
NR 9/10  (123/124)  WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK  2019www.wojsko-polskie.pl/3fo/

ISSN 0209-1070

 

Hołd obro
ńco

m W
yb

rze
ża

„A
lbatro

s”
 st

artu
je do lo

tu



NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019 1     

B A N D E R AB A N D E R A

Bandera
WYDAWCA: 
3. Flotylla Okrętów przy współpracy 
z Wojskowym Instytutem Wydawniczym

REDAKTOR WYDANIA:
Sławomir J. Lipiecki

REDAGUJE ZESPÓŁ: 
Antoni Ciejpa, Edyta Górska, Katarzyna 
Kamińska, Sławomir J. Lipiecki

Stali współpracownicy: 
kmdr ppor. Robert Biernaczyk, kmdr ppor. 
Marcin Braszak, st. chor. szt. mar. Piotr 
Leoniak, kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, 
kmdr por. Wojciech Mundt, kmdr ppor. 
Radosław Pioch, st. chor. szt. mar. Marcin 
Purman, kpt. mar. Anna Sech 

Skład i łamanie: 
Antoni Ciejpa

Korekta: 
Jolanta Ruskowiak

Adres redakcji:
81-103 Gdynia 
Rondo Bitwy pod Oliwą 1 

tel. +48 261 26 62 07 
e-mail: zrwmw.bandera@ron.mil.pl

WSPÓŁPRACA:

Dyrektor Wojskowego Instytutu 
Wydawniczego:
Maciej Podczaski, 
tel. +48 261 84 53 65; 

Redaktor naczelny „Polski Zbrojnej”:
Izabela Borańska-Chmielewska,
tel. +48 261 84 02 22;

Kierownik Składu Komputerowego i Grafiki: 
Marcin Dmowski, 
tel. +48 261 84 51 70;

Wojskowy Instytut Wydawniczy:
00–909 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 97

faks: +48 261 84 55 03 
e-mail: sekretariat@zbrojni.pl

Druk: 
Drukarnia Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego 
Marynarki Wojennej (zam. nr 195/D/2019)

Numer zamknięto: 31 października 2019 r.

Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Wodowanie kadłuba przyszłego niszczyciela 
min ORP „Albatros” – zdj. Katarzyna Kamińska

Szanowni Czytelnicy!

We wrześniu obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
Pamiętaliśmy zwłaszcza o walecznej obronie polskiego Wybrzeża, które wróg 
zaatakował jako pierwsze. Na Westerplatte, symbolu bohaterstwa żołnierzy 

polskich, oddaliśmy hołd jego niezłomnym obrońcom. Marynarze Kompanii 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, biorący udział – 1 września – w centralnych 
uroczystościach rocznicowych w Warszawie, wystawili posterunek honorowy przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza. W miejscach pamięci zapłonęły znicze i złożono kwiaty.

Powitaliśmy „Albatrosa” – drugi z serii trzech nowoczesnych niszczycieli min 
projektu 258 (Kormoran II), którego kadłub uroczyście zwodowano w gdańskiej stoczni 
Remontowa Shipbuilding S.A. Matką chrzestną okrętu została Krystyna Patz.

W rubryce „Zawód marynarz” kmdr ppor. Przemysław Lizik, były dowódca okrętu 
dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kadm. X. Czernicki”, przybliża 
kulisy służby okrętu pod flagą NATO w elitarnym zespole SNMCMG-2.

Polecamy artykuł historyczny o udziale Marynarki Wojennej w wojnie obronnej 
Polski w 1939 roku oraz kolejny odcinek cyklu o strukturach militarnych NATO 
w okresie „zimnej wojny”, a także kontynuację analizy operacji morskiej przeciw 
niemieckiemu pancernikowi „Bismarck”, w której wziął udział polski ORP „Piorun”.

W cyklu „Morskie skrzydła Rzeczpospolitej” opisujemy pierwszy dzień wojny 
w MDLot w Pucku, a dla miłośników techniki morskiej przygotowaliśmy pierwszą część 
interesującej analizy okrętów podwodnych typu 209. 

Zachęcamy do lektury kolejnego odcinka „Opowieści z kubryka”, w którym załoga 
ORP „Iskra” przemierza Ocean Indyjski, obierając kurs na Mauritius.    

                             Życzymy miłej lektury.
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BanderaRegionalne Centrum Informatyki im. ppłk. Ignacego 
Stanisława Szpunara w Gdyni otrzymało sztandar. Uroczysta 
ceremonia jego wręczenia odbyła się 11 października na 

Skwerze Kościuszki, przed Okrętem-Muzeum ORP „Błyskawica”.
Komendantowi RCI Gdynia kmdr. Andrzejowi Godeckiemu 

sztandar wręczył – w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy – 
sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot. 

Niech ten sztandar przypomina wam o wspaniałych tradycjach 
morskich naszego kraju i o długim szeregu waszych wielkich 
poprzedników, obrońców polskiego Wybrzeża – podkreślił minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak w liście okolicznościowym.

Ojcem chrzestnym sztandaru został prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek, a jego matką chrzestną Maria Balawejder (pochodząca 
z rodziny patrona jednostki – dowódcy 2. Morskiego Pułku Strzelców, 
bohaterskiego obrońcy Kępy Oksywskiej we wrześniu 1939 roku).

Nadanie sztandaru jest dla nas ogromnym wyróżnieniem 
i najwyższym honorem. Odbieramy to jako wyraz uznania dla naszej 
codziennej, żołnierskiej służby i pracy – powiedział kmdr Andrzej 
Godecki, przyjmując nowy sztandar wojskowy jednostki, która  
została sformowana 1 stycznia 2018 roku, zastępując Zespół 
Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym. 

RCI Gdynia podlega bezpośrednio pod Narodowe Centrum 
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni z siedzibą w Legionowie, które jest 
wysoko oceniane przez partnerów w sojuszu północnoatlantyckim.
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Sztandar dla RCI Gdynia
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Kiedy zdecydował się pan związać 
swoje życie z morzem?

Wyboru dokonałem bardzo wcześnie,  
mimo że w mojej rodzinie nie było tradycji 
morskich. Można powiedzieć, że dzięki babci 
zostałem oficerem (śmiech). Kiedy byłem 
mały, zabrała mnie na wycieczkę do Gdańska. 
Po raz pierwszy zobaczyłem mary-
narzy – stali przy fontannie Neptuna 
na Długim Targu. Wywarli na mnie 
piorunujące wrażenie. Poprosiłem 
ich o wspólne zdjęcie – ta fotografia 
towarzyszy mi przez całe życie.  
Wtedy podjąłem decyzję, kim chcę 
zostać i co chcę robić w przy- 
szłości. Służba na okrętach polskiej 
Marynarki Wojennej stała się moim 
celem. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej, zdecydowałem się na  
naukę w Zespole Szkół Morskich  
w Świnoujściu, na kierunku nawi-
gacja. Wybór nie był przypadkowy. 
Wiedziałem, że ukończenie szkoły 
morskiej ułatwi mi kontynuację nauki 
na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego Akademii Marynarki 
Wojennej – naszej oksywskiej Alma 
Mater. Zdobyta tam wiedza spe- 
cjalistycza – związana z nawigacją, 
teorią budowy okrętów, łącznością 
czy meteorologią – była ugrun- 
towaniem wiedzy ze szkolnej ławy. 

Na którym okręcie rozpoczął 
pan służbę?

W 2007 roku rozpocząłem służbę 
na okręcie transportowo-minowym 
ORP „Kraków”, w 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu. Zostałem wyznaczony 
na stanowisko dowódcy działu rakietowo- 
-artyleryjskiego i broni podwodnej. Prze- 
szedłem wszystkie szczeble kariery na okrętach 
2. Dywizjonu Okrętów Transportowo- 
-Minowych i – w 2016 roku – objąłem dowo-
dzenie okrętem dowodzenia siłami obrony 
przeciwminowej ORP „Kadm. X. Czernicki”.

W 2017 roku pana okręt prowadził 
działania na Morzu Śródziemnym,  

Morzu Egejskim i Morzu Czarnym,  
w ramach elitarnego Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2.  

To było historyczne wydarzenie dla załogi. 
Po raz pierwszy, ORP „Kadm. X. Czernicki” 
został okrętem flagowym Stałego Zespołu  
Sił Obrony Przeciminowej NATO Grupa 2 
(ang. Standing NATO Mine Countermeasures 
Group 2 – SNMCMG-2). Wcześniej, kilka-
krotnie był okrętem flagowym, lecz zespołu  

operującego w północnych rejonach Europy 
(SNMCMG-1). Zespół SNMCMG-2 tworzyły 
niszczyciele min z: Hiszpanii, Niemiec,  
Rumunii, Turcji i Włoch. Podczas ćwiczeń 
dołączały do nas również jednostki różnych 
klas z: Bułgarii, Czarnogóry, Grecji, Malty  
i Ukrainy, a nawet z Egiptu.

W SNMCMG-2 jednostka pełniła rolę 
okrętu dowodzenia. Jak wyglądała 

praca w międzynarodowym zespole?
Głównym celem misji było utrzymanie stałej  

gotowości do realizacji zadań – zgodnie  
z przeznaczeniem SNMCMG-2. Prowadzone 
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było intensywne szkolenie i zgrywanie załóg 
okrętów, zgodnie z obowiązującymi proce-
durami NATO. Dodatkowo, mój okręt reali-
zował zadania wsparcia i zabezpieczenia  
logistycznego dla jednostek zespołu. Bardzo 
ważnym czynnikiem, decydującym o wyko-
naniu zadań, było stworzenie odpowiedniej 

atmosfery służby oraz zbudowanie 
wzajemnego zaufania załóg. Zada-
nie to należało do dowódców okrę-
tów i muszę przyznać, że szybko 
udało się nam je w pełni zrealizo-
wać. Dzięki temu, współpraca pod-
czas wykonywania zadań w zespole 
okrętów układała się doskonale.

Rejon Morza Śródziemnego 
dotykają specyficzne proble-

my – piractwo i kryzys migracyj-
ny. W związku z tym, czy podczas 
szkolenia załogi okrętu położono 
większy nacisk na tematykę zwią-
zaną ze zwalczaniem zagrożeń 
asymetrycznych i przeprowadza-
niem działań ratunkowych? 

Każdorazowo, wyjście okrętu  
w wyznaczony rejon działania jest 
poprzedzone szczegółową analizą 
zagrożeń, które (pośrednio lub bez-
pośrednio) mogą wpłynąć na powo-
dzenie misji. Wówczas główny  
wysiłek szkoleniowy jest skierowany 
na wykluczenie tak zwanego ele-
mentu zaskoczenia i przygotowanie 
załogi do odpowiedniego reagowa-
nia – adekwatnego do zaistniałej  
sytuacji. W procesie przygotowania 
załogi okrętu do udziału w Polskim 

Kontyngencie Wojskowym „Czernicki 2017” 
uwzględniono wszystkie aspekty, mogące 
mieć negatywny wpływ na realizację zadań 
na Morzu Śródziemnym. Tym samym, nacisk 
położono nie tylko na szkolenie z ratow- 
nictwa morskiego i zwalczanie zagrożeń  
asymetrycznych, ale także na wiele innych  
zagadnień. 

Czy służba na Morzu Śródziemnym 
mocno różni się od tej na Bałtyku? 

Biorąc pod uwagę tamtejsze warunki  
hydrometeorologiczne i aspekty nawigacyje, 
z całą pewnością mogę stwierdzić, że służba 

Z komandorem podporucznikiem Przemysławem Lizikiem, 
byłym dowódcą okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej  
ORP „Kontradmirał X. Czernicki”, rozmawia Katarzyna Kamińska.

Sojusznicza tarcza 
B A N D E R A

w gruncie rzeczy tak jest. Posiadając immu-
nitet, okręt realizuje szczególne i niezwykle 
ważne zadania w służbie dyplomatycznej. 

Obecnie ORP „Kadm. X. Czernicki” 
jest remontowany w PGZ Stocznia 

Wojenna. Jakie zmiany go czekają? 
Bardzo duże. Przechodzi naprawę główną 

i dokową, która ma na celu przywrócenie peł-
nej sprawności wszystkich systemów okręto-
wych oraz doposażenie jednostki w nowoczesne 
systemy dowodzenia i łączności.  

Spędził pan wiele lat na jego pokładzie – 
jak podsumowałby pan ten czas? 

Jednym słowem – bezcenny. Służba na tym 
okręcie jest zwieńczeniem mojej dotych-
czasowej kariery morskiej. Kosztowała mnie 
wiele wyrzeczeń, ale jeszcze więcej moją 
najbliższą rodzinę. Bez jej wsparcia, wszystko, 
co osiągnąłem, byłoby niemożliwe. Równie 
ważna jest wzorowa i oddana załoga, bo bez 
niej żaden dowódca nie zrealizuje zadań. Od 
dzieciństwa marzyłem o okrętach i mam to 
szczęście, że nadal mogę na nich służyć. 

NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019 3     

na tym akwenie znacząco różni się od bliżej 
nam znanej służby na Morzu Bałtyckim, jednak 
ORP „Kadm. X. Czernicki” jest przystosowany 
do realizacji misji w każdych warunkach. 

Czy przed załogą okrętu stanęły jakieś 
wyjątkowe wyzwania?

Na pewno sporym wyzwaniem – pod 
względem nawigacyjnym – było przejście 
przez Kanał Koryncki, łączący Morze Egej-
skie z Morzem Jońskim. Okręt pokonał 
dystans ponad trzech mil morskich w bardzo 
wąskim korytarzu – o szerokości niewiele 
większej od szerokości samego okrętu, czyli 
około 24 metrów. 

W takich warunkach nietrudno 
o błąd.

To prawda. Zgodnie z przepisami, byłem 
zobowiązany do przyjęcia na okręt pilota, 
a przejście okrętu odbyło się w asyście grec-
kiego holownika. Pilot, który nam towarzy-
szył, był niskiej postury i z pozycji sternika nie 
widział dziobu okrętu. Muszę przyznać, że 
mentalnie nie byłem przygotowany na taką 

sytuację. W trakcie przejścia okrętu przez 
kanał, na całej jego długości, grecki pilot stał 
na podeście, nadludzko skupiony.

W 2018 roku, z okazji 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodleg-

łości oraz 100-lecia Marynarki Wojennej, 
dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża zor-
ganizował specjalny rejs ORP „Kadm. X. 
Czernicki”. Okręt wszedł do portów 
w Tallinie, Helsinkach i Sztokholmie. 
Reprezentowanie naszego kraju za 
granicą jest ważne, jednak jest zadaniem 
innym niż udział w manewrach i opera-
cjach morskich.

Niekoniecznie. Udział okrętu w ćwicze-
niach międzynarodowych i operacjach mor-
skich lub w misjach stałych zespołów NATO 
kojarzy się głównie z realizacją zadań na morzu 
i współpracą z okrętami państw sojuszniczych 
oraz państw partnerskich. Każdy pobyt okrętu 
poza wodami terytorialnymi kraju ma również 
charakter reprezentacyjny. Bardzo często jest 
podkreślany fakt, że okręt to ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej na morzu – 

B A N D E R A

dzieciństwa marzyłem o okrętach i mam to 

Komandor podporucznik PRZEMYSŁAW LIZIK urodził się 13 marca 1982 roku w Dębnie. Z morzem jest związany od 1997 roku. 
Po zdaniu egzaminów wstępnych, rozpoczął naukę w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu, w klasie o profilu technik nawigator 
morski. W 2002 roku zdał egzamin zawodowy, na ocenę celującą. Szkołę ukończył z wyróżnieniem, otrzymując złoty medal absolwenta. 
W 2007 roku ukończył Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i rozpoczął zawodową służbę 
wojskową w 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, na stanowisku dowódca działu 
rakietowo-artyleryjskiego i broni podwodnej okrętu transportowo-minowego ORP „Kraków”. W lipcu 2010 roku objął stanowisko 
zastępcy dowódcy okrętu transportowo-minowego ORP „Lublin”. We wrześniu 2012 roku został dowódcą pionu operacyjnego/dowódcą 
działu nawigacyjnego okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kadm. X. Czernicki”.  W styczniu 2013 roku uzyskał 
uprawnienia do samodzielnego dowodzenia okrętem projektu 767. Od stycznia do listopada 2013 roku uczestniczył w działaniach 
Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (ang. Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 – SNMCMG-1), pełniąc 
funkcję oficera flagowego nawigacji GNO (ang. Group Navigation Officer). W lutym 2014 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy 
ORP „Kadm. X. Czernicki”. W lutym 2015 roku uzyskał uprawnienia do samodzielnego dowodzenia okrętem projektu 130. W lipcu 
2015 roku objął stanowisko dowódcy ORP „Lublin”. 2 listopada 2016 roku został awansowany na stopień kmdr. ppor. i objął stanowisko 
dowódcy ORP „Kadm. X. Czernicki”. Od stycznia do lipca  2017 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego „Czernicki 2017”, jako „flag captain” natowskiego zespołu SNMCMG-2. Wówczas, po raz pierwszy w historii polskiej 
Marynarki Wojennej, ORP „Kadm. X. Czernicki” był platformą dowodzenia zespołu SNMCMG-2, operującego na Morzu Śródziemnym, 
Morzu Egejskim i Morzu Czarnym. 1 października 2019 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. Grupy – dowódcy okrętu 
transportowo-minowego ORP „Gniezno”.



4     NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019

Odprawa Dowódcy Generalnego RSZ w Gdyni

Dotychczasowy szef Biura Hydrograficz-
nego Marynarki Wojennej kmdr Andrzej 

Kowalski zakończył – 30 września – pełnienie 
obowiązków służbowych na tym stanowisku.  
Uroczyste przyjęcie obowiązków szefa BHMW 
przez kmdr. Dariusza Kolatora nastąpiło 
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W 3. Flotylli Okrętów odbyła się – 
25-26 września – półroczna odprawa 
rozliczeniowo-zadaniowa dowódcy 

generalnego RSZ gen. broni Jarosława Miki, 
połączona ze szkoleniem.

Jej celem było dokonanie oceny realizacji 
zadań służbowych w pierwszym półroczu tego 

Przekazanie obowiązków szefa BHMW
w obecności inspektora Marynarki Wojennej 
wiceadm. Jarosława Ziemiańskiego oraz jego 
zastępcy –  kadm. Krzysztofa Zdonka. 

W trakcie ceremonii, w siedzibie BHMW, 
wiceadm. Jarosław Ziemiański serdecznie 
podziękował opuszczającemu stanowisko 
kmdr. Andrzejowi Kowalskiemu za wieloletnią, 
ofiarną i wzorową służbę na rzecz polskiej 
hydrografii. Podczas swojej bogatej kariery 
wojskowej pełnił, m.in., obowiązki: szefa Od-
działu Informacji Nautycznej BHMW, dowódcy 
Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficz-
nego MW, szefa szkolenia oraz zastępcy dowód-
cy 8. FOW, zastępcy szefa BHMW oraz za-
stępcy szefa szkolenia MW – szefa szkolenia 
morskiego. W 2014 roku został szefem Biura 
Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Morska Jednostka Rakietowa, wchodząca 
w skład 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, 

we wrześniu wykonała (po raz drugi w swojej 
historii) zadanie ogniowe z faktycznym 
użyciem rakiet przeciwokrętowych Naval Strike 
Missile (NSM). Ćwiczenie zrealizowano we 
współpracy z Królewską Marynarką Wojenną 

roku oraz przedstawienie priorytetów działal-
ności Dowództwa Generalnego RSZ i jednostek 
bezpośrednio podporządkowanych (JBP).

Odprawie towarzyszyły dyskusje w ramach 
Syndykatów: Szefa Sztabu DGRSZ, Inspektora 
Wojsk Lądowych, Inspektora Sił Powietrznych, 
Inspektora Marynarki Wojennej, Inspektora 
Sił Specjalnych, Inspektora Rodzajów Wojsk, 
Inspektora Szkolenia oraz Starszego Pod-
oficera Dowództwa.

W części zadaniowo-szkoleniowej, uczest-
nikom odprawy zaprezentowano możliwości 
jednostek brzegowych 3. Flotylli Okrętów 
w zakresie wsparcia działań i zabezpieczenia 
logistycznego komponentu morskiego.

Podczas wizyty na terenie Punktu Bazowania 
Hel, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej stanowisko dowodzenia 

Norwegii na morskim poligonie Andøya Test 
Center. W skład polskiego komponentu weszła 
również załoga samolotu An-28 B1R, która 
zabezpieczała rejon strzelań rakietowych.
Dwie polskie rakiety, manewrując, pokonały 
dystans ok. 150 km – trafiając wyznaczone cele 
morskie będące w ruchu. 

Wśród obserwatorów ćwiczenia byli: 
inspektor MW wiceadm Jarosław Ziemiański, 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, zastępca inspektora MW kadm. 
Krzysztof Zdonek oraz dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec.

Podczas pobytu za kołem podbiegunowym, 
w Narwiku marynarze MJR oddali hołd pol-
skim marynarzom poległym podczas II wojny 
światowej, w tym załodze ORP „Grom”.

dowódcy Floty kadm. Józefa Unruga, który 
dowodził bohaterską obroną polskiego 
Wybrzeża w 1939 roku. Ceremonii przewod-
niczył gen. broni Jarosław Mika.

W trakcie podsumowania odprawy, dowódca 
generalny RSZ wskazał na priorytety działal-
ności Dowództwa Generalnego RSZ i JBP 
oraz postawił zadania do realizacji.

P E R Y S K O P

Nowy szef BHMW kmdr Dariusz Kolator 
jest związany z polską służbą hydrograficzną 
od początku swojej służby zawodowej. Pełnił, 
m.in., obowiązki dowódcy Dywizjonu Zabez-
pieczenia Hydrograficznego MW oraz zastępcy 
szefa BHMW. Posiada bogate doświadczenie 
wyniesione ze służby w strukturach NATO.

Norweski sprawdzian MJR
*    *    *

30 września odbyło się przekazanie dowo-
dzenia Morską Jednostką Rakietową im. kmdr. 
Zbigniewa Przybyszewskiego. Obowiązki zdał 
kmdr Artur Kołaczyński (który został wyzna-
czony na stanowisko szefa sztabu 3. FO), 
a objął kmdr Przemysław Karaś.

ności Dowództwa Generalnego RSZ i JBP 

szefa BHMW. Posiada bogate doświadczenie 
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Manewry odbyły się w dniach 3-19 września w rejonie cieśnin duńskich 
oraz na akwenie między Kilonią a Bornholmem. Tegoroczne ćwiczenia 
zorganizowały Dania i Niemcy, a dowodził nimi kadm. Stephan Haisch 
z Centrum Operacyjnego MW RFN w Glücksburgu.

Northern Coasts 2019

W ćwiczeniu „Northern Coasts 2019” 
wzięło udział około 3000 żołnierzy 
oraz ponad 40 jednostek pływających 

z 18 państw. Ponadto, w manewrach 
uczestniczyły okręty Stałego Zespołu Sił 
Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1.

Polska Marynarka Wojenna skierowała 
na ćwiczenia: dwa trałowce bazowe – 
ORP „Gardno” i ORP „Jamno”, niszczy-
ciel min ORP „Flaming” (z 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża), zbiornikowiec 
ORP „Bałtyk” (z 3. Flotylli Okrętów). 
Trzech polskich oficerów wykonywało 
zadania służbowe w sztabach oraz na 
okręcie zespołu SNMCMG-1.

Faza portowa ćwiczeń – tzw. „Pre-Sail 
Conference” – została przeprowadzona w Kopen-
hadze w Danii. Przez pierwsze trzy dni odbyły 
się odprawy oraz spotkania załóg poprzedza-

jące manewry na morzu. Ustalono szczegóły 
ćwiczeń, a dowódcy okrętów otrzymali 
pierwsze wytyczne i zadania. 
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kolejności zgrywały się, aby osiągnąć pełną 
zdolność operacyjną. Kolejną – zasadniczą – 
fazą były operacje w różnych rejonach Morza 
Bałtyckiego. Polscy marynarze zostali przy-
dzieleni do grup składających się z okrętów 
obrony przeciwminowej i ściśle współ-
pracowali z jednostkami z: Estonii, Holandii, 
Litwy, Łotwy oraz Szwecji.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że fikcyjny, 
lokalny kraj rości sobie prawo do wysp bał-
tyckich innego państwa, grożąc paraliżem 

żeglugi na Bałtyku. Działając na podstawie 
mandatu ONZ, siły sojusznicze miały 
dążyć do obniżenia napięcia w regionie 
i do przywrócenia stabilizacji. 

Manewry obejmowały m.in.: zwalczanie 
celów nawodnych, obronę powietrzną, 
poszukiwanie i zwalczanie okrętów pod-
wodnych oraz niszczenie min morskich. 

Ćwiczenia z serii „Northern Coasts” 
odbywają się od 2007 roku. Są to jedne z naj-
większych ćwiczeń międzynarodowych, 
przeprowadzanych na Bałtyku. Służą roz-

wijaniu współpracy między państwami nad-
bałtyckimi na rzecz bezpieczeństwa morskiego 
oraz usprawnianiu procedur współdziałania 
sił koalicji międzynarodowej. 

B A N D E R A

SNMCMG-1 w Świnoujściu
Do portu wojennego w Świnoujściu zawi-

nęły – 27 września, z rutynową wizytą – 
okręty Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciw-
minowej NATO Grupa 1 (ang. SNMCMG-1). 

Dowodzący zespołem kmdr por. Peter 
Krogh (reprezentujący Marynarkę Wojenną 
Królestwa Danii) spotkał się z dowódcą 

8. Flotylli Obrony Wybrzeża kadm. Piotrem 
Nieciem. Wizyta służyła pogłębieniu współ-
pracy i wymianie doświadczeń z zakresu 
prowadzenia operacji przeciwminowych.

Przeprowadzono szereg spotkań roboczych 
z udziałem specjalistów polskiej MW oraz 
złożono kurtuazyjną wizytę władzom miasta. 

W składzie SNMCMG-1 znajdowały się: 
duński HDMS „Thetis” (okręt flagowy zespołu), 
niszczyciele min – belgijskie BEL „Bellis” 
i „Narcis”, holenderski HNLMS „Urk”, łotew-
ski LVNS „Talivaldis”, niemiecki FGS „Wiel-
heim”, norweski HNoMS „Rauma” oraz dwa 
duńskie okręty-drony do zwalczania min.

oraz usprawnianiu procedur współdziałania 

B A N D E R A

Faza morska „Northern Coasts 2019” roz-
poczęła się 6 września. Siły biorące udział 
w ćwiczeniu – podzielone na zespoły okrętów, 
zgodnie z ich przeznaczeniem – w pierwszej 
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Uroczystości rozpoczęto 5 września, 
jubileuszową zbiórką na placu 
apelowym – podczas której zostały 
wręczone okolicznościowe medale 

pamiątkowe i wyróżnienia. Przed budynkiem 
sztabu ośrodka, komendant Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej kmdr Grzegorz Okuljar 
odsłonił tablicę pamiątkową. 

W klubie CSMW odbyła się prelekcja  
Mariusza Borowiaka na temat patrona jed-
nostki – adm. floty Józefa Unruga i wernisaż 
prac Marty Skowrońskiej z gdyńskiego Klubu 
Marynarki Wojennej „Riwiera”. Pierwszy 
dzień obchodów jubileuszu zakończono festy-
nem rodzinnym i koncertem grupy „Fuctus”.

Następnego dnia, marynarze świętowali 
setny jubileusz jednostki wspólnie z mieszkań-
cami miasta, przed Kapitanatem Portu w Ustce. 
W uroczystości wzięła udział Kompania  
Reprezentacyjna MW. Oprawę muzyczną  

a potem pierwszego komendanta centrum – 
kmdr. por. Franciszka Dąbrowskiego. Trzecia 
pocztówka przedstawia symbole CSMW. 

W ramach obchodów jubileuszu został  
wydany także album okolicznościowy CSMW 
„100 lat w służbie Rzeczypospolitej Polskiej”.

*    *    *  
Początki Centrum Szkolenia Marynarki 

Wojennej sięgają grudnia 1918 roku, kiedy  
w Twierdzy Modlin sformowano Oddział  
Zapasowy Marynarzy, którego zadaniem było 
szkolenie ogólnowojskowe podoficerów  
i marynarzy. Pół roku później, w Kazuniu – 
miejscowości leżącej naprzeciw Modlina, po 
drugiej stronie Wisły – utworzono pierwszą 
morską placówkę szkoleniową, czyli Szkołę 
Marynarzy. Pierwszy, trzymiesięczny kurs 
specjalistów morskich został zainaugurowany 
3 września 1919 roku. W 1921 roku szkoła 
została przeniesiona do Torunia, a następnie 
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zapewnili muzycy orkiestry wojskowej ze 
Świnoujścia. Okolicznościowy apel zwień-
czyła defilada pododdziałów. 

Obchody jubileuszu uświetniło (na miejskiej 
promenadzie) wyjątkowe, historyczne widowisko 
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu  
Artystycznego Wojska Polskiego. Dodatkowo, 
mieszkańcy Ustki oraz turyści mieli możli-
wość wejścia na pokład małego okrętu rakieto-
wego ORP „Orkan” oraz trałowca bazowego 
ORP „Hańcza”, które zacumowały w porcie.

Gościem honorowym obchodów był wnuk 
patrona CSMW adm. floty Józefa Unruga – 
mer francuskiego Montrésor Krzysztof Unrug.  

Z okazji setnej rocznicy utworzenia Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce wydano 
okolicznościowe kartki pocztowe. Dwie z nich 
zdobią podobizny dowódcy przedwojennej 
polskiej floty wojennej adm. Unruga oraz byłego  
zastępcy dowódcy Westerplatte w 1939 roku, 

Kuźnia morskich kadr
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. floty Józefa Unruga w Ustce obchodziło –  
5 i 6 września – jubileusz 100-lecia szkolnictwa marynarskiego oraz jubileusz 15-lecia Szkoły 
Podoficerskiej Marynarki Wojennej – której nadano imię chor. mar. Stanisława Brychcego.

W Bydgoszczy, w asyście honorowej 
marynarzy 3. Flotylli Okrętów i żoł-

nierzy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 
odbyło się – 24 października – uroczyste od-
słonięcie pomnika upamiętniającego Oddział 
Wydzielony „Wisła”, utworzony wiosną 1939 r. 
ze składu Flotylli Rzecznej MW w Pińsku. 

Ceremonia odbyła się przy zabytkowej  
tamie w bydgoskiej dzielnicy Brdyujście.  
Z tego miejsca, 80 lat temu – we wrześniu 
1939 roku, marynarze wyruszyli do walki  
z niemieckim najeźdzcą. Oddział liczył około 
osiemdziesiąt pięć osób. Dowodził nim  
kmdr ppor. Roman Kanafoyski.

Pamięci marynarzy OW „Wisła”

FO
T.

 A
N

D
ŻE

LI
K

A 
SO

B
CZ

YŃ
SK

A,
 A

R
CH

IW
U

M
 C

SM
W

NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019 7     

B A N D E R A
1 0 0  L A T  C E N T R U M  S Z K O L E N I A  M W

B A N D E R A

do Świecia nad Wisłą. W miejsce Szkoły 
Marynarzy, sformowano Szkołę Marynarzy 
Specjalistów. Do 1927 roku szkolenie prowa-
dzono w dwóch ośrodkach – Kadra Marynarki 
Wojennej (prowadziła szkolenie ogólnowoj-
skowe podoficerów i marynarzy) oraz Szkoła 
Marynarzy Specjalistów (realizowała szkolenie 
specjalistyczne). W sierpniu 1927 roku pla-
cówkę przeniesiono do Gdyni i przekazano 
jej jednostkę szkolną – hulk ORP „Bałtyk”. 
Zmieniono także nazwę – na Szkoła Spe-
cjalistów Morskich. W 1935 roku – w miejsce 
istniejących trzech ośrodków: Kadry Szerego-
wych Floty, Szkoły Specjalistów Morskich 
i Dywizjonu Szkolnego – powołano Centrum 
Wyszkolenia Specjalistów Floty. Podczas 
II wojny światowej, ośrodki szkolne MW funk-
cjonowały w Wielkiej Brytanii. 

We wrześniu 1945 roku utworzono dwie 
jednostki szkolne: Szkolny Pułk Marynarki 
Wojennej w Gdańsku-Nowym Porcie i Szkołę 
Specjalistów Morskich w Gdyni-Oksywiu. 
W 1946 roku, odwołując się do tradycji 
przedwojennych, przekształcono Szkolny 
Pułk Marynarki Wojennej w Kadrę Marynarki 
Wojennej. W 1947 roku szkolenie morskie 
marynarzy przeniesiono do Ustki.  W 1954 roku 
Szkołę Specjalistów Morskich i Kadrę MW 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Wrześniowy bój załóg
„Mazura” i „Nurka” 
W Porcie Wojennym Gdynia oddano hołd – 1 września – marynarzom 
poległym na  torpedowcu ORP „Mazur”, który pełnił funkcję okrętu 
szkolnego oraz na ORP „Nurek”, będącym bazą nurkową i jednostką 
ratowniczą. Uroczystość rozpoczęto o 14.00 – godzinie nalotu 
niemieckich bombowców nurkujących Junkers Ju 87B Stuka.

Zbombardowane okręty zatonęły w por-
cie 1 września 1939 roku. Zginęło 
wówczas 16 z 22 członków załogi 

„Nurka” (w tym dowódca) oraz prawie 40 
z 75 członków załogi „Mazura”. Były to jedne 
z największych strat, jakie polska Marynarka 
Wojenna poniosła na swoich okrętach pod-
czas II wojny światowej. 

Tło historyczne tamtego tragicznego dnia 
przedstawił zastępca dyrektora Muzeum 
Marynarki Wojennej Aleksander Gosk. Przy-
pomniał sylwetki przedwojennych oficerów, 
którzy, jak powiedział – Zawsze wiele uwagi 
przywiązywali do tradycji i historii – do tego, 
aby pamięć o kolegach i przyjaciołach pozostała. 

Dowódca gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec podkreślił, jak 
ważne jest przekazywanie naszej historii 
następnemu pokoleniu i zachowanie pamięci 
o wszystkich, którzy walczyli o naszą wolność. 
Pamiętajmy o naszych poprzednikach –, 
o tych, którzy w walce oddali życie, ale także  
o tych, którzy odnieśli rany i na których psy-
chice wojna odcisnęła trwałe piętno  – zaape-
lował dowódca. 

Po odczytaniu Apelu Poległych przez szefa 
Wydziału Wychowawczego 3. FO kmdr. por. 
Radosława Maślaka, marynarze Kompanii 
Reprezentacyjnej MW oddali salwy honorowe. 
Następnie, załoga motorówki „M-22” złożyła 
wieniec w toni basenu X. 

Po uroczystości w porcie wojennym, zapa-
lono znicze przed tablicą upamiętniającą 

marynarzy z ORP „Mazur” i ORP „Nurek” – 
umieszczoną na ścianie oksywskiego kościoła 
p.w. św. Michała Archanioła – oraz na ich 
grobach na cmentarzu parafialnym.

*    *    *
ORP „Mazur” był jednym z pierwszych 

okrętów polskiej Marynarki Wojennej. 
Wszedł do linii 2 sierpnia 1922 roku. Służył 
jako szkolny okręt artyleryjski. 

Podczas uroczystości, dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec uhono-
rował – w asyście dowódcy Okrętu-Muzeum 
ORP „Błyskawica” kmdr. por. Waltera Jarosza – 
Romana Kanafoyskiego (wnuka dowódcy 
OW „Wisła”), przekazując na jego ręce replikę 
bandery noszonej przez okręty flotylli rzecznej 
w czasie II wojny światowej.

Do powstania pomnika przyczynił się także 
prezes Stowarzyszenia Bydgoski Wyszogród  
historyk Robert Szatkowski i przewodniczący 
Rady Osiedla Brdyujście Jacek Podwolski.

kmdr ppor. Radosław Pioch
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

kmdr ppor. Robert Biernaczyk
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

ORP „Nurek” zbudowano w Warsztatach 
Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni. 
1 listopada 1936 roku został wcielony do służby. 
Przed wybuchem wojny, zamontowano na nim 
dwa cekaemy do obrony przeciwlotniczej. 
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połączono w Ośrodek Szkolenia Specjalistów 
Morskich, który (w 1963 roku) przeformowano 
w Centrum Szkolenia Specjalistów MW. Od 
1992 roku ośrodek nosi imię adm. floty Józefa 
Unruga. W 1994 roku nastąpiła zmiana nazwy na 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.
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Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach, 
której sztandar (otrzymany podczas obcho-
dów Święta Marynarki Wojennej w czerwcu 
2019 roku) został zaprezentowany w trakcie 
uroczystości w Helu. 

W ceremonii rocznicowej uczestniczyli, 
m.in.: burmistrz Helu Mirosław Wądołowski, 
senatorowie i posłowie, przedstawiciele władz 
oraz instytucji lokalnych i mieszkańcy Mierzei 
Helskiej (w tym młodzież szkolna).

Hołd obrońcom Wybrzeża
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Przed południem, przy zbiorowej 
mogile Obrońców Helu na cmentarzu 
komunalnym, złożono wieńce pod 
pomnikiem upamiętniającym walecz-

ność i ofiarę żołnierzy polskich. W kościele 
pw. Bożego Ciała dziekan MW ks. kmdr 
Zbigniew Rećko odprawił Mszę Świętą 
w intencji obrońców polskiego Wybrzeża. 
Po zakończonym nabożeństwie, uczest-
nicy obchodów zgromadzili się pod 
Pomnikiem Obrońców Helu. 

Jest to wielki zaszczyt i honor być  
tutaj, na początku Polski, na Półwyspie 
Helskim, gdzie 80 lat temu polscy ma-
rynarze, żołnierze oraz funkcjonariusze 
Straży Granicznej i żołnierze Korpusu 
Ochrony Pogranicza stawili opór  
niemieckiemu najeźdźcy – podkreślił 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec, dowódca  
3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Wskazał także 
na niezłomną postawę dowódcy baterii cyplowej 
nr 31 im. kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego 
kpt. mar. Zbigniewa Przybyszewskiego – patrona  

W panteonie bohaterów Marynarki Wojennej na Oksywiu oddano – 2 października – hołd bohaterskim 
żołnierzom kampanii wrześniowej w 1939 roku, a z pokładu okrętu ratowniczego ORP „Lech” opuszczono 
wieniec na wody Zatoki Gdańskiej – w miejscu zatopienia niszczyciela ORP „Wicher” – w celu uczczenia 
pamięci jego załogi oraz załogi stawiacza min ORP „Gryf”, a także ku czci wszystkich polskich marynarzy 
poległych podczas II wojny światowej w obronie Ojczyzny.  Dalsze uroczystości kontynuowano w Helu.

Obecnie możemy wspominać w spokoju to, 
co wydarzyło się w trakcie 32-dniowej obrony 
Helu w 1939 roku – powiedział Władysław 
Szarski, dyrektor helskiego Muzeum Obrony 
Wybrzeża – Trzeba wyraźnie podkreślić, że 

była to obrona udana i skuteczna. 
Sprawdziła się wizjonerska koncepcja 
kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego, 
który przekonał Kierownictwo MW  
do budowy na Helu silnie uzbrojonej 
bazy, pod której skrzydła będą mogły 
się schronić polskie okręty. Kiedy całe 
terytorium kraju zostało zajęte przez 
Niemców i sowiecką Rosję oraz gdy 
Warszawa i twierdza w Modlinie już 
skapitulowały – Hel pozostał jedynym 
niepodległym polskim terytorium. 
„Hel nadal się broni” – te słowa i pa-

mięć o nich dodawały nadziei Polakom przez 
kolejne, długie pięć lat okupacji.

Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej  
w Gdyni Tomasz Miegoń przytoczył historię 
zwycięskiego epizodu – wrześniowego starcia 
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Ostatnia wachta Admirała

Podczas ceremonii pogrzebowej, inspektor 
Marynarki Wojennej wiceadm. Jarosław 
Ziemiański podkreślił – w mowie pożegnal-

nej – że odszedł na wieczną wachtę wybitny 
dowódca i szanowany wychowawca wielu 
marynarskich pokoleń, który wielką wagę przy-
wiązywał do spraw związanych z morzem – 
Całe swoje życie poświęcił 
dla dobra Sił Zbrojnych RP, 
a w szczególności Marynarki 
Wojennej – która była jego 
miłością i której oddał 
się bezgranicznie. 

Koledzy ze studiów 
zapamiętali go jako szcze-
gólnie wytrwałego w zno-
szeniu codziennych trudów 
życia marynarskiego i spo-
kojnego człowieka, który 
nie zabiegał o pochwały 
oraz wyróżnienia – mimo 
awansów żołnierskich, 
nadal utrzymywał z nimi 
bliskie kontakty. 

Po przejściu na emeryturę wojskową, nadal 
był aktywny. Uczestniczył w spotkaniach Sto-
warzyszenia Oficerów MW RP, w czasie których 
często zabierał głos. Wszyscy – jak podkreślił 
prezes SO MW RP wiceadm. w st. spocz. Maciej 
Węglewski – zawsze uważnie słuchali jego 
wypowiedzi i opinii, za którymi stało duże 
doświadczenie życiowe oraz ogromna wiedza 
ogólna i wojskowa. 

Na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu został pochowany, 
z udziałem asysty wojskowej, wiceadm. w st. spocz. Piotr Kołodziejczyk – 
były minister obrony narodowej, dowódca Marynarki Wojennej i dowódca 
3. Flotylli Okrętów. Pożegnany został – 9 września – przez rodzinę, 
przyjaciół oraz przedstawicieli najwyższych władz MW i Stowarzyszenia 
Oficerów MW RP, a także byłych podwładnych. Z pokładu Okrętu-Muzeum 
ORP „Błyskawica” został oddany armatni salut honorowy.

*    *    *
Wiceadm. w st. spocz. Piotr Kołodziejczyk 

urodził się 8 czerwca 1939 roku w Wielkopolsce. 
W 1960 roku ukończył studia na Wydziale 
Pokładowym Wyższej Szkoły Marynarki 
Wojennej. Trafił do 3. Brygady Kutrów Tor-
pedowych w Gdyni. Służbę kontynuował na 

kutrach rakietowych pro-
jektu 205. Był dowódcą 
działu rakietowo-artyleryj-
skiego ORP „Hel”, a na-
stępnie z.d.o. i dowódcą 
ORP „Elbląg”. W latach 
1973-1977 był zastępcą, 
a następnie szefem Od-
działu Rozpoznawczego 
Dowództwa MW. W latach 
1977-1978 dowodził 
Wydzieloną Grupą Pol-
skiej Wojskowej Jednostki 
Specjalnej Doraźnych Sił 
Pokojowych ONZ na 
Wzgórzach  Golan . 
W latach 1980-1983 zaj-

mował stanowisko dowódcy 3. Flotylli Okrętów 
w Gdyni. W 1986 roku został wyznaczony na 
stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej. Od 
lipca 1990 roku do grudnia 1991 roku oraz od 
października 1993 roku do listopada 1994 roku 
sprawował urząd ministra obrony narodowej. 
Zmarł 2 września 2019 r., w wieku 80 lat.
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między niszczycielem ORP „Wicher”, stawia-
czem min ORP „Gryf” i baterią cyplową 
armat kal. 152,4 mm Bofors a dwoma niemiec-
kimi niszczycielami typu Leberecht Maass. 

Po odczytaniu Apelu Pamięci Oręża 
Polskiego, Kompania Reprezentacyjna MW 
oddała salwę honorową. Szczególnym punktem 
uroczystości, o wymowie symbolicznej, była 
ceremonia pasowania uczniów klas pierw-
szych Szkoły Podstawowej im. Obrońców Helu. 
Obchody zakończyła defilada pododdziałów.  

W trakcie uroczystości pod Pomnikiem 
Obrońców Helu zostały przywołane słowa, 
które dowódca Floty kadm. Józef Unrug skie-
rował do podwładnych – Zdecydowałem się 
na poddanie tylko dlatego, iż wierzę, że ta 
wojna zmieni się w światową i my ją wygramy. 
Bo inaczej bronilibyśmy Helu do końca, do 
ostatniego żołnierza. 

Wiele lat później – w 1964 roku, w rozmowie 
z Radiem Wolna Europa – Józef Unrug tak 
wspominał  pierwsze dni wojny obronnej Polski: 
O świcie 1 września lotnictwo niemieckie roz-
poczyna wojnę, bombardując lotnictwo nasze 
w Pucku. Są zabici i ranni, ginie dowódca 
(Morskiego Dywizjonu Lotniczego – red.) 
kmdr. ppor. Edward Szystowski. Straty mate-
rialne były bardzo duże. W tym samym czasie, 
samoloty niemieckie przelatują nad portem 
wojennym w Gdyni. Po południu następuje atak 
bombowy na baseny portowe na Oksywiu oraz 
na Hel i Zatokę Pucką. Admirał Unrug pod-
kreślił, że to był tragiczny okres jego życia, 
ale obowiązek żołnierski nakazywał walkę. 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Obroną polskiego Wybrzeża kierował 
dowódca Floty kadm. Józef Unrug. 
Rejon Umocniony Hel był obszarem 

fortyfikacji na Mierzei Helskiej i wodach 
przylegających, utworzonym dekretem 
prezydenta RP Ignacego Mościckiego 

w 1936 roku. Jego dowódcą był 
kmdr Włodzimierz Steyer. Dowódcą 

Lądowej Obrony Wybrzeża (oddziałów 
poza Helem i Westerplatte) został 
płk Stanisław Dąbek. Bohaterska 

obrona Westerplatte trwała do 
7 września. Walki w obronie Gdyni 

i na Kępie Oksywskiej zakończyły się 
19 września. Obrona Helu trwała przez 

32 dni – do 2 października. Od 
11 września helska załoga była odcięta 

od reszty polskich jednostek. Kiedy 
Niemcy zajęli – 30 września – Chałupy, 
obrońcy Helu wysadzili zaporę z głowic 

torpedowych, przerywając półwysep 
i – tym samym – opóźniając atak 

przeciwnika. Następnego dnia podjęto 
jednak trudną decyzję o rozpoczęciu 

rokowań – w sprawie honorowej 
kapitulacji – ze stroną niemiecką.
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ników, którzy przyczynili się nie tylko do 
odzyskania niepodległości i obronili ją, ale 
zbudowali nowoczesne państwo, w którym 
gospodarka morska i Marynarka Wojenna 
były dumą całego narodu – podkreślił. 

Wśród zaproszonych gości byli (m.in.): 
magnificencje rektorzy pomorskich uczelni 
wyższych oraz uczelni wojskowych, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Tomasz Zdzikot, metropolita gdański arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź, inspektor MW 
wiceadm. Jarosław Ziemiański, dowódca 
COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski, 
dowódca 3. FO kadm. Mirosław Jurkowlaniec, 
dowódca 8. FOW kadm. Piotr Nieć oraz 
przedstawiciel BBN kmdr Jarosław Wypijewski. 

Zgodnie z tradycją, w trakcie inauguracji 
roku akademickiego studenci pierwszego roku 

„ G A U D E A M U S  I G I T U R ”  W  A M W
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Podczas rozpoczęcia uroczystości, 
rektor-komendant AMW kadm. prof. 
dr hab. Tomasz Szubrycht podsumował 
działalność uczelni w poprzednim 

roku akademickim oraz osiągnięcia kadry 
dydaktyczno-naukowej i studentów. Zazna-
czył, że upłynął on pod znakiem obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę i utworzenia Marynarki Wojennej. 
Obchody rocznic były okazją nie tylko do 
świętowania, ale – przede wszystkim – do 
okazania dumy z osiągnięć naszych poprzed-

W audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego Akademii Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte odbyła się – 30 września – uroczysta inauguracja nowego roku 
akademickiego. Blisko tysiąc studentów wojskowych i cywilnych podjęło naukę na pierwszym 
roku studiów I i II stopnia. Gdyńska uczelnia jest kontynuatorką bogatych tradycji, między 
innymi, Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu – utworzonej w 1922 roku.

oraz doktoranci złożyli uroczyste ślubowanie, 
po którym rektor-komendant AMW przyznał 
nagrody i wyróżnienia. W tym roku, Honoro-
wą Odznakę Akademii Marynarki Wojennej 
odebrał radca-minister w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Grzegorz Olszak (były am-
basador RP w Kuwejcie i Królestwie Bahrajnu), 
który znacznie przyczynił się do rozpoczęcia 
nauki w uczelni przez kadetów z krajów 
Zatoki Perskiej. Nagrodą im. kmdr. dr. hab. 
inż. Ignacego Glozy wyróżniono ppor. mar. 
mgr. inż. Szymona  Leszczyńskiego – za pracę 
pt. „Modelowanie cech dystynktywnych obiek-
tów morskich w aspekcie ich wykrywalności 
w zakresie mikrofalowym i podczerwieni”.

Na wniosek kolegium nagród, rektor-
-komendant AMW wyróżnił Nagrodą Rektora 
I stopnia – za działalność naukową – zespół 

Wiwat 
Akademia!
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ppor. mar. mgr inż. Kingi Tomaszewskiej, za-
tytułowana „Analiza możliwości wykorzystania 
satelitarnych map batymetrycznych w zabez-
pieczeniu hydrograficznym wybranych akwe-
nów polskich obszarów morskich”, napisana 
pod kierunkiem kpt. mar. dr Karoliny Zwolak. 
Na kierunkach nietechnicznych, za najlepszą 
pracę dyplomową uznano pracę mgr. Tomasza 
Dranickiego „Droga Chin do hegemonii 
w epoce globalizacji”, której promotorem był 
dr hab. Piotr Semków.

Kluczową kwestią dla każdej uczelni jest 
nabór studentów, a w wypadku uczelni woj-
skowych – nabór podchorążych. W ostatnich 
latach liczba podchorążych, przyjmowanych 
do AMW, zwiększyła się (średnio) trzykrotnie – 
planowane jest utrzymanie takiego limitu 
przyjęć. Szanse na realizację tego założenia 
wydają się realne, ponieważ uczelnia rozwija 
ofertę kształcenia w specjalnościach innych 
niż morskie (np. cyberbezpieczeństwo), przy-
datnych w całych Siłach Zbrojnych RP. Warto 
podkreślić, że elektroniczna rekrutacja na studia 
cywilne (mimo niżu demograficznego) wzrosła 
o 10%, co świadczy o skuteczności podjętych 
działań promocyjnych oraz atrakcyjności 
uczelni wśród absolwentów szkół średnich. 

Szkoły wyższe przyciągają studentów nie 
tylko wysoką jakością kształcenia, ale także  
zapleczem technicznym, które musi spełniać 
wymagania współczesnego studenta. Nowo 
oddana do użytku pływalnia oraz zmoder-
nizowany kompleks sportowy AMW, a także 
nowoczesna strzelnica – to nie ostatnie 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

inwestycje w infrastrukturę akademicką naszej 
gdyńskiej Alma Mater. Planowanym, wielo-
letnim przedsięwzięciem jest budowa nowego 
obiektu wielofunkcyjnego oraz Akademickiego 
Centrum Technologii Prac Podwodnych. 

Od jakości kształcenia i poziomu badań 
prowadzonych w uczelniach wojskowych 
zależy nie tylko przyszłe bezpieczeństwo, ale 
również pozycja Polski w świecie – podkreślił 
prezydent RP Andrzej Duda, w liście odczyta-
nym podczas inauguracji roku akademickiego. 
Zwrócił uwagę na szczególną rolę uczelni 
wojskowych, która wykracza daleko poza 
kształcenie kadry oficerskiej.

Każda uczelnia wojskowa musi nie tylko 
kształcić, ale wychowywać podchorążych 
i studentów na mężnych, odważnych i pra-
wych obywateli – w duchu patriotyzmu, odpo-
wiedzialności zawodowej i obywatelskiej – 
dla których motto naszej uczelni „Amor 
patriae suprema lex” („Miłość ojczyzny naj-
wyższym prawem”) nie jest pustym hasłem, 
a życiową dewizą – dobitnie zaznaczył kadm. 
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Inaugurację roku akademickiego zakończył 
wykład prof. dr. hab. Piotra Mickiewicza 
z Uniwersytetu Gdańskiego, na temat „Bez-
pieczeństwo dostaw nośników energii w dobie 
neonavalizmu, jako zadanie określające 
kierunki rozwoju Marynarki Wojennej”. 

Bezpośrednio po uroczystości, w Akademic-
kim Centrum Sportowym podpisano bez-
terminową umowę o współpracy między 
AMW a grupą Energa S.A. Celem tego poro-
zumienia jest współpraca w obszarze edukacji, 
nauki oraz badań w zakresie bezpieczeństwa, 
organizacji i zarządzania. Obydwie strony 
będą wspólnie organizować (m.in.): szkolenia, 
seminaria, konferencje oraz warsztaty.

Po podpisaniu umowy uroczyście otwarto 
krytą pływalnię ACS AMW, składającą się 
z dwóch basenów – sportowego oraz szkolenio-
wego (wielofunkcyjnego z ruchomym dnem), 
a także z zespołu saun i części relaksacyjnej. 

w składzie: kmdr dr hab. inż. Grzegorz 
Grzeczka, kmdr dr hab. inż. Piotr Szymak, 
kmdr por. mgr inż. Krzysztof Świątek, kmdr 
ppor. dr inż. Arkadiusz Adamczyk, kpt. mar. 
dr inż. Adam Polak, dr inż. Leszek Flis, dr inż. 
Stanisław Hozyń, dr inż. Józef Małecki, dr inż. 
Bogdan Szturomski (za zrealizowanie projektu 
pt. ,,Hybrydowe źródła zasilania elektrycznego 
urządzeń wspomagających akcje ratownicze 
i ewakuację”); za osiągnięcia dydaktyczne – 
kmdr. por. dr. Tomasza Sobczyńskiego (za 
budowę, wyposażenie i uruchomienie Labo-
ratorium Cyberbezpieczeństwa oraz nowych 
pracowni komputerowych, a także wdrożenie 
do potrzeb uczelni platformy e-learningowej); 
za całokształt dorobku nauczyciela akademic-
kiego – prof. dr. hab. Leopolda Ciborowskiego. 

Tytułem „Wybitny Nauczyciel Akademicki 
AMW w roku 2018/2019” wyróżniono dr. inż. 
Arkadiusza Panasiuka z Wydziału Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego AMW.

Wśród przyznanych nagród indywidual-
nych, tytuł „Najlepsza praca dyplomowa 
obroniona w roku akademickim 2018/2019” 
na kierunkach technicznych otrzymała praca 
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Władze niemieckie powierzyły kierowanie działaniami wojennymi na Bałtyku –
we wrześniu 1939 r. – dowódcy grupy sił morskich „Wschód” generałowi admirałowi Conradowi 
Albrechtowi. Jako pierwszy na wody polskie przybył szkolny okręt liniowy „Schleswig-Holstein”, 
który pod pretekstem wizyty kurtuazyjnej – 25 sierpnia 1939 r. – zawinął do portu w Gdańsku. 

ciężkich karabinów maszynowych, po 16 ciężkich 
karabinów maszynowych w każdej. W czasie 
działań wojennych, obronę przeciwlotniczą Gdyni 
wzmocniono czterema armatami kal. 40 mm 
Bofors. Na Półwyspie Helskim stacjonował 
2. Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, 
składający się z trzech baterii (liczący łącznie 
sześć armat kal. 75 mm i dziewięć ciężkich kara-
binów maszynowych). Przed wybuchem wojny 
został wzmocniony baterią armat kal. 40 mm 
Bofors i plutonem przeciwlotniczych ciężkich 
karabinów maszynowych (dysponującym 
trzema ciężkimi karabinami maszynowymi).

Jeszcze wiosną 1939 r., do obrony Gdyni 
można było użyć tylko dwa morskie bataliony 
strzelców oraz (organizowaną od 1937 r.) 
Morską Brygadę Obrony Narodowej. Wyma-
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Udział Marynarki Wojennej 
w wojnie obronnej Polski w 1939 roku

W skład niemieckich sił morskich 
wchodziły zespoły okrętów – 
trzech krążowników lekkich, 
dziewięciu niszczycieli – oraz 

flotylla ośmiu ścigaczy. Ponadto, w Piławie 
znajdowała się grupa „Königsberg” (w składzie: 
krążownik lekki, dwa okręty artyleryjskie 
i niszczyciel oraz szkolna flotylla czterech 
torpedowców), a w Świnoujściu – flotylla 
pięciu torpedowców. Do trałowania min i blo-
kady polskiego Wybrzeża wydzielono zespoły 
mniejszych okrętów: flotyllę czterech eskor-
towców i torpedowiec oraz trzy flotylle liczące 
19 trałowców, a także flotyllę siedmiu kutrów 
trałowych. Poza tym, w niemieckich bazach 
bałtyckich przebywały okręty różnych klas, 
wśród nich szkolny okręt liniowy „Schlesien” 

W tym rejonie miał też działać niepełny 
dywizjon lotnictwa morskiego oraz trzy 
dywizjony lotnictwa przybrzeżnego, a czwarty 
dywizjon otrzymał zadanie patrolowania 
południowego Bałtyku. Łącznie, jednostki 
lotnicze miały 148 samolotów.

Siły polskie przeznaczone 
do działań wojennych 
na Wybrzeżu
Do walki z okrętami niemieckimi – i w celu 

przeciwdziałania desantom morskim – strona 
polska mogła wykorzystać helską baterię 
cyplową artylerii nadbrzeżnej (liczącą cztery 
armaty kal. 152,4 mm Bofors) i dwie baterie 
(też na Półwyspie Helskim) posiadające po 
dwie armaty kal. 100 mm. Licząc się z moż-
liwością desantów morskich, w rejonie 
Władysławowa, Jastarni i na cyplu Półwyspu 
Helskiego dodatkowo rozmieszczono trzy 
dalsze baterie przeciwdesantowe, liczące 
łącznie 3 armaty kal. 75 mm. Z flotą i artylerią 
nadbrzeżną miało współdziałać lotnictwo 
morskie, ale pucki Morski Dywizjon Lotniczy 
posiadał tylko 23 przestarzałe wodnosamoloty, 
nie nadające się do działań bojowych.

Słaby był również system obrony przeciw-
lotniczej. W rejonie Gdyni znajdował się 
l. Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, 
złożony z czterech baterii, liczących łącznie 
8 armat kal. 75 mm. Dodatkowo, w toku mobiliza-
cji sformowano trzy kompanie przeciwlotniczych 

oraz okręty artyleryjskie, które włączono do 
walk. Pod względem wyporności, niemieckie 
siły morskie były około dwudziestokrotnie 
większe od polskich, a pod względem siły 
ognia – ich przewaga była druzgocąca. Na 
niemieckich jednostkach pływających znajdo-
wało się (łącznie) 398 armat, w tym osiem 
armat kal. 283 mm.

Do walk lądowych wydzielono dwie silne 
grupy wojsk. W Wolnym Mieście Gdańsku 
skoncentrowano brygadę generała majora 
Friedricha Eberhardta. Drugą grupę ześrodko-
wano w rejonie Lęborka i Bytowa. Tworzył ją 
korpus generała Leonharta Kaupischa. Mimo że 
wśród tych sił nie było większych oddziałów 
pancernych ani doborowych jednostek piechoty, 
liczbowo przewyższały one – ponad dwukrot-
nie – stan lądowych oddziałów polskich, 
a pod względem uzbrojenia i wyposażenia – 
ich przewaga była jeszcze większa. 

Trzonem brygady Eberhardta były dwa pułki 
policji i zmotoryzowany oddział piechoty SS 
Heimwehr Danzig. W jej skład wchodziły 
jeszcze: grupa obrony wybrzeża oraz oddziały 
policji, saperów, łączności i inne. Łącznie, 
liczyła około 12 tys. żołnierzy. 

Jeszcze silniejsze było zgrupowanie Kaupi-
scha, o stanie około 27 tys. żołnierzy. Jego 
zasadnicze siły stanowiła 207 dywizja piechoty 
oraz dwa pułki straży granicznej. Ponadto, 
w skład korpusu wchodził pułk kawalerii oraz 
kilka mniejszych oddziałów.

gała ona jednak czasu na uzupełnienie stanu 
osobowego i uzbrojenia, gdyż (w całości) 
tworzyli ją rezerwiści. W jej skład wchodziło 
pięć batalionów. Trzy formowano w Gdyni, 
czwarty był organizowany z rezerwistów za-
mieszkałych w okolicy Kartuz, a piąty – 
głównie z mieszkańców Pucka. W pierwszej 
połowie 1939 r. wszystkie te oddziały liczyły 
ok. 130 oficerów i 3501 szeregowych, a ich 
główne uzbrojenie stanowiło: 60 ciężkich ka-
rabinów maszynowych, 8 moździerzy, 8 armat 
przeciwpancernych kal. 37 mm Bofors i cztery 
armaty polowe kal. 75 mm.

W celu wzmocnienia sił przeznaczonych do 
obrony Obszaru Nadmorskiego, Kierownictwo 
Marynarki Wojennej (wiosną 1939 r.) sprowa-
dziło na Wybrzeże 1025 karabinów, 68 ręcznych 
karabinów maszynowych, 50 ciężkich karabinów 
maszynowych i 6 najcięższych karabinów ma-
szynowych, 8 moździerzy kal. 81 mm, 19 armat 
kal. 47 mm (na podstawach morskich) i 11 armat 
kal 37 mm Bofors. W lipcu 1939 r., oba morskie 
bataliony strzelców sformowały bliźniacze 
bataliony i zostały przekształcone w dwa 
morskie pułki strzelców. 

W kwietniu, dowódcy Obszaru Nadmor-
skiego, którym był dowódca Floty kadm. Józef 
Unrug, podporządkowano 9 komisariatów 
Straży Granicznej (w każdym z nich utworzono 
grupę minerską oraz wzmocniono wszystkie 
plutonem rezerwistów). W czerwcu 1939 r., 
sformowano trzy kolejne bataliony rezerwowe 
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(po ok. 770 żołnierzy) oraz szwadron kawalerii 
(krakusów), a w sierpniu – jeszcze batalion 
saperów (złożony z trzech kompanii i grupy 
fortecznej), liczący ok. 460 żołnierzy. Zorga-
nizowano też batalion junaków i kilkanaście 
roboczych kompanii, które – pod nadzorem 
saperów – budowały umocnienia polowe.

Najwięcej uwagi poświęcono artylerii 
towarzyszącej piechocie, gdyż w morskich 
batalionach strzelców (początkowo) były tylko 
dwa plutony artylerii, a w nich po dwie armaty 
kal. 75 mm. W połowie 1939 r. udało się jeszcze 
uzyskać, z zapasów Ministerstwa Spraw Woj-
skowych, dwie armaty kal. 76 mm wz. 1902 
i jedną nowszą – kal. 75 mm. Ponadto, Kierow-
nictwo Marynarki Wojennej sprowadziło 
z Pińska cztery armaty kal. 105 mm oraz 
11 armat kal. 75 mm (tuż przed wybuchem 
wojny, po uzupełnieniu brakujących części, 
nadawały się do wykorzystania). Sformowano 
z nich Morski Dywizjon Artylerii Lekkiej na 
Kępie Oksywskiej. Dwie armaty kal. 75 mm 
użyto do uzbrojenia pociągu pancernego, 
a dalsze dwie – do zorganizowania baterii 
przeciwdesantowej w rejonie Władysławowa.

Na Półwyspie Helskim, wiosną 1939 r., nie 
było ani jednego oddziału przeznaczonego do 
lądowej obrony półwyspu. Dlatego, w marcu 
skierowano na Hel morską kompanię strzelców. 
W maju zluzował ją, przybyły ze wschodu, 
batalion Korpusu Ochrony Pogranicza 
„Sienkiewicze” – po pełnym sformowaniu 
zwany batalionem „Hel”. Miał dwie kompanie 
strzelców, kompanię ciężkich karabinów ma-
szynowych i ok. 1200 żołnierzy. 
Jednocześnie z przybyciem tego 
batalionu, w rejonie Jastarni 
przystąpiono do tworzenia 
głównej pozycji obronnej. Po-
stanowiono (w czerwcu) wybu-
dować przed nią trzy pozycje 
opóźniające: pierwszą w rejonie 
około kilometra na zachód od 
Chałup, następną około kilo-
metra na wschód od Chałup 
i ostatnią – około 600 m na 
wschód od Kuźnicy.

Na morzu Polska mogła 
przeciwstawić Niemcom 
tylko: niszczyciel, pięć okrętów 
podwodnych, stawiacz min, 
sześć trałowców, torpedowiec 
(właściwie okręt szkolny), dwie kanonierki i
kilka okrętów pomocniczych. Dysproporcja 
sił była tak duża, że polska flota wojenna nie 
miała szans, by wyjść na morze i podjąć walkę 
z okrętami niemieckimi.

Przebieg działań na lądzie
Zasadniczą cechą charakterystyczną działań 

wojennych na Wybrzeżu było wytworzenie 
się rejonów walk, które były odizolowane od 
siebie i od pozostałych sił broniących kraju. 

Heroicznym epizodem walk na Wybrzeżu 
był jednodniowy bój załogi Poczty Polskiej 
w Gdańsku. Prawdopodobnie nic nie wiedząc 
o odwołaniu jej obrony (z powodu przerwanej 
łączności), około 50 pracowników poczty 
(pod dowództwem ppor. rez. inż. Konrada 
Guderskiego) podjęło walkę z oddziałami SS 
i policji. Wobec użycia przez Niemców haubicy 
do ostrzału budynku poczty, wysadzenia ściany 
ładunkiem materiału wybuchowego, rozlania 
i podpalenia ropy w piwnicach – pocztowcy 
musieli się poddać. Zginęło sześciu obrońców 
poczty, sześciu rannych przeniesiono do 
szpitala, a 39 zostało uwięzionych. Później 
skazano ich na śmierć i rozstrzelano.

Walka około 200 żołnierzy, broniących 
składnicy amunicyjnej położonej u ujścia 
Wisły na półwyspie Westerplatte (pod dowódz-
twem mjr. Henryka Sucharskiego i jego 
zastępcy kpt. Franciszka Dąbrowskiego), 
przeszła do historii jako jeden z najwspanial-
szych czynów żołnierza polskiego w II wojnie 
światowej. Przez niemal siedem dni stawiali 
skuteczny opór przeważającym siłom niemiec-
kim – atakującym z lądu, powietrza i z morza. 
Dopiero pogarszający się stan rannych oraz 
brak nadziei na pomoc z zewnątrz, skłoniły 
mjr. Henryka Sucharskiego do podjęcia decy-
zji o kapitulacji załogi Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej na Westerplatte.

Punkt ciężkości walk w obronie Wybrzeża 
początkowo znajdował się na przedpolach 
Gdyni, a w końcowej fazie walk – na Kępie 
Oksywskiej. W tym rejonie broniły się oddziały 

Główne uderzenie niemieckie nastąpiło 
z kierunku południowo-zachodniego, a nie 
z zachodu – jak się spodziewano. Pierwsze 
ciężkie walki miały miejsce pod Koleczkowem, 
między niemiecką 207 DP a I batalionem 
Obrony Narodowej. Część tej dywizji opano-
wała lasy na południe od Wejherowa, przy czym 
na to miasto wyszło też uderzenie niemieckie 
z zachodu. Ciężkie walki toczyły się również 
o Redę i Rumię. Wobec wdarcia się oddziałów 
niemieckich – 12 września – na płaskowyż 
oksywski od północy i zagrożenia go od zachodu, 
płk Dąbek dał rozkaz wycofania całości swo-
ich sił na Kępę Oksywską, rezygnując z walk 
w Gdyni. Końcowe walki w obronie Oksywia 
toczyły się do 19 września, a ich ostatnim 
akordem była samobójcza śmierć płk. Dąbka. 
Na Oksywiu nie było kapitulacji, lecz walczono 
do ostatnich możliwości stawiania oporu. 
Lądowa Obrona Wybrzeża stoczyła – od l do 
19 września – łącznie ponad 110 walk, czego 
nie dokonała żadna z polskich dywizji wal-
czących we wrześniu 1939 r.

Działania bojowe okrętów 
i obrona Rejonu 
Umocnionego Hel
Dowódca Floty kadm. Józef Unrug otrzy-

mał – 30 sierpnia 1939 r. – rozkaz wykonania 
planu operacyjnego „Peking”, co oznaczało 
odesłanie trzech niszczycieli do Anglii jesz-
cze przed wybuchem wojny. Celem tego pla-
nu było uchronienie najwartościowszych 
okrętów przed zniszczeniem w wypadku wojny 

z Niemcami. Ponadto, polskie 
władze uważały, że odesłane 
do Wielkiej Brytanii niszczy-
ciele będzie można użyć do 
osłony konwojów idących 
z zaopatrzeniem dla Polski 
z Anglii do rumuńskiego portu 
w Gałaczu. ORP „Błyskawica”, 
ORP „Burza” i ORP „Grom” 
opuściły port wojenny w Gdyni-
-Oksywiu 30 sierpnia i zawi-
nęły – l września – do portu 
Leith w Szkocji.

Pozostała część polskiej 
floty nawodnej i Rejon Umoc-
niony Hel wchodziły w skład 
Morskiej Obrony Wybrzeża, 
którą dowodził kmdr Stefan 

Frankowski. Stan liczbowy Morskiej Obrony 
Wybrzeża wynosił około 3,5 tys. marynarzy 
i żołnierzy.

Rejon Umocniony Hel, którym dowodził 
kmdr Włodzimierz Steyer, był trzecim rejo-
nem obrony, związanym z losami okrętów 
nawodnych. Już pierwszego dnia wojny, w na-
stępstwie zbombardowania przez lotnictwo 
portu wojennego na Oksywiu i ataku 
niemieckich samolotów na zespół polskich 
okrętów w czasie przejścia z gdyńskiej redy 

Niszczyciel ORP „Wicher”, dowodzony 
przez  kmdr. ppor. Stefana de Waldena, 

wziął udział w obronie polskiego 
Wybrzeża w 1939 roku

Lądowej Obrony Wybrzeża, pod dowódz-
twem płk. Stanisława Dąbka. Siły te składały 
się łącznie z 11 batalionów i liczyły około 
15 tys. żołnierzy, co odpowiadało – mniej 
więcej – dywizji piechoty, ale z dużymi brakami 
w uzbrojeniu i o specyficznej strukturze. 
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do Helu, flota poniosła duże straty w stanie 
osobowym. Wobec panowania Niemców w po-
wietrzu oraz zorganizowanej przez nich blokady 
Wybrzeża i Zatoki Gdańskiej, kadm. Unrug 
podjął decyzję o przejściu wszystkich okrętów 
do portów Hel i Jastarnia. Ich środki ogniowe 
miały wzmocnić obronę artyleryjską półwyspu.

Nad ranem 3 września, stawiacz min 
ORP „Gryf” i niszczyciel ORP „Wicher” sto-
czyły bój artyleryjski z dwoma niszczycielmi 
niemieckimi typu „Leberecht Maass” (do 
walki włączyły się także armaty kal. 152,4 mm 
Bofors 31. Baterii im. Heliodora Laskowskiego), 
osiągając prawdopodobne trafienia (po kilku 
minutach wymiany ognia, Niemcy postawili za-
słonę dymną i odeszli z rejonu). Tego samego dnia 
po południu, oba polskie okręty zostały zatopione 
w Porcie Wojennym Hel – wskutek nalotów. 

Los trałowców bazujących w Jastarni został 
przesądzony 14 września, kiedy samoloty 
niemieckie zatopiły albo uszkodziły te okręty 
podczas nalotu na Hel. Przedtem, trzy okręty 
dywizjonu ostrzelały stanowiska niemieckie 
w rejonie Rewy, Mechelinek i Mostów oraz 
postawiły zagrodę z 60 min morskich. 

W warunkach wojny obronnej na Zatoce 
Gdańskiej, polskie okręty nie mogły osiągnąć 
znaczących sukcesów, toteż ich rola okazała 
się pasywna. Wobec przewagi floty niemiec-
kiej i właściwie bezbronne wobec niemieckiego 
lotnictwa, nie były zdolne do zadania przeciw-
nikowi odczuwalnych strat, a same zostały 
dość szybko wyeliminowane z walki.

Plan postawienia zagrody minowej we 
wschodniej części Zatoki Gdańskiej, oznaczony 
kryptonimem „Rurka”, nie został zrealizowany. 
Zagrodę minową miał wykonać stawiacz min 
ORP „Gryf” oraz okręty dywizjonu trałow-
ców. Po południu l września, dziesięć okrętów 
wyruszyło z gdyńskiej redy w stronę Helu, 
skąd nocą miały wyjść postawić zagrodę. 
Wkrótce po uformowaniu szyku, zespół 
zaatakowały 33 bombowce nurkujące. W tym 
boju poważnie ucierpiał trałowiec ORP „Mewa” 

przyjacielowi przez wojska Lądowej Obrony 
Wybrzeża, broniące Gdyni i Kępy Oksywskiej. 
Dopiero po upadku Oksywia, Niemcy mogli 
użyć większych sił do pokonania oporu załogi 
Helu. Mała szerokość półwyspu utrudniała 
jednak Niemcom rozwinięcie natarcia piechoty. 

Wobec faktu, że pod koniec września baza 
morska w Helu utraciła znaczenie operacyjne, 
nastąpił już upadek obrony Warszawy i Modlina, 
a także zanotowano akty niesubordynacji w nie-
których oddziałach, l października kadm. Józef 
Unrug postanowił zaprzestać dalszej walki. 
Następnego dnia, piechota niemiecka i oddziały 
szturmowe Kriegsmarine zajęły Półwysep 
Helski. Łączne straty obrońców Helu w zabi-
tych nie przekraczały 100 ludzi. Liczbę rannych 
oceniono na 150 osób. Do niewoli niemieckiej 
dostało się ok. 3600 żołnierzy i marynarzy.

Działania oddziałów 
Marynarki Wojennej 
w głębi kraju
Marynarze walczyli z Niemcami również 

w głębi kraju. Jednym z epizodów tych walk 
były działania bojowe Oddziału Wydzielonego 
„Wisła” Flotylli Rzecznej Marynarki Wojen-
nej, liczącego ok. 85 oficerów, podoficerów 
i marynarzy. W jego skład wchodziły: statek 
sztabowy „Hetman Żółkiewski”, ciężki kuter 
uzbrojony „Nieuchwytny”, ścigacze rzeczne – 
„KU-4”, „KU-5” i „KU-30”, kutry meldunko-
we „KM-12” i „KM-13”, krypy – mieszkaniowa, 
węglowa i paliwowa oraz gliser. Ich ogólna 
wyporność wynosiła 350 ton. Zadaniem tych 
jednostek była obrona przeciwlotnicza mostów 
na dolnej Wiśle oraz zabezpieczenie przepraw 
przez rzekę. Podczas działań, marynarze wyła-
wiali z wody żołnierzy rozbitej armii „Pomorze”, 
a cofając się w górę rzeki prowadzili walki 
ogniowe z nieprzyjacielem. Aby kutry nie do-
stały się w ręce niemieckie, 10 września zo-
stał wydany rozkaz zatopienia ich na rzece 
(z wyjątkiem „KU-30”), natomiast marynarze 
kontynuowali walkę na lądzie. Marynarze brali 
także udział w obronie Modlina i w walkach 
pod Zegrzem. W Modlinie (w początkowym 
okresie istnienia polskiej MW był jej bazą) 
przed wybuchem wojny znajdowały się maga-

B O H A T E R O W I E  S P O D  B I A Ł O - C Z E R W O N E J

oraz stawiacz min ORP „Gryf” – na którym 
poległ jego dowódca kmdr ppor. Stefan 
Kwiatkowski. Nowy dowódca okrętu, w obawie 
przed kolejnym nalotem, polecił wyrzucić za 
burtę cały zapas min. Skutkiem tej decyzji 
oraz uszkodzeń okrętu (w wyniku nalotu) nie 
mógł on wyjść w nocy na postawienie zagrody 
minowej. O odwołaniu tej operacji nie powiado-
miono dowódcy niszczyciela ORP „Wicher”, 
który miał ubezpieczać operację w rejonie 
pod Piławą. Aby nie ujawnić operacji, polski 
okręt (związany zakazem otwierania ognia do 
jednostek nieprzyjaciela) stracił okazję do 
storpedowania niemieckiego niszczyciela.

Od 4 września ciężar obrony Półwyspu 
Helskiego spoczywał na artylerii: nadbrzeż-
nej, przeciwdesantowej i przeciwlotniczej – 
w mniejszym stopniu na oddziałach piechoty. 
W bojach z niemieckimi szkolnymi okrętami 
liniowymi „Schleswig-Holstein” i „Schlesien” 
wyróżniła się (25 i 27 września) bateria cyplo-
wa. Trałowce niemieckie były odpędzane od 
brzegu ogniem lekkich baterii. Dobre rezultaty 
w walce z lotnictwem osiągały baterie 2. Mor-
skiego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. 

Półwysep Helski był najdłużej walczącym 
ośrodkiem obrony polskiej na Wybrzeżu. Jego 
długotrwałą walkę ułatwiał opór stawiany nie-

Niszczyciele OORP: „Błyskawica”, 
„Grom” i „Burza” – realizujące plan 

„Peking” – przeszły do Anglii 

Brawurowa ucieczka ORP „Orzeł” 
z portu w Tallinie przeszła do legendy 
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nim „Worek”. Jego autor kmdr por. Aleksander 
Mohuczy (ówczesny dowódca Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych) założył, że polskie 
Wybrzeże zostanie zaatakowane od strony 
morza dużymi siłami, dlatego pięć okrętów 
podwodnych rozmieszczono gwiaździście 
wokół Półwyspu Helskiego i w zachodniej 
części Zatoki Gdańskiej. Dawało to możliwość 
wykonywania ataków torpedowych na duże 
okręty nieprzyjaciela – w wypadku, gdyby 
ostrzeliwały one Hel albo podczas prób wysa-
dzenia desantów. Realizując ten plan, l września 
wszystkie okręty podwodne wyszły z portu na 
Oksywiu i z portu w Helu do wyznaczonych 
sektorów, z zadaniem atakowania nieprzyjaciel-
skich okrętów oraz uzbrojonych transportowców, 
a także konwojów. Okazało się jednak, że – 
z wyjątkiem ORP „Orzeł” – okręty podwodne 
znalazły się w rejonach pozycji niemieckich jed-
nostek blokujących wybrzeże. Tak więc stały 
się one – szczególnie OORP: „Sęp”, „Wilk” 
i „Ryś” – obiektami ataków wrogich niszczycieli, 
trałowców, kutrów trałowych i samolotów. 
Wobec braku swobody manewru, dowódcy 
skierowali je na środkowy Bałtyk. 5 września 
poszczególnym okrętom wyznaczono odleglejsze 
sektory, a wcześniej (2 września) dowódcom 
„Wilka”, „Rysia” i „Żbika” wydano rozkaz 

zyny: broni ręcznej i maszynowej, broni pod-
wodnej oraz mundurowy – jako Główna 
Składnica Marynarki Wojennej. Jej komen-
dantem był oficer marynarki, a personel liczył 
około 150 osób. Oddział ten wszedł w skład 
grupy płk. Józefa Sas-Hoszowskiego, który 
(od 8 września) był dowódcą Warszawskiej 
Brygady Obrony Narodowej. Marynarze wal-
czyli 12 i 13 września pod Zegrzem. Od 
11 września w obronie Modlina walczył też 
ścigacz rzeczny „KU-30” z OW „Wisła” 
(zestrzelił tam, prawdopodobnie, trzy samoloty 
niemieckie). Po kapitulacji Modlina, kuter 
zatopiła jego załoga.

Dłużej od załogi Helu walczyli jedynie żoł-
nierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” 
gen. bryg. Franciszka Kleeberga. W jej składzie 
znajdowali się także marynarze z jednostek 
pływających Flotylli Rzecznej Marynarki Wojen-
nej w Pińsku oraz podchorążowie drugiego 
rocznika i kursu kandydackiego – ewakuowanej 
z Bydgoszczy do Horodyszcza – Szkoły Pod-
chorążych Marynarki Wojennej. Wobec agresji 
radzieckiej 17 września – monitory, statki 
uzbrojone i inne jednostki flotylli rzecznej za-
topiono w dniach 18-21 września, a ich załogi 
utworzyły batalion marynarski. Skupiał on 
większość marynarzy walczących w składzie 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. 
Następnie, wziął udział (w składzie tej grupy) 
w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej (od 
2 do 5 października 1939 r.) pod Kockiem, 
Helenowem i Wolą Gułowską.

Działalność okrętów 
podwodnych
Osobny rozdział działalności Marynarki 

Wojennej w 1939 r. stanowi udział w wojnie 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych. W jego 
składzie było pięć okrętów podwodnych, w tym 
dwa w pełni nowoczesne, o zasięgu oceanicznym 
(typu Orzeł). Był to – w rzeczywistości – jedyny 
wtedy wartościowy zespół floty polskiej. Jednakże 
nie wykorzystano głównych walorów okrętów 
tej klasy: możliwości skutecznego działania 
na szerokim akwenie i wykonywania ataków 
z zaskoczenia. Plan użycia okrętów podwod-
nych w razie wojny z Niemcami nosił krypto-
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postawienia zagród minowych, co było zwią-
zane z niezrealizowaniem planu operacji 
„Rurka”. Zgodnie z tym rozkazem, OORP 
„Wilk” i „Żbik” postawiły po 20 min mor-
skich, a ORP „Ryś” – 10 min morskich. 

Ze względu na uszkodzenia spowodowane 
bombami głębinowymi i lotniczymi, Dowódz-
two Floty zawiadomiło dowódców okrętów 
podwodnych, że mogą działać na własną rękę 
w celu zadania nieprzyjacielowi maksymal-
nych strat, a jeżeli próby przebicia się do Anglii 
będą bezskuteczne, zezwolono na internowa-
nie w portach krajów neutralnych. Z moż-
liwości internowania skorzystały „Sęp”, 
„Ryś” i „Żbik”, które (w drugiej połowie 
września) kolejno skierowały się do portów 
szwedzkich. ORP „Wilk” (pod dowództwem 
kpt. mar. Bogusława Krawczyka) sforsował –
nocą, w położeniu nawodnym – cieśniny 
duńskie i 20 września wszedł do portu Rosyth 
w Szkocji. Bardziej niezwykły i powszechnie 
znany był wyczyn załogi „Orła”. Pod pretek-
stem choroby dowódcy kmdr. ppor. Henryka 
Kłoczkowskiego, okręt wszedł do estońskiego 
portu w Tallinie, gdzie został internowany. 
Jego załoga, dowodzona przez kpt. mar. Jana 
Grudzińskiego, zdecydowała się jednak na 
ucieczkę. Ocalony okręt patrolował (od 
18 września) na Bałtyku, chociaż był już 
częściowo rozbrojony i pozbawiony map. 
Zmniejszający się zapas paliwa i wody słodkiej 
zmusiły w końcu jego dowódcę do podjęcia 
próby przedarcia się do Wielkiej Brytanii, 
uwieńczonej powodzeniem. 14 października 
ORP „Orzeł” wszedł do bazy morskiej Royal 
Navy w Rosyth, a jego czyn rozsławił szeroko 
polską Marynarkę Wojenną.

Stawiacz min ORP „Gryf” mógł stworzć 
realne zagrożenie dla floty wroga, gdyby 

nie fiasko planu „Rurka”

Stanowisko armaty kal. 100 mm 
baterii nadbrzeżnej „Canet” na Oksywiu 

Navy w Rosyth, a jego czyn rozsławił szeroko 

kmdr por. w st. spocz. Walter Pater
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

(autor artykułu jest byłym redaktorem 
naczelnym czasopisma fachowego Marynarki 
Wojennej „Przegląd Morski”, wybitnym znawcą 
historii morskiego rodzaju sił zbrojnych 
oraz uznanym publicystą morskim)
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda podkreślił – w liście 
okolicznościowym – znaczenie wo-
dowania nowej jednostki dla polskiej 

Marynarki Wojennej. Nasza satysfakcja jest 
tym większa, że w ostatnich latach wprowa-
dzenie do służby w siłach morskich nowych 
platform, a tym bardziej takich, które powstały 
w polskich stoczniach, to rzadkie wydarzenie. 
Przyszłej załodze „Albatrosa” życzę: przysło-
wiowej stopy wody pod kilem; satysfakcji 
z użytkowania jednostki, która będzie stano-
wić część sił postrzeganych w środowisku 
międzynarodowym jako polska specjalność, 
oraz zawsze bezpiecznego powrotu do macie-
rzystego portu. 

Nowe niszczyciele min są budowane przez 
konsorcjum, którego liderem jest Remontowa 
Shipbuilding S.A. W skład konsorcjum wcho-
dzą także – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni 
oraz PGZ Stocznia Wojenna. 

Po raz kolejny mam zaszczyt brać udział 
w uroczystości wodowania nowego okrętu dla 
Marynarki Wojennej. Gratuluję kadrze i pra-
cownikom stoczni tego osiągnięcia – powie-
dział zastępca inspektora MW-szef zarządu 
morskiego kadm. Krzysztof Zdonek.

W uroczystości wodowania „Albatrosa” 
uczestniczyli, m.in.: dowódca COM-DKM 
wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3. FO 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 8. FOW 
kadm. Piotr Nieć, przedstawiciel BBN kmdr 
Jarosław Wypijewski, dowódca 13. DTR 
kmdr por. Jarosław Iwańczuk i dowódca wodo-
wanego okrętu kpt. mar. Michał Narłowski.

Nadaję ci imię „Albatros” 
Podczas kulminacyjnej części ceremonii,  

matka chrzestna okrętu Krystyna Patz – żona 
wiceadm. w st. spocz. Jerzego Patza – wypo-
wiedziała słowa: Płyń po morzach i oceanach 
świata, sław imię polskiego stoczniowca i pol-
skiego marynarza. Nadaję ci imię „Albatros”. 

Wodowanie okrętu było jedynie symbolicz-
ne – po rozbiciu butelki szampana o burtę, 
kadłub jednostki (umieszczony w doku pły-
wającym) został zanurzony na głębokość wlotu 
dziobowego steru strumieniowego. Następnie, 
dok został ponownie osuszony, a jednostkę 
czekają teraz kolejne miesiące wyposażania – 
montażu uzbrojenia, urządzeń i systemów 
okrętowych – co jest rutynową procedurą we 
współczesnym budownictwie okrętowym.

W 13. Dywizjonie Trałowców im. adm. floty 
Andrzeja Karwety w Gdyni, wchodzącym 

W gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się – 10 października – uroczystość 
chrztu i wodowania przyszłego niszczyciela min ORP „Albatros” (602) oraz położenia stępki pod 
bliźniaczą „Mewę”. Na pierwszym z serii trzech okrętów nowoczesnego projektu 258 (Kormoran II) – 
ORP „Kormoran” – podniesiono biało-czerwoną banderę 28 listopada 2017 roku. Nowe okręty będą 
zastępowały – stopniowo wycofywane z linii – wysłużone niszczyciele min projektu 206FM. 

w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, będący 
w służbie ORP „Kormoran” (601) zastąpi wy-
chodzący z linii niszczyciel min ORP „Mewa” 
(623), projektu 206FM. ORP Flaming (621) 
zostanie zastąpiony przez „Albatrosa”, nato-
miast ORP „Czajka” (624) – przez nową 
„Mewę”. Do głównych zadań tych okrętów 
będzie należało: poszukiwanie, identyfikowanie 
oraz likwidowanie niewybuchów; ochrona 
szlaków morskich; stawianie min oraz zwal-
czanie sił i środków dywersji podwodnej.  

Okręty odpowiadające za bezpieczeństwo 
przeciwminowe – mimo że od czasów II wojny 
światowej minęło ponad 70 lat – wciąż są po-
trzebne. Ostatnie doświadczenia z budowy 

„Albatros” startuje do lotu
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Niszczyciele min typu Kormoran II 
to prawdopodobnie najnowocześniejsze 

i najlepiej wyposażone okręty 
przeciwminowe na świecie. Dysponują 

bogatym zestawem systemów 
radioelektronicznych, hydroakustycznych 

i przeciwminowych. W ich skład wchodzą – 
sonary (w tym trójczęstotliwościowa stacja 

poszukiwania min SHL-101/TM oraz 
sonar boczny wysokiej rozdzielczości 
z aparaturą syntetyczną HISAS 1032) 

oraz aż cztery typy pojazdów podwodnych 
ROV i UUV: Saab Double Eagle 

(w najnowszej odmianie Mark III), 
Kongsberg Hugin, Morświn oraz Głuptak – 

w dwóch wersjach (inspekcyjnej – do 
identyfikacji niebezpiecznych znalezisk 

oraz bojowej – tzw. „kamikaze” – w razie 
potrzeby mogą same zdetonować minę).

Katarzyna Kamińska, Sławomir Lipiecki
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

gazoportu są tego aż nadto wyraźnym dowo-
dem. Wydobyto wówczas 6 tys. różnego rodzaju 
niewybuchów i materiałów niebezpiecznych – 
począwszy od pocisków artyleryjskich, przez 
miny morskie, aż do dużych bomb lotniczych – 
podkreślił kadm. Krzysztof Zdonek.

Przyszłość w zasięgu ręki
Okręty projektu 258 to jednostki nie tylko 

bardzo nowoczesne, ale i bezpieczne,  zwłaszcza 
jak na swoją wielkość – mają długość 58,5 m, 
szerokość przekraczającą 10 m i wyporność 
normalną 830 t (pełną ok. 900 t). Przede 
wszystkim charakteryzuje je konstrukcja sta-
lowa, która – jak pokazało doświadczenie 
operacyjne – mimo większej masy cechuje się 
wytrzymałością i bezpieczeństwem przeciw-
pożarowym. Na dodatek, nie jest to „zwykła” 
stal, a wysokowytrzymała (węglowa) oraz au-
steniczna (służąca, m.in., do ochrony przed 
zapalnikami magnetycznymi min morskich). 
Okręty są podwójnie poszyte, dysponują 

Podczas projektowania duży nacisk położono 
na bezpieczeństwo pracy oraz systemy obrony 
przeciwawarynej (OPA). Jeżeli siłownia 
główna ulegnie awarii, zostanie uruchamiona 
siłownia awaryjna, którą również można 
sterować komputerowo. Wszystkie zawory 
w siłowni można otwierać i zamykać przy po-
mocy sprężonego powietrza, za pośrednictwem 
polecenia wysyłanego z komputera. Znajduje 
się tam także system gaszenia pożarów słodką 
wodą, która nie niszczy urządzeń elektrycz-
nych w takim stopniu, jak woda słona. 

Nowa jakość
Jednostki dysponują zintegrowanym syste-

mem dowodzenia i zarządzania walką SCOT-M, 
którego sercem jest bojowe centrum infor-
macji (BCI). Integruje on wszystkie główne 
i pomocnicze funkcje okrętu, w tym: systemy – 
obserwacji technicznej, łączności, dowodze-
nia i WRE; podsystemy – zwalczania celów 
powietrznych, nawodnych i podwodnych 
oraz zagrożeń asymetrycznych. Całość jest 
obsługiwana, m.in., za pomocą 14 wielo-
funkcyjnych konsoli operatorskich, których 
zobrazowanie jest wsparte (dodatkowo) wielko-
formatowym ekranem ściennym. Stopień zin-
tegrowania systemów bojowych w BCI jest 
tak wysoki, że okręt nie dysponuje głównym 
stanowiskiem dowodzenia (GSD) – w dawnym 
rozumieniu, a jedynie pomostem nawigacyj-
nym – zaopatrzonym w siedem konsoli syste-
mu nawigacyjnego Raytheon Anschütz.
nym – zaopatrzonym w siedem konsoli syste-

podwójnym dnem i ośmioma wzmocnionymi 
grodziami poprzecznymi, dzielącymi kadłub 
na dziewięć głównych sekcji szczelnych. 
Sam kadłub skonstruowano z uwzględnieniem 
jak najmniejszej, skutecznej powierzchni 
odbicia: radiolokacyjnego, akustycznego 
i termicznego (SPO). 

Zautomatyzowane Centrum Sterowania 
Siłownią (CSS) jest odpowiedzialne za prawi-
dłowe funkcjonowanie napędu, systemów 
energetycznych oraz obrony przeciwawaryjnej. 
Jego obsada monitoruje prędkość oraz ma-
newrowość okrętu (jest również odpowiedzialna 
za kontrolę zasobów wody pitnej, paliwa oraz 
energii elektrycznej). Napęd tych niezwykłych 
okrętów stanowią dwa pędniki cykloidalne 
Voith-Schneider’a, napędzane przez dwa silniki 
wysokoprężne MTU o mocy 1000 kW. Przy 
mocy nominalnej, prędkość jednostki wynosi 
ok. 15 węzłów. Dzięki zastosowaniu tego typu 
napędu – oraz wyposażeniu w dziobowy ster 
strumieniowy Schottel – okręt cechują dosko-
nałe zdolności manewrowe. Może obracać się 
praktycznie w miejscu i utrzymywać na morzu 
stałą pozycję (między innymi dzięki systemowi 
dynamicznego pozycjonowania).



18     NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019

Według specjalistów z NATO, 
Atlantyk był niezwykle ważny, 
gdyż powodzenie w przy-
szłej wojnie miało (w dużej 

mierze) zależeć od dostaw i przerzutu sił 
zbrojnych, uzbrojenia i środków materiałowo-
-technicznych ze Stanów Zjednoczonych do 
Europy. Wydzielone jednostki sił zbrojnych 
Stanów Zjednoczonych i Kanady (przewi-
dziane do wzmocnienia sił w Europie) miały 

tów różnych klas (w tym: 4-5 amerykańskich 
lotniskowców wielozadaniowych i 2-3 brytyj-
skie lotniskowce zwalczania okrętów podwod-
nych), ponad 1300 samolotów i śmigłowców 
oraz samodzielne związki piechoty morskiej.

Strefa odpowiedzialności Naczelnego 
Dowódcy PSZ NATO ATW była podzielona na 
trzy teatry działań wojennych: Zachodni Teatr 
Działań Wojennych (WESTLANT), Wschodni 
Teatr Działań Wojennych (EASTLANT) oraz 
Iberyjski Teatr Działań Wojennych (IBERLANT). 

Każdy teatr stanowił 
samodzielną jednostkę – 
z własnymi siłami zbrojny-
mi i własnym dowództwem. 
Na Zachodnim TDW 
(WESTLANT) wydzielono 
dwa podobszary – Pod-
obszar Oceanu (OCEAN-
LANT) oraz Podobszar 
Atlantyku Kanadyjskiego 
(CANLANT). Każdy 
z podobszarów posiadał 
własne dowództwo połą-
czonych sił morskich, roz-
mieszczone (odpowied-
nio) w Norfolk (USA) 
i Halifax (Kanada). 
W s c h o d n i  T DW 
(EASTLANT) podzielono 
na Podobszar Północny 
(NORLANT) i Podobszar 

Centralny (CENTLANT). Wschodnio-
atlantycki TDW zajmował najważniejsze 
miejsce w strategicznych planach sojuszu – 
ze względu na jego styczność z kontynentem 
europejskim, a tym samym z Północnoeuropej-
skim TDW (od Strefy Kanału La Manche do 
północnych rubieży ZSRR). 

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

Ocean Atlantycki zajmuje około jedną piątą powierzchni kuli ziemskiej. Z ważniejszych mórz 
przyległych i wliczanych bezpośrednio do Atlantyckiego Teatru Wojny należy wymienić: Morze Norweskie, 

Morze Grenlandzkie, Morze Sargassowe, Morze Szkockie i Morze Labradorskie. Spośród innych mórz 
przyległych, ważne pod względem wojskowym są: Morze Północne, Morze Śródziemne, Morze Barentsa 

i Morze Białe. Stany Zjednoczone od wybrzeży Wielkiej Brytanii dzieli około 7000 km. Transportowce 
mogą pokonać tę odległość – płynąc z prędkością 16 węzłów – w ciągu 10-12 dni. 
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z napędem nuklearnym (nosicielom jądrowych 
rakiet balistycznych) wykonanie decydującego 
uderzenia na terytorium państw – członków 
Układu Warszawskiego. W celu realizacji 
głównych zadań na Atlantyku i morzach przy-
ległych, USA wybudowały szereg baz morskich 
i lotniczych – w tym przeznaczonych dla 
okrętów podwodnych z uzbrojeniem rakietowo-
-jądrowym – do których zaliczono, między 
innymi: Charleston (Stany Zjednoczone), Holy 
Loch (Wielka Brytania) i Rota (Hiszpania).

Kierownictwo NATO uważało Atlantycki 
Teatr Wojny za szczególnie ważny obszar 
strategiczny. W jego opinii, w wypadku wojny, 
na teatrze tym miały być prowadzone opera-
cje NATO na szeroką skalę – w celu: utrzymania 
panowania na morzu, niszczenia nawodnych 
i podwodnych sił przeciwnika, osłony przerzutu 

Struktury militarne NATO
(okres „zimnej wojny”, cz. 2)

być przerzucane drogą powietrzną i morską. 
W celu skrócenia czasu ich przerzutu i osią-
gania pełnej gotowości bojowej, w składach 
i magazynach na terytorium Belgii, Holandii 
i Republiki Federalnej Niemiec utrzymywano – 
w stanie gotowości do natychmiastowego 
użycia – ciężkie uzbrojenie i inne wyposażenie 
dla sześciu dywizji oraz około 160 samo-
dzielnych pododdziałów (od plutonu do 
batalionu). Były to jednostki tak zwanego 
„podwójnego bazowania”. 

Ponad 50% środków 
materiałowo-technicznych 
(przeznaczonych na cele 
wojny) miało być dostar-
czanych do Europy ze Stanów 
Zjednoczonych. Wymagało 
to zabezpieczenia setek 
statków (różnych typów 
i przeznaczenia) do trans-
portu. Stąd też, kierownic-
two NATO rozbudowało 
porty przeładunkowe, tran-
zytowe i postojowe na Atlan-
tyku oraz przyległych 
morzach. Przyjęto, że każdy 
port będzie musiał stanowić 
rezerwową bazę manewrową 
dla sił morskich i wypełniać 
wszystkie bezpośrednie usługi 
dla wojsk sojuszu – zwłasz-
cza w zakresie wyładunku 
techniki wojennej i surowców strategicznych. 
Do największych portów (pod względem 
liczby przeładunków) zaliczano: Nowy Jork, 
Filadelfię, Rotterdam, Antwerpię, Londyn, 
Le Havr, Marsylię oraz Hamburg.

W Europie, szczególne znaczenie dla sojuszu 
miały porty położone na wybrzeżu: belgijskim, 

holenderskim, niemieckim i (częściowo) 
brytyjskim – które stanowiły główne bazy za-
opatrzeniowe dla Centralnego Teatru Działań 
Wojennych. Przewidywano, że decydujące bitwy 
morskie na Atlantyckim Teatrze Wojny będą 
rozgrywane w północnej jego części i będą 
mogły mieć istotny wpływ na zdobycie prze-
wagi wojskowej oraz kontrolę szlaków linii 
komunikacyjnych. Panowanie w tych rejo-
nach miało umożliwić okrętom podwodnym 

własnych sił wzmocnienia oraz zapewnienia 
kontroli własnych linii komunikacyjnych.

Dlatego, na obszarze tego teatru znajdowały 
się główne siły morskie USA, Wielkiej Brytanii, 
Kanady i innych państw członków NATO.
Zgodnie z planami sojuszu, dowództwu 
ACLANT została podporządkowana (w okresie 
wojny) większa część sił morskich i lotnictwa 
morskiego tych państw. W skład połączonych 
sił morskich mogło wchodzić: około 500 okrę-

Podział geograficzny Atlantyckiego Teatru Wojny
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Naczelnym Dowódcą Połączonych Sił 
Sojuszniczych Atlantyku był amerykański 
admirał, który jednocześnie pełnił funkcję 
głównodowodzącego amerykańskich sił zbroj-
nych w rejonie Oceanu Atlantyckiego (sztab 
znajdował się w bazie morskiej Norfolk). W czasie 
pokoju do jego głównych zadań należało: 
określanie zapotrzebowania na siły i środki 
z poszczególnych państw NATO do działań 
w powierzonej mu strefie odpowiedzialności, 
opracowywanie planów operacyjnych wykorzy-
stania podległych mu sił oraz planowanie i orga-
nizowanie ich szkolenia bojowego, kierowanie 
ćwiczeniami organizowanymi na ATW, kon-
trola stanu gotowości bojowej podporządkowa-
nych sił, koordynowanie rozpoznania w strefie 
odpowiedzialności oraz uczestniczenie w wy-
pracowywaniu głównych kierunków rozwoju 
sił zbrojnych państw sojuszu.

W ramach zintegrowanego systemu dowo-
dzenia, Naczelnemu Dowódcy PSZ Atlantyku 
(SACLANT) były podporządkowane następu-
jące główne dowództwa (MSCs): Dowództwo 
PSZ Atlantyku Zachodniego (WESTLANT), 
Dowództwo PSZ Atlantyku Wschodniego 
(EASTLANT), Dowództwo PSZ Iberyjskiego 
Rejonu Atlantyku (IBERLANT), Dowództwo 
Połączonych Sił Podwodnych Atlantyku 
(SUBACLANT), Dowództwo Floty Uderze-
niowej Atlantyku (STRIKFLTLANT) oraz 
Stały Zespół Sił Morskich Atlantyku 
(STANAVFORLANT).

W okresie pokoju Naczelnemu Dowódcy 
PSZ NATO ATW nie podlegały żadne siły – 
z wyjątkiem Stałego Zespołu Sił Morskich 
Atlantyku (STANAVFORLANT), składającego 
się z okrętów klasy: krążownik, fregata i nisz-
czyciel oraz z pomocniczych jednostek pły-
wających (od 6 do 10 okrętów), wydzielanych 
przez państwa NATO do patrolowania morskich 
obszarów Atlantyckiego TW i Europejskiego TW.

Dowódcą PSZ Zachodniego Atlantyku 
(WESTLANT) był amerykański admirał, który 
jednocześnie pełnił funkcję dowódcy Floty 
Atlantyckiej Stanów Zjednoczonych. Trzon 
sił na Zachodnim TDW stanowiły: okręty 
podwodne, okręty ZOP oraz samoloty patro-
lowe lotnictwa bazowego sił morskich USA 
i Kanady. Siły morskie ZOP oraz samoloty 
patrolowe były przeznaczone (przede wszyst-
kim) do: poszukiwania i zwalczania okrętów 
podwodnych przeciwnika w podległych 
obszarach, osłony własnych konwojów, zabez-
pieczenia operacyjnego rozwijanych lot-
niskowcowych sił uderzeniowych.

Dowódcą PSZ Atlantyku Wschodniego 
(EASTLANT) był admirał brytyjski, który 
jednocześnie był dowódcą sił morskich Wielkiej 
Brytanii i połączonych sił zbrojnych Strefy 
Kanału La Manche. Rejon odpowiedzialności 
był podzielony na dwa podobszary: Północny 
(NORLANT) i Centralny (CENTLANT). Był 
to rejon kluczowy w strategicznych planach 

NATO, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo 
z Europejskim TW. Główny wysiłek działań 
sił NATO w rejonie zamierzano skupić na: 
rozbiciu morskich zgrupowań przeciwnika; 
blokowaniu rozwijania sił przeciwnika (w tym 
okrętów podwodnych do wyznaczonych rejonów 
Atlantyku); zabezpieczeniu końcowego odcinka 
tras konwojów transatlantyckich.

Dowódcą PSZ Iberyjskiego Rejonu Atlan-
tyku (IBERLANT) był admirał portugalski, 
który jednocześnie był dowódcą sił morskich 
Portugalii. Jego zastępcą był kontradmirał 
amerykański. Strategiczne znaczenie tego rejonu 
wynikało (przede wszystkim) z faktu, że przez 
niego przechodziły główne morskie i powietrz-
ne szlaki komunikacyjne, prowadzące do państw 

nia amfibijno-desantowe piechoty morskiej, 
lotniskowcowe grupy poszukująco-uderzeniowe 
oraz siły ekspedycyjne. Główną siłę bojową 
stanowiły lotniskowcowe zespoły wielo-
zadaniowe, w skład których wchodziło: jeden 
do dwóch lotniskowców wielozadaniowych, 
do dwóch krążowników rakietowych, do dwu-
nastu okrętów klasy niszczyciel rakietowy 
i fregata rakietowa oraz okręt podwodny z na-
pędem nuklearnym i jednostki zaopatrzeniowe. 
Głównym zadaniem tych sił było: wykonanie 
zmasowanych uderzeń siłami lotnictwa pokłado-
wego na okrętowe zgrupowania przeciwnika 
oraz wsparcie sił lądowych na nadmorskich 
kierunkach operacyjnych, a także wsparcie 
wojsk desantu podczas lądowania i rozwijania 

Organizacja Naczelnego Dowództwa
Połączonych Sił Sojuszniczych NATO Atlantyku w 1989 roku

położonych w rejonie Morza Śródziemnego 
i w rejon Cieśniny Gibraltarskiej. Był on ważnym 
węzłem komunikacyjnym, którego utrzyma-
nie gwarantowało bezpieczny przerzut sił 
wzmocnienia i zaopatrzenia na południowe 
skrzydło NATO. Dlatego, głównym zadaniem 
dowództwa (na czas wojny) było: zapewnienie 
stałej kontroli Cieśniny Gibraltarskiej, utrzy-
manie korzystnych warunków operacyjnych 
w rejonie odpowiedzialności oraz niedopusz-
czenie do wyjścia sił nieprzyjaciela z Morza 
Śródziemnego w rejony rozwinięcia jego sił 
na Atlantyku.

Dowódcą Połączonych Sił Podwodnych 
Atlantyku (SUBACLANT) był admirał 
amerykański, który jednocześnie był dowódcą 
Sił Podwodnych Floty Atlantyku Stanów 
Zjednoczonych. Wraz z rozpoczęciem działań 
wojennych, przejmował on dowodzenie połą-
czonymi siłami podwodnymi (rozmieszczonymi 
na Wschodnim TDW) od dowódcy brytyj-
skiego, jednocześnie przekazując dowodzenie 
okrętami podwodnymi Zachodniego TDW 
innemu admirałowi amerykańskiemu.

W skład sił uderzeniowych wchodziły: lot-
niskowcowe zespoły wielozadaniowe, zgrupowa-

działań w nakazanych rejonach. Podstawowe 
rejony operowania LoGW stanowiły: Morze 
Norweskie, Morze Północne i Zatoka Biskajska. 

Lotniskowcowe grupy poszukująco-uderze-
niowe (LoGPU) składały się z: brytyjskich 
lotniskowców ZOP typu Invincible (z samo-
lotami Sea Harrier i śmigłowcami ZOP Sea 
King), krążownika rakietowego, do sześciu 
niszczycieli rakietowych i fregat rakietowych, 
okrętu podwodnego z napędem nuklearnym 
oraz jednostek zaopatrzeniowych. Głównym 
zadaniem LoGPU było poszukiwanie i zwal-
czanie OOP przeciwnika w przedniej strefie 
rubieży ZOP oraz daleka obrona LoGW 
przed okrętami podwodnymi przeciwnika.

Zgrupowania amfibijno-desantowe były 
formowane tylko na czas morskiej operacji 
desantowej. W ich skład wchodziło około 
50 okrętów desantowych i transportowych.

Jednym z bardziej ruchliwych komponentów 
sił morskich sojuszu był Stały Zespół Sił Mor-
skich Atlantyku (STANAVFORLANT), który 
pozostawał w pełnej gotowości bojowej, operując 
na Europejskim TW i na Atlantyckim TW.

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

NACZELNE DOWÓDZTWO 
POŁĄCZONYCH SIŁ SOJUSZNICZYCH 

NATO ATLANTYKU
(ACLANT)

Norfolk                                                    (USA)

Dowództwo PSZ 
Atlantyku 

Zachodniego
 (WESTLANT)

Norfolk                  (USA)

Dowództwo PSZ 
Atlantyku 

Wschodniego
 (EASTLANT)

Northwood            (USA)

Dowództwo PSZ 
Iberyjskiego Rejonu

Atlantyku 
(WESTLANT)

Lizbona       (Portugalia)

Dowództwo 
Połączonych Sił 

Podwodnych Atlantyku
 (SUBACLANT)

Norfolk                    (USA)

Dowództwo Floty 
Uderzeniowej 

Atlantyku
 (STRIKEFLTLANT)

Norfolk                    (USA)

Stały Zespół 
Sił Morskich 

Atlantyku 
(STANAVFORLANT)



20     NR 9/10 | WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019

L O T N I C Y  Z N A D  B A Ł T Y K U

FO
T.

 A
R

CH
IW

U
M

 A
U

TO
R

A

We wspomnieniach kmdr ppor. 
pil. Kazimierz Szalewicz napi-
sał, że magazyny dywizjonu 
były wówczas już częściowo 

wywiezione – amunicję, benzynę i potrzebny 
sprzęt przygotowano w czołówce na Helu. 
Oddział Obrony Lądowej MDLot nie mógł 
bronić Pucka i bazy lotniczej, gdyż 30 sierpnia 
został przesunięty do nasady Półwyspu Helskiego. 

Wojna!
Tego dnia służbę oficera dyżurnego pełnił 

bsm. mech. Jan Bartlewski, który o godz. 3.00 
otrzymał telefoniczny rozkaz zaalarmowania 
rodzin wojskowych o zbliżającej się ewakuacji. 
Drugi meldunek alarmowy był o godz. 4.00.

Oto, jak początek wojny z Niemcami wspo-
minał kmdr ppor. obs. Edmund Pappelbaum: 
„Rankiem, 1 września, na godzinę przed świ-
tem (około godziny 3.00-3.30) byłem już na 
lotnisku. Miałem wykonać rutynowy lot zwia-
dowczy w kierunku zachodnim, w I sektorze 

Gliszczyński zameldował gotowość do lotu. 
Jednak mgła ciągle nie opadała, chociaż niebo 
wyżej było czyste. Zadzwoniłem do Rozewia, 
pytając dyżurnego posterunku meteo o panujące 
tam warunki. Wszędzie jest gęsta mgła, napły-
wająca z północy. Wreszcie, około godz. 5.00 
zdecydowałem się odwołać lot. Kiedy szedłem 
przez lotnisko, nagle mgła zaczęła rzednąć, 
a kiedy doszedłem do tzw. zielonego mostku 
koło koszar – rozpłynęła się całkowicie. Tutaj też 
spotkałem kmdr. por. Edwarda Szystowskiego, 
któremu złożyłem meldunek o odwołaniu lotu. 
Chwilę rozmawialiśmy, gdy nagle spojrzał 
w niebo i powiedział – Panie poruczniku, co 
to za samoloty? Zobaczyliśmy kilkanaście 

Świt 1 września 1939 roku zastał wodnosamoloty MDLot rozmieszczone na płyciźnie wzdłuż brzegu – 
od lotniska w Pucku do prochowni w Swarzewie. W pobliżu bazy zakotwiczono: dwa R-VIII ter/hydro, 
Schrecka FBA-17HE2 (nr 44) oraz Nikola A-2. Jeden R-XIII G/hydro stał w basenie portowym, 
przycumowany do pławy i przygotowany do porannego lotu rozpoznawczego. W głębi Zatoki Puckiej 
znajdował się zakotwiczony CANT Z-506B. Na wypadek wybuchu wojny, MDLot – zgodnie z wytycznymi 
planu MOB – miał się ewakuować z Pucka (pozbawionego obrony) na Półwysep Helski, do rejonu 
między Juratą a Helem (od strony Zatoki Puckiej). Wodnosamoloty miałyby tam większe szanse 
przetrwania niż w puckiej bazie – wodowiska mogły bronić baterie przeciwlotnicze 2. Morskiego 
Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej – i można byłoby je użyć do lotów na korzyść dowódcy Floty. 

Lotnictwo morskie w latach 1933-1939

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

rozpoznania – jeden z tych, które wykonywa-
liśmy od kilku miesięcy. Codziennie, ranny 
lot wykonywaliśmy na północ, południowy na 
wschód, a wieczorny na zachód. Loty trwały 
około godziny, w tym czasie nasze Ery przela-
tywały odległość 100-120 km. Lataliśmy od 
wiosny bez żadnego uzbrojenia, tylko czasem 
zabieraliśmy fotoaparaty. Kilka Erów miało 
je wbudowane w podłogę, ale częściej robiono 
zdjęcia z aparatów ręcznych. Gdy przybyłem 
na lotnisko, wszędzie zalegała gęsta mgła, 
która napłynęła z północy. Gdy doszedłem do 
wodowiska, wodnosamolot stał nagrzany 
i – tradycyjnie – przygotowany przez mechani-
ków od godziny, a bosmat pilot Zygmunt 

CZĘŚĆ 10

1. Lublin R-VIII ter/hydro (nr 802).
2. Obsada posterunku meteo MDLot
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samolotów, nadlatujących nad uśpioną bazę. 
Dowódca rozkazał mi natychmiast powiadomić 
dowództwo w Gdyni, a sam został koło kasyna. 
Powiedział, że nie będzie się chował po rowach. 
Tutaj został na zawsze”. 

W bazie ogłoszono alarm. W tym samym 
czasie przyjęto meldunek o ostrzale Wester-
platte i o bombardowaniu mostów w Tczewie. 
Z chwilą zauważenia niemieckich samolotów, 
kmdr ppor. pil. Kazimierz Szalewicz włączył 
syrenę alarmową. Por. obs. E. Pappelbaum 
próbował telefonicznie (z budynku dowództwa 
dywizjonu) powiadomić o nalocie Dowództwo 
Floty, ale linia była zerwana (telefon nie działał 
również w kasynie). Około godziny 6.00, nad 
Puck nadleciało (od strony Rozewia) 20 bom-
bowców Heinkel He-111. Niemcy nadlecieli 
w słońcu, w szyku trójkowym, na wysokości 
2000 m – obawiając się ognia przeciwlot-
niczego, bez osłony myśliwców. Samoloty 
zatoczyły rundę i podzieliły się na trzy grupy: 
pierwsza bombardowała prochownię, koszary 
i hangary; druga – zakotwiczony na Zatoce 
Puckiej okręt-cel „Ślązak”, a trzecia – dworzec 
kolejowy w Pucku i przyległe obiekty. 

Kasyno MDLot zostało zniszczone. Na pole 
wzlotów spadły bomby, ale wiele nie wybuchło, 
wpadając w miękki grunt. Wodnosamoloty 
pozostały nietknięte. Ucierpiał nieco hangar nr 4. 
Nie trafiono prochowni w Swarzewie, choć – 
według meldunków niemieckich – baza została 
zniszczona. Większość lotników ukryła się 
w wykopanych rowach przeciwlotniczych.

Niestety, były bolesne straty. Pierwsza seria 
bomb wybuchła koło kasyna, a jedna z nich 
w odległości kilkunastu metrów od budynku. 
Dowódca MDLot. kmdr por. pil. Edward 
Szystowski został ranny odłamkami w głowę 
i w plecy, żył jeszcze kilka minut. Jego ostatnie 
słowa, wypowiedziane do przywołanego 
młodego marynarza, brzmiały – Obowiązki 
dowódcy dywizjonu obejmie kmdr Szalewicz. 
Po chwili zmarł na rękach bosmana radio 
Władysława Wzorka i bosmata mech. Piotra 
Bogudzisty. Pochowano go na cmentarzu 
w Pucku, 4 września. Był pierwszym ofice-
rem polskiej Marynarki Wojennej poległym 
w II wojnie światowej. Od wybuchu tej samej 
bomby zginęli, stojący obok dowódcy MDLot – 
st. bsm. mech. Jan Poklękowski oraz st. bsm. 
admin. Michał Jagodziński. 

Zginął także st. mar. Henryk Fabisz, a kilku-
nastu marynarzy zostało rannych. Były rów-
nież ofiary wśród osób cywilnych. Poległych 
wojskowych złożono do wspólnego grobu na 
puckim cmentarzu. Dowództwo jednostki 
objął kmdr ppor. pil. Kazimierz Szalewicz. 

Rozpoczęto pospieszne przygotowania do 
ewakuacji na Hel. O decyzji ewakuacji 
MDLot tak pisał ówczesny dowódca Floty 
adm. Józef Unrug: „Wobec ogromnej przewagi 
lotnictwa nieprzyjaciela i całkowitej bezbron-
ności naszej broni lotniczej w Pucku – kazałem 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Maksymilian Banasiak, mat pil. Edmund 
Piotrzkowski i mat pil. Marian Tomsia. 

Ewakuację MDLot tak wspominał por. mar. 
obs. Kazimierz Szczęsny: „W ciągu 1,5 godziny 
zaczęliśmy startować na Hel. Ewakuacja dy-
wizjonu była przewidziana na wypadek wojny. 
Hel miał się stać w przyszłości stałą bazą lot-
nictwa morskiego. Rozpoczęto na półwyspie 
prace przygotowawcze, jednak na ich zakoń-
czenie nie starczyło czasu. Sprzęt dywizjonu 
przewieziono częściowo wodą, częściowo samo-
chodami. Samoloty ustawiono rzędem za portem 
wojennym, na plaży od strony zatoki. Wymon-
towano karabiny maszynowe i urządzono sta-
nowiska obrony plot.”. Widział to też dowódca 
plutonu przeciwlotniczych najcięższych kara-
binów maszynowych w Jastarni st. bsm. Leon 
Wilczyński: „Około godz. 6.00 zauważyłem 
nasze samoloty i wodnosamoloty, które – lecąc 

nisko nad powierzchnią wody, a niektóre pły-
nąc na pływakach – szły z kierunku Pucka 
pod Hel. Kilka z nich wylądowało na piasz-
czystej łasze, znajdującej się między Jastarnią 
a Kuźnicą, reszta poszła pod Hel. Widziałem 
też i „CANT-a”, jak po wodzie sunął na pły-
wakach w kierunku Helu”.

Wodnosamoloty zakotwiczono na płytkiej 
wodzie, tuż przy brzegu, rozmieszczając je 
wzdłuż Półwyspu Helskiego od strony Zatoki 
Puckiej – na odcinku między Chałupami, 
Kuźnicą, Jastarnią, Borem i Juratą – w nastę-
pujący sposób: R-XIII bis/ter/G/hydro rozsta-
wiono w odstępach co 100 m na Długiej Mieliź-
nie (między długim pomostem w Juracie 
a Helem), dyspozycyjne Schreck FBA-17HE2 
(nr 44 i nr 42) zakotwiczono nieopodal brzegu, 
przy Starym Helu (kilkaset metrów od Portu 
Wojennego Hel), amfibię Nikol A-2 wprowa-
dzono do basenu portu wojennego. Naprzeciw 
portu wojennego zacumowano (na głębokiej 
wodzie) CANT-a Z-506B, a RWD-17W ukryto 
w najszerszej części półwyspu (na rozkaz 

Zakładanie fotoaparatu przed lotem 
R-XIII ter/hydro na rozpoznanie

wywieźć niezniszczone – względnie mało 
uszkodzone – samoloty i pomieścić je wzdłuż 
wybrzeża Półwyspu Helskiego, w sąsiedztwie 
Jastarni – w nadziei, że uda się je uruchomić”. 

Ewakuacja MDLot na Hel
Wodnosamoloty przeholowano motorów-

kami do brzegu, mechanicy zapuścili i pod-
grzali silniki, po czym załogi wystartowały do 
krótkiego lotu na Hel. Niektóre samoloty 
przepłynęły trasę z pracującymi silnikami, nie 
odrywając się od wody. Pozbawionego silnika 
R-VIII bis/hydro (nr 801) odholowano łodzią 
motorową do Kuźnicy. Za motorówką prze-
płynął na holu do Juraty R-XIII st. bsm. pil. 
Franciszka Wardalińskiego. Jeden R-VIII 
pilotował bsm. pil. Stefan Kamiński, drugi – 
st. bsm. pil. Jan Klupś, a RWD-17W ewaku-
ował lotem do Juraty por. mar. pil. Józef 
Rudzki. Ponadto, w ewakuacji maszyn wzięli 
udział, m.in.: por. mar. pil. obs. Zdzisław 
Juszczakiewcz, st. bsm. pil. Henryk Wiechciński, 
bosmat pil. Zygmunt Gliszczyński, mat pil. 

por. mar. pil. Józefa Rudzkiego wciągnięto go na 
wózku transportowym na brzeg, złożono skrzydła 
i ukryto w lesie). Lubliny R-VIII ter/hydro (nr 802 
i 803) zakotwiczono pod Chałupami, a R-VIII 
bis/hydro (nr 801) odholowano do Kuźnicy. 
Wodnosamolotów nie zamaskowano, przez co 
były widoczne z daleka. Obronę przeciwlotniczą 
nowego kotwicowiska stanowiły trzy baterie   
2. Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciw-
lotniczej, a rejonu Juraty – bateria nr 23. 

Do ewakuacji sprzętu technicznego i mate-
riałów pędnych użyto okrętu hydrograficznego 
ORP „Pomorzanin” (który nalot na Puck 
przetrwał nieuszkodzony) oraz kilku kutrów 
rybackich z Kuźnicy. Część sprzętu odesłano 
na Hel koleją i ciężarówkami. W Juracie (na 
podwórzu Domu Wypoczynkowego „Lida”) 
bsm. mech. Jan Bartlewski urządził warsztat. 
Do wieczora 1 września MDLot został prze-
niesiony do bazy wojennej na Helu. 
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Brak skutecznego podziału wzdłuż-
nego oraz systemu przelewowego 
uniemożliwił całkowitą redukcję 
przechyłu i przegłębienia niemiec-

kiego pancernika. Wyciekające z rozbitego 
zbiornika dziobowego paliwo pozostawiało na 
oceanie łatwo dostrzegalny z powietrza ślad. 
Ponadto, w celu założenia specjalnych plastrów na 
otwory wybite pociskami, trzeba było czasowo – 
mocno – zredukować prędkość. Maksymalna 
prędkość, jaką „Bismarck” mógł osiągnąć po 
założeniu plastrów, wynosiła 27 węzłów. Ze 
względu na złe warunki atmosferyczne (falowa-
nie) była ona wyjątkowo nierównomierna. 
W praktyce, zespół niemiecki dalej szedł kursem 
południowo-zachodnim z prędkością 24 węzłów.

Fiasko operacji Rheinübung
Oba trafienia uwidoczniły nieskuteczność 

systemu opancerzenia, zastosowanego na 
okręcie. Wystarczyły dwa ciężkie pociski, aby 

pancernik był niezdolny do dalszego rejsu. 
Przede wszystkim, srodze zemściło się zbyt 
wysokie ulokowanie pancerza burtowego 
(który z łatwością został ominięty przez nurku-
jący pocisk brytyjski), a także niefortunne 
umiejscowienie głównego zbiornika mazutu 
poza obrębem cytadeli pancernej. Ubytek paliwa 
był tak duży (łącznie 1000 ton), że należało 
przerwać operację i skierować się do któregoś 
z portów francuskich, w celu dokonania napraw. 

Towarzyszący „Bismarckowi” krążownik 
ciężki „Prinz Eugen” miał kontynuować ope-
rację Rheinübung samodzielnie, co jednak 
budziło liczne kontrowersje. Podczas bitwy 
nie został (co prawda) trafiony bez-
pośrednio, ale kilka pierwszych pocisków APC 
kal. 381 mm (wystrzelonych z HMS „Hood”) 
eksplodowało w bezpośredniej bliskości burt, 
zasypując pokład odłamkami. Jednak ważniejsze 
było to, że okręt nie był w pełni wyposażony 

(brakowało, m.in., stanowisk kierowania 
ogniem SL-8) i wysłanie go w samotny rejs 
korsarski – „pod nosem” żądnej zemsty za 
„Hooda” niemal całej Royal Navy – mogło 
wydawać się nierozsądne. Niemniej jednak, 
adm. G. Lütjens postanowił zaryzykować.  

Royal Navy kontratakuje
Pierwsza riposta Anglików była szybka 

i dość skuteczna. Najbliżej okrętów niemiec-
kich (pomijając zespół pościgowy) znajdowała 
się grupa bojowa nowoczesnego lotniskowca 
HMS „Victorious”, osobiście dowodzona 
przez adm. J. C. Tovey’a, z pokładu pancernika 
HMS „King George V”. Oczywiście, nie było 
mowy o przeprowadzeniu ataku przy pomocy 
okrętów liniowych, choćby ze względu na 
wciąż zbyt duży dystans do wroga. Pewne 
nadzieje pokładano w lotnictwie pokładowym, 
które mogło podjąć próbę spowolnienia marszu 

Podczas starcia koło Islandii, „Bismarck” został trafiony trzykrotnie pociskami APC kalibru 356 mm, 
wystrzelonymi z HMS „Prince of Wales”. Dwa z nich spowodowały bardzo poważne szkody, brzemienne 
w skutkach (trzeci uderzył w pokład szalupowy, nie czyniąc istotnych zniszczeń). Turboagregat nr 4 był 
niesprawny, co ograniczyło moc elektrowni okrętowej i spowodowało wyłączenie pomp paliwowych 
w przedziale XX, który (na dodatek) uległ zalaniu wodą. Ponadto, po zatopieniu przedziału XIV trzeba 
było wyłączyć kocioł nr 2 – prędkość spadła o 3 węzły, utrudniając ucieczkę pancernika. Przez wybite 
otwory (o średnicy ok. 1,5 metra każdy) do kadłuba wdarło się około 2 tys. ton wody. „Bismarck” 
przegłębił się 0,3 stopnia na dziób i – jednocześnie – przechylił na prawą burtę o 9 stopni.

1. Flagowy okręt adm. sir Johna C. 
Tovey'a, pancernik HMS „King George V”.

2. Ważną rolę w pościgu za 
„Bismarckiem” odegrał lotniskowiec 

HMS „Ark Royal”, którego pilotom udało 
się pozbawić niemiecki okręt zdolności 

do samodzielnego manewrowania 

CZĘŚĆ 3

ORP „Piorun” 
kontra „Bismarck”
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28 węzłów, idąc przy tym stałym kursem. 
Z kolei „Bismarck” wykonał nagły zwrot 
i podjął próbę ostrzelania krążownika ciężkiego 
HMS „Suffolk”. Zupełnie nieoczekiwanie dla 
Niemców, do walki włączył się pancernik 
HMS „Prince of Wales”, który (z dystansu 
15 tysięcy metrów) uzyskał obramowanie 
„Bismarcka”. Niestety, po odpaleniu dwóch 
pełnych salw, na brytyjskim okręcie ponownie 
zacięły się wieże armat artylerii głównej. 
Z kolei Niemcy, zaskoczeni postawą Anglików, 
zrezygnowali z dalszej walki (inna sprawa, że 
fatalna widoczność uniemożliwiała prowa-
dzenie skutecznego pojedynku artyleryjskiego 
nawet na średnim dystansie). 

Ta krótka potyczka nie przyniosła więc 
rezultatów w postaci trafień. Niemniej jednak, od 
wstrząsów wywołanych wystrzałami własnej 
artylerii, na „Bismarcku” znów poluzowały 
się plastry awaryjne i do wnętrza kadłuba wdarła 
się woda. Trzeba było zredukować prędkość 
i przystąpić do ponownego usuwania szkód. 

Drugą próbę oderwania się od przeciwnika 
podjęto 25 maja, o godzinie 3.06. Zwiększono 
prędkość do 27 węzłów (maksymalną, jaką 
mógł rozwijać „Bismarck” – w dodatku, z po-
wodu uszkodzeń, tylko czasowo) i zmieniono 
kurs na zachodni. Korzystając z ciemności 

i wciąż pogarszającej się pogody, „Prinz Eugen” 
oddzielił się od „Bismarcka” i samotnie 
ruszył na poszukiwanie alianckich konwojów. 
Pancernik „Bismarck” – zgodnie z planem 
ucieczki – zatoczył wielką pętlę, po czym obrał 
kurs 130 stopni na południowy-wschód, kie-
rując się do Brestu. Dopiero wówczas, idące 
z tyłu krążowniki ciężkie – HMS „Norfolk” 
i HMS „Suffolk” (a także, nieco dalej, pan-
cernik HMS „Prince of Wales”) – zgubiły 
kontakt radarowy z niemieckim zespołem. 

O godzinie 4.01, z pokładu krążownika 
ciężkiego HMS „Suffolk” nadano alarmujący 
radiogram do adm. Tovey’a: „Utrata kontaktu 
z wrogiem”. Szansa na szybkie pomszczenie 
krążownika liniowego HMS „Hood” zaczynała 
się wymykać Anglikom z rąk.

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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kontynuowanie operacji Rheinübung nie ma 
sensu. Podjęto decyzję o rozdzieleniu zespołu 
i skierowaniu „Bismarcka” do francuskiego 
Brestu. W tamtym czasie warunki pogodowe 
znacznie się pogorszyły. Zerwał się bardzo 
silny wiatr, zaczął padać deszcz i rozszalał się 
sztorm. Taka sytuacja była pomyślna dla 
Niemców, mogąc ułatwić im ucieczkę przed 
idącymi z tyłu okrętami brytyjskimi – z pan-
cernikiem HMS „Prince of Wales” na czele. 

Pierwsza próba rozdzielenia niemieckiego 
zespołu nie przyniosła rezultatu (głównie ze 
względu na przecenienie przez Niemców roz-
miarów uszkodzeń pancernika HMS „Prince 
of Wales”). Około godziny 15.40 krążownik 
ciężki „Prinz Eugen” zwiększył prędkość do 

niemieckich jednostek. W związku z tym, 
jeszcze tego samego dnia (o godzinie 22.30) 
z pokładu lotniskowca HMS „Victorious” 
(jednego z czterech tzw. „pancernych lot-
niskowców floty” typu Illustrious) wystartowało 
dziewięć przestarzałych samolotów torpedo-
wych typu Swordfish (z 825. Dywizjonu FAA), 
pod dowództwem kpt. Eugene Esmonde’a. 

Każdy z nich był wyposażony w niskiej 
jakości radar obserwacji nawodnej ASV oraz 
w niewielką torpedę Mark XII kal. 457 mm 
(18 cali), zawierającą tylko 176 kg czystego TNT 
w głowicy bojowej. Co istotniejsze, więk-
szość załóg nie brała nigdy udziału w działa-
niach bojowych. 

Kiedy uzyskano pierwszy kontakt radarowy, 
okazało się, że jest to brytyjski krążownik 
ciężki HMS „Norfolk”, który jednak (drogą 
radiową) skierował samoloty na właściwy 
kurs. Po chwili na ekranach radarów poja-
wiły się kolejne trzy echa, ale znów alarm 
okazał się fałszywy – były to kutry amerykań-
skiej Straży Wybrzeża (US Coast Guard), od-
bywające rutynowy, neutralny patrol. Dopiero 
trzeci kontakt (uzyskany przed północą) oka-
zał się właściwy – oczom brytyjskich pilotów 
ukazały się zwaliste sylwetki „Bismarcka” 
i krążownika ciężkiego „Prinz Eugen”. 

Brytyjski lotniskowiec HMS „Ark Royal” 
(według stanu na 1940 r.)

mimo że do kadłuba dostało się kolejne kilkaset 
ton wody. 

Atak Swordfishy miał jednak daleko poważ-
niejsze konsekwencje niż trafienie torpedą. 
Z powodu gwałtownego manewrowania okrę-
tem podczas ataku oraz wstrząsów, puściły 
plastry uszczelniające, założone po walce 
z HMS „Prince of Wales”. W związku z tym, 
trzeba było ponownie zredukować prędkość 
maksymalną do zaledwie 16 węzłów. Ponadto, 
alarmująca była nieskuteczność artylerii przeciw-
lotniczej niemieckich okrętów, która nie 
tylko nie była w stanie powstrzymać ataku 
kilku (starych i powolnych) samolotów dwu-
płatowych (pilotowanych przez nowicjuszy), 
to jeszcze – na dodatek – nie mogła się pochwalić 
ani jednym zestrzeleniem (choć załoga przy-
pisywała sobie strącenia pięciu maszyn wroga). 

„Bismarck” wymyka się
Atak samolotów z lotniskowca ostatecznie 

utwierdził adm. Lütjensa w przekonaniu, że 
(wobec doznanych uszkodzeń i obecności 
w pobliżu znacznych sił Royal Navy) dalsze 

Załoga niemieckiego pancernika otworzyła 
gęsty ogień przeciwlotniczy. W stronę brytyj-
skich Swordfishy pomknęły setki świetlistych 
„paciorków”. Szare niebo pokryło się czarnymi 
kłębkami eksplodujących pocisków. Nie 
zwracając na to uwagi, załogi samolotów 
przedarły się przez ogień zaporowy i – jedna 
po drugiej – zrzuciły torpedy do manewrują-
cego pancernika. Mimo że samoloty były stare 
i powolne (do tego o bardzo lekkiej konstrukcji), 
a ich piloci składali się głównie z nowicjuszy, 
nalot zakończył się sukcesem – „Bismarck” 
otrzymał trafienie torpedą w śródokręcie. 

Uszkodzenie – z pozoru – było nieznaczne 
(efekt eksplozji niewielkiej głowicy bojowej 
został skutecznie zaabsorbowany przez układ 
koferdamów paliwowych oraz wzdłużną 
gródź systemu ochrony podwodnej części 
kadłuba) i okręt zachował gotowość bojową, 
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Głównym dostawcą okrętów pod-
wodnych typu 209 są niemieckie 
stocznie – Howaldtswerke Deutsche 
Werft AG w Kilonii oraz Nord-

seewerke GmbH w Emden (obie są częścią 
niemieckiego holdingu stoczniowego Thyssen-
Krupp Marine Systems – TKMS). Kilkanaście 
jednostek powstało – na licencji – za granicą, przy 
czym prym na tym polu wiedzie południowo-
koreańska stocznia Daewoo w Okpo, która 
konstruuje te jednostki nie tylko dla rodzimej 
marynarki wojennej, ale także na eksport – 
do Indonezji. Ostatnim (jak dotąd) wariantem 
tej serii (powstającej już od prawie 50 lat) są 
jednostki w wariancie 209/1500 (budowane 
w Indiach), a najnowocześniejszym – 
209/1400mod (przeznaczone dla Egiptu) oraz 
południowokoreańskie 209/1200mod.

Historia projektu
Chociaż na pierwszy rzut oka trudno w to 

uwierzyć, geneza powstania okrętów pod-
wodnych typu 209 sięga dość odległych czasów, 
bo (w praktyce) późnych lat 60. XX wieku. 
Dynamiczny rozwój sił podwodnych ZSRR 

wymusił na władzach kilku krajów NATO 
(i państw zaprzyjaźnionych) konieczność pozy-
skania nowych jednostek tej klasy. Tymczasem, 
niewiele zachodnich projektów okrętów pod-
wodnych było przeznaczonych na eksport. 
W dodatku, największe potęgi morskie sku-
piły się (niemal wyłącznie) na okrętach pod-
wodnych z napędem jądrowym – przez co 
zewnętrzny rynek jednostek klasycznych 
jeszcze bardziej się zawęził i obejmował 
(praktycznie) tylko jednostki francuskie 
(typu Daphne) i brytyjskie (typu Oberon). 
Zwrócono się więc do ówczesnej Republiki 
Federalnej Niemiec, która miała największe 
w Europie doświadczenie w konstruowaniu 
i budowie okrętów podwodnych. Co ciekawe, 
pierwszym odbiorcą nowych jednostek miała 
być Republika Południowej Afryki, która była 
zainteresowana stosunkowo dużymi (ponad 
900-tonowymi), oceanicznymi okrętami pod-
wodnymi z napędem klasycznym. 

Za projekt i realizację budowy pierwszych 
u-bootów nowego typu miała być odpowiedzial-
na stocznia Howaldtswerke Deutsche Werft AG 
w Kilonii (z zależnym od siebie biurem projek-
towym Ingenieurkontor Lübeck Prof Gabler 
Nachf GmbH (IKL) z Lubeki, będącym in-
stytucją założoną przez prof. Ulricha Gablera –
niemieckiego inżyniera, specjalizującego się 
w konstrukcjach okrętów podwodnych). Mimo 
gotowego projektu wstępnego (późniejszego 
209/1100), do realizacji zamówienia nie doszło, 
z uwagi na nałożenie embarga między-
narodowego na rasistowski rząd RPA. W kon-
sekwencji, kraj ten musiał poczekać na swoje 
okręty podwodne typu 209 aż do początku 
XXI wieku. Tym niemniej, gotowy projekt 
bardzo szybko umożliwił stoczni HDW 
pozyskanie kolejnego kontrahenta – Grecji. 
W 1967 roku złożyła ona zamówienie na 
cztery jednostki prototypowego typu 209/1100 
(Glavkos), tym samym stając się ich pierwszym 

Są najliczniej budowaną serią okrętów podwodnych z napędem klasycznym od zakończenia 
II wojny światowej. Do tej pory zbudowano ich aż 68, w kilku wariantach (209/1100, 209/1200, 
209/1300, 209/1400 i 209/1500). Ponadto, dwa okręty rozwojowe wersji 209/1400mod znajdują 
się w zaawansowanej fazie budowy, a kolejne trzy (w wersji 209/1200mod) już zamówiono. Stawia to 
niemiecki typ 209 w ścisłej czołówce jednostek eksportowych, jakie kiedykolwiek powstały. Obecnie 
okręty podwodne tego typu znajdują się w wyposażeniu sił podwodnych flot wojennych 14 krajów. 

CZĘŚĆ 1

Okręty podwodne typu 209

Chilijski okręt podwodny „Simpson” 
SS-21 (typu 209/1400L) wchodzący do 

amerykańskiej bazy w Pearl Harbor na 
Hawajach, 21 czerwca 2004 roku
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do przeszkolenia hinduskiej kadry inżynier-
skiej oraz udzielenia jej wszelkiego wsparcia 
technologicznego i materiałowego. Ponadto, 
umowa zakładała opcjonalną budowę kolej-
nych dwóch jednostek w Indiach – z czego 
dotąd jednak nie skorzystano. 

Ze swojej szansy skorzystała natomiast 
Brazylia, zamawiając (w 1982 roku) dwa 
pierwsze okręty podwodne typu 209/1400 
(Tupi), z których drugi miał być już zmonto-
wany w krajowej stoczni Arsenal de Marinha 
w Rio de Janeiro. W rezultacie, Brazylia wy-
budowała u siebie kolejne dwie jednostki oraz 
uzyskała zgodę na skonstruowanie następ-
nych (według jeszcze bardziej zmodyfikowa-

B A N D E R A

użytkownikiem. Niemieckie okręty okazały 
się tak udane, że w 1969 roku śladami Grecji 
podążyła Argentyna, zamawiając dwie jed-
nostki – tym razem rozwojowego typu 
209/1200 (Salta). Co ciekawe, sekcje obu 
okrętów powstały w Kilonii, jednak do same-
go montażu doszło w argentyńskiej stoczni 
Tandanor w Buenos Aires.  

Seryjne u-booty
Jako następni, w kolejce po nowe okręty 

ustawili się Kolumbia i Peru. To pierwsze 
państwo (w 1970 roku) złożyło zamówienie 
na dwie jednostki typu 209/1200 (Pijao), 
a drugie – niedługo później – na dwie jed-
nostki prototypowego typu 209/1100 (Anga-
mos). Dwa lata później, swoje pierwsze okręty 
podwodne wariantu 209/1200 (trzy jednostki 
typu Atilay) zamówiła Turcja, do której 
wkrótce dołączyła Wenezuela. W wypadku tej 
ostatniej, były to dwie zmodyfikowane jed-
nostki o nieco powiększonym kadłubie, zwane 
typem 209/1300 (Sábalo). Dwa takie same 
okręty podwodne (209/1300 Shyri) zakupił – 
w 1974 roku – Ekwador. Z kolei Grecja, za-
dowolona z eksploatacji dotychczasowych 
jednostek, w 1975 roku domówiła kolejne 
cztery okręty, tym razem rozwojowego typu 
209/1200 (Poseidon). 

Na następne okręty podwodne typu 209 
nie trzeba było długo czekać. W 1977 roku 
dwie jednostki w wersji 209/1300 (Cakra) 

w latach 1984-1985 – typ 209/1400L Thomson, 
a kontrakt na pozostałe cztery jednostki anu-
lowano (i to bez zwrotu zaliczek).

Należący do MW RPA okręt podwodny 
SAS „Charlotte Maxeke” S102 
(typu 209/1400mod) podczas 

wspólnych ćwiczeń z brytyjską fregatą 
rakietową HMS „Portland” (F-79)

Największą – jak dotąd – wersją omawia-
nych okrętów jest 209/1500 (Shishumar). 
Cztery takie jednostki zamówiły, w 1981 roku, 
Indie. Umowa była (w tym wypadku) dość 
kompleksowa, gdyż dwa pierwsze okręty 
miały powstać w Kilonii, a pozostałe już 
w indyjskiej stoczni Mazagon Dock w Bom-
baju. Poza tym, Niemcy zostali zobligowani 

ZMODYFIKOWANY OKRĘT PODWODNY TYPU 209/1400 (TUPI)
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność normalna (nawodna) – 1453 t; wyporność normalna (podwodna) – 1590 t; 

długość całkowita – 61,2 m; szerokość maksymalna – 6,25 m; zanurzenie na powierzchni (wyporność normalna) – 5,5 m; napęd 
(moc nominalna) – 1760 kW (silniki wysokoprężne) i 3380 kW (silnik elektryczny); prędkość maksymalna (nawodna) –11 węzłów; 
prędkość maksymalna (podwodna) przy mocy nominalnej – 21,5 węzła; zasięg operacyjny – 13 tys. mil morskich (przy prędkości 

10 węzłów); autonomiczność – 50-60 dób; głębokość operacyjna – do 250 m; załoga – 36 osób (w tym 7 oficerów).

zamówiła Indonezja, a nieco później zakon-
traktowano aż sześć jednostek typu 209/1400 
(znacznie zmodyfikowanych), z przeznacze-
niem dla Iranu. Tu jednak doszło do zmian, 
z uwagi na tzw. rewolucję islamską w tym 
kraju, przez co (w 1979 roku) dwa pierwsze – 
budowane wówczas – okręty podwodne zostały 
odkupione przez Chile. Utworzyły one – 

nego planu 209/1400mod (Tikuna). Jednak 
tu do głosu doszły ograniczenia finansowe, 
jak również chęć pozyskania okrętów pod-
wodnych kolejnej generacji (w konsekwencji, 
w ramach programu PROSUB, postawiono 
na francuskie Scorpène, z których jednak 
żaden – i to po niemal 11 latach od zawarcia 
kontraktu – do dziś nie jest ukończony). 
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 Obecnie najnowszy reprezentant 
okrętów podwodnych typu 209 – 

egipski 209/1400mod w doku 
niemieckiej stoczni w Kilonii

W rezultacie, z dwóch jednostek 209/1400mod 
ukończono i wcielono do służby tylko jedną – 
prototypowego „Tikuna”. 

Prawdziwy „interes życia” zrobiła na okrę-
tach podwodnych typu 209 Korea Południowa. 
Niejako na wstępie, w 1987 roku, złożyła za-
mówienie na trzy jednostki w wersji 209/1200 
(Chang Bogo) – przy czym tylko pierwszy 
z okrętów miał powstać w Niemczech. Pozo-
stałe miały być budowane w kraju, co oznaczało 
przekazanie Koreańczykom linii technologicz-
nej i udzielenie pełnego wsparcia techniczno-
-materiałowego, a także pozwolenia na doko-

większych głębokościach niż wszystkie inne 
okręty typu 209), ostatnie cztery okręty 
otrzymały maszty elektrooptyczne firmy 
Kollmorgen, nie penetrujące kadłuba sztywnego 
(w miejsce klasycznych peryskopów). Plano-
wano wybudowanie jeszcze trzech jednostek 
209/1200mod, jednak ostatecznie postawiono 
na jeszcze nowocześniejsze u-booty typu 214.

Nie był to jednak koniec historii „koreań-
skich” jednostek typu 209/1200. Pełne opa-
nowanie technologii ich produkcji pozwoliło 
bowiem na uzyskanie przez stocznię Daewoo 
licencji eksportowej. W konsekwencji, buduje 

podwodne osiągnęły wstępną gotowość bojową 
w 2008 roku. Obecnie ich bazą jest Simon’s 
Town. Marynarka Wojenna RPA jest bardzo 
zadowolona z tych jednostek i nie wyklucza 
kolejnych zamówień. 

Co ciekawe, niewiele brakowało, a kolej-
nym użytkownikiem okrętów podwodnych 
typu 209 zostałaby Portugalia, jednak –
w ostatniej chwili – zdecydowano się na 
wybór nowszego typu 214 (zbudowano dwie 
jednostki). 

Obecnie najnowszymi okrętami serii 209 
są cztery jednostki Marynarki Wojennej Egiptu, 
z których dwie znajdują się już w służbie. 
Kontrakt z koncernem TKMS na pierwsze 
dwa okręty typu 209/1400mod. (S41) zawarto 
w 2011 roku, a dwa kolejne zakontraktowano 
3 lata później. Całkowity koszt dostawy 
czterech jednostek zamknął się w kwocie 
1,4 miliarda euro. W maju bieżącego roku, 
w stoczni ThyssenKrupp Nordseewerke GmbH 
w Emden ochrzczono trzeci okręt egipskiej 
serii (S43). Czwarty (S44) ma zostać ukoń-
czony w 2021 roku. Co istotne, dla niemiec-
kiego przemysłu stoczniowego kontrakt na 
okręty typu 209/1400mod to nie jedyny sukces 
na egipskim rynku. W kwietniu 2019 roku 
Bundestag wyraził bowiem zgodę na sprze-
daż do Egiptu sześciu wielozadaniowych 
fregat rakietowych MEKO A200. 

Wiele okrętów podwodnych typu 209 było 
modyfikowanych w trakcie swojej służby, 
czasem w sposób dość radykalny, czego przy-
kładem mogą być choćby jednostki greckie. 
Co ciekawe, ani jeden okręt typu 209 nigdy 
nie został zamówiony dla rodzimej Deutsche 
Marine. W okresie tzw. „zimnej wojny” Niemcy 
skupili się bowiem na znacznie mniejszych 
(i tańszych) jednostkach typu 205 i 206. Po 
upadku ZSRR niemiecka flota podwodna 
przeszła od razu na okręty typu 212, z napę-
dem AIP (ang. Air Independent Propulsion).
Cztery ostatnie jednostki typu 206 wycofano 
ze służby w marcu 2011 roku i sprzedano 
Kolumbii, z czego dwie w charakterze bazy 
części zamiennych.

Konstrukcja
Rozwiązania przyjęte w projekcie prototypu 

209/1100 nie tylko okazały się nad wyraz 
udane, w toku służby operacyjnej, ale – z całą 
pewnością – zwiększyły również atrakcyj-
ność eksportową niemieckich jednostek. 

nywanie modyfikacji w projekcie bazowym. 
W tym wypadku, już nawet prototypową jed-
nostkę „Chang Bogo” (SS-061) wyposażono 
(ostatecznie) w stoczni Daewoo w Okpo 
(zmontowany kadłub przetransportowano 
z Niemiec do Korei Południowej na pokła-
dzie ciężarowca, należącego do firmy Dock-
-Express Shipping BV). Kolejne okręty były 
już budowane w koreańskiej stoczni, na licencji.

Łącznie, skonstruowano jeszcze sześć jed-
nostek – w dwóch seriach, po trzy. Weszły one 
do służby w latach 1993-2001. Co ciekawe, 
oprócz modyfikacji materiałowych (np. koreań-
skie jednostki operują swobodnie na znacznie 

ona takie jednostki (typu Nagapasa) na eks-
port do Indonezji. Dotąd powstały trzy okręty, 
a w tym roku złożono zamówienie na kolejne 
trzy. Ponadto, koreańska stocznia ma możli-
wość serwisowania obu starszych indonezyj-
skich jednostek typu 209/1300 (Cakra).

Swoich okrętów podwodnych typu 209 do-
czekała się w końcu także Republika Połu-
dniowej Afryki. Jednak nie są to już jednostki 
powstałe na bazie prototypu, a najnowocześ-
niejszy obecnie wariant typu 209/1400mod 
(Heroine). Kontrakt na budowę trzech jed-
nostek zawarto 7 lipca 2000 roku. Okręty 

Kiosk i podstawowy zestaw antenomasztów 
okrętu podwodnego typu 209/1300 „Sábalo”

1. Peryskop 
bojowy Zeiss AS;

2. Chrapy;

3. Antena 
łączności 
radiowej;

4. Maszt systemu 
WRE/ESM;

5. Peryskop 
wachtowy Zeiss 
BS 19;

6. Radar 
obserwacji 
nawodnej 
Calypso III. 
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Fragment bojowego centrum informacji 
(zwanego też centralą) na peruwiańskim 

okręcie podwodnym BAP „Arica” S-36 
(typu 209/1100)

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

W pracach projektowych korzystano bowiem 
z doświadczeń wyniesionych z czasów ostat-
niej wojny światowej, ale także z eksploatacji 
małych jednostek typów 201 i 205 (w tym 
eksportowej wersji 207/Kobben). Okręty te 
cieszyły się sporą popularnością. Mimo kiep-
skich warunków socjalno-bytowych, prostota ich 
konstrukcji (połączona z solidnością wykonania 
i odpowiednim uzbrojeniem) gwarantowała 
łatwość wykorzystania operacyjnego. Poza 
tym, jednostki te były stosunkowo tanie 
w budowie i eksploatacji. Na dużo większych, 
nowych okrętach podwodnych typu 209 
zaistniała jednak możliwość wyeliminowania 
wszelkich słabości, w tym: niezadowalają-
cych warunków socjalnych, małego zasięgu 
operacyjnego oraz mocno ograniczonego 
potencjału modernizacyjnego.

W budowę pierwszych serii okrętów pod-
wodnych typu 209 była zaangażowana przede 
wszystkim niemiecka stocznia Howaldtswerke 
Deutsche Werft AG w Kilonii, gdzie powsta-
wały główne sekcje kadłubów: dziobowa, 
śródokręcie i rufowa. Ta sama stocznia od-
powiadała za próby morskie i przekazanie 
okrętów odbiorcy. Jednostki powstały według 
zasady wprowadzonej przez prof. Ulricha 
Gablera, stawiającej na projektowanie okrętów 
jak najmniej skomplikowanych, ale przy tym 
jak najbardziej wytrzymałych. Na jednostkach 
typu 209 zastosowano więc prosty układ kon-
strukcyjny: jednokadłubowy, jednopokłado-
wy oraz jednoprzedziałowy. Istotny był także 
wysoki poziom automatyzacji i techniki wy-
ciszenia – notabene stale rozwijany – wraz 
z wprowadzaniem do linii coraz nowszych 
wersji okrętów. 

Okręty mają dwa główne zbiorniki balastowe 
oraz trymowe – na dziobie i rufie. Jedno-
przedziałowy układ umożliwia dowódcy 
szybką orientację i ocenę sytuacji – z uwagi 
na możliwość stałej obserwacji wnętrza okrętu 
(od wyrzutni torped aż po maszynownię). 
Wewnątrz znajduje się tylko pojedyncza, po-
przeczna gródź dźwiękoszczelna, oddzielająca 
siłownię od reszty jednostki. Wyjątkiem od 
reguły są okręty indyjskie 209/1500 – dyspo-
nujące sekcją z wypływającą, 40-osobową 
komorą ratunkową. Tylko te jednostki posia-
dają gródź wodoszczelną, dzielącą kadłub 
na dwie części. Swoją drogą, rozwiązania za-
stosowane w konstrukcji komory ratunkowej 
umożliwiają swobodną ewakuację całej załogi 

okrętu podwodnego, przy czym – w razie 
wystąpienia dodatkowych problemów – mary-
narze mogą przebywać w jej wnętrzu nawet 
do 8 godzin (na tyle, mniej więcej, wystarczy 
zapas tlenu).

Całkowita długość okrętów prototypowej 
serii 209/1100 (po połączeniu sekcji) wynosi 
54,4 m, a ich maksymalna szerokość – 6,2 m. 
Wyporność normalna (w wypadku greckiego 
typu Glafkos) wynosi 1125 ton na powierzch-
ni i 1235 ton w położeniu podwodnym. W trakcie 
unowocześniania konstrukcji, kadłuby jed-
nostek typu 209 ulegały stopniowemu powięk-
szaniu. Umożliwił to dobrze przemyślany 
projekt okrętów, w który – od początku – 
wpisano możliwość wydłużania poszczegól-
nych sekcji, co (przy okazji) ułatwiło rozwijanie 
konstrukcji w oparciu o konkretne zapotrze-
bowanie poszczególnych odbiorców. Umoż-
liwiło to także szybkie reagowanie – i stosunkowo 
tanie – na dokonujący się postęp techno-
logiczny, co z kolei ułatwia modernizację. Jak 
dotąd, największym (pod względem wymia-
rów) reprezentantem serii 209-tek jest 
indyjska wersja 209/1500. Kadłuby tych okrę-
tów mają długość całkowitą 64,4 m, szero-
kość maksymalną 6,5 m, a ich wyporność 

normalna wynosi 1660 ton na powierzchni 
i 1850 ton w położeniu podwodnym.

Walcowaty kształt kadłuba, ze stożkową 
częścią rufową, jest zwieńczony – w części 
dziobowej – klasyczną stewą hydrodynamiczną, 
kryjącą w swym wnętrzu 8 wyrzutni torped 
(wszystkie rodzaje jednostek typu 209 dyspo-
nują takim uzbrojeniem) oraz elementy systemu 
balastowego. Na dziobie znajdują się również 
stery zanurzeniowe – chowane w kadłubie –   
o kształcie łyżek. Ich ułożenie i kształt są nie-
symetryczne. Prawy służy do zanurzania, 
a lewy do wynurzania. Z kolei, w części rufo-
wej zastosowano usterzenie w układzie krzy-
żowym, przy czym ster górny (kierunku) jest 
jednolity (płytowy), a pozostałe hybrydowe – 
spełniają zarówno funkcję stateczników jak 
i sterów głębokości i kierunku. Kadłub na rufie 
jest zwieńczony pędnikiem w postaci śruby 
napędowej, występującej w różnych od-
mianach (w zależności od wersji i daty budowy 
okrętów). Generalnie, zasadniczy kształt 
kadłuba jest zależny również od wersji okrętu 
oraz okresu, w jakim był budowany. Jednostki 
serii 209/1100 i 209/1200 (wyłączając koreań-
skie i indonezyjskie) oraz 209/1300 (z wyjąt-
kiem chilijskich) mają kadłub „starego” typu, 
wzorowany na u-bootach typu 205. Nie jest 
on zbyt gładki, podobnie jak znajdujący się 
na śródokręciu kiosk, który ma wyjątkowo 
prosty, wręcz toporny kształt. Daje on osłonę 
wszystkim okrętowym urządzeniom podnoś-
nym (łącznie z chrapami i antenami), syste-
mowi wydechu nawodnego oraz stanowisku 
wachtowemu (w wypadku marszu w położe-
niu nawodnym). 

Niektóre, nowsze okręty podwodne typu 209 
otrzymały wytłumiające pokrycie anechoiczne, 
składające się z dopasowanych arkuszy, pokry-
wających cały kadłub i kiosk. Kadłub sztywny 
wyposażono w system demagnetyzacyjny. 
Ponadto, zastosowano specjalną farbę, po-
chłaniającą aktywne impulsy dźwiękowe 
obcych stacji hydroakustycznych.

Kolumbijski okręt podwodny „Pijao” S-28 
(typu 209/1200) w amerykańskiej bazie 

Mayport w Jacksonville (Floryda) 
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Przechył – 36 stopni, rufa lśni tonami wody jak 
rozszalałe jezioro, pędzimy 14 „knotów” na 
złamanie karku w ciemną noc, na trzech 
żaglach – bezansztakslu, grotstensztakslu i jed-
nym kliwerku. Po dłuższej takiej „jeździe”, 
bezansztaksel nagle rezygnuje z pracy, zamie-
niając się – w jednej chwili – w strzępy. 
Alarmowo (i z wielkim trudem) ściągamy 
podarte płótnisko z grota. Patrzę po twarzach 
podchorążych i widzę, że nie jest nikomu do 
śmiechu. Dostaliśmy lekcję pokory i zastana-
wiam się, ile ich jeszcze przed nami.

Kolejna sztormowa doba. Najgorsze w tym 
wszystkim, że sztormy przychodzą znienacka 
i – przeważnie – w nocy. Żadnych świateł 
wokół, pustka i świadomość bezmiaru oceanu, 
który jest jeszcze do pokonania przed nami. Aż 
boli. Wiatr ustawia dmuchawę na „dziesiątkę”, 
spiętrzając wodę do niebotycznych wysokości. 
I te cholerne przechyły – dziś wyżyłowaliśmy 
rekord do 43 stopni! Koja nie daje ani snu, ani 
jakiegokolwiek ukojenia. Wiatr, wzmagający 
się do 12 stopni w skali Beauforta, wrzucał fale 
na rufę i „panie Wiesiu” biegał z uszczelniacza-
mi do włazów, bo woda „zgrabnie” ciurkała po 
zejściówce, chlupocząc wesoło przy mesie. Jak 
tu nie bać się? Idziemy na jednym żaglu, a to 
raptem parędziesiąt metrów kwadratowych 
dolnego marsla, ale prędkość osiągamy wręcz 
zawrotną – 8 węzłów. Niemożliwe? Możliwe.

Dziewiąty dzień lipca. Ocean wyszalał się 
i – na razie – mamy spokój. Do portu kilkaset 
mil morskich, słoneczko wesoło wędruje po 
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Druga rejsowa „ćwiartka” zaczyna się pogodnie i spokojnie. Do Mauritius jakieś 1500 mil morskich. 
Nieźle na mapie wygląda pozycja: 32° S, 38° E. By radość nie trwała za długo, to kolejny dzień zaczyna 
się inaczej – wiatr dochodzi do 8 stopni w skali Beauforta i idziemy na żaglach prawie 9 węzłów. Rzucamy 
się do odrabiania zaległości w zajęciach, ale Ocean Indyjski – czujny jak zwykle – skutecznie zaczyna 
wybijać ten pomysł z głowy. Skala rośnie do „dziesiątki” i fale zaganiają żądne nauki bractwo
pod pokład. Zbliża się koniec semestru i będą musieli wykazać się wiedzą. Tu, jak w każdej grupie, są 
bardzo dobrzy, dobrzy i reszta – uważająca, że zaliczenie „musi być”, wszak innej możliwości nie ma. 

Wieje okrutnie. Diabelskie wycie 
dochodzi nawet pod pokład. 
Posejdon wysyła na burty 
„Iskry” tony harcującej wody, 

powodując drgawki wstrząsające okrętem. I ten 
stały przechył na prawą – „dowódczą” – burtę, 
doprowadzający „lewoburtowych” do rozpaczy. 
Każde uderzenie fali w lewą burtę wyrzuca 
z koi i nie pomagają nawet specjalne fartuchy. 
Przy tym, zaczyna lać! Na pokład spada –
dosłownie – kaskada deszczu, na podobieństwo 
oceanicznego wodospadu.

Środa, w rejsowych dniach dobijamy „osiem-
dziesiątki”. Ten dzień zapamiętam, ze względu 
na szczególną – wieczorną sytuację. Czy 
kolejny sztorm może być szczególnym? Aura 
„podpada” pod Arturową „psinę” – mokro, 
chłodno, wietrznie i do domu daleko. Cały 
dzień goniły za nami dwie mocno ciemne, 
a przy tym rozległe chmurki. Po tradycyjnej 
herbacie na pomoście, posiedzieliśmy jeszcze 
na rufie z Brunem – tocząc „koperkowe” roz-
mówki. Popatrujemy (przy okazji) na chmury, 
wietrząc nieoczekiwane, ale trochę późniejsze 
w czasie atrakcje żeglarskie. Bractwo, jak to 
wieczorem, szykuje się do snu – ten myje się, 
inny szykuje sztormiak do wachty, jeszcze inni 
siedzą w „załogowej”, dojadając kolację. Ot, 
normalka. W pewnej chwili, jak grom z jasnego  
nieba, spada na żagle potężne – potężniejsze niż 
do tej pory – uderzenie wiatru. Log wskazuje 
64 węzły, z tendencją do „górki” – czyli mamy 
pierwszą sztormową „dwunastkę” w czasie rejsu. 

pokładzie – wywołując marzenia, by wreszcie 
ujrzeć  innych ludzi niż załoga, postawić stopę 
na twardym lądzie i wypić kawę, nie myśląc 
o niczym innym.

Wracamy do zajęć. Darek kończy semestr 
egzaminami, ale „Jastrząb” i „Sidor” muszą 
walczyć komisyjnie o zaliczenie z nawigacji. 
Oczywiście, udaje się, bo jakże inaczej.  
Zapewne na cześć sesji egzaminacyjnej „wódz” 
zarządza, by załoga śpiewała jedną szantę pod-
czas porannej odprawy na pokładzie. Zmęczeni, 
niewyspani i spragnieni (nie tylko domowych 
pieleszy) śpiewamy więc, wyrzucając z siebie 
negatywne (lub nie) emocje. Czy to jeszcze 
śpiew, czy już krzyk morskiej rozpaczy? Na 
dodatek, po drugim zaśpiewie (jakby za karę) 
wiatr zaczyna okręcać się, by po kilku godzinach 
wiać z kierunku popularnie zwanego „wmorde-
windem”. Prędkość spadła do 3-4 węzłów, 
denerwujący jazgot silnika skutecznie zagłusza 
myśli. Okrętem znów buja jak na oceanicznej 
huśtawce, w rytmie: dziób – rufa, dziób – rufa.  
Poobijane łokcie, barki, a nierzadko i kolana.  
Pociesza fakt, że kolejny port na wyciągnięcie 
ręki. Powoli chowamy się za wyspę, więc mon-
sunowy wiatr z czasem odpuszcza.

13 lipca, wreszcie Mauritius. Wymarzony? 
Na pewno egzotyczny i – podobno – piękny, 
wszak Pan Bóg wpierw stworzył tę wyspę, 
a dopiero potem – na jej podobieństwo – raj. 

Rano wchodzimy do Port Louis. Portowe 
manewry zaczynają się od pechowego podania 
rzutki na keję. Dopiero za trzecim razem osiąga 

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 6
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Pozujemy na tle centrum Port Louis, 
czekając na – widoczną za rufą – 

„water-taxi” 

cel. Jak pech, to pech – ale to przecież trzynasty. 
Wita nas trochę portowej gawiedzi, zdziwionej 
kolorami obcej dla nich bandery. Stoimy dosyć 
ciekawie, bo za rufą widać główną promenadę 
miasta, ale dzieli nas od niej dosyć szeroki 
kanał portowy. Jednak z pokonaniem kanału – jak 
się potem okaże – nie ma problemu. By dostać 
się do wszelkich miejskich „uciech” należy 
stanąć na rufie, machnąć dłonią i już podpływa 
„water-taxi” z uśmiechniętym tubylcem, 
korzystającym z okazji do zarobienia paru 
groszy. Pieszo też można, ale to trzykilometrowy 
spacer w skwarze i komu chciałoby się zwie-
dzać portowe chaszcze?

Miejska egzotyka jawi się jako mieszanka 
ras i kolorów skóry. Ulica – zapewne typowa dla 
miejscowego charakteru – szokuje wielobarw-
nością oraz hałasem i tłokiem. Buzująca pełnymi 
emocji okrzykami handlarzy (zachwalających 
swój tandetny towar) oraz klaksonami – używa-
nymi (bez umiaru) przez kierowców wiekowych 
samochodów i licznych motocykli. Wrażenie 
potęguje wszechobecny bałagan  i widoczne 
ubóstwo. Przed rejsem czytałem o Port Louis 
w przewodniku, w którym – jako jedno z miejsc 
wartych obejrzenia – znalazł się targ miejski. 
Podobno pełen atrakcji i folkloru, ale kiedy 
z Brunem i Arturem kierujemy pierwsze kroki 
do reklamowanego przybytku, doznajemy 
zawodu – wielkiego, jak niedawno widziane 
fale oceanu. Uciekamy stamtąd szybko – 
wierząc, że znajdziemy ładniejsze miejsca do 
obejrzenia. I są ładne ulice – co widać po kilku 
minutach – tonące w pięknie utrzymanej zieleni 
oraz stare, kolonialne fasady domów. Co kryje 
się za fasadą? Trudno jednak powiedzieć. 

Siadamy w jakimś blaszanym lokalu. 
Ponieważ musimy (koniecznie) uzupełnić wcześ-
niej utracone kalorie, prosimy o menu. Czytam 
i nie kryję zdumienia – są żabie udka! No tak, 
przecież to dawna kolonia francuska, więc skąd 
to zdziwienie? Zamawiamy – żartując, że naj-
pierw muszą żaby znaleźć w pobliskich krzakach, 
ale po kilkunastu minutach na stoliku lądują 
talerze kopiasto wyładowane ich smażonymi 
udkami. Żabie delicje poprawiamy deską serów 
i – co oczywiste – miejscowym, słynnym rumem. 

Po godzinie 18. miasto nagle zaczyna pusto-
szeć. Jakby na niesłyszalną dla uszu komendę, 
ulice wyludniają się – w zaułkach giną głośni 
sprzedawcy obnośnej tandety, sklepy chowają 
się za metalowymi żaluzjami. Przenosimy się 
w inny świat – cichy, spokojny i bardziej przyjazny. 
Co więc pozostaje? Nie będę oryginalny – 
zwiedzamy miejsca, gdzie można spokojnie 
zapoznać się z lokalnym folklorem. Takowy 
obiecują jedynie boczne, skryte w cieniu uliczki, 
utkane gęsto miniknajpkami. Bać się nie mamy 
czego, wszak w charakterze osobistego „parasola 
ochronnego” jest z nami Bruno, którego postura 
i tubalny głos robią na tubylcach wrażenie.

Sobota wolna! Wreszcie! Rano załatwiamy  
kwestię prowiantu, a załoga udaje się na 
wycieczkę po okolicy. Z Arturem i Brunem 
jedziemy miejscowym środkiem lokomocji – 

szumnie zwanym „taxi” – do przepięknej (jak 
nas zapewniano) Gran Baie. To lokalne, ale 
znane kąpielisko. I faktycznie – piękna plaża 
z białym piaskiem, otoczona palmami, 
z cudownie szmaragdową wodą. Kąpiel, 
plażowanie, chłodzenie organizmu tutejszymi 
napojami (bezsprzecznie pierwszą lokatę zaj-
muje czarny rum kaleczony coca-colą), drzemka 
w cieniu strzelistej palmy – piękny, relaksujący 
dzień. Późnym popołudniem wracamy inną 
drogą – popatrując na eleganckie hotele i hoteliki, 
ze skrytymi w cieniu palm bungalowami. 
Drogie? Wcale nie, jak mówił nasz taxi-guide – 
doba dla czteroosobowej rodziny, to wydatek 
rzędu 17 USD (no tak, ale to był 1995 rok).      

Okręt opustoszał. Jedynie wachta dyżurna 
snuje się po pokładzie, podziwiając pustą keję. 
Reszta pracowicie „trałuje miasto”, relaksując 
się w różny – inny dla każdej grupki – sposób. 
Jeden z nich zaprezentował mi pewien kolega,  
namówiwszy mnie na wieczorny spacer po 
mieście. Dłoń nad głową, „water-taxi” pod 
burtą, dolar w garści i... już miasto. Idziemy, 
popatrując na to wszystko, co jutro pożegnamy 
i robi się trochę ckliwie. Wychodzimy z kolej-
nej uliczki i nagle on stwierdza, że musi zatań-
czyć. Bo być w Port Louis i nie zatańczyć, to 

jakby tu nie być w ogóle. Najpierw mnie roz-
śmieszył. Potem mówię, że nie znam na tyle 
miasta, by cokolwiek tanecznego znaleźć – 
a ludzi na ulicy jak na lekarstwo. On na to, że jak 
chcę, to mogę iść na okręt, a wtedy sam coś 
znajdzie. Nie mogłem go zostawić samego, 
wiedząc, że zna perfekcyjnie jedynie język 
polski, absolutnie nieprzydatny w tutejszym 
francusko-angielsko-miejscowym narzeczu. 
A poza tym, nasz „wódz” urwałby mi nie tylko 
głowę (tę dopiero w drugiej kolejności…), 
dowiedziawszy się, że zostawiłem kolegę  
samego, skazując na pożarcie w jakimś ciem-
nym zaułku. Zaczynamy więc nasłuch – o, tam 
coś słychać, jakieś muzyczne tony! Może 
samotny Kreol siedzi na przyzbie i coś gra na 

ukulele, a może jakieś tańce? Idziemy w tam-
tym kierunku i – no, to był strzał – trafiamy do 
jakiegoś budynku, którego rozświetlone piętro  
zaprasza muzyką. Mojemu koledze w to graj – 
schody, jacyś miejscowi w grupkach, sala jakby 
balowa, zespół muzyczny w kącie, ludzie tań-
czący i chodzący tu i ówdzie.

Nie pasuje mi to od samego wejścia, bo 
pierwsze spojrzenie pada na ładną (w tutejszym 
wydaniu) dziewczynę w białej sukni. Wesele? 
No tak, trafiliśmy na wesele w jak najbardziej 
lokalnym wydaniu. Słyszę z ust kolegi – znasz 
francuski, to załatw, bym mógł zatańczyć 
z panną młodą. No nie, tylko nie to. Po pierwsze – 
nie wiemy, jak już nas traktują, widząc dwóch 
białych, stojących w drzwiach; po drugie – 
w końcu zakłócamy uroczystość, na którą 
zaprasza się ludzi, a na „Iskrę” żadne 
zaproszenie nie dotarło; po trzecie – kolega nie 
daje się przekonać moim argumentom, więc 
biorę na cel ojca (chyba?) panny młodej – 
przynajmniej tak wygląda i się zachowuje – 
i swoim francuskim przedstawiam prośbę, 
w strachu czekając na jego reakcję. Nie do wiary, 
ale panna młoda ochoczo rzuca się w  ramiona, 
zaś po tańcu jest wręcz nim (tańcem?) zachwycona. 
On także. Mnie spada kamień z serca.    

To jednak nie koniec nocnych wrażeń. Sen 
odchodzi i nawet perspektywa rannego wyjścia 
w morze nie pcha do koi. Siedzimy na pokładzie, 
gawędząc o tym i owym. Nagle, już po północy, 
słyszymy zbliżający się samochód z ryczącym  
silnikiem. Nocny rajd samochodowy? Chyba nie, 
wszak to teren portu. Za minutę sunie pod trap 
auto w niezłym, kontrolowanym poślizgu. Jego 
kierowca przedstawia się trapowemu, że jest 
polskim księdzem. Nie do uwierzenia! Okazuje 
się, że jest na wyspie od 13 lat. Dowiedziawszy 
się o „Iskrze”, przyjechał odwiedzić okręt. 
Dlaczego w nocy? Sama droga do Port Louis 
(z jego parafii) to prawie dwie godziny jazdy. 

Niedziela, 16 lipca. Nie liczę minionych, bo 
uparcie włącza się opcja – ile ich przed nami? 
Żegnamy Port Louis i idziemy znów powalczyć 
z niezwykle kapryśnym „Indykiem”. 

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

Żegnamy Port Louis i idziemy znów powalczyć 
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perfekcyjnie przyozdobić w rytm i rymy oraz 
w równozgłoskowość. Znacznie łatwiej zawrzeć 
zaawansowane myśli w 13-zgłoskowcu, niż  
w 4-zgłoskowcu – takim, jak „Przystań 64”. 
Rymy i rytm oraz równozgłoskowość, zwłaszcza 
gdy elementy te występują bardzo gęsto,  
po prostu utrudniają ułożenie przekazu  

wrażenie dziecinności i bylejakości. Tak jed-
nak nie jest. „Przystań 64” to zaawansowany 
pojęciowo i dobry technicznie utwór.

W tym miejscu dotknęliśmy ciekawego 
problemu współczesnej poezji, a mianowicie 
rymowania i regularności. W drugiej połowie 
XX wieku, w polskiej poezji zaznaczył się 
trend odchodzenia od rymów, rytmu i zliczenia 
w wierszach oraz promowania tzw. „poezji 
białej”. Dlaczego? Otóż, myśl bezrymowa robi 
pozorne wrażenie głębszej, bo jest bardziej 
naturalna, nie jest w żaden sposób sztucznie 
poprawiona i nie ma konkurencji w odbiorze, 
w postaci rymów i rytmu. Jest to jednak tylko 
wrażenie pozorne, które mija, gdy piórem po-
sługuje się prawdziwy, uznany twórca – który 
(z humanistycznego punktu widzenia) potrafi 
formułować ciekawe myśli, a także „logiczne 
łamańce” i (jednocześnie) wie, jak te myśli  

Światła portu macierzystego

l i r y k a  n a  f a l i 

egzotycznych portów i odkrywaniu baśnio-
wych lądów. Drugi utwór, to mały wiersz – obraz 
„Przystań 64” – ukazujący tytułową przystań, 
zarówno jako portowe, betonowe nabrzeże z po-
lerem jak i symboliczny dom marynarza.

Wiersz „Płyń 98” pierwotnie został napisany 
dla 10-letniej dziewczynki. Jest jednak uniwer-
salny, wybiegający – umownymi marzeniami 
dziecka – w nieznaną, dorosłą przyszłość. Z jej 
punktu widzenia będzie podążał z nią i towa-
rzyszył również w dojrzałym życiu, wspie- 
rając ją i podtrzymując marzenia. Składa się  
z trzech strof zobrazowanych: żaglem grotem 
(6 wersów), żaglem fokiem (4 wersy) i kadłu-
bem (4 wersy) lirycznego jachtu. Cały wiersz 
jest napisany siedmiozgłoskowcem, zakoń-
czonym rymami męskimi – jednosylabowymi.   

Z kolei wiersz „Przystań 64” powstał jako 
element składowy wielkiej „Morskiej Panoramy 

Marynarz wypływa w rejs z dużym ładunkiem emocji – fascynacji i niepewności.  
Jednak szczególnie bliski jest dla niego dom. Ma on symbolikę szczególną, ponieważ często 
przebywając z dala od bliskich i rodzinnego kraju, z dużą tęsknotą i radością do niego wraca. 

Widok nabrzeży portu macierzystego zawsze jest czymś odświętnym. Niestety, dla bardzo wielu 
polskich marynarzy, których wojenny los zmusił do pozostania na obczyźnie, powrót do ojczyzny 

pozostał niespełnioną tęsknotą serca i największym marzeniem. 

W tym odcinku prezentujemy 
dwa wiersze, skomponowane 
w jedną – graficzną całość. 
Pierwszy z nich – „Płyń 98”,  

o wyglądzie jachtu – to wiersz o rejsie w przy-
szłość, dążeniu do odległych celów i niedo-
ścignionych marzeń, docieraniu do dalekich 

Lirycznej 1677”, eksponowanej w holu głów-
nym Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.  
Wydaje się on niewielki, a przez niezwykle  
częste rymowanie (czterozgłoskowiec), staje 
się kontrowersyjny jakościowo. Czterosylabowe 
wersy sprawiają wrażenie przedszkolnej wyli-
czanki – rymowanki, co może dawać złudne 

myśli w formie przystępnej dla czytelnika  
i naturalnej w odbiorze. Wiersz „Przystań 64” 
jest więc rzadkim przykładem wiersza bardzo 
gęsto rymowanego, jednak zachowuje jakość 
przekazu i poprawność techniczną obowiąz-
kową dla dopracowanych, regularnych wierszy. 

Oba wiersze („Płyń 98” i „Przystań 64”) 
stanowią umowną symbolikę wypływania  
w nieznane i powracania do macierzystej 
przystani. W realiach wojenno-morskiego 
rzemiosła, wypłynięcie okrętu w rejs nie  
zawsze wiąże się ze spełnianiem marzeń i do-
cieraniem do egzotycznych krain, a powroty 
do domu bywają dalece opóźnione, czasem 
bolesne. Nawiązując do 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, wspomnijmy losy załóg  
polskich okrętów, w tym niszczycieli OORP: 
„Błyskawica”, „Burza” i „Grom”, a także okrę-
tów podwodnych – legendarnego ORP „Orzeł” 
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i ORP „Wilk”. Marynarze tych okrętów zostali 
pozbawieni złudzeń rychłego powrotu do ma-
cierzystej Gdyni – do której ORP „Grom” 
i ORP „Orzeł” nie wróciły nigdy. 

Takie życiowe, zagmatwane marsze w nie-
znane podejmuje ostatni wiersz – „Idę 196”. 
Dla jego bohaterki życie jawiło się jako dalekie 
od spokojnej oazy domu rodzinnego, naszpi-
kowane nieustannym błądzeniem, poszukiwa-
niem marzeń i walką z niełatwą codziennością. 
Jest napisany zamiennie w strofach wysunię-

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl

tych w lewo – 5-zgłoskowcem, a w strofach 
wysuniętych w prawo – 6-zgłoskowcem. 

Wracając do specyfiki morskiej – pamiętajmy, 
że opóźnione powroty do domu to nie tylko 
żołnierski „przywilej”. W czasie II wojny 
światowej załogi statków polskiej floty hand-
lowej wzięły udział w konwojach i w najważ-
niejszych operacjach aliantów. 

Idę 196
VI 2014 r.

Idę na spacer
W pogodny ten dzień
Czasu nie tracę
Choć nie spieszę się

Śmiało podążamy
Przecież jest tak pięknie
Razem oddychamy
Cudownym marzeniem

Kroczymy dalej
Ty tam, a ja tu
Chcemy odnaleźć
Magię naszych snów

Lecz czy śnimy wspólnie?
Każde z nas osobno…
Śpisz martwy jak w trumnie
Ja patrzę przez okno

Znowu więc idę
W ulewie, we mgle
Może wnet przyjdzie
Nowy piękny dzień

Zmagam się z chorobą
Bezbronna daremnie
Odkrywam przed sobą 
Wschodu słońca czerwień

Idę w skromności
Nic nie wstrzyma mnie 
Tkwię w samotności
Lecz uśmiecham się

W drogę tę daleką
Chodźcie wszyscy ze mną
Płyńmy bólu rzeką
Gdzieś w otchłań tajemną

Dlaczego idę
Bez końca w ciemność?
Czy znajdę chwilę
Jedną płomienną?

Na wieczną wachtę odszedł

wiceadmirał w st. spocz.
Piotr Kołodziejczyk 

Rodzinie i bliskim 
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

prezes oraz członkowie Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej 
Rzeczpospolitej Polskiej

Na wieczną wachtę odszedł

wiceadmirał w st. spocz.
Piotr Kołodziejczyk 

dowódca 3. Flotylli Okrętów w latach 1980-1983
dowódca Marynarki Wojennej w latach 1986-1989

minister obrony narodowej w latach 1990-1991 i 1993-1994

Rodzinie i bliskim 
składamy wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia 

dowódca, kadra oraz pracownicy 3. Flotylli Okrętów 
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego

Na wieczną wachtę odszedł

wiceadmirał w st. spocz.
Piotr Kołodziejczyk 

dowódca Marynarki Wojennej w latach 1986-1989
minister obrony narodowej w latach 1990-1991 i 1993-1994

 
Rodzinie i bliskim 

składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

inspektor, kadra oraz pracownicy Inspektoratu Marynarki Wojennej

Panu admirałowi floty w st. spocz. Markowi Brągoszewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

BRATA

składa zarząd główny oraz członkowie Stowarzyszenia Oficerów 
Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej

Panu kmdr. Jarosławowi Kuklińskiemu
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

OJCA

składa kadra i pracownicy Inspektoratu Marynarki Wojennej
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W Klubie Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu 
odbył się – 22-24 października – doroczny przegląd twórczości 
artystycznej amatorów i profesjonalistów zajmujących się 
tematyką wojskową. Swoje prace zaprezentowało 85 artystów 
plastyków, 36 fotografów oraz 32 filmowców. 

Laur na Military Art 2019

Uczestnicy konkursu Military Art 2019 
przybliżają odbiorcom ich twórczości 
służbę we współczesnych siłach 

zbrojnych, a także upowszechniają bogatą 
historię i tradycje polskiego oręża. 

Najważniejszy laur tego konkursu – 
I Nagrodę Ministra Obrony Narodowej – 
zdobył st. chor. sztab. mar. Piotr Leoniak 
(w kategorii „film”), za utwory „100 lat 
Marynarki Wojennej” oraz „Sztorm – 
bal fal”. Jest fotoreporterem gdyńskiej 
3. Flotylli Okrętów. Zwraca uwagę na 
ciągłe doskonalenie warsztatu zawodo-
wego, bo – jak stwierdził – Jeżeli się 
zatrzymam, to znaczy, że zaczynam się 
cofać – a to początek drogi do utraty 
pasji, w moim wypadku filmowej. Pod-
kreśla, że realizacja filmów w warunkach 
morskich jest wyzwaniem – pogoda często 
nie sprzyja ujęciom filmowym, a po-
szczególne elementy ćwiczeń są wykonywane 
tylko raz. Mimo że są pewne ograniczenia, jakie 
nakłada na niego tematyka wojskowa, to 
jednak jego filmy i zdjęcia przyczyniają się 
do popularyzacji Marynarki Wojennej. 

W kategorii „plastyka” II Nagrodę Ministra 
Obrony Narodowej jury przyznało Marcie 
Skowrońskiej (z 3. Flotylli Okrętów) – za 

obrazy „Czemu lecisz” i „Bez powrotu”. 
Druga reprezentantka gdyńskiej flotylli, 
Barbara Duczmal, otrzymała wyróżnienie 
specjalne za obraz „ORP Iskra II”. Wśród 
uczestników konkursu byli także: mł. chor. mar. 

Adam Block, mł. chor. mar. Karol Sztonder 
(reprezentował Poligon Kontrolno-Pomiarowy 
Marynarki Wojennej w Gdyni) i Zdzisław 
Kogut (z Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”). 

W tegorocznych zmaganiach artystycznych 
nie zabrakło przedstawicieli Ośrodka Szkolenia 
Nurków i Płetwonurków WP. Za zdjęcia z cyklu 
„Heli Crash Escape”, Wyróżnienie Ministra 

Obrony Narodowej oraz Wyróżnienie Specjal-
ne Dowódcy Jednostki Wojskowej Koman-
dosów otrzymał st. chor. sztab. mar. Wojciech 
Kawczyński. Tematyka jego prac obejmuje 
nurkowanie i szkolenia ratownicze, w których 
uczestniczy na co dzień w swojej jednostce. 
Dzięki powtarzalności ćwiczeń szkolenio-
wych, mogę dobrze przygotować się do ujęć, 
zaplanować je i zrobić kilkakrotnie – wyjaśnia 
swój patent na udane zdjęcia. Jednak, jak 
przyznał – Zdjęcia, które mi się podobają, nie 
zawsze muszą podobać się innym. Nie wszyscy 
odbierają poszczególne kadry tak samo, jak ja. 
Drugim nagrodzonym twórcą z OSNiP WP 
był kpt. mar. Patryk Kiedrowski. Jego film, 

zatytułowany „Helidunker”, otrzymał 
Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej.

Wyróżnienie Specjalne Fundacji 
„Wspieram Cicho i Skutecznie” otrzy-
mał st. mar. Marek Laska z RCI Gdynia, 
za zdjęcie z cyklu „Obrona Wybrzeża”.  

Jednostka wojskowa, pełniąca rolę 
gospodarza konkursu, organizuje specjal-
ne wyjazdy edukacyjne. W tym roku 
uczestnicy Military Art zwiedzili Jasną 
Górę oraz wysłuchali recitalu artystów 
z „Piwnicy pod Baranami” – podkreśliła 
Agnieszka Jakacka-Jaworska, kierownik 
Klubu JWK w Lublińcu. To był tydzień 
intensywnej pracy artystycznej.

Organizatorem tegorocznego konkursu był 
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Klub JWK 
w Lublińcu wsparło Wojskowe Centrum 
Edukacji Obywatelskiej oraz Klub Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Panu kmdr. Dariuszowi Kolatorowi 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

MATKI

składają koleżanki i koledzy 
z Inspektoratu Marynarki Wojennej

Panu kmdr. Jarosławowi Kuklińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci

OJCA

składa dowódca, kadra i pracownicy wojska 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża
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W gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte uroczystą przysięgę wojskową – 20 września – 
złożyło 84 podchorążych (w tym 16 kobiet), którzy 

zakończyli dwumiesięczny okres podstawowego szkolenia wojskowego. 
Rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht 
podkreślił, że słowa roty przysięgi będą aktualne do końca ich życia – 
Będą wpisane w wasz umysł oraz – przede wszystkim – w wasze serca. 

Złożeniem przysięgi na sztandar zostali wyróżnieni podchorążowie: 
mar. pchor. Jakub Bednarek, mar. pchor. Jakub Pusz, mar. pchor. Iga 
Siemionow oraz mar. pchor. Oliwia Tołłoczko.

Dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski pogratulował 
podchorążym wspaniałego wychowania w duchu patriotycznym –
wpojenia wartości, które będą miały wpływ na kolejne lata nauki oraz 
trudną drogę do uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego.

Wyróżniono trzech podchorążych, którzy uzyskali najlepsze wyniki 
w szkoleniu: mar. pchor. Michała Modrzejewskiego, mar. pchor. Filipa 
Muchę oraz mar. pchor. Szymona Syzdeka.

W imieniu podchorążych zabrał głos mar. pchor. Filip Mucha, 
który dwa ostatnie miesiące określił jako największe wyzwanie w ich 
życiu. Dzisiejsza meta jest dla nas nowym startem – dodał.

Złożenie przysięgi wojskowej przez młodych podchorążych było 
ważnym wydarzeniem dla społeczności Marynarki Wojennej. Za pięć lat 
staną się oficerami i będą decydować o jej przyszłości w perspektywie 
kolejnych 40 lat – podkreślił rektor-komendant AMW.

Przysięga podchorążych AMW
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