysokość bieguna.

Po wyjściu z kanaryjskiego portu Las 
Palmas, statki Kolumba, obrawszy kurs 
zachodni, trzymały się 28. równoleżnika 
szerokości geograficznej (taki też tytuł – 
„Twenty Eighth Parallel” – nosi jeden 

z utworów znakomitej ścieżki dźwiękowej 
tego filmu, skomponowanej przez Vangelisa). 
Szerokość geograficzna φ = 28°N była kon-
trolowana za pomocą mierzonej w południe 
kulminacyjnej wysokości Słońca (to zupełnie 
inna, ale równie doskonała metoda określania 
szerokości geograficznej pozycji okrętu) oraz 
w nocy za pomocą mierzonej wysokości 
Gwiazdy Polarnej. Przywołana scena filmu 
kończy się dokonaniem przez załoganta po-
miaru wysokości Gwiazdy Polarnej i otrzy-
maniem wyniku h = 28°. Trzymanie się tej 
szerokości geograficznej miało doprowadzić 
Krzysztofa Kolumba do Indii, a doprowadziło 
jego wyprawę, jak wiemy, do dzisiejszych Wysp 
Bahama i do odkrycia Ameryki. Dokładnie 
w ten sam sposób prowadzili nawigację 
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Królowa nocnego nieba
Poprzednio wyjaśniliśmy na czym polega tytułowa „polarność” naszej Gwiazdy Polarnej. 

Teraz czas na rozwinięcie tego wątku i przybliżenie wyjątkowej – i do tego potrójnej – roli, 
jaką pełni ona w nawigacji, zresztą w nawigacji nie tylko morskiej. W tym odcinku zostanie 

przedstawiona pierwsza z tych ról. Dowiemy się, jak za pomocą Gwiazdy Biegunowej 
ustalić szerokość geograficzną swojej pozycji zarówno na morzu, jak i na lądzie.

równoleżnik wysokościowy (almukantarat), 
horyzont astronomiczny, zenit, nadir. Gdy 
przedłużymy do nieskończoności oś obrotu 
Ziemi, otrzymamy oś świata przebijającą sferę 
niebieską w dwóch punktach – nad północnym 
biegunem geograficznym znajduje się północny 
biegun nieba, zaś nad południowym biegunem 
geograficznym południowy biegun niebieski. 

Obserwator znajdujący się na danej szero-
kości geograficznej „widzi” na sferze niebie-
skiej tylko jeden biegun nieba. Wyjątek stanowi 
sytuacja, gdy obserwator znajdzie się na 
równiku ziemskim, wówczas oba bieguny 
znajdują się w płaszczyźnie horyzontu 
tego obserwatora, po przeciwnych stronach 
(N i S) i obydwa mają wysokość 0°. Tak 
już jest w astronomii praktycznej, astrono-
mii geodezyjnej i w geografii, że wyso-
kość (h) bieguna niebieskiego jest tożsama 
z szerokością geograficzną (φ) pozycji ob-
serwatora (stąd zerowa wysokość biegunów 
na równiku ziemskim, gdzie φ = 0°). Dla ob-
serwatora znajdującego się na Oksywiu Dol-
nym ponad horyzontem znajduje się północny 
biegun nieba (Gdynia znajduje się na północ-
nej półkuli Ziemi), a wysokość tego bieguna, 
to h = 54°32,5’, gdyż Oksywie Dolne znajduje 
się na takiej właśnie szerokości geograficznej 
(φ = 54°32,5’N). Dopóki obserwator nie zmieni 
swojej szerokości geograficznej, biegun nieba 
będzie tkwił na sferze niebieskiej nieruchomo. 
Gdy przemieścimy się na północ, biegun 
zwiększy swoją wysokość. Na przykład, na 
redzie Sztokholmu szerokość geograficzna 
pozycji obserwatora i tym samym wysokość 

północnego bieguna niebieskiego wynoszą 
prawie 60°. Z kolei na Morzu Jońskim, gdzieś 
pomiędzy podeszwą „buta włoskiego” a wy-
brzeżem Grecji, północny biegun nieba znajduje 
się na wysokości 38°. Gdybyśmy zawędrowali 
daleko na południe, np. aż do południowo-
afrykańskiego Kapsztadu, nad naszym horyzon-
tem (do tego na południe od nas) znajdowałby 
się południowy biegun nieba. Jego wysokość 
wynosiłaby h = 34°, gdyż tamtejsza szerokość 
geograficzna to φ = 34°S. Jakkolwiek przyto-
czone tu przykłady dotyczą naszej „oksywskiej” 
długości geograficznej (λ = 018°33,0’E), to 
tak naprawdę długość geograficzna pozycji 
obserwatora nie ma, w kontekście położenia 
biegunów nieba, żadnego znaczenia. Ważna 

jeszcze nie pozycja geograficzna, ale to już 
zawsze coś, zwłaszcza w przypadku braku 
innych danych o położeniu własnej jednostki.

Wytrawnych kinomanów (i nie tylko) zachę-
cam do ponownego obejrzenia znakomitego 
filmu w reżyserii Ridleya Scotta, zatytułowa-
nego „1492. Wyprawa do raju” i zwrócenia 
uwagi na epizod pomiędzy 36. a 39. minutą 
filmu, gdzie Krzysztof Kolumb (w tej roli 
Gérard Depardieu) dokonuje nocnego pomiaru 
wysokości Gwiazdy Polarnej za pomocą 
kwadrantu (gdyż sekstant wynaleziony został 
dopiero dwa i pół wieku później). W tej scenie 
Kolumb objaśnia jednemu z załogantów w jaki 
sposób prowadzi nawigację według gwiazd. 
Scena ta, mimo że nie pozbawiona kilku mery-

mierzyć kąty z dokładnością do kilku dziesią-
tych minuty kątowej, co przekłada się na do-
kładność pozycji na poziomie kilku kabli 
morskich, czyli kilkuset metrów. Na otwartym 
akwenie taką dokładność należy uznać za 
bardzo przyzwoitą. Co prawda, sama szerokość 
geograficzna, nawet wyjątkowo dokładna, to 

bowiem lat wiadomo było, że wysokość bie-
guna, to szerokość geograficzna pozycji ob-
serwatora. Biegun niebieski jest, niestety, tylko 
umownym punktem, ale skoro tuż obok niego 
świeci doskonale widoczna Gwiazda Polarna, 
to wystarczy tylko zmierzyć jej wysokość 
i będzie prawie tak, jakby zmierzona została 

tego filmu, skomponowanej przez Vangelisa). 
Szerokość geograficzna 
trolowana za pomocą mierzonej w południe 
kulminacyjnej wysokości Słońca (to zupełnie 
inna, ale równie doskonała metoda określania 
szerokości geograficznej pozycji okrętu) oraz 

biegunem geograficznym znajduje się północny 
biegun nieba, zaś nad południowym biegunem 
geograficznym południowy biegun niebieski. 

Obserwator znajdujący się na danej szero-
kości geograficznej „widzi” na sferze niebie-
skiej tylko jeden biegun nieba. Wyjątek stanowi 

kość (h) bieguna niebieskiego jest tożsama 
) pozycji ob-

serwatora (stąd zerowa wysokość biegunów 
 = 0°). Dla ob-

serwatora znajdującego się na Oksywiu Dol-
nym ponad horyzontem znajduje się północny 
biegun nieba (Gdynia znajduje się na północ-

Kątowa tożsamość wysokości bieguna 
niebieskiego i szerokości geograficznej 

pozycji obserwatora

NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2022 37     

B A N D E R A

współcześni mu, a także i późniejsi, wielcy 
odkrywcy i żeglarze (Ferdynand Magellan, 
Amerigo Vespucci, Vasco da Gama, Bartolomeo 
Diaz, Pedro Àlvares Cabral, czy też James 
Cook). Tak leciwa metoda, polegająca na kon-
troli wysokości Gwiazdy Polarnej, zdaje się 
więc w XXI wieku trącić nieco archaizmem, 
jednakże byłoby to stwierdzenie wielce 
dla niej krzywdzące. Jak pamiętamy, na 
skutek precesji osi ziemskiej, północny 
biegun nieba nieustannie zbliża się kąto-
wo do Gwiazdy Polarnej, a to oznacza, że 
z każdym dniem Gwiazda Polarna (Biegu-
nowa) coraz ściślej wyznacza sobą jego 
położenie. Gdyby wspomniani wielcy nawi-
gatorzy stosowali swoje metody kilkaset 
lat później, otrzymywaliby daleko lepsze 
wyniki, żeglowaliby bezpieczniej i tworzy-
liby precyzyjniejsze mapy odkrywanych 
lądów. Dość powiedzieć, że obserwowana 
przez Kolumba Gwiazda Polarna miała 
w 1492 r. deklinację równą ok. 86,5°N, 
czyli znajdowała się w odległości ok. 3,5° od 
północnego bieguna niebieskiego. A to 
znaczy, że wówczas, pod koniec XV wieku, 
szerokość geograficzna określana metodą 
bezpośredniego pomiaru wysokości 
Gwiazdy Polarnej miałaby dokładność na 
poziomie ±3,5°. Na szczęście, ówczesna 
wiedza astronomiczna pozwalała już 
nawigatorom wyniki takich pomiarów 
odpowiednio poprawiać. Przypomnijmy, 
że dzisiejsza deklinacja Polarnej, czyli jej 
kątowa odległość od północnego bieguna 
niebieskiego, zmalała do 0°38,3’ (i jeszcze 
przez 78 lat będzie nadal maleć). Zatem 
Gwiazda Polarna nawet dzisiaj, a zwłasz-
cza dzisiaj, pozwala określać szerokość 
geograficzną pozycji obserwatora coraz 
precyzyjniej. Wystarczy tylko zmierzyć 
jej wysokość. Bliskość bieguna niebie-
skiego, wysoka precyzja współrzędnych Biegu-
nowej (publikowanych w morskich rocznikach 
astronomicznych) oraz zaawansowanie techno-
logiczne współczesnych sekstantów pozwolą 
tej metodzie na długo jeszcze pozostać w pełni 
użyteczną nawigacyjnie.

Gdy już zmierzymy wysokość Gwiazdy 
Biegunowej, musimy uwzględnić, oprócz po-
prawki instrumentalnej samego sekstantu, 
także poprawkę na obniżenie widnokręgu 
morskiego względem horyzontu astronomicz-
nego (Kolumb, mierząc kwadrantem i używa-
jąc tzw. pionu, nie musiał jej uwzględniać) 
oraz poprawkę na refrakcję atmosferyczną 
(o istnieniu tej prawdopodobnie nie miał nawet 
pojęcia). Refrakcja, czyli załamanie w atmo-
sferze ziemskiej światła biegnącego od ciała 
niebieskiego do oka obserwatora, wywołuje 
efekt pozornego zwiększenia (a więc i zafał-
szowania) wysokości tego ciała ponad hory-
zontem. Później jeszcze tylko (opublikowana 
w roczniku astronomicznym lub obliczona 
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dniowego bieguna niebieskiego także jest 
tożsama z wartością południowej szerokości 
geograficznej obserwatora, to jednak od tysięcy 
lat nie było na tamtejszym niebie takiego wy-
znacznika pozycji bieguna, jakim na niebie 
północnym jest nasza Gwiazda Biegunowa. 
Sytuacja taka trwać będzie także przez następ-
ne kilka tysięcy lat. W kwestii gwiazd polarnych 
nieba południowego obecnie panuje wręcz 
swoista posucha. Ostatnią, zresztą niezbyt 
precyzyjną, Polarną nieba południowego była 
gwiazda β Hyi (beta z gwiazdozbioru Małego 
Węża Wodnego), która 2,5 tys. lat temu zbli-
żyła się do bieguna południowego na nieco 
mniej niż 3°. Wcześniej, bo ok. 5 tys. lat temu, 
rolę Biegunowej pełniła tam najjaśniejsza w tym 
samym gwiazdozbiorze α Hyi. Była oddalona 
od bieguna o ok. 2,5°. Obie te gwiazdy były 
wyraźnie słabsze od naszej dzisiejszej Polarnej. 
Za ponad 2 tys. lat pojawi się tam w charakterze 
Gwiazdy Biegunowej jeszcze słabsza γ Cha 
(gamma z gwiazdozbioru Kameleona), po 
niej, w latach ok. 5000 i 5800, dwie następne 

gwiazdy, jedna po drugiej, tym razem już 
z sąsiedniego gwiazdozbioru – Kilu (Kil, Rufa 
i Żagle, to trzy gwiazdozbiory tworzące nie-
gdyś jeden – o nazwie Okręt Argonautów). 

Nasze „szczęście” też nie będzie trwało 
wiecznie. Dość powiedzieć, że poprzednią 
gwiazdą Biegunową była gwiazda Thuban 

(α Dra – alfa z gwiazdozbioru Smoka). 
To, co prawda, gwiazda jedynie 4-tej 
wielkości gwiazdowej (kilka razy słabsza 
od obecnej Polaris), ale za to znajdowała 
się tylko kilka minut kątowych od bie-
guna północnego (w odległości ok. ¼ tarczy 
Księżyca). Było to niemal 5000 lat temu. 
Licząc od dzisiaj, za ok. 2000 lat nową 
Polaris będzie gwiazda Errai (gamma 
z gwiazdozbioru Cefeusza), znacznie słab-
sza od dzisiejszej Polarnej i oddalona od 
bieguna aż o 2° (cztery tarcze Księżyca). 
Po niej, w ok. 7500 roku, funkcje gwiazdy 
polarnej będzie pełnić Alderamin – naj-
jaśniejsza w Cefeuszu, nieco słabsza od 
dzisiejszej Polarnej i (jak poprzednia) 
oddalona od bieguna niebieskiego o nie-
mal 2°. Później, w temacie gwiazd polar-
nych nieba północnego, nastąpi prawdziwy 
dramat. Kolejną gwiazdą w miarę do-
kładnie wyznaczającą położenie bieguna 
niebieskiego będzie niezbyt jasna ι Her 
(jota z gwiazdozbioru Herkulesa). Pocze-
kamy na nią aż do 15 500 roku. A czy na 
przestrzeni dziejów nie mamy jakichkol-
wiek szans na jakąś jaśniejszą Polaris? 
Owszem, mamy. Za nieco ponad 8 tys. lat 
będzie nią α Cyg (Deneb, gwiazda pierw-
szej wielkości, najjaśniejsza w gwiazdo-
zbiorze Łabędzia). Niestety będzie odległa 
od bieguna, aż o ok. 7,5° (kilkanaście tarcz 
Księżyca). Po niej, w ok. 13 500 roku, Po-
larną będzie α Cyg (Wega, najjaśniejsza 
w gwiazdozbiorze Lutni, czwarta naj-

jaśniejsza gwiazda nieba). Także i ona będzie 
mocno oddalona od bieguna – ok. 5,5°. Ale 
nie martwmy się zbytnio. Po pełnym okresie 
precesji osi ziemskiej (prawie 26 tys. lat) 
gwiazdy polarne zaczynają się powtarzać. 
Nasza obecna Polaris powróci do nas 
ok. 28 000 roku.

Zagadnienia dotyczące określania szerokości 
geograficznej oraz szerokościowej astronomicz-
nej linii pozycyjnej z pomiaru wysokości 
Gwiazdy Polarnej, stanowią jeden z tematów 
zajęć w ramach współcześnie wykładanej 
astronawigacji w uczelniach morskich, a także 
są tematem niejednej inżynierskiej pracy 
dyplomowej obronionej w Akademii MW.

W następnym odcinku dowiemy się, między 
innymi, jakie dwie inne role pełni Gwiazda 
Polarna w nawigacji.

kmdr por. Dariusz Żołnieruk
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

dedykowanym wzorem) skomplikowana po-
prawka redukująca wysokość Polaris do 
wysokości bieguna niebieskiego i… mamy 
szerokość geograficzną pozycji obserwatora.

Warto w tym miejscu zauważyć, że „szczę-
ście” takie mają tylko mieszkańcy północnej 
półkuli Ziemi. Jakkolwiek wysokość połu-

(autor jest starszym wykładowcą Katedry Nawigacji 
i Hydrografii Morskiej Akademii MW w Gdyni)
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koszykówka czy piłka siatkowa, jak i dyscy-
pliny indywidualne: judo, pływanie, wielobój 
żołnierski, biegi na orientację czy strzelectwo. 
Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Nie 
brakuje osób, które uprawiają więcej niż jedną 
dyscyplinę sportową. 
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Jak łączy pan zawodową służbę woj-
skową z pasją sportową? 

Moją przygodę ze sportem rozpocząłem 
od trenowania boksu, jeszcze w latach 
szkoły średniej. Wstępując do wojska mog-
łem spróbować sił w innych dyscyplinach 
sportowych, takich jak: pokonywanie 
ośrodka sprawności fizycznej, bieg patro-
lowy czy wielobój. Pierwsze kroki w zawo-
dowej służbie wojskowej postawiłem jako 
dowódca plutonu w 4. Zielonogórskim 
Pułku Przeciwlotniczym. Tam, w ramach 
zmagań sportowych, reprezentowałem 
jednostkę. Następnie – już jako oficer – 
służyłem w tamtejszej Sekcji Wychowania 
Fizycznego i Sportu, natomiast od wiosny 
tego roku jestem szefem SWFiS w gdyńskiej 
3. Flotylli Okrętów.

Co należy do pańskich obowiązków?

Przede wszystkim dbam o sprawność 
fizyczną żołnierzy, co obejmuje zachęcanie 
ich do uprawiania sportu. Chcę pokazać, że 
w trakcie służby jest na to czas i miejsce. Nie 
robi się tego wydawaniem rozkazów. Zmu-
szanie kogoś do podjęcia aktywności fizycz-
nej osiąga skutek odwrotny od zamierzonego, 
dlatego lepiej i łatwiej jest zachęcać innych, 
dając dobry przykład oraz pokazując korzyści, 
jakie daje sport. Uważam, że to bardzo ważne, 
aby czerpać satysfakcję z aktywności fizycznej, 
dlatego pomagam marynarzom znaleźć dys-
cyplinę, w której będą czuć się najlepiej. Dla 
jednego będzie to bieganie, dla innego pływanie, 
a jeszcze inny odnajdzie się 
w sportach zespołowych. Do 
moich obowiązków należy 
także organizacja zawodów 
sportowych. To wtedy, podczas 
zmagań na szczeblu jednostki, 
wyłaniamy zawodników, którzy 
będą reprezentować MW na 
poziomie Wojska Polskiego.

Jakie dyscypliny można 
uprawiać w MW? 

Są to zarówno sporty druży-
nowe, takie jak: piłka nożna, 

W ciągu roku łącznie odbywa się 46 takich 
wydarzeń –16 na szczeblu 3. FO, 18 na 
szczeblu Marynarki Wojennej oraz 12 na 
szczeblu Wojska Polskiego. Dodatkowo, 
nie brakuje zapaleńców biorących udział 
w zmaganiach na arenie cywilnej. W zawo-
dach sportowych mogą brać udział wszyscy 
żołnierze – od szeregowych marynarzy 
po kadrę dowódczą. W sporcie nie ma 
stopni wojskowych. Jesteśmy zespołem, 
w którym każdy wkłada ogromny wysiłek, 
aby osiągnąć wspólny sukces. Czynny 
udział w zawodach, to nie tylko źródło 
osobistej satysfakcji, ale też szansa zdo-
bycia nowego doświadczenia i poznania 
wyjątkowych ludzi.

Jak wyglądają przygotowania do 
zawodów sportowych? 

Zadaniem kadry SWFiS jest koordynacja 
i przygotowanie zaplecza do treningów. 
Aby odpowiednio przygotować reprezen-
tację flotylli do zmagań na wyższych 
szczeblach, prowadzimy zgrupowania, 
które – w zależności od dyscypliny – trwają 
od dwóch do trzech tygodni. Marynarze 
przygotowują się również we własnym 
zakresie, korzystając z infrastruktury 

sportowej w ramach godzin służbowych prze-
widzianych na aktywność fizyczną. Chętnie 
korzystamy ze wsparcia żołnierzy, którzy mają 
doświadczenie w konkretnych dziedzinach – 
na szczeblu olimpijskim włącznie. Dzięki 
wspólnym treningom, także sami – jako kadra 
i trenerzy – utrzymujemy kondycję fizyczną 
na wysokim poziomie.

Dlaczego tężyzna fizyczna jest dla żoł-
nierza tak ważna?

Regularne uprawianie sportu przygotowuje 
do pełnienia służby w trudnych warunkach. 
Wysoka wytrzymałość i sprawność fizyczna są 
kluczowe dla wszystkich formacji, to oczywi-
ste. Sprawny żołnierz jest, przede wszystkim, 
skuteczniejszy w warunkach bojowych, ponie-
waż poprzez pracę nad swoim ciałem, a co za 
tym idzie również psychiką, jest w stanie 
znieść więcej na polu walki. Sport pozwala 
utrzymać zdrowie i dobrą kondycję fizyczną, 

ale też wpływa doskonale na 
nasze samopoczucie i kondycję 
psychiczną. Daje możliwość 
sprawdzenia siebie, przekra-
czania własnych granic – oczy-
wiście, w granicach zdrowego 
rozsądku. Sport uczy sprawnego 
współdziałania i komunikacji, 
zacieśnia więzi międzyludzkie 
i zachęca do samodoskonalenia 
się w ramach zdrowej rywali-
zacji. Wszystko to wpływa nie-
zwykle pozytywnie na nasze 
życie i wyniki w służbie. 

Żaden obywatel nie ma prawa 
do bycia amatorem w sprawach 
kultury fizycznej. Hańbą jest dla 

mężczyzny zestarzeć się, nigdy nie 
poznając siły i piękna, do których 

zdolne jest jego ciało.
Sokrates 

o odpowiedzial-
nościach żołnierza

Warto być 
aktywnym

Z kmdr. ppor. Marcinem 
Kołoszukiem, szefem 

Sekcji Wychowania 
Fizycznego i Sportu 

3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni, rozmawia 

Rafał Kamiński.

Czym zajmuje się kadra SWFiS?

Organizujemy m.in. wydarzenia sportowe 
na szczeblu 3. FO i całej Marynarki Wojennej. 
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Bieg „5 mil” po raz dziewiąty
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Start odbył się przed fregatą rakietową 
ORP „Gen. K. Pułaski”. Drużynowo naj-

lepiej wypadł zespół 1. Brygady Logistycznej 
z Bydgoszczy. Pierwsze miejsca w kategorii 
„open” zajęli – Krzysztof Gosiewski oraz Anna 
Nowakowska. Najlepszymi reprezentantami 
Dywizjonu Okrętów Bojowych okazali się – 
mat Łukasz Gutmański oraz st. mat Katarzyna 
Sołtys. Każdy zawodnik, który pokonał trasę, 
otrzymał pamiątkowy medal. Odbyło się rów-
nież losowanie dodatkowych nagród, w którym 
wzięli udział wszyscy uczestnicy biegu. Oprawę 
muzyczną wydarzenia zapewnił w tym roku 
zespół wokalny Klubu MW „Riwiera”.

Główna organizatorka tegorocznego biegu, 
mat Justyna Tomala, podkreśliła rosnącą frekwen-
cję zawodników oraz zaangażowanie marynarzy 
w promowanie pasji do sportu, a także integracji 
środowisk wojskowego i cywilnego. Dodała, że FO
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sprawny przebieg wydarzenia był efektem 
współpracy zgranego zespołu i zwróciła uwagę 
na rosnącą rolę mediów społecznościowych. 

Inicjatywę wsparli m.in.: dowódca 3. FO 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec, dowódca DOB 
kmdr Radosław Hurbańczuk i prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Oficerów MW RP 
wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski.

Dywizjon Okrętów Bojowych 3. FO był organizatorem tegorocznej 
edycji biegu w gdyńskim porcie wojennym. Na starcie – 2 czerwca –
stanęło 465 biegaczy. Trasa liczyła 9260 m, czyli 5 mil morskich.

W konkursie filmów, fotografii i plastyki 
Wojska Polskiego „Military Art 2022” 

duży sukces odnieśli reprezentanci gdyńskiej 
3. Flotylli Okrętów.

Prestiżowe I miejsce w kategorii „film” 
zdobyli por. mar. Damian Przybysz oraz 
st. chor. szt. mar. Piotr Leoniak – za teledysk 
„Nie wywieszę białej flagi”, w którym wystąpił 
st. mar. Przemysław Białek. Z kolei film 
„Wspomnienie”, także ich autorstwa, otrzymał 
wyróżnienie Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Ponadto, Wojskowy Instytut Wydawniczy wy-
różnił st. chor. szt. mar. Piotra Leoniaka za 
klip promocyjny „Dołącz do nas”.

Biorący udział także w konkursie fotografii 
por. mar. Damian Przybysz zajął III miejsce 
prezentując cykl zdjęć „Marynarka Wojenna RP 
z powietrza”. Wyróżnienie Ministerstwa Obrony 
Narodowej trafiło do bsmt. Michała Pietrzaka, 
za cykl zdjęć „Ratownictwo morskie”.

Głównego Stowarzyszenia Oficerów MW RP 

„Military Art 2022”

Marynarze wrócili z tarczą
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Inauguracja roku akademickiego

W  Audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego 
Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni rozpoczęto – 

29 września – nowy rok akademicki 2022/2023. 
Tegoroczna inauguracja roku akademickiego rozpoczyna drugie 

stulecie istnienia naszej uczelni (…) i jest doskonałą okazją do 
wspomnienia tych wszystkich, którzy w chwilach najtrudniejszych 
dochowali wierności przysiędze i biało-czerwonej banderze, walcząc 
w latach II wojny światowej na morzu i na lądzie – podkreślił rektor-
-komendant AMW kadm. prof dr hab. Tomasz Szubrycht. 

Odczytano listy okolicznościowe od prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera, ministra 
obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Wykład inauguracyjny „Ojczyzna – Obowiązek – Morze” wygłosił 
były rektor-komendant AMW kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni 
Komorowski. Biblioteka Główna AMW przygotowała wystawę pod 
tytułem „100 lat morskiego szkolnictwa wojskowego”.

Naukę w gdyńskiej Alma Mater rozpoczęło ogółem 918 osób. Po 
ceremonii immatrykulacji studentów pierwszego roku studiów 
i ślubowaniu, została odśpiewana tradycyjna pieśń Gaudeamus Igitur. 

W Kościele Garnizonowym MW na Oksywiu odbyła się msza 
święta z okazji przysięgi wojskowej podchorążych najmłodszego 
rocznika oraz inauguracji roku akademickiego, podczas której 
odsłonięto tablicę Absolwentów-Kawalerów Orderu Virtuti Militari.
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Gdynia w nietypowy sposób upamiętniła 
okręt-symbol miasta z morza i marzeń 
oraz polskiej Marynarki Wojennej. 

W centrum, 3 października, odbyła się uro-
czysta prezentacja muralu dedykowanego 
niszczycielowi ORP „Błyskawica”, który – 
już jako okręt-muzeum – na stałe wpisał 
się w nadmorski krajobraz. Powstanie malo-
widła stanowiło kolejną odsłonę obchodów 
jubileuszu 85. rocznicy podniesienia biało-
-czerwonej bandery na „Błyskawicy”.

W ceremonii symbolicznego odsłonięcia 
muralu uczestniczyli m.in.: dowódca 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” 
kmdr por. Paweł Ogórek, szef szkolenia 
3. Flotylli Okrętów kmdr Walter Jarosz – 
poprzedni dowódca okrętu, kmdr Kryspin 
Lech – dowódca okrętu w latach 1957-63, 
załoga „Błyskawicy”, dyrektor gdyńskiego 
Muzeum Marynarki Wojennej Tomasz 
Miegoń, przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni Joanna Zielińska oraz wicedyrektor 
Muzem MW Aleksander Gosk.

Niszczyciel (z wojennym numerem burto-
wym „H34”) został uwieczniony na ścianie 
budynku przy ul. Abrahama 71. Malowidło 
(o wymiarach 23 m x 13 m) przedstawia syl-

Śmierć jest spoczynkiem 
podróżnego, kresem mozołu wielkiego

Panu kmdr. por. Andrzejowi 
Żurawińskiemu

oraz Jego Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

MATKI

składa inspektor, kadra i pracownicy
Inspektoratu Marynarki Wojennej

Dowództwa Generalnego RSZ

gdyńskiej architektury. Jego wizerunek na 
ścianie kamienicy w centrum Gdyni to wyraz 
uznania dla okrętu i jego kolejnych załóg.

Data prezentacji muralu nie była przypad-
kowa – 1 października 1936 roku w stoczni 

J. Samuel White & Co. Ltd. w Cowes na 
wyspie Wight miało miejsce wodowanie 
i chrzest ORP „Błyskawica”. Jego matką 
chrzestną została Cecylia Raczyńska. Okręt 
wszedł do linii 25 listopada 1937 roku.

Obchodzony w tym roku jubileusz to 
hołd składany wszystkim załogom tego 
najpiękniejszego polskiego okrętu – pod-
kreślił kmdr por. Paweł Ogórek. Historia 
„Błyskawicy” jest dalej pisana przez słu-
żących obecnie na niej marynarzy.

Mural powstał z inicjatywy Muzeum MW, 
we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu 
Miasta Gdyni. Grafikę autorstwa Stowa-
rzyszenia Traffic Design wykonali artyści 
ze studia projektowego Wakeuptime.

Historyczny mural ORP „Błyskawica”, to 
kolejna tego typu inicjatywa w Gdyni. We 
wrześniu zaprezentowano w Redłowie malo-
widło okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.

wetkę okrętu z polską banderą, rysunki ele-
mentów uzbrojenia oraz ważne daty z bogatej 
historii legendarnego niszczyciela.

„Błyskawica” to najstarszy polski okręt. 
Cały czas jest w służbie, również jako jednostka 

reprezentacyjna. To na jej pokładzie odbywają 
się najważniejsze uroczystości organizowane 
przez Marynarkę Wojenną – podkreślił dyrek-
tor Muzeum MW Tomasz Miegoń. Okręt na 
stałe wpisał się w lokalny krajobraz. Od teraz 
stał się również wyróżniającym obiektem 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że 29 października 2022 roku odszedł na wieczną wachtę

komandor w st. spocz. Jerzy Chłopecki

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, promocji 1970 r.
Oficer pełniący wiele eksponowanych funkcji 

w strukturach Marynarki Wojennej, aktywny działacz społeczny.
Wieloletni przewodniczący Rady Fundacji „O dach dla historii Marynarki 

Wojennej RP”, jeden z inicjatorów budowy gmachu Muzeum MW.

Cześć Jego pamięci!

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Fundacja „O dach dla historii Marynarki Wojennej RP”

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

wrześniu zaprezentowano w Redłowie malo-

Symbol polskiej 
floty i Gdyni
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w
yporność naw

odna – 980 t; w
yporność podw

odna – 1250 t; długość – 77,95 m
; szerokość – 5,9 m

; zanurzenie (na pow
ierzchni) – 4,2 m

; napęd – 2 zespoły w
ysokoprężne N

orm
and 

Vickers o łącznej m
ocy 1324 kW

, 2 silniki elektryczne o łącznej m
ocy 883 kW

 (110 V), dw
ie baterie akum

ulatorów
 po 100 ogniw

, 2 linie w
ałów

, 2 trójłopatow
e śruby, 1 ster; prędkość m

aksym
alna 

(naw
odna) – 14,5 w

ęzła; prędkość ekonom
iczna (naw

odna) – 7,5 w
ęzła; prędkość m

aksym
alna (podw

odna) – 9,5 w
ęzła; prędkość operacyjna (podw

odna) – 5 w
ęzłów

; autonom
iczność – 35 dób; 

zasięg operacyjny (m
aksym

alny) – 7000 m
il m

orskich (przy prędkości 7,5 w
ęzła); operacyjna głębokość zanurzenia – 80 m

 (20 m
 dla strzelania torpedow

ego); m
aksym

alna (bezpieczna) głębokość 
zanurzenia – ok. 100 m

; konstrukcyjna głębokość zanurzenia – nieznana; czas zanurzania na głębokość peryskopow
ą – 50 sekund; uzbrojenie – 6 w

yrzutni torped kal. 550 m
m

 (4 dziobow
e stałe 

oraz 1 podw
ójna, obrotow

a na śródokręciu) z zapasem
 10 torped w

z. 1924V (przy użyciu w
kładek kalibrujących do 533,4 m

m
 używ

ano torpedy brytyjskie W
hitehead AB

), 40 m
in typu SM

-5 
(po 5 sztuk w

 dw
óch rufow

ych aparatach m
inow

ych i 30 sztuk w
 przedziale m

inow
ym

 – zw
ykle przenoszono tylko 38), arm

ata kal. 100 m
m

 w
z. 1917 L/40 Schneider, 2 w

ielkokalibrow
e

 karabiny m
aszynow

e kal. 13,2 m
m

 w
z. 30 L/76 (1 x 2) H

otchkiss, 2 karabiny m
aszynow

e kal. 7,7 m
m

 (0,303”) Lew
is; w

yposażenie – 3 peryskopy, stacja korespondencyjna SM
IK

, 
stacja odbiorcza podw

odna, sonda ultradźw
iękow

a, oscylator podw
odny, log; załoga – 54 osoby (5 oficerów

, 49 podoficerów
 i m

arynarzy).

O
R

P
 „Żbik”

O
kręt podw

odny-staw
iacz m

in O
R

P „Żbik” był trzecią jednostką tej klasy w
 polskiej M

arynarce W
ojennej. N

ależał do typu W
ilk, liczącego trzy okręty podw

odne (w
ów

czas były klasyfikow
ane 

jeszcze – niepopraw
nie – jako „łodzie podw

odne”). Skonstruow
ano go w

e francuskiej stoczni Chantiers N
avals Français w

 Caen (CN
F). O

kręt zw
odow

ano 14 czerw
ca 1931 roku, a 20 lutego 

1932 roku odbyła się uroczysta cerem
onia podniesienia bandery. M

atką chrzestną została Serafina Czernicka, żona km
dr. Xaw

erego Czernickiego (szefa K
om

isji N
adzorczej B

udow
y O

krętów
 w

e 
Francji). Po przejściu okrętu do G

dyni (w
 tym

 sam
ym

 roku) ów
czesny m

inister spraw
 w

ojskow
ych m

arszałek Polski Józef Piłsudski w
cielił O

R
P „Żbik” w

 skład okrętów
 R

zeczpospolitej Polskiej. D
o G

rupy 
Łodzi Podw

odnych D
yw

izjonu M
inow

ców
 (1 m

aja 1932 roku przem
ianow

anej na D
yw

izjon Łodzi Podw
odnych) okręt w

szedł z bliźniaczym
i jednostkam

i O
R

P „W
ilk” i O

R
P „R

yś”. Pierw
szym

 dow
ódcą 

O
R

P „Żbik” został km
dr ppor. M

ichał Żebrow
ski. O

kręt przed w
ybuchem

 II w
ojny św

iatow
ej nosił znak taktyczny „Ż”, a następnie – po pow

rocie do kraju – „B
-13”. O

kręty podw
odne typu W

ilk 
nie były udane – francuska m

yśl techniczna nie spraw
dziła się w

 praktyce. N
a dodatek, na przykład O

R
P „W

ilk” – po przejściu do W
ielkiej B

rytanii (podczas II w
ojny św

iatow
ej) – spraw

iał 
sojusznikom

 kłopoty techniczne oraz logistyczne i w
 zw

iązku z tym
 dość szybko trafił do floty rezerw

ow
ej. O

statni patrol bojow
y odbył m

iędzy 8 a 20 stycznia 1941 roku, po czym
 – po 

rem
oncie – przesunięto go do zadań szkoleniow

ych. O
R

P „Żbik”, po pow
rocie z internow

ania w
 Szw

ecji, przez kolejne 10 lat rów
nież pełnił głów

nie funkcje szkoleniow
e dla now

ych 
pokoleń polskich podw

odników
. M

im
o to – z braku alternatyw

y – O
R

P „R
yś” i O

R
P „Żbik” pozostaw

ały w
 służbie aż do połow

y lat 50. ubiegłego w
ieku.


