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Na okładce: 
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zdj. Marcin Purman / 8. FOW 

Szanowni Czytelnicy!

W kwietniu Marynarka Wojenna uczciła pamięć ofiar zbrodni katyńskiej oraz 
tragicznego lotu Tu-154M do Smoleńska. Odsłonięto tablicę upamiętniającą 
współtwórcę polskiego szkolnictwa morskiego kadm. Adama Mohuczego.  

Swoje święto obchodziło Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu 
Morskiego – jedna z najważniejszych jednostek naszych sił morskich. Jubileuszom 
3. Flotylli Okrętów i 13. Dywizjonu Trałowców towarzyszyła wyjątkowa oprawa oraz 
liczni goście. Pamiętaliśmy też o 19. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Dowódca COM-DKM wiceadm. dr hab. Stanisław Zarychta – w ramach cyklu 
„Zawód marynarz” – opowiada o wyzwaniach służby na morzu i trudnej sztuce 
dowodzenia. Relacjonujemy udział fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski” 
w arktycznych manewrach na Morzu Norweskim. Polecamy również reportaż z działań 
okrętowej grupy zadaniowej 3. Flotylli Okrętów oraz drugą część materiału 
poświęconego testowaniu najnowszego niszczyciela min ORP „Kormoran”. 

Zapraszamy do lektury artykułu o kulisach finansowania budowy legendarnego 
ORP „Orzeł”, a także: intrygującej sylwetki wiceadm. Józefa Unruga, kolejnej części 
„Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej” oraz relacji o ostatniej misji załogi ORP „Kondor”.

W dniu Święta Marynarki Wojennej, 24 czerwca, podczas parady morskiej oddamy hołd 
pokoleniom marynarzy spod biało-czerwonej bandery i dumnie spojrzymy w przyszłość.  

               Życzymy miłej lektury.
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BanderaPolska Marynarka Wojenna oddała hołd ofiarom katastrofy 
smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, a wśród nich tragicznie 
zmarłemu adm. floty Andrzejowi Karwecie, dowódcy 

Marynarki Wojennej w latach 2007-2010.
Uroczystości rozpoczęły się w Gdańsku o godzinie 8.41, 

równocześnie w Bazylice Mariackiej, gdzie jest pochowany 
marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, oraz na Cmentarzu Centralnym 
„Srebrzysko” – miejscu spoczynku Anny Walentynowicz, Arkadiusza 
Rybickiego i Leszka Solskiego.

Również o 8.41, w Baninie, rodzina adm. floty Andrzeja Karwety, 
z asystą honorową oficerów i marynarzy, złożyła kwiaty na jego 
grobie. Następnie uroczystości odbyły się w Gdyni, gdzie złożono 
wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą 
śp. adm. floty Andrzeja Karwetę na frontonie byłego Dowództwa 
Marynarki Wojennej. Kwiaty złożono również przed tablicą przy 
Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, upamiętniającą 
ofiary katastrofy samolotu Tu-154M z delegacją państwową pod 
przewodnictwem śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej uczciła również 8. Flotylla 
Obrony Wybrzeża – w świnoujskim Kościele Garnizonowym 
odprawiono mszę świętą. Było obecne na niej dowództwo flotylli oraz 
przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, a także 
harcerze, którzy zaciągnęli wartę honorową przy płycie upamiętniającej 
bolesną tragedię sprzed ośmiu lat.
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Marynarska pamięć o Smoleńsku
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Sztuka dowodzenia
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Kiedy zdecydował się pan na studia 
w uczelni wojskowej, w Wyższej 

Szkole Marynarki Wojennej, czy buława 
już czekała w plecaku?

Nie sądzę. Ja tam jej wtedy nie widziałem. 
Najpierw były niezwykle wymagające studia, 
dryl wojskowy i uczenie się morza. Jednak od 
początku miałem szczęście do wspaniałych 
przełożonych, mądrych wykładowców  
i wychowawców oraz dobrych kolegów.  
Po studiach trafiłem do Grupy Okrętów 
Rozpoznawczych w 3. Flotylli Okrętów. 
Prawdziwa szkoła życia – samodzielności i od-
powiedzialności – oraz szybkie poznawanie 
tajników trudnej sztuki dowodzenia. Kiedy 
objąłem dowództwo ORP „Hydrograf”, 
miałem 32 lata – otrzymałem władzę  
i samodzielność podejmowania decyzji, 
jakich już potem nigdy nie doświad- 
czyłem. Byłem wtedy najmłodszym  
dowódcą okrętu II rangi w Marynarce  
Wojennej. Dostałem jednostkę, załogę  
i zadania do wykonania. Nikt nie wskazy-
wał, jak mam je zrealizować. 

Te okręty często wypływały w dale-
kie rejsy – na akweny, gdzie rzadko 

można było spotkać polską banderę.
To oczywiste. Taka jest specyfika okrę-

tów rozpoznania radioelektronicznego. 
Wychodziliśmy często na Morze Północne 
i Morze Norweskie, ale wybór konkretnego 
akwenu należał do mnie. Byliśmy opływani 
i znaliśmy dzisiejszych sojuszników od 
przysłowiowej podszewki. Ta wiedza pro-
centuje do dziś. Nie sposób ją zdobyć  
w czytelni czy na krótkim kursie. Okazała 
się niezwykle przydatna na kolejnych sta-
nowiskach służbowych. Ceną była rozłąka 
z bliskimi. Regularnie, ponad 120 dni  
w roku spędzaliśmy w morzu. Do 2001 roku 
wypływałem na okrętach trzy lata i dwa mie-
siące. Życzę każdemu młodemu oficerowi, 
żeby przeszedł taką praktykę. Dowodząc  
Grupą Okrętów Rozpoznawczych korzysta-
łem z niej, dzieliłem się wiedzą z podwładnymi 
i zbierałem nowe doświadczenia.   

Czy znajomość procedur współdziała-
nia w ramach Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego, wyniesiona ze 
służby na okrętach, była później atutem  
w dalszej karierze? 

Powiem tylko, że czasami moja wiedza  
wywoływała zaskoczenie u kolegów z NATO 
podczas konferencji i ćwiczeń.  Dziwili się, 
skąd tyle wiem. Poza tym, wiele koncepcji – 
jak na przykład propozycja utworzenia nowego 
dowództwa NATO w Norfolk, które odpowia-
dałoby za przerzut wojska z USA do Europy – 
było już realizowanych w przeszłości. Ta kon-

cepcja dotyczyła wówczas jednostek tak  
zwanego podwójnego bazowania. Żołnierze  
ćwiczyli za oceanem, a w Niemczech roz- 
lokowany był dla nich ciężki sprzęt. Warto  
dodać, że w czasach tzw. zimnej wojny funk-
cjonowało 78 dowództw NATO – teraz osiem. 
Na szczęście nic nie dzieje się nagle. Są ko-
munikaty, są przygotowania, coś narasta. My 
to bacznie obserwujemy. Zbieramy wszelkie 
dostępne informacje. Kluczowa jest analiza 
teatru działań. Sytuacja powinna być pod  
kontrolą. Jednak nikt nie zagwarantuje, że 
konflikt na pewno nie wybuchnie. 
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Jak ważne są teraz wyjazdy zagranicz-
ne, studia i kursy dowódczo-sztabowe?

Na pewno dają poczucie, że jesteśmy  
częścią międzynarodowej rodziny. Poznajemy 
funkcjonowanie innych flot oraz mamy kon-
takt z najnowszymi technologiami i trendami 
w dziedzinie wojskowości. Możemy skon-
frontować naszą wiedzę i doświadczenie  

w partnerskim kręgu. Poza tym, zdarzają 
się sytuacje, kiedy poznany na kursie  
kolega później zostaje dowódcą sił mor-
skich swojego kraju. Turecką marynarką 
wojenną obecnie dowodzi mój kolega ze  
studiów w USA, w 1995 roku. Wtedy 
obaj byliśmy w stopniu komandora pod-
porucznika, więc z tą buławą w plecaku 
jest jednak coś na rzeczy. 

Powrót Dowództwa Marynarki 
Wojennej na Skwer Kościuszki  

w Gdyni to będzie dobra decyzja?
Jestem zdania, że powinna zostać pod-

jęta możliwie szybko. Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwo Komponentu  
Morskiego jest przygotowane do przeję-
cia, niejako z marszu, większości jego  
zadań. Oczywiście, może to wymagać 
pewnych przygotowań i zmian struktural-
nych. Konieczny też będzie określony 
czas na integrację nowych struktur.  

W 2008 roku został pan zastępcą 
dowódcy Centrum Szkolenia Sił 

Połączonych NATO w Bydgoszczy. 
Skąd ten kurs od morza?

Przyznaję, miałem wątpliwości, ale był 
to strzał w dziesiątkę. Zupełnie nowe  
doświadczenie. Wcześniej nie miałem 
okazji służyć w strukturach NATO. Moi 
przełożeni byli duńskimi generałami.  

Dobrze wiedzieli, co robią. Mieli wieloletnią 
praktykę. Uczestniczyłem w organizowaniu  
ćwiczeń oraz wyjeżdżałem na konferencje  
i sympozja międzynarodowe. Odpowiadałem 
za kontakty z lokalnymi władzami cywilnymi 
i wojskowymi. Pomagał mi w tym prestiż 
ważnej instytucji NATO. 

To tam narodził się pomysł na pierw-
szą książkę?

Właśnie wtedy odtajniono sporo dokumen-
tów NATO. Postanowiłem uporządkować 
wiedzę o strukturach militarnych sojuszu  

Z wiceadmirałem dr. hab. Stanisławem Zarychtą,  
dowódcą Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 

Morskiego, rozmawiają Antoni Ciejpa i Sławomir Lipiecki.

B A N D E R A

plusów niż minusów. Trzeba dawać podwład-
nym szansę pokazania się z dobrej strony, 
zachęcać do rozwoju i dalszego kształcenia. 
Chcemy być cenionym partnerem w NATO, 
więc musimy szczególnie dbać o utrzymanie 
wysokiego profesjonalizmu naszej kadry.

Wkrótce zamierza pan pożegnać się 
z marynarskim mundurem. Czy 

czuje się pan spełniony zawodowo, jako 
dowódca COM-DKM? 

To był dla mnie zaszczyt. Dziękuję moim 
najbliższym współpracownikom oraz wszyst-
kim podwładnym i pracownikom wojska za 
znakomitą, ofiarną służbę. Przełożonym dzię-
kuję za ogromne zaufanie, jakim mnie darzyli. 
Schodzę z pokładu, ale duża część mnie 
pozostanie tutaj na zawsze.

Wiceadmirał dr hab. STANISŁAW ZARYCHTA pochodzi z rodziny górniczej. W latach 1973-1978 uczęszczał do Technikum Kolejowego 
w Sosnowcu. W latach 1978-1983 był słuchaczem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Uczelnię 
ukończył z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał tytuł magistra inżyniera nawigatora. Po studiach rozpoczął służbę w 3. Flotylli Okrętów, w Grupie 
Okrętów Rozpoznawczych. W latach 1983-1990 zajmował następujące stanowiska służbowe: oficer nawigacyjny, dowódca działu nawigacyjnego 
i zastępca dowódcy okrętu. Następnie, w latach 1990-1996, był dowódcą ORP „Hydrograf”, a w latach 1996-1997 zajmował stanowisko 
służbowe w strukturach sztabu MW. Następnym wyzwaniem było objęcie dowodzenia Grupą Okrętów Rozpoznawczych. W 1998 roku 
dowodzona przez niego jednostka uzyskała miano najlepszej jednostki rozpoznawczej w Siłach Zbrojnych RP. Uwieńczeniem służby na okrętach 
było zdobycie przez Grupę Okrętów Rozpoznawczych, w 2001 roku, „Znaku Honorowego Sił Zbrojnych RP”. W 1998 roku uzyskał dyplom oficera 
pokładowego trzeciej klasy polskich statków morskich. W latach 2002-2004 był dowódcą 6. Ośrodka Radioelektronicznego w Gdyni, a w latach 
2004-2007 – szefem Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Sztabu MW (N2). Za osiągnięte wyniki w służbie Zarząd N2, w 2005 roku, 
otrzymał tytuł „Przodujący Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych”. W 2007 roku został awansowany do 
stopnia kontradmirała i objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych Sztabu Generalnego WP. Następnie, 
w latach 2008-2010, pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre – JFTC) 
w Bydgoszczy. 15 sierpnia 2010 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich, a 1 lipca 2013 roku – na stanowisko 
dowódcy Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego. W tym samym roku został awansowany do stopnia wiceadmirała. 

W 2011 roku, uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, uzyskał stopień naukowy doktora (w dziedzinie nauk 
społecznych, w dyscyplinie nauka o bezpieczeństwie), a w 2017 roku – na podstawie oceny osiągnięć naukowych i rozprawy habilitacyjnej – 
uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych, w zakresie nauki o bezpieczeństwie, nadany uchwałą Rady Wydziału 
Dowodzenia i Operacji Morskich AMW. Jest autorem kilkunastu opracowań i artykułów związanych z bezpieczeństwem, współczesnymi 
zagrożeniami i rolą MW w systemie bezpieczeństwa państwa. Opublikował trzy pozycje zwarte: „Doktryny i strategie NATO 1949-2012”, 
„Struktury militarne NATO 1949-2013” oraz „Broń Jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015”. Ukończył: kursy sztabowe 
w Królewskiej Akademii Morskiej (Royal Naval Staff College) w Greenwich oraz w Ośrodku Szkolenia Marynarki (Naval Staff College) w Newport, 
kurs oficerów wytypowanych do NATO w Akademii Obrony Narodowej, kurs polityki bezpieczeństwa w Oberammergau oraz kursy specjalistyczne.

Jest żonaty i ma dwoje dzieci (syna i córkę). Interesuje się literaturą faktu, historią wojskowości oraz turystyką historyczną.
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i napisałem plan przyszłej książki. Dlaczego 
wybrałem ten temat? Ponieważ interesowa-
łem się nim jeszcze jako młody oficer. Pamię-
tałem najważniejsze wydarzenia w NATO 
z ostatnich dekad. Byłem świadkiem wielu z nich. 
To zdecydowało.

Zanim książka ukazała się drukiem, 
w Zespole Redakcyjno-Wydawniczym 

Marynarki Wojennej, była obrona pana 
rozprawy doktorskiej – w 2011 roku – 
w Akademii Marynarki Wojennej.

Obroniłem ją na Wydziale Dowodzenia 
i Operacji Morskich AMW. Na jej podstawie 
powstały dwie książki – pierwsza dotyczyła 
doktryn i strategii NATO w latach 1949-2012 – 
a rozprawa habilitacyjna z ubiegłego roku po-
służyła za kanwę trzeciej. Mam nadzieję, że 

dobrze służą zarówno kadrze dydaktycznej 
jak i studentom. Ostrożnie myślę o kolejnej, 
czwartej pozycji książkowej. Przekonuję 
innych, że doktorat nie może być sztuką dla 
sztuki. Warto odważnie prezentować własne 
poglądy i nowatorskie koncepcje, bo one 
wzmacniają polską myśl wojskową. 

Jest pan znany z niekonwencjonalnych 
metod dowodzenia i zarządzania.

Dla mnie istotny jest bezpośredni kontakt 
z podwładnym. Jestem oficerem morskim – 
tak zostałem ukształtowany w uczelni i na 
okrętach. Wprowadziłem zasadę, że każdy 
przychodzi do mnie osobiście ze sprawą, którą 
prowadzi. To skraca dystans i umożliwia lepsze 
poznanie współpracowników. Uważam, że 
takie rozwiązanie ma zdecydowanie więcej 

B A N D E R A

Schodzę z pokładu, ale duża część mnie 
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Rocznica wejścia Polski do NATO

Nowym zastępcą dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów został dotychczasowy szef 

sztabu kmdr Wojciech Sowa. Jego stanowisko 
objął kmdr Włodzimierz Kułagin, który przez 
ostatnie trzy lata służył w Sojuszniczym 
Dowództwie Transformacji w Norfolk i – jed-
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Marynarka Wojenna, 12 marca, święto-
wała 19. rocznicę wejścia Polski do 

paktu północnoatlantyckiego. Z tej okazji na 
Skwerze Kościuszki w Gdyni odbyły się 
uroczystości, w trakcie których – w asyście 
Kompanii Reprezentacyjnej MW i Orkiestry 

Zmiany kadrowe w 3. Flotylli Okrętów
nocześnie – był polskim oficerem łączniko-
wym przy Sztabie Połączonym Sił Zbrojnych 
USA w Suffolk.

*    *    *
Kmdr Wojciech Sowa jest absolwentem 

Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowe-
go Akademii Marynarki Wojennej. Służył 
w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficz-
nego, w którym przeszedł wszystkie szczeble 
kariery – poczynając od hydrologa na 
ORP „Kopernik”, przez dowódcę okrętu, po 
dowódcę dywizjonu.

Kmdr Włodzimierz Kułagin po ukończeniu 
Akademii Marynarki Wojennej służył 
w 13. Dywizjonie Trałowców, którego 
dowódcą został w 2004 roku. Piastował 

Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu 
Trałowców ze Świnoujścia wzięła udział, 

od 26 do 28 marca, w operacji podjęcia 
i zabezpieczenia materiałów wybuchowych, 
znalezionych w rzece Bóbr.

W województwie dolnośląskim, w gminie 
Bolesławiec, odkryto przedmioty przypomi-

Reprezentacyjnej MW – na maszt podniesiono 
flagę państwową oraz flagę NATO.

Trzeba zaznaczyć, że Marynarka Wojenna 
była pierwszym rodzajem Sił Zbrojnych RP, 
który zapoczątkował integrację z sojuszem. 
Polskie okręty wielokrotnie prowadziły dzia-
łania w ramach stałych zespołów NATO 
oraz operacji antyterrorystycznej na Morzu 
Śródziemnym pod kryptonimem „Active 
Endeavour” – spędzając pod flagą sojuszu 
(łącznie) ponad 8 lat. W 2002 roku pierwszy 
polski okręt podniósł flagę NATO, wchodząc 
w skład Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciw-
minowej NATO Grupa 1 ( SNMCMG-1) – był 
to niszczyciel min ORP „Mewa”. W 2010 roku, 
okręt dowodzenia siłami przeciwminowymi 

nające pociski rakietowe. Sprawa została 
przekazana Grupie Nurków Minerów, którzy 
wydobyli z rzeki kilkanaście pocisków rakie-
towych kalibru 132 mm, typu M-13, potocznie 
zwanych „Katiusza” – pochodzących z okresu 
II wojny światowej. Oprócz pocisków, wydo-
byto także siedem radzieckich silników do 
rakiet.

Dzięki sprawnej interwencji Grupy Nurków 
Minerów, wydobyte z rzeki ładunki zostały 
zabezpieczone i przekazane patrolowi roz-
minowania z Bolesławca, w celu zdetonowa-
nia na poligonie. Akcją nurków dowodził 
st. bosm. Michał Jodłoski z 12. Dywizjonu 
Trałowców.

Tradycje Grupy Nurków Minerów sięgają 
1969 roku. Wchodzi w skład 12. Dywizjonu 
Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. 

ORP „Kadm. X. Czernicki” po raz pierwszy 
został jednostką flagową SNMCMG-1. Polskie 
fregaty rakietowe OORP „Gen. K. Pułaski” 
i „Gen. T. Kościuszko” trzykrotnie operowały 
w ramach Stałego Zespołu Sił Morskich NATO 
(SNMG-1 oraz SNMG-2).

P E R Y S K O P

stanowiska, między innymi, w: Centrum 
Operacji Morskich, Dowództwie MW oraz 
Inspektoracie MW DG RSZ. W 2010 roku 
otworzył międzynarodowy rozdział swojej 
kariery, pełniąc służbę w Sojuszniczej Misji 
Szkoleniowej w Iraku.

Nurkowie 12. Dywizjonu Trałowców w akcji
Na co dzień zajmuje się poszukiwaniem 
i identyfikowaniem obiektów minopodobnych 
w basenach portowych i płytszych akwenach. 
Nurkowie-minerzy prowadzą także podwodne 
przeglądy kadłubów jednostek Marynarki 
Wojennej oraz uczestniczą w akcjach 
poszukiwawczo-ratowniczych, współpracując 
z Policją i Strażą Graniczną.
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W Porcie Wojennym Świnoujście – 17 kwietnia – 
dowodzenie 2. Dywizjonem Okrętów Transportowo-Minowych 
objął kmdr por. Marek Obrębski.

Nowy dowódca dywizjonu 8. FOW

Uroczystość objęcia dowodzenia dywi-
zjonem odbyła się w obecności: 
dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 

kadm. Krzysztofa Zdonka, jego zastępcy 
kmdr. Zygmunta Białogłowskiego, dowód-
ców jednostek flotylli, kadry, pracow-
ników wojska oraz zaproszonych gości.

Nowy dowódca 2. Dywizjonu Okrętów 
Transportowo-Minowych otrzymał, z rąk 
kadm. Krzysztofa Zdonka, symbole dowo-
dzenia – znaki dowódcy dywizjonu. 

Następnie, na pokładzie okrętu dowo-
dzenia siłami obrony przeciwminowej 
ORP „Kadm. X. Czernicki”, podpisano 
protokoły objęcia dowodzenia jednostką. 

Na okrętach, z okazji uroczystego objęcia 
obowiązków dowódcy dywizjonu, podniesio-
no wielką galę banderową.

Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła 
świnoujska orkiestra wojskowa. Uroczystość 
zakończyła defilada pododdziałów.

*    *    *
2. Dywizjon Okrętów Transportowo-

-Minowych wchodzi w skład 8. Flotylli 
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Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza 
Porębskiego. Jest oddziałem taktycznym prze-
znaczonym do stawiania zagród minowych 
oraz transportowania wojsk i sprzętu technicz-
nego drogą morską. Siły dywizjonu są w stanie 
przetransportować batalion 500 żołnierzy 
oraz 45 kołowych transporterów opancerzo-
nych typu „Rosomak”, nawet na nieuzbrojony 
brzeg. 

Jednostka powstała w 1992 roku, w wyniku 
przeformowania byłej 2. Brygady Okrętów 
Transportowo-Minowych – jednak jej tra-
dycje sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Za  
szczególne osiągnięcia w wykonywaniu 
zadań służbowych, w 2002 r., została wy-
różniona „Znakiem Honorowym Sił Zbroj-
nych  RP”, a ORP „Kadm. X. Czernicki” – 
za udział w misjach pokojowych (operacje 
„Enduring Freedom” i „Iraqi Freedom” 
w latach 2002-2003) zdobył tytuł honorowy 
„Wzorowy Pododdział”. Podczas Święta 
Wojska Polskiego w Warszawie, 15 sierpnia 

2007 roku Prezydent RP wyróżnił dywizjon  
flagą państwową i dyplomem (jako pierwszą 
w Marynarce Wojennej).

B A N D E R A

Amerykanie z wizytą na Oksywiu
Do Gdyni zawitała delegacja Jednostki 

Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów 
Zjednoczonych z Redzikowa. W trakcie wizyty 
w 3. Flotylli Okrętów, 27 marca, amerykańskich 
gości zapoznano z zadaniami realizowanymi 
przez flotyllę oraz z okrętowymi systemami 
walki na ORP „Gen. K. Pułaski”.

Podczas spotkania z zastępcą dowódcy 
3. Flotylli Okrętów kmdr. Wojciechem Sową, 
delegacji amerykańskiej przedstawiono, między 
innymi, realizację zadań przez starszych pod-
oficerów dowództw, a także wymieniono się 
doświadczeniami w zakresie funkcjonowania 
struktur i systemów szkolenia w obu armiach.

Baza w Redzikowie działa od 30 listopada 
2016 roku. Stacjonują w niej, między innymi, 
jednostki inżynieryjne, zajmujące się budową 
systemu tzw. tarczy antyrakietowej – czyli Aegis 
Ashore Missile Defense System (AAMDS). 
Obrona antybalistyczna ma osiągnąć wstępną 
gotowość bojową w tym roku.

flagą państwową i dyplomem (jako pierwszą 

B A N D E R A
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Uroczyste obchody 47. rocznicy 
utworzenia flotylli rozpoczęto, 
8 marca, podniesieniem wielkiej 
gali banderowej na okrętach zacu-

mowanych w Porcie Wojennym Gdynia. 
Marynarze flotylli i zaproszeni goście wzięli 

udział w jubileuszowym apelu, który zakoń-
czyła defilada pododdziałów. Po defiladzie, 
dowódca 3. FO kadm. Krzysztof Jaworski, 
z byłymi dowódcami tego największego 
związku taktycznego Marynarki Wojennej, 
złożył kwiaty pod pomnikiem patrona 
jednostki kmdr. Bolesława Romanowskiego. 

W Klubie 3. Flotylli Okrętów odbyła się 
uroczysta zbiórka, podczas której zostali uhono-
rowani marynarze wyróżniający się w służbie. 
Ponadto, na ręce kadm. Krzysztofa Jaworskiego 
wnuczka kmdr. Mariana Sucharzewskiego – 
pierwszego dowódcy 3. FO – przekazała mun-
dur dziadka, jako dar dla Sali Tradycji 3. FO. 
Jubileuszowe uroczystości zakończył pokaz 
filmu pt. „3. Flotylla Okrętów w obiektywie”, 
autorstwa st. chor. mar. Piotra Leoniaka oraz 
występ Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki 
Wojennej „Riwiera”. 

3. Flotylla Okrętów im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego jest uderzeniowym związkiem 
taktycznym Marynarki Wojennej. Jej siłę 
stanowią fregaty, okręty podwodne i okręty 
rakietowe – wchodzące w skład Dywizjonu 
Okrętów Bojowych i Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych. W strukturach Dywizjonu 
Okrętów Wsparcia, Grupy Okrętów Rozpo-
znawczych i Dywizjonu Zabezpieczenia 
Hydrograficznego MW znajdują się okręty 
ratownicze, szkolne, rozpoznawcze i hydro-
graficzne. Jednostki flotylli odpowiadają także 
za ochronę i obronę wybrzeża (43. Batalion 
Saperów, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy i Morska 
Jednostka Rakietowa) oraz logistyczne zabez-
pieczenie działań (Komenda Portu Wojennego 
Gdynia). 

Ponad trzy tysiące marynarzy 3. Flotylli 
Okrętów stacjonuje w największej polskiej 

4 7  L A T  3 .  F L O T Y L L I  O K R Ę T Ó W
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Na straży morskich rubieży
Jego siły stanowią główny potencjał uderzeniowy współczesnych polskich sił morskich. 
Przed 47 laty, 11 marca 1971 roku, powstał największy związek taktyczny Marynarki Wojennej – 
3. Flotylla Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego.  

NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2018 7     

B A N D E R A

Kronika
wydarzeń

2018
8.03 | 3. Flotylla Okrętów obchodziła 

47. rocznicę powstania. W trakcie uroczystości, 
wnuczka kmdr. Mariana Sucharzewskiego, 
pierwszego dowódcy flotylli, przekazała jego 
mundur na ręce kadm. Krzysztofa Jaworskiego. 

9.03 | W Bibliotece Głównej Akademii 
Marynarki Wojennej odsłonięto tablicę 
upamiętniającą kadm. Adama Mohuczego – 
jednego z twórców polskiego szkolnictwa 
morskiego. Uroczystość poprzedził wykład 
poświęcony jego postaci. 

12.03 | Marynarka Wojenna obchodziła 19. 
rocznicę wejścia Polski do NATO. Przy Pły-
cie Marynarza Polskiego w Gdyni odbyły się 
uroczystości jubileuszowe z udziałem Kom-
panii Reprezentacyjnej MW.

27.03 | W Muzeum MW odbyła się uro-
czystość przekazania bandery oraz proporca 
ORP „Kondor”, który – po 13 latach pod 

biało-czerwoną banderą – zakończył służbę 
w Dywizjonie Okrętów Podwodnych w grudniu 
2017 roku.

6.04 | 13. Dywizjon Trałowców obchodził 
88. rocznicę utworzenia. Podczas dnia otwartego 
jednostki padł rekord – ponad 2500 zwiedza-
jących przekroczyło bramę dywizjonu.

10.04 | Marynarka Wojenna złożyła hołd 
ofiarom katastrofy samolotu Tu-154M pod 
Smoleńskiem. Na jego pokładzie poniósł 
śmierć, między innymi, adm. floty Andrzej 
Karweta, dowódca MW w latach 2007-2010. 

13.04 | Odbyły się uroczystości upamięt-
niające 78. rocznicę zbrodni katyńskiej. 
Marynarze złożyli kwiaty i wystawili poste-
runki honorowe w miejscach pamięci.

Wydawnictwa | Album Waldemara 
Wierzykowskiego – Polska Marynarka 

Wojenna. Ilustrowane Kalendarium 1918-2018. 
Tom II obejmuje lata 1946-1989.
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kmdr ppor. Radosław Pioch
rzecznik3fo@ron.mil.pl

bazie morskiej w Gdyni oraz w jednostkach 
na Półwyspie Helskim, w Siemirowicach oraz 
w Ustce. 

Jednostki 3. FO operują w Siłach Odpowiedzi 
NATO oraz biorą udział w wielu krajowych 
i międzynarodowych ćwiczeniach morskich.

W dniu obchodów święta 3. Flotylli Okrętów, 
w Marynarce Wojennej obchodzono również 
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wszystkie 
panie pracujące i służące w 3. Flotylli Okrętów 
zostały zaproszone na okolicznościowe spotka-
nie z kadm. Krzysztofem Jaworskim. Podczas 
kameralnego spotkania, przy kawie i torciku, 
dowódca gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów złożył 
wszystkim paniom życzenia zdrowia, pomyśl-
ności w pracy i życiu osobistym oraz wręczył 
każdej symboliczny kwiat.
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Centrum Operacji Morskich, od 
2013 roku funkcjonujące pod 
nazwą Centrum Operacji Morskich- 
-Dowództwo Komponentu Mor-

skiego, zostało utworzone w 2002 roku, 
w miejsce ówczesnego Stanowiska Dowodzenia 
Marynarki Wojennej. Jest także spadkobiercą 
tradycji Dowództwa Floty z okresu II Rzecz-
pospolitej.

Mieści się w tym samym budynku, co po-
przednio Dowództwo Marynarki Wojennej, 
zlikwidowane w 2014 roku. Nie tylko konty-
nuuje – w pewnym znaczeniu – jego tradycje, 
ale również wpisuje się w topografię miasta 
utrwaloną w pamięci mieszkańców Gdyni.

 Skwer Kościuszki od zawsze był przestrze-
nią kojarzoną z Marynarką Wojenną, chociażby 
przez obecność przy nabrzeżu Okrętu-
-Muzeum ORP „Błyskawica”. 

Pierwsze takie święto
To na pokładzie tego historycznego 

niszczyciela, weterana II wojny światowej – 
5 kwietnia – celebrowano święto COM-DKM. 
Po raz pierwszy zorganizowano je w nowym 
terminie, zatwierdzonym przez Ministra ON. 

FO
T.

 A
R

K
AD

IU
SZ

 D
W

U
LA

TE
K

, M
AR

IA
N

 K
LU

CZ
YŃ

SK
I, 

H
EN

RY
K

 N
AG

R
O

D
ZK

I

Święto gdyńskiego Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwa 
Komponentu Morskiego
Uroczystości nadano wyjątkowy charakter i szczególną oprawę. Pokazała ona piękny 
dorobek oraz bliski związek tej jednej z najważniejszych jednostek polskich sił morskich 
z Gdynią, w roku Jubileuszu 100. Rocznicy Utworzenia Marynarki Wojennej.

Wśród plejady znakomitych gości Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego, najważniejsze miejsce zajmował 
dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych 
gen. broni dr Sławomir Wojciechowski. 

Po powitaniu go przez dowódcę COM-
-DKM wiceadm. dr. hab. Stanisława Zarychtę, 
odczytano rozkazy okolicznościowe o przy-
znaniu medali i wyróżnień. 

Jest to dla was nie tylko wyróżnienie, ale 
i zobowiązanie. Jesteście depozytariuszami 

Trybuna honorowa na śródokręciu 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”. 

Defiladę pododdziałów przyjmuje 
dowódca operacyjny rodzajów Sił 
Zbrojnych gen. broni dr Sławomir 

Wojciechowski oraz dowódca COM-DKM 
wiceadm. dr hab. Stanisław Zarychta
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Dekretem o powołaniu Marynarki Polskiej, 
kiedy Polska nie miała jeszcze dostępu do 
morza, marszałek Józef Piłsudski zdecydował 
się postawić państwa Ententy przed faktem, że 
Polska od morza odsunąć się nie da 
i trwać będzie przy nim po wsze czasy – przy-
pomniał prezes Stanisław Śliwa, zbierając 
gromkie brawa.

Obecność w obchodach święta Kompanii 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz 

Prawem każdego żołnierza jest być 
dobrze dowodzonym. Centrum Operacji 

Morskich-Dowództwo Komponentu 
Morskiego zostało utworzone po to, 
aby ta maksyma była realizowana 

w 100 procentach – podkreślił dowódca 
COM-DKM wiceadm. dr hab. Stanisław 
Zarychta. Jego głównym zadaniem jest 

zapewnienie dobrego dowodzenia 
siłami Marynarki Wojennej oraz innymi 

komponentami, skierowanymi do 
prowadzenia działań na kierunku 
morskim. Jest odpowiedzialne za 

sukces misji – zarówno w czasie pokoju 
jak i podczas kryzysu oraz konfliktu. 

wielkich tradycji – Dowództwa Floty oraz 
Stanowiska Dowodzenia Marynarki Wojennej – 
zwrócił się do do uhonorowanych i pogratulował 
wyróżnienia dowódca operacyjny Rodzajów 
Sił Zbrojnych gen. broni dr Sławomir Wojcie-
chowski. Mam nadzieję, że świąteczna atmos-
fera pozwoli wam, waszym najbliższym i wa-
szym przełożonym docenić to, że wasza praca 
została zauważona i nagrodzona – dodał. 

W święcie Centrum Operacji Morskich- 
-Dowództwa Komponentu Morskiego wzięli 
udział, między innymi: posłanki na Sejm RP 
Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Małgorzata 
Zwiercan, dowódca Centrum Operacji Lądowych-
-Dowództwa Komponentu Lądowego 
gen. bryg. dr Sławomir Kowalski, inspektor 
Marynarki Wojennej kadm. Mirosław Mordel, 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Krzysztof 
Jaworski, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
kadm. Krzysztof Zdonek, byli dowódcy 
Marynarki Wojennej – adm. floty Ryszard 
Łukasik i adm. floty Roman Krzyżelewski, 
byli dowódcy COM – adm. floty Marek 
Brągoszewski, adm. floty Jędrzej Czajkowski, 
wiceadm. Jerzy Patz i wiceadm. Marian 
Prudzienica, rektor-komendant Akademii MW 
kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, szef 
Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej 
kmdr Andrzej Kowalski, przedstawiciel 
Centrum Operacji Powietrznych – dowódca 
1. Centrum Koordynacji Przestrzeni Powietrz-
nych ppłk Józef Bieńkowski, dowódca Gdyńskiej 
Brygady Lotnictwa MW kmdr pil. Tadeusz 
Drybczewski, przewodnicząca Rady Miasta 
Gdynia Joanna Zielińska, dyrektor Muzeum 
Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń, prezes 
Zarządu Związku Piłsudczyków Stanisław 

Śliwa, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dziekan 
Marynarki Wojennej ks. kmdr Zbigniew Rećko 
oraz dziekan ewangelicki Marynarki Wojen-
nej ks. kmdr por. Marcin Pilch.

W wystąpieniach okolicznościowych gości 
reprezentujących służby mundurowe oraz 
instytucje i władze samorządowe wielokrotnie 
podkreślano nie tylko istotę misji Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego, lecz także jego niezwykle ważny 
wkład w tworzenie krajobrazu i tożsamości 
miasta, na co szczególną uwagę zwróciła 
przewodnicząca Rady Miasta Gdynia Joanna 
Zielińska. 

Z kolei Stanisław Śliwa, prezes Związku 
Piłsudczyków, wygłosił płomienną przemo-
wę, w której nawiązał do wywalczenia przez 
niepodległą Polskę prawa dostępu do morza. 

Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojen-
nej, a także specjalny salut armatni z pokładu 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” – złożony 
z 15 strzałów – dopełniły uroczystego wizerun-
ku wielkiej gali banderowej na okrętach. 

Pożegnanie z mundurem
Podczas uroczystości odbyło się również 

pożegnanie zastępcy dowódcy COM-DKM 
kadm. Krzysztofa Teryftera. 

Dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbroj-
nych gen. broni dr Sławomir Wojciechowski 

pożegnał kadm. Krzysztofa Teryftera bardzo 
osobistą i ciepłą przemową. Ile byś garnitu-
rów i cylindrów nie założył, i tak pozostaniesz 
marynarzem, bo marynarz nigdy nie przechodzi 
do końca na emeryturę – podkreślił dobitnie. 
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Inspektor MW kadm. Mirosław Mordel – 
w imieniu dowódcy generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych gen. broni Jarosława Miki – po-
dziękował kadm. Krzysztofowi Teryfterowi za 
wieloletnią służbę i wkład w rozwój Marynarki 
Wojennej. Jestem przekonany, że w pełni za-
sługuje pan na poczucie spełnienia i satysfak-
cji z własnych dokonań zawodowych. Życzę 
pomyślnej realizacji kolejnych planów i za-
mierzeń, na które do tej pory brakowało czasu. 
Niech dzień pożegnania z mundurem otworzy 
jednocześnie nowy, inspirujący i wypełniony 
twórczą aktywnością etap pańskiego życia, 
a dobre zdrowie temu towarzyszy – podkreślił, 

cytując fragment listu okolicznościowego 
Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbroj-
nych. Dodał jednocześnie, że te słowa wyni-
kają z olbrzymiego szacunku, jakim darzy on 
kadm. Krzysztofa Teryftera.

Związek Piłsudczyków odznaczył żegnają-
cego się z marynarskim mundurem „Meda-
lem 450. Rocznicy Komisji Morskiej”.

Dziękując za tak piękne podsumowanie 
czterdziestoletniej służby, kadm. Krzysztof 
Teryfter stwierdził, że taka chwila skłania do 
refleksji. Kiedy, w 1977 roku, jako nastolatek, 
rozpoczynałem służbę wojskową w ówczesnej 
Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, byłem 

pełen nadziei, marzeń, ale także obaw, czy 
podołam. Dzisiaj, z perspektywy minionych 
lat, mogę powiedzieć, że dobrze wybrałem – 
powiedział kadm. Krzysztof Teryfter. Spotka-
łem na swojej drodze zawodowej wielu 
wspaniałych i życzliwych ludzi, fachowców 
i profesjonalistów – przełożonych, podwładnych 
i kolegów, dzięki którym zdobywałem nie-
zbędną wiedzę i doświadczenie. To dzięki nim 
niemożliwe stawało się możliwe – podkreślił. 

Szczególną uwagę kadm. Krzysztof 
Teryfter poświęcił podwładnym z Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego. Jesteście fachowcami najwyższej 

M inister Obrony Narodowej wydał, 
13 czerwca 2017 r., decyzję nr 117 
w sprawie przejęcia dziedzictwa 
tradycji i ustanowienia 2 kwietnia 

Świętem Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwa Komponentu Morskiego. Dotąd 
święto jednostki obchodzono 1 lipca, w rocznicę 
powstania COM. Jednostka jest spadkobier-
cą tradycji Dowództwa 
Floty (utworzonego 
w 1922 r. i istniejącego 
aż do wybuchu II wojny 
światowej) oraz Stanowiska Dowodzenia MW 
z lat 1981-2002. 

Historia
Centrum Operacji Morskich zostało utwo-

rzone 1 lipca 2002 r. Nowa jednostka, która 
miała się zajmować dowodzeniem siłami 
morskimi w czasie kryzysu i wojny, powstała 
z połączenia Stanowiska Dowodzenia MW 
oraz wyselekcjonowanej kadry – zajmującej 
się działalnością logistyczną, planistyczną 
oraz operacyjną, z różnych szczebli 
dowodzenia. W ciągu dwóch lat zadania 
COM były rozszerzane i optymalizowane do 
rosnących potrzeb, co – w efekcie – 
doprowadziło do gruntowniej restrukturyzacji 
jednostki (w lipcu 2004 r.). COM osiągnęło 
wtedy gotowość do przejęcia pełnego dowo-

dzenia operacyjnego siłami MW. Przez 
następnych dziewięć lat Centrum Operacji 
Morskich funkcjonowało w strukturach 
złożonych z: dowództwa, dwóch pionów 
funkcyjnych (planowania operacji i działań 
bieżących) oraz sztabu. 

Kolejną reformę COM przeprowadzono 
1 lipca 2013 r. – jednostka została po-

szerzona o nowe komórki wewnętrzne. 
Utworzono, między innymi, niezwykle istotny 
pion rozpoznawczy. Wtedy też nastąpiło roz-
szerzenie nazwy o nowy człon – „Dowództwo 
Komponentu Morskiego”, co precyzuje 
charakter wykonywanych zadań.

W wyniku reformy systemu dowodzenia 
i kierowania Siłami Zbrojnymi RP, 1 stycznia 
2014 r. utworzono – w miejsce dotych-
czasowych dowództw rodzajów sił zbrojnych – 
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 
oraz zredefiniowano i rozszerzono kompeten-
cję istniejącego już Dowództwa Operacyjnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Ponownemu przeformowaniu poddano 
COM-DKM. Zmieniła się także podległość 
jednostki. Od 1 stycznia 2014 r. Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu 

Morskiego bezpośrednio podlega Dowódcy 
Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Teraźniejszość
Centrum Operacji Morskich-Dowództwo 

Komponentu Morskiego jest jedną z najistot-
niejszych jednostek w Siłach Zbrojnych RP. 
Jej głównym zadaniem jest dowodzenie 

wydzielonymi siłami 
Marynarki Wojennej 
w czasie pokoju, kryzy-
su i wojny – między 

innymi z 3. Flotylli Okrętów, 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża oraz Brygady Lotnictwa MW. 
Współczesny teatr działań operacyjnych sta-
wia przed COM-DKM potrzebę dowodzenia 
także komponentami z Wojsk Lądowych 
oraz Sił Powietrznych, przewidzianymi do 
prowadzenia działań na kierunku morskim. 

Ponadto, na co dzień COM-DKM koordy-
nuje prowadzenie akcji ratowniczych w polskiej 
strefie odpowiedzialności SAR oraz przed-
sięwzięcia związane z problematyką współ-
działania i doradztwa dla żeglugi morskiej, 
a także monitoruje stan gotowości sił MW, 
nadzoruje gotowość jednostek MW do uru-
chomienia systemu zarządzania kryzysowego, 
osiągania przez nie gotowości do podjęcia 
działań, jak również do udziału w zapobiega-
niu skutkom klęsk żywiołowych lub ich 

Tradycje i misja COM-DKM
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Kontradmirał KRZYSZTOF TERYFTER pochodzi z Elbląga. Ukończył Wydział Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Pierwsze doświadczenia 
w służbie na okrętach zdobywał w 12. Dywizjonie Trałowców, m.in. na ORP „Mors” oraz 
ORP „Bóbr” – którego dowódcą został w 1989 r. Rok później rozpoczął służbę w Dowództwie 
8. FOW, obejmując kolejne stanowiska służbowe. W 2004 r. został szefem sztabu 8. FOW, 
a w 2007 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 8. FOW. 

W 1998 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu informatyki na Wydziale Techniki 
Morskiej Politechniki Szczecińskiej. W 2004 r. ukończył studia operacyjno-strategiczne, 
a w 2008 r. studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. 

1 lipca 2008 r. został zastępcą szefa sztabu MW. Prezydent RP, 3 maja 2009 r., mianował 
go na stopień kontradmirała, a 1 czerwca został wyznaczony przez Ministra Obrony 
Narodowej na stanowisko dowódcy 8. FOW. Funkcję tę piastował przez 5 lat. Od 2014 r.  
do pożegnania z marynarskim mundurem – był zastępcą dowódcy Centrum Operacji 

Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego, gdzie mógł wykorzystać swoje wieloletnie, 
bogate doświadczenie z zakresu działań operacyjnych Marynarki Wojennej. 

Jest odznaczony, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Morskim Krzyżem Zasługi, złotymi 
medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, krzyżem 
„Pro Mari Nostro” oraz medalem „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK”. 

Interesuje się turystyką górską i wędkarstwem. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

B A N D E R A

próby. Praca i służba z wami była olbrzymią 
przyjemnością. Dziękuję wam za to, że 
zawsze, bez wyjątku, mogłem na was liczyć – 
zaznaczył dobitnie.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, 
zebranych gości zaproszono do zwiedzenia 
najnowszego polskiego niszczyciela min 
ORP „Kormoran” oraz małego okrętu rakie-
towego ORP „Piorun”. Atrakcja ta cieszyła 
się dużym zainteresowaniem wśród gdynian, 
zwłaszcza rodzin z dziećmi.

usuwaniu. Wyspecjalizowane komórki COM-
-DKM zajmują się koordynacją systemu wy-
krywania skażeń, a także: zbieraniem, anali-
zowaniem, prognozowaniem oraz dystrybucją 
prognoz i ostrzeżeń hydrometeorologicznych. 

Należy nadmienić, że dzisiejszy kształt 
i struktura zadaniowa COM-DKM odzwiercie-
dla – w dużym stopniu – tę funkcjonującą 
w Sojuszniczym Dowództwie Morskim (Allied 
Maritime Command – NATO MARCOM), 
które obecnie jest nie tylko 
głównym ośrodkiem operacyj-
nym, ale i analitycznym w dzie-
dzinie systemu zobrazowania 
i ostrzegania o sytuacji na 
morzu (Maritime Situational 
Awarness – MSA) w całym 
Pakcie Północnoatlantyckim. 

Kadra COM-DKM ściśle współ-
pracuje ze strukturami między-
narodowymi – między innymi w ramach 
NATO – w każdym możliwym i niezbędnym 
aspekcie zadań i działań operacyjnych. Wielu 
specjalistów ma duże doświadczenie, zarówno 
w służbie jak i uczestnictwie we wspólnych 
ćwiczeniach. W 2013 roku dowódcą kompo-
nentu morskiego jednego z największych 
morskich ćwiczeń NATO „Steadfast Jazz” 
został kmdr Mariusz Kościelski, aktualnie 
będący szefem sztabu COM-DKM. 

Agata Tomczak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Oficerowie i podoficerowie gdyńskiego 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 
Komponentu Morskiego mają również do-
świadczenie zdobyte podczas misji pokojo-
wych, stabilizacyjnych i szkoleniowych, pro-
wadzonych przez Siły Zbrojne RP. Polskie 
okręty wielokrotnie wykonywały zadania 
w ramach kontyngentów wojskowych na 
Morzu Śródziemnym, m.in. w operacji anty-

terrorystycznej „Active Endeavour” czy też 
operacji przeciwdziałania niele-
galnej imigracji na Morzu Egej-
skim – w 2016 roku. 

Ważną rolą COM-DKM jest 
współuczestnictwo w certyfi-
kacjach, czyli kompleksowym 

sprawdzaniu sił i środków MW 
wydzielanych do międzynarodo-
wych struktur oraz oddelegowy-
wanych do operacji morskich.  

Specjaliści COM-DKM uczestniczyli w cer-
tyfikacji fregaty rakietowej ORP „Gen. K. 
Pułaski”, która dwukrotnie brała udział 
w międzynarodowej operacji antyter-
rorystycznej „Active Endeavour” na Morzu 
Śródziemnym. W tej samej operacji uczestni-
czyły także polskie okręty podwodne – trzy-
krotnie ORP „Bielik” i raz ORP „Kondor” – 
które (przed wyjściem do operacji) podlegały 
gruntownemu sprawdzeniu między innymi 

przez specjalistów Centrum Operacji Mor-
skich. Ostatnia jednostka, która brała udział 
w operacji na Morzu Śródziemnym i była 
sprawdzona pod względem gotowości do 
rozpoczęcia i prowadzenia misji morskiej, to 
okręt dowodzenia siłami przeciwminowymi 
ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Okręt 
ten dwukrotnie był także jednostką dowo-
dzenia Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciw-
minowej NATO Grupa 1, w skład którego – 
w ciągu ostatnich 11 lat – aż 10-krotnie 
wchodziły niszczyciele min (ORP „Czajka”, 
ORP „Mewa” i ORP „Flaming”). Także te 
jednostki, przed wejściem do stałego zespołu 
NATO, były certyfikowane przez specjalistów 
z COM-DKM.

Przyszłość
Przed gdyńskim Centrum Operacji Morskich- 

-Dowództwem Komponentu Morskiego – 
w związku z planowaną reformą dowodzenia 
i kierowania Siłami Zbrojnymi RP – stanie 
kolejna potrzeba zmian. Nie jest dziś okre-
ślone w jaki sposób owa reforma wpłynie na 
kształt i rolę jednostki, ale jest pewne, że 
odtworzone Dowództwo Marynarki Wojennej 
zasili doświadczona kadra z COM-DKM.

Maritime Command – NATO MARCOM), 
które obecnie jest nie tylko 
głównym ośrodkiem operacyj-
nym, ale i analitycznym w dzie-

Kadra COM-DKM ściśle współ-
pracuje ze strukturami między-

terrorystycznej „Active Endeavour” czy też 
operacji przeciwdziałania niele-
galnej imigracji na Morzu Egej-
skim – w 2016 roku. 

wydzielanych do międzynarodo-
wych struktur oraz oddelegowy-
wanych do operacji morskich.  

kmdr ppor. Oskar Draus
zrwmw.bandera@ron.mil.pl



12     NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2018

W Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej, 9 marca, odsłonięto tablicę 
upamiętniającą kontradmirała Adama Mohuczego – jednego z twórców polskiej 
Marynarki Wojennej i polskiego szkolnictwa morskiego.

Tablica przedstawia popiersie Adama 
Mohuczego. W tle znajdują się sty-
lizowane fale morskie. Na tablicy, 
obok faksymile podpisu Mohuczego, 

znajduje się napis: „W hołdzie kontradmirałowi 
Adamowi Mohuczemu ps. Pirat. Twórcy pol-
skiego szkolnictwa morskiego, wybitnemu 
propagatorowi idei Polski morskiej, zasłużo-
nemu wychowawcy kadr floty wojennej i hand-
lowej oraz budowniczemu polskiej Marynarki 
Wojennej w latach 1919-47, z okazji 95. rocznicy 
utworzenia Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej – społeczność Akademii Marynarki 
Wojennej”.

Na uroczystości odsłonięcia tablicy obecni 
byli: rektor-komendant Akademii Marynarki 
Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, 

przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony 
Narodowej Michał Jach, dowódca Centrum 
Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu 
Morskiego wiceadm. dr hab. Stanisław 
Zarychta oraz szef szkolenia 3. Flotylli Okrętów 
kmdr dr Kazimierz Pulkowski. 

Metropolita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź, który poświęcił tablicę, przypomniał, 
że kontradmirał Adam Mohuczy w trudnych 
chwilach naszej ojczyzny walczył o jej 
wolność, a potem stał na straży prawdy 
i narodowej nadziei. Niech słowa wyryte 
w kamieniu utrwalą w naszej pamięci jego 
osobę, a w przyszłości niech przypominają 
pokoleniom Polaków i Polek o cenie miłości 
Boga i Ojczyzny – podkreślił.

Odsłonięcie tablicy w Bibliotece Głównej 
Akademii Marynarki Wojennej poprzedził 
wykład dr. hab. Andrzeja Drzewieckiego 
pt. „Kontradmirał Adam Mohuczy w pokole-
niowej pamięci historycznej”. 

*    *    *
Adam Mohuczy urodził się 7 marca 1891 r. 

w Witebsku, w rodzinie szlacheckiej. Po ukoń-
czeniu gimnazjum, służył w Morskim Korpusie 
Kadetów w Petersburgu. W 1911 r. otrzymał 
awans na pierwszy stopień oficerski. Brał udział 
w I wojnie światowej, służąc – do 1917 r. – na 
okrętach. W listopadzie 1919 r. opuścił Rosję 
i zameldował się w Departamencie dla Spraw 
Morskich w Warszawie. 12 stycznia 1920 r. 
został dowódcą oddziału kadrowego. Jako do-
wódca Kadry MW w Toruniu wystąpił, 
podczas wojny polsko-bolszewickiej, z ini-
cjatywą sformowania batalionu morskiego. Za 
postawę i dzielność wykazaną w boju, jako do-
wódca II Batalionu Morskiego, został odznaczo-
ny Orderem Virtuti Militari V klasy. W 1921 r. 
powierzono mu tworzenie szkolnictwa wojen-
no-morskiego. 1 października 1922 r. został 
pierwszym komendantem Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej w Toruniu.
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W Bibliotece Głównej AMW 
zaprezentowano wydawnictwa 

poświęcone kadm. Adamowi Mohuczemu 
oraz historii Marynarki Wojennej. Można 

było zobaczyć m.in.: książkę „Adam, 
Aleksander i Borys Mohuczowie. 

W służbie polskiej Marynarki Wojennej” 
Andrzeja Drzewieckiego, „Twórcy polskiej 

Marynarki Wojennej 1918-1951” 
Czesława Ciesielskiego czy publikację 

„Informacja Marynarki Wojennej w latach 
1945-1951” Piotra Semków. 

Zaprezentowano także kolekcję grafik 
Jarosława Biereckiego pt. „Niepodległa”, 
nawiązujących do 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę 

P A M I Ę C I  K A D M .  A D A M A  M O H U C Z E G O

CZĘŚĆ 1

Hołd wyryty w kamieniu
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B A N D E R AB A N D E R A
P A M I Ę C I  K A D M .  A D A M A  M O H U C Z E G O

Punktem wyjścia konferencji było zało-
żenie, że polska Marynarka Wojenna 
stoi na rozdrożu trzech koncepcji roz-

woju. Pierwsza, to koncepcja kontynuacji 
rozwoju ewolucyjnego. Wywodzi się 
z b. Układu Warszawskiego, jest odizolowana 
od ogółu spraw morskich kraju i neguje potrzebę 
podjęcia wysiłków zabezpieczających narodowe 
interesy morskie. Ignoruje także bieżące 
wyzwania środowiska morskiego oraz stroni 
od sojuszniczego współdziałania z NATO. 
Druga, to strategiczna koncepcja bezpieczeń-
stwa morskiego RP. Uwzględnia euro-
atlantycki status naszego kraju. Próbuje 
dostosować flotę do istniejących zagrożeń 
i wyzwań współczesnego świata. Trzecia, to 
koncepcja obronna, sprowadzająca rolę MW 
do „obrony wybrzeża”. Nie zauważa korzyści 
wynikających z sojuszniczego współdziałania 
z flotami państw Zachodu. Ogranicza siły 
morskie do okrętów obrony wybrzeża i nad-
brzeżnych systemów walki. 

Od polityki do okrętu
Prof. dr hab. Andrzej Makowski z AMW 

zwrócił uwagę na to, że o kształcie MW zade-
cyduje sposób, w jaki będzie ona postrzegana 
przez polityków i społeczeństwo. Według niego, 
muszą zostać wyartykułowane cele i zadania 
morskiego rodzaju sił zbrojnych, wspierane 
przez polityków i akceptowane przez społeczeń-
stwo. Podporządkowanie doktryny wojny 
morskiej doktrynie lądowej, spycha MW do 
roli pomocniczej dla armii i uzależnia jej ist-
nienie od tego, czy wojska lądowe będą miały 
koncepcję wykorzystania morskiego rodzaju 

sił zbrojnych czy też nie. Dopóki militarne za-
grożenie Polski będzie postrzegane w katego-
riach wojny totalnej, czyli zmasowanego ataku 
dywizji pancernych na cały kraj, dopóty MW 
będzie postrzegana jako coś luksusowego, co nie 
jest niezbędne dla bezpieczeństwa kraju – pod-
kreślił prof. dr hab. Andrzej Makowski. Wojnę 
morską na Bałtyku będzie można prowadzić 
w ramach działań połączonych sił sojuszniczych. 
Nie możemy zakładać, że nasza flota pokona 
kogoś samodzielnie. Jest to nierealne – dodał.

Konieczna agencja
Według obecnego na konferencji przewod-

niczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej 
Michała Jacha, powołanie specjalnej agencji 
mogłoby pomóc w lepszej realizacji zakupów 
sprzętu. Agencja to niezwykle trudne wyzwanie, 
ale jest to warunek konieczny. Problemy doty-
czące zakupów sprzętu dotyczą nie tylko MW, 
ale też wszystkich rodzajów sił zbrojnych” – 
powiedział Michał Jach. Dodał też, że MON 
i BBN pracuje obecnie nad Systemem Kiero-
wania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, 
w którym będzie również miejsce dla MW.

Powstała przed pięcioma laty Rada Budowy 
Okrętów jest inicjatywą społeczną o charakterze 
opiniotwórczym i opiniodawczym. Jej głównym 
zadaniem jest przygotowanie ekspertyz, opinii 
i stanowisk w zakresie potrzeb modernizacyj-
nych MW. Przedstawiciele RBO brali udział, 
m.in., w pracach – przeprowadzonych w BBN – 
nad „Strategiczną Koncepcją Bezpieczeństwa 
Morskiego RP”.

Kształt floty 
O tym, jakie zadania powinna wypełniać i jakie przeznaczenie 
mieć Marynarka Wojenna, dyskutowano w Bibliotece Głównej 
Akademii Marynarki Wojennej, na konferencji zorganizowanej 

przez Radę Budowy Okrętów. 

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.plFO
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Dwa lata później, w ramach wyróżnienia, 
został skierowany na studia oficerskie do 
Francji. W 1926 r. został komendantem portu 
wojennego w Pucku, a później – Szkoły Specjali-
stów Morskich w Świeciu. W 1928 r. został do-
wódcą Dywizjonu Ćwiczebnego Floty, a rok 
później rozstał się z MW. Został dyrektorem 
Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni.

W 1939 r. został zmobilizowany do wojska. 
Po kapitulacji Helu podjął nieudaną ucieczkę 
drogą morską. Dostał się w ręce Niemców 
i ponad 5 lat spędził w niewoli. 

Po wojnie wrócił do służby w MW. Był 
szefem Sztabu Głównego MW i  pełniącym 
obowiązki dowódcy MW. Współtworzył po-
wojenną Oficerską Szkołę Marynarki Wojen-
nej. Odszedł ze służby w 1947 r. 

W 1949 r. został aresztowany i poddany 
torturom, pod fałszywym zarzutem działal-
ności sabotażowej. Wyrokiem ówczesnego 
Najwyższego Sądu Wojskowego, 6 marca 

1950 r. został skazany na 13 lat więzienia. Pod-
czas pobytu w zakładzie karnym w Sztumie, 
znacznie pogorszył się stan jego zdrowia. 
W trakcie spaceru, 7 maja 1953 r., zasłabł 
i zmarł w celi bez udzielenia mu pomocy.

21 czerwca 1957 r. kontradmirał Adam 
Mohuczy został zrehabilitowany postanowie-
niem Najwyższego Sądu Wojskowego.

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl
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W tegorocznej edycji manewrów – 
oprócz gospodarzy (fregata 
rakietowa z systemem AEGIS 
typu Fridtjof Nansen) i pol-

skiej MW – wzięły udział okręty nawodne 
innych państw NATO: Danii (fregata rakietowa 

typu Niels Juel), Francji (fregata rakietowa 
typu FREMM), Hiszpanii (fregata rakietowa 
z systemem AEGIS typu Álvaro de Bazán), 
Holandii (dwie fregaty rakietowe typu De Zeven 
Provincien), Kanady (fregata rakietowa typu 
Halifax) i Niemiec (fregata rakietowa typu 123). 
Aktywnie działały również dwa okręty pod-
wodne z napędem konwencjonalnym – nor-
weski (typu Ula) i holenderski (typu Walrus).

„Unicestwiacz”
Tradycyjnie, ćwiczenie „TG-18-1” połą-

czono z norwesko-holenderską edycją kursu 
„Perisher”, czyli ostatecznym sprawdzianem 
dla kandydatów na dowódców okrętów pod-
wodnych. W jasnej porze doby – na wodach 
fiordów norweskich – kursanci oceniają 
zamiary szarżujących w ich kierunku fregat 
rakietowych, posiłkując się wyłącznie kilku-
nastosekundową obserwacją przez peryskop. 

Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” (FFG-272), pod dowództwem kmdr. por. Pawła Wernera, 
uczestniczyła w manewrach pod kryptonimem „TG-18-1” norweskiej okrętowej grupy zadaniowej. 
Doroczne ćwiczenie Marynarki Wojennej Królestwa Norwegii, przeprowadzone 12-23 lutego, 
zostało – tradycyjnie – ukierunkowane na problematykę zwalczania okrętów podwodnych.

Następnie – pod czujnym okiem egzaminato-
ra – muszą podjąć decyzję odnośnie stosow-
nego manewru uchylenia. 

Epizod ten jest niezwykle trudny i stresują-
cy dla egzaminowanego, ale nie jest łatwy 
również dla załóg fregat, które – nierzadko – 
manewrują ze znacznymi prędkościami na 
akwenie o szerokości niespełna mili morskiej. 
Na tym wąskim obszarze jednocześnie muszą 
się pomieścić: okręt podwodny, trzy (a nawet 
cztery) fregaty plus bliżej nieokreślona liczba 
jednostek cywilnych, które – w tym czasie – 
normalnie korzystają z akwenu w ramach 
ruchu komercyjnego.

Kursant-kandydat na dowódcę okrętu pod-
wodnego nie zna schematu manewrowego, 
według którego płyną okręty nawodne – zna 
go instruktor, który na drugim peryskopie 
obserwuje sytuację i ocenia reakcje szkolącego 
się oficera. Skala złożoności tych schematów 

Partnerskie fiordy
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jest bardzo duża i wymaga koncentracji oraz 
szybkich reakcji, szczególnie kiedy okręty 
znajdują się blisko – podkreślił dowódca pionu 
uzbrojenia ORP „Gen. K. Pułaski” (FFG-272) 
kmdr ppor. Kamil Sadowski.

Nocne łowy
O ile w dzień okręty koncentrowały się na 

ćwiczeniach manewrowych, to po zapadnię-
ciu zmroku prowadzono ćwiczenia o charak-
terze typowo taktycznym – począwszy od 
prostych procedur współdziałania w ramach 
OGPU (Okrętowej Grupy Poszukująco-
-Uderzeniowej), przez poszukiwanie okrętów 
podwodnych w wyznaczonym rejonie, aż po 
ochronę morskich linii komunikacyjnych czy 
też sił głównych przed zagrożeniem ze strony 
okrętów podwodnych. 

Jednym z zasadniczych celów ćwiczeń serii 
„Task Group” jest również przygotowanie 
uczestników do działania w warunkach strefy 
subarktycznej. W tym roku pogoda zdecydo-
wanie wyszła naprzeciw potrzebom organiza-
torów manewrów. Ciężkie, zimowe sztormy 
u wybrzeży Norwegii dały się mocno we znaki 
siłom nawodnym, zmuszając nawet kierow-
nictwo ćwiczenia do przeniesienia części 
epizodów do wnętrza fiordów. 

Wykrycie okrętu podwodnego manewrują-
cego wewnątrz fiordu stanowi jakość samą 
w sobie i nie jest, bynajmniej, rzeczą prostą. Na 
rzecz sił nawodnych działa ograniczona prze-
strzeń oraz duża przejrzystość wody. Niestety, 
liczne ujścia wodne, a także tętniące życiem 
porty i osiedla ludzkie wraz z dużym ruchem 
komercyjnym wytwarzają bardzo skompliko-
waną sytuację hydroakustyczną.

Udział w tego rodzaju epizodach ćwiczenia, 
to kolejna cenna okazja dla hydroakustyków 
do szlifowania umiejętności praktycznych 
z zakresu operacji ZOP na akwenach o innej 
specyfice niż Morze Bałtyckie. Dotyczy to 
szczególnie działań z użyciem holowanej stacji 
hydroakustycznej AN/SQR-19PG, która sta-
nowi główny sensor akustyczny polskich fregat 
typu Oliver Hazard Perry. Co istotne, nasi 
hydroakustycy – po raz kolejny – wykazali, że 
w niczym nie ustępują wiedzą i wyszkole-
niem swoim kolegom z NATO. 

Ćwiczenia z siłami różnych państw NATO 
dają wszystkim uczestnikom doskonałą okazję 
do uczenia się od siebie nawzajem. Mając 
w grupie jednostki o różnych możliwościach, 
możemy obserwować ich faktyczną efektyw-
ność oraz specyfikę działania – stwierdził 
kmdr ppor. Kamil Sadowski. Bardzo istotną 
funkcję dla uczestników manewrów pełnił zespół 
analiz IDT (In-stride Debrief Team), którego 
produktem były rekonstrukcje poszczególnych 
etapów ćwiczenia. Na ich podstawie można bez-
względnie zweryfikować skuteczność działań 
każdej jednostki indywidualnie, co było bardzo 
ważne dla naszego teamu ZOP – dodał.

Kurs – Bergen
W tym roku ćwiczenie „TG-18-1” odbyło 

się w oparciu o port Bergen, gdzie przeprowa-

Podczas uroczystości na pokładzie fregaty 
rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski”, 17 lutego, 
Polska Szkoła w Bergen otrzymała imię 
Marynarki Wojennej RP. Ceremonia odbyła 
się na polskim okręcie, zacumowanym burta 
w burtę z norweską fregatą rakietową z syste-
mem AEGIS typu Fridtjof Nansen. Obecny 
był na niej także kadm. Jarosław Ziemiański, 
zastępca inspektora Marynarki Wojennej.

Wszyscy byliśmy dumni, że mogliśmy być 
świadkami tej podniosłej i ważnej – zarówno 
dla Polonii w Bergen jak i naszej Marynarki 
Wojennej – uroczystości – podkreślił dobitnie 
kmdr ppor. Kamil Sadowski.

Polscy marynarze po raz kolejny udowod-
nili, że rola sił morskich nie sprowadza się 
wyłącznie do czysto militarnej, a pokłady 
okrętów stanowią dla Polaków – których 
wichry dziejów rozrzuciły po całym świecie – 
nieoceniony łącznik z Ojczyzną.

Arktyczne manewry „TG-18-1” to kolejne 
udane ćwiczenie na koncie fregaty rakietowej 
ORP „Gen. K. Pułaski”, która niedawno 
została zmodernizowana. Pozostaje teraz tylko 
czekać, kiedy ujrzymy Norwegów ćwiczą-
cych z polską okrętową grupą zadaniową.

Warunki panujące w fiordach są wyjątko-
wo niesprzyjające wykrywaniu zanurzonych 
okrętów podwodnych. Prowadzenie operacji 
ZOP w takich rejonach wymaga całkowicie 
innego podejścia niż na akwenach otwartych. 
Niesprzyjające warunki pogodowe w drugim 
tygodniu ćwiczenia (m.in. silny sztorm na 
Morzu Północnym) zmusiły siły nawodne do 
zmagania się z hydroakustyką fiordów i wy-
konywania zadań w realiach nietypowych dla 
zaangażowanych w manewry „TG-18-1” – 
skomentował kmdr ppor. Kamil Sadowski.

dzono konferencję PSC (Pre Sail Conference), 
będącą – swego rodzaju – prologiem do ma-
newrów. Dla polskich marynarzy szczególnie 
ważne było także przedsięwzięcie o czysto 
patriotycznym charakterze. Prężna organiza-
cja polonijna, działająca w tym gościnnym 
porcie, znana jest – między innymi – z prowa-
dzenia szkoły dla dzieci Polonii, zamieszkującej 
okolice Bergen. Gdyńska 3. Flotylla Okrętów 
od lat utrzymuje kontakt z miejscową Polonią, 
starając się wspierać wysiłek rodaków w za-
chowaniu języka i tradycji narodowych. 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

(Redakcja dziękuje załodze fregaty rakietowej 
ORP „Gen. K. Pułaski” za pomoc przy 
opracowaniu artykułu)



16     NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2018

S Z K O L E N I E  W  M O R Z U

Najnowszy okręt polskiej Marynarki 
Wojennej jest pierwszym z trzech, 
planowanych do wdrożenia, nisz-
czycieli min projektu 258. Wszyst-

kie jednostki trafią do 13. Dywizjonu Trałowców 
im. adm. floty Andrzeja Karwety, stacjonują-
cego w Gdyni, a wchodzącego w skład 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 

Integracja systemów
ORP „Kormoran” dysponuje zintegrowa-

nym systemem zarządzania jednostką. Zauto-
matyzowane Centrum Sterowania Siłownią 
(CSS) odpowiada za prawidłowe funkcjono-
wanie napędu, systemów energetycznych 
oraz obrony przeciwawaryjnej. Jego obsada 
monitoruje prędkość i manewrowość okrętu, 
jest również odpowiedzialna za kontrolę 
zasobów wody pitnej, paliwa oraz energii 
elektrycznej. 

Z poziomu Centrum Sterowania Siłownią 
steruje się silnikami, agregatami, pompami 
i wszystkimi urządzeniami pomocniczymi. 
Stąd możemy wydać komendy na ich start 
lub zatrzymanie. Mamy trzy stacje monitoru-
jące i podgląd na pracujące urządzenia. 
Widzimy, na przykład, które włazy są zam-
knięte, a które otwarte. Możemy monitoro-

wać temperaturę pomieszczeń, w których jest 
amunicja – mówi por. mar. Paweł Socik, 
dowódca pionu eksploatacji ORP „Kormoran”. 
Komputer – oprócz tego, że nadzoruje pracę 
silników – informuje także o tym, kiedy należy 
wymienić olej lub filtry. Monitorowany jest 
również stopień natężenia akustycznego pracy 
silników oraz ich drgania – dodaje.

Podczas projektowania duży nacisk położono 
na bezpieczeństwo pracy oraz systemy obrony 
przeciwawarynej (OPA). W wypadku gdy 
siłownia główna ulega awarii, jest urucha-
miana siłownia awaryjna, którą także można 
sterować komputerowo. Wszystkie zawory 

w siłowni można otwierać i zamykać przy 
pomocy sprężonego powietrza, za pośrednic-
twem polecenia wysyłanego z komputera. 
Znajduje się tam również system gaszenia 
pożarów wodą słodką, która nie niszczy 
urządzeń elektrycznych w takim stopniu, co 
woda słona.  Cały okręt (łącznie z siłownią) 
jest dodatkowo nadzorowany przez kamery 
(ok. 1200 punktów monitoringu), które są 
także wyposażone w detektor ruchu. Urucho-
mienie kamery przez czujnik ruchu auto-
matycznie włącza nagrywanie.

Zadaniem Centrum Sterowania Siłownią 
jest również koordynacja działań z zakresu 
prowadzenia obrony przeciwawaryjnej – 
identyfikujemy miejsce zagrożenia, informu-
jemy o nim załogę i kierujemy marynarzy do 
realizacji konkretnych zadań. Przykładowo, 
w wypadku pożaru, załoga CSS odpowiada 
za wskazanie sektorów do odizolowania oraz 
wyznaczenie drogi ewakuacyjnej lub dostępu 
do pokrzywdzonych – opowiada o systemach 
OPA chor. mar. Tomasz Kiedrowski.

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim
Niszczyciel min jest jednostką nie tylko 

nowoczesną, ale i bezpieczną – jak na swoją 
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Testowanie „Kormorana”
Ma za sobą próby stoczniowe i morskie. Jego załoga szkoli się, by jak najlepiej opanować 
złożone systemy wysoce wyspecjalizowanej i skomplikowanej technicznie jednostki. 
Poszukiwanie min ćwiczebnych, testy systemów radioelektronicznych, pojazdów podwodnych 
i uzbrojenia – to tylko niektóre elementy ćwiczeń w morzu. Dzięki wnioskom wyciągniętym 
w ich trakcie oraz spostrzeżeniom, budowa kolejnych dwóch jednostek będzie dużo łatwiejsza.

CZĘŚĆ 2
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Niszczyciel min ORP „Kormoran”
 jest wspaniałą, nowoczesną 

jednostką i – zarazem – inwestycją 
w przyszłość. Został zbudowany przez 
konsorcjum, składające się ze stoczni 

Remontowa Shipbuilding S.A. 
z Gdańska i gdyńskiego Ośrodka 
Badawczo Rozwojowego Centrum 

Techniki Morskiej (OBR CTM). Dzięki 
dużej wyporności prototypowej 

jednostki, można było wiele zyskać –
mówi z dumą kmdr por. Piotr Sikora, 
dowódca 13. Dywizjonu Trałowców 
im. adm. floty Andrzeja Karwety.

 Nie chodzi tutaj jedynie o komfort 
pracy, związany z większą 

powierzchnią pokładu i stabilnością 
podczas dużych fal, ale także 

o pokaźną ilość sprzętu, jaki można 
umieścić na takiej jednostce. 

Dzięki temu, możemy wykonywać 
zadania w każdym rejonie na świecie. 

Jest to szalenie istotne, choćby ze 
względu na nasze zobowiązania 

sojusznicze w ramach NATO. 
Załoga ORP „Kormoran” 

nieustannie się szkoli i bierze udział 
w ćwiczeniach, mających na celu 

doskonalenie umiejętności 
związanych z eksploatacją okrętu. 

Osiągnięcie pełnej gotowości bojowej 
przez nowy niszczyciel min jest 
zaplanowane na przyszły rok. 
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stacją poszukiwania min SHL-101/TM oraz 
sonarem bocznym wysokiej rozdzielczości 
z aparaturą syntetyczną HISAS 1032), zdal-
nie sterowanymi pojazdami podwodnymi 
typu ROV i UUV, dwiema łodziami hybrydo-
wymi, wielofunkcyjnym żurawiem HIAB XS 
544 E-6 HiPro, a nawet specjalnym warszta-
tem okrętowym, w którym jest możliwe 
„dorabianie” części brakujących w uszkodzo-
nych komponentach. 

Nasz nowy niszczyciel min może wykrywać 
i neutralizować wszelkie ładunki wybucho-
we, bez względu na to, z czego są wykonane. 
Stacje hydrolokacyjne wykrywają tzw. „cień 
obiektu”. Na jego podstawie określamy 
(oprócz kształtu ) wymiary obiektu i – mając 
tego typu dane – porównujemy go z obiekta-
mi znajdującymi się w naszej bazie danych – 
opowiada dowódca 13. Dywizjonu Trałowców 
kmdr por. Piotr Sikora. Jednym z zadań 
„Kormorana” jest budowanie właśnie takiej 
bazy danych, w której znajdą się wszelkiego 
typu podwodne obiekty wybuchowe. Do 
budowania tej bazy będziemy używać zarówno 
min referencyjnych – czyli służących, między 
innymi, do sprawdzania zasięgów stacji 
hydrolokacyjnych – jak i min wykrywanych 
podczas różnego rodzaju ćwiczeń. Nasza 
baza danych będzie przekazywana na kolejne 
jednostki, które będą ją także rozbudowywać 
i aktualizować. W ten sposób powstanie 
wspólna baza danych wszelkiego typu pod-
wodnych obiektów wybuchowych – dodaje 
dowódca 13. Dywizjonu Trałowców.

17     

wielkość (ok. 900 ton). Przede wszystkim 
jest konstrukcją stalową, która – jak pokazało 
doświadczenie operacyjne – cechuje się 
(mimo większej masy) wytrzymałością i bez-
pieczeństwem przeciwpożarowym. Na dodatek, 
nie jest to „zwykła” stal, a wysokowytrzymała 
(węglowa) i austeniczna (służąca, między 
innymi, do ochrony przed zapalnikami 
magnetycznymi min morskich). Okręt jest 
podwójnie poszyty – dysponuje podwójnym 
dnem i ośmioma wzmocnionymi grodziami 
poprzecznymi, dzielącymi kadłub na dziewięć 
głównych sekcji szczelnych. Oprócz solidnej 
konstrukcji i rozbudowanych systemów OPA, 
jednostka dysponuje także bogatym 
osprzętem ratunkowym oraz bardzo nowo-
czesnym ambulatorium. 

W ambulatorium możemy udzielić pod-
stawowej pomocy osobie poszkodowanej 
oraz opiekować się nią kompleksowowo do 
czasu przekazania placówce medycznej na 
lądzie. Tego typu działania nie należą do 
lekkich. Prócz oczywistych problemów, jakie 
niesie ze sobą ograniczona stabilność – spo-
wodowana kołysaniem – dochodzą takie 
utrudnienia, jak: ograniczona przestrzeń 
i liczba osób przeszkolonych z zakresu ratow-
nictwa medycznego. Na okręcie nie ma etato-
wego lekarza, a ratownik medyczny pełni 
dodatkowe funkcje w ramach służby. Dlatego 
ambulatorium należało odpowiednio zapro-
jektować – tak, by udzielanie pomocy było 
jak najbardziej efektywne – wyjaśnia ratownik 
medyczny mat Jakub Osipów.

Podobnie jak cały okręt – ambulatorium 
ORP „Kormoran” jest obecnie w fazie inten-

B A N D E R A

sywnych testów. Jednym z pierwszych zadań 
ratownika medycznego na najnowszym 
niszczycielu min było opracowanie procedur 
korzystania z ambulatorium oraz przeszkolenie 
załogi. Pomieszczenie jest przystosowane do 
udzielenia pierwszej pomocy na morzu, 
wliczając w to podstawowe zabiegi, takie jak: 
unieruchamianie kończyn, usuwanie mniej-
szych ciał obcych, udrożnianie dróg oddecho-
wych metodą konikotomii. 

Ambulatorium dysponuje własną izolatką 
oraz lodówką do przechowywania medyka-
mentów. Nasze wyposażenie jest – z grubsza – 
takie samo, jak to w największych karetkach 
pogotowia ratunkowego. Obejmuje m.in.: 
nosze, deski ortopedyczne, narzędzia diagno-
styczne itp. Dysponujemy również aparatem 
do badania EKG, defibrylatorem, respirato-
rem, automatycznymi ssakami i dozownika-
mi – dodaje mat Jakub Osipów.

Nowa jakość
ORP „Kormoran” to najnowocześniejszy 

i – prawdopodobnie – najlepiej wyposażony 
okręt przeciwminowy na świecie. Dysponuje 
m.in.: rozbudowanym systemem hydro-
akustycznym (w tym trójczęstotliwościową Sławomir J. Lipiecki, Katarzyna Kamińska, 

zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Podczas uroczystego powitania, przy-
bywającego z holenderskiej stoczni, 
nowego polskiego okrętu podwodnego 
ORP „Orzeł”, które miało miejsce 

w Gdyni, odsłonięto zamontowaną na kiosku 
okrętu tablicę z inskrypcją pamiątkową (pisow-
nia oryginalna): „Ku chwale najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej, ku czci Pierwszego 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, staraniem 
komitetu Jego Imienia wśród wojska i Marynarki 
Wojennej zebrano 2644567 zł, wśród całego 
społeczeństwa na Fundusz Obrony Morskiej 
wysiłkiem Ligii Morskiej i Kolonialnej 
5555433 zł. Razem 8200 tys. zł. Za sumę po-
wyższą wybudowany został O.R.P. „Orzeł”, 
który w dn. 10 lutego 1939 roku przybył 
z Holandii do Gdyni i powiększył naszą Siłę 
Zbrojną na Morzu”. 

Społeczeństwo wspiera 
budowę okrętu podwodnego
Przez cały okres dwudziestolecia między-

wojennego sytuację finansową Marynarki Wojen-
nej można określić jako trudną. Marynarka 
Wojenna to kosztowny rodzaj sił zbrojnych, 
o wysokim poziomie utechnicznienia, wyma-
gający dużych nakładów z budżetu państwa. 

całkowitych poborów) i miały być zbierane 
do czasu osiągnięcia kwoty pozwalającej na 
wybudowanie okrętu. Chętnych nie brakowało 
i zbiórka przebiegała sprawnie. Mimo tego, per-
spektywa budowy okrętu podwodnego była 
bardzo odległa, ponieważ składki – zbierane 
jedynie w wojsku – nie były w stanie pokryć 
ogromnych kosztów przedsięwzięcia (szaco-
wanych na około 10 milionów złotych). 

W 1928 roku istniejącą fundację przemia-
nowano na Komitet Funduszu Łodzi Podwod-
nej i zmieniono statut – w taki sposób, aby 
można było prowadzić zbiórkę w całym 
społeczeństwie. Jednocześnie, publikowano 
wiele artykułów, wydawano ulotki, wygłasza-
no wykłady i organizowano spotkania uświa-
damiające mieszkańców różnych regionów 
Polski o potrzebie posiadania przez kraj floty 
wojennej. Szeroko popularyzowano tematykę 
morską w polskim społeczeństwie, co przy-
niosło owoce w postaci datków wpływających 
do komitetu. 

J A K  Z B U D O W A N O  O R P  „ O R Z E Ł ”

ORP „Orzeł”, najsłynniejszy okręt podwodny w historii naszych sił morskich, od początku 
był jednostką wyjątkową. Powstał dzięki hojności polskiego społeczeństwa. W całości 
zbudowano go z datków żołnierzy, marynarzy i cywilnych obywateli II Rzeczpospolitej. 
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Dar narodu dla Marynarki Wojennej

W skromnym budżecie II Rzeczpospolitej 
przewidziano niewiele pieniędzy na ten cel. 
Zarówno ambitne jak i całkiem wyważone 
plany rozwoju MW były niemożliwe do reali-
zacji, ze względu na brak środków. Dodatkowym 
utrudnieniem był fakt, że w sejmie i senacie 
oraz rządzie, sprawy marynarki nie znajdowały 
większego zrozumienia. W tych okolicznościach, 
wśród oficerów i podoficerów MW oraz 
wojsk lądowych, pojawiła się koncepcja zor-
ganizowania ogólnonarodowej zbiórki pieniędzy 
na zakup nowoczesnej jednostki morskiej. 

W 1926 roku redaktor naczelny dziennika 
„Polska Zbrojna” kpt. Stanisław Poraj-Koźmiński – 
na łamach czasopisma – rzucił hasło do utworze-
nia fundacji, która zajęłaby się zbiórką pieniędzy 
na zakup okrętu podwodnego. Niedługo potem 
powstał Fundusz Łodzi Podwodnej im. Marszałka 
Piłsudskiego, który swoją działalnością objął 
oficerów i podoficerów wojsk lądowych oraz 
marynarki. Składki pochodziły z dowolnego 
opodatkowania się (w wysokości 0,5 procent 

Wodowanie okrętu podwodnego 
ORP „Orzeł” we Vlissingen. Na zdjęciu 
widoczna jest matka chrzestna okrętu 

generałowa Jadwiga Sosnkowska, 
kadm. Jerzy Świrski oraz poseł RP 

w Holandii Wacław Babiński
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W 1933 roku, uchwałą Rady Ministrów, 
przekazano zebrane już pieniądze w ręce 
Ligii Morskiej i Kolonialnej, w ramach której 
utworzono Fundusz Obrony Morskiej, odpo-
wiedzialny za dalsze prowadzenia zbiórki. 
Liga Morska i Kolonialna odegrała dużą rolę 
w popularyzacji tematyki morskiej w polskim 
społeczeństwie. Udało się także obudzić 
zamiłowanie do morza wśród młodego poko-
lenia. Dowodem na to może być fakt, że 
młodzież chętnie wpłacała niewielkie datki 
(będące często całymi ich oszczędnościami) 
na rzecz budowy nowego okrętu podwodnego 
dla Marynarki Wojennej. 

Nowoczesna jednostka 
w Marynarce Wojennej II RP
Zgodnie z treścią umowy, podpisanej 

29 stycznia 1936 roku, dwa nowe okręty pod-
wodne dla polskiej Marynarki Wojennej miały 
zostać zbudowane w Holandii. Pierwszy okręt 
(ORP „Orzeł”) w stoczni N.V. Koninklijke 
Maatschappij „De Schelde” we Vlissingen 
w prowincji Zelandia, drugi (ORP „Sęp”) – 
w Rotterdamse Droogdok Matschappij w Rot-
terdamie w prowincji Holandia Południowa. 
Wybór był trafny, ze względu na doświadczenie 
holenderskich stoczni w budowie dużych 
okrętów podwodnych, niskie koszty oraz 
dobrą renomę stoczni. 

Parametry taktyczno-techniczne ORP „Orzeł” 
i ORP „Sęp” prezentowały się bardzo dobrze, 
na tle jednostek tego typu należących do 
innych państw bałtyckich. Okręty podwodne 
typu Orzeł miały: 84 m długości; 6,7 m szero-

ORP „Orzeł” przepływający – 10 lutego 
1939 roku – obok gdyńskiego  

nabrzeża, przy którym witają go 
wiwatujące tłumy

wz. 30 Hotchkiss. Zasięg operacyjny (maksymal-
ny) wynosił 11 tys. mil morskich (przy prędkości 
ekonomicznej 5 węzłów i ropie – dodatkowo – 
w balastach), a w położeniu podwodnym – 
100 mil morskich (przy prędkości 5 węzłów). 
Operacyjna głębokość zanurzenia wynosiła 80 m, 
maksymalna (bezpieczna) 100 m, a konstrukcyj-
na – ok. 200 m. Załoga okrętu liczyła 7 oficerów 
oraz 55 podoficerów i marynarzy. 

ORP „Orzeł” przybywa 
do Gdyni
Najnowszy okręt podwodny ORP „Orzeł” 

powitano w Gdyni 10 lutego 1939 roku. Data 
była symboliczna. Tego dnia połączono 
obchody trzech ważnych uroczystości – kolej-
nej (dziewiętnastej) rocznicy odzyskania 
przez Polskę dostępu do morza, dorocznego 
święta Marynarki Wojennej oraz pierwszego 
wejścia ORP „Orzeł” do portu macierzystego. 

Generał Kazimierz Sosnkowski, obecny na 
uroczystości, zabrał głos – mówiąc do zgroma-
dzonych: „Społeczeństwo polskie ofiarnością 
swoją na cele obrony morskiej dokumentuje, 
że zdaje sobie sprawę z błędów i zaniedbań 
ubiegłych pokoleń, że umiłowanie morza 
i zrozumienie spraw morskich pogłębia się 
stale w naszej świadomości zbiorowej (…) to 
wszystko, czego już dokonaliśmy dla morza, 
jest tylko udatnym, pięknym początkiem. Dużo 
mamy jeszcze do zrobienia, żeby przeorać 
psychikę narodu w stopniu zezwalającym 
stwierdzić, że Polska stała się z ducha narodem 
morskim; wiele jeszcze wysiłku oczekuje nas 
w zakresie wzmocnienia obronności mor-
skiej, rozwoju floty handlowej, rozbudowy 
wybrzeża, stworzenia własnego przemysłu 
okrętowego (…). Silna flota wojenna jest 
ostoją, podwaliną wszelkich spraw morskich. 
Kto ma wybrzeże morskie, ten musi obronić je 
podczas wojny, kto posiada obszar własnej 
wody, ten musi podczas wojny bić się nie 

tylko na lądzie i w powietrzu, lecz również 
i na wodzie (…)”. 

ORP „Orzeł” – dar 
i duma społeczeństwa
Składki społeczne w ramach Funduszu 

Obrony Morskiej nie były w stanie rozwiązać 
wszystkich bolączek Marynarki Wojennej – 
jednak fakt, że udało się zebrać kwotę pozwa-
lającą na budowę nowoczesnego okrętu pod-
wodnego, świadczy o realnym zaangażowaniu 
polskiego społeczeństwa. W dwudziestoleciu 
międzywojennym niewątpliwie wzrosła świa-
domość obywateli w dziedzinie znaczenia 
morza w gospodarce i obronności państwa. 
Mimo że wiele było jeszcze do zrobienia w tej 
kwestii, należy podkreślić, że sytuacja pod 
tym względem prezentowała się znacznie lepiej 
niż w czasach przedrozbiorowych, gdy zrozu-
mienie polskiego społeczeństwa dla spraw 
morskich było niewielkie. Morze i Marynarka 
Wojenna zaistniały w przestrzeni społecznej 
II Rzeczpospolitej.

Słowa generała Sosnkowskiego, wypowie-
dziane podczas uroczystego powitania okrętu 
w Gdyni, okazały się prorocze: „Okrętowi 
podwodnemu „Orzeł” życzę, aby w swej cięż-
kiej i zaszczytnej służbie okazał się godnym 
imienia wielkiego Marszałka i spełnił nadzieje, 
jakie pokłada w nim społeczeństwo”. 

Nadchodząca II wojna światowa miała sta-
nowić próbę dla nowego okrętu i jego załogi. 
ORP „Orzeł”, po brawurowej ucieczce z inter-
nowania w Estonii do Wielkiej Brytanii, odbył 
kilka udanych patroli bojowych w rejonie 
Morza Północnego, aż do zatonięcia – w nie-
wyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach – na 
przełomie maja i czerwca 1940 roku. 

Wojenne dzieje ORP „Orzeł” to jedna 
z najciekawszych kart w historii Marynarki 
Wojennej. Do dziś pobudza wyobraźnię histo-
ryków, pasjonatów morza i członków eks-
pedycji, pragnących odnaleźć jego wrak.

dr Anna Pastorek
a.pastorek@ron.mil.pl

(autorka artykułu jest pracownikiem 
Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 
im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie)

kości; zanurzenie 4,22 m; wyporność nawod-
ną 1110 t; wyporność podwodną 1473 t; dwa 
zespoły wysokoprężne o mocy 1744 kW każdy 
oraz dwa silniki elektryczne o mocy 221 kW 
każdy. Okręt uzyskiwał bardzo dobrą – jak na 
tamte czasy – maksymalną prędkość nawodną 
(19,4 węzły) i podwodną (12 węzłów). Posiadał 
12 wyrzutni torped kal. 550 mm (4 dziobowe 
i 4 rufowe stałe oraz 2 dwuprowadnicowe, 
obrotowe na śródokręciu) z zapasem 20 torped 
wz. 1924V. Uzbrojenie artyleryjskie składało 
się z: armaty kal. 105 mm, wz. 36 L/41 Bofors; 
dwudziałowego stanowiska armat przeciwlot-
niczych kal. 40 mm, wz. 36 L/40 Bofors oraz 
podwójnie sprzężonego przeciwlotniczego wielko-
kalibrowego karabinu maszynowego kal. 13,2 mm, 
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Zasadniczy scenariusz działań zakła-
dał, że przez Morze Bałtyckie 
przejdzie konwój morski o znacze-
niu strategicznym. Okręty eskorty 

musiały być przygotowane na działania anty-
terrorystyczne i antypirackie. W rejon działania 
3. Flotylla Okrętów skierowała: fregaty rakie-
towe ORP „Gen. K. Pułaski” (FFG-272) 
i ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273), 
korwetę zwalczania okrętów podwodnych 
ORP „Kaszub” oraz małe okręty rakietowe –
ORP „Piorun” i ORP „Grom”. Wsparcia 
okrętom udzielił zbiornikowiec ORP „Bałtyk” 
i pomocnicze jednostki pływające.

Sojusznicza gotowość
Po zakończeniu kooperacji z jednostkami 

litewskich sił morskich, część okrętów 
SNMG-1 (Standing NATO Maritime Group 
One) rozpoczęło na Bałtyku – w ramach ma-
newrów PASSEX – serię ćwiczeń morskich 
z polską Marynarką Wojenną. Wielonarodo-
wy zespół jest utrzymywany w stałej gotowości 
bojowej – operuje na Atlantyku i akwenach 
europejskich. SNMG-1 składa się, obecnie,
z fregat i korwet z: Danii, Kanady i Niemiec. 
Siłami dowodzi duński komodor Søren 
Thinggaard Larsen, z pokładu flagowej frega-
ty rakietowej HDMS „Niels Juel” (F363).

Ćwiczenie obejmowało szereg epizodów – 
zarówno podstawowych jak i zaawansowa-
nych – począwszy od odpierania zagrożeń 
asymetrycznych (z udziałem okrętów nawod-
nych, śmigłowców i samolotów myśliwskich), 
na symulowanych akcjach poszukiwawczo-
-ratowniczych kończąc. Okręty manewrowały 
na otwartym Bałtyku i na Zatoce Gdańskiej. 

Trzon sił sojuszniczych – oprócz polskich 
jednostek – tworzyła kanadyjska fregata 
rakietowa HMCS „St. John’s” (typu Halifax) 
i niemiecka korweta rakietowa FGS „Erfurt” 
(typu 130). Parasol powietrzny zapewniły 
myśliwce wielozadaniowe F-16, myśliwce 
MIG-29 oraz maszyny szturmowe Su-22. Za 
działania ZOP odpowiedzialne były śmigłow-

ce pokładowe SH-2G Kaman Super Seasprite, 
a za dalekie rozpoznanie – samolot An-28 
„Bryza” 1R. Dodatkowego wsparcia siłom 
morskim udzieliły śmigłowce ratownicze 
W-3WARM „Anakonda” z Gdyńskiej Brygady 
Lotnictwa Marynarki Wojennej. 

Swój udział w ćwiczeniu zaakcentowały 
również jednostki brzegowe 3. Flotylli Okrętów, 
w tym, m.in.: Morska Jednostka Rakietowa, 
43. Batalion Saperów oraz Komenda Portu 
Wojennego Gdynia. 

Działania na liniach 
komunikacyjnych
Podczas poszczególnych epizodów manew-

rów, załogi okrętów przećwiczyły: obronę 
przed atakami z powietrza, monitorowanie 
sytuacji nawodnej oraz niszczenie wrogich 
obiektów morskich, powietrznych i podwod-
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Okręty z Kanady, Niemiec i Polski – przy wsparciu samolotów i śmigłowców – prowadziły 
operację osłony strategicznego transportu morskiego. Był to główny epizod, trwających 
od 19 do 23 marca, ćwiczeń okrętowej grupy zadaniowej (OGZ). Z polskimi siłami – 
w ramach manewrów PASSEX – operowały okręty Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1.

Osłonić konwój

Start śmigłowca pokładowego ZOP 
typu Kaman SH-2G Super Seasprite
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nych. Co prawda, w bezpośrednich ćwicze-
niach nie brał udziału żaden okręt podwodny, 
ale w stałym wyposażeniu SNMG-1 znajduje 
się specjalne urządzenie EMATT, symulujące 
jednostkę tej klasy. System można zaprogra-
mować w ten sposób, by fikcyjny 
obiekt zmieniał kurs, głębokość i pozo-
rował ataki na jednostki nawodne – 
zupełnie jak w wypadku realnej sytuacji 
taktycznej z udziałem prawdziwego 
okrętu podwodnego. 

Okręty współpracowały z lotnic-
twem morskim, patrolującym trasy 
przejścia na dużych odległościach. 
W rolę eskortowanej jednostki konwoju 
wcielił się zbiornikowiec ORP „Bałtyk”. 
Lotnictwo przeprowadziło serię symu-
lowanych uderzeń na tę jednostkę. 
W roli maszyn agresora wystąpiły 
m.in. samoloty szturmowe Su-22. 
Okręty realizowały wtedy zadania zwią-
zane z bezpośrednią obroną przeciwlot-
niczą (parasol powietrzny), w tym: 
zwalczanie środków napadu powietrz-
nego przeciwnika rakietami średniego 
i bliskiego zasięgu oraz  artylerią (przy 
jednoczesnym współudziale samolotów 
i śmigłowców). 

Załogi zmagały się również z symulo-
wanymi zagrożeniami asymetrycznymi – 
eskorta konwoju zawsze musi się liczyć z poten-
cjalnym atakiem tzw. „roju” szybkich łodzi 
motorowych (przy sprzyjających warunkach 
hydrometeorologicznych), szczególnie na 
akwenach uznawanych za potencjalnie niebez-
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zowały zadania związane z walką o żywot-
ność okrętu, w tym walkę z pożarem oraz 
przebiciem. Ponadto, przeprowadzono akcję 
SAR (Search and Rescue) – w tym podjęcie, 
przez śmigłowiec W-3WARM „Anakonda”, 

rannego marynarza z pokładu okrętu.
Zadania na lądzie zrealizowała także 

Morska Jednostka Rakietowa, która 
wykonała symulowane strzelania rakie-
towe pociskami NSM. Rakiety te mogą 
razić jednostki morskie (lub lądowe) na 
dystansie nawet 150 km (po otrzymaniu 
kompletu danych potencjalnego celu). 
Ćwiczono również alarmowe uzupeł-
nianie zapasów przez okręty w bazach 
(m.in. rakiet RBS-15 Mk-3). 

Istotnym elementem manewrów był 
tzw. RAS (ang. Replenishment at Sea), 
czyli zaopatrywanie okrętów (znajdują-
cych się w ruchu) w morzu. Takie roz-
wiązanie pozwala na długotrwałe prze-
bywanie okrętów w rejonie działania, 
bez konieczności zawijania do portu. 
Fregaty rakietowe mogą operować 
samodzielnie do 30 dni, a dzięki RAS – 
niemal nieograniczenie.

Po czterech dniach intensywnych 
działań, okręty wróciły do Gdyni, a jed-
nostki sojusznicze dołączyły do SNMG-1. 
Eskortowany „konwój” bezpiecznie 

dotarł do bazy. Ciągłość dostaw zaopatrzenia 
drogą morską nie została zakłócona. 

pieczne. Stale doskonalono przy tym procedury 
łączności i wymiany danych taktycznych 
(NTDS – Naval Tactical Data System) między 
jednostkami, w oparciu o procedury NATO. 
Oprócz zadań specjalistycznych, załogi reali-

kmdr ppor. Radosław Pioch, 
Sławomir J. Lipiecki

zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Polska Marynarka Wojenna 
zaangażowała pokaźne siły i środki, aby 

stworzyć złożony scenariusz ćwiczeń, 
obejmujący współudział sił morskich 

i powietrznych oraz lądowych. 
Dzięki obecności zarówno europejskich 

okrętów jak i kanadyjskiej fregaty 
rakietowej, operowanie SNMG-1 na 

Bałtyku jest namacalną oznaką 
transatlantyckich więzi w NATO. 

Każde ćwiczenie, które przeprowadzamy 
z sojusznikami, zwiększa naszą zdolność 

do współpracy. Wspólnie tworzymy 
jedność i razem jesteśmy silniejsi – 

podsumował ćwiczenia komodor Søren 
Thinggaard Larsen, dowódca SNMG-1.
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Uroczystości rocznicowe rozpoczę-
to od podniesienia wielkiej gali 
banderowej na wszystkich okrę-
tach dywizjonu. O poranku, wy-

szedł w morze najnowszy niszczyciel min 
ORP „Kormoran”, by – na wodach Zatoki 
Gdańskiej – złożyć wieńce ku pamięci poleg-
łych marynarzy.

Z okazji święta bramy dywizjonu zostały 
otwarte dla zwiedzających. Mimo sporadycz-
nych uderzeń porywistego wiatru, słoneczna 
pogoda sprzyjała zwiedzaniu. Tego dnia jed-
nostkę odwiedziło ponad 2500 osób – to nowy 

rekord frekwencji. Wśród gości znajdowali się 
okoliczni mieszkańcy oraz pasjonaci morza, 
jednak najliczniejszą grupę stanowiły dzieci 
(w tym podopieczni miejskich przedszkoli) 
i młodzież szkolna.

Gościnny dywizjon 
Doskonała aura sprzyjała długim spacerom 

wzdłuż nabrzeża, przy czym gospodarze nie 
szczędzili swoim gościom atrakcji. 13. Dywizjon 
Trałowców udostępnił do zwiedzania pokłady 
okrętów. Najmłodsi mieli okazję spotkać się 
z królem Neptunem i jego orszakiem oraz 
przejść tradycyjny chrzest morski, by pod ko-
niec ceremonii otrzymać specjalny certyfikat 
z imieniem nadanym przez Króla Mórz. 
Uwagę starszych zwiedzających przykuła 

atrakcyjna prezentacja sprzętu Grupy Nurków 
Minerów oraz wyposażenia Patrolu Saper-
skiego. Szczególnym zainteresowaniem mło-
dzieży cieszył się nowoczesny robot pirotech-
niczny.

Specjalnie dla gości dywizjonu, na niszczy-
cielu min ORP „Mewa” przeprowadzono 
ćwiczebny alarm pożarowy, dając pokaz 
sprawnej współpracy załóg podczas walki 
z żywiołem. Po zakończeniu prezentacji, 
ORP „Kormoran” wrócił do portu, z krótkiego 
rejsu na Zatokę Gdańską, więc zwiedzający 
mieli szansę zobaczyć cumowanie okrętu.

Podczas święta nie zabrakło żołnierskiej 
grochówki – podawanej z kuchni polowej – 
oraz innych specjałów prosto z marynarskiej 
mesy. Dodatkowo, w trakcie imprezy na terenie 
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Bazujący w Gdyni 13. Dywizjon Trałowców im. adm. floty Andrzeja Karwety – z 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża – obchodził, 6 kwietnia, swoje święto. Zachęceni wspaniałą pogodą i różnorodnością 
atrakcji, do portu przybyli liczni goście, współuczestnicząc w uroczystym dla marynarzy dniu.

W tym roku dywizjon świętował 
88. rocznicę powstania, mimo że 

rok temu obchodzono 71. rocznicę 
utworzenia. Minister Obrony Narodowej, 

w 2017 roku, podpisał decyzję 
o przejęciu przez jednostkę dziedzictwa 

oraz tradycji oręża przedwojennego 
Dywizjonu Minowców (sformowanego 

w 1930 roku) oraz Dywizjonu 
Ćwiczebnego (1921-1930). Nastąpiła 

również zmiana daty święta dywizjonu – 
będzie obchodził je 1 kwietnia. Zgodnie 

z decyzją Ministra Obrony Narodowej 
z 10 kwietnia 2013 roku, patronem 

13. Dywizjonu Trałowców jest 
adm. floty Andrzej Karweta. 

Wiosenne święto trałowców
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jednostki stacjonował mobilny punkt krwiodaw-
stwa – zorganizowany przez Wojskowe Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. 

Święto zakończyła uroczysta zbiórka pod-
oddziałów, w trakcie której odczytano rozkazy 
okolicznościowe oraz wręczono wyróżnienia. 
Niszczyciel min ORP „Czajka” wyróżniono 
dyplomem uznania, a trałowiec ORP „Mamry” 
i jego zasługi w służbie pod biało-czerwoną 
banderą zostały uroczyście wpisane do kroniki 
dywizjonu. Odznaką pamiątkową wyróżniono: 
dowódcę 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża kadm. Krzysztofa 
Zdonka, kmdr. ppor. Cezarego 
Sławskiego oraz bsmt. Marcina 
Franka. 

Zastępca dowódcy 8. FOW 
kmdr Zygmunt Białogłowski 
podziękował – w imieniu dowód-
cy flotylli – za zaangażowanie 
w służbie, działania dywizjonu 
na rzecz oczyszczania akwenów 
z przedmiotów niebezpiecz-
nych i utrzymanie bezpieczeń-
stwa polskich granic. 

Dowódca 13. Dywizjonu 
Trałowców kmdr por. Piotr 
Sikora – przemawiając na tle 
ORP „Kormoran” – serdecznie podziękował 
kadrze za zaangażowanie w codzienną służbę, 
ich rodzinom za nieocenione wsparcie, a licz-
nym gościom za przybycie na święto jednostki. 
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później na Dywizjon Minowców. W 1936 roku 
stare trałowce zastąpiono okrętami, zaprojek-
towanymi i zbudowanymi w Polsce, tworząc 
zespół taktyczny pod nazwą Dywizjon 
Trałowców. W skład nowego dywizjonu 
weszły OORP: „Jaskółka”, „Mewa”, „Rybitwa”, 
„Czajka”, „Czapla” oraz „Żuraw” (tradycją 
było nadawanie jednostkom nazw ptaków).

W kwietniu 1946 roku, do dywizjonu trafiły 
trałowce typu Albatros z byłego ZSRR – 
OORP: „Kondor”, „Kormoran”, „Kania”, 

„Krogulec”, „Albatros”, „Orlik”, 
„Jaskółka”, „Czapla” oraz 
„Jastrząb”. Ich pierwszym 
zadaniem było rozminowanie 
wód portowych Gdyni. 

W 1956 roku Dywizjon 
Trałowców składał się z dwu-
nastu okrętów projektu 254K. 
W 1962 roku zaczęły wcho-
dzić do służbu okręty projektu 
206F, a od 1989 roku roz-
poczęto ich stopniowe wycofy-
wanie z eksploatacji. 

Ostatnie trzy trałowce bazowe 
(OORP: „Mewa”, „Czajka” 
oraz „Flaming”) zostały pod-
dane – w latach 1998-2001 – 

gruntownej modernizacji i wróciły do linii, 
służąc jako niszczyciele min. 

Na początku lat 90., w miejsce wycofywa-
nych okrętów, do składu dywizjonu wcielono 
małomagnetyczne trałowce projektu 207M – 
OORP: „Mamry”, „Wigry”, „Śniardwy” 
i „Wdzydze”. W 1997 roku rozpoczął służbę 
piąty trałowiec tego projektu – ORP „Gopło”.

Trwa proces modernizacji 13. Dywizjonu 
Trałowców. Pierwszy z trzech nowoczesnych 
niszczycieli min – ORP „Kormoran” – służy 
od 28 listopada 2017 roku. We wrześniu jest 
planowane wycofanie z linii ORP „Mewa”.

Uroczystą zbiórkę zwieńczyła defilada pod-
oddziałów oraz atrakcyjny występ Orkiestry 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

Obowiązki dowódcy uroczystości pełnił 
zastępca dowódcy dywizjonu-szef sztabu 
kmdr ppor. Maciej Tomiak.

Niemal 90 lat historii
Historia 13. Dywizjonu Trałowców sięga 

1921 roku. Polska Marynarka Wojenna 
pozyskała wtedy pierwsze byłe trałowce 

niemieckie, zakupione od duńskiego przed-
siębiorstwa Skagsbyro. Jednostki stały się 
częścią nowego morskiego zespołu taktycznego – 
Dywizjonu Ćwiczebnego, przemianowanego 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Sojusz północnoatlantycki w stałej 
służbie utrzymuje cztery zespoły 
okrętów – dwa zespoły fregat i dwa 
zespoły sił przeciwminowych. Zada-

niem tych wielonarodowych zespołów jest 
demonstrowanie solidarności krajów człon-
kowskich NATO oraz realizowanie jednego z naj-
ważniejszych zadań obronnych – zapewnienia 
bezpieczeństwa na morskich szlakach 
komunikacyjnych. W sytuacji kryzysowej nie 
można dopuścić do sparaliżowania transportu 
morskiego, ponieważ to głównie tą drogą do 
zagrożonych rejonów trafia pomoc humanitar-
na, surowce oraz wsparcie bojowe. 

Zespoły okrętowe należą do najbardziej 
efektywnych elementów tzw. sił odpowiedzi 
(NRF – NATO Response Force). Mogą one 
prowadzić operacje embarga i kontroli żeglugi 
oraz nieść pomoc humanitarną i ewakuować 
zagrożoną ludność. Oczywiście, mogą także 
prowadzić działania bojowe. Większość czasu 
zespoły te spędzają na morzu, zgrywając 
współdziałanie okrętów wchodzących w ich 
skład oraz uczestnicząc w manewrach 
z siłami morskimi państw członkowskich 
i partnerskich NATO. Działanie to podkreśla 
przede wszystkim jedność sojuszu, jako jed-
nolitego organu, którego głównym celem jest 
sprostanie postawionym zadaniom i doprowa-
dzenie wykonywanej misji do końca.

W stałych zespołach 
okrętów NATO
Polskie okręty wchodziły w skład wszyst-

kich zespołów NATO, zarówno zespołu fregat, 
jak i zespołów przeciwminowych. Pierwszym 

z nich był SNMCMG-1 – czyli Stały Zespół 
Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, 
w którym (od 2002 roku) na stałe zagościły 
niszczyciele min. Od tamtej pory – już kilku-
nastokrotnie – ORP „Mewa”, ORP „Czajka” 
i ORP „Flaming” podnosiły flagę NATO. 

W morskim rodzaju sił zbrojnych od kilku 
miesięcy służy kolejna jednostka tej klasy – 
ORP „Kormoran”, który w przyszłości 
wzmocni NATO-wski zespół, powiększając 
nasz wkład w bezpieczeństwo międzynarodowe. 

Doświadczenie zdobyte przez załogi okrętów 
przeciwminowych zaowocowało powierze-
niem polskiej Marynarce Wojennej dowodze-
nia SNMCMG-1 w 2010 i 2013 roku. Polski 
sztab, wzmocniony oficerami z innych państw 
NATO, sprawował kontrolę nad niszczyciela-
mi min – z pokładu okrętu dowodzenia siłami 
przeciwminowymi ORP „Kontradmirał X. 
Czernicki”, operując na: Morzu Bałtyckim, 
Morzu Północnym, Morzu Irlandzkim, Morzu 
Norweskim i w północnej części Oceanu 
Atlantyckiego. W 2011 roku został okrętem 
dowodzenia zespołu, a na jego pokładzie 

był zaokrętowany sztab belgijsko-holenderski. 
W ubiegłym roku polska Marynarka Wojenna 
ponownie otrzymała dowodzenie zespołem 
NATO-wskim. Okrętem dowodzenia ponow-
nie został ORP „Kontradmirał X. Czernicki”, 
jednak był to drugi zespół przeciwminowy – 
SNMCMG-2 i całkiem nowy rejon działania – 
Morze Śródziemne i Morze Czarne.

Historia naszego udziału w Stałym Zespole 
Morskim Grupa 1 rozpoczęła się w 2006 roku, 
kiedy fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” 
weszła w jego skład. Okręt już dwukrotnie 
działał w składzie SNMG-1 (Standing NATO 
Maritime Group 1). Z kolei druga nasza fregata 
rakietowa – ORP „Gen. T. Kościuszko” – 
wchodziła w skład SNMG-2. Oba okręty wyko-
nywały swoją misję na Morzu Śródziemnym 
i Morzu Czarnym, z dala od polskich granic. 

W międzynarodowych sztabach stałych 
morskich zespołów okrętów, które były zaokręto-
wane na jednostkach dowodzenia, służyli również 
polscy oficerowie. Wykonywali swoje zadania na 
różnych stanowiskach, będąc – między innymi – 
szefami sztabów zespołów, czyli drugimi (po 

Jednym z kluczowych dla Marynarki Wojennej – w ramach funkcjonowania w NATO – był 2002 rok. 
Właśnie wtedy polskie siły morskie zdały najważniejsze egzaminy, które udowodniły, że są w stanie 
sprostać każdemu zadaniu w sojuszu, przypisanemu posiadanym siłom. Od tego czasu polskie okręty 
i lotnictwo morskie zagościły w stałych zespołach morskich sojuszu, uczestniczyły w operacjach 
bojowych, a polscy oficerowie piastowali kluczowe stanowiska w strukturach NATO.

Parada morska 
na Morzu Czarnym, zorganizowana 

z okazji 18. rocznicy wstąpienia 
Polski do NATO. Na czele szyku 

ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. 
W paradzie wzięło udział 10 okrętów, 

reprezentujących 7 państw NATO

CZĘŚĆ 2

Pod flagą NATO
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dowódcy) pod względem ważności w zespole. 
Mieli możliwość zdobywania nowych do-
świadczeń, dzięki uczestnictwu np. w operacji 
NATO w rejonie Półwyspu Somalijskiego, pod 
kryptonimem „Ocean Shield” – zorientowanej 
na ochronę morskich szlaków komunikacyj-
nych przed piratami oraz ochronę statków 
z pomocą humanitarną.

Operacja pod kryptonimem
„Active Endavour”
Omawiając naszą historię w sojuszu, nie 

można nie wspomnieć o największej operacji 
bojowej w ramach NATO, prowadzonej na  
wodach europejskich. W 2001 roku – w wyniku 
zamachów terrorystycznych z 11 września – 
NATO uruchomiło morską operację antyter-
rorystyczną na Morzu Śródziemnym, pod 
kryptonimem „Active Endeavour”. Decyzja 
o zabezpieczeniu szlaków komunikacyjnych 
Morza Śródziemnego była jednym z ośmiu 
punktów planu operacyjnego, przyjętego po 
atakach terrorystycznych. W Europie była to 
najważniejsza operacja NATO w XXI wieku. 
Jej celem było zapewnienie bezpieczeństwa 
żeglugi oraz wykrywanie aktów terroru i zapo-
bieganie im na tym jednym z najważniejszych 
akwenów świata. Działania w ramach operacji 
bezpośrednio wpływały na bezpieczeństwo 
całej Europy, w tym także naszego kraju. 

Polska Marynarka Wojenna włączyła się do 
tej operacji w 2005 roku, kiedy to do udziału 
w niej został skierowany jeden z okrętów pod-
wodnych typu Kobben, pozyskanych od sił 
morskich Norwegii. Był nim ORP „Bielik”, 
który jeszcze dwukrotnie uczestniczył w tej 
misji (na przełomie 2006 i 2007 roku oraz 
2010 i 2011 roku). Kolejnym polskim okrętem 
podwodnym działającym w ramach „Active 
Endeavour” był ORP „Kondor”, który misję na 
Morzu Śródziemnym wykonywał na przełomie 
2008 i 2009 roku. W tej operacji nie zabrakło 
również fregaty ORP „Gen. K. Pułaski”, 
operującej w ramach stałego zespołu 
NATO. Okręt dwukrotnie brał w niej udział – 
w 2006 i 2008 roku. Z kolei okręt dowodzenia 
siłami przeciwminowymi ORP „Kontradmirał X. 
Czernicki” został włączony do operacji antyter-
rorystycznej w 2011 roku, kiedy to jednostka 
przez pół roku wykonywała misję na Morzu 
Śródziemnym. 

W sumie, polskie okręty spędziły w misji 
„Active Endeavour” ponad 2 lata (26 miesięcy) 
oraz wykryły i zidentyfikowały kilka tysięcy 
jednostek, wśród nich także te, które przemy-
cały ludzi i zakazane substancje.

„Steadfast Jazz” 
i lotnictwo morskie
Kolejnym dużym krokiem dla Marynarki 

Wojennej, w ramach NATO, było powierzenie 
polskiemu oficerowi dowództwa nad mor-
skim komponentem podczas największego 

i torów podejściowych do portów, natomiast 
zadaniem zespołu obrony przeciwminowej 
było sprawdzenie wyznaczonych akwenów pod 
kątem obecności min morskich oraz innych 
obiektów, które mogłyby zachwiać prawidłowe 
funkcjonowanie transportu morskiego. Ten 
egzamin Polacy zdali doskonale.

Dużą rolę w ramach NATO odegrało także 
polskie lotnictwo morskie, które uczestniczyło 
zarówno w operacjach bojowych jak i ćwicze-
niach międzynarodowych. Wszędzie tam, 
gdzie prowadziły działania nasze fregaty, 
z ich pokładu operował śmigłowiec pokładowy 
Kaman SH-2G Super Seasprite. Każdego 
roku w ćwiczeniach można było spotkać nasze 
śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych 
Mi-14PŁ oraz samoloty patrolowe „Bryza” 
i śmigłowce ratownicze. 

19 lat w NATO
W tym roku, 12 marca, minęło już 19 lat 

naszego członkostwa w sojuszu północno-
atlantyckim. Patrząc na nasze doświadczenia 
w NATO, zdobyte przez te lata, można stwier-
dzić, że rozpoczynamy tworzenie nowej histo-
rii morskiej innych państw. Tak jak kiedyś 
marynarze starych członków NATO wprowa-
dzali nas w tajniki sojuszniczego rzemiosła, 
tak teraz polska Marynarka Wojenna czyni to 
wobec nowych członków sojuszu. Miało to 
miejsce chociażby w ubiegłym roku, kiedy to 
ćwiczyliśmy z siłami morskimi Czarnogóry – 
szkoląc jej marynarzy tuż przed tym, jak pań-
stwo to stało się pełnoprawnym członkiem 
Paktu Północnoatlantyckiego. 

Teraz najważniejsze, aby wiedza zdobyta 
przez oficerów, podoficerów i marynarzy 
z: okrętów, lotnictwa morskiego, dowództw 
i sztabów była odpowiednio wykorzystana. 
Przez 19 lat w NATO wzięliśmy udział 
w kilkuset ćwiczeniach międzynarodowych – 
na Bałtyku, w Cieśninach Bałtyckich, na 
Morzu Północnym, Atlantyku, Morzu Śród-
ziemnym i Morzu Czarnym. Wspólnie z okrę-
tami innych państw NATO tworzyliśmy 
atmosferę bezpieczeństwa na morskich 
szlakach komunikacyjnych i na kluczowych 
akwenach, z których korzystają gospodarki 
morskie wielu państw, w tym Polska. 

Polska Marynarka Wojenna nie tylko 
uczestniczyła w wielu ćwiczeniach, ale także 
je organizowała. Bazy morskie w Gdyni 
i Świnoujściu stały się portami, z których 
operowały jednostki kilkudziesięciu bander 
państw NATO i „Partnerstwa dla Pokoju”. 
Polscy marynarze uczestniczyli i uczestniczą 
w ćwiczeniach sztabów oraz w pracach grup 
roboczych. Przedstawiciele Marynarki Wojen-
nej służyli i służą w najważniejszych dowódz-
twach paktu. Obecnie jesteśmy wiarygodnym 
partnerem i sojusznikiem w NATO. 

kmdr ppor. Piotr Adamczak
com.rzecznik@ron.mil.pl
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ćwiczenia NATO w 2013 roku – pod krypto-
nimem „Steadfast Jazz”. Kmdr Mariusz 
Kościelski ze sztabem, w którym większość 
stanowili polscy oficerowie, wykonywał swoje 
zadania z pokładu holenderskiej fregaty 
HNLMS „De Ruyter”. Działania na morzu 
prowadziło kilkanaście okrętów, reprezen-
tujących bandery ośmiu państw sojuszu, wśród 
nich: włoski niszczyciel ITS „Caio Duilio”, 
polska fregata ORP „Gen. T. Kościuszko” 
i jednostki Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciw-
minowej NATO Grupa 1. Głównym zadaniem 
niszczyciela, fregat rakietowych oraz lotnictwa 
morskiego była osłona szlaków żeglugowych 

1 – Śmigłowiec zwalczania okrętów 
podwodnych Mi-14PŁ.

2 – Fregata rakietowa ORP „Gen. K. 
Pułaski”. Okręt ten, obok udziału 

w licznych ćwiczeniach 
międzynarodowych pod egidą sojuszu, 

dwukrotnie wziął udział w operacji 
„Active Endeavour” i prowadził działania 

w ramach zespołu SNMG1.

3 – Okręt podwodny ORP „Bielik”, 
powracający z misji w ramach NATO. 
Jednostka ta trzykrotnie wzięła udział 

w operacji antyterrorystycznej na Morzu 
Śródziemnym, pod kryptonimem 

„Active Endeavour”
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Po 13 latach służby pod biało-czerwoną banderą – a wcześniej pod banderą norweską –
okręt podwodny ORP „Kondor”, w grudniu ubiegłego roku, przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
Symbole jego intensywnej działalności w ramach Dywizjonu Okrętów Podwodnych – bandera 
oraz proporzec – zostały przekazane Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Bandery okrętów kończących służbę 
trafiają do zbiorów gdyńskiego 
Muzeum Marynarki Wojennej, od 
wielu lat. W głównej auli muzeum, 

27 marca, odbyła się uroczystość przekazania 
bandery oraz proporca ORP „Kondor” – okrętu 
podwodnego typu Kobben. W wydarzeniu 
uczestniczyli: byli dowódcy ORP „Kondor” – 
kmdr por. Tomasz Krasoń i kmdr ppor. Marek 
Walder oraz członkowie załogi okrętu. Gościem 
specjalnym muzeum był kmdr Sławomir 
Wiśniewski, dowódca Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych, . 

Nie kryjąc dużego wzruszenia, byli dowódcy 
„Kondora” przekazali banderę i proporzec na 
ręce dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej 
Tomasza Miegonia. W trakcie krótkich prze-
mówień, wspominali zadanie sprowadzenia 
okrętu do Polski oraz inne wyzwania, które 
stanęły przed jednostką oraz jej załogą. 

Mam nadzieję, że zarówno bandera jak 
i proporzec będą przypominały dokonania 
wszystkich członków załogi – dowódców 
i marynarzy – służących na ORP „Kondor” – 
powiedział kmdr por. Tomasz Krasoń, pierwszy 
polski dowódca „Kondora”.

Bandera jest czymś bardzo ważnym dla 
okrętu i należy jej się szacunek – podkreślił 
dobitnie dyrektor Muzeum Marynarki Wojen-
nej Tomasz Miegoń. To znak przynależności 
państwowej, przynależności do sił zbrojnych, 
ale oznacza też, że pokład jednostki jest częścią 
terytorium Rzeczpospolitej – dodał.

Z kolei Aleksander Gosk – wicedyrektor 
Muzeum Marynarki Wojennej – powiedział, że 
przekazanie bandery jest szczególnie ważną 
uroczystością. Dołączając do bander w naszych 
zbiorach, ORP „Kondor” dołącza symbolicz-
nie do panteonu polskich okrętów i staje się 
częścią historii polskiej Marynarki Wojennej.

Po oficjalnej uroczystości, goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek oraz mieli możliwość 
obejrzenia wystawy fotograficznej, poświęconej 
historii Dywizjonu Okrętów Podwodnych. 

Weteran mórz
ORP „Kondor” został zbudowany w nie-

mieckiej stoczni Nordseewerke w 1964 roku, 
na zamówienie Królewskiej Marynarki Wojen-
nej Norwegii, gdzie przez wiele lat służył jako 
HNoMS „Kunna”. Jednostka stała się częścią 
polskich sił morskich 20 października 2004 roku. 
Tego dnia, w bazie morskiej w Bergen, na 
okręcie po raz pierwszy podniesiono biało-
-czerwoną banderę. 

Chrzest ORP „Kondor” odbył się 27 listopada 
2004 roku w Porcie Wojennym Gdynia. 
Matką chrzestną została prof. dr hab. Danuta 
Hübner, ówczesna polska komisarz Unii 
Europejskiej. 

Służba ORP „Kondor” była wyjątkowo 
intensywna. Od października 2008 roku do 
marca 2009 roku okręt uczestniczył w opera- FO
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Wspólne zdjęcie ostatniej załogi 
ORP „Kondor” z dyrektorem Muzeum 

Marynarki Wojennej Tomaszem 
Miegoniem. Proporzec MW oraz 

banderę trzymają – kmdr por. Tomasz 
Krasoń, kmdr Sławomir Wiśniewski 

oraz kmdr ppor. Marek Walder

B A N D E R A  O R P  „ K O N D O R ”  W  M U Z E U M  M W

CZĘŚĆ 1

Ostatnia misja załogi „Kondora”
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W zbiorach Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni znajdują się 

162 bandery z okrętów, statków 
i jachtów. Pierwszą w zbiorach 

placówki była bandera z niszczyciela 
ORP „Błyskawica”, z okresu 

II wojny światowej, przekazana 
w 1955 roku. Kolejnym, cennym 

nabytkiem muzeum są – przekazanie 
przez komandora Bolesława 

Romanowskiego w 1956 roku – 
bandery z okrętów podwodnych: 

OORP „Dzik”, „Sokół” i „Jastrząb”. 
Muzeum posiada również bandery 

z innych, ważnych dla historii 
polskich sił morskich jednostek, 

takich jak: OORP „Kujawiak”, 
„Krakowiak” i „Gryf”. 

B A N D E R A  O R P  „ K O N D O R ”  W  M U Z E U M  M W

Pięciotomowa antologia „Burza nad 
Morzem Śródziemnym”, autorstwa 
prof. Macieja Franza z Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu, jest poświę-
cona trochę zapomnianemu w Polsce teatrowi 
działań podczas II wojny światowej. Udowad-
nia, że włoska flota była dla aliantów groźnym 
przeciwnikiem. Oficjalne jej wodowanie, to 
symboliczne podsumowanie ponad piętnastu 
lat pracy nad publikacjami. 

Kolejna publikacja – „I wojna światowa na 
morzach w opiniach polskich teoretyków 
i praktyków” – jest opracowaniem źródłowym. 
Powstała we współpracy z dr. Mariuszem 
Kardasem z AMW w Gdyni. Pozwala zapoznać 

się z opiniami przedwojennych ekspertów 
morskiego pola walki. Zawiera, między innymi, 
analizy wybranych kampanii morskich Wielkiej 
Wojny. Ciekawym i cennym fragmentem 
książki są zapiski z archiwum Ligi Morskiej 
i Kolonialnej z lat 30. ubiegłego wieku – prze-
chowywane w Iwano-Frankiwsku, czyli przed-
wojennym Stanisławowie. 

W trakcie spotkania, autorzy podzielili się 
z gośćmi doświadczeniami związanymi z pracą 
w archiwach na Wschodzie – zapewniając, że 
wiele cennych zapisków wciąż czeka na od-
krycie i opracowanie. 

Wodowanie publikacji morskich
W auli Muzeum MW, 10 kwietnia, pasjonaci historii spotkali się na 
wodowaniu antologii „Burza nad Morzem Śródziemnym” prof. Macieja 
Franza oraz napisanego z dr. Mariuszem Kardasem dzieła – „I wojna 
światowa na morzach w opiniach polskich teoretyków i praktyków”.

cji antyterrorystycznej „Active Endeavour”, 
pod egidą NATO na Morzu Śródziemnym.  
Przez ponad pół roku ORP „Kondor” patrolo-
wał wyznaczone akweny. 

Było to najcięższe zadanie dla okrętu i dla 
załogi – wspomina kmdr ppor. Marek Walder.  
„Kondor” prowadził podwodny dozór akwe-
nów, skryte rozpoznanie oraz identyfikację 
jednostek nawodnych.

ORP „Kondor” uczestniczył również 
w międzynarodowych ćwiczeniach „Loyal 
Mariner” i „Brilliant Mariner” oraz 
w manewrach Sił Odpowiedzi NATO. Cztero-
krotnie wziął udział w ćwiczeniach „Baltops”. 
W 2005 roku reprezentował Polskę, w irlandz-
kim Londonderry, na obchodach 60. rocznicy 
zwycięstwa w Bitwie o Atlantyk.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Teraz tak często 
słyszane westchnienia 
o morzu polskim trzeba 

realizować i zadośćuczynić 
potrzebom tego morza. 

Jak na lądzie dla 
utrwalenia porządku, 
obrony prawa, granic 

i honoru państwa 
powinniśmy mieć armię 

tak i na morzu 
marynarkę wojenną.

Adam Mohuczy, 
Toruń 1922 r. 
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W ciągu roku Józef Unrug awan-
sował dwukrotnie, otrzymując 
stopień podpułkownika marynar-
ki (do 1922 roku flota używała 

stopni wojsk lądowych). W latach 1920-1922 
pełnił obowiązki szefa sztabu Dowództwa 
Wybrzeża Morskiego, a w listopadzie 
1922 roku zatwierdzono go na stano-
wisko szefa sztabu Dowództwa Floty. 

Kreował nowy porządek za wiedzą 
kmdr. Jerzego Świrskiego (ówczesnego 
dowódcy Floty), któremu całkowicie 
się podporządkował. W ten sposób ich 
kariery złączyły się nierozerwalnie, aż 
do wybuchu II wojny światowej.  
Mimo silnych charakterów obu ofice-
rów – ich współpraca przebiegała bez-
konfliktowo i sprawnie. Jerzy Świrski 
wysoko oceniał jego kwalifikacje: 
Wybitny, nadaje się na wszystkie naj-
ważniejsze stanowiska w marynarce 
wojennej.

Mecenas Bałtyku
Józef Unrug dobrze rozumiał inten-

cje dowódcy Floty – skupił więc swoje 
wysiłki na szkoleniu kadry i marynarzy, 
wdrażaniu dyscypliny oraz nauczaniu 
tradycji. Zaangażował się również  
w promocje polskiego morza i kultury 
morskiej – uważał, że należy przeko-
nać społeczeństwo do tego, że dostęp 
do Bałtyku otwiera przed Rzecz- 
pospolitą wielkie możliwości rozwoju. 

Praca nasza nad Bałtykiem – pisał 
w 1930 roku – jest na wskroś pokojowa. 

wiarę – w sposób niespotykany w historii – 
przelać w swoich podwładnych i udowodnił, 
że naród polski rozumie potrzebę posiadania 
własnego morza – tak po śmierci wspominano 
Józefa Unruga na łamach czasopisma Stowarzy-
szenia Marynarki Wojennej „Nasze Sygnały”.

Surowy strateg
Przeciwstawiał się koncepcjom mocar-

stwowym, które wcześniej były rozwijane 
przez wiceadm. Kazimierza Porębskiego,  
a następnie przez Jerzego Świrskiego. Uważał, 
że siły powinny być adekwatne do teatru 
działań oraz do planów operacyjnych ich użycia. 
Już w połowie lat 20. ubiegłego wieku przed-
stawił realną analizę perspektywy działań 
obronnych floty na Wybrzeżu. Zdawał sobie 
sprawę z możliwości operacyjnych – w wypadku 

poświęcone planom działania polskich sił 
morskich na wypadek wojny z Niemcami lub 
Związkiem Radzieckim. 

Autorzy wskazywali, że bez realnej pomocy 
sojuszników na morzu, flota wojenna ulegnie 
szybkiemu zniszczeniu. Ponadto, widzieli 
możliwość ocalenia najwartościowszych jed-
nostek, wycofując je wcześniej z Bałtyku. 
Okręty podwodne miały działać do wyczer-
pania zapasów amunicji i paliwa, a następnie 
podjąć próbę przedarcia się do sojuszniczej 
Francji lub wejść do portu jednego z państw 
neutralnych. Zasadnicze założenia planu 
Świrskiego i Unruga nie zmieniły się do  
wybuchu wojny.

Pod koniec 1933 roku prezydent Rzecz- 
pospolitej Polskiej Ignacy Mościcki nadał  
Józefowi Unrugowi stopień kontradmirała.
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Kariera Józefa Unruga nabrała tempa. Po objęciu stanowiska szefa sztabu  
w Dowództwie Wybrzeża Morskiego w Pucku, a następnie w Dowództwie Floty,  

jego talenty dowódcze i organizacyjne mogły się w pełni rozwinąć.

Przywódca polskich marynarzy

Nie żądamy niczego więcej jak tylko to, by 
nas zostawiono w spokoju, abyśmy bez prze-
szkód mogli przekształcić ten pusty jeszcze 
niedawno skrawek piaszczystego brzegu na 
źródło zdrowia i bogactwa dla naszego narodu.

W 1923 roku odszedł z floty. Na skutek 
konfliktów w Kierownictwie MW, na własną 
prośbę przebywał na emeryturze, zarządzając 
majątkiem ziemskim w Sielcu pod Żninem. 
Dwa lata później, prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Stanisław Wojciechowski przywrócił 
go do czynnej służby, powierzając stanowisko 
dowódcy Floty w Gdyni. 

Po przyjęciu – w 1925 roku – obowiązków 
dowódcy Floty, uczestniczył intensywnie  
w życiu Gdyni oraz polskiego Wybrzeża.  
Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji publicz-
nych, w tym członka Rady Administracyjnej 

Przedsiębiorstwa Państwowego „Żegluga 
Polska”. Z ramienia armatora wchodził  
w skład specjalnej komisji, opracowującej 
program rozwoju żeglugi morskiej w Polsce.

Był on jednym z pierwszych, który nie tylko 
wierzył w ideę polskiego morza, ale umiał tę 

ataku ówczesnego Związku Radzieckiego, 
proponował ograniczenie działalności floty 
do zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych 
z Francją, co wydawało się możliwe do  
zrealizowania. Jednocześnie wykluczał dzia-
łania ofensywne polskiej Marynarki Wojen-

nej i pesymistycznie oceniał jej szanse 
w konfrontacji w Niemcami. Analiza 
Józefa Unruga była szczera i bolesna: 
szybkie wycofanie do Lipawy – portu 
neutralnego – lub samozatopienie jed-
nostek w porcie, a następnie podjęcie 
walki przez spieszone załogi na wzgó-
rzach otaczających Gdynię – wówczas 
jeszcze w planach nie brano pod uwagę 
Półwyspu Helskiego. 

Realistyczna analiza możliwości 
polskiej floty w wypadku konfliktu  
z Niemcami jest godna odnotowania, 
tym bardziej, że Józef Unrug dokonał 
surowej oceny w pierwszych miesiącach 
sprawowania funkcji dowódcy Floty. 
Mimo krytycznych opinii, Jerzy Świrski 
cenił go za odważne wyrażanie po- 
glądów, nawet jeśli nie zawsze były 
zgodne z jego własnym stanowiskiem. 
Warto nadmienić, że kierownictwo 
Marynarki Wojennej bardzo liczyło się 
ze zdaniem Józefa Unruga, także po 
jego odejściu ze służby w 1923 roku. 

Samowystarczalność
W 1927 roku nowy dowódca Floty – 

na polecenie Józefa Piłsudskiego –  
z kmdr. Jerzym Świrskim, szefem  
Kierownictwa MW, opracował studium 

NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2018 29     

B A N D E R A

29     29     

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych 
gen. Edward Rydz-Śmigły (na pierwszym 

planie) przed frontem szwadronu 
2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 

Widoczni także: kontradm. Jerzy Świrski 
(w środku, na pierwszym planie), 

kadm. Józef Unrug (idzie za 
kadm. Świrskim) i płk Roman 

Abraham (za gen. Rydzem-Śmigłym). 
Gdynia, 29.06.1935 r. 

Przed defiladą z okazji Święta Morza 
w 1935 r. Widoczni na zdjęciu: 

gen. Edward Rydz-Śmigły (w środku, 
na pierwszym planie), kadm. Jerzy 
Świrski (na prawo od gen. Edwarda 
Rydza-Śmigłego), biskup chełmiński 
Stanisław Okoniewski (drugi z lewej,
na pierwszym planie), dowódca Floty 

kadm. Józef Unrug (na prawo, 
za biskupem Okoniewskim), 

gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (w głębi 
z prawej), komisarz generalny RP 

w Wolnym Mieście Gdańsk Kazimierz 
Papée (na lewo, za biskupem 

Okoniewskim), komisarz Rządu RP 
w Gdyni Stefan Franciszek Sokół 

(drugi z lewej, w cylindrze)

B A N D E R A

W lipcu 1937 roku Józef Unrug przed-
stawił szefowi Kierownictwa MW koniecz-
ność posiadania nowoczesnej stoczni – uważał, 
że flota powinna dysponować odpowiednim 
zapleczem w kraju i nie pozostawać na łasce 
zagranicznych lub prywatnych placówek. 

Żadna flota nie może istnieć bez własnego 
zakładu wykonującego remonty. Taki zakład 
nie może należeć do czynników obcych, musi 
on być całkowicie i bez ograniczeń w dyspozy-
cji dowództwa marynarki wojennej i być 
kierowany przez jej personel – twierdził Józef 
Unrug. Z uwagi na swoje zadanie i charakter 
pracy taki zakład nie może być przedsiębior-

stwem dochodowym i już z tej przyczyny 
musi być utrzymywany przez marynarkę.

Żywo interesował się pracami w Warsztatach 
Portowych MW w Gdyni, gdzie był niemal 
codziennym gościem. Dążył do ich rozbudowy, 

by polska flota miała możliwość budowania 
własnych okrętów oraz – przede wszystkim – 
remontowania jednostek już posiadanych. 
Dzięki działaniom Józefa Unruga powstał 
pierwszy dok pływający, a później rozpoczęto 

Przedstawiciele władz na ORP „Mazur”: prezydent RP Ignacy Mościcki 
(w środku, na pierwszym planie), biskup chełmiński Stanisław Okoniewski

 (drugi z prawej), wojewoda pomorski Władysław Raczkiewicz (z kapeluszem w ręku), 
kadm. Józef Unrug (pierwszy z lewej) i adiutant prezydenta RP 

kpt. mar. pil. Stefan Kryński (drugi z lewej) 

budowę poławiaczy min (tzw. „ptaszków”) – 
czyli okrętów Dywizjonu Minowców, którym 
nadawano nazwy ptaków. Wybuch II wojny 
światowej przerwał przygotowania stoczni do 
budowy niszczycieli typu Grom oraz okrętów 
podwodnych typu Orzeł.

W sierpniu 1939 roku, kontradm. Józef 
Unrug przeniósł Dowództwo Floty na Hel. 
Po ogłoszeniu mobilizacji, został dowódcą 
Obrony Wybrzeża, bezpośrednio podlegając 
Naczelnemu Wodzowi marszałkowi Polski 
Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu. Miał świa-
domość spoczywającej na nim odpowiedzial-
ności. Był mocno związany z Wybrzeżem – 
na jego oczach rosła Gdynia, port, flota 
wojenna i handlowa. Był zdecydowany bronić 
tej części Polski – powierzonej mu przez 
Naczelnego Wodza – „do ostateczności”.

kmdr ppor. Robert Biernaczyk
cszmw.rzecznik@ron.mil.pl
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Wiosną 1925 roku sformowano, 
w ramach jednostki, dwa nowe 
pododdziały – Pluton Foto-
grafii Lotniczej i Pluton Łącz-

ności. Wtedy także dopuszczono do lotów, 
wyremontowane w Centralnych Warsztatach 
Lotniczych w Warszawie, łodzie latające  
Nieuport Macchi M-9. 

21 sierpnia 1924 roku wydarzył się tragicz-
ny wypadek lotniczy. Podczas lotu, na  
wysokości Oksywia, zapalił się silnik wodno-
samolotu Lübeck Travemünde F-4 (nr 7), pilo-
towanego przez chor. mar. pil. Andrzeja  
Zubrzyckiego. Samolot – po nieudanym  
wodowaniu – spłonął, a ciężko poparzony  
pilot utonął w morzu. 

Rozbudowa i modernizacja
Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego
Następna partia wodnosamolotów, zamó-

wionych we Francji, przybyła do Pucka na po-
kładzie transportowca ORP „Wilia”, w latach 
1926-1927. Dywizjon otrzymał 6 szkolno- 

wsparcie z powietrza. W 1926 roku utworzono 
I Eskadrę Morską Obserwacyjną (bliskiego 
wywiadu) i II Eskadrę Morską Obserwacyjną 
(dalekiego wywiadu). Eskadry osiągnęły go-
towość bojową 1 lipca 1926 roku.

Rozbudowa jednostki trwała nadal –  
w 1928 roku posiadała: Morską Eskadrę  
Wielosilnikową, Morską Eskadrę Obserwacyjną, 
Sekcję Ćwiczeń, Morski Park Lotniczy,  
Drużynę Dowódcy, Oddział Portowy, Sekcję 
Radiolotniczą i Sekcję Foto. W 1930 roku  
istniały: I Eskadra Liniowa „Wiking” (na  
samolotach Latham 43 HB3 malowano godło 
eskadry w kształcie głowy potwora morskiego), 
II Eskadra Liniowa „Rugia” (na samolotach 
LeO H-13B i LeO H-135B3 malowano godło 
eskadry w kształcie posągu Światowida), 
Eskadra Szkolna (na samolotach Schreck 
FBA-17 HE2 i HMT2 malowano godło eskadry 
w kształcie znaku zapytania), Odział Portowy, 
Stacja Meteorologiczna i Kwatermistrzostwo. 
Jednostka używała też 3 samoloty lądowe – 
Hanriot HD-14E2, Hanriot H-28S i Morane 
Saulnier MS-35AR/EP2. 

Nowy szef Departamentu IV Żeglugi Powietrznej gen. bryg. Włodzimierz Ostoja-Zagórski,  
w 1924 roku, zakupił sprzęt- latający we Francji. Pierwsze dostawy nowoczesnych 
wodnosamolotów dotarły do Pucka w listopadzie 1924 roku, na pokładzie transportowca  
ORP „Warta”. Były to cztery łodzie latające Liore Olivier H-13B (LeO H-13B), przeznaczone  
do bliskiego rozpoznania. Zmontowano je w marcu 1925 roku, pod nadzorem pilota  
fabrycznego Lucien Bourdin'a. On też je oblatał i przeszkolił polskich pilotów.  
Na rozkaz dowódcy jednostki, powtórnie oblatał je ppor. mar. pil. Adolf Stempkowski. 

Lotnictwo morskie w latach 1924-1932

 Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

-łącznikowych łodzi latających Schreck FBA-
-17HE2, 10 łącznikowych amfibii Schreck 
FBA-17HMT2 i 2 cywilne amfibie tego typu 
(które otrzymały nazwy „L.O.P.P.” i „Lubliniak”), 
8 patrolowo-bombowych łodzi latających  
Latham 43 HB3 oraz 4 szkolno-rozpoznawcze 
łodzie latające CAMS-30E, a także 7 wywia-
dowczych łodzi latających LeO H-135 B3. 
Samoloty te oblatywali: por. mar. pil. Eugeniusz 
Podolski, ppor. mar. pil. Adolf Stempkowski, 
kpt. mar. pil. Bolesław Filanowicz, bosm. pil. 
Franciszek Wardaliński i bosm. pil. Henryk 
Wiechciński. Zmodernizowano też urządze-
nia bazy, budując specjalny dźwig do podno-
szenia wodnosamolotów, który umożliwiał 
bezkolizyjne manewrowanie samolotem  
w kole o promieniu 30 metrów.

Morski Dywizjon Lotniczy zaczął odzyski-
wać swój typowo morski charakter, realizując 
podstawowe zadania na rzecz floty. Należały 
do nich: dalekie i bliskie rozpoznanie, wyszu-
kiwanie w morzu własnych okrętów, nawiązy-
wanie i utrzymywanie z nimi łączności radiowej, 
wykrywanie okrętów podwodnych oraz 

Część 3
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W maju 1928 roku z dywizjonu wydzielo-
no niewielki pododdział lotniczy (pluton) 
i skierowano go do Pińska na Polesiu. 

Lotnicy morscy
nad Piną
Ponieważ do działania w specyficznych 

warunkach Polesia odpowiedni sprzęt latający 
posiadał jedynie MDLot, jednostkę obciążono 
obowiązkiem zorganizowania plutonu rzecz-
nego. Do tej roli najlepiej nadawały się lekkie 
amfibie Schreck FBA-17 HMT2. 

Latem 1926 roku z Pucka na Polesie wysłano 
3 amfibie tego typu z obsługą, tworząc pluton 
wodnopłatowców pod dowództwem por. pil. Jana 
Neumanna. W związku z pomyślnymi próbami, 
w następnym roku ponownie skierowano do 
Pińska 6 amfibii. Kiedy i te manewry dowiodły 
przydatności samolotów w składzie Flotylli 
Pińskiej, 10 maja 1928 roku sformowano 
Rzeczny Pluton Lotniczy (RPL) pod dowódz-
twem por. pil. obs. Ludwika Feliksa Baczyń-
skiego, z przydziałem do Pińska. Odtąd stałym 
miejscem pobytu RPL był port wojenny 
w Pińsku (w 1928 roku RPL liczył 3 amfibie 
o numerach 52, 54 i 58 oraz 24 oficerów, pod-
oficerów i szeregowców). 

Samoloty bazowały w hangarze, którego 
budowę ukończono w 1932 roku, ale jednostka 
posiadała też polowy hangar namiotowy 
(tzw. „Namiot Wolskiego”). 

Zadaniem RPL było prowadzenie bliskiego 
rozpoznania sieci rzecznej Polesia, korygowanie 
ognia artylerii okrętowej oraz – teoretyczne – 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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ok. 10-12 oficerów, podoficerów i marynarzy 
wypływała na lotnisko polowe koło Mostów 
Wolańskich, gdzie rozbijano hangar, po czym 
z Pińska przylatywały 1 lub 2 Schrecki. 

Zaopatrzenie sprzętowe i kadrowe RPL 
otrzymywał z dywizjonu puckiego. Liczba 
amfibii RPL utrzymywała się na poziomie 
2-4 sztuk. Zdarzały się wypadki rozbicia 
Schrecków – m.in. 14 czerwca 1929 roku 

w porcie wojennym w Pińsku rozbito Schrecka 
FBA-17HMT2 (nr 57), po czym go skasowano.

Wiosną 1930 roku ppor. obs. Karol Białowąs 
został nowym dowódcą Rzecznego Plutonu 
Lotniczego. Zastąpił go – wiosną następnego 
roku – por. obs. Władysław Dawidek.

Latem 1930 roku, na Polesiu próbowano 
zastosować samoloty z podwoziem kołowym. 
W tym celu z 4. Pułku Lotniczego w Toruniu 
skierowano do Pińska 2 maszyny PWS-5T2 
(nr 2 i 3) z 43. Eskadry Towarzyszącej. Jed-
nak podmokłe podłoże Polesia spowodowało, 
że tego typu samoloty nie miały zastosowania 
nad „Pińskim Morzem”. Dowiodło tego wy-
darzenie z 22 lipca 1930 roku, gdy PWS-5T2 
(nr 3) ugrzązł w błocie podczas lądowania 
w Stachowie nad Prypecią. Z tej pułapki przez 
kilka godzin wyciągało go kilkudziesięciu 
marynarzy. Po krótkim pobycie, oba bazujące 
przy Mostach Wolańskich PWS-5T2 odleciały 
z powrotem do Torunia. 

Mimo że loty nad Polesiem tradycyjnie 
kończono z nastaniem późnej jesieni, zimą 
1932/1933 roku przeprowadzono próby startów 
z pokrytej lodem Piny. W miejsce kół monto-
wano płozy, a do silnika wlewano mieszankę 
rycynową. Podczas tych lotów głównym 
niebezpieczeństwem były przeręble, w których 
piloci kilkakrotnie łamali płozy. Prekursorami 
tego rodzaju lotów byli: bosman pil. Jan Jeż, 
plut. pil. Stanisław Witas i sierż. pil. Witold 
Miller.

W 1932 roku Rzeczny Pluton Lotniczy 
otrzymał – w ramach wymiany sprzętu latają-

NA ZDJĘCIACH:
1. CAMS-30E na gdyńskiej plaży;

2. Lotnik morski w tradycyjnym ubiorze 
ze spadochronem siedzeniowym;

3. Marynarze przetaczający Lathama 43 
HB3 na wózku transportowym. 

cego – samolot Lublin R-XIII bis/hydro 
(nr 701) na pływakach. Był on krótko w wy-
posażeniu Rzecznego Plutonu Lotniczego, 
gdyż nie nadawał się do służby w kapryśnych, 
poleskich warunkach. Latem 1932 roku rozbił 
go – o zanurzone w wodzie bale drewna – 
sierż. pil. Witold Miller.

wspieranie z powietrza oddziałów walczących 
na lądzie. Do tych zadań doskonale nadawały 
się amfibie – posiadające płytkie zanurzenie –  
mimo braku uzbrojenia. Praca RPL rozpoczy-
nała się wiosną, z ogłoszeniem tzw. kampanii 
czynnej flotylli. Wtedy to – jak wspomina 
bosman uzbr. Bernard Hanuszewski – 
Na krypę pomocniczą ładowano „Namiot 
Wolskiego”, paliwo, części zamienne i grupa 
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W lipcu 2015 roku Marynarka 
Wojenna Włoch zamówiła 
w stoczni Fincantieri wielo-
zadaniowy okręt desantowy-dok/ 

śmigłowcowiec klasy LHD nowej generacji. 
Ma on mieć długość około 200 m, wyporność 

normalną 20 tys. ton i osiągać prędkość maksy-
malną około 25 węzłów. Napęd zostanie 
zbudowany w układzie CODOG (Combined 
Diesel or Gas Turbine) i będzie się składać, 
między innymi, z dwóch brytyjskich turbin 
gazowych Rolls-Royce MT30 oraz dwóch 
silników wysokoprężnych. 

Powierzchnia pokładu lotniczego oraz 
pomieszczeń użytkowych okrętu wyniesie 
niebagatelne 4500 m2, do których dostęp 
będzie możliwy dzięki rufowym, bocznym 

i wewnętrznym rampom oraz windom. Stała 
załoga ma się składać z około 300 osób, ale 
miejsca ma wystarczyć do bezproblemowego 
transportu nawet 700 żołnierzy desantu.

Renesans okrętów 
lotniczych
Wizytówką Marina Militare są lekkie lot-

niskowce. Włoska MW należy do wąskiej, 
światowej elity dysponującej wyspecjalizowa-
nymi okrętami lotniczymi (nie tylko hybrydami 
pokroju jednostek klasy LHD). Niemniej jednak, 
aż do lat 80. XX wieku Włochy nie dyspono-
wały takimi okrętami. Dopiero w 1979 roku 
rozpoczęto projektowanie prawdziwego lot-
niskowca. Miała to być jednostka przystosowana 
do operowania maszynami kategorii V/STOL 
(pionowego startu i lądowania). W marcu 

Wieloletni program modernizacji włoskich sił morskich – za około 5,4 miliarda euro – przewiduje 
zbudowanie okrętu wsparcia logistycznego „Vulcano” (A5335) oraz sześciu okrętów patrolowych 
(z opcją zamówienia dodatkowych czterech takich jednostek). Obecnie budowany śmigłowcowiec 
klasy LHD wejdzie do linii najwcześniej w 2022 roku. Zatem wydaje się, że eksploatowane jednostki 
typu San Giorgio jeszcze przez długie lata pozostaną w służbie i będą modernizowane w oparciu 
o najnowsze dostępne technologie. Choć włoskie okręty desantowe-doki ostatecznie
nie stały się przebojem eksportowym, to zrobiły duże wrażenie na wielu ekspertach.

Najnowszy włoski lekki lotniskowiec 
„Cavour” nie dysponuje jeszcze stałą 

grupą powietrzną. Na zdjęciu – myśliwiec 
wielozadaniowy AV-8B Harrier II (wkrótce 

zastąpią go nowoczesne F-35B) oraz 
śmigłowiec AW-101 w wersji ZOP

CZĘŚĆ 2

Nowe oblicze Marina Militare
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1981 roku w stoczni Fincantieri – Cantieri 
Navali Italiani w Genui położono stępkę pod 
lotniskowiec „Giuseppe Garibaldi” (C551). 
Co ciekawe, we Włoszech okręt jest klasyfi-
kowany także jako krążownik lotniczy (Incro-
ciatore Portaeromobili) – m.in. z uwagi na bardzo 
silne uzbrojenie, zarówno obronne (rakiety 
i armaty plot., a nawet wyrzutnie torped ZOP) 
jak i ofensywne (rakiety przeciwokrętowe 
MBDA Teseo/Otomat Mk-2). Ponieważ zaist-
niała wówczas potrzeba szkolenia specjalistycz-
nego załogi oraz pilotów samolotów i śmigłow-
ców, które miały stacjonować na lotniskowcu, 
jednostka osiągnęła pełną gotowość bojową 
dopiero w 1989 roku. Z miejsca stała się okrętem 
flagowym Marina Militare. W październiku 
2002 roku „Giuseppe Garibaldi” wziął aktyw-
ny udział w działaniach zjednoczonych sił 
morskich w Zatoce Perskiej. Obecnie, mimo 
że jest uważany za jednostkę przestarzałą 
i zbyt małą (maksymalnie 14 tys. ton) do peł-
nienia swojej roli, nadal należy do najważniej-
szych okrętów włoskich sił morskich.

Niezwykle udana eksploatacja „Giuseppe 
Garibaldi” zachęciła Włochów do zbudowania 
kolejnego lotniskowca, tym razem znacznie 
większego, bo 27100-tonowego (aczkolwiek 
wciąż klasyfikowanego jako „lekki”). Oficjalne 
zamówienie złożono w listopadzie 2000 roku, 
a budowę pierwszych elementów okrętu (począt-

Próby morskie „Cavour” rozpoczęły się 
w grudniu 2006 roku i trwały nieprzerwanie 
przez kolejne dwa lata. Pełną gotowość bojową 
lotniskowiec osiągnął 10 czerwca 2009 roku 
i dopiero wówczas został przyjęty do służby 
w Marina Militare, przejmując od „Giuseppe 
Garibaldi” funkcję okrętu flagowego. 

Do dziś okręt nie dysponuje stałą grupą 
powietrzną, aczkolwiek docelowo ma ona liczyć 
30 statków powietrznych (samolotów wielo-
zadaniowych F-35B oraz śmigłowców AW101, 
NH90 lub SH-3). Lotniskowiec dysponuje także 
pokaźnym uzbrojeniem obronnym. Tworzy je 
system SAAM/IT (obejmujący 32 wyrzutnie 
VLS dla rakiet przeciwlotniczych Aster 15) 
oraz zdublowany system AEM Dardo-F (kieru-

jący ogniem dwóch uniwersalnych armat mor-
skich kal. 76 mm OTO Melara „Super Rapid” 
i trzech armat KBA kal. 25 mm OTO Melara/
Oerlikon). Ponadto, jednostka dysponuje roz-
budowanym systemem walki radioelektronicz-
nej i przeciwtorpedowym.

B A N D E R A

kowo mającego nosić nazwę „Andrea Doria”, 
jednak wkrótce przemianowanego na „Cavour”) 
rozpoczęto w stoczni Riva Trigoso w Sestri 
Levante 17 lipca 2001 roku. W związku z roz-
miarami nowego lotniskowca, jego konstruk-
cję powierzono jednocześnie dwóm stoczniom: 

Riva Trigoso i Muggiano w La Spezia. Sekcję 
śródokręcia z częścią rufową uroczyście zwodo-
wano 20 lipca 2004 roku – w obecności 
prezydenta Włoch Carlo Azeglio Ciampiego – 
a następnie przeholowano do stoczni Muggiano, 
gdzie połączono ją z powstającym tam dziobem. 

Podstawę sił podwodnych Marine Militare 
stanowią 4 niemieckie okręty podwodne 
typu mod. 212A (Todaro), zbudowane na 

licencji przez stocznię Fincantieri.

Dwie najważniejsze i zarazem 
najbardziej zaawansowane technicznie 

klasy okrętów Marine Militare – 
wielozadaniowa fregata rakietowa „Carlo 

Bergamini” F-587 (typu Bergamini) – 
w konfiguracji z początku 2018 roku 
i duży niszczyciel rakietowy obrony 
powietrznej „Andrea Doria” D-553 

(typu Orizzonte)
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Przysłowiowymi końmi roboczymi Marina 
Militare są fregaty rakietowe typu FREMM 
(Bergamini). Na zdjęciu jedna z nich 
w wersji ZOP – „Carlo Margottini” (F-592). 
Obecnie Włosi eksploatują 8 fregat, w tym 
4 ZOP i 4 wielozadaniowe. W budowie 
znajdują się 2 kolejne, według nieco 
zmodyfikowanego projektu

Francja zamówiła aż 17 jednostek (ostatecz-
nie 9, z czego jedną sprzedano Egiptowi), 
a jeden okręt trafił także do Maroka. Fregaty 
dla Francji i Maroka buduje koncern DCNS 
(obecnie Naval Group), a dla Włoch – Oriz-
zonte Sistemi Navali – joint venture.

Pierwsza jednostka („Carlo Bergamini” 
F590) rozpoczęła służbę w Marine Militare 
29 maja 2013 roku. Do tej pory powstało 
sześć fregat (2 wielozadaniowe i 4 ZOP), 
a kolejne dwie znajdują się w zaawansowanym 
stadium budowy. Są to stosunkowo duże, bo 
ok. 7000-tonowe jednostki, uzbrojone (w zależ-
ności od wersji) w wielokomorowe wyrzutnie 
pocisków przeciwlotniczych Aster 15/30, 4-8 rakiet 
przeciwokrętowych MBDA Teseo/Otomat 
Mk-2/A, uniwersalną armatę morską 127 mm 
(5”) OTO Melara i/lub armatę kal. 76,2 mm 
(3”), dwie armaty KBA kal. 25 mm OTO 
Melara/Oerlikon, dwa zestawy SITEP MASS 
CS-424 i wyrzutnie torped kal. 324 mm. 
Ponadto, na pokładzie mogą stacjonować dwa 
śmigłowce SH90A w wersji ZOP.

Docelowo, fregaty rakietowe typu FREMM 
mają zastąpić starzejące się małe fregaty 

typu Maestrale (najstarsze jednostki już wy-
cofano ze służby) oraz dwa zmodernizowane 
niszczyciele typu Durand de la Penne. Obok 
niszczycieli typu Orizzonte są przysłowiowymi 
„końmi roboczymi” Marina Militare. Ostatnia 
para fregat typu FREMM będzie dysponowała 
rozszerzonymi możliwościami – mają otrzy-
mać pionowe wyrzutnie A70 Sylver (przezna-
czone do pocisków manewrujących) oraz rakiet 
Aster 15 Block 2, a także nowe wyposażenie 
radioelektroniczne. Ponadto, jednostki mają 
zostać wpięte do systemu obrony przeciw-
balistycznej BMD (Ballistic Missile Defence).

Słabość sił podwodnych
Na tle potężnej i nowoczesnej floty nawod-

nej, siły podwodne Włoch (COMFORSUB) 
prezentują się stosunkowo słabo, a na dodatek 
obecnie przechodzą wyjątkowo burzliwy 
okres. Z jednej strony z linii są wycofywane 

niezbyt udane jednostki typu Sauro, z drugiej – 
ich zastępowanie nowoczesnymi okrętami 
przebiega bardzo powoli i z problemami. 

W latach 2006-2017 wprowadzono do linii 
4 nowoczesne okręty podwodne z napędem 
niezależnym od powietrza atmosferycznego 
(AIP – Air Independent Propulsion System) 
typu Todaro. Pod względem konstrukcyjnym, 
są to lekko zmodyfikowane niemieckie jed-
nostki typu 212A, budowane na licencji przez 
włoską stocznię Fincantieri. Wypierają po 
1509 ton (1830 ton w położeniu podwodnym), 
mają długość 55,9 metrów, szerokość 7 metrów 
i wysokość 12 metrów. Pod wodą osiągają 
prędkość powyżej 20 węzłów (z użyciem 
napędu AIP – do 8 węzłów). Ich załogę tworzy 
zaledwie 27 osób. Uzbrojenie okrętu składa 
się z 6 wyrzutni torped kal. 533 mm do torped 
Whitehead A184 Mod. 3 i/lub min morskich. 

Mimo że są to jedne z najnowocześniej-
szych konwencjonalnych okrętów podwod-
nych na świecie, ich liczba jest zbyt mała, by 
w pełni realizować postawione im zadania. 

Między innymi z tego powodu Włosi zdecy-
dowali się zachować w służbie cztery ostatnie 
jednostki typu Sauro i – dodatkowo – poddać 
je modernizacji. 

Potęga Morza Śródziemnego
Chociaż wycofano ze służby wiele star-

szych okrętów, włoska marynarka wojenna 
stale zyskuje na potencjale, a to za sprawą 
logicznego i konsekwentnego wprowadzania 
do linii coraz nowocześniejszych jednostek 
morskich, samolotów i śmigłowców. Marina 
Militare stanowi obecnie najpoważniejszą siłę 
w basenie Morza Śródziemnego. Oprócz 
okrętów stricte uderzeniowych oraz wsparcia 
(m.in. licznych okrętów patrolowych typu 
Cassiopea, Comandanti i Sirio), dysponuje 

szerokim zapleczem logistycznym (w tym 
dużymi jednostkami: zaopatrzeniowcem „Etna” 
i trzema tankowcami floty typu Stromboli) 
oraz szkoleniowym (z legendarnym żaglow-
cem „Amerigo Vespucci” na czele), a także 
rozbudowaną infrastrukturą stoczniową. Włoskie 
siły specjalne należą do ścisłej elity światowej. 
Nie zaniedbano także sił trałowo-minowych, 
które liczą obecnie 10 niszczycieli min, zgru-
powanych wokół typów Gaeta i Lerici. 

Działania Marynarki Wojennej Włoch są 
wspierane przez nowoczesne lotnictwo 
(Aeronautica Militare), w tym myśliwce wielo-
zadaniowe Panavia Tornado i Eurofighter 
Typhoon oraz najnowsze F-35 Lighting II, 
śmigłowce różnych typów i przeznaczenia (w tym 
WRE, SAR i ZOP), a także maszyny bez-
pilotowe MQ-1 Predator i MQ-9 Reaper.

Za zaopatrzenie okrętów 
w morzu odpowiada duża jednostka 

zaopatrzeniowa „Etna” A-5326 
(na zdjęciu) oraz trzy tankowce floty 

typu Stromboli
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Marina Militare dysponuje okrętami 
patrolowymi (na zdjęciu „Comandante 

Foscari” P-493), w pełni przystosowanymi 
do współdziałania z siłami specjalnymi

Włoska tarcza
Kwintesencją sił morskich Włoch są nowo-

czesne niszczyciele i fregaty rakietowe. Dwa 
udane niszczyciele przeciwlotnicze typu Oriz-
zonte są – paradoksalnie – owocem fiaska pro-
jektu europejskiej fregaty NFR-90. Wówczas 
Francja, Wielka Brytania i Włochy uzgodniły 

wymagania, jakie ma spełniać nowa jednostka. 
Głównym zadaniem okrętów miała być obrona 
przeciwlotnicza. Z czasem, z projektu wyco-
fała się Wielka Brytania (preferująca wyłącz-
nie amerykańskie rozwiązania, w tym m.in. 
komory rakietowe VLS Mk-41), jednak prace 
kontynuowano. W praktyce niszczyciele typu 
Orizzonte okazały się drogie i skomplikowane 
w budowie. Z tego powodu zarówno Francja 

jak i Włochy zamówiły jedynie po dwie jednost-
ki, swoje moce przerobowe kierując w stronę 
nieco tańszych fregat rakietowych.

„Andrea Doria” (D553) i bliźniaczy „Caio 
Duilio” (D554) oficjalnie weszły do linii w la-
tach 2007-2009, z miejsca stając się najpotęż-
niejszymi jednostkami Marina Militare. 

skanowaniem fazowym EMPAR oraz trój-
współrzędnym radarem obserwacji powietrz-
nej i nawodnej dalekiego zasięgu BAE/Thales 
S1850M. Uzbrojenie również robi wrażenie. 
Składa się z: 48-komorowego systemu wy-
rzutni wertykalnych A50 Sylver do rakiet plot. 
Aster 15/30, ośmiu rakiet przeciwokrętowych 

MBDA Teseo/Otomat Mk-2/A, trzech 
uniwersalnych armat kal. 76,2 mm (3”) 
OTO Melara „Super Rapid”, dwóch 
armat KBA kal. 25 mm OTO Melara/
Oerlikon, dwóch stabilizowanych ze-
stawów akustycznej obrony bezpo-
średniej SITEP MASS CS-424 
i dwóch wyrzutni torped kal. 324 mm 
do torped akustycznych MU90 Impact. 
Na pokładzie rufowym może stacjo-
nować duży śmigłowiec AW-101 lub 
SH90A (w wersji ZOP).

Uzupełnieniem nowoczesnych nisz-
czycieli są wielozadaniowe fregaty 
rakietowe typu FREMM (Frégates 
européennes multi-missions), klasyfi-
kowane we Włoszech jako typ Berga-
mini. Stanowią serię jednostek, nad 
którymi prace są prowadzone wspól-
nie, przez Francję i Włochy. Okręty 
przystosowano do zwalczania celów 
powietrznych, nawodnych, lądowych 
oraz okrętów podwodnych. Marina 
Militare złożyła zapotrzebowanie na 

10 fregat, w tym 4 wyspecjalizowane w ZOP 
(posiadają m.in. sonar holowany CAPTAS, 
dodatkowe torpedy oraz przeciwokrętowe po-
ciski MILAS) i 6 wielozadaniowych. Ponadto 

Te niemal 8000-tonowe okręty są (dosłownie) 
„naszpikowane” najnowocześniejszymi syste-
mami radioelektronicznymi. Dysponują m.in. 
europejskim wielofunkcyjnym radarem ze 

Do niedawna podstawą 
lotnictwa pokładowego 
Marina Militare były 
wielozadaniowe samoloty 
pionowego startu i lądowania 
AV-8B Harrier II. Wraz 
z budową nowego 
lotniskowca, Włochy 
postanowiły wyposażyć 
siły powietrzne w amerykańskie 
F-35B Lighting II. Dostawa 
pierwszych myśliwców miała 
miejsce na początku tego 
roku. Kolejne będą już 
konstruowane we Włoszech, 
gdzie powstanie blisko 
109 maszyn, w dwóch 
wariantach (A i B). Większość 
z nich, 90 egzemplarzy, trafi 
do Aeronautica Militare oraz 
Marina Militare (odpowiednio 
po 60 F-35A oraz 30 F-35B), 
a pozostałe do Holandii



36     NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2018

W O J N A  N A  P A C Y F I K U

FO
T.

 N
AT

IO
N

AL
 A

RC
H

IV
ES

, A
RC

H
IW

UM
 K

AI
JŌ

 J
IE

IT
AI

; R
YS

. S
ŁA

W
O

M
IR

 J
. L

IP
IE

CK
I

Wówczas jedyną realną siłą 
US Navy w regionie Guadal-
canal był zespół operacyjny 
Task Force 16, pod dowódz-

twem kontradmirała Thomasa C. Kinkaid’a. 
Jego trzon składał się z prowizorycznie poła-
tanego, po bitwie pod Santa Cruz (stoczonej 
26 października 1942 roku), lotniskowca 
USS „Enterprise” (CV-6) oraz dwóch okrę-
tów liniowych USS „Washington” (BB-56) 
i USS „South Dakota” (BB-57), należących 
do 6. Dywizjonu Pancerników pod dowódz-
twem kontradmirała Willisa A. Lee. Oba 
pancerniki miały odłączyć się od lotniskowca 
i – jako samodzielny zespół „Task Force 64” – 
wziąć udział w akcji przeciw siłom nawod-
nym Cesarskiej Floty na wodach Guadalcanal. 
Decyzja ta spotkała się z ostrym oporem 
większości oficerów, w tym sztabu samego 
wiceadmirała W. Halsey’a. Użycie tak 

ważnych strategicznie, potężnych okrętów 
na zamkniętych wodach „Cieśniny Żelazne 
Dno” (Ironbottom Sound) koło Guadalcanal, 
wymknęło się wszelkim zasadom taktycznego 
wykorzystania okrętów liniowych – a wręcz 
graniczyło z szaleństwem. Wiceadmirał Halsey 
pozostał jednak nieugięty w swej – de facto – 
desperackiej decyzji.

Marsz ku bitwie
Zarówno kontradmirał W. A. Lee jak 

i wiceadmirał N. Kondō niewiele wiedzieli 
o swoim przeciwniku. Co prawda japońskie roz-
poznanie powietrzne meldowało o zauważeniu 
6 amerykańskich okrętów, jednak pojawił się 

poważny problem z ich klasyfikacją. Dwie 
największe jednostki zostały błędnie zidenty-
fikowane, jako „krążowniki ciężkie nowego 
typu”. Błąd w klasyfikacji był spowodowany 
m.in. niezwykle nowoczesnymi sylwetkami 
amerykańskich pancerników, w niczym nie 
przypominających klasycznych okrętów linio-
wych, do jakich przyzwyczaili się japońscy 
marynarze i lotnicy. W rezultacie, japoński 
wiceadmirał Kondō był przekonany, że – 
w najgorszym wypadku – będzie miał do 
czynienia z dwoma krążownikami i czterema 
niszczycielami, a z takim przeciwnikiem po-
winny sobie poradzić – jego zdaniem (zdecydo-
wanie nazbyt optymistycznym) – siły lekkie. 

Głównodowodzący Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii (Teikoku Kaigun) admirał Isoroku 
Yamamoto wydał – 13 listopada 1942 roku – rozkaz ponownego zbombardowania amerykańskiego 
lotniska Henderson Field. Zadanie miał wykonać utworzony naprędce (po pierwszej bitwie pod 
Guadalcanal) zespół wiceadmirała Nobutake Kondō, którego trzon stanowił pancernik „Kirishima”. 
W jego skład wchodziły również dwa krążowniki ciężkie „Atago” (okręt flagowy) i „Takao”. Ponadto – 
jeszcze przed świtem 14 listopada – sformowano kolejny zespół (osłonowy), składający się 
z dwóch starszych krążowników lekkich „Nagara” i „Sendai” oraz 9 niszczycieli.

Zmodernizowany japoński krążownik 
ciężki „Atago” (typu Takao) – okręt flagowy 

wiceadmirała Nobutake Kondō

CZĘŚĆ 2

Druga bitwa pod Guadalcanal

Nocne starcie pancerników
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natychmiast przekazano na pokład flagowego 
krążownika ciężkiego „Atago” i doręczono 
wiceadmirałowi Kondō. Ten – nadal sądząc, 
że ma do czynienia z dwoma zespołami okrę-
tów US Navy – wysłał na północ (w ślad za 
niszczycielem „Ayanami”) grupę niszczycieli 
kontradmirała Susumu Kimury, z misją okrą-
żenia wyspy Savo i zajścia potencjalnego 
przeciwnika „od tyłu”. W praktyce,  znacząco 
osłabił grupę bojową pancernika „Kirishima”.

Tymczasem, nad akwenem zapadły całko-
wite ciemności, a na dodatek przez Ironbottom 
Sound przeszedł gwałtowny szkwał deszczo-
wy i pozbawieni radarów Japończycy utracili 
kontakt z nieprzyjacielem. Dopiero 5 minut 
po północy z niszczyciela „Uranami” ponow-
nie dostrzeżono dwie zwaliste sylwetki 
dużych okrętów, po raz kolejny zidentyfiko-
wanych jako „krążowniki ciężkie nowego 
typu”. Siły lekkie natychmiast otrzymały rozkaz 
zaatakowania i zniszczenia nieprzyjaciela. 
Niejako w odpowiedzi, grobową ciszą nocną 
wstrząsnął niewyobrażalny huk, a zaledwie 
kilka sekund później wokół japońskich nisz-
czycieli „Shikinami” i „Uranami” wzniosły 
się wielometrowe gejzery wodne, spowodo-
wane upadkiem 1225-kilogramowych poci-
sków APC – kalibru 406 mm – pierwszej 
salwy z USS „Washington” i USS „South 
Dakota”. W obu wypadkach od razu uzyskano 
nakrycie – domniemane krążowniki okazały 
się pancernikami!

Japończycy – absolutnie zaskoczeni, zarów-
no napotkaniem tak potężnego przeciwnika 
jak również celnością ognia Amerykanów –
nie mieli najmniejszego zamiaru szukać 
laurów w nierównym boju. 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

B A N D E R A

Japoński dowódca zaczął więc rozpatrywać 
możliwość starcia z aż dwoma niezależnymi 
zespołami okrętów amerykańskich. W związku 
z tym rozkazał siłom lekkim – dowodzonym 
przez kontradmirała Shintaro Hashimoto – 
wysunąć się przed siły główne i rozpocząć 
patrol. Około godziny 23.15, gdy zespół 

które – po raz kolejny – błędnie sklasyfikowano 
jako krążowniki ciężkie. Hashimoto odłączył 
od swojego zespołu niszczyciel „Ayanami”,
z misją patrolowania północnej części wyspy 
Savo – w obawie przed pojawieniem się kolej-
nych sił nieprzyjaciela. Meldunek o kontakcie – 
wkrótce uzupełniony o cztery niszczyciele – 

znajdował się dziesięć mil morskich na 
północny-wschód od wyspy Savo, z flagowego 
krążownika lekkiego „Sendai” – w oddali – zauwa-
żono dwie szare, masywne sylwetki okrętów, 

Jeszcze mniej o swoim adwersarzu wiedział 
dowódca amerykański. Po przeanalizowaniu 
wszystkich kontaktów z rozpoznania oraz 
meldunków z okrętu podwodnego USS „Flying 
Fish” (SS-229) oraz samolotów operujących 
z lotniska Henderson Field i lotniskowca 
USS „Enterprise” (CV-6), amerykanie doszli 
do absurdalnego wniosku, że siły osłonowe 
transportowców japońskich mogą się składać 
nawet z: 3 pancerników, 8-10 krążowników 
i 12 niszczycieli (sic!). Wiadomości te nie 
złamały jednak bojowego ducha amerykań-
skiego kontradmirała Lee, który bardzo liczył 
na przewagę techniczną, gwarantowaną przez 
nowoczesne okręty liniowe USS „Washington” 
(BB-56) i USS „South Dakota” (BB-57). 
W związku z tym, „Task Force 64” kon-
sekwentnie podążał w kierunku zachod-
niego wybrzeża Guadalcanal. Po zapadnięciu 
zmroku, amerykańskie jednostki znalazły się 
na północ od wyspy Savo i – kierując się na 
południowy wschód – zaczęły ją okrążać, tak 
by zająć jak najbardziej dogodną pozycję 
w cieśninie Ironbottom Sound.

Pierwsze starcie
Od chwili zapadnięcia zmroku sytuacja po 

stronie japońskiej zaczęła się komplikować. 
Przed godziną 21.30, do wiceadmirała Kondō 
dotarła wiadomość o wykryciu 6 kolejnych 
jednostek w odległości 50 mil morskich na za-
chód od grupy bojowej pancernika „Kirishima”. 

PANCERNIK USS „MASSACHUSETTS” (BB-59) TYPU SOUTH DAKOTA W 1945 ROKU
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: wyporność bojowa – 47057 t; długość –207,51 m; szerokość – 33 m; 

zanurzenie – 11,1 m; moc napędu – 96980 kW (130000 SHP); prędkość – 27 węzłów; pancerz o łącznej masie 14953 t; 
artyleria – 9 x 406 mm, 20 x 127 mm, 72 x 40 mm, 41 x 20 mm; system kierowania ogniem – zintegrowany system GFCS Mark 38 
(w składzie: 3 główne dalocelowniki, 4 dalocelowniki uniwersalne, 18 dalocelowników przeciwlotniczych, 8 komputerów analogowych 

Mk-8 i Mk-1A, 28 radarów artyleryjskich); pozostałe urządzenia radioelektroniczne – 2 radary obserwacji powietrznej i nawodnej, 
3 radary obserwacji nawodnej, systemy WRE (EW/ECM)/RDF/IFF/TBS; załoga 2354 osób (w tym 114 oficerów)

Dowódca Task Force 16 
kontradmirał Thomas C. Kinkaid, 

sfotografowany na swoim flagowym 
lotniskowcu USS „Enterprise” (CV-6)
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swoich marynarzy (być może o nie najlepszej 
reputacji, jak na ówczesne czasy przystało) do 
zwycięstwa, przeistaczającego się w piracką 
biesiadę przy beczkach wina, aż do symbo-
licznego położenia swego życia pod szpun-
tem, by „nie dźwignąć furt oczu o świcie”. 

W wierszu zaakcentowano takie wartości 
jak pomyślne wiatry oraz rodzina – bez sprzy-

mierzenia z którymi wszel-
kie nasze marynarskie 
batalie mogą zakończyć 
się fiaskiem. 

Pierwszoplanową rolę 
odgrywa jednak posągowa 
osoba komandora-dowódcy, 
umownego „tyrana” – pod-
parta załogą okrętu, zróż-
nicowaną mentalnie. 

Załoga owego okrętu 
żaglowego, scementowana 
nietuzinkową osobowością 
dowódcy, jest zdolna do 
pokonania wszystkich 
przeciwników i gwałtow-
nych sztormów.

Życzę udanej lektury 
tego specjalnego wiersza – 

poematu (opublikowanego w pełnym for-
macie na 3. stronie okładki „Bandery”), 
którego sposób czytania pozostawiam już 
do odgadnięcia czytelnikom, odradzając 
pośpiech w tej materii.

już tego powiedzieć o stopniach admiralskich, 
pozostających w sferze marzeń – realnej, ale 
(niestety) rzadko osiągalnej.

Wiersz „Wielki Dzień 1000” jest skon-
struowany z 1000 sylab oraz 100 – podkreś-
lających jubileusz – wersów. Każdy wers jest 
napisany 10-zgłoskowcem (w rytmie 4/6), 
a strof (4-wersowych) jest 25. Na początku 
jest on niezwykle odświętny, na wzór wiedeń-
skich premier operowych, bo tak właśnie mogą 

Strofy jubileuszowe 

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

nicę... Cóż każdy z nas uczynił dla naszej 
Marynarki Wojennej? Cóż każdy z nas może 
lub chciałby jeszcze dla niej uczynić? Czy 
tylko stała realizacja codziennych zadań daje 
nam prawo stwierdzenia „jestem wzorowy/ 
robiłem wszystko/zasługuję na wyróżnienia, 
nagrody, medale i awanse”? Na takie 
pytania, każdy musi odpowiedzieć zgodnie 
z własnym sumieniem. 

Jako wieloletni stażem 
oficer starszy, mogę umow-
nie uznać, że – gdy służyłem 
w jednostce liniowej – wy-
szkoliłem wiele roczników 
żołnierzy, a w Akademii 
Marynarki Wojennej – wiele 
roczników podchorążych. 
Nie przejdzie mi jednak 
przez gardło stwierdzenie 
typu: „zrobiłem wszystko, 
co mogłem”, albo – „zrobi-
łem więcej niż inni”. Dla-
tego dziś, na łamach naszej 
„Bandery”, pragnę ofiaro-
wać Marynarce Wojennej 
coś niecodziennego, od-
świętnego i niematerial-
nego – cząstkę mojego serca i solidny kawał 
mojej duszy. 

Obserwując żołnierskie życie i wyjątkowe 
jubileuszowe chwile – przypieczętowane wspa-
niałymi uroczystościami na placach apelo-
wych i skwerach, ale także wystawnymi, 
ekskluzywnymi bankietami w pięknych salach 

Zarówno w życiu jak i w służbie wojskowej przychodzi czas na ważne, kluczowe 
i zwrotne momenty. Chwile takie, których się nie zapomina. Takimi żołnierskimi punktami 
zwrotnymi są: przysięga, promocja na pierwszy stopień oficerski, awanse (szczególnie te 

dojrzalsze), zmiany jednostek lub instytucji w służbie oraz – co kiedyś niestety musi nastąpić – 
pożegnanie z mundurem, a także wszelkie jubileusze. W tym roku roku nadszedł absolutnie 

niezwykły, nie mający dotychczas precedensu, najokazalszy Jubileusz 100-lecia Utworzenia 
Marynarki Wojennej. Wielu z nas, marynarzy, zadaje sobie w związku z tym pewne pytania, budzą 
się refleksje. Jaka jest dziś, po 100 latach od dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, 
nasza flota spod biało-czerwonej bandery? Czy jest tak potężna, spektakularna, jaką chciałoby 
się ją widzieć? Czy jest wystarczająca do zapewnienia bezpieczeństwa naszemu Wybrzeżu? Czy, 

mimo że skromna – to jednak wspaniała? Czy nasze morskie serca biją dzięki niej mocniej? 

Wielki Dzień 1000
9-29 II 2018 r.

Wielu z nas jest żołnierzem, 
ale też człowiekiem. Podczas 
służby, wykonując zadania, 
jesteśmy bardziej żołnierzami 

niż myślicielami, bo sentymenty w rzemiośle 
wojskowym muszą pozostać na dalszych 
pozycjach. Zróbmy jednak dziś wyjątek od 
codziennych, cyklicznych, żołnierskich kon-
kretów. Zastanówmy się, w tę okrągłą rocz-

kmdr por. dr Piotr Górski
szalupa3868@interia.pl

i dostojnych aulach, przy śnieżnobiałych 
obrusach i suto zastawionych stołach – poku-
siłem się o napisanie jubileuszowego, 
odświętnego wiersza dla Marynarki Wojennej. 
Wiersz ma formę graficzną stopnia komandora. 
Zacny ten – okrągły jak jubileusz – stopień, 
który choć wysoki i prestiżowy, a dla wielu 
bardzo odległy, wydaje się jednak być 
w zasięgu ręki każdego oficera. Nie można 

się kojarzyć wspaniałe, marynarskie uroczy-
stości. Często są wystawne, eleganckie, kul-
turalne, piękne i artystyczne – z zachowaniem 
wyszukanej etykiety. Z czasem, wiersz prze-
radza się w baśniową bitwę potraw przy stole, 
która stopniowo – jakby we śnie – przeobraża 
się w starcie dawnych okrętów żaglowych –
z umowną, wiodącą postacią charyzmatycz-
nego dowódcy-komandora, który prowadzi 

NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2018 39     

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

„Błyskawica” gotowa do nowego sezonu

Do akcji ratowniczej weszły zastępy 
Wojskowej Straży Pożarnej, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz studenci  

oksywskiej Akademii Marynarki Wojen-
nej – w roli osób zwiedzających okręt 
i uwięzionych przez pożar. 

Podczas pozoracji przećwiczono nie 
tylko ewakuację zwiedzających, lecz także 
podejmowanie rannych z obiektu – prze-
prowadzanie działania ratownictwa 
medycznego oraz elementów ratownictwa 
wysokościowego. Od przyszłego roku 
planujemy wzbogacić ćwiczenia o element 
ratownictwa wodnego – powiedział 
dowódca okrętu kmdr por. Walter Jarosz. 
Musimy być przygotowani na każdy scena-

riusz – nawet taki, w którym niektóre osoby, 
w panice, wyskoczą za burtę – dodał.

Ewakuacja i udzielanie pierwszej pomocy 
ofiarom przebiegały bardzo sprawnie, a wy-

Agata Tomczak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Załoga Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” – 28 marca – odbyła 
ćwiczebny alarm pożarowy, podczas którego pozorowała pożar 
w jednej z sal wystawowych. Zanim przyjdą zwiedzający, będą gotowi.  

prowadzeni na ląd „turyści” stali w bezpiecz-
nej odległości od okrętu „ogarniętego poża-
rem”. Można było się przekonać, że załoga 
„Błyskawicy” jest w pełni gotowa do sezonu 
wystawienniczego, a zwiedzający mogą czuć 
się całkowicie bezpieczni na jej pokładzie.

Nasza najcenniejsza pamiątka narodowa 
to najstarszy niszczyciel z czasów II wojny 
światowej zachowany na świecie. Jest 
symbolem Gdyni i celem licznych wycie-
czek. W 1987 roku, w 50-lecie służby pod 
polską banderą, ORP „Błyskawica” została 
uhonorowana Złotym Krzyżem Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. Ekspozycja na 
pokładzie okrętu oraz znakomicie przygo-
towana trasa zwiedzania przybliżają warunki 
życia i służby na morzu oraz ukazują najlep-
sze karty historii Marynarki Wojennej.

W „Riwierze” otwarto wystawę prac 
fotograficznych kmdr. ppor. Piotra 

Sudzika, a w sali audiowizualnej muzeum 
odbył się benefis wybitnego marynisty 
kmdr. rez. lek. med. Zbigniewa Jabłońskiego.

Tytuł wystawy fotograficznej, „Nieustanne 
inspiracje”, odnosił się do dwóch najwięk-
szych pasji autora – fotografii i podróżowania. 

Podczas licznych podróży, zarówno prywat-
nych jak i służbowych, dokumentuje on ota-
czającą rzeczywistość, która inspiruje i skłania 
do refleksji.

Z kolei kmdr. rez. lek. med. Zbigniew 
Jabłoński, świętujący półwiecze twórczości, 
został powitany przez szerokie grono miłośni-
ków jego poezji – skupionej na wieloletnich 

przeżyciach związanych z morzem, a także 
z jego ukochaną Gdynią, z którą jest związany 
od 1976 roku. Zebrani goście mieli okazję 
zapoznać się z migawkami filmowymi z prze-
biegu jego służby. W swoim dorobku autor ma 
między innymi osiem tomików poetyckich 
oraz trzy książki pisane prozą.

Artystyczne inspiracje 
Klub MW „Riwiera” oraz gdyńskie Muzeum MW po raz kolejny 
otworzyły swoje podwoje przed twórcami kultury w mundurach.

Agata Tomczak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, w niedzielę 4 marca w Gdyni odbyła się kolejna – 
szósta edycja biegu „Tropem Wilczym”. Jednym z patronów 
wydarzenia było Muzeum Marynarki Wojennej.

Biegali „Tropem Wilczym”

Dyrektor Muzeum Marynarki Wojen-
nej Tomasz Miegoń rozpoczął 
bieg wystrzałem z pistoletu 
startowego. Zawodnicy 

ruszyli z Parku Rady Europy w stronę 
Bulwaru Nadmorskiego, gdzie zawrócili.

Po dotarciu do mety, każdy biegacz 
otrzymał pamiątkowy medal z okolicz-
nościową inskrypcją. Dodatkowo, 
uczestnicy imprezy zostali zaproszeni 
do zwiedzenia ekspozycji plenerowej 
Muzeum Marynarki Wojennej.

Inicjatywa ma na celu uczczenie 
pamięci ludzi, często bardzo młodych, 
którzy nie godzili się na nowy porzą-
dek w Polsce. Byli to nie tylko dawni 
żołnierze AK czy partyzanci – bardzo 
często byli to dezerterzy z oddziałów milicji 
czy wojska ludowego – tłumaczy dyrektor 
Muzeum MW Tomasz Miegoń. Jest to okazja 
do zadumy i chwili refleksji. Zarówno ludzie 
młodzi jak i osoby dorosłe zadają sobie 

pytanie, jak sami postąpiliby, znalazłszy się 
w sytuacji „wyklętych”.

Punktem kulminacyjnym każdego biegu 
„Tropem Wilczym” jest bieg rodzinny na 
dystansie 1963 metrów, symbolizującym rok 
śmierci ostatniego żołnierza „wyklętego” – 
Józefa Franczaka, ps. „Lalek”.

Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie 
żołnierzy powojennego podziemia anty-
komunistycznego w latach 1945-1963 oraz 
popularyzacja wiedzy historycznej wśród 
dorosłych i młodzieży. Impreza ma charakter 
wielopokoleniowy – towarzyszą jej liczne 
atrakcje: terenowe gry rodzinne,  konkursy 
wiedzy, koncerty, rekonstrukcje historyczne, 
wystawy oraz spotkania tematyczne.

Biegi „Tropem Wilczym” odbyły się w ponad 
300 miejscowościach w kraju i za granicą. 

Wzięło w nich udział około 70 tysięcy 
biegaczy. Organizatorem gdyńskiej 
edycji projektu „Tropem Wilczym” 
była Fundacja Wolność i Demokracja.

W historii polskiej Marynarki Wojen-
nej do żołnierzy niezłomnych są zali-
czani, między innymi, oficerowie 
skazani w „procesie komandorów”: 
Stanisław Mieszkowski, Jerzy Stanie-
wicz i Zbigniew Przybyszewski (był 
jednym z patronów tegorocznego biegu) 
oraz poddany stalinowskim repre-
sjom kadm. Adam Mohuczy, którzy 
zapłacili najwyższą żołnierską cenę 
za wierność ojczyźnie. 

Od 2011 roku, każdego 1 marca, w całej 
Polsce jest obchodzony Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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