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Czasopismo dostępne w wewnętrznym 
kolportażu wojskowym

Czasopismo Marynarki Wojennej 

Na okładce: 
Mały okręt rakietowy ORP „Grom” podczas 
strzelania artyleryjskiego – zdj. Piotr Leoniak 

Szanowni Czytelnicy!

W tym roku obchodzimy dwudziestolecie polskiej obecności w Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego, co stanowi dobrą okazję, by podsumować 
dwie dekady służby załóg okrętów Marynarki Wojennej pod flagą NATO.

Świętując 99. rocznicę zaślubin Polski z morzem, podkreśliliśmy znaczenie tego 
przełomowego wydarzenia, które – 10 lutego 1920 roku – symbolicznie przypieczętowało 
obecność odrodzonej (po 123 latach zaborów) Rzeczpospolitej na Bałtyku. 

O nowych wyzwaniach i perspektywach rozwoju największego związku taktycznego 
Marynarki Wojennej opowiada, w rubryce „Zawód marynarz”, dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec. 

W tym numerze żegnamy wyjątkowego człowieka, obrońcę Kępy Oksywskiej we 
wrześniu 1939 roku i gdynianina z wyboru – kpt. mar. w st. spocz. Aleksandra Pawelca.

Artykuł „W elicie sił morskich NATO” przybliża kulisy służby fregaty rakietowej 
ORP „Gen. K. Pułaski” w prestiżowym zespole SNMG-1. 

Polecamy także: interesującą analizę „Początek drogi Polski do NATO”, artykuł 
o polskiej hydrografii morskiej „Od echosondy do mapy” oraz drugą część analizy 
„Deutsche Marine stawia na fregaty”, artykuł „Łowcy okrętów podwodnych”, relację 
z testów przyszłego okrętu patrolowego ORP „Ślązak”, a także kolejny odcinek cyklu 
„Morskie skrzydła Rzeczpospolitej”. 

W artykule „Rejs pod gwiazdami” uchylamy rąbka tajemnicy dawnej i współczesnej 
astronawigacji oraz historii powstania planetarium Akademii Marynarki Wojennej, 
a w „Opowieściach z kubryka” towarzyszymy załodze ORP „Iskra” w pamiętnej 
podróży dookoła świata.  
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BanderaKadra kierownicza Marynarki Wojennej, przedstawiciele 
instytucji wojskowych i cywilnych oraz władze samorządowe 
Gdyni wzięły udział w ceremonii pożegnania z marynarskim 

mundurem – po niemal 40 latach służby wojskowej – kadm. Mirosława 
Mordela, byłego inspektora Marynarki Wojennej i dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego. 

W środę, 30 stycznia kadm. Mirosław Mordel wyszedł w morze na 
pokładzie okrętu podwodnego ORP „Orzeł”, by z jego kiosku 
obserwować morskie szkolenie programowe jednostek 3. Flotylli 
Okrętów. Były inspektor MW przez wiele lat służył na okrętach 
podwodnych – w tym jako dowódca ORP „Dzik”, a następnie 
dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Dowodzony przez niego 
Dywizjon Okrętów Podwodnych wyróżniono dwukrotnie – w 2006 
i 2007 roku – „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP”, za 
szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych.

Po zakończonym rejsie, kadm. Mirosław Mordel z małżonką 
uczestniczył w oficjalnym pożegnaniu z marynarską służbą, które 
odbyło się w Salonie Kaprów Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”, 
w asyście pocztu sztandarowego Marynarki Wojennej. 

W uroczystości wzięli udział m.in.: szef Zarządu Morskiego- 
-zastępca Inspektora MW kadm. Krzysztof Zdonek, dowódca 3. FO 
kmdr Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 8. FOW kmdr Piotr Nieć, 
dowódca BL MW kmdr pil. Jarosław Czerwonko, szef BH MW 
kmdr Andrzej Kowalski oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.
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Pożegnanie z mundurem
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Co w tym roku będzie należało do 
najważniejszych zadań realizowa-

nych przez 3. Flotyllę Okrętów?
Ze względu na różnorodność jednostek 

wojskowych wchodzących w jej skład,  
flotylla wykonuje zadania w wielu obsza-
rach i wymiarach. Oczywiście, do najważ-
niejszych należą te dotyczące utrzymania 
gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz 
szkolenia. Priorytetowe zadanie zaczęli-
śmy realizować z początkiem stycznia, 
włączając fregatę rakietową ORP „Gen. K. 
Pułaski” do Sił Odpowiedzi NATO. 
Jednocześnie, sformowano Polski 
Kontyngent Wojskowy „Pułaski”, 
który wszedł w skład Stałego Zespołu 
Okrętów NATO Grupa 1. Zadania 
na morzu będą realizowane z sojusz-
nikami do końca czerwca. Ważnym 
ćwiczeniem – organizowanym przez 
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił 
Zbrojnych – będzie „Dragon 2019”. 
Siły 3. Flotylli Okrętów wezmą 
udział w kilku ćwiczeniach między-
narodowych, a także zorganizujemy 
własne – np. „Okoń 2019” oraz 
„Ostrobok 2019”, które zrealizuje-
my samodzielnie lub we współpracy 
z innymi rodzajami sił zbrojnych. 
Niedawno został zakończony proces 
wyposażania 2. Dywizjonu Morskiej 
Jednostki Rakietowej. We wrześniu, 
w Norwegii dywizjon ten będzie  
wykonywał strzelanie rakietowe. 
Wykonanie głównego zadania 
ogniowego zawsze jest najlepszym 
sprawdzianem poziomu wyszkole-
nia. W 2016 roku takie zadanie zali-
czył już 1. Dywizjon Morskiej  
Jednostki Rakietowej. Dodatkowo,  
pełnię funkcję dowódcy Garnizonu  
Gdynia, więc i w tym obszarze nie zabrak-
nie zadań oraz wyzwań. W tym roku  
będziemy obchodzić, między innymi, 
20-lecie wstąpienia Polski do Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego oraz  
80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Jeśli jesienią tego roku PGZ Stocznia 
Wojenna S.A. przekaże Marynarce 

Wojennej „Ślązaka”, to ile czasu będzie 
potrzeba, by okręt ten mógł w pełni wy-
konywać zadania, do których został 
przeznaczony?

Trudno dokładnie określić czas, jaki będzie 
potrzebny – od momentu wejścia okrętu do 
służby – do osiągnięcia pełnej gotowości 
do wykonywania zadań, do jakich został 
przeznaczony. Po podniesieniu bandery 
okręt będzie działał w dwóch obszarach. 
Pierwszy i najważniejszy jest związany  
z prowadzeniem intensywnego szkolenia. 
Drugi obszar jest związany z szeroko pojętą 
logistyką, dotyczącą jednostki, i z opraco-
wywaniem dokumentacji okrętowej. Jest to 
bardzo żmudny proces. Obecnie jednostka 

pływa z załogą cywilną i z cywilnym kapi-
tanem. Przepisy nie pozwalają na to, żeby 
przed odbiorem jednostki przez Marynarkę 
Wojenną dowodzili nią żołnierze. Jednak 
nie zmienia to faktu, że przyszła załoga 
„Ślązaka” miała możliwość zaznajomienia 
się ze sprzętem, jaki się znajduje na jednostce. 
Poza tym, przyszła załoga okrętu będzie się 
składała z doświadczonych marynarzy, którzy 
mają za sobą służbę na innych jednostkach. 
Myślę, że będziemy potrzebowali około  
18 miesięcy (oczywiście, są to założenia 
stricte teoretyczne) na to, żeby „Ślązak”  
w pełni mógł realizować swoje zadania. 

2     NR 1/2 | styczeń/luty 2019

Czy wprowadzenie do służby „Śląza-
ka” w znacznym stopniu zwiększy 

potencjał obronny Marynarki Wojennej?
Każda nowa jednostka podnosi potencjał 

bojowy Marynarki Wojennej. Każdy nowy 
okręt to przedłużenie aktywnego działania 
na morzu co najmniej o trzy dekady, po-
nieważ takie są założenia dotyczące czasu 
eksploatacji jednostek Marynarki Wojennej. 
Warto wspomnieć, że na „Ślązaku” są za-
montowane nowe systemy dowodzenia  
i uzbrojenia. Jest to okręt w wersji patrolo-

wej, ale Marynarka Wojenna nie jest 
przeznaczona wyłącznie do działań 
wojennych. Do jej zadań należy rów-
nież zabezpieczenie wszelkiego rodza-
ju operacji morskich w czasie pokoju 
i kryzysu. „Ślązak” mógłby się świet-
nie wpisać w tego typu działania. 

Czy „Ślązak” będzie mógł wy-
konywać zadania poza Bałty-

kiem, w tym na Morzu Norweskim 
i Morzu Północnym?

Konstrukcje podobne do „Ślązaka” 
realizowały różnego rodzaju zadania 
na takich akwenach jak: Morze  
Północne, Morze Śródziemne i Ocean 
Indyjski (w rejonie tzw. rogu Afryki), 
w pełni potwierdzając swoją przydat-
ność do wykonywania misji w tych 
rejonach. 

W jaki sposób będzie można 
zachować ciągłość wyszkole-

nia kadry służącej na okrętach 
podwodnych, zakładając że w naj-
bliższych latach zostaną wycofane 
ze służby okręty podwodne będące 
w wyposażeniu 3. Flotylli Okrętów?

Proces szkolenia załóg okrętów podwod-
nych jest bardzo skomplikowany. Polska nie 
posiada własnego ośrodka pływania pod-
wodnego, ale posiada potencjał w postaci  
dobrze wyszkolonych i doświadczonych 
załóg. Ciągłość szkolenia jest zachowana 
dzięki eksploatacji dwóch okrętów pod-
wodnych typu Kobben i jednego typu Kilo. 
Po wycofaniu ze służby Kobbenów,  
zostanie tylko ORP „Orzeł”, który w pew-
nym stopniu zabezpieczy proces szkolenia  
załóg. Dodatkowo, możemy wspomagać 
proces szkolenia przez wykorzystanie  
symulatora okrętu podwodnego, znajdują-

Z komandorem Mirosławem Jurkowlańcem,
dowódcą 3. Flotylli Okrętów, rozmawia Tomasz Gos.

Różnorodność zadań 
B A N D E R A

Załoga zdała egzamin z wynikiem bardzo 
dobrym. Następnie, okręt uczestniczył 
w ćwiczeniach w trudnych – pod względem 
nawigacyjnym – rejonach Morza Norwe-
skiego i Morza Północnego. Operując 
w ramach Stałego Zespołu Okrętów NATO 
Grupa 1 mamy znakomitą okazję do prezen-
towania polskiej bandery na morzach i oce-
anach oraz poziomu wyszkolenia naszych 
marynarzy, a także zdobywania nowych 
doświadczeń, które częściowo możemy 
zaimplementować w procesie szkolenia 
naszych załóg.

Miał pan okazję uczestniczyć w rej-
sie ORP „Gen. T. Kościuszko”, 

podczas którego sprowadzono prochy 
adm. Józefa Unruga z Francji do Polski.

Dla mnie, jako dowódcy 3. Flotylli 
Okrętów, był to wielki zaszczyt i honor 
uczestniczyć w takim rejsie. Nie obyło się bez 
przygód. Na Morzu Północnym, w drodze do 
Brestu, wpadliśmy w huragan. Było 12 stopni 
w skali Beauforta. Wówczas pomyślałem, 
że admirał Unrug – który był zwolenni-
kiem intensywnego i twardego szkolenia – 
chciał sprawdzić poziom wyszkolenia 
załogi, która miała sprowadzić jego prochy 
do kraju. Po dniu huraganowym, z mojego 
proporczyka dowódcy flotylli zostały 
strzępy. Załoga ORP „Gen. T. Kościuszko” 
oprawiła go w ramkę, a dowódca okrętu 
wręczył mi tę pamiątkę na zbiórce do pod-
niesienia bandery w bazie Marynarki 
Wojennej Francji w Breście. Dzisiaj można 
ją zobaczyć na honorowym miejscu w moim 
gabinecie. Kiedy wyszliśmy z Brestu, do-
pisywała nam piękna – słoneczna pogoda. 
Zdaliśmy trudny egzamin. Admirał floty 
Józef Unrug z małżonką Zofią wrócił do 
Ojczyzny – z polskimi marynarzami, pod 
biało-czerwoną banderą, na polskim okrę-
cie. Spoczął obok swoich podwładnych 
w Kwaterze Pamięci Cmentarza Marynarki 
Wojennej w Gdyni-Oksywiu.
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cego się w Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Jeden ze sposobów zachowania 
ciągłości szkolenia może stanowić uzyskanie 
tzw. zdolności pomostowej – przez pozy-
skanie „gap fillera”, czyli okrętu podwod-
nego od innego państwa, który zabezpieczy 
szkolenie i realizację zadań – do czasu 
pozyskania nowych okrętów podwodnych.

Czy obecnie istnieje w NATO zapo-
trzebowanie na okręty rozpoznania 

radioelektronicznego i czy polskie jed-
nostki tego typu mogą odegrać znaczącą 
rolę w sojuszu północnoatlantyckim?

Po II wojnie światowej rozpoczęła się era 
intensywnego pozyskiwania informacji. 
Do tego typu zadań okręty rozpoznawcze 
nadają się idealnie. To specyficzne okręty, 
które konstrukcją często przypominają jed-
nostki cywilne. Zakończenie „zimnej wojny” 
nie spowodowało braku zapotrzebowania 
na takie jednostki, a wręcz przeciwnie – 
gwałtowny rozwój systemów elektronicznych 
wymusił ich budowę oraz wymianę dotych-
czas eksploatowanych. Niektóre państwa 
europejskie wymieniły lub uzupełniły swoją 
flotę o nowe okręty rozpoznania radioelek-
tronicznego. Najnowszym przykładem może 
być Marynarka Wojenna Szwecji, która 
obecnie eksploatowany okręt rozpoznania 
radioelektronicznego HSwMS „Orion” 
(A201) zamierza zastąpić nową jednostką, 
budowaną w jednej ze stoczni w Polsce. 
Tego typu okręty odgrywają istotną rolę 
w czasie pokoju. Ich przydatność, także 
w siłach NATO, nie budzi żadnej wątpli-
wości. Chciałbym podkreślić, że – jako 
dowódca 3. FO – odpowiadam za wyszkolenie 
załóg i przygotowanie okrętów do wykonywa-
nia zadań, jednak nie planuję misji tych jed-
nostek. Sprawami rozpoznania zajmuje się 
Dowództwo Operacyjne RSZ. 

Na czym polega interoperacyjność 
w ramach narodowego systemu 

obrony i w jaki sposób 3. Flotylla Okrętów 
przygotowuje się do jej osiągnięcia?

Marynarka Wojenna współdziała z siłami 
powietrznymi, wojskami lądowymi i z jed-
nostkami specjalnymi. Wszelkiego rodzaju 
procedury dowodzenia i łączności należy 
ze sobą zgrać i ujednolicić – w taki sposób, 
aby współdziałanie było efektywne. Nie 
ćwiczymy interoperacyjności jedynie w ra-
mach narodowego systemu obrony. Morski 
rodzaj sił zbrojnych odgrywa ogromną rolę 
w sojuszu północnoatlantyckim i – mówiąc 
w pewnej przenośni – musimy pracować 
na jednej częstotliwości z naszymi zachod-
nimi sojusznikami. 

Fregaty typu Oliver Hazard Perry nie 
należą już do najnowszych...

Rzeczywiście, jednostki te mają za sobą 
wiele lat służby, w tym kilkanaście pod 
polską banderą, ale nadal kilka przed sobą. 
Warunkiem dalszej eksploatacji okrętów 
jest sukcesywne i terminowe wykonywanie 
napraw oraz konserwacji. W przyszłości pla-
nowane jest ich zastąpienie jednostkami pozy-
skanymi w ramach programu „Miecznik”. 

Nasza fregata uczestniczy w stałym 
zespole Sił Odpowiedzi NATO. To 

chyba bardzo prestiżowy zespół?
Dla każdej marynarki wojennej udział 

okrętów w stałym zespole Sił Odpowiedzi 
NATO jest pewnego rodzaju nobilitacją. 
Proces przygotowania załogi okrętu do tego, 
by jednostka mogła uczestniczyć w takim 
zespole jest dość żmudny. W zeszłym 
roku jednym z ważniejszych elementów 
tego przygotowania było strzelanie rakietami 
SM-1, realizowane w naszej Marynarce 
Wojennej po raz pierwszy od chwili 
podniesienia polskiej bandery na fregatach 
typu Oliver Hazard Perry. Po wykonaniu 
tego zadania, okręt przeszedł do ośrodka 
szkoleniowego FOST w Anglii, gdzie został 
poddany bardzo wymagającej certyfikacji. 

B A N D E R A

w Kwaterze Pamięci Cmentarza Marynarki 

Komandor MIROSŁAW JURKOWLANIEC rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej w 1985 roku. Po ukończeniu studiów na Wydziale Nawigacji 
i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, na swoje pierwsze stanowisko służbowe trafił do Grupy Okrętów 
Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów. W latach 1990–2002 kolejno obejmował stanowiska: asystent, oficer nawigacyjny, dowódca działu 
nawigacyjnego, zastępca dowódcy okrętu i dowódca ORP „Nawigator”. Pod jego dowództwem okręt zdobył tytuł „Najlepszy Okręt 
w Marynarce Wojennej”. W 2000 roku, w ramach Military Training Assistance Program, ukończył kurs języka angielskiego w Kanadzie. W tym 
samym roku, ukończył studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej. W 2002 roku objął stanowisko dowódcy Grupy Okrętów 
Rozpoznawczych, a od połowy 2007 roku był szefem szkolenia 3. Flotylli Okrętów. W styczniu 2012 roku objął stanowisko szefa Oddziału Oficerów 
Flagowych Szefostwa Szkolenia Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni, a w lutym 2013 roku – zastępcy szefa Zarządu Rozpoznania 
Dowództwa MW. Następnie, w styczniu 2014 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy 6. Ośrodka Radioelektronicznego. W 2016 roku 
ukończył podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Na początku 2017 roku objął stanowisko szefa Zarządu Uzbrojenia 
w Inspektoracie MW Dowództwa Generalnego RSZ. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej – z 14 czerwca 2018 roku – został wyznaczony 
na stanowisko dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Ceremonia objęcia obowiązków dowódcy flotylli odbyła się 3 lipca 2018 roku w Porcie Wojennym 
Gdynia, na Okręcie-Muzeum ORP „Błyskawica”. Jako dowódca Grupy Okrętów Rozpoznawczych, dwukrotnie przygotowywał morską jednostkę 
działań specjalnych „Formoza” do działań na Zatoce Perskiej, w ramach operacji „Iraqi Freedom” i „Enduring Freedom”. Opracował także wymagania 
taktyczno-techniczne, według których został zmodernizowany ORP „Hydrograf”. W czasie służby w 3. Flotylli Okrętów wziął udział w opracowaniu 
i wprowadzeniu do użytku odznaki „Marynarz Jednostek Pływających” oraz w pracach nad nowym „Regulaminem służby na okrętach MW”, a także 
uczestniczył w opracowaniu nowych programów szkolenia załóg okrętów. Pełniąc obowiązki szefa szkolenia 3. Flotylli Okrętów, dwukrotnie kierował 
największymi ćwiczeniami w ratowaniu okrętów podwodnych pk. SMER/MEDEX, organizowanymi przez Marynarkę Wojenną. Jest żonaty i ma 
dwójkę dzieci. Interesuje się marynistyką, historią i łowiectwem. Pełni funkcję prezesa Wojskowego Koła Łowieckiego nr 326 „Łoś” i jest zwolennikiem 
aktywnego trybu spędzania wolnego czasu.
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Inauguracja roku szkoleniowego w 3. FO

Po 10 latach nieobecności, fregata rakietowa 
ORP „Gen. K. Pułaski” wróciła do Sił 

Odpowiedzi NATO. Okręt – z komponentem 
lotniczym (śmigłowcem Kaman SH-2G 
„Super Seasprite”) – dołączył do Stałego 
Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 (SNMG-1) 
w lutym. Na czas trwania misji, powołano 
Polski Kontyngent Wojskowy „Pułaski 2019”. 
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W uroczystej zbiórce – 2 stycznia – wzięły 
udział pododdziały gdyńskiej flotylli, 

a także zaproszeni goście. Podsumowano 
miniony rok oraz przybliżono nowe wyzwania, 
z którymi 3. Flotylla Okrętów będzie musiała 
się zmierzyć w tym roku – w ramach realiza-
cji zobowiązań narodowych i sojuszniczych.

ORP „Gen. K. Pułaski” w Siłach Odpowiedzi NATO
W pożegnaniu okrętu – 29 stycznia – 

uczestniczyli: zastępca Dowódcy Operacyjnego 
RSZ gen. dyw. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel, 
reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ 
gen. bryg. Piotr Żurawski, reprezentujący 
Inspektora MW kmdr Jarosław Skrzyszewski, 
zastępca dowódcy COM-DKM kmdr Andrzej 
Ogrodnik, dowódca 3. FO kmdr Mirosław 
Jurkowlaniec, dowódca BLMW kmdr pil. 
Jarosław Czerwonko, dowódca 43. BLM 
kmdr pil. Cezary Wiatrak, a także przedstawi-
ciele duszpasterstwa wojskowego, zaproszeni 
goście i rodziny marynarzy. 

Życzę wam sukcesów, sprostania wszystkim 
wyzwaniom i zadaniom, które przed wami będą 
stawiane przez najbliższe miesiące. Życzę również, 
abyście wrócili z wysoko powiewająca banderą 
do portu macierzystego i do rodzin, które będą 
was oczekiwały. Życzę wam pomyślnych wia-

Dywizjon Okrętów Podwodnych ma nowego 
dowódcę. Zgodnie z decyzją Ministra 

Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, 
kmdr Leszek Dziadek objął dowodzenie dy-

Wierząc w znaczenie słów: flota jest mieczem 
i tarczą dla każdego kraju, którego interesy 
państwowe i narodowe są związane z morzem – 
niech „ciągłość, cierpliwość i tradycja” zawsze 
pozostaną naszą dewizą – podkreślił dowódca 
3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec. 

Podczas inauguracji roku szkoleniowego, 
na okręcie ratowniczym ORP „Lech” 
kmdr Mirosław Jurkowlaniec podpisał porozu-
mienie z dyrektorem Morskiej Służby Poszuki-
wania i Ratownictwa Maciejem Zawadzkim, 
w sprawie współdziałania 3. FO z MSPiR.

Wśród wyróżnionych – w Klubie 3. FO – 
przez dowódcę flotylli są: podoficer i szerego-
wy roku 2018 – mł. chor. mar. Tomasz Cisek 
i st. mar. Sebastian Borski. 

Rozpoczęciu nowego roku szkoleniowego 
towarzyszyły wykłady inauguracyjne. Referat 

wizjonem – przejmując obowiązki służbowe 
od kmdr. Sławomira Wiśniewskiego, który 
dowodził nim przez ponad osiem lat. 

Ceremonia przekazania obowiązków do-
wódcy DOP odbyła się – 7 stycznia – w Porcie 
Wojennym Gdynia. W uroczystości wziął udział 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław 
Jurkowlaniec, dowódcy jednostek podległych 
3. FO oraz zaproszeni goście.

Kmdr Mirosław Jurkowlaniec podziękował 
kmdr. Sławomirowi Wiśniewskiemu za wzo-
rową, pełną poświęcenia służbę. Gratulując 
kmdr. Leszkowi Dziadkowi, jednocześnie 
życzył mu marynarskiego szczęścia oraz 
sukcesów w dowodzeniu podległą jednostką. 

pt. „Bezpieczeństwo nawigacji okrętów MW. 
Ostatnie przykłady” wygłosił były komendant 
AMW kadm. w st. spocz. dr inż. Czesław 
Dyrcz, zjawisko „tombolo” wyjaśnił kmdr rez. 
prof. dr hab. inż. Cezary Specht, a o udziale 
ORP „Gen. K. Pułaski” w „Trident Juncture” 
oraz strzelaniu rakietowym SM-1 opowie-
dział kmdr ppor. Piotr Jaszczura. 

P E R Y S K O P

trów, stopy wody pod stępką oraz marynar-
skiego szczęścia – powiedział gen. bryg. Piotr 
Żurawski, żegnając załogę fregaty. 

Obecnie w składzie SNMG-1 są jeszcze 
dwa okręty – pełniący rolę okrętu flagowego 
amerykański niszczyciel USS „Gravely” oraz 
niemiecki zbiornikowiec floty FGS „Spessart”. 
Polscy marynarze i lotnicy morscy wrócą do 
kraju w czerwcu. 
Polscy marynarze i lotnicy morscy wrócą do 

Nowy dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych
W imieniu Ministra Obrony Narodowej, 

kmdr Mirosław Jurkowlaniec wręczył nowemu 
dowódcy dywizjonu akt mianowania na kolejny 
stopień wojskowy. Uroczystość zakończyła 
tradycyjna defilada pododdziałów. 

oraz strzelaniu rakietowym SM-1 opowie-
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W Pucku uczczono 99. rocznicę symbolicznych zaślubin z morzem, 
dokonanych 10 lutego 1920 roku przez gen. Józefa Hallera. Odrodzona 
po 123 latach zaborów Rzeczypospolita wróciła wtedy nad Bałtyk. 

Zaślubiny Polski z Bałtykiem

Uroczystość rozpoczęto na puckim 
rynku. Burmistrz miasta Hanna 
Pruchniewska podkreśliła w przemó-

wieniu – To wydarzenie, o którym trzeba 
przypominać. Należycie je czcić i pamiętać. 
Pucczanie pamiętają.

Następnie – w asyście Kompanii Reprezen-
tacyjnej MW i Orkiestry Reprezentacyjnej MW – 
przemaszerowano do kościoła pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła, gdzie zostało odprawione 
nabożeństwo okolicznościowe. Po Mszy 
Świętej, zebrani przeszli do portu rybackiego. 

Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad 
Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa 
Narodowego gen. bryg. Jarosław Kraszewski 
odczytał list okolicznościowy od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 
który podkreślił, że Odrodzenie suwerennej 
Rzeczypospolitej nie było jednorazowym 
aktem. Jeszcze przez lata budowaliśmy zręby 

nowoczesnego, sprawnego państwa oraz wal-
czyliśmy o utwierdzenie jego granic.

W porcie rybackim zaprezentował się 
Zespół Wokalny Klubu 3. FO. Wręczono od-
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odznaczono przewodniczącego Rady Budowy 
Okrętów kmdr. por. rez. Macieja Janiaka, na-
tomiast „Pierścieniem Hallera” wyróżniono 
ks. prałata kmdr. Mariana Próchniaka. Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni zostało uhono-
rowane przez Ligę Morską i Rzeczną krzy-
żem „Pro Mari Nostro”. 

Równo w południe, z pokładu śmigłowca 
Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej 
zrzucono wieniec na wody Zatoki Puckiej. 
Uczestniczące w uroczystości delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów przed pomnikiem gen. Józefa 
Hallera. Orkiestra Reprezentacyjna MW ode-
grała „Hymn do Bałtyku” oraz sygnał „Cisza”. 
W wydarzeniu uczestniczyła, między innymi, 
delegacja 3. Flotylli Okrętów w Gdyni 
z kmdr. Mirosławem Jurkowlańcem na czele.

Dzień wcześniej, 9 lutego, w Muzeum Ziemi 
Puckiej otwarto wystawę „Będziem Ciebie 
Wiernie Strzec...”, przygotowaną przez 
Muzeum Marynarki Wojennej, natomiast 
w puckim ratuszu odbyła się Konferencja Za-
ślubinowa, poświęcona odzyskaniu przez Polskę 
dostępu do morza w 1920 roku. Rocznicę wkro-
czenia na Pomorze, niosącego wolność, 2. Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich uczcili także – 
27 stycznia – mieszkańcy Kościerzyny.

B A N D E R A

Przysięga elewów
Trzymiesięczne szkolenie elewów służby 

przygotowawczej zwieńczyła uroczysta 
przysięga wojskowa. 23 stycznia ochotnicy 
ślubowali wierność Rzeczypospolitej Polskiej 
w Porcie Wojennym Świnoujście oraz przed 
Okręm-Muzeum ORP „Błyskawica” na 
Skwerze Kościuszki w Gdyni. 

Ślubowanie na sztandar Komendy Portu 
Wojennego Gdynia i sztandar 6. Ośrodka Radio-
elektronicznego złożyło 53 elewów. 

W Świnoujściu uroczyste zobowiązanie wo-
bec ojczyzny złożyło blisko 40 elewów, którzy 
ukończyli szkolenie podstawowe w Ośrodku 
Szkolenia Służby Przygotowawczej Komendy 

Portu Wojennego Świnoujście i w 8. Batalionie 
Saperów w Dziwnowie. Jesteśmy w różnym 
wieku i wykonujemy różne zawody. Wiele nas 
różni, jednak łączy nas jedno – miłość do 
ojczyzny i gotowość do obrony jej granic – 
podkreślił mar. elew Miłosz Kokosiński, 
reprezentujący elewów ze Świnoujścia. 
podkreślił mar. elew Miłosz Kokosiński, 

B A N D E R A

znaczenia państwowe oraz „Pierścienie Hallera”, 
nadane przez Ligę Morską i Rzeczną. Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
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Powołanie 3. Flotylli Okrętów było 
związane nie tylko z reorganizacją 
ówczesnej Marynarki Wojennej, ale 
również sił morskich byłego Układu 

Warszawskiego – stacjonujących w rejonie 
Morza Bałtyckiego. Od początku istnienia, 
gdyńska flotylla stanowiła główną siłę ude-
rzeniową polskiej floty wojennej.  

Została utworzona 11 marca 1971 roku, 
w miejsce rozformowanej 1. Brygady Okrętów 
Podwodnych, 3. Brygady Kutrów Torpedowych 
i dowództwa 7. Dywizjonu Niszczycieli. Ten 
nowo powstały (w tamtym czasie) związek 
taktyczny Marynarki Wojennej (dysponujący 
niespełna 900-osobową załogą), dziś jest naj-
bardziej rozpoznawalną formacją polskiej MW. 

W latach 60. ubiegłego wieku siły morskie 
wielu państw rezygnowały z dużych okrętów. 
Było to konsekwencją wojskowo-geograficznej 
charakterystyki Bałtyku, zmian sytuacji między-
narodowej i wprowadzenia do służby (na 
szeroką skalę) małych okrętów rakietowych. 
W skład polskich sił morskich weszły wtedy 
okręty o mniejszej wyporności, lecz o znacznie 
większych możliwościach bojowych. Szczegól-
ny nacisk położono na rozwój okrętów rakie-
towych i podwodnych, które zgrupowano 
w nowo utworzonej 3. Flotylli Okrętów.

Wysłużone jednostki (o niewielkiej wartości 
bojowej) systematycznie wycofywano z linii. 
Po raz ostatni, 19 kwietnia 1973 roku, spusz-
czono banderę na niszczycielu ORP „Grom”. 

W okresie swoistej zmiany pokoleniowej 
(lata 80. ubiegłego wieku), systematycznie 
wycofywano wysłużone jednostki o niewiel-
kiej wartości bojowej. Po 20-letniej służbie pod 
biało-czerwoną banderą spisano ze stanu MW 
okręty podwodne typu Whiskey. W ich miej-
sce wcielono trzy jednostki – największy 
okręt podwodny naszej floty ORP „Orzeł” 
(typu Kilo) oraz dwa okręty podwodne typu 
Foxtrot – ORP „Wilk” i ORP „Dzik”. 

31 stycznia 1986 roku, po raz ostatni 
opuszczono banderę na niszczycielu rakieto-
wym ORP „Warszawa”, a dwa lata później – 
9 stycznia 1988 roku, podniesiono banderę na 
niszczycielu rakietowym typu Kashin Mod. 
W 1983 roku do linii wszedł pierwszy mały 
okręt rakietowy typu Tarantul I. Jednostka 
otrzymała nazwę ORP „Górnik”. Rok później 
do służby wszedł ORP „Hutnik”, a następnie – 
w latach 1988-1989 – ORP „Metalowiec” 
i ORP „Rolnik”. Rozpoczęto wówczas także 
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W latach 1972-73 wycofano ze służby wszyst-
kie kutry torpedowe typu P-6. Rozkazem 
organizacyjnym dowódcy MW (z 14 stycznia 
1974 roku), w ramach 3. Flotylli Okrętów 
utworzono Grupę Okrętów Hydrograficznych. 
Początkowo, w jej skład wchodził jedynie 
ORP „Bałtyk” (proj. B63). Wkrótce dołączyły 
do niego (w latach 1975-1976) ORP „Nawi-
gator” i ORP „Hydrograf” (proj. 863). 

Na przełomie lat 1972-75, do 1. Dywizjonu 
Kutrów Rakietowo-Torpedowych dołączyły 
kolejne dwa małe okręty rakietowe typu OSA-I – 
ORP „Oksywie” i ORP „Dziwnów”) oraz 
cztery kutry torpedowe proj. 664 – OORP: 
„Sprawny”, „Szybki”, „Odważny” i „Odporny”. 
2. Dywizjon Kutrów Rakietowo-Torpedowych 
powiększył się o następne siedem jednostek: 
trzy małe okręty rakietowe typu OSA-I 
(OORP: „Darłowo”, „Świnoujście” i „Włady-
sławowo”) i cztery kutry torpedowe proj. 664 
(OORP: „Bitny”, „Dzielny” i „Dziarski”).

Flotylla z charakterem
Oksywie Dolne – jedna z dzielnic Gdyni, której najbardziej wyrazistym elementem jest 
port wojenny. Tutaj, na okrętach wychowywały się kolejne pokolenia polskich marynarzy. 
Od ponad 48 lat z tym miejscem jest związana 3. Flotylla Okrętów im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego. To największy związek taktyczny Marynarki Wojennej, łączący 
wykonywanie zadań o charakterze narodowym z misjami zagranicznymi.
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wycofywanie z linii małych okrętów rakieto-
wych typu OSA-I (proj. 205).

Na początku lat 90. gdyńska 3. Flotylla 
Okrętów stanęła przed nowymi wyzwaniami 
i przeszła poważne przeobrażenia. Dowódcy 
flotylli została podporządkowana Komenda 
Portu Wojennego Gdynia – największy pod-
oddział gospodarczy w Wojsku Polskim, a także 
Baza Techniczna MW. 

Utworzono 1. Dywizjon Okrętów Rakieto-
wych oraz 2. Dywizjon Okrętów Rakietowych 
(po przemianowaniu, w 1992 roku, dywizjo-
nów kutrów rakietowo-torpedowych). Ich 
przyszłość związano (głównie) z wejściem do 
linii małych okrętów rakietowych proj. 660 – 
ORP „Orkan”, ORP „Piorun” i ORP „Grom”. 
W 1995 roku powstał Dywizjon Okrętów 
Szkolno-Badawczych. W tym samym roku, 
18 kwietnia, okręt szkolny ORP „Iskra” 
wyruszył w rejs dookoła świata. 

Dzięki szybkiemu opanowaniu przez pol-
skich marynarzy procedur NATO, udział 
okrętów MW w międzynarodowych ćwicze-
niach rozpoczął kolejny rozdział w najnowszej 
historii gdyńskiej flotylli. W miejsce starych, 
wysłużonych okrętów do linii weszły dwie 
fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry 
oraz cztery okręty podwodne typu Kobben. 
Okręt podwodny ORP „Orzeł”, zbiornikowiec 
ORP „Bałtyk” oraz dwa okręty ratownicze – 
ORP „Piast” i ORP „Lech” – zaczęły służbę 
w składzie Sił Szybkiego Reagowania NATO. 

Małe okręty rakietowe – ORP „Metalowiec” 
i ORP „Rolnik” – zakończyły służbę w MW. 
Przed 3. Flotyllą Okrętów stanęły nowe 
sojusznicze wyzwania, związane – między 
innymi – z operowaniem fregaty rakietowej 
ORP „Gen. K. Pułaski” w składzie Stałego 
Zespołu Okrętów Sił Odpowiedzi NATO. 

Systematycznie rosło również znaczenie 
Portu Wojennego Gdynia, jako bazy morskiej 
sojuszu północnoatlantyckiego. Przeprowa-
dzono intensywne prace związane z moder-
nizacją infrastruktury portu. 

Po rozwiązaniu 9. Flotylli Obrony Wybrzeża 
(28 grudnia 2006 roku), w skład 3. Flotylli 
Okrętów weszły: korweta ZOP ORP „Kaszub”, 
9. Dywizjon Przeciwlotniczy, 43. Batalion 
Saperów oraz 55. Kompania Chemiczna 
i Punkt Bazowania Hel.

Koniec 2012 roku przyniósł kolejne zmiany 
w strukturze organizacyjnej flotylli. W wyniku 
rozformowania Dowództwa Marynarki Wojen-
nej, 1 listopada 2012 roku w skład 3. Flotylli 
Okrętów weszło 7 jednostek organizacyjnych 
MW: Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficz-
nego MW, Okręt-Muzeum ORP „Błyskawica”, 
Oddział Zabezpieczenia MW, Poligon Kontrolno-
-Pomiarowy MW, Ośrodek Szkolenia Żeglar-
skiego MW, Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW 
oraz Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”. Od 
1 stycznia 2015 roku w składzie flotylli roz-
począł funkcjonowanie najnowszy oddział MW – 
Morska Jednostka Rakietowa. 

Jednostki 3. Flotylli Okrętów uczestniczą 
w różnorodnych ćwiczeniach taktycznych 
i operacyjnych, współdziałając – między 
innymi – z 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża, 
wojskami lądowymi i lotnictwem. Stanowią 
podstawę sił uderzeniowych MW w trakcie 
narodowego ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pod 
kryptonimem „Anakonda” oraz manewrów 
polskich sił morskich. 3. Flotylla Okrętów 
uczestniczy także w najważniejszych ćwicze-
niach międzynarodowych: „Baltops”, „Danex”, 
„Northern Coasts”, „Joint Warrior”, „Cold 
Response”, „Strong Resolve”, „Loyal Mariner”, 
„Brillant Mariner”, „Noble Mariner”, „Baltic 
Sarex” i „Crown Eagle”. Jednostki flotylli  
biorą udział nie tylko w ćwiczeniach, ale rów-
nieżw w faktycznych operacjach bojowych. 
Gdyńska flotylla wydziela swoje okręty do 
prestiżowych Sił Odpowiedzi NATO. Okręty 
podwodne czterokrotnie uczestniczyły (trzy 
razy ORP „Bielik” oraz raz ORP „Kondor”) 
w operacji antyterrorystycznej – prowadzonej 
przez NATO na Morzu Śródziemnym – pod 
kryptonimem „Active Endeavour”. Fregata 
rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” trzykrotnie 
wchodziła w skład elitarnego zespołu fregat 
i niszczycieli sojuszu północnoatlantyckiego – 
SNMG-1 (Standing NATO Maritime Group 
One), a ORP „Gen. T. Kościuszko” uczestni-
czył – w składzie drugiego, bliźniaczego zespołu 
(SNMG-2) – w misji na Morzu Śródziemnym, 
Morzu Czarnym i Morzu Egejskim, której celem 
było zapobieganie aktom nielegalnej imigracji.

Biorąc pod uwagę, że śmigłowce Kaman 
SH-2G Super Seasprite (wchodzące w skład 
Brygady Lotnictwa MW) wykonują zadania 
z pokładu fregat rakietowych typu Oliver 
Hazard Perry, można stwierdzić, że 3. Flotylla 
Okrętów jest jedynym związkiem taktycznym 
Wojska Polskiego, który działa na morzu, na 
lądzie, w powietrzu i pod wodą. 

Blisko trzy 
tysiące marynarzy 

i czternaście 
jednostek – każda 

o różnym charakterze, 
różnych zadaniach 
i różnej specyfice – 

tak dziś wygląda 
najbardziej 

rozpoznawalna 
formacja polskich 

sił morskich. 

Anna Sech
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Wydarzenia te zmusiły NATO do 
podjęcia reform, które uwzględ-
niałyby nowe środowisko bez-
pieczeństwa w Europie. Podjęto 

kroki zmierzające do dopasowania zachodniej 
polityki obronnej oraz struktur sił militarnych 
do nowych warunków środowiska bezpieczeń-
stwa, stosując szerokie podejście do nowych 
wyzwań – uznające kluczowe znaczenie czyn-
ników: politycznych, gospodarczych, społecz-
nych i środowiskowych.

Podczas posiedzenia Komitetu Planowania 
Obrony – 22-23 maja 1990 roku – ministrowie 
obrony państw NATO ocenili wpływ zmian 

determinację w zbudowaniu nowego, pokojowego 
porządku w Europie – opartego na wolności, 
sprawiedliwości i demokracji. Opowiedziano 
się za budową zaufania i za szerokim dialo-

giem z ZSRR oraz pozo-
stałymi krajami Europy 
Wschodniej. Wystosowa-
no zaproszenie do współ-
pracy w duchu wolności, 
demokracji i sprawiedli-
wości – użyto sformuło-
wania, że jest to dłoń 
podana na znak przyjaźni 
i współpracy. Poparto refor-
my polityczne i ekonomicz-
ne w krajach Europy 
Środkowej. Z satysfakcją 
przyjęto postęp osiągnięty 
między Stanami Zjedno-
czonymi i ZSRR podczas 
rokowań START (w zakre-
sie redukcji strategicznej 
broni jądrowej i osiągnię-
cia przejrzystości w tym 
obszarze). 

Proces KBWE pozostał 
ważnym instrumentem współpracy i bezpieczeń-
stwa w Europie. Zobowiązano się do energicz-
nych działań na rzecz szybkiego i pomyślnego 
zakończenia wiedeńskich negocjacji w sprawie 
sił konwencjonalnych. Zaakcentowano, że pro-
ces kontroli zbrojeń musi być energicznie reali-
zowany. W kwestii dwóch państw niemieckich 

P A K T  P Ó Ł N O C N O A T L A N T Y C K I  O D  K U L I S

Dynamika zmian w Europie pod koniec 1989 roku całkowicie zaskoczyła Zachód. Sojusz północnoatlantycki 
nie był przygotowany na upadek systemów komunistycznych w krajach będących pod dominacją ZSRR i rozpad 

dwubiegunowego świata. W Europie Środkowo-Wschodniej nastąpiły rewolucyjne zmiany –  w marcu 1990 r. Litwa 
ogłosiła niepodległość, a Michaił Gorbaczow został zaprzysiężony na pierwszego i jedynego prezydenta ZSRR; 
w maju Łotwa proklamowała niepodległość, Borys Jelcyn został przewodniczącym Rady Najwyższej RFSRR oraz 
odbyło się pierwsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych „czterech mocarstw” i obu państw niemieckich 

(konferencja 2 + 4), które doprowadziło (w październiku 1990 roku) do zjednoczenia Niemiec; w czerwcu Rosja 
ogłosiła deklarację suwerenności, a w lipcu (na spotkaniu kanclerza RFN Helmuta Kohla z Michaiłem 
Gorbaczowem w Stawropolu) zaakceptowano przynależność zjednoczonych Niemiec do NATO. W lipcu 
1991 roku rozwiązano wszystkie struktury Układu Warszawskiego, a w grudniu nastąpił rozpad ZSRR. 
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oczekuje kontynuacji negocjacji, dzięki którym 
siły zbrojne w Europie będą mogły być jeszcze 
bardziej zmniejszone – zgodnie z długotermino-
wymi celami bezpieczeństwa. 

Ministrowie obrony zaznaczyli, że potrzeba 
ustanowienia niezawodnego systemu zbioro-
wego bezpieczeństwa pozostanie niezmieniona, 
dlatego nadal będzie stosowana podstawowa 
zasada zapobiegania wojnie przez odstraszanie 
i obronę. Dostosowując wysiłki obronne do 
potrzeb zmieniającego się świata, zapewniono, 

Początek drogi Polski do NATO

zachodzących w Europie na politykę bezpieczeń-
stwa sojuszu i podkreślili, że charakter wyzwań 
związanych z bezpieczeństwem ulega radykal-
nym zmianom. Rozpoczęto przegląd doktryn, 
koncepcji operacyjnych 
i strategii militarnych soju-
szu. Celem nadal pozosta-
ło utrzymanie stabilnych 
ram do zmian umożliwia-
jących ustanowienie trwa-
łego pokoju w Europie. 
Podkreślono, że NATO 
oczekuje zakończenia jedno-
stronnych redukcji sił 
radzieckich i Układu 
Warszawskiego (zgodnie 
z zapowiedzią), które 
przyczynią się do równo-
wagi sił w Europie, 
a wdrożenie „Traktatu 
o konwencjonalnych siłach 
zbrojnych w Europie” 
(Treaty on Conventional 
Armed Forces in Europe – 
CFE), wraz z dalszymi 
środkami budowy zaufania 
i bezpieczeństwa, praktycznie wyeliminuje 
możliwość niespodziewanego ataku na NATO. 
Zaznaczono, że amerykańskie siły konwen-
cjonalne i nuklearne (stacjonujące w Europie)
będą nadal kluczowymi czynnikami w budowa-
niu trwałego porządku na kontynencie europej-
skim. W dłuższej perspektywie zapowiedziano 

redukcję ogólnych wydatków obronnych 
i wprowadzenie bardziej fundamentalnych 
zmian, które umożliwią szybką i pozytywną 
reakcję na zmieniające się otoczenie. W wyniku 
kompleksowego przeglądu (przeprowadzonego 
przez organy wojskowe NATO) zdecydowano 
o zmniejszeniu gotowości bojowej wydzielo-
nych jednostek wojskowych, zmniejszono roz-
miar i liczbę ćwiczeń oraz zatwierdzono dalsze 
znaczne redukcje sił i dostosowano programy 
szkoleniowe – jednocześnie nadal zachowując 
niezbędne standardy operacyjne. Przypomniano, 
że (poza realizacją „Traktatu o konwencjonal-
nych siłach zbrojnych w Europie”) sojusz 

że struktury militarne i koncepcje operacyjne 
sojuszu nadal będą pozytywnie ewoluować 
w tym kierunku. 

Dłoń przyjaźni i współpracy
Pierwszy znaczący sygnał zmian w polityce 

NATO pojawił się podczas spotkania Rady 
Północnoatlantyckiej (7-8 czerwca 1990 roku) 
w Turnberry, w Szkocji. Ministrowie spraw 
zagranicznych państw NATO ogłosili „Posłanie 
z Turnberry” (Message from Turnberry), w któ-
rym zdecydowanie opowiedzieli się za wyko-
rzystaniem szans, jakie stwarzają zmiany 
zachodzące w Europie. Wyrazili także pełną 

Sala obrad plenarnych szczytu NATO w Madrycie – 8-9.07.1997 r., w trakcie 
którego zaproszono Czechy, Polskę i Węgry do członkostwa w sojuszu 
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zapowiedziano, że po zjednoczeniu Niemcy 
staną się członkiem NATO i wniosą istotny 
wkład w stabilność Europy.

Kolejny krok uczyniono na szczycie NATO 
w Londynie (6 lipca 1990 roku), gdzie przywód-
cy państw sojuszu opublikowali Deklarację 
Londyńską, która zawierała program transfor-
macji NATO po zakończeniu „zimnej wojny” 
oraz program współpracy z krajami Europy 
Środkowej. W ramach transformacji zapowie-
dziano, między innymi: zmniejszenie liczby 
ćwiczeń oraz gotowości bojowej wydzielonych 
jednostek wojskowych i związków operacyj-
nych, a także restrukturyzację sił zbrojnych 
i struktur dowodzenia NATO. Wraz z wycofa-
niem wojsk radzieckich z krajów Europy 
Środkowej i nowym układem sił, stratedzy 
NATO zapowiedzieli zmniejszenie sił sojuszu 
w ramach strategii „wysuniętej obrony” i mo-
dyfikację strategii „elastycznego reagowania”. 
Kraje sojuszu północnoatlantyckiego zapropo-
nowały państwom członkowskim Układu 
Warszawskiego wydanie wspólnej deklaracji, 
w której uroczyście potwierdzą, że strony nie 
są już wrogami i zamierzają się powstrzymać 
od groźby lub użycia siły przeciwko integral-
ności terytorialnej lub niepodległości politycz-
nej któregokolwiek państwa, lub od działania 
w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami 
i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz Aktu Końcowego KBWE. W „Deklaracji 
Londyńskiej” NATO zaproponowało post-
komunistycznym państwom Europy Wschod-
niej szeroką współpracę, zarówno polityczną 
jak i wojskową. 

Chociaż „Posłanie z Turnberry” i „Deklaracja 
Londyńska” nie zawierały jasno sprecyzowa-
nego projektu stosunków z krajami Europy 
Wschodniej, to wprowadzały nową kategorię 
problemów związanych z bezpośrednimi sto-
sunkami z byłymi przeciwnikami. Następnymi 
posunięciami sojuszu były inicjatywy (Wielo-
narodowe Połączone Siły Zbrojne, Partner-
stwo dla Pokoju, Dialog Śródziemnomorski), 
które stały się początkiem przełomu w stosun-
kach Wschód – Zachód. Generalnie, państwom 
tzw. byłego bloku wschodniego zaproponowano 
partnerstwo i nowe spojrzenie na problem bez-
pieczeństwa w nowej Europie, które było nie-
rozerwalnie związane z bezpieczeństwem 
wszystkich pozostałych państw europejskich. 

Na szczycie NATO w Rzymie – który odbył 
się 7 i 8 listopada 1991 roku –  Rada Północno-
atlantycka poparła rozwój propozycji dotyczą-
cych współpracy politycznej i wojskowej 
z krajami Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz opublikowała nową koncepcję strategiczną 
sojuszu. Określała ona, w sposób jednoznaczny, 
przyszły polityczny i wojskowy kurs NATO 
oraz nakreśliła szerokie ramy bezpieczeństwa 
opartego na dialogu, współpracy i utrzymaniu 
wspólnego potencjału obronnego. Istotnym 
elementem tej koncepcji było potwierdzenie 

obronnego charakteru sojuszu, kolektywnej 
obrony i niepodzielności bezpieczeństwa sojusz-
ników, jako podstaw działania NATO. Jasno 
sprecyzowano główne zadania sojuszu na przy-
szłość, potwierdzono aktualność celu i funkcji 
NATO w nowym środowisku bezpieczeństwa 
oraz determinacji w dążeniu do osiągnięcia 
postępu w obszarze kontroli zbrojeń i budowy 
środków zaufania. Ważnym elementem nowej 
strategii była identyfikacja nowych szans, wy-
zwań i zagrożeń. Uznano, że zniknęło zagro-
żenie natychmiastowego i zmasowanego ataku 
ze strony państw Europy Wschodniej, nato-
miast pojawiło się zagrożenie wieloaspektowe 
i wielokierunkowe. Podkreślono znaczenie dla 
bezpieczeństwa NATO takich regionów, jak 
Morze Śródziemne oraz Bliski Wschód. Za 
najwyższą gwarancję bezpieczeństwa sojusz-
ników uznano strategiczne siły nuklearne. Nowa 
strategia sojuszu zakładała zmniejszenie uzależ-
nienia od broni jądrowej, zmniejszenie liczeb-
ności wojsk, zmiany w zintegrowanych siłach 
zbrojnych NATO oraz poprawę ich gotowości 
i elastyczności. Podjęto również prace nad nową 
strukturą dowodzenia NATO i przystosowania 
procedur do rozwiązywania sytuacji kryzysowych 
spoza art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Partnerstwo dla Europy
Na szczycie NATO w Brukseli – 10 i 11 stycz-

nia 1994 roku – opublikowano dokument doty-
czący rozpoczęcia programu prawdziwego 
partnerstwa, czyli współpracy NATO z pań-
stwami OBWE nie będącymi członkami soju-
szu, o nazwie Partnerstwo dla Pokoju – PdP 
(Partnership for Peace). W ramach tego pro-
gramu szefowie państw i rządów państw 
członkowskich sojuszu zobowiązali się do 
zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności w całej 
Europie oraz do wzmocnienia więzi z państwami 
Europy Środkowo-Wschodniej. Potwierdzono, 
że sojusz, zgodnie z postanowieniami art. 10 
Traktatu Północnoatlantyckiego, pozostaje 
otwarty na członkostwo innych państw euro-
pejskich, jeżeli zaakceptują one przestrzeganie 
zasad traktatu i przyczynią się do wzrostu bez-
pieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. 
Podkreślono, że uruchomienie praktycznego 
programu współpracy zmieni relacje między 
NATO i państwami uczestniczącymi, a aktywne 
uczestnictwo w Partnerstwie dla Pokoju odegra 
ważną rolę w ewolucyjnym procesie rozsze-
rzenia NATO. Zaproszono pozostałe państwa 
należące do OBWE, które chcą wnieść wkład 
w program współpracy. 

Zakładano, że program Partnerstwo dla 
Pokoju ukształtuje nowe stosunki bezpieczeń-
stwa między sojuszem a jego partnerami, roz-
szerzy i zintensyfikuje współpracę polityczną 
i wojskową w całej Europie, a także zwiększy 
stabilność i zmniejszy zagrożenia dla pokoju 
oraz zbuduje wzmocnione relacje – przez 
promowanie ducha praktycznej współpracy 

i zaangażowania na rzecz zasad demokratycz-
nych, które stanowią podstawę funkcjonowania 
sojuszu północnoatlantyckiego.

Zaproszeni do sojuszu
Kolejnym krokiem w rozszerzeniu sojuszu 

były inicjatywy podjęte na szczycie w Madrycie – 
8 i 9 lipca 1997 roku – który był piętnastym 
szczytem NATO. Celem spotkania była analiza 
rozwoju współpracy politycznej i wojskowej 
z krajami Europy Środkowej i Wschodniej, 
a także analiza wewnętrznych struktur i strategii 
w kontekście zmieniającego się środowiska 
bezpieczeństwa. Podczas szczytu, między in-
nymi: zaproszono Czechy, Polskę i Węgry do 
członkostwa w sojuszu; potwierdzono zasadę 
„otwartych drzwi” dla nowych członków; 
uznano zasługi Rady NATO – Rosja; poparto 
inicjatywy Partnerstwa dla Pokoju i Dialogu 
Śródziemnomorskiego; pochwalono kontynuację 
reform struktur dowodzenia NATO, a także za-
powiedziano aktualizację Koncepcji Strategicz-
nej z 1991 roku i przyjęcie nowej koncepcji. 

W opublikowanej Deklaracji Madryckiej – 
w sprawie bezpieczeństwa i współpracy euro-
atlantyckiej – szefowie państw i rządów 
państw członkowskich sojuszu z satysfakcją 
potwierdzili zaproszenie nowych państw do 
rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z NATO. 
Jednocześnie potwierdzono, że sojusz pozo-
staje otwarty na nowych członków – zgodnie 
z art. 10 Traktatu Północnoatlantyckiego. 
Państwa, które wcześniej wyraziły zaintereso-
wanie członkostwem w NATO, ale które nie 
zostały zaproszone do rozpoczęcia rozmów 
akcesyjnych, będą nadal rozważane pod kątem 
przyszłego członkostwa. NATO uznało potrzebę 
budowania większej stabilności, bezpieczeń-
stwa i współpracy regionalnej w krajach Europy 
Południowo-Wschodniej oraz promowania ich 
rosnącej integracji ze wspólnotą euroatlantycką. 
Zaakcentowano rolę Partnerstwa dla Pokoju, 
które stało się centralnym punktem wspólnych 
wysiłków na rzecz budowania współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa. Z zadowoleniem 
przyjęto decyzję o jego wzmocnieniu – przez 
konsultacje polityczne, zwiększenie roli 
partnerów w procesie podejmowania decyzji 
i planowania oraz przez zwiększenie efektyw-
ności funkcjonowania PdP. 

Z zadowoleniem przyjęto postępy w we-
wnętrznej adaptacji sojuszu, w tym: rozwój nowej 
struktury dowodzenia (która umożliwi NATO 
pełniejsze i bardziej elastyczne wypełnianie jego 
misji); wspieranie relacji z partnerami i przyjmo-
wanie nowych członków; utrzymanie skutecz-
ności wojskowej NATO i zdolności do reagowania 
na szeroki zakres nieprzewidzianych zdarzeń; 
zachowanie więzi transatlantyckich oraz rozwój – 
w ramach NATO – Europejskiej Tożsamości 
Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI).

wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Z A Ś L U B I N Y  P O L S K I  Z  M O R Z E M  w  P U c K U

Po przybyciu armii gen. Józefa Hallera 
do Polski – na przełomie kwietnia  
i maja 1919 roku – oraz utworzeniu 
Frontu Mazowieckiego, Batalion 

Morski został podporządkowany 3. Dywizji 
Strzelców. Jego zadaniem było wzięcie udziału 
w objęciu wybrzeża oraz obsadzenie jed-
nostek pływających, przyznanych Polsce. 
Rankiem, 17 stycznia 1920 roku oddziały 
polskie przekroczyły linię demarkacyjną. 
Tego dnia do Torunia wyruszył także Bata-
lion Morski. W następnym dniu wkraczał, 
przez długi most na Wiśle, do Torunia. Po-
zostawiając zasadnicze siły w lewobrzeżnej 
dzielnicy Torunia – Podgórzu, plutony ma-
rynarzy (od 20 do 29 stycznia) przejmowały 
i obsadzały porty wiślane w: Bydgoszczy, 
Fordonie, Chełmnie, Grudziądzu i Tczewie. 
30 stycznia ochronę portów przejęły woj-
ska lądowe, a marynarzy skierowano do 
Pucka, gdzie – w niepełnym składzie,  
z innymi oddziałami – dotarli rano 10 lu-
tego. Batalion Morski był wówczas pod-
porządkowany organizacyjnie dowódcy 
16. Pomorskiej Dywizji Piechoty.

Tego dnia w Pucku odbyła się uroczy-
stość zaślubin Polski z morzem, w której 
wzięli udział – oprócz mieszkańców miasta 
i okolicznych wsi – przedstawiciele władz 
państwowych, parlamentarnych i wojsko-
wych. Wśród witających gen. Józefa Hallera 
był wicepremier Wincenty Witos oraz 
marszałek Sejmu Maciej Rataj. 

Po krótkim przemówieniu, dowódca Frontu 
Pomorskiego gen. Józef Haller dokonał aktu 
zaślubin z morzem, wrzucając do Bałtyku  
platynowy pierścień. Dzisiaj, od wiernego 
Kaszuby, strażnika tego Bałtyku, odbiera 
morską straż polski marynarz. Na znak ślubu 

Na zakończenie puckich uroczystości pod-
pisano oficjalny dokument – dyplom upa-
miętniający odzyskanie „Morza Polskiego”. 
Autorem jego oprawy plastycznej był oficer 
odrodzonej polskiej Marynarki Wojennej – 
malarz Henryk Uziembło. 

Następnego dnia odbył się 
krótki rejs kutrem rybackim 
po Zatoce Puckiej, a gen. Józef 
Haller powtórzył akt zaślubin 
z morzem we Władysławowie.

Dla uczczenia uroczystych 
zaślubin Polski z Bałtykiem, 
ustawiono w Pucku – na styku 
ziemi i morza –  słup granicz-
ny z wyrytym napisem:  
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Mocą traktatu wersalskiego Polska uzyskała dostęp do Bałtyku, w postaci zaledwie 
72-kilometrowego piaszczystego wybrzeża (nie włączając Półwyspu Helskiego), oraz 68 km –
niedogodnego dla większych statków – brzegu Zatoki Puckiej. W stosunku do obszaru kraju,  

było to najwęższe na świecie dojście do morza. Przyznane Polsce wybrzeże było biedne, 
niezagospodarowane, z zaniedbaną siecią komunikacyjną. Nie było na nim ani jednego portu  

w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie było linii kolejowej łączącej kraj z wybrzeżem,  
z wyjątkiem tej przechodzącej przez terytorium Wolnego Miasta Gdańska.

Pierścień gen. Józefa Hallera

W porcie puckim mszę świętą odprawił  
ks. ppłk Józef Wrycza – członek ruchu młodo-
kaszubskiego. Wygłoszona przez niego homi-
lia przeszła do historii, jako „Manifest Kaszu-
bów”. Ta ziemia kaszubska to ten kącik na-
szej ojczyzny, który przed wszystkimi nam się 
uśmiecha. Boć tu właśnie 
Polska nasza dochodzi do 
morza, które jest jakoby 
oknem na cały świat, jakoby 
tą furtą, przez którą bogac-
twa niezliczone do kraju 
przychodzą. A i samo w sobie 
jest bogactwem, bo skarby 
nieocenione kryje w sobie. 

Po Mszy Świętej odbył się przegląd wojsk, 
wykonano salut armatni i przy dźwiękach 
hymnu narodowego na maszt podniesiono 
polską banderę. W imieniu Kaszubów szyper 
Jakub Myślisz symbolicznie przekazał straż 
nad Bałtykiem w ręce polskiego marynarza. 

Bałtyku z Rzeczypospolitą, wrzucam jeden  
z pierścieni – danych mi przez polską ludność 
Gdańska – w nurty Bałtyku – powiedział 
gen. Józef Haller. Oto dzisiaj dzień czci 
i chwały! Jest on dniem wolności, bo rozpo-
starł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemia-

mi polskimi, ale i nad morzem polskim. 
Naród czuje, że go już nie dusi hydra, 
która dotychczas okręcała mu szyję i piersi. 
Teraz wolne przed nami światy i wolne 
kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj 
dotrzeć wszędzie pod znakiem Białego 
Orła, cały świat stoi mu otworem...

W darze od gdańskiej Polonii, przeka-
zanym przez starostę pomorskiego Józefa 
Wybickiego (wnuka kompozytora), Józef 
Haller otrzymał dwie obrączki z okolicz-
nościową inskrypcją: „Gdańsk – Puck  
10 lutego 1920”. Jedną generał wrzucił 
do skutego lodem Bałtyku, drugą nosił 
na palcu aż do śmierci, w 1960 roku. 
Pierścień znajduje się w depozycie mu-
zeum poloników i militariów w Fowley 
Court nad Tamizą, pod Londynem.

Po latach gen. Józef Haller wspominał 
szczegóły wiekopomnej ceremonii –  
Pamiętam, jak pierścień potoczył się po 
tafli lodu, by wnet zniknąć w morzu.  
Wyrwało się kilku młodych rybaków, 
chcących go uchwycić, a gdy wracali – 
na moje zapytanie, czy chwycili go –  
odpowiedzieli „nie, panie generale, ale 
będziemy go mieli w Szczecinie”.
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JÓZEF WŁADYSŁAW HALLER DE HAL-
LENBURG urodził się 13 sierpnia 1873 roku 
w rodzinnym majątku Jurczyce pod Krako-
wem, w powiecie Podgórze Małopolskie. Był 
synem Henryka (dyrektora Towarzystwa Kre-
dytowego) i Olgi, z domu Treter. 

Uczęszczał do gimnazjum we Lwowie, 
a następnie do niższej wojskowej szkoły real-
nej w Koszycach i do wyższej wojskowej szkoły 
realnej w Hranicach. W latach 1894-1911, 

pełnił służbę w armii austro-węgierskiej. Stu-
diował w Akademii Wojskowo-Technicznej 
w Wiedniu i na Wyższych Kursach Artyleryj-
skich Wojskowo-Technicznych i Gazowych.

Po wystąpieniu ze służby (w 1912 roku) 
zajmował się rolnictwem. We Lwowie zaan-
gażował się w działalność niepodległościową. 
Wzorując się na przykładzie Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, organizował stałe 
Drużyny Sokole – po wybuchu I wojny świato-
wej ich członkowie weszli w skład legionów 
polskich.  

Na polecenie Naczel-
nego Komitetu Narodo-
wego, od połowy sierpnia 
1914 roku – wyreklamo-
wany z armii austriackiej – 
organizował w Galicji Le-
gion Wschodni, który 
zgromadził kilka tysięcy 
ochotników. Niestety, 
w wyniku intryg politycz-
nych, większość opuściła 
jego szeregi. Początkowo 
objął stanowisko dowód-
cy l Batalionu w 3. Pułku 
Piechoty Legionów, a na-
stępnie został dowódcą 
tego pułku. Był też do-
wódcą grupy II Brygady 
Legionów, która walczyła 
pod Rafajłową. Od kwiet-
nia 1916 roku wchodził w skład Rady Puł-
kowników, utworzonej z inicjatywy Józefa 
Piłsudskiego. 14 lipca został mianowany bryga-
dierem i objął dowództwo II Brygady Legio-
nów, później zwanej „żelazną brygadą”. Na 
jej czele, w proteście wobec postanowień 
traktatu brzeskiego, nocą z 15 na 16 lutego 
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„Roku Pańskiego 1920, 10 lutego Wojsko 
Polskie z generałem Hallerem na czele objęło 
na wieczyste posiadanie polskie morze”.

*    *    *
Batalion Morski został włączony do – 

organizowanego przez Dowództwo Frontu 
Pomorskiego, a następnie Dowództwo Okręgu 
Generalnego Pomorze – systemu ochrony 
nowej granicy państwa, a także systemu 
(pośpiesznie organizowanej) obrony zajętego 
obszaru. Marynarzy skierowano do ochrony 
granicy morskiej (liczącej 72 km). Utworzono 
placówki graniczne w Dębkach i Kolibkach 
oraz kilka patroli konnych i pieszych. Ochroną 
objęto też latarnię morską w Rozewiu.

Po rozwiązaniu Frontu Pomorskiego i pod-
porządkowaniu 16. DP DOG Pomorze – 
Batalion Morski i Flotylla Wiślana zostały 
jemu także podporządkowane pod względem 
operacyjnym i zaopatrzenia. Pod względem 
organizacyjnym i kadrowym, batalion 
stopniowo wchodził w podporządkowanie 
organizowanej Komendy Portu Wojennego 
w Pucku. W tym czasie stanowił rezerwę ka-
drową (organizowanych na Wybrzeżu i w głębi 
kraju) jednostek i instytucji Marynarki 
Wojennej – szczególnie flotylli rzecznych. 

B A N D E R A

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

(autor artykułu jest byłym redaktorem 
naczelnym czasopisma fachowego Marynarki 
Wojennej „Przegląd Morski”, wybitnym znawcą 
historii morskiego rodzaju sił zbrojnych 
oraz uznanym publicystą morskim)

W lipcu i sierpniu 1920 roku, większość 
stanu osobowego batalionu wcielono do (orga-
nizowanego w Toruniu) Pułku Morskiego, 
a pozostałą część do Kompanii Portowej 
Komendy Portu Wojennego w Pucku.

Gdańsk – z jego portem i stoczniami – oraz 
pozostałe ziemie nadbałtyckie pozostał (co 
było niekorzystne pod względem strategiczno-
-politycznym) poza granicą Polski. 

1918 roku przebił się (pod Rarańczą) przez 
front austriacko-rosyjski, połączył się z orga-
nizowanym na Ukrainie II Korpusem Polskim 
i 28 marca objął jego dowództwo. Wkrótce, 
11 maja, by nie dopuścić do rozbrojenia 
przez armię niemiecką, korpus stoczył – pod 
Kaniowem – kilkugodzinną walkę z przeważa-
jącymi siłami niemieckimi. Józef Haller zdo-
łał uniknąć niewoli i przedostał się do Kijowa 
i Moskwy, gdzie stanął na czele Polskiej Ko-

misji Wojskowej. Po dotarciu do Francji, 
4 października 1918 roku został mianowany 
naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie i w Rosji. 21 kwietnia 1919 roku, 
na czele Armii Polskiej we Francji – tak zwanej 
„Błękitnej Armii” (liczącej przeszło 66 tysięcy 
żołnierzy) – przybył do kraju z jej pierwszym 
transportem. 1 czerwca 1919 roku został 
awansowany na stopień generała broni.

 Od października 1919 roku do marca 
1920 roku był dowódcą Frontu Pomorskiego, 

który – od 17 stycznia 
do 10 lutego 1920 roku – 
obejmował przyznaną 
Polsce, na mocy traktatu 
wersalskiego, część Po-
morza i wybrzeża Bałtyku. 
10 lutego 1920 roku do-
konał w Pucku aktu sym-
bolicznych zaślubin Polski 
z morzem. 

Po zamachu majo-
wym, w 1926 roku został 
zwolniony z czynnej służ-
by wojskowej. Uczestni-
czył w pracach Związku 
Hallerczyków i Akcji Ka-
tolickiej. We wrześniu 
1939 roku przedostał 
się, przez Rumunię, do 
Francji. Po zakończeniu 
wojny pozostał na 

emigracji i na stałe osiedlił się w Londynie. 
Zmarł 4 czerwca 1960 roku, w wieku 86 lat. 
Został pochowany na cmentarzu Gunners-
bury. 23 kwietnia 1993 roku jego prochy 
sprowadzono do ojczyzny i z honorami 
wojskowymi pochowano na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie.  

Uroczystość poświęcenia sztandaru krakowskiego oddziału Związku 
Hallerczyków na placu Jana Matejki w Krakowie
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Urodzony w 1915 roku, w Lututowie pod Wieluniem, Aleksander Pawelec 
był osobą o bogatym życiorysie – bezcenną, żywą biblioteką wiedzy i wspomnień 

o młodej, dopiero kiełkującej, przedwojennej Gdyni oraz o piekle wojny. Po niemal 104 latach życia, 
odszedł na swoją ostatnią wachtę żołnierz września 1939 roku – człowiek wszechstronny, 

wierny ideałom i wielki patriota. 

Do Gdyni przyjechał z rodziną, 
jako nastolatek, w 1931 roku. 
W dobie kryzysu światowe-
go, do rodzącego się miasta 

portowego ściągali ludzie ze wszystkich 
krańców Polski. Młody Aleksander 
Pawelec wspierał rodzinę – pracując 
fizycznie, m.in. na budowach. W końcu 
znalazł zatrudnienie, jako bileter, w kinach 
„Morskie Oko” oraz „Lido”, prowadzo-
nych przez kapitana marynarki w stanie 
spoczynku Stefana Szmidta i jego żonę 
Izabelę. Stefan Szmidt, dawny oficer 
Kaiserliche Marine (do 1918 roku), był 
osobą znaną i szanowaną w Gdyni. 
Niegdyś jego podkomendnym był 
dowódca Floty kadm. Józef Unrug.

W wyniku utarczki słownej z ofice-
rem MW, występującym „po cywilnemu”, 
Aleksander Pawelec nieomal stracił 
pracę. Oficer zagroził, że jeżeli bileter 
nie zostanie zwolniony, marynarze będą 
mieli zakaz wstępu do kina „Morskie 
Oko”. Stefan Szmidt, dla którego taka decyzja 
zwiastowałaby bankructwo, ugiął się. Dla 
rodziny Pawelców zwolnienie oznaczało 
katastrofę – w tamtym czasie z pensji Aleksan-
dra utrzymywała się cała rodzina. Koledzy 
poradzili, by interweniował w swojej sprawie 
w dowództwie MW. Tłumaczył zajście kolej-
nym oficerom, aż w końcu trafił do Józefa 
Unruga, częstego gościa „Morskiego Oka”. 
W jego gabinecie czekał także mężczyzna 
z kina, tym razem w mundurze. Po wysłuchaniu 
młodego Pawelca, zwrócił się do nadgorliwego 
podwładnego: „Na honor oficera Marynarki 
Wojennej kładę, żeby pan w ciągu 24 godzin 
załatwił tę sprawę”. Dzień później Aleksander 
Pawelec został przywrócony do pracy, awan-
sując z czasem na stanowisko kierownika kina. 

W lutym 1936 roku otrzymał powołanie do 
odbycia służby wojskowej w Marynarce Wojen-
nej, ale dzięki interwencji pracodawcy u Józefa 

FO
T.

 R
AD

O
SŁ

AW
 P

IO
CH

/3
. F

O
, A

R
K

AD
IU

SZ
 S

ZU
LB

O
R

SK
I, 

AR
CH

IW
U

M
 M

IA
ST

A 
W

EJ
H

ER
O

W
O

„Karol”. W maju 1943 roku, został 
komendantem AK w gminie Lututów. 
Ukrywał osoby zagrożone aresztowa-
niem i organizował ich bezpieczny prze-
rzut do Generalnej Guberni. Po wyzwole-
niu Lututowa, pomagał w organizacji ży-
cia w miasteczku – odtworzeniu handlu 
i zaopatrzenia. Obawiając się represji 
z powodu działalności konspiracyjnej, 
wiosną 1945 roku wrócił z rodziną – 
żoną i synem – do Gdyni, gdzie włączył 
się w odbudowę miasta. Z ukochaną 
żoną Stanisławą (zmarła w 2018 roku) 
mieszkał w Gdyni (mieście z morza i ma-
rzeń) do końca swojego życia. 

Aleksander Pawelec był autorem 
wielu publikacji, w tym „Wspomnień 
z lat młodości i II wojny światowej 
(1934-1945)” oraz „Wspomnień z lat 
dojrzałości w czasach powojennych 
1945-1957”. Pisał również do „Zeszytów 
Gdyńskich”. Ważny był dla niego 
kontakt z młodzieżą, z którą chętnie 

dzielił się opowieściami i życiowym 
doświadczeniem. Aktywnie uczestniczył 
w życiu Gdyni, Wejherowa i Marynarki 
Wojennej. Był ojcem chrzestnym sztandaru 
Batalionu Dowodzenia MW w Wejherowie 
i Honorowym Obywatelem gminy Wejherowo 
oraz gminy Lututów.

Kpt. mar. w st. spocz. Aleksandra Pawelca 
wyróżniono, m.in., tytułem „Weteran Walk 
o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” oraz 
medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
„Za wybitne zasługi dla Gdyni”. Podczas ob-
chodów setnych urodzin (w 2015 roku), które 
odbyły się na Okręcie-Muzeum ORP „Bły-
skawica”, uhonorowano go Medalem Miasta 
Wejherowa. 21 marca 2016 roku został mianowa-
ny na stopień kapitana w stanie spoczynku. 

K P T .  M A R .  W  S T .  S P O C Z .  A L E K S A N D E R  P A W E L E C

Obrońca Kępy Oksywskiej 

Unruga, decyzję odraczano do końca 1938 roku. 
Na początku lutego 1939 roku, Aleksander 
Pawelec zgłosił się do 1. Morskiego Pułku 
Strzelców w Wejherowie. Po przysiędze, 
w marcu, wyjechał z kompanią na manewry 
na Wołyniu. W lipcu został przeniesiony do 
zwiadu rowerowego. Wybuch wojny zastał go 
w Wejherowie. Podczas patrolu, 4 września 
został ranny w głowę odłamkiem artyleryj-
skim i trafił do szpitala polowego w Gdyni, 
skąd uciekł podczas nalotu, by kontynuować 
walkę. Odnalazłszy swój oddział, brał udział 
w obronie Kępy Oksywskiej. Po kapitulacji 
trafił do obozu jenieckiego, a następnie został 
wysłany na roboty przymusowe, skąd udało 
mu się uciec jesienią 1940 roku. Wrócił do 
rodzinnego Lututowa, gdzie trafiły – wysie-
dlone z Gdyni – matka i siostry. Resztę wojny 
spędził pracując w sklepie żelaznym oraz 
działając w Armii Krajowej, pod pseudonimem 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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do Suchego Dworu. 18 września dowódca pułku 
rozkazał nam udać się do Pogórza. Jeszcze tego 
samego dnia stoczyliśmy tam ciężką walkę 
z Niemcami. Niestety, nie mieliśmy szans. Zo-
stało nas tylko piętnastu. 19 września dostaliśmy 
się do niewoli niemieckiej. Wywieziono nas do 
Stargardu Szczecińskiego. Tam znajdował się 
obóz przejściowy. Panował w nim potworny głód. 
Trafiłem do namiotu, w którym było około 
dwustu polskich jeńców wojennych. 1 paździer-
nika, w grupie 60 jeńców, przewieziono mnie do 
podobozu w Strzelcach Krajeńskich, wówczas 
miejscowość ta nosiła nazwę Friedeberg.

Kilka miesięcy później wróciła sprawa 
zastrzelenia konfidenta.

Była niedziela, 24 marca 1940 roku. Docho-
dziła godzina czternasta. Do baraku wszedł 
strażnik w towarzystwie dwóch uzbrojonych 
żołnierzy niemieckich. Wywołali moje nazwisko. 
Powiedzieli, że mam iść z nimi. Zostałem 
przewieziony do obozu jenieckiego w Gross 
Born, obecnie Borne Sulinowo. Na miejscu od 
razu zaprowadzono mnie przed pokój oficera 
pomocniczego Abwehry. W ogromnym po-
mieszczeniu znajdował się stół, przy którym 
siedział oficer Abwehry. Obok niego stał tłu-
macz. Na stole leżały różne dokumenty. Na 
jednym z nich zobaczyłem − zapisane tłustym 
drukiem − nazwisko cywila z Przetoczyna, do 
którego strzelaliśmy.

Już pan wiedział o jaką sprawę chodzi…

Oczywiście. Wiedziałem, że moje życie wisi 
na włosku. Oficer beznamiętnym głosem zapy-
tał mnie, czy to ja 7 września zastrzeliłem tego 
cywila. Nie odpowiedziałem – stałem jak spara-
liżowany. Tłumacz powtórzył pytanie po polsku − 
tym razem krzycząc. W głowie kłębiły mi się 
myśli. Upłynęła chwila i już wiedziałem, co 
robić. Powiedziałem, że 7 września nie było 
mnie w Przetoczynie. Na to niemiecki oficer: 
gdzie w takim razie byłeś tego dnia? Odpowie-
działem, że w… szpitalu w Gdyni. 

Najgorsze miał pan za sobą?

Ależ skąd! Przesiedziałem siedem dni 
w areszcie − w celi, która miała 120 centymetrów 
szerokości i około 240 centymetrów długości. 
W niedzielę, 31 marca, w drzwiach stanął 
niemiecki oficer, w towarzystwie dwóch żoł-
nierzy, i krzyknął do mnie: wyłaź, zostaniesz 
rozstrzelany! Nogi się pode mną ugięły. Zauwa-
żyłem jednak, że ten strażnik nie prowadził mnie 
w taki sposób, w jaki prowadzi się skazańca. Po 
jakimś czasie żołnierze pożegnali się z oficerem 
i poszli w innym kierunku.  Zaprowadził mnie 
do baraku, w którym przebywało pięćdziesięciu 
jeńców. Przydzielono mi łóżko. Wiedziałem już, 
że wcale nie zamierzają mnie rozstrzelać, ale to 
był dopiero początek wojny.

Kiedy dla pana rozpoczęła się II wojna 
światowa?

Czwartego września. Tego dnia Niemcy 
weszli na tereny, które patrolowałem. Służyłem 
wtedy w plutonie zwiadu rowerowego 
1. Morskiego Pułku Strzelców. Przez cały lipiec 
i sierpień nieustannie jeździliśmy na patrole 
wzdłuż granicy z Niemcami, która znajdowała 
się około kilometra za Strzepczem (wioską na 
Kaszubach) i około 2 kilometrów za Luzinem − 
w okolicach Wejherowa. Pluton zwiadu liczył 
40 żołnierzy. Wczesnym rankiem wracałem 
z nocnego patrolu. Usłyszałem wtedy strzały 
artyleryjskie. To było w okolicy jeziora w Strzepczu. 
Nagle nastąpił wybuch blisko miejsca, w którym 
stałem. Zostałem ranny w głowę. Straciłem przy-
tomność. Odzyskałem ją dopiero w Gdyni, 
w szpitalu polowym przy ulicy Morskiej. Następ-
nego dnia rano, kiedy się obudziłem, zobaczy-
łem przez okno bombardowanie gdyńskiego 
portu. To było piekło. Postanowiłem opuścić 
szpital i pójść pieszo do Wejherowa, gdzie znaj-
dowała się moja jednostka wojskowa. Nie wypi-
sałem się jednak z tego szpitala, co − jak się 
później okazało − było dla mnie zbawienne.

Zbawienne?

Tak, uratowało mi życie, ale o tym opowiem 
później. Dowiedziałem się więc, że 1. Morski 
Pułk Strzelców opuścił koszary i zaległ w okolicz-
nych lasach. 6 września po południu nasze woj-
ska z Gościcina przeprowadziły atak na Luzino, 
które było już zajęte przez Niemców. 
W Gościcinie stacjonowała nasza bateria armat 
kalibru siedemdziesiąt pięć milimetrów. Trzy 
nasze kompanie ruszyły na Luzino, ale Niemcy 
zdążyli się wycofać przed atakiem. Następnego 
dnia rano cały pluton wyjechał na przedpole 
Wejherowa − niedaleko Przetoczyna. Zostałem 
wysłany z kilkoma innymi żołnierzami na 
patrol do Przetoczyna. Kiedy doszliśmy na 
miejsce, usłyszeliśmy warkot samochodów. 
Były to trzy niemieckie wozy pancerne. 

Niemcy nie zauważyli was?

Byliśmy schowani za krzakami malin i agre-
stu. Niemieckie wozy stanęły około 150 metrów 
od nas. Z wozów wyszło kilkunastu żołnierzy 
oraz jeden cywil. Mimo że znałem język nie-
miecki, nie mogłem zrozumieć o czym rozma-
wiali. W pewnym momencie trzech Niemców 
poszło w stronę jednego gospodarstwa. Wrócili, 
prowadząc trzech cywilów − Kaszubów. Krzy-
czeli na nich. Nagle jeden z oficerów oddał do 
każdego z nich po jednym strzale w głowę, z pisto-
letu Parabellum. Potem żołnierze wsiedli do 
wozów i odjechali, zostawiając na ulicy trzy 
zabite osoby. Został też człowiek, który z nimi 
przyjechał. Chwilę później przybiegły rodziny 
zamordowanych ludzi. Byliśmy świadkami 
rozpaczy trudnej do opisania.

Fragment wywiadu 
kpt. w st. spocz. 

Aleksandra Pawelca, 
którego udzielił

 red. Tomaszowi Gosowi 
dla „Bandery”, we 

wrześniu 2016 roku.

Kim był ten cywil, który przyjechał 
z niemieckimi żołnierzami?

Dowiedzieliśmy się od rodzin pomordowa-
nych, że mieszka w okolicy i to on wskazał 
trzech mieszkańców, jako wrogów nazistow-
skich Niemiec. Dowódca wydał rozkaz otocze-
nia jego domu i pojmania go. Jednak w środku 
była tylko jego żona i dwie córki. Już mieliśmy 
się wycofać do lasu, gdy ktoś z miejscowych 
krzyknął: ucieka w pole! Był jakieś trzysta 
metrów od nas. Dowódca wydał rozkaz: strze-
lać! Posypały się serie z karabinów, ale ucieki-
nier biegł dalej. Porucznik w końcu krzyknął: 
przerwać ogień, Pawelec strzelaj! Byłem jed-
nym z najlepszych strzelców w jednostce. Od-
dałem trzy strzały i ten człowiek padł martwy. 

Co było potem?

Później rozpoczęły się walki o Kępę Oksywską. 
Po zaciętych starciach musieliśmy się wycofać 
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Przedstawiciele załogi Ośrodka 
Szkolenia Żeglarskiego Marynarki 
Wojennej odwiedzili – w połowie 
grudnia – Dom Hospicyjny dla 

Dzieci „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. Po 
wcześniejszym wywiadzie z pracownikami 
hospicjum udało się ustalić, jakie są najwięk-
sze potrzeby w placówce. Na rzecz dziecięcego 
hospicjum zakupiono, między innymi: kom-
presy włókninowe, gazy opatrunkowe, pielu-
chy flanelowe oraz ręczniki papierowe. 

Dla ludzi wielkiego serca prze-
kazanie darów potrzebującym 
dzieciom to prosta czynność, 
która nie wymaga wielkiego 
wysiłku, a może przynieść wiele 
dobra. Pomogli przecież dzie-
ciom, które najbardziej tego po-
trzebują. Na ręce komendanta 
OSŻ MW kmdr. por. Macieja 
Osiki kierownictwo hospicjum 
przekazało serdeczne podzięko-
wanie, za cenne wsparcie ośrodka. 

Pod koniec grudnia, również 
załoga stacji demagnetyzacyjnej 
„SD-13” wspomogła podopiecz-
nych „Bursztynowej Przystani”,  
fundując nowoczesne – przenośne 
łóżko rehabilitacyjne. Zdecydo-
waliśmy się na okręcie zorgani-
zować pomoc dla chorych dzieci. Cała załoga 
bardzo zaangażowała się w ten pomysł i dzięki 
temu udało nam się pozyskać fundusze na zakup 
sprzętu i lekarstw. W wigilię odwiedziliśmy 
gdyńskie hospicjum dla dzieci – powiedziała 
kpt. mar. Magdalena Igielska, dowódca stacji 
demagnetyzacyjnej „SD-13”.

Dwa tygodnie później, przedstawiciele 
„SD-13” odwiedzili Pawełka Witkowskiego – 
małego pacjenta Hospicjum im. ks. Dutkiewicza 
w Gdańsku. Marynarze podarowali chłopcu 
nowy inhalator oraz lekarstwa. 

Paczka od
podwodniaków
Również w grudniu, marynarze Dywizjonu 

Okrętów Podwodnych 3. Flotylli Okrętów – 
po raz szósty – wzięli udział w ogólnopolskiej 

W zeszłym roku kadra i pracownicy morskiego rodzaju sił zbrojnych oddali krew i zaopatrzyli 
dziecięce hospicjum w niezbędne produkty higieniczne, a także pomogli ubogim rodzinom oraz 
spełnili dziecięce marzenia. Od wielu lat Marynarka Wojenna bierze udział w licznych akcjach 
niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

dochodów i mieszkają w trudnych warun-
kach. Wśród potrzeb, jakie zgłosiła ta rodzina, 
znajdowały się: sprzęt AGD, odzież, przybory 
szkolne, środki czystości, zabawki i materiały 
budowlane. W porozumieniu z rejonowym 
koordynatorem akcji, z zebranych przez siebie 
pieniędzy marynarze zakupili dla rodziny 
najpilniejsze produkty i przedmioty. Zadbali 
też o specjalne świąteczne upominki, które 
sprawiły, że święta były radośniejsze i wyjąt-
kowe. Jednak najważniejsze dla rodziny było 

przeświadczenie, że nie jest sama 
i otaczają ją życzliwi ludzie.

Spełniając 
marzenia
Na początku września, 

gdyńską 43. Bazę Lotnictwa 
Morskiego odwiedziły dzieci, 
a wśród nich czternastoletni 
Szymon (podopieczny krakow-
skiej fundacji „Mam Marzenie”) 
i ośmioletni Wiktor (siostrze-
niec jednego z żołnierzy zawo-
dowych). Chłopcy marzą, by 
zostać żołnierzem. 

Wizytę rozpoczęto od zwie-
dzenia wieży kontroli lotów, 
gdzie Szymon i Wiktor zapo-
znali się z trudną pracą służb 

ruchu lotniczego. Kontrolerzy lotów opowie-
dzieli chłopcom o swojej codziennej służbie, 
a zwłaszcza o tym, jak ważna jest ona dla bez-
pieczeństwa statków powietrznych. Dużą 
atrakcją był pokaz wozu lotniskowej straży 
pożarnej, którego obsada zaprezentowała 
działko wodne w akcji. 
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W 43. Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach
Szymon i Wiktor mogli spełnić jedno z największych swoich marzeń

akcji „Szlachetna Paczka”. Jej ideą jest pomoc 
rodzinom znajdującym się w bardzo trudnej sy-
tuacji materialnej. 

Podwodniacy wybrali czteroosobową rodzinę 
z miejscowości Szklana, nieopodal Sierakowic. 
Małżonkowie – z dwójką dzieci w wieku 
szkolnym – utrzymują się ze skromnych 

Marynarska pomoc
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O swojej pracy opowiedzieli także żołnierze 
odpowiedzialni za wyposażenie wysokościowo-
-ratownicze – niezbędne lotnikom do bez-
piecznego wykonywania zadań w powietrzu 
i nad wodą. Kolejną atrakcją był pokaz baterii 
przeciwlotniczej. Ważnym punktem wizyty 
była „kuchnia od kuchni”, czyli odwiedziny 
w punkcie żywienia kadry. Goście nie tylko 
mogli zjeść posiłek, ale również poznać proces 
przygotowania codziennego żywienia dla
wielu żołnierzy. 

Spotkanie z gdyńskimi lotnikami morskimi 
nie mogłoby się odbyć bez wizyty w hangarze, 
gdzie chłopcy mogli zobaczyć statki powietrz-
ne 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. Lotnicy 
odpowiadali na ich dociekliwe pytania i poma-
gali zająć miejsca w kokpitach, które zwykle 
zajmują piloci. 

Na zakończenie wizyty w Babich Dołach, 
Szymon i Wiktor spotkali się z zastępcą 
dowódcy 43. Bazy Lotnictwa Morskiego 
kmdr Markiem Drabarczykiem. W trakcie 
spotkania, chłopcy otrzymali – przygotowane 
specjalnie dla nich – pamiątkowe dyplomy 
i upominki.

Lotnicy morscy już po raz kolejny pomogli 
podopiecznym krakowskiej fundacji „Mam 
Marzenie”. Wcześniej pomagali także pod-
opiecznym białostockiej fundacji „Bajkowa 
Fabryka Nadziei” oraz sopockiej fundacji 
„Trzeba Marzyć”.

trałowce bazowe 12. Dywizjonu Trałowców.
Jednak największą atrakcją było wyjście 
w morze na pokładzie okrętu transportowo-
-minowego ORP „Kraków”. Zwiedzono rów-
nież Salę Tradycji w Klubie 8. FOW. Nie 
zabrakło także tradycyjnej, żołnierskiej 
grochówki. 

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

z zastępcą dowódcy 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża kmdr. Zygmuntem Białogłowskim, 
który serdecznie powitał weteranów i kom
batantów w Porcie Wojennym Świnoujście.

Gościom zaprezentowano, między innymi, 
sprzęt specjalistyczny Komendy Portu Wojen-
nego Świnoujście oraz Grupy Nurków Mine-
rów. Do zwiedzania udostępniono dwa 

Wakacje dla bohaterów
Pod koniec września, blisko stu weteranów 

i kombatantów wizytowało 8. Flotyllę Obrony 
Wybrzeża w Świnoujściu, w ramach projektu 
„Wakacje dla Bohatera”. 

Wizytę podopiecznych Stowarzyszenia 
„Paczka dla Bohatera” rozpoczęto od spotkania 

W trakcie wizyty, weterani i kombatanci 
mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem, 
jakim dysponuje świnoujska flotylla, oraz 
spotkania z marynarzami – wymiany 
doświadczeń oraz przedstawienia swoich 
historii i przeżyć z czasów aktywnej służby 
wojskowej. 

Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” już 
od ośmiu lat pomaga coraz większej grupie 
polskich kombatantów, przygotowując dla 
nich świąteczne paczki, a także wspierając ich 
w codziennym życiu – niosąc pomoc i opiekę.

Co roku jest przygotowywanych ponad 
1600 paczek dla: weteranów i kombatantów  
II wojny światowej; żołnierzy AK, WiN 
i NSZ oraz powstańców warszawskich i wileń-
skich. Pomoc otrzymują także osoby represjono-
wane i walczące w czasach PRL (w podziemiu 
niepodległościowym – między innymi stocz-
niowcy ze Szczecina i robotnicy z Poznania).

Akcję „Wakacje dla Bohatera” przygotowano 
już po raz drugi, organizując weteranom 
i kombatantom wypoczynek nad morzem. 
Patronat nad nią objął Minister Obrony Naro-
dowej Mariusz Błaszczak. 

Oddając krew
Ponad siedem litrów krwi oddali honorowo – 

w marcu ubiegłego roku – żołnierze i pracow-
nicy resortu obrony narodowej 8. Flotylli 
Obrony Wybrzeża, w ramach ogólnopolskiej 

akcji krwiodawstwa „SpoKREWnieni służbą”. 
Przeprowadzona pod tym hasłem  – już po raz 
drugi – akcja krwiodawstwa miała na na celu 
upamiętnienie tzw. żołnierzy wyklętych. 

Honorowy patronat nad akcją objął Minister 
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Joachim Brudziński. 

Wśród jej uczestników była także, m.in., 
kadra oraz pracownicy Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego.

*    *    *
Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału 

w tegorocznych akcjach charytatywnych, bo  
warto okazać swoje serce innym ludziom.

Ośmioletni Wiktor w kabinie 
śmigłowca ratowniczego 
W-3 WARM „Anakonda” 
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Gdyńskie Biuro Hydrograficzne 
Marynarki Wojennej wypełnia – 
wspólnie z administracją morską – 
zadania Państwowej Morskiej 

Służby Hydrograficznej (PMSH), w zakresie 
hydrografii i kartografii morskiej. Do jego 
najważniejszych zadań należy: prowadzenie 
analizy, weryfikacji oraz bezpłatnej autoryzacji 
pomiarów hydrograficznych na polskich 
obszarach morskich; opracowywanie map 
morskich (papierowych i cyfrowych) oraz 
publikacji nautycznych, a także reprezen-
towanie Polski w Międzynarodowej Organizacji 
Hydrograficznej (ang. International Hydro-
graphic Organization – IHO). 

W swojej ofercie BHMW ma 59 morskich 
map nawigacyjnych, przeznaczonych zarów-
no dla użytkowników wojskowych jak i do 
sprzedaży komercyjnej. Mapy te obejmują 
cały akwen Morza Bałtyckiego – łącznie 
z Zatoką Fińską, Zatoką Botnicką i Cieśninami 
Bałtyckimi. W zależności od skali i przezna-
czenia, przyjęto podział map morskich na: 
generalne, brzegowe, podejściowe oraz mapy 
portowe wraz z planami – wyjaśnił szef 
Oddziału Kartografii Morskiej BHMW 
kmdr Adam Sobków. Mamy też w naszej 
ofercie trzy zestawy „Atlasów map dla ma-
łych jednostek” – wydawane we współpracy 
z niemieckim Federalnym Urzędem ds. Żeglugi 
i Hydrografii (BSH) – zawierające arkusze 
map nawigacyjnych w zmniejszonym formacie 

oraz dodatkowe źródła informacji, przydatne 
podczas prowadzenia nawigacji w paśmie 
przybrzeżnym polskich obszarów morskich. 
Atlasy są przeznaczone, przede wszystkim, dla 
użytkowników małych jednostek pływających – 
takich jak jachty, kutry rybackie czy łodzie 
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Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej zbiera dane pomiarowe 
o środowisku morskim, które są potem opracowywane i analizowane. Na podstawie tych danych 
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej tworzy mapy morskie i inne wydawnictwa nautyczne. 
Współpraca między tymi jednostkami ma istotny wpływ na bezpieczeństwo żeglugi morskiej.

Polskiej  oraz akweny operacyjnego zaintere-
sowania Marynarki Wojennej). Wyjątek sta-
nowi mapa morska nr 23 oraz zestaw map 
dla małych jednostek (Atlas 3022) – 
zawierający także arkusze map prezentujące 
dane dotyczące żeglownych odcinków wód 

Głównym zadaniem Biura 
Hydrograficznego Marynarki 
Wojennej jest nawigacyjno-
-hydrograficzne zabezpieczenie 
działań polskich sił morskich – 
podkreślił szef BHMW 
kmdr Andrzej Kowalski. Obecnie 
procedujemy kilka rozporządzeń 
międzyresortowych, dotyczących 
nie tylko służby hydrograficznej, 
ale również szeroko pojętej 
działalności dotyczącej 
bezpieczeństwa żeglugi. 

sportowe. Z atlasów korzystają również małe 
jednostki pomocnicze Marynarki Wojennej.

Mapa w korekcie
Wszystkie mapy i publikacje nautyczne, 

wydawane przez BHMW, dotyczą akwenów 
morskich (obszary morskie Rzeczypospolitej 

śródlądowych, stanowiących wodne połączenie 
wód Zatoki Gdańskiej z Zalewem Wiślanym.

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojen-
nej wydaje również: trzy tomy „Spisu świateł 
i sygnałów nawigacyjnych”, trzy tomy „Spisu 
radiostacji nautycznych”, „Locję Bałtyku. 
Wybrzeże polskie” oraz inne wydawnictwa 

Od echosondy do mapy
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Publikowane są w niej (w cyklu tygodnio-
wym) „Wiadomości Żeglarskie”, które są 
podstawowym źródłem wiedzy na temat 
korekty map i publikacji nautycznych. Mapa 
nawigacyjna jest dokumentem, który podlega 

NARODZINY 
POLSKIEJ HYDROGRAFII
Pierwszą instytucją tego rodzaju 

w historii państwa był – utworzony 
19 lutego 1920 roku – Urząd 

Hydrograficzny Marynarki Wojennej. 
Data ta jest w Polsce uznawana za 
święto hydrografii. Jego pierwszym 
kierownikiem został kpt. mar. Józef 
Unrug. Początkowo miał siedzibę 

w śródmieściu Gdańska, natomiast 
biura nowo utworzonego Urzędu 

Hydrograficznego ulokowano w Nowym 
Porcie. Wybór Gdańska – przez władze 

Departamentu dla Spraw Morskich 
(DSM) Ministerstwa Spraw Wojskowych – 

na miejsce tymczasowej siedziby 
nowego urzędu wynikał z istnienia 
w tym mieście sprawnych połączeń 

telekomunikacyjnych, umożliwiających 
szybkie nawiązanie kontaktu 

z instytucjami centralnymi w Warszawie. 
Istotna była również lokalizacja tam 

przedstawicielstw znanych towarzystw 
żeglugowych. Warto pamiętać, że był to 

okres tworzenia zalążków polskiej 
Marynarki Wojennej i podejmowania 
decyzji istotnych dla nowo utworzonej 

służby hydrograficznej. Zakupiony 
w Niemczech – pod koniec 1919 roku – 

statek, został wcielony do Marynarki 
Wojennej 10 lutego 1920 roku (pod 

nazwą „Pomorzanin”). Po niezbędnym 
remoncie w gdańskiej stoczni Wojana 

i dostosowaniu do zadań okrętu 
hydrograficznego, na ORP „Pomorzanin”    
podniesiono polską banderę 1 maja. 

Pierwszym dowódcą okrętu został 
por. mar. Jerzy Rychłowski.

pomocnicze – niezbędne do planowania 
i prowadzenia bezpiecznej nawigacji.

Utrzymanie serwisu papierowych i cyfro-
wych map morskich oraz publikacji nautycz-
nych (wraz z bieżącymi poprawkami, w celu 
ich udostępnienia – zarówno dla Marynarki 
Wojennej jak też odbiorców cywilnych) jest 
bardzo istotnym elementem wsparcia działal-
ności morskich instytucji cywilnych, naukowo-
-badawczych i osób fizycznych na morzu – 
podkreślił szef BHMW kmdr Andrzej Kowalski. 
Produkty morskiej informacji geoprzestrzen-
nej (opracowywane, wydawane i rozpowszech-
niane przez BHMW) w pełni wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom szerokiej rzeszy 

Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte 
(obecnie Remontowa Shipbuilding S.A.). 
Głównym projektantem był inż. Roman Buńka. 

Oba okręty rozpoczęły służbę w Marynarce 
Wojennej tego samego dnia – 27 listopada 
1982 roku. ORP „Heweliusz” (oznaczony 
numerem burtowym 265) ma kadłub długości 
blisko 62 m i szerokości 10,8 m. Jego 

odbiorców, a nasza nowa witryna interneto-
wa (opracowywana we współpracy z Inspek-
toratem Informatyki MON) umożliwi szybkie 
przekazywanie informacji i plików, niezbęd-
nych podczas planowania i realizacji rejsów. 

Prowadzona przez Biuro Hydrograficzne 
Marynarki Wojennej witryna internetowa jest 
dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. 

ciągłej korekcie. W „Wiadomościach Żeglar-
skich” umieszczamy zarówno czasowe jak 
i stałe poprawki do map morskich i publikacji 
nautycznych – wyjaśnił szef Oddziału Karto-
grafii Morskiej BHMW kmdr Adam Sobków. 
Kilka lat temu zrezygnowaliśmy z papierowej 
formy wydawania „Wiadomości Żeglar-
skich”. Obecnie wydajemy je wyłącznie 
w formie cyfrowej. Umieszczamy w nich rów-
nież wkładki, które można wydrukować 
i przykleić na mapę.

W witrynie internetowej Biura Hydro-
graficznego Marynarki Wojennej znajduje się 
także (do pobrania w formie elektronicznej) 
bieżący „Katalog map morskich i publikacji 
nautycznych”. 

Zbieranie danych
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficz-

nego Marynarki Wojennej jest dla Biura 
Hydrograficznego Marynarki Wojennej 
szczególnie ważną jednostką wykonawczą. 
Od dobrej współpracy w dużej mierze zależy 
bezpieczeństwo żeglugi w polskiej strefie 
Morza Bałtyckiego. 

W skład DZH MW (podporządkowanego 
dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni) wcho-
dzą: dwa okręty hydrograficzne projektu 874 – 
ORP „Arctowski” i ORP „Heweliusz”, żaglo-
wiec szkolny ORP „Iskra”, dwa kutry hydro-
graficzne, trzy motorówki hydrograficzne oraz 
cztery łodzie pomiarowe („Arctowski-1”, 
„Arctowski-2”, „Heweliusz-1” i „Homar-1”), 
a także pododdziały zabezpieczenia radio-
nawigacyjnego, topogeodezyjnego i trans-
portowego.

Okręt hydrograficzny ORP „Heweliusz” 
(podobnie jak bliźniaczy ORP „Arctowski”) 
jest jednostką projektu, który powstał w Biurze 
Projektowo-Konstrukcyjnym gdańskiej 

Nowoczesne główne stanowisko 
dowodzenia ORP „Heweliusz”
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zanurzenie wynosi 3,3 m, a wyporność 1145 t.  
Napęd stanowią dwa silniki wysokoprężne 
Cegielski-Sulzer 6AL25/30, o mocy 707 kW 
każdy. Przez przekładnię napędzają dwie 
śruby nastawne Zamech-Liaaen, natomiast 
napęd pomocniczy stanowią dwa silniki elek-
tryczne o mocy 70 kW każdy, zapewniające 
osiągnięcie prędkości do 5 węzłów (są wyko-
rzystywane podczas pomiarów hydrograficz-
nych). W siłowni znajdują się także trzy 
zespoły prądotwórcze o mocy 225 kVA każdy, 
napędzane przez silniki wysokoprężne Wola 
H12 o mocy 221 kW. Wysoką manewrowość 
zapewnia okrętowi ster strumieniowy (znaj-
dujący się w części dziobowej) o mocy 130 kW.

Okręty hydrograficzne posiadają kilka 
wind i wciągarek hydrograficznych z żurawi-
kami i bomem (o udźwigu 3 ton) – wykorzy-
stywanych do załadunku pław, boi oraz stawiania 
pływającego oznakowania nawigacyjnego. 
Jednostki uzupełniły siły ówczesnego Oddziału 
Zabezpieczenia Hydrograficznego MW – 
składające się z: okrętu hydrograficznego 
ORP „Kopernik” (wycofanego z linii w maju 
2006 roku) oraz kutrów hydrograficznych.

Ważnym i niezwykle efektywnym środkiem 
realizacji zadań hydrograficznych w strefie 
przybrzeżnej są – pozyskane w 2014 r. – moto-
rówki hydrograficzne, które zostały wybudo-
wane w irlandzkiej stoczni Safehaven Marine. 
Od czterech lat wykonują prace pomiarowe 
w odległości do 12 mil morskich od brzegu. 
Ich kadłuby mają długość blisko 13 m oraz 
szerokość 4,8 m. Zanurzenie wynosi 1,3 m, 
prędkość min. 2 węzły, a prędkość maksy-
malna sięga 13 węzłów. Podobnie jak okręty 
hydrograficzne, prowadzą pomiary baty-
metryczne akwenów morskich, torów wodnych 
oraz kotwicowisk i poligonów MW, a także 
wykonują zadania związane z poszukiwa-
niem, identyfikowaniem i klasyfikowaniem 

obiektów podwodnych (w tym minopodobnych) 
większych niż metr sześcienny – tzw. trało-
wanie hydroakustyczne. Wykonują również 
pomiary hydrologiczne oraz zbierają, przetwa-
rzają i opracowują wstępnie dane hydro-
graficzne do produkcji map morskich Bałtyku. 
Zajmują się także wystawianiem pływające-
go oznakowania nawigacyjnego.

Sprzęt na pokładzie
Aby realizować wcześniej wymienione zadania, 

jednostki pomiarowe są wyposażone w szerokie 
spektrum nowoczesnych urządzeń pomiaro-
wych. Do głównych elementów wyposażenia 
należą: zestawy echosondy wielowiązkowej – 
SONIC 2022 R2SONIC (ORP „Heweliusz”), 
EM2040D (ORP „Arctowski”), EM 2040 
(motorówki hydrograficzne); sonary holowane – 

Dywizjon Zabezpieczenia 
Hydrograficznego Marynarki Wojennej 

otrzymał – pod koniec 2018 roku –  
pojazd Z-Boat 1800, który jest 

przeznaczony do wykonywania pomiarów 
batymetrycznych na akwenach 

przybrzeżnych płytkowodnych, w portach 
oraz na akwenach śródlądowych. 

Głównym narzędziem pomiarowym 
pojazdu firmy Teledyne Oceanscience jest 

echosonda wielowiązkowa Odom MB2. 
Pojazd może być pozycjonowany 

za pomocą systemu DGPS, jak 
i z wykorzystaniem sytemu precyzyjnego 
pozycjonowania GPS RTK. Zastosowane 

rozwiązania techniczne umożliwiają 
autonomiczną pracę pojazdu na 

podstawie wcześniej zaprojektowanej 
i wgranej misji. Istnieje także możliwość 

manualnego, zdalnego sterowania 
pojazdem, na odległość do około tysiąca 

metrów od operatora. Pojazd będzie 
wspierał realizację pomiarów 
batymetrycznych na potrzeby 

nawigacyjno-hydrograficznego 
zabezpieczenia działania sił Marynarki 
Wojennej oraz na potrzeby kartografii 

morskiej. Podstawowe parametry 
techniczne pojazdu: długość – 1,8 m, 

szerokość – 1 m, masa pustego pojazdu – 
38 kg, ładowność – 30 kg, prędkość 

podczas prac – 3-3,5 węzła, zanurzenie – 
ok. 0,4 m, czas pracy na komplecie 

akumulatorów – do 4 godzin. 

1. Kabina nawigacyjna;

2. Pomieszczenie pracy hydrografów
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przestrzennej to czynność wymagająca dużej 
wiedzy specjalistycznej oraz cierpliwości – 
wyjaśnił szef Pionu Pomiarów Hydrograficz-
nych DZH MW kmdr por. Marcin Banaszak. 
Na tym etapie są tworzone materiały sprawo-
zdawcze, w postaci planszetów hydrograficz-

nych, meldunków z pomiarów oraz innych, 
niezbędnych dokumentów obrazujących opis 
dna morskiego w badanym akwenie. Jakość 
opracowanych dokumentów oraz danych 
wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo 
żeglugi na polskich obszarach morskich. 

Ostatecznie, wyniki prac sondażowych 
i geodezyjnych są wprowadzane do spe-
cjalistycznych baz danych Morskiej Informacji 
Geoprzestrzennej, znajdujących się w Biurze 
Hydrograficznym Marynarki Wojennej. Na-
stępnie, dane są wykorzystywane w cyklu 
produkcyjnym, którego celem jest opracowa-
nie i wydanie nowych edycji map morskich 
oraz publikacji nautycznych. 

względem transportowym, a także realizację za-
dań pionu radionawigacji i sekcji pomiarów.

Zebrane dane geoprzestrzenne są podda-
wane dokładnej analizie w Pionie Pomiarów 
Hydrograficznych DZH MW. Analiza i prze-
twarzanie danych Morskiej Informacji Geo-

Klein–3000 (ORP „Heweliusz”), EdgeTech
4200 MP (ORP „Arctowski”), EdgeTech 4125 
(motorówki hydrograficzne); systemy nawigacji 
podwodnej – Kongsberg HiPAP 501 (okręty 
hydrograficzne), Easytrak Nexus (motorówki 
hydrograficzne); pojazdy podwodne – ROV 
SAAB Seaeye Falcon (okręty hydrograficzne), 
VideoRay PRO 4 (motorówki hydrograficzne) 
oraz magnetometry – SeaSPY2 (motorówki 
hydrograficzne).

Ponadto, w skład DZH MW wchodzi pion 
radionawigacji, w którego wyposażeniu znaj-
duje się mobilny system radionawigacyjny 
średniego zasięgu „Jemiołuszka”. Jest to system 
pozycjonowania, który – w wypadku braku 
dostępu do systemów satelitarnych – umożli-
wia określenie pozycji okrętu (wyposażonego 
w odbiornik systemu) na morzu. W strukturach 
DZH MW znajduje się także pion pomiarów 
hydrograficznych, w którego składzie jest, 
m.in., sekcja pomiarów – realizująca prace 
geodezyjne na lądzie, w tym w portach 
polskiego Wybrzeża.

Dywizjon posiada kompanię logistyczną, 
która zabezpiecza jego działalność pod 

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Obecnie, dowódcy okrętów 
hydrograficznych i pomocniczych 
jednostek pływających dysponują 
doświadczoną i wykwalifikowaną 
kadrą oraz nowoczesnym 
sprzętem, na miarę XXI wieku – 
podkreślił dowódca Dywizjonu 
Zabezpieczenia Hydrograficznego 
Marynarki Wojennej kmdr Marek 
Czarnecki. Umożliwia  im 
to pozyskiwanie rzetelnej 
i wiarygodnej  informacji 
geoprzestrzennej na polskich 
obszarach morskich – od 
morskich wód wewnętrznych, 
przez porty z podejściami, po 
całą strefę odpowiedzialności 
na morzu otwartym. 
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Znalezienie się w składzie SNMG-1 – 
razem z niszczycielem rakietowym 
typu Arleigh Burke, obecnie należą-
cym do najpotężniejszych okrętów 

świata – to duże wyróżnienie dla polskiej fregaty 
rakietowej. Jej załoga, ramię w ramię z sojusz-
nikami, obecnie realizuje najtrudniejsze zadania 
przeznaczone dla jednostek nawodnych, w tym: 
kompleksową obronę przeciwlotniczą (AAW), 
zwalczanie celów nawodnych (ASuW) oraz tropie-
nie i niszczenie okrętów podwodnych (ASW). 
W tym ostatnim wypadku, kluczową rolę od-
grywają śmigłowce. Na pokładzie ORP „Gen. K. 
Pułaski” stacjonuje maszyna Kaman SH-2G 
„Super Seasprite”, a na USS „Gravely” – jeden 
lub dwa śmigłowce MH-60 R/S „Seahawk”. 
Zadania zespołu obejmują również misje pa-
trolowe i działania asymetryczne (prowadzone 
w kontekście bezpieczeństwa żeglugi) – 
a wszystko to w niesprzyjających (szczególnie 
o tej porze roku) warunkach hydrometeorologicz-
nych mroźnej Norwegii.

Na wodach norweskich
Po zgraniu zespołu – jeszcze na Bałtyku – 

okręty przeszły do Norwegii, gdzie ich tym-
czasową bazą stał się port w Bergen. Realizowano 
tam zadania z zakresu odtwarzania gotowości 
bojowej. Okręty uzupełniły zapasy i pobrały 

Fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski” (FFG-272) z Dywizjonu Okrętów Bojowych 
3. Flotylli Okrętów w Gdyni – tworząca Polski Kontyngent Wojskowy „Pułaski 2019” – realizuje 
zadania w ramach Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 (SNMG-1). Jednostka, dowodzona przez 
kmdr. por. Pawła Wernera, weszła w skład grupy bojowej amerykańskiego niszczyciela rakietowego 
z systemem AEGIS USS „Gravely” (DDG-107). Okrętom towarzyszy niemiecki zbiornikowiec floty 
FGS „Spessart” (A1442). Zespołem okrętów NATO dowodzi kadm. Edward Cashman.

W elicie sił morskich NATO

TOMASZ GOS – W jakiej misji bierze 
udział ORP „Gen. K. Pułaski”?
KMDR POR. PAWEŁ WERNER – 
Dołączyliśmy do Stałego Zespołu Okrętów 
NATO Grupa 1 (SNMG-1). Jest to zespół 
zaliczany do sił szybkiego reagowania. 
Będziemy obecni na akwenach Europy 
Północnej, czyli na: Bałtyku, Morzu 
Północnym i Morzu Norweskim, a także 
na Atlantyku. Warto dodać, że już po raz 
trzeci bierzemy udział w stałym zespole sił 
odpowiedzi NATO. 

– Jak długo okręt będzie działał w tym 
zespole i jakie będzie wykonywał zadania?
– Nasza jednostka będzie wykonywała 
zadania w tej grupie do 30 czerwca. 
Główne działania będą skupione przede 
wszystkim na zgrywaniu się ze sobą fregat 
rakietowych. 

– Wszystkie okręty działające w SNMG-1 
to jednostki klasy fregata rakietowa?
– Zwykle w działania SNMG-1 są 
zaangażowane głównie fregaty, jednak 
obecnie jednostką flagową zespołu jest 
amerykański niszczyciel rakietowy typu 
Arleigh Burke. Oprócz niego jest niemiecka 
jednostka zaopatrzeniowa. W trakcie 
realizacji zadań i ćwiczeń będziemy 
współpracować również z okrętami innych 
klas, nie należącymi do SNMG-1. 

– W jakich konkretnie ćwiczeniach będzie 
brał udział ORP „Gen. K. Pułaski”?
– Zaplanowano trzy główne ćwiczenia: 
pierwsze – „TG-19” na wodach 
norweskich, na początku kwietnia 
„Joint Warrior” (częściowo ma być 
przeprowadzone na Atlantyku) i w czerwcu 
„Baltops” (na Morzu Bałtyckim). Te 
akweny są już nam znane – w zeszłym 
roku odbywaliśmy na nich ćwiczenia, 
między innymi „TG-18”. Warto również 
zaznaczyć, że udział w zespole natowskim 
łączy się również z prezentacją polskiej 
bandery. Dołączając do tej grupy dajemy 
świadectwo naszego pełnoprawnego 
członkostwa w NATO i wyrażamy  gotowość 
do wypełnienia wszystkich zobowiązań 
w ramach sojuszu.  

– Co będzie należało do głównych 
elementów tych ćwiczeń?  
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paliwo – przy wsparciu FGS „Spessart”. 
Następnie, wyruszyły na pierwszą poważną 
operację morską – ćwiczenia w ramach TG-19.1 
„Dynamic Guard”. Wszystkie działania – pro-
wadzone w ich ramach – miały na celu 
demonstrowanie sojuszniczej solidarności 
oraz kolektywnej obrony, realizowanej przez 
siły morskie sojuszu północnoatlantyckiego. 

B A N D E R A

Coroczne ćwiczenia ZOP (ASW) na Morzu 
Północnym są połączone z testem dla dowód-
ców okrętów podwodnych, którzy zdobywają 
szlify na prestiżowym kursie „Perisher”. Szko-
lenie to jest na tyle trudne, że zwykle zalicza 
je tylko ok. 70% uczestników.

Nadrzędną rolą USS „Gravely” było zapew-
nienie kompleksowej obrony przeciwlotniczej 
(w czym pomocny był również polski okręt, za 
sprawą rakiet plot. średniego zasięgu SM-1) 
i przeciwbalistycznej oraz – w razie potrzeby – 
rażenie obiektów nawodnych lub naziemnych 
rakietami manewrującymi dalekiego zasięgu 
RGM-109 „Tomahawk”. Przećwiczono również 
procedury związane z zaopatrywaniem okrętów 
na morzu, tzw. RAS (ang. Replenishment at 
Sea) – co ma duże znaczenie w wypadku pro-
wadzenia długotrwałych operacji morskich 
z dala od baz. Zespół SNMG-1 jest mobilny 
i jego działania mogą obejmować także inne 
akweny, w tym Atlantyk i Morze Śródziemne 
(USS „Gravely” należy do VI Floty US Navy 
i operuje, m.in., z hiszpańskiej bazy w Rota 
lub portugalskiej w Ponta Delgada).

Partnerstwo na morzu
W trakcie ćwiczeń, polską fregatę wizytował 

dowódca SNMG-1 kadm. Edward Cashman. 
Załogi okrętów wykonały fantastyczną pracę. 
Zorganizowaliśmy się jako zespół, a także 
zmaksymalizowaliśmy nasze możliwości i wzmoc-
niliśmy umiejętności, które są kluczowe dla 
skutecznego działania NATO – podsumował 
norweskie manewry i dodał, że z roku na rok są 
coraz bardziej złożone i wymagające.

W zasadniczych manewrach uczestniczyły 
okręty nawodne i podwodne z: Danii, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Norwegii. 
Amerykański niszczyciel i polska fregata, 
działając w środowisku sieciocentrycznym 
(NCE), zapewniały bezpieczeństwo żeglugi 
i monitorowały ruch morski na akwenie Morza 
Norweskiego i Morza Północnego. 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

– Będziemy ćwiczyć, między innymi, 
ochronę szlaków żeglugowych oraz 
wykrywanie okrętów podwodnych. 
Ponadto, będziemy również zgrywali 
współpracę z innymi okrętami – w trakcie 
symulowanych ataków z powietrza, wody 
i spod wody, a także doskonalili obronę 
przed zagrożeniem asymetrycznym 
(zagrożenie terroryzmem i piractwem na 
morzu niestety jest realne). Jednak mam 
nadzieję, że zdobytych umiejętności nie 
będziemy musieli wykorzystać. 

– Ile okrętów uczestniczy w SNMG-1?
– Każde państwo – biorące udział 
w ćwiczeniach stałego zespołu – wysyła 
okręty na określony czas, który jest 
ustalany indywidualnie. Na przykład, 
Stany Zjednoczone, Turcja i Norwegia, 
a także Niemcy i Portugalia wysyłają 
okręty na misję całoroczną – tyle tylko, że 

w różnych odstępach czasowych. Średnio, 
w składzie SNMG-1 powinno być od 3 do 
5 okrętów jednocześnie.  

– Czy któreś z państw, oprócz Polski, 
wystawia do zespołu fregaty rakietowe 
typu  Oliver Hazard Perry?
– Tak, między innymi Turcja kieruje do 
zespołu jednostki tego typu. 

– Czy w trakcie misji będzie rotacja załogi 
ORP „Gen. K. Pułaski”?
– Większość załogi fregaty nie będzie 
rotowana w czasie misji. Tylko jej niewielki 
procent zostanie wymieniony. 

– Niektórzy twierdzą, że SNMG-1 to elita 
sił morskich NATO.
– W tym zespole służą najlepsi. Kilka lat 
pracowaliśmy na to, żeby się w nim 
znaleźć. Druga połowa ubiegłego roku 
była dla nas bardzo intensywna. Ćwiczenie 
w ośrodku FOST w Plymouth było 
najbardziej prestiżowe i jednocześnie 
najtrudniejsze. Jego trudy i zaliczający je 
egzamin trudno jest opisać komuś, kto 
przez to nie przeszedł. Szkolenie w FOST 
nie polega jedynie na tym, żeby załoga 
wykonała (w zadanym czasie) określone 
zadanie, ale żeby nauczyła się efektywnie 
ze sobą współpracować. Udział w stałym 
zespole sił odpowiedzi NATO opiera się –
przede wszystkim – na współpracy.
zespole sił odpowiedzi NATO opiera się –
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Pierwsi żeglarze posługiwali się 
wyłącznie nawigacją terrestryczną 
(prowadzoną przy zachowaniu 
widoczności lądu). Taka nawigacja 

nie pozwalała im jednak na prawdziwe, 
dalekomorskie wyprawy. 

Astronawigacja 
wczoraj i dziś
Naturalnymi znakami nawigacyjnymi, 

które – z czasem –  umożliwiły nawigację 
na pełnym morzu, okazały się: Słońce, 
Księżyc, planety oraz gwiazdy. Astronawigacja 
(określanie pozycji statku na podstawie 
pomiarów położenia ciał niebieskich) stała 
się podstawowym sposobem nawigacji na setki, 
jeżeli nie tysiące lat. Niestety, nieuzbrojone 
oko ludzkie nie jest w stanie samodzielnie 
wykorzystać elementów nieboskłonu do pre-
cyzyjnego określenia położenia jednostki na 
bezkresnym morzu i obrania właściwego kie-
runku żeglugi. Tu z pomocą przyszły – roz-
wijane na przestrzeni lat – astronawigacyjne 
instrumenty pomiarowe, zapewniające bez-
pieczną żeglugę bazującą na analizie położenia 

ciał niebieskich. Od naturalnego kamienia 
słonecznego (czyli kryształu kalcytu, wyko-
rzystywanego przez wikingów) pozwalającego 
na określanie położenia Słońca, przez przy-
rządy mierzące kąt między horyzontem a ciałem 
niebieskim – laskę Jakuba oraz astrolabium, 
aż po sekstant (skonstruowany przez Johna 
Hadleya, w 1731 roku) – który, jako jeden 
z nielicznych wynalazków, pozostał prawie 
niezmieniony do dnia dzisiejszego i jest alter-
natywą dla współczesnej nawigacji satelitarnej. 
Na przestrzeni lat, również kształcenie nawiga-
torów zmieniło się, a dzięki planetariom stało 
się – w pierwszej fazie – atrakcyjne, skuteczne 
i (co równie ważne) łatwe do zrealizowania.  

Planetarium AMW
Planetarium Instytutu Nawigacji i Hydro-

grafii Morskiej Akademii Marynarki Wojen-
nej w Gdyni funkcjonuje od 1975 roku. Idea 
jego budowy narodziła się i została zrealizo-
wana przez ówczesnych pracowników Instytutu 
Nawigacji i Hydrografii Morskiej – na fali 
ogólnopolskiej akcji budowania planetariów na 
500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika. Oprócz 

planetarium w AMW (wówczas Wyższej Szkole 
Marynarki Wojennej) bliźniacze planetaria 
pojawiły się, między innymi, w pozostałych 
wyższych uczelniach morskich – w Wyższej 
Szkole Morskiej w Gdyni (obecnie Uniwersytet 
Morski) oraz w Wyższej Szkole Morskiej 
w Szczecinie (obecnie Akademia Morska).

Nieetatowym kierownikiem planetarium 
jest kmdr por. mgr inż. Dariusz Żołnieruk – 
starszy wykładowca w Instytucie Nawigacji 
i Hydrografii Morskiej (z blisko 30-letnim 
stażem na stanowisku dydaktycznym).

Planetarium (mogące pomieścić 32 osoby) 
z salą astronawigacji (na 70 osób) stanowią 
laboratoria dydaktyczne przeznaczone, przede 
wszystkim, do realizacji zajęć z astronawigacji 
ze słuchaczami II roku studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych na kierunku nawigacja. 
Studenci spędzają w tych dwóch pomieszcze-
niach 80 do 84 godzin – w ramach zajęć 
z astronawigacji i trygonometrii sferycznej – 
poznając tajniki nocnego nieba, śledząc ruchy 
gwiazd, analizując dane oraz zjawiska astro-
nomiczne. Naukę wspomaga sprzęt laboratoryj-
ny – projektor centralny (umieszczony pod kopułą 
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Rejs pod gwiazdami
Piękno ciał niebieskich doceniają nie tylko romantycy i poeci. Prawdziwi fascynaci 
żeglugi i morza, wiążąc się z nim zawodowo, stają się wręcz uzależnieni od nich w swej 
drodze. Najczęściej trafiają do szkół morskich (cywilnych lub wojskowych), które – kształcąc 
nawigatorów – są zobligowane do realizowania programu dostosowanego do zapisów 
międzynarodowej konwencji STCW (Standards of Traning, Certification and Watchkeeping), 
traktującej – między innymi – o wymaganiach w zakresie wyszkolenia załóg statków morskich. 
Skutkiem tych zapisów, jak i dobrej tradycji żeglarskiej, jest nauczanie astronawigacji. Wiele 
szkół morskich posiada własne planetaria, aby nauczanie to uczynić bardziej efektywnym.

NR 1/2 | STYCZEŃ/LUTY 2019 23     

B A N D E R A

marynarską oraz trzy semestry studiów) 
przeszli – na ORP „Iskra” – podchorążowie 
uczestniczący w pamiętnym rejsie dookoła 
świata (18 kwietnia 1995 r. – 10 lutego 1996 r.). 

Studenci i sekstant
Jak oceniają astronawigację i praktyki 

morskie podchorążowie AMW? To wymaga-
jący intelektualnie przedmiot, opierający się 
na trygonometrii sferycznej, co angażuje wy-
obraźnię przestrzenną i uwarunkowane jest 
dobrą znajomością matematyki – podkreślił 
bosm. pchor. Szymon Leszczyński. Proces 
ustalania pozycji okrętu z wykorzystaniem 
astronawigacji jest czasochłonny i wymaga 
dokładności obliczeniowej. W tym elemencie 
astronawigacja także ewoluuje i podlega auto-
matyzacji, skracając nawigatorowi czas nie-
zbędny do wyznaczenia pozycji okrętu. 

Nasze akademickie planetarium służy nauce 
teoretycznej i symulowaniu zadanych zało-
żeń oraz położenia ciał niebieskich. Praktyka 
astronawigacyjna to jednak rejs pełnomorski 
z prawdziwym nieboskłonem – powiedział 
bsmt pchor. Michał Giergiel. Utrudnieniem 
w astronawigacji praktycznej na okręcie jest 
rozkołys morza, który redukuje precyzję po-
miarów oraz obniża poziom samopoczucia 
załogi. Na praktykach w morzu codziennie 
oblicza się wschód i zachód słońca, co daje 
szansę utrwalenia umiejętności z tego trud-
nego przedmiotu. Aby pomiary realizować 
prawidłowo, należy posługiwać się aktual-
nym morskim rocznikiem astronomicznym. 

Podchorążowie AMW mają szansę rozwi-
jania zawodowego zamiłowania podczas pisania 
prac inżynierskich z przedmiotu astronawiga-
cja. Jednak, czy naprawdę – w dobie systemu 
GPS (Global Positioning System) i elektroniki 
pokładowej – umiejętność posługiwania się 
sekstantem jest jeszcze niezbędna?

W XXI wieku zaawansowany sprzęt nadal 
zawodzi, a w czasie konfliktu zbrojnego dzia-
łanie wielu nowoczesnych systemów może 
być świadomie zakłócane  przez przeciwnika – 
podkreślił bosm. pchor. Szymon Leszczyński. 
W tej sytuacji, operując na akwenach otwar-
tych, nikt nie określi pozycji inaczej niż za 
pomocą gwiazd. Przy zakłóceniu pracy GPS'a, 
którego sygnał podatny jest na zakłócenia, 
stabilne pozostają tylko ciała niebieskie. 

Zdaniem kmdr. por. mgr. inż. Dariusza 
Żołnieruka, astronawigacja to – po prostu – 
system zapasowy w stosunku do nawigacji 
satelitarnej, która może w każdej chwili ulec 
awarii. Nawigator musi umieć określać poło-
żenie jednostki na morzu w każdej sytuacji, 
dlatego niezbędnymi pozostaną: sekstant, 
chronometr, morski rocznik astronomiczny oraz 
wiedza i doświadczenie – zdobyte podczas 
studiów w ramach nauki astronawigacji.

o średnicy 8 m, uniesioną na wysokość 2 m). 
Urządzenie to pozwala na symulację wyglądu 
i ruchu sfery niebieskiej oraz ciał niebieskich – 
na dowolnej północnej szerokości geograficz-
nej, o dowolnej porze dowolnego dnia w roku. 
Analogowy projektor umożliwia prowadzącemu 
zajęcia bieżące zmiany ustawienia oraz 
dowolne ich modyfikowanie, dostosowane do 
potrzeb chwili. Wyświetlane obiekty, to ele-
menty układów współrzędnych sferycznych 
(równik niebieski, koło godzinne, biegun nie-
bieski północny, horyzont obserwatora, koło 
wierzchołkowe, południk obserwatora i eklip-
tyka), jak również ciała niebieskie: Słońce, 
Księżyc (w dowolnej fazie), pięć najjaśniejszych 
planet, niemal 6 tys. gwiazd, jasne gromady 
gwiazd, najjaśniejsze mgławice i galaktyki, 
a także kometa i sztuczny satelita. Wśród przy-
rządów, wykorzystywanych na zajęciach, 
znajdują się: chronometry, sekundomierze 
i identyfikatory gwiazdowe oraz nowoczesne 
sekstanty – służące do mierzenia wysokości 
ciał niebieskich nad widnokręgiem oraz 
kątów pionowych i poziomych w nawigacji 
terrestrycznej. 

Astronawigacja idzie z duchem czasu. Trady-
cyjne tablice astronawigacyjne ustąpiły miej-
sca nowoczesnym urządzeniom. Prowadząc 
obliczenia, studenci korzystają z programów 
komputerowych oraz kalkulatorów i (dodat-
kowo) sami tworzą własne programy do obli-
czeń – podkreślił kmdr por. mgr inż. Dariusz 
Żołnieruk. Ostatecznym sprawdzianem 
umiejętności studentów jest dwugodzinne 
kolokwium końcowe, podczas którego muszą 
oni rozwiązać zadanie kompleksowe na mapie 
morskiej. Wówczas każdy student może mieć 
na stole – oczywiście oprócz mapy – swój 
laptop, kalkulator, a nawet zeszyt z notatkami – 
pracując tak, jak w kabinie nawigacyjnej 
swojej jednostki.

Praktyka astronawigacyjna 
Dużym wyzwaniem, sprawdzeniem się 

i – jednocześnie – kolejnym etapem kształcenia 
przyszłego nawigatora jest praktyka astro-
nawigacyjna. Codzienne wachty, niedogod-
ności oraz wykłady –  kontakt z wykładowcą 
podczas rejsu to łącznie 100 godzin – sprzy-
jają szkoleniu specjalistycznemu i kształtują 
młodego marynarza. Studenci (pod okiem 
wykładowców) mierzą wysokość ciał niebie-
skich: Słońca, Księżyca, czterech najjaśniej-
szych planet oraz kilku lub kilkunastu spośród 
około 170 gwiazd nawigacyjnych. Aby 
zdobyta wiedza teoretyczna (związana z orien-
tacją na morzach i oceanach) została przekuta 
na prawdziwe umiejętności, praktyki astro-
nawigacyjne muszą objąć przejścia przez 
otwarte przestrzenie większych akwenów 
morskich (z dala od lądu), umożliwiając 
astronawigację w jej najczystszej postaci – 
pełnomorską lub oceaniczną. W pobliżu lądu, 
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trami i spokojnym morzem. Kierując się na 
wspomniany akwen, polskie okręty szkolne 
cumowały w portach niemal wszystkich kra-
jów basenu Morza Śródziemnego. Gościły 
również w dalszych zakątkach świata. Na 
specjalne zaproszenia zawinęły, między 
innymi, do: Bombaju w Indiach, Rio de Janeiro 
w Brazylii oraz portów Ameryki Północnej 
(1992 r.), a także portów Kataru i Kuwejtu 
(2018 r.). Do ciekawszych regionów, jakie od-
wiedzali podchorążowie AMW, należą obszary 
arktyczne. Krótsze, dwutygodniowe, praktyki 
zimowe obejmują rejsy po Morzu Bałtyckim 
i Morzu Północnym. 

Praktyki nawigacyjne i astronawigacyjne 
(na przestrzeni lat) były realizowane na po-
kładach okrętów szkolnych ORP „Wodnik” 
i ORP „Gryf”, barkentyny ORP „Iskra” oraz 
na okrętach hydrograficznych ORP „Hewe-
liusz” i ORP „Arctowski”. Nadzwyczajną 
praktykę astronawigacyjną (także praktykę Edyta Górska

zrwmw.bandera@ron.mil.pl

w zasięgu brzegowych znaków nawigacyj-
nych, doskonalone są z kolei umiejętności 
w nawigacji terrestrycznej. 

Najbardziej dogodne warunki pogodowe –
sprzyjające astronawigacji i umożliwiające 
praktycznie nieograniczoną liczbę realnych 
pomiarów – oferują wody Morza Śródziem-
nego. Rejon ten najczęściej wita marynarzy 
bezchmurnym niebem, umiarkowanymi wia-
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Dowodzący Morskim Dywizjonem 
Lotniczym kmdr ppor. pil. obs. 
Karol Trzasko-Durski odszedł na 
wyższe stanowisko i (6 maja 1933 r.) 

został kierownikiem Referatu Lotnictwa Mor-
skiego Kierownictwa Marynarki Wojennej. 
Dowództwo jednostki objął po nim (29 kwietnia 
1933 r.) kmdr ppor. pil. Edward Szystowski, 
natomiast nowy schemat organizacyjny MDLot 
wprowadzono 1 maja 1934 r. W składzie jed-
nostki znajdowały się: I i II Eskadra Liniowa, 
IV Eskadra Szkolna, Rzeczna Eskadra Lotnicza 
(REL) w Pińsku, Pluton Sztabowy i Baza. 

W składzie Flotylli Pińskiej
W 1933 r. piński Rzeczny Pluton Lotniczy 

(RPL) rozbudowano i przeformowano na 
Rzeczną Eskadrę Lotniczą (REL). Od 1 stycznia 
1934 r. wcielono ją w skład Flotylli Pińskiej. 
Szkolenie prowadzono nadal niezmienionym 
torem. Tak wspominał loty st. sierż. pil. Franciszek 
Wardaliński: Płatowce – wyznaczone na służbę – 
startowały z szerokiego rozlewiska Piny i wzdłuż 
jej krętego i dzikiego koryta leciały do wyzna-
czonego punktu. Po drodze spotykały zwykle 

i obserwatora morskiego, późniejszy adiutant 
prezydenta RP Ignacego Mościckiego). 
Sprzęt latający REL szybko się starzał, co było 
przyczyną wielu wypadków. W ich wyniku 
skasowano, w lutym 1936 r., trzy Schrecki. 
W ramach uzupełnienia, w 1936 r. przysłano 
do REL kilka amfibii (zwiększając ich liczbę 
do pięciu) oraz Lublina R-XIII G/hydro (nr 718) 
na podwoziu kołowym, który bazował w Hale-
wie pod Pińskiem. Samolot ten był bohaterem 
niecodziennego zdarzenia w październiku 
1936 r. Lecący z Łucka do Pińska st. bosm. pil. 
Henryk Wiechciński, na polecenie ppor. obs. 
Michała Tymosławskiego, poleciał w kierunku 
wschodnim i naruszył przestrzeń powietrzną 
Związku Sowieckiego. Samolot ostrzelali 
sowieccy pogranicznicy. Na domiar złego, 
kończyło się paliwo i pilot musiał lądować w kar-
toflisku, uszkadzając maszynę. Na szczęście, 

W wyposażeniu I Eskadry Liniowej MDLot znajdowały się Lubliny R-VIII bis/ter/hydro 
i Lubliny R-XIII ter/hydro, w II Eskadrze Liniowej były R-XIII ter/G/hydro, w Eskadrze Szkolnej 
latały Lubliny R-XIII bis/ter/hydro i Bartle BM-300, natomiast w Plutonie Sztabowym używano 
maszyn Schreck FBA-17 i LeO H-135B3. MDLot formował również (na okres 3-letni lub 4-letni) 
Pluton Towarzyszący na lotnisku w Rumi-Zagórzu. Demontowano wtedy pływaki i R-XIII stawiano 
na koła. Pluton działał od kwietnia do października, po czym samoloty wracały do Pucka.

Lotnictwo morskie w latach 1933-1939

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

idące już tą drogą, od kilku godzin, monitory 
flotylli. Celem lotu był zazwyczaj duży ponton 
z nadbudowanym obszernym pokładem, na 
którym czekali już mechanicy, oficerowie łącz-
nikowi z flotylli i benzyna. Hydroplan wodował 
przy pontonie, załoga omawiała z oficerami 
marynarki ćwiczenia na dzisiaj i odlatywała 
na zadanie. Po odnalezieniu celu, lotnicy wra-
cali nad monitor i przelatywali nad nim kursem 
prosto na cel, strzelając rakietę. Padała salwa 
z monitora, lotnicy wracali nad monitor – 
przelatując z lewej lub prawej strony, w zależ-
ności od błędu ostatniej salwy –  i rakietami 
informowali załogę monitora o trafieniach. 
Mimo tak prymitywnych metod, przy trzeciej 
salwie cel zazwyczaj był trafiony. 

Rok 1935 przyniósł kolejną zmianę na sta-
nowisku dowódcy REL. Został nim kpt. mar. 
pil. obs. Stefan Kryński (twórca odznaki pilota 

CZĘŚĆ 6

1. Testy prototypu ciężkiego 
wodnosamolotu Lublin R-XX w Pucku; 

2. Święto jednostki – 15 lipca –
obchodzono wśród samolotów
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po polskiej stronie. Po tym wydarzeniu, ofi-
cera przeniesiono do rezerwy, a pilota kilka-
krotnie przesłuchiwali oficerowie „dwójki”.

Kłopoty sprzętowe, 
likwidacja REL 
i loty propagandowe
Wykruszanie się sprzętu Rzecznej Eskadry 

Lotniczej spowodowało konieczność zakupienia 
odpowiednich maszyn za granicą (planowano 
rozbudowę REL do siły dywizjonu). W związku 
z tym, spenetrowano rynki: amerykański, brytyj-
ski, francuski i holenderski. Poczynania te nie 
zostały uwieńczone sukcesem i (jesienią 1937 r.) 
dowódca REL kpt. mar. obs. Eustachy Szcze-
paniuk otrzymał polecenie likwidacji eskadry. 
Amfibie Schreck FBA-17HMT2 i R-XIII G 
(nr 718) dostarczono koleją do Pucka (do jesieni 
1938 r.). Schrecki zostały skasowane, nato-
miast R-XIII G (nr 718) przydzielono do 
Plutonu Towarzyszącego w Rumi. 

Samoloty lotnictwa morskiego kilkakrotnie 
uczestniczyły w imprezach Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej (L.O.P.P). Rada 
Miejska i burmistrz Pucka, wspólnie z Zarzą-
dem Głównym L.O.P.P., zorganizowali 
„Tydzień L.O.P.P.” w Pucku (13-20 września 
1935 r.). Jego główną atrakcją były loty 
propagandowe, wykonywane samolotem typu 
Hanriot HD-14E2. Rok wcześniej, zorganizo-
wano w Pucku „XI Tydzień L.O.P.P.” (10-17 
maja 1934 r.), podczas którego do lotów 
propagandowych użyto, między innymi, 
amfibii LeO H-13B3 (nr 64) z zamontowaną 
kamerą filmową. 

W 1934 roku personel jednostki wziął 
udział w kręconym w Pucku filmie „Rapsodia 
Bałtyku”. Film realizowano także na terenie 
bazy MDLot. Jedną z ciekawszych scen był 
lot wodnosamolotu Schreck w czasie burzy. 
W celu uzyskania efektu burzy morskiej, 
Schrecka powieszono na dźwigu i marynarze 
polewali go z góry wiadrami wody, inni koły-
sali samolotem, natomiast ekipa filmowa 
dodawała efekty dźwiękowo-świetlne, kręcąc 
główne sceny filmu. 

Odznaki lotnictwa 
morskiego
Kiedy – w 1933 r. – jednostkę włączono 

w skład Marynarki Wojennej, na mundurach 
pilotów i obserwatorów lotnictwa morskiego 
pojawiły się nowe odznaki. Ich projektantem 
był ówczesny dowódca Rzecznej Eskadry Lot-
niczej w Pińsku (w 1936 r. został adiutantem 
Prezydenta RP) kpt. mar. pil. obs. Stefan 
Kryński. Odznaki „Pilota Lotnictwa Morskiego” 
(I i II klasy) oraz „Obserwatora Lotnictwa 
Morskiego” (I i II klasy) zatwierdzono w Dz. 
Rozk. MSWojsk. nr 13/33 i obowiązywały od 
1 sierpnia 1933 r. Odznakę „Pilota Lotnictwa 
Morskiego” wykonano z oksydowanej stali, 
w postaci stojącej kotwicy ze stylizowanymi 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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miała odznaka pilota II klasy. Odznakę „Ob-
serwatora Lotnictwa Morskiego” (również 
dwuklasową) wykonano także z oksydowanej 
stali i jej kształt był identyczny jak odznaki 
pilota, jedynie pod kotwicą były umieszczone 
cztery złote (lub srebrne) błyskawice. Odznaka 
obserwatora I klasy miała złoty wianuszek 
wawrzynowy na kotwicy, którego nie posiadała 
odznaka II klasy. Noszono je na lewej piersi 
munduru i przykręcano do sukna specjalną 
nakrętką. Ponieważ odznaka była nieco 
wygięta, pod wewnętrzną stronę munduru 
zakładano blaszaną podkładkę o obrysie 
odznaki, lecz nieco większych rozmiarów. Po 
jej przykręceniu, przylegała do materiału na 
całej powierzchni. Do kompletu dochodziła 

jeszcze sukienna podkładka koloru czarnego, 
także o obrysie odznaki. Odznaki te, o wymia-
rach 70 mm x 36 mm, wykonywano w zakła-
dzie grawerskim J. Knedlera w Warszawie, na 
ul. Nowy Świat 45. 

Warunki nadania odznaki „Pilota Lotnictwa 
Morskiego” oraz odznaki „Obserwatora Lot-
nictwa Morskiego” zostały podane w dodatku 

tajnym do Dz. Rozk. MSWojsk. nr 5 z 10 grudnia 
1935 r., poz. 56, pt. „Zestawienie warunków 
obowiązujących przy zaliczaniu do poszczegól-
nych klas w każdej specjalności personelu 
latającego wojska i Marynarki Wojennej”. 
Zarządzeniem nr 15 z 8 września 1938 r., dotych-
czasowy znak lotniczy pierwszej klasy wprowa-
dzono dla całego personelu latającego MDLot. 
Istniała również sukienna odmiana tych od-
znak, naszywana na rękawy mundurów.

Po wojnie, z inicjatywy kmdr. ppor. obs. 
Eustachego Szczepaniuka, przywrócono noszenie 
odznaki, lecz jedynie wśród przedwojennego per-
sonelu MDLot. W drugiej połowie lat 90. 
ubiegłego wieku, odznaki te ponownie założy-
li lotnicy z darłowskiej eskadry, podległej 
Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej. 

Lublin R-XIII ter/hydro (nr 706), 
przed spuszczeniem na wodę

skrzydłami, na które były nałożone poziomo 
po trzy miecze – różnej wielkości – z każdej 
strony kotwicy. Były dwie klasy tej odznaki. 
Odznaka pilota I klasy posiadała na kotwicy 
złoty wianuszek wawrzynowy, którego nie 

Oficerowie MDLot z oficerami piechoty, 
podczas święta 11 listopada 1938 roku 
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Wstępnie zaplanowano budowę 
aż 23 fregat rakietowych 
typu 23 Duke oraz sześciu 
okrętów logistycznych. Zakoń-

czenie tzw. zimnej wojny i rozpad Związku 
Radzieckiego przekreśliło te plany. Powstało 
jedynie 16 nowych fregat i zaledwie dwie jed-
nostki zaopatrzeniowe – HMS „Fort Victoria” 
i HMS „Fort George”.

Historia powstania
fregat rakietowych 
typu 23 Duke
Program ich budowy – początkowo roz-

wijany dość ospale – nabrał tempa w połowie 
1981 roku, na żądanie ministerstwa obrony. 
Nowe fregaty charakteryzowały się wysokim 
poziomem automatyzacji, co pozwoliło na 
zredukowanie załogi – w porównaniu do jed-
nostek podobnej wielkości, jak niszczyciele 
typu 42 (180 vs 280). Podczas ich projektowa-
nia w dużym stopniu wykorzystano oprogra-
mowanie komputerowe oraz doświadczenia 
z konfliktu o Falklandy w 1982 roku. Stocz-
nia Yarrow Shipbuilders w Glasgow zbudo-
wała 12 okrętów, a stocznia Swan Hunter nad 
rzeką Tyne – pozostałe cztery. Stępkę pod 
pierwszą fregatę rakietową (HMS „Norfolk”) 

położono (w stoczni Yarrow Shipbuilders) 
w 1984 roku, a jej wodowanie nastąpiło po 
trzech latach budowy, w 1987 roku. 

System dowodzenia
Ważną innowacją, wprowadzoną przez 

Royal Navy już na etapie prac projektowych 
nad nową fregatą, była całkowita rezygnacja – 
na rzecz scentralizowanego systemu dowo-
dzenia SSCS DNA(2) – z konsoli samodziel-
nych oraz dedykowanych do każdego rodzaju 
czujników i uzbrojenia. System dowodzenia 
wykorzystuje 12 wielofunkcyjnych konsoli 
MFC, opracowanych przez firmę Racal. 

Pola fizyczne i napęd
Najwięcej uwagi, podczas projektowania 

nowych okrętów, poświęcono minimalizacji 
ich pola akustycznego. Zdecydowano się, 
między innymi, na: posadowienie wszystkich 
elementów wytwarzających jakiekolwiek wibra-
cje na elastycznych fundamentach i zamknięcie 
głośniejszych mechanizmów w dźwiękoszczel-
nych kontenerach, zredukowanie długości wałów 
napędowych do minimum, zastosowanie śruby 
napędowej o stałym skoku (z silnie zakrzy-
wionymi łopatami) oraz skonfigurowanie siłowni 
w układzie CODLAG (Combined Diesel- 
-Electric and Gas Turbine). 

Wszystkie „elementy” napędowe zostały 
rozdzielone między pięć pomieszczeń. Patrząc 
od strony dziobu, pierwsza jest siłownia 

Szybki rozwój radzieckich okrętów podwodnych w okresie tzw. zimnej wojny – zarówno ilościowy 
jak i jakościowy – wymusił na krajach NATO budowę okrętów specjalistycznych, których zadaniem 
byłoby ich wykrywanie, śledzenie oraz zwalczanie. Na początku lat 80. Ministerstwo Obrony 
Wielkiej Brytanii zaczęło tworzyć podstawy taktycznego wykorzystania nowych okrętów, 
wykorzystujących bardzo czuły sonar holowany. Zakładano, że pojedyncza eskadra będzie 
liczyła cztery fregaty rakietowe oraz okręt logistyczny typu Fort Victoria. 

Śmigłowiec Merlin HM1 na pokładzie 
fregaty rakietowej HMS „Lancaster” 

Łowcy okrętów podwodnych
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radarów typu 911, przeznaczony do zwalczania 
środków napadu powietrznego, jest obecnie 
zastępowany przez nową generację pocisków – 
Sea Ceptor (charakteryzujących się, między 
innymi, większym zasięgiem – na próbach 
osiągnięto odległość 60 km – w porównaniu 
z zaledwie 10 km Sea Wolf'a). Ze względu 
na oszczędności, nie zdecydowano się na 
modyfikację pokładówki mieszczącej wyrzut-
nie VLS, stąd też stare pociski są zastępowane 
nowymi (w stosunku 1:1), a o obecności Sea 
Ceptor’ów świadczą jedynie półokrągłe po-
krywy silosów (w miejscu płaskich). Dodat-
kowo, instalacja nowego systemu rakietowego 
umożliwiła rezygnację z dedykowanych, wspo-
mnianych wcześniej, systemów radiolokacyj-
nych typu 911. W ich miejscu zainstalowano 
niewielkie kopuły, mieszczące anteny do 
przesyłania poprawek kursowych – PDLT 
(Platform Data Link Terminal). Proces prze-
zbrajania okrętów ma się zakończyć do końca 
2020 roku. 

Podstawowym uzbrojeniem artyleryjskim 
jest armata kal. 114 mm Vickers Mk8 Mod1, 
naprowadzana (między innymi) za pomocą 
głowicy E/O GPEOD. Na pokładzie fregat 
znajdują się także dwie awaryjne kolumienki 
telesterowania TDS (Target Designation Sight). 
Od 2005 roku uzupełniającym uzbrojeniem 
artyleryjskim są armaty kal. 30 mm DS 30M 
Mk2 (AUTSIG). 

Początkowo, z pokładów fregat typu 23 
miały operować śmigłowce Sea King, jednak – 
w oczekiwaniu na docelowe Merliny – trafiły 
na nie maszyny Super Lynx HMA Mk8. 
Obecnie, są one zastępowane maszynami 
Merlin HM1. Pierwszym okrętem omawianego 
typu, w pełni przystosowanym do przyjęcia 
nowego śmigłowca, był HMS „Lancaster”  
(F229). Na jego pokładzie nowe śmigłowce 
Merlin HM1 przechodziły – zakrojone na 
szeroką skalę – próby. 

B A N D E R A

pomocnicza FAMR (Forward Auxiliary 
Machinery) – mieszcząca dwa z czterech 
12-cylindrowych, turbodoładowanych silników 
wysokoprężnych Paxman 12RP200CZ, napę-
dzających własny generator. Z FAMR sąsia-
duje pomieszczenie turbin gazowych GTR 
(Gas Turbine Room) – mieszczące dwie turbiny 
gazowe Rolls Royce Spey SM1A (począwszy 
od HMS „Northumberland” – SM1C). Idąc 
dalej ku rufie, znajduje się pomieszczenie 
przekładni (MGR – Motor Gear Room) – 
mieszczące dwie (po jednej dla każdej turbiny) 
dwustopniowe przekładnie redukcyjne. Kolejny 
przedział mieści dwa silniki elektryczne GEC, 
o mocy 1,5 MW każdy. Ostatnim pomiesz-
czeniem „napędowym” jest górna siłownia 
pomocnicza UAMR (Upper Auxiliary Machi-
nery Room), położona wyjątkowo nietypowo 
jak na okręt bojowy, bo pięć metrów powyżej 
linii wody, tuż za kominem – mieszcząca 
pozostałe dwa silniki wysokoprężne Paxman 
z generatorami. Tak wysokie jej położenie 
pozwoliło na rezygnację z ciężkich, dźwięko-
szczelnych modułów – nie wpływając negatyw-
nie na emitowany hałas. CODLAG umożliwia 
także uzyskanie wysokich prędkości marszo-
wych – okupionych niewielkim zużyciem pali-
wa – na poziomie 16 węzłów. 

W celu sprawnego zarządzania skompliko-
wanym systemem napędowym, obsada centrali 
manewrowej jest wyposażona w dwa systemy 
wspomagające: MEPS oraz MCAS (Machi-
nery Control and Surveillance). 

Kolejnym zabiegiem, mającym na celu 
redukcję wytwarzanego hałasu, było odpowied-
nie zaprojektowanie kadłuba pod względem 
hydrodynamicznym oraz wyposażenie go 
w system Masker. W celu lepszej kontroli pól 
fizycznych okrętu, dowódca dysponuje (na  
GSD) monitorem wyświetlającym dane z sys-
temu pomiaru wibracji i pola akustycznego – 
VIMOS Plus (Vibration and Noise Monitoring 

System), wykorzystującym kombinacje akcele-
rometrów i hydrofonów rozmieszczonych 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kadłuba, 
w jego newralgicznych miejscach. 

Poza ograniczeniem sygnatury akustycznej, 
fregaty rakietowe typu 23 Duke charaktery
zuje znacznie obniżona: skuteczna powierzchnia 
odbicia (SPO) i sygnatura w podczerwieni. 
SPO ograniczono, odchylając wszystkie 
płaszczyzny pionowe o kąt 7° oraz pokrywając 
niektóre z nich materiałem absorbującym fale 

Dane taktyczno-techniczne 
fregat rakietowych 

typu 23 Duke:
wyporność standardowa – 3556 t;

wyporność pełna – 4267 t;
długość – 133 m;

szerokość – 16,1 m;
zanurzenie – 5,5 m 

(na dziobie – 7,3 m);
napęd – 2 turbiny gazowe Rolls Royce 
Spey, 4 silniki wysokoprężne Paxman, 

dwa silniki elektryczne GEC
(siłownia w układzie CODLAG);

prędkość – 28 węzłów
(bez turbin – 15 węzłów);

zasięg – 7800 mil morskich
(przy prędkości 15 węzłów);

załoga – 181 osób (13 oficerów).

radarowe (RAM). Sygnaturę IR zredukowano, 
wykorzystując system schładzania spalin. 

Uzbrojenie
Oryginalny system GWS 26 Mod 1 Sea 

Wolf VLS (Vertical Launch System) z dedy-
kowanym systemem kierowania w postaci 

Antena trójwspółrzędnego radaru 
ARTISAN-3D Type 997 oraz anteny 

systemu walki elektronicznej typu UAT
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Opływnik sonaru holowanego 
o zmiennej głębokości zanurzania (VDS) 

t. 2087 na HMS „Westminster” 

Drugim uzbrojeniem do zwalczania okrę-
tów podwodnych (znajdujących się w bezpo-
średniej bliskości okrętu) – w rzeczywistości 
będącym uzupełniającym – jest zespół dwóch 
podwójnych wyrzutni torped kal. 324 mm  
(MTLS – Magazine Torpedo Launch System), 
których wyloty znajdują się w dziobowej części 
hangaru. 

Cele nawodne mogą być niszczone z wyko-
rzystaniem dwóch wyrzutni Mk 141 (2 x 4) do 
pocisków RGM-84 Harpoon Block 1C (brytyj-
skie oznaczenie – GWS 60. System ten ma 
zostać wycofany ze służby w Royal Navy do 
2023 roku). 

Systemy radiolokacyjne
Pierwotnie, fregaty wyposażono w trój-

współrzędny (pracujący w paśmie E/F) radar 
typu 996 (AWS-9), którego antena wielowiąz-
kowa o skanowaniu fazowym była umieszczo-
na na topie masztu głównego. Zapewniał on 
możliwość śledzenia powyżej 100 celów 
powietrznych, w odległości do 81 mil morskich. 
Począwszy od 2012 roku, okręty są (stopniowo) 
wyposażane w trójwspółprzędny (pracujący 
w tym samym paśmie) radar typu 997 (opraco-
wany przez BAE Systems), znany jako 
ARTISAN (Advanced Radar Target Indica-
tion Situational Awereness and Navigation). 

Jego uzupełnieniem są dwa radary nawigacyj-
ne – typu 1007, firmy Kelvin Hughes, pracujący 
w pasmach: I (9410 MHz) i F (3050 MHz), 
którego antena szczelinowa (o długości 2,4 m) 
została umieszczona na sponsonie z lewej 
strony masztu głównego (poniżej głowicy sys-
temu Archer) oraz typu 1008 (radar nawigacyjny 
z rodziny Bridge Master, będący dziełem firmy 
Northrop Grumman, pracujący w paśmie E/F 
i instalowany od września 1995 roku).  

Walka elektroniczna
Tuż pod anteną głównego radaru 3D, 

umieszczono zespół ośmiu charakterystycz-
nych, trójkątnych i półokrągłych anten syste-
mu walki elektronicznej UAT, pracujący 
w przedziale częstotliwości od 0,6 do 18 GHz. 
Fregaty rakietowe typu 23 Duke wyposażono 
także w cztery sześciolufowe wyrzutnie celów 
pozornych kal. 130 mm Sea Gnat. Ich uzupeł-
nieniem są pneumatyczne reflektory radaro-
we Irvin – GQ Outfit DLF(3), przeznaczone 
do mylenia radiolokacyjnie naprowadzanych 
przeciwokrętowych kierowanych pocisków 
rakietowych. 

Systemy hydrolokacyjne
Brytyjskie fregaty zostały wyposażone 

w dwa rodzaje systemów hydrolokacyjnych. 
Pierwszym z nich jest kadłubowy sonar śred-
niej częstotliwości typu 2050 WIPA, którego 
montaż w gruszce dziobowej spowodował jej 
znaczne powiększenie oraz wzrost zanurzenia 
w strefie dziobowej do 7,3 metra. 

HMS „Iron Duke” w awanporcie 
gdyńskiego portu. Warto zwrócić uwagę 
na pawęż i brak otworu dla opływnika 

sonaru VDS t. 2087. Okręt – w tej 
konfiguracji – wykorzystuje sonar 

2031Z, który jest wydawany przez kluzę 
w linii symetrii okrętu

najnowszego brytyjskiego radaru średniego 
zasięgu jest możliwość śledzenia celu wiel-
kości piłki tenisowej, poruszającego się 
z trzykrotną prędkością dźwięku, w odległości 
13,5 mili morskiej. 

Jest on w stanie śledzić do 900 celów jedno-
cześnie, w odległości do 110 mil morskich, 
przy krótkim (zaledwie dwusekundowym) 
czasie odświeżania zobrazowania, co osiąg-
nięto dzięki wysokiej prędkości obrotowej 
anteny, wynoszącej 30 obr./min. Jedną z cech 

Najnowsza generacja pocisków 
do zwalczania środków napadu 
powietrznego Sea Ceptor

Jednak podstawowym czujnikiem, prze-
znaczonym do wykrywania zanurzonych 
okrętów podwodnych, jest (umieszczony na 
rufie) holowany sonar typu 2031Z (pracujący 
w bardzo niskiej częstotliwości, specjalnie 
zaprojektowany dla tych fregat – mimo to 
trafił na pokłady tylko 9 z nich). Jego zespół 
hydrofonów ma długość 500 m i charaktery-
zuje się bardzo małą własną sygnaturą akustycz-
ną, co zapewnia dokładność określania 
namiaru (nawet przy pracy z bardzo niskimi 
częstotliwościami). Na ośmiu okrętach sonar 
typu 2031Z zastąpiono sonarem typu 2087, 
który jest holowanym, aktywno-pasywnym 
urządzeniem o zmiennej głębokości zanurzania. 
Posiada przy tym wiele cech wspólnych z ro-
dziną sonarów Captas, w tym opływnik typu 
free flooded i cztery (umieszczone poziomo)  
ceramiczne pierścienie emiterów. 

*    *    *
Obecnie, Royal Navy utrzymuje w linii 

trzynaście fregat rakietowych typu 23 Duke. 
Pozostałe trzy służą pod banderą Chile.
trzynaście fregat rakietowych typu 23 Duke. 

Marcin Chała
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Pierwszy raz „Ślązak” wyszedł na próby 
morskie 14 listopada 2018 r. Przez 
ponad dwa miesiące PGZ Stocznia 

Wojenna sprawdzała prawidłowość działania 
wszystkich urządzeń i systemów oraz prze-
prowadziła ich regulację. Usunięto także kilka 
usterek – m.in. w układzie przekładni, syste-
mie wentylacji i zasilania elektrycznego. 
Przeprowadzono również testy urządzeń łącz-
ności i nawigacji oraz systemów walki 
i uzbrojenia. Wymagało to współpracy jed-
nostki z okrętami Marynarki Wojennej oraz 
z siłami powietrznymi, podczas której spraw-
dzono (m.in.) działanie systemu rozpoznania 
„swój – obcy” (IFF) oraz komunikacji szyfro-
wanej (wg standardów NATO). 

Wykonano także próbne strzelanie z armaty 
kal. 76 mm oraz z armat kal. 30 mm (przy użyciu 
ćwiczebnej amunicji do celów nawodnych), 
a także namierzanie celów powietrznych. Jed-
nostka osiągnęła prędkość ok. 30 węzłów, co 
uczyni ją – po wejściu do służby – jednym 
z najszybszych okrętów Marynarki Wojennej. 
Do tego dochodzi dobra stateczność, właściwe 
zachowanie podczas manewrów i małe drgania 
(wywołane pracą układu napędowego), co – 
z kolei – przekłada się na komfort pływania.

Etap testowania okrętu w morzu, to nie-
zwykle trudne zadanie logistyczne, które 
wymagało od nas znacznego wysiłku, polega-
jącego na skoordynowaniu pracy wielu 

i polskich dostawców. Mimo wielu trudności, 
jesteśmy na dobrej drodze – dodał prezes 
zarządu PGZ Stoczni Wojennej.

Chociaż jednostka wygląda na dużą 
i przestronną, wewnątrz nie ma luksusów. 
Największe pomieszczenia są przeznaczone 

Morskie próby „Ślązaka”
Pod koniec marca mają zostać zakończone próby zdawczo-odbiorcze 
przyszłego okrętu patrolowego ORP „Ślązak”. Będzie on jednym 
z najszybszych okrętów w Marynarce Wojennej. Jednostka posiada 
także duże zdolności manewrowe i dobrą stateczność.
pieczenia sił i środków wojskowych, sprawności 
pracy wojskowej komisji odbiorczej i stocz-
niowej komisji zdawczej oraz (przede wszyst-
kim) od sprawności samej jednostki.

Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć 
próby w terminie kontraktowym, tak jak do tej 

pory poprzednie etapy dokończenia budowy 
jednostki. Jestem dobrej myśli, bo widzę 
wysokie zaangażowanie zarówno po stronie 
wojskowej i stoczniowej jak i zagranicznych 

dla 12 członków załogi. Są trzy mesy: oficer-
ska, podoficerska i marynarska. Jednostka 
będzie mogła przebywać na morzu przez kilka 
tygodni, bez zawijania do portu. Jej wyposa-
żenie obejmuje więc także: pralnię, pomiesz-
czenia utylizacji śmieci, oczyszczalnię ścieków, 
piekarnię oraz kilka chłodni prowiantu. Miej-
sca trochę więcej, niż pierwotnie przewidy-
wano, ponieważ załoga okrętu patrolowego 
będzie mniejsza niż załoga korwety. 

Na „Ślązaku” służy grupa organizacyjno-
-przygotowawcza, nazywana również „załogą 
szkieletową”. Zgodnie z RSO, grupa taka 
jest powoływana z chwilą rozpoczęcia budowy 
nowej jednostki. Docelowo, załoga przyszłego 
okrętu patrolowego ma liczyć 97 osób. 

zagranicznych dostawców urządzeń i syste-
mów. Na okręcie pracują jednocześnie firmy 
z: Włoch, Holandii, Niemiec, Szwajcarii 
i Polski. Zadaniem stoczni jest zintegrowanie 
efektów ich pracy w jeden – sprawnie działa-
jący – skomplikowany system, jakim jest 
okręt bojowy – podkreślił Konrad Konefał, 
prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej. 

Pod koniec stycznia rozpoczęto próby 
zdawczo-odbiorcze, które mają potrwać do 
końca marca. Polegają one na wykonaniu 
przez jednostkę zadań określonych w progra-
mie prób (zatwierdzonym przez Inspektorat 
Uzbrojenia MON), przed komisją odbiorczą 
składającą się z przedstawicieli instytucji woj-
skowych. Stocznia zastrzegła jednak, że do-
trzymanie tego terminu zależy (w znacznym 
stopniu) od: warunków pogodowych, zabez- Tomasz Gos

tomasz_gos@wp.pl

Zbudowany przez PGZ Stocznię 
Wojenną  (wcześniej – Stocznię 

Marynarki Wojennej) „Ślązak” ma: 
95 m długości, 13 m szerokości oraz 

1800 t wyporności. Jego prędkość 
maksymalna wynosi około 30 węzłów. 
Uzbrojenie pokładowe składa się z: 

armaty kal. 76 mm OTO Melara Super 
Rapid, dwóch armat kal. 30 mm 

Marlin-WS, czterech wyrzutni pocisków 
przeciwlotniczych krótkiego zasięgu 

„Grom” oraz czterech wielkokalibrowych 
karabinów maszynowych kal. 12,7 mm. 
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IFregaty rakietowe typu F-122 (Bremen) 
zaprojektowano z wykorzystaniem 
rozwiązań wypracowanych w ramach 
programu unifikacji uzbrojenia NATO. 

Między innymi, z tego powodu ich konstruk-
cja jest zbliżona do holenderskich jednostek 
typu Kortenaer (obecnie używanych przez 
grecką MW). Łącznie, w latach 1982-1990, 
w stoczni Bremer Vulkan-Werft w Bremie 
zbudowano osiem okrętów tego typu.

Druga linia floty
Pozostające w linii dwie jednostki typu 

Bremen nadal aktywnie działają w ramach sta-
łych morskich zespołów sił odpowiedzi NATO. 
Brały udział, m.in., w operacjach pokojowych 
w Bośni i Hercegowinie. Są to okręty o długości 
całkowitej 130,5 m, szerokości 14,6 m i zanu-
rzeniu 6 m. Gotowe do walki wypierają po 
3680 ton. Napęd w układzie CODOG (Com-
bined Diesel or Gas Turbine) tworzą dwa sil-
niki wysokoprężne o zapłonie samoczynnym 
MTU 20V956 TB92 (o łącznej mocy nominal-
nej 8,14 MW) i dwa zespoły turbin gazowych 
General Electric LM-2500 (o łącznej mocy 
nominalnej 38 MW). Energię elektryczną dostar-
czają cztery agregaty Deutz MWM (o mocy 
750 kW). Prędkość maksymalna fregat prze-
kracza 30 węzłów, a maksymalny zasięg operacyj-
ny wynosi 4000 mil morskich (przy prędkości 

ekonomicznej 18 węzłów). Etatowa załoga 
składa się z 202 oficerów i marynarzy oraz 
20 członków personelu lotniczego.

Podstawowe systemy radioelektroniczne 
składają się z: trójwspółrzędnego radaru ob-
serwacji powietrznej i nawodnej EADS TRS-3D, 
radaru obserwacji nawodnej i kierowania 
ogniem WM 25, radaru kierowania ogniem 
Thales STIR 180, radaru nawigacyjnego Kelvin 
Hughes Nucleus 5000 oraz stacji hydro-
akustycznej STN Atlas DSQS-23BZ. W skład 
uzbrojenia jednostki wchodzą: dwie cztero-

prowadnicowe wyrzutnie rakiet przeciw-
okrętowych RGM-84 „Harpoon”, ośmio-
prowadnicowa wyrzutnia rakiet plot. bliskiego 
zasięgu RIM-7 „Sea Sparrow”, dwa dwudziesto-
jednoprowadnicowe rakietowe zestawy CIWS 
RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile), 
dwie dwururowe wyrzutnie torped Mk-32 
kal. 324 mm, uniwersalna armata morska 
kal. 76 mm (3”) OTO Melara oraz dwa zestawy 
kal. 27 mm Mauser-MLG. Na rufie znajduje 
się hangar lotniczy, który może pomieścić dwa 
śmigłowce ZOP typu Westland „Sea Lynx” 
Mk88A (uzbrojone w torpedy i rakiety powietrze –
woda krótkiego zasięgu „Sea Skua”).

Bezpośrednim wsparciem dla fregat są 
nowoczesne korwety rakietowe typu K 130 

W szeregach Deutsche Marine nadal znajdują się dwie nieco starsze, klasyczne fregaty 
rakietowe typu Bremen (122) – „Augsburg” (F 213) i „Lübeck” (F 214). Są to jednostki 
wielozadaniowe, przeznaczone do działań na północnym Atlantyku i Morzu Północnym. 
Pierwszy okręt tego typu wszedł do służby w 1982 roku. Są one wsparte pięcioma 
nowoczesnymi korwetami rakietowymi typu Braunschweig (130), z którymi  
obecnie tworzą tak zwaną „drugą linię” niemieckich sił morskich.

W służbie Deutsche Marine nadal 
znajdują się dwie zmodernizowane 

fregaty ZOP typu 122 (Bremen)

CZĘŚĆ 2

Deutsche Marine 
stawia na fregaty
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Działania fregat i korwet są świetnie zabez-
pieczone logistycznie. Deutsche Marine eksplo-
atuje dwa wielkie (po 20240 t) zaopatrzeniowce 
floty typu 702 (Berlin), dwa tankowce typu 
703 (Walchensee) oraz aż sześć okrętów 
wsparcia logistycznego typu 404 (Elbe) – jeden 
z nich odpowiada za zabezpieczenie działań 
okrętów podwodnych. Uzupełnieniem sił nawod-
nych jest pokaźna flota (10 jednostek) nowo-
czesnych niszczycieli min typu typu 332 
(Frankenthal), o wyporności 650 t. Wspierają 
je duże trałowce – dwa typu 333 (Kulmbach) 
i pięć typu 352 (Ensdorf) oraz lotnictwo mor-
skie (Marineflieger) – dysponujące, między 
innymi, śmigłowcami ZOP (Westland „Lynx” 

B A N D E R A

(Braunschweig). Początkowo planowano, że 
seria będzie liczyła 15 jednostek, które miały być 
budowane w grupach po pięć okrętów i wejść 
do służby w latach 2004-2015. Ostatecznie – 
w związku z kurczeniem się budżetu obron-
nego – ograniczono ich liczbę do pięciu jed-
nostek. W konstrukcji zastosowano najnowsze 
rozwiązania w zakresie technologii stealth, które 
znacznie ograniczyły skuteczną powierzchnię 
odbicia radiolokacyjnego i w podczerwieni. 
Koncepcja korwet bazuje na projektach z rodzi-
ny MEKO A (przede wszystkim MEKO A 100) 
stoczni Blohm+Voss oraz eksportowych pro-
jektach stoczni Fr. Lürssen Werft. Okręty 
charakteryzuje wyporność bojowa wyno-

mają również hangar, jednak jest on za 
mały dla śmigłowców klasycznych – zaprojek-
towano go i przeznaczono wyłącznie dla bez-
pilotowych maszyn rozpoznawczych (UAV) 
typu S-100 „Camcopter”.

Generalnie, korwety serii K 130 są uznawane 
za udane – jednak są to jednostki zdecydowanie 
za małe, by działać „na pierwszej linii”. Poza 
tym, nie dysponują żadnym uzbrojeniem 
przeciwlotniczym (z wyjątkiem dwóch 
zestawów CIWS typu RAM Block 1 HAS), 
a więc są całkowicie zależne od parasola 
powietrznego, udzielanego przez fregaty typu 
Sachsen oraz własne siły powietrzne. Mimo to, 
są w stanie zwalczać cele nawodne i lądowe 

Podstawą drugiej linii Deutsche Marine 
są nowoczesne (modułowe) korwety 

rakietowe typu K 130 (Braunschweig)

sząca 1840 t. Ich kadłuby mają długość całko-
witą 89,1 m, szerokość maksymalną 32,2 m, 
a zanurzenie (przy wyporności bojowej) sięga 
3,4 m. Przy tych (stosunkowo niewielkich) 
rozmiarach są całkiem nieźle wyposażone, przy 
czym główny nacisk położono na zwalczanie 
obiektów nawodnych i naziemnych oraz dzia-
łania asymetryczne. Korwety mogą również 
realizować zadania z zakresu ZOP. Dysponują 
sporym pokładem lotniczym, który może ob-
służyć śmigłowce takie jak MH-60 R/S 
„Seahawk” czy Westland „Lynx”. Jednostki 

(nawet przy stanie morza 5), a także patrolo-
wać odległe akweny – bez konieczności zawi-
jania do portu (zasięg operacyjny korwet 
rakietowych typu K 130 wynosi 4000 mil 
morskich, przy prędkości 15 węzłów). Stano-
wią więc doskonałe uzupełnienie dla niemiec-
kich fregat rakietowych, działając z nimi 
w środowisku sieciocentrycznym (NCE). 

i Westland „Sea King”) oraz samolotami rozpo-
znawczymi Lockheed P-3 „Orion”. 

Problemy z nową generacją
W przeciwieństwie do jednostek typu Sachsen 

i starszych – typu Bremen, najnowsze niemiec-
kie fregaty typu F-125 zostały skonstruowane 
według błędnych założeń. Trapi je też plaga 
usterek, opóźniająca wprowadzenie do linii. 
Z założenia miały zastąpić fregaty typu 
F-122 i uzupełnić fregaty typu F-123 (Bran-
denburg) – jednak, w przeciwieństwie do 
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swoich poprzedników, ich głównym zadaniem 
wcale nie ma być ZOP. W istocie, nowe jed-
nostki typu Baden Württemberg mają być 
wykorzystywane w (niezbyt jasno sprecyzo-
wanych) „misjach ekspedycyjnych”. Oznacza 
to operowanie z dala od baz przez bardzo długi 
czas. W konsekwencji, powstały bardzo 
duże (jak na fregaty) – ponad 7000-tonowe – 
jednostki dysponujące sporą autonomicznością 
oraz możliwością swobodnego zaokrętowania 
(w komfortowych warunkach) 110-osobowej 
załogi oraz 80 żołnierzy (lub pododdziału sił 
specjalnych). Na tym jednak zalety się kończą. 
Mimo ogromnych rozmiarów, okręty te są 
bardzo przeciętnie wyposażone w środki ob-
serwacji technicznej i przy tym kompletnie 
niedozbrojone. Co prawda, dysponują bogatym 
uzbrojeniem artyleryjskim (np. uniwer-
salną armatą morską kal. 127 mm Otobreda – 
z amunicją VULCANO) oraz rakietami typu 
woda – woda/woda – ziemia RGM-84 
„Harpoon” lub RBS-15 Mk III/Mk IV, jednak 
pod względem ZOP oraz obrony przeciwlot-
niczej są niemal bezbronne. Całkowicie kłóci się 
to z koncepcją ich wykorzystywania na odleg-
łych akwenach, gdzie mogą być wystawione na 
różnego rodzaju ataki z wielu kierunków.

Poza błędną filozofią, którą kierowano się 
podczas projektowaniu fregat typu F-125, cierpią 
one również na wiele problemów natury tech-
nicznej. Obejmuje to, na przykład, nie-

prawidłowo działające systemy obserwacji 
technicznej oraz źle położone powłoki ognio-
odporne. Co więcej, podczas prób zdawczo-
-odbiorczych, prototypowy „Baden-Württem-
berg” (F 222) operował przy stałym przechyle 
(którego nie udało się skorygować), wynoszą-
cym 1,3 stopnie na prawą burtę. Spowodowało 
to opóźnienie w realizacji całego programu 
budowy fregat – co jest (notabene) wydarze-
niem bezprecedensowym w historii Dutsche 
Marine, gdyż jej dowództwo odmówiło prze-
jęcia okrętu, zanim nie zostaną usunięte 
wszystkie usterki. Jednostka wróciła więc do 
stoczni thyssenkrupp Marine Systems GmbH 
(tkMS), gdzie obecnie przebywa. Co gorsze, 
przedstawiciele tkMS GmbH nie są w stanie 
sprecyzować, jak długo potrwa usuwanie usterek. 
Unikają również odpowiedzi na pytanie, czy 
wpłynie to bezpośrednio na wprowadzenie do 

trzema. Decyzja o wprowadzeniu do linii 
dwóch kolejnych okrętów („U-35” i „U-36”) 
zwiększyła zapotrzebowanie na wykwalifiko-
waną kadrę. Innym problemem okazał się 
brak części zamiennych. W konsekwencji, 
pod koniec 2017 roku, żaden okręt pod-
wodny Deutsche Marine nie znajdował się 
w gotowości bojowej. Jakby tego było mało, 
budowane – według zmodyfikowanego projek-
tu (Batch 2) – dwie ostatnie jednostki typu 
212A zostały odebrane przez niemiecką flotę 
z dużym opóźnieniem (oficjalnie – z winy 
podwykonawców), co (przy okazji) sprawiło 
sporo kłopotów producentowi (tkMS). Należy 
jednak pamiętać, że są to okręty podwodne 
bardzo zaawansowane technologicznie.

Dwie najnowsze jednostki typu 212A 
wyróżniają się nieco dłuższym kadłubem 
(jeszcze lepiej zoptymalizowanym pod kątem 
wyciszenia). Zastosowano nowe, mocniejsze 
zespoły agregatów z silnikami wysokopręż-
nymi MTU 12V 4000 (obniżono, przy okazji, 
stopień zużycia paliwa). Znacznie rozbudowa-
no również środki obserwacji technicznej. 
Okręty otrzymały nowy, zintegrowany system 
walki Atlas Elektronik ISUS 90-40 (w miejsce 
MSI 90 Mk II koncernu Kongsberg) oraz sys-
tem wymiany danych taktycznych Link-11 
i (prawdopodobnie) także Link-16 (są więc 
przystosowane do działania w środowisku 
NCE). Od razu wprowadzono też na nich nowe 
śruby kompozytowe (obojętne magnetycznie) 
oraz niepenetrujące maszty optoelektroniczne 
Cassidian OMS 100 – w miejsce jednego 
z peryskopów (na starszych jednostkach wy-
miana jest dokonywana stopniowo). 

Mankamentem pozostaje wykorzystywanie 
w działaniach asymetrycznych pododdziałów 
sił specjalnych – nadal operujących z wyrzutni 
torped. Co ciekawe, do jednostek typu 212A 
należy kilka istotnych rekordów wśród okrętów 
podwodnych z napędem konwencjonalnym – 
najistotniejszym wydaje się ten osiągnięty 
podczas manewrów „Westlant Deployment”, 
prowadzonych z US Navy, w 2013 roku. Wówczas 
„U-32” dokonał przejścia przez Atlantyk, ope-
rując przez 21 dni wyłącznie w położeniu pod-
wodnym, z czego aż 19 bez użycia chrap. 

Niemiecki okręt podwodny z napędem 
AIP „U-31” (typu 212A) w Gdyni

A26). Poza budowanymi na eksport, nieco 
większymi jednostkami typu 214 (ich kadłub 
sztywny wykonano ze stali HY-100, co gwaran-
tuje znacznie większe głębokości zanurzania 
względem typu 212A – wykonanego ze stali 
austenitycznej) oraz starszymi – typu 800 
(Dolphin), Niemcy (pod względem projek-
towania nowych okrętów podwodnych) jakby 
zatrzymali się w miejscu. Poza tym, siły pod-
wodne stale cierpią na braki kadrowe. 

Pod koniec 2014 roku, 1. Eskadra Okrętów 
Podwodnych dysponowała tylko dwiema 
załogami, gotowymi do prowadzenia działań 
na jednostkach typu 212A, a rok później – 

linii trzech kolejnych jednostek (aktualnie na 
wszystkich są prowadzone prace wyposa-
żeniowe). Tym samym, przerwanie (niezwykle 
udanej) serii fregat wielozadaniowych F-124 
(Sachsen) może okazać się jednym z najwięk-
szych błędów niemieckich sił morskich.

Pewne problemy targają również siłami 
podwodnymi. Deutsche Marine posiada sześć 
okrętów podwodnych typu 212A – dwa ostatnie, 
wprowadzone do służby w latach 2015-2016, 
należą do zmodyfikowanego typu 212A (Batch 2). 
Są to bardzo udane okręty z napędem niezależ-
nym od powietrza atmosferycznego (AIP – 
Air Independent Propulsion). Jednak nie są to 
nowe konstrukcje (jak choćby szwedzki 

Najnowsze fregaty typu 125 
(Baden-Württemberg) są uważane za 

nieudane, zarówno konstrukcyjnie 
jak i koncepcyjnie

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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OKRĘT PODWODNY
TYPU 212A (BATCH 2)

 „U-36” 
Podstawowe dane taktyczno-techniczne: 
wyporność nawodna – 1524 t; wyporność 
podwodna – 1830 t; długość – 57,2 m;

Szerokość – 6,8 m; zanurzenie 
(na powierzchni) – 6,4 m; materiał 
konstrukcyjny – stal austenityczna;
napęd – silnik elektryczny Siemens 

Permasyn, agregat Piller (zasilany silnikiem 
wysokoprężnym MTU 12V4000 U83 o mocy 

nominalnej ponad 1200 kW), aktywny 
system tłumiący wibracje ANC, system AIP 
z ogniwami elektrochemicznymi, zespoły 
baterii akumulatorów Hawker, 9 ogniw 

paliwowych PEM BZM 34, jedna linia wału, 
siedmiołopatowa (wolnoobrotowa) śruba 
kompozytowa; nominalna moc napędu 

głównego – 1700 kW; prędkość 
maksymalna (nawodna) – 12 węzłów;

prędkość maksymalna (podwodna) przy 
mocy nominalnej – 20 węzłów;

prędkość operacyjna (podwodna) – 
utajniona (prawdopodobnie 3-5 węzłów);

zasięg operacyjny w położeniu podwodnym 
(z wykorzystaniem chrap) – 8000 mil 
morskich (przy prędkości 8 węzłów);

autonomiczność (standardowa) – 84 doby 
(w tym 3 tygodnie bez użycia chrap);
operacyjna głębokość zanurzenia – 

250-300 m; konstrukcyjna głębokość 
zanurzenia – ponad 700 m; systemy 

radioelektroniczne i hydroakustyczne – 
zintegrowany system dowodzenia 

i zarządzania walką Atlas Elektronik 
ISUS 90-40, w składzie: wielofunkcyjna 

(aktywno-pasywna) stacja hydroakustyczna 
średnich częstotliwości CHA, pasywna 

stacja hydroakustyczna niskich 
częstotliwości FAS 3-1, holowana pasywna 

stacja hydroakustyczna TAS-3, aktywny 
hydrolokator przeciwminowy MAS, telefon 

podwodny, radar obserwacji nawodnej 
Kelvin Hughes 1007, systemy WRE 

FL-1800U i RDF, system NTDS (Link-11 
i – prawdopodobnie – także Link-16), boja 
komunikacyjna Callisto, system łączności 
satelitarnej SATCOM/SHF, GPS, peryskop 

bojowy SERO 400 i maszt optroniczny 
OMS 100; uzbrojenie – 6 wyrzutni torped 

kal. 533,4 mm (z zapasem 12 torped Atlas 
Elektronik DM2A4 Seehake i/lub rakiet 

plot. systemu IDAS i/lub do 24 mobilnych 
min morskich); załoga – 27 osób 
(5 oficerów oraz 22 podoficerów 

i marynarzy).
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wykonać zadania – zbombardowania lotniska 
Henderson Field. Z kolei niszczyciele nie 
wydawały się dla amerykańskiego dowódcy 
godnym celem. Co więcej, kadm. Lee był w dal-
szym ciągu zaniepokojony losem pancernika 
USS „South Dakota”, z którym utracono łącz-
ność radiową i którego pozycja oraz status po-
zostawały nieznane. Brano jeszcze pod uwagę 
możliwość rozprawienia się z oboma japoń-
skimi krążownikami ciężkimi, jednak trudno 
było je wyłuskać na radarze, a dalocelowniki 
nie łapały namiaru z uwagi na niemal zerową 
widoczność. Z kolei japoński, tzw. zespół 
bombardujący przegrupował się i próbował 
podążać za „Washingtonem” – jednak ostroż-
nie, z dużym respektem i na sporym dystan-
sie. Zatem nic dziwnego, że wachlarze torped 
odpalone z niszczycieli i krążownika ciężkiego 
„Takao” (z odległości 14 tys. m) nie miały szans 
dosięgnięcia amerykańskiego pancernika, 
który – w dodatku – wykonał (po godzinie 1.17) 
zwrot na północ, profilaktycznie (aczkolwiek 
nieświadomie) schodząc „z linii ciosu”.

Powodem zmiany kursu USS „Washington” 
był fakt namierzenia – przez jego system kiero-
wania ogniem – trzech jednostek, z których 
dwie najszybsze prawidłowo sklasyfikowano 
jako niszczyciele. Dowódca pancernika podej-
rzewał, że może to być straż przednia konwoju 
transportowców kadm. Raizō Tanaki. Nie 
mylił się, wkrótce wykryto kolejne dwie jed-
nostki, co nie pozostawiło żadnych wątpliwości. 
Dalocelowniki wypracowały komplet danych 
do strzelania w dwa pierwsze, potencjalne 
cele. Problemem pozostawała identyfikacja 
trzeciego z nich. W związku z tym komenda 
otwarcia ognia nie padła. 

Dzisiaj wiadomo już, że kadm. Lee miał cał-
kowitą rację w ocenie sytuacji. Namierzonymi 
jednostkami były bowiem dwa niszczyciele 
Tanaki – „Oyashio” i „Kagero” oraz pancer-
nik USS „South Dakota”. 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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przedziałów nie mogło pomóc, bowiem woda 
przelewała się już swobodnie po pokładzie 
trzecim, na którym nie było żadnych grodzi 
wodoszczelnych, szczególnie wzdłużnych. 
Kiedy sytuacji nie poprawiło nawet zalanie 
ostatniej (środkowej) maszynowni, stało się 
jasne, że pancernika nie da się uratować. 
W związku z tym, kmdr Iwabuchi wydał roz-
kaz opuszczenia okrętu. Do burt „Kirishimy” 
(od strony rufy) podeszły dwa niszczyciele 
(„Terazuki” i „Asagumo”), rozpoczynając 
przejmowanie załogi (z rannymi marynarzami 
na czele). Kiedy na pancerniku pozostało 
około 300 osób, kadłub zaczął się silnie po-
grążać rufą i gwałtownie przechylać – „Kiri-
shima” miała w tamtym momencie już ujem-
ne metacentrum GM. Pozostali na pokładzie 
salwowali się więc ucieczką, skacząc wprost do 

sobą 209 członków załogi (uratowano 61 ofi-
cerów i 1031 marynarzy).

Fiasko bombardowania
Amerykański pancernik USS „Washington” 

przerwał ogień około godz. 1.07, gdy jego 
dziobowe wieże artylerii głównej oraz stano-

Mniej więcej po godzinie walki o żywot-
ność, do „Kirishimy” zbliżyły się niszczyciele 
„Asagumo” i „Teruzuki”, wracające z nieuda-
nego „pościgu” za USS „Washington”. Kiedy na 
akwenie pojawiły się również okręty zespołu 
kadm. Satsuma  Kimury, dowodzący „Kiri-
shimą” kmdr Iwabuchi postanowił skorzystać 
z pomocy jednostki towarzyszącej i – po zało-
żeniu holu – posadzić pancernik na mieliźnie. 
Zadania tego miał się podjąć krążownik lekki 
„Nagara”, jednak z jego pokładu nadeszła 
wiadomość odmowna. S. Kimura wydzielił ze 
swojego zespołu – do asysty uszkodzonego 
pancernika – jedynie niszczyciel „Samidare”, 
a sam ruszył na spotkanie z pozostałością sił 
głównych wiceadm. Nobutake Kondō. Niszczy-
ciel okazał się za słabą jednostką, by holować 
tak duży okręt – na dodatek niestabilny i ob-
ciążony ogromną ilością wody, która (przez 
przestrzeliny i wypaczone fragmenty konstruk-
cji) coraz swobodniej rozlewała się powyżej 
trzeciego pokładu. Ostatecznie, niszczyciel 
zasygnalizował – „holowanie niemożliwe”.

Tymczasem przechył na „Kirishimie” znów 
się powiększył. Zalewanie przeciwległych 

Pancernik USS „Washington” (BB-56) 
w śluzie Kanału Panamskiego, 

sfotografowany 12 października 1945 roku

wody. Jako ostatni okręt opuścił kmdr Sanji 
Iwabuchi, w towarzystwie swojego zastępcy 
kmdr. por. Koro Ono. Z wody podjął ich nisz-
czyciel „Samidare”. Japoński pancernik po-
szedł na dno około godz. 3.23, pociągając ze 

SCHEMAT USZKODZEŃ PANCERNIKA  „KIRISHIMA”

Podchorążowie z Akademii MW 
w Annapolis na pokładzie pancernika 

USS „Washington” (9 sierpnia 1946 roku)

wiska artylerii średniej doszły do granicznego 
kąta obrotu w kierunku rufy. Główny dalo-
celownik nadal śledził płonącą „Kirishimę”, 
jednak rozkaz ponownego otwarcia ognia nie 
został wydany. Kadm. W. A. Lee uznał, że 
pancernik jest praktycznie nie do uratowania, 
co oznaczało, że Japończycy nie będą w stanie 

Uszkodzenia od pocisków Mk-8 APC kal. 406 mm, które stały się bezpośrednim powodem 
zatonięcia pancernika „Kirishima”. Przebicia burty i eksplozje wewnątrz kadłuba na 

wysokości wręgi głównej (ramowej) nr 148. Opracowano na podstawie:
 Robert Lundgren –„Kirishima Damage Analysis”
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Kadłub „Kirishimy” był w kilku 
miejscach przebity przez przeciw-
pancerne pociski kal. 406 mm. 
Wybuchły one głęboko wewnątrz 

okrętu, niszcząc grodzie i zbiorniki systemu 
ochrony przeciwtorpedowej. Ciężkie odłamki 
spowodowały dalsze przebicia w poszyciu 
kadłuba, a potężne siły udarowe (powstałe od 
uderzeń pocisków) w poważnym stopniu naru-
szyły struktury nośne japońskiego pancernika. 
Co ciekawe, jeden z 16-calowych pocisków APC 
(pochodził z ostatniej salwy USS „Washington”) 
zanurkował tuż przed „Kirishimą”, a następ-
nie dotarł pod sam kil jednostki i tam eks-
plodował, uszkadzając poszycie podwójnego 
dna. Okręt zaczął gwałtownie nabierać wodę 
w wielu sekcjach kadłuba, co spowodowało 
przechył na prawą burtę. Z kolei szalejące we-
wnątrz pożary spowodowały wyłączenie z użytku 
pozostałego sprawnego uzbrojenia – wydano 
rozkaz zalania wszystkich komór amunicyj-
nych, co wprawdzie oddaliło niebezpieczeń-
stwo ewentualnej eksplozji, ale niebezpiecznie 
powiększyło przechył jednostki.

Agonia „Kirishimy”
Na pokładzie japońskiego okrętu zapano-

wał chaos. Dowodzący pancernikiem kmdr Sanji 
Iwabuchi nie do końca zdawał sobie sprawę, 
co się właściwie wydarzyło. Mimo to starał 
się zachować zimną krew i kontrolować sytu-
ację. Niestety, na niewiele się to zdało, gdyż 

jego wielki okręt był w opłakanym stanie. 
Szwankowała komunikacja, a pod pokładami 
trwała beznadziejna walka z pożarami (warto 
nadmienić, że Japończycy nie zaliczali się 
wówczas do ekspertów z zakresu prowadze-
nia obrony przeciwawaryjnej). Zalanie komór 
amunicyjnych oraz wybranych przedziałów 
wodoszczelnych poprawiło sytuację na tyle, 
że ogień udało się ograniczyć i wyizolować, 
jednak przechył na burtę stale się zwiększał. 
Co więcej, wspomniana we wstępie eksplozja 
16-calowego pocisku pod kilem miała też takie 
następstwo, że wybiła lewoburtową płetwę 
sterową o 80 stopni (maksymalny, prawidłowy 
kąt wychylenia wynosił 30 stopni) i w tej po-
zycji zablokowała. Przebicia dna spowodowały 
stopniowy napływ wody do przedziałów na 
rufie i – w konsekwencji – awarię zasilanej 
elektrycznie maszyny sterowej, co całkowicie 
pozbawiło okręt możliwości manewrowania. 
W związku z tym, po wykonaniu dwóch nie-
kontrolowanych cyrkulacji, trzeba było za-
trzymać pancernik.

Szczęśliwie dla Japończyków, pancernik 
USS „Washington” przerwał wówczas swój 

morderczy ostrzał, gdyż dowodzący nim 
kadm. W. A. Lee uznał (jak się później okazało – 
słusznie), że „Kirishima” jest unieszkodliwiona. 
W istocie jej wygląd musiał być wówczas 
przerażający, skoro nawet na GSD (znajdującego 
się tuż obok) krążownika ciężkiego „Atago” 
uznano, że trafiona została nie tylko licznymi 
pociskami, ale nawet torpedami i właśnie tonie. 
W rzeczywistości, na jej pokładzie wciąż 
trwała walka o żywotność okrętu. Padł rozkaz 
zalania niektórych lewoburtowych komór 
i zbiorników systemu przeciwtorpedowego, 
tak by zrównoważyć przechył. Okręt ustabili-
zował się na chwilę, po czym… zaczął prze-
chylać się na przeciwległą burtę. Zalano więc 
kolejne puste przedziały prawoburtowe, co 
znów na jakiś czas ustabilizowało jednostkę. 
Ponadto, wydano rozkaz ewakuacji obu skraj-
nych maszynowni – okręt i tak był niesterowny, 
a manewrowanie za pomocą zmian prędkości 
obrotowych pędników nie wchodziło w grę. 
Niestety, na skutek złej komunikacji wewnętrz-
nej i podjęcia zbyt późnej decyzji o ewakuacji, 
tylko nieliczni marynarze pionu eksploatacji 
zdołali uniknąć śmierci. 

Podczas krótkiej, ale wyjątkowo brutalnej rozprawy z „Kirishimą”, amerykański pancernik 
USS „Washington” nie dał przeciwnikowi żadnych szans na kontrakcję. Zmasakrowany celnym 
ogniem okręt japoński wyszedł z szyku i płonąc na znacznej długości kadłuba zaczął zataczać 
szeroką cyrkulację, świadczącą o utracie zdolności do samodzielnego manewrowania. 

Unikatowa fotografia (z drugiej połowy 
lat 30. XX wieku) przedstawia dziobowe 

wieże armat artylerii głównej kal. 356 mm 
japońskiego pancernika „Kirishima”

CZĘŚĆ 7

Druga bitwa pod Guadalcanal

Nocne starcie pancerników
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Im bliżej  do pierwszego portu – Santa 
Cruz na Teneryfie, tym mocniej bierze żagle 
w objęcia pogodowa „psina” (cytując znanego 
okrętowego kpiarza Artura). Atlantyk poczyna 
„tańczyć” i nawet polegiwanie w koi staje się 
nader odważnym przedsięwzięciem. Bulaj za-
mienia się w akwarium i zda się czasami, że 
morskie ssaki weń pukają, jakby chcąc wpaść 
na kawałek ludzkiego mięska. Jazda jak 
na wielkiej huśtawce – to bierzemy dziobem 
tony oceanicznej wachy, to za chwilę celujemy 
bukszprytem w sam środek pokrytego czarnymi 
(a tu środek dnia) chmurami nieba. Spokoj-
nieje w nocy, ale kolejny dzień też wygląda na 
taki bardziej diabelsko ciemny. No i odkręca 
się wiatr na – tak zwany w okrętowym slangu – 
„wmordewind”. Cały dzień popatrujemy na 
daleki Cape Finistere, a mózg powoli popada 
w paranoiczny morski obłęd. A przed dziobem 
jeszcze nieco ponad 900 mil morskich.

Jednak życie okrętowe toczy się dalej swoim 
rytmem – bo musi. Jedni na wachcie mierzą 
się z niespokojnym kołem sterowym, inni – 
wystawieni do wiatru – omiatają wzrokiem 
horyzont, a jeszcze inni (operując tępymi 
nożami) tną bez litości biedne ziemniaki ku 
uciesze morskich żyjątek. Jeszcze inni grają 
za to swobodnie rolę naukowców, pobierając 
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Przed dziobem otwierają się podwoje – słynnych ze sztormowej pogody – Biskajów. W 1994 roku 
nasza „Iskra”, startując w „Cutty Sark Tall Ships’ Races” na trasie z Porto do Saint Malo, pobiła 
swój rekord prędkości na żaglach – 18,5 węzła. Postawiono wówczas chyba wszystko, co możliwe do 
postawienia i przypuszczam, że gdyby  padła komenda, by coś jeszcze dostawić, zapewne rzucilibyśmy 
się do stawiania prześcieradeł. Odrobina morskiego szaleństwa? Pewnie tak, ale jak inaczej przejść 
do historii? Dzięki temu zajęliśmy trzecie miejsce na mecie słynnych regat.  

Stary bretoński port z chlubną (czy na 
pewno?) piracką przeszłością, do 
którego wówczas weszliśmy przez 
małą śluzę – ze względu na duże pływy, 

jest więcej niż piękny. Otoczony potężnym 
obronnym murem – po którym idąc można 
obejrzeć miasto z „lotu ptaka” – robi niezwykłe 
wrażenie: wąskie uliczki wyłożone błyszczącą 
w deszczu kostką pamiętającą niegdysiejsze 
czasy, stare i bardzo stare szachulcowe domy 
i jakby ocierające się o przechodniów duchy 
kaprów, z których Saint Malo niegdyś słynęło. 
Najsłynniejszy z nich Jacques Cartier – poza 
„wycieczkami” do leżących po drugiej stronie 
kanału Plymouth czy Yarmouth – ma na koncie 
także dziesiątki złupionych statków handlo-
wych. No i odkrycie – prawdopodobnie jako 
pierwszy – Kanady.  

Atlantyk z górki
Dziś sielankowy spokój – idziemy na ża-

glach, silnik odstawiony, więc uczta dla duszy 
i uszu trwa – i trwa. Carpe diem… Cisza, już 
oceaniczna, pozwala zatopić się we wspomnie-
niach, wrócić do przeczytanych tysięcy stron  
o kliprach herbacianych i żeglarzach, którzy 
nie kłaniali się morzu, acz je szanowali. Także 
o tych, którzy ulegli morskiemu żywiołowi. 

konieczne – a wynikające z kratek dziennika 
kierownika „wszechnauk” – pensum wiedzy 
w kabinie szkolnej lub w mesie. Zastosowano 
przy tym niezwykle proste techniki skutecznie 
dopingujące do zapamiętania jak największej 
„liczby bajtów”. Pierwsze zdane sprawdziany 
matematyczno-angielsko-manewrowe warun-
kują zejście na ląd. Zdasz – idziesz, nie zdasz – 
też idziesz, ale na wachtę pokładową. Trudno 
to zrozumieć z perspektywy lądu, ale jeszcze 
trudniej pojąć tę zależność z perspektywy 
pokładu, gdy chciałoby się popatrzeć na inne – 
niż nieco opatrzone już – twarze współtowarzyszy 
niedoli. Do niektórych tak zmotywowanych 
podchorążych dopiero teraz dociera, że – na 
przykład – koło sterowe ma wspomaganie 
hydrauliczne i nie potrzeba czterech rąk, by 
trzymać prawidłowy kurs.

Niedziela, 30 kwietnia. Druga i spokojna, 
a przy tym całkowicie nudna. Trawers Cabo 
de São Vicente, w morskim żargonie zwanego 
„przylądkiem ciepłych gaci”, jest już niedaleką 
przeszłością. Zrzucamy ciepłe marynarskie 
dessous i już słońce biega po bladych ciałach 
potencjalnych zdobywców świata. Rufa za-
mienia się w mini plażę dla kadry (ścisłe reguły), 
zaś podchorążowie – chowając się przed czuj-
nym okiem oficera wachtowego lub „beosia”, 

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 2
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zwanego pieszczotliwie „panie Wiesiu” (bez od-
miany) – anektują kawałek pokładu na dziobie. 

W przerwach można oceniać popisy delfi-
nów na dziobie lub starać się upolować – nie-
liczne wprawdzie, ale skutecznie taranujące 
kadłub żaglowca – latające ryby. Po nocy kilka-
naście z nich zawsze kończy swój żywot na 
pokładzie. Czy są jadalne? Zapewne tylko 
w chwili wielkiego głodu, bo już ich wygląd – 
wielkie śledzie ze skrzydłami – nie rzuca 
kulinarnych koneserów na kolana. Podziwiamy 
jednakże „lotność” stadną, bo – wyskakując 
metr - półtora nad powierzchnię wody – są 
w stanie poszybować nawet kilkaset metrów.

Pechowy dzień nie tylko dla skrzydlatych 
stworów. „Panie Wiesiu” łapie dwóch mło-
dych zejmanów na samowolnym opuszczeniu 
miejsca pełnienia wachty. Poooważne wykro-
czenie, pooooważne... Zda się, że trąci nawet  
kawałkiem szekspirowskiej tragedii, stawiają-
cej fundamentalne pytanie. Staje się doskonałą 
dyscyplinarną pożywką dla z.d.o., jak i innych 
okrętowych decydentów. Skutek jest taki, jaki 
jest – zakaz zejścia na ląd w Santa Cruz.

Upragniona Teneryfa
Drobny pasacik dopycha wreszcie okręt do 

pierwszego wymarzonego portu. Dwa tygodnie 
z lekkim dwudniowym okładem zajęło dotar-
cie do Santa Cruz na Teneryfie. Jakiś taki 
czarny i wulkaniczny wygląd porwanych skał 
górujących nad portem przypomina, że wulkan 
Pico de Teide (z ponad trzykilometrowym 
garbem) nie próżnował w przeszłości, wyle-
wając miliardy ton magmy. Przed nami kawałek 
morskiej historii, wszak od wejścia do portów 
tych wysp nie stronił Krzysztof Kolumb pod-
czas swoich wypraw, a Santa Cruz starał się 
też zdobyć (w 1793 r.) Horatio Nelson – nie-
udaną próbę przypłacając utratą ręki.

Port, jak port. Seria wizyt miejscowych ofi-
cjeli i rewizyt okrętowego „topu”. Mesowy 
Maciek biega – jak kelner z najlepszej restau-
racji – z dzbankami kawy i wyjściową zastawą 
z kambuza do mesy, a załoga czeka (jak zmiło-
wania) na hasło zejścia na ląd, ściskając w kie-
szeni drobne – szumnie zwane dietą. 

Zaliczamy – dzięki  hiszpańskiemu dostaw-
cy prowiantu, wody i paliwa – wycieczkę na 
wspomniany garb Pico de Teide. Nie, nie do 
krateru, bo nie wrócilibyśmy chyba w kom-
plecie, ale nawet słuszna wysokość 2700 m 
robi wrażenie. Dalej, pod szczyt, jeździ kolejka, 
jednak nie ryzykowaliśmy jazdy. Widoki na 
tej wysokości są nieziemskie, bo lawa (pozba-
wiając teren jakiejkolwiek zieleni) „pomalowała” 
teren Parque Nacional na brązowo. Poszarpane 
bloki bazaltu i obsydianu (pozostałości po zawa-
leniu się starego krateru) przywodzą na myśl 
widoki księżycowego w istocie krajobrazu.  
Jednak najwięcej wrażeń dostarcza (wyzwala-
jąc całe litry adrenaliny) jazda autokarem po 
wąskiej i krętej serpentynie. W porcie wysiada-

liśmy na naprawdę miękkich nogach. Wolę 
najgorszy sztorm niż widok parusetmetrowych 
przepaści ledwie metr od kół autokaru. Na 
szczęście, atrakcją kończącą dzień jest spotkanie 
(przecież nie napiszę bankiet?) w mesie oficer-
skiej z okazji 33. urodzin Roberta Sitka oraz 
imienin Waldka Skwarka. Nastroje idą w górę.

Ostatni dzień w porcie. I ostatnia szansa na 
kawałek portowego szaleństwa, sprowadzająca 
się do zalegania na prześlicznie białym piasku 
plaży Las Teresitas. Wożono tysiące ton aż 
z Sahary, a to jest jakieś tysiąc kilometrów 
w linii prostej. Plażę zdobi nie tylko piasek 
i słońce (odbijające się w szmaragdowym 
lustrze wody), ale przede wszystkim niezliczona 
ilość pięknych przedstawicielek hiszpańskiej 
płci nadobnej, opalających się z upodobaniem 
w stylu topless. 

Wieczorem pożegnalny bankiet w mesie 
dla oficjeli, a po nim ostatni nocny spacer po 
deptaku, z wizytą w jakimś lokalu – gdzie 
próbujemy lokalnych przysmaków, z jamon 
serrano na czele, popijanej palomitą. To miej-

wywołuje gorączki, bo życie okrętowe po 
portowych szaleństwach wraca powoli do 
normy – wachty, zajęcia, posiłki, wachty, za-
jęcia, posiłki... Trochę atrakcji jest podczas 
doskonalenia alpinizmu, czyli wspinaczki 
w górne „rejestry” masztów. To takie uzupeł-
niające ćwiczenia z gatunku „alarm do żagli”. 
Cóż, stojąc na pokładzie wysokość masztu nie 
sprawia wrażenia czegoś niebotycznego, ale 
idąc po wantach na 25. metrze, czy też nieco 
wyżej – „jabłko” klepiemy na 29 metrach 
z maleńkim okładem (utrzymując cały ciężar 
ciała na jednej ręce i jednej nodze – jest się 
czego obawiać). Mistrzem dokładnego, wręcz 
graniczącego z zegarmistrzowską precyzją 
(rzekłbym nawet perwersją), sytuowania dłoni 
i stóp na wantach jest znów Dżeki. Leniwiec 
przy nim wyglądałby na sprintera.

Któregoś upalnego dnia, niespodziewanie, 
w południe zaczyna się coś dziać pod pokła-
dem. Z chłodni dobywają się rozpaczliwe 
okrzyki, walenie w drzwi i wrzaski. Pierwsza 
myśl kuka Arka – ktoś się w porcie „zablin-

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

Łowimy ryby? Nie, to ta latająca, 
która wpadła na pokład „Iskry”

scowy anyżek, tyle że spożywany z lodem. 
Francuzi swój pastis traktują jedynie wodą. 
My? Nadmiar lodu, jak wody, szkodzi. No 
i sentymentalna „Malaguena” na gitarowe 
trio, wywołująca żywsze bicie serca.

Niedziela, 7 maja. Łamiąc (czas, czas!) 
morską tradycję idziemy w morze. Rwiemy 
cumy, garstka przypadkowych przechodniów 
żegna okręt – bo normalni Hiszpanie o tej po-
rze raczej zmieniają bok, odsypiając zarwaną 
zabawą noc. Choć to poranek, to bez mała 
trzydziestostopniowy upał zwala już z nóg, 
ale po wyjściu za „główki” można wrócić do 
morskiego porządku dnia i odpocząć po por-
towych przyjemnościach.

Znów przed dziobem kolejne setki mil do 
następnego portu, tym razem na Wyspach 
Zielonego Przylądka. Nazwa na razie nie 

dował” podczas dostawy prowiantu. Pasażer na 
gapę. Cholera, afera na cztery fajerki! Prawie 
postawiono wachtę pod broń, ale po otwarciu 
chłodni okazuje się, że to jeden z naszych 
podchorążych. Szukał spokojnego miejsca do 
odpoczynku, więc postanowił wykorzystać 
chłodnię. Ciekawy pomysł, nie ma co. Jeszcze 
ze dwie, trzy godziny, a mielibyśmy przed-
smak Antarktydy. Szybka i skuteczna akcja 
reanimacyjna Piotra polega na dostarczeniu 
w jak najszybszym czasie do krwioobiegu 
delikwenta odpowiedniej ilości promilli 
zamkniętych w „Jasiu”. Patrzę na twarze innych 
i widzę w ich oczach nie tyle radość z powrotu 
kolegi do świata żywych, ile żal, że to nie oni 
są poddawani takiej osobliwej reanimacji...

Do Wysp Zielonego Przylądka kawał 
morskiej drogi, ale iść będziemy w strefie 
słabych wiatrów, więc większych atrakcji 
raczej nie oczekujemy.
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Wpleciona w legendę Warszawy, historia 
warszawiaka Jana dodaje dynamizmu i reali-
zmu lirycznym dziejom stolicy w pigułce.  
Losy płk. w st. spocz. Jana Dziewanowskiego 
(który jest postacią prawdziwą i obecnie ma 
prawie 90 lat) są charakterystyczne dla milio-
nów Polaków i obejmują, między innymi: 
prześladowania przez okupacyjną policję 
Schupo (niem. Schutzpolizei), przymusowe 
roboty w III Rzeszy, wojskową służbę oficer-

Stadionem Narodowym. Bohaterskie walki 
we wrześniu 1939 r. skumulowano w wierszu  
w rejonie mostu na Wiśle i obejmują działania 
trzech głównych rodzajów sił zbrojnych.  
Nie każdy zapewne pamięta, że na Wiśle wal-
czyły także jednostki polskiej Marynarki  
Wojennej – wchodzące w skład Oddziału  
Wydzielonego „Wisła”, sformowanego przez 
Flotyllę Rzeczną MW w Pińsku. Skazane na 
klęskę wysiłki polskich żołnierzy oraz prze-
waga techniczna i liczebna Niemców, zostały  
w wierszu celowo przejaskrawione i wyewolu-
owały do satyry baśniowej – w której Polacy 
przeważają mentalnie i wykorzystują siły nad-
przyrodzone. Ich zwieńczeniem jest latający 
„Łoś”, który arią swego poroża (czyli uzbro-
jeniem) poruszył niebo – PZL-37 „Łoś”, to 
oczywiście wspaniały polski średni bombo-
wiec, który we wrześniu 1939 r. walczył  
o Polskę i był wówczas (prawdopodobnie) 
najlepszy w swojej klasie na świecie. 

Historia o mieście niezłomnym –  
z morzem i marzeniami w tle

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

z pewnością – nie przypomina „w miarę  
młodego” Zamku Królewskiego w Warszawie 
ani – tym bardziej – Pałacu Kultury i Nauki. 
Po drugiej stronie Wisły mamy natomiast  
Stadion Narodowy – czyli absolutnie najnowsze, 
spektakularne dzieło architektoniczne, które 
jest obiektem aktualnym – symbolem stolicy. 
Biało-czerwony Stadion Narodowy leży  
w wierszu po prawej stronie Wisły, komponując 
się koncepcyjnie i pozostając w zgodzie  
z prawdą. Obraz wiersza przedstawia więc 
„skompresowaną” historię miasta – od czasów 
wczesnośredniowiecznych do dnia dzisiej-
szego i „przelatuje” ponad wszystkimi ewen-
tualnymi szczegółami i kontrowersjami. 

Abstrakcyjna gra pojęciami w wierszu staje 
się w pełni zrozumiała przy otwarciu „prze-
pustnicy” naszego umysłu. Wiersz zawiera 
charakterystyczne dla Warszawy określenia, 
którym zdarza się brzmieć niejednoznacznie – 
na przykład: „kultowa syrena” może być  

W ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz 100-lecia odzyskania – 11 listopada 1918 roku –  
przez Polskę niepodległości oraz 100 lat polskiej Marynarki Wojennej, utworzonej dekretem 

Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego ledwie kilkanaście dni później – 28 listopada.  
Na łamach marynarskiej „Bandery” ukazał się wówczas jubileuszowy, odświętny i baśniowy 

wiersz pt. „Wielki Dzień 1000”. Dla społeczności morskiej Gdynia jest szczególnie  
bliska, ale równie bliska naszym sercom jest Warszawa.

Prezentowany wiersz pt. „Legenda 
o Janku Warszawiaku 500” przed-
stawia umowną, liryczno-obrazową 
historię Warszawy, w którą wpleciono 

epizody z życia przykładowego warszawiaka – 
Jana. Legenda – jak i sam obraz wiersza –
ukazuje najszerszy z możliwych zarys dziejów 
Warszawy – od wczesnego średniowiecza, po 
XXI wiek. Na lewym brzegu Wisły widnieje 
hipotetyczny prastary gród obronny, który –  

(stosownie do gustu czytelnika) rozumiana  
jako warszawska syrenka lub jako syrena  
(jakże warszawskiego) statku do Młocin. 

Liryczna historia Warszawy rozpoczyna się 
od pradawnego grodu słowiańskiego, prze-
chodzi przez okres bogactwa i sukcesów  
Polski średniowiecznej, potop szwedzki,  
II wojnę światową, odbudowę powojenną oraz 
czasy współczesne – zwieńczone drapaczami 
chmur, a zwłaszcza biało-czerwonym  

ską oraz pasję popularyzacji historii wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej.

Ponieważ czuję się związany ze Śląskiem, 
dlatego „wykułem” w tym wierszu swój  
zakamuflowany śląski autograf, którym jest 
wyraz „szupoka”. Tak Ślązacy mówili w czasie 
wojny o funkcjonariuszach Schutzpolizei.

Wiersz o Warszawie wydaje się niespoty-
kanie uniwersalny, a jednocześnie jest nowo-
czesny i zarazem bardzo tradycyjny. Zgodnie 
z opisem w tytule – stanowiącym stałą autor-
ską wizytówkę – zawiera 500 sylab i (zasad- 
niczo) jest napisany 6-zgłoskowcem, niemniej 
8 z 84 wersów jest 5-zgłoskowych. Posiada  
dwadzieścia jeden 4-wersowych strof (zwrotek) 
oraz 4-sylabowe zakończenie, które nie  
wchodzi w strukturę strofową. Siedemnaście 
strof jest złożonych z wersów 6-zgłoskowych, 
czyli zwrotki te zawierają po 24 głoski (sylaby). 
Cztery strofy (o numerach: 1, 6, 15 i 16)  
posiadają po dwa wersy 6-zgłoskowe  

Legenda o Janku Warszawiaku 500
11 listopada 2017 r.
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Album dla Niepodległej 

Matką chrzestną wydawnictwa została 
Małgorzata Olkowska, zastępca 
kierownika Oddziału Personalno-

-Administracyjnego AMW. Uroczystość była 
nawiązaniem do tradycji symbolicznego wodo-
wania (chrztu) książki o tematyce morskiej. 
Wziął w niej udział, m.in., sekretarz stanu MON 
Tomasz Zdzikot, który podczas ceremonii 
stwierdził: „to bardzo dobrze, że po wystawie 
zostanie namacalny dowód w postaci wydaw-
nictwa, który dłużej będzie przypominał 
o wystawie” oraz rektor-komendant AMW 
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. 

Płyń w szeroki świat poprzez zatoki, morza, 
oceany. Przemierzaj lądy znane i nieznane po 
to, aby chwała polskiej Marynarki Wojennej 

Biblioteka Główna AMW wydała album, do kórego inspiracją 
była wystawa „100 lat polskiej Marynarki Wojennej w Niepodległej”, 
otwarta we wrześniu ubiegłego roku. Ceremonia wodowania albumu 
odbyła się 26 stycznia, w budynku audytoryjno-bibliotecznym uczelni.

Panu kmdr. por. Maciejowi Osice
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

TEŚCIA

składa kadra i pracownicy Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej

dotarła do każdego miejsca na świecie. Niech 
wszystkie pokolenia poznają twą historię.             
Zajrzyj do bibliotek i szkół. Pokaż naszą mi-
łość do historii Marynarki Wojennej, którą za 
nas na papierze utrwalili autorzy – podkreśliła, 
w trakcie wodowania, matka chrzestna albumu.

Zarówno wystawę jak i album – który uka-
zał się pod koniec ubiegłego roku – stworzyła 
grupa bibliotekarzy z Biblioteki Głównej AMW, 
kierowanej przez dr. Mirosława Nitychoruka. 
Opracowanie graficzne i techniczne albumu 
wykonał Leszek Stromski. Po raz pierwszy 
w historii AMW inicjatorami i twórcami tego 
typu wydawnictwa byli bibliotekarze. 

i po dwa wersy 5-zgłoskowe. Zawierają więc 
po 22 sylaby. Wersy 5-zgłoskowe posiadają 
rymy jednosylabowe, tzw. „męskie”. Ten 
zabieg – będący pozornym odejściem od regular-
ności – wprowadza do czytania pewne uroz-
maicenie akcentowe, które daje się też zauważyć 
w standardowych 6-zgłoskowych wersach, 
w których nierzadko przeplatają się trzy 
akcenty/wers i dwa akcenty/wers. Urozmaice-
nia akcentowe celowo nieco odwracają specy-
fikację dzieła – od typowego, monotonnego 
wiersza w stronę opowiadania – legendy, 

kmdr por. dr Piotr Górski
szalupa3868@interia.pl

w historii AMW inicjatorami i twórcami tego 

Małgorzata Szubrycht
zrwmw.bandera@ron.mil.plFO
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Panu kmdr. rez. Janowi Leszczyńskiemu
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia z powodu śmierci 

ŻONY

składa była kadra i pracownicy Bazy Technicznej Marynarki Wojennej

zgodnie z koncepcją treści wiersza. Cztero-
sylabowe zakończenie – zupełnie niezestrojone 
rytmicznie z wierszem zasadniczym – jeszcze 
bardziej odrywa czytelnika od regularności 
wiersza, pozostawiając w głowie obłok reflek-
sji, zadumy i utożsamiania się z Warszawą.

Okazując pamięć i oddając liryczną cześć 
niezłomnemu miastu, wierzę że Warszawa 
spojrzy czasem w stronę uroczej, usłanej zło-
tym piaskiem, morskiej Gdyni. Miasto z morza 
i marzeń, duma przedwojennej Polski, to nie 
tylko port i stolica polskiej Marynarki Wojen-
nej. Gdynia, to – przede wszystkim – nasze 
ważne okno na świat, symbol nowoczesności 
i otwartości, przyjazne miejsce dla wszelkich 
twórców i artystów. Dlatego, niech ta wyżej 
pokazana gdyńska latarnia liryczna – będąca 
symbolicznym wizerunkiem pięknej, odległej 
i niedoścignionej artystki estradowej – przyciąga 
wzrok szlachetnej Warszawy oraz cieszy ją 
i napawa swym pięknem. 

Latarnia 174
styczeń 2014 r.
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Aleksander Pawelec – gdynianin z wyboru, budowniczy 
miasta, obrońca Wybrzeża w 1939 roku, żołnierz 
1. Morskiego Pułku Strzelców i Armii Krajowej – 4 lutego 

odszedł na wieczną wachtę, w wieku 103 lat.
Uroczystości pogrzebowe ostatniego obrońcy Kępy Oksywskiej 

odbyły się 8 lutego w kościele garnizonowym pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Gdyni. Mszę Świętą celebrował dziekan 
Marynarki Wojennej ks. kmdr Zbigniew Rećko.

Kapitan marynarki w st. spocz. Aleksander Pawelec spoczął na 
Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu, przy ukochanej 
żonie Stanisławie, wśród dawnych towarzyszy broni. Wspominano go 
nie tylko jako żołnierza i gdynianina, ale: ukochanego ojca i dziadka, 
twórcę, wielkiego przyjaciela młodzieży oraz skarbnicę wiedzy 
o czasach trudnych i wyjątkowych. Weterana pożegnano w asyście 
honorowej Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej 
i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

W uroczystości uczestniczył inspektor Marynarki Wojennej 
wiceadm. Jarosław Ziemiański, dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kmdr Mirosław Jurkowlaniec i komendant Portu Wojennego Gdynia 
kmdr Jarosław Wypijewski. W ostatniej drodze gdyńskiemu 
bohaterowi towarzyszyła rodzina oraz: przedstawiciele władz 
samorządowych Gdyni i Wejherowa, harcerze i młodzież szkolna, 
przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących 
w garnizonach Gdynia i Wejherowo. 

Ostatnia droga obrońcy Wybrzeża 
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Przez prawie trzy tygodnie – od 4 do 22 lutego – nurkowie Marynarki Wojennej doskonalili, 
w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie, umiejętność prowadzenia 
działań w warunkach podlodowych i pracy z nowoczesnym wyposażeniem.

Nurkowie pod lodem

W Mrągowie, nad jeziorem Czosna, 
odbyło się zimowe zgrupowanie po-
ligonowe nurków minerów 12. oraz 

13. Dywizjonu Trałowców, a także nurków 
inżynierii 8. oraz 43. Batalionu Saperów. Pod-
czas zajęć ćwiczono: przygotowanie stanowisk 
nurkowych w warunkach zalodzenia akwenu, 
nurkowanie pod lodem, umiejętność 
zachowania orientacji w przestrzeni, 
działanie w sytuacjach awaryjnych oraz 
poszukiwanie niebezpiecznych obiek-
tów i niewybuchów – za pomocą sonarów 
oraz podwodnych wykrywaczy min.

Najważniejszym elementem szkolenia 
było wykonywanie prac podwodnych 
w trudnych warunkach. Podczas nurko-
wania podlodowego, problemem nie jest 
tylko słaba widoczność i zimno – nurek 
znajduje się w przestrzeni zamkniętej 
i nie ma możliwości samodzielnego 
wynurzenia na powierzchnię, poza 
wcześniej przygotowanymi otworami.

Nurkowie muszą realizować zadania w każdych 
warunkach – podkreślił kmdr ppor. Jacek 
Barczak, dowódca Grupy Nurków Minerów 
13. Dywizjonu Trałowców. Zimą mają oni 
możliwość sprawdzenia się w wyjątkowo trud-
nych warunkach – temperatura powietrza spada 
poniżej zera, a tafla wody jest skuta lodem. 

Po odszukaniu i zlokalizowaniu (korzysta-
jąc z sonaru i wykrywaczy min) treningowych 
obiektów wybuchowych i niebezpiecznych, 
przygotowano je do wydobycia na powierzch-
nię. Szkolenie przewidywało również zajęcia 
z ratownictwa – symulację akcji ratunkowej, 
w trakcie której należało wydobyć nurka 

spod lodu i poddać leczeniu w komorze 
dekompresyjnej.

Dla nurków inżynierii przewidziano ćwi-
czenia z wykorzystaniem sprzętu autonomicz-
nego oraz narzędzi hydraulicznych, dzięki 
którym można wykonywać pod wodą montaż 
i cięcie konstrukcji oraz kruszenie takich ma-
teriałów jak skała czy beton.

Lutowe zgrupowanie nurkowe było okazją 
do przeprowadzenia kompleksowego szkole-
nia. Prócz realizacji zadań szkoleniowych, 
marynarze byli odpowiedzialni za kwestie 
związane z logistyką i transportem – chociażby 
przewóz oraz konserwację wyposażenia – 
dodał kmdr ppor. Jacek Barczak. 

Mazurski ośrodek szkoleniowy 
umożliwia doskonalenie kadr na wielu 
płaszczyznach – po zajęciach pod wodą, 
marynarze mają możliwość ćwiczenia 
tężyzny fizycznej w obiektach sporto-
wych jednostki. 

W zimowym szkoleniu wzięło udział 
około 50 specjalistów z 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża oraz z 3. Flotylli Okrętów. 
Zgrupowaniem kierował szef Inżynierii 
Morskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża 
w Świnoujściu kmdr por. Lucjan Mazur.

Każdego roku, nurkowie Marynarki 
Wojennej wykonują dziesiątki akcji 

bojowych. Działają w akwenach morskich 
i śródlądowych – wzywani do niebezpiecznych, 
podwodnych znalezisk. Zachowanie gotowości 
do działania wymaga ustawicznego doskona-
lenia i wielu godzin ćwiczeń, czemu służą 
cykliczne zgrupowania poligonowe. 

Pani Ewie Treder
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składa dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM

Panu kmdr. por. Michałowi Dworakowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

OJCA

składa dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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. N
ależy do jednostek z napędem

 klasycznym
 trzeciej generacji, projektu 877E Pałtus vel „W

arszaw
ianka” (N

ATO
: m

od. K
ilo). 

Charakteryzuje go konstrukcja dw
ukadłubow

a i now
oczesny – kroplow

y kształt. 29 kw
ietnia 1986 roku podniesiono na nim

 polską banderę – w
 R

ydze, a 21 czerw
ca odbył się w

 G
dyni chrzest okrętu. 

W
 latach 1999-2000 zm

odernizow
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y łączności i w
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iany danych taktycznych (N
TD

S), dostosow
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 N
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krętem
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aciej B

ielak.

Podstaw
ow

e dane taktyczno-techniczne O
R

P „O
rzeł” (291) w

 2018 roku: 
w

yporność naw
odna – 2460 t; w

yporność podw
odna – 3180 t; długość – 74,3 m

; szerokość – 10 m
; zanurzenie (na pow

ierzchni) – 6,55 m
; napęd – silnik elektryczny PG

-141 o m
ocy nom

inalnej 4,34 M
W
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ysokoprężne o m

ocy 6 M
W
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ocnicze 

pędniki strugow
odne o m

ocy 95 M
W

, pojedyncza linia w
ału, sześciołopatow

a śruba (lew
ego kierunku obrotu); prędkość m

aksym
alna (naw

odna) – 12 w
ęzłów

; prędkość m
aksym

alna (podw
odna) przy m

ocy 
nom

inalnej – 17 w
ęzłów

; prędkość operacyjna (podw
odna) – 3-7 w

ęzłów
; zasięg operacyjny w

 położeniu podw
odnym

 (z w
ykorzystaniem

 chrap) – 6000 m
il m

orskich (przy prędkości 7 w
ęzłów

); autonom
iczność 

(standardow
a) – 45 dób; operacyjna głębokość zanurzenia – 240 m

; m
aksym

alna (bezpieczna) głębokość zanurzenia – 300 m
; system

y radioelektroniczne i hydroakustyczne – aktyw
no-pasyw

na stacja 
hydroakustyczna niskich i średnich częstotliw

ości M
G

K
-400 Rubikon (z kadłubow

ym
i antenam

i M
G

-53 LF), aktyw
ny detektor m

in M
G

 519 Arfa, m
ierniki poziom

u dźw
ięku M

G
-533, m

iernik poziom
u kaw

itacji 
M

G
-512, system

 kierow
ania uzbrojeniem

 M
W
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acji naw

odnej Vision M
aster, system

 W
RE M
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F) typu 6701E Iw

a, system
 N

TD
S, system

 łączności radiow
ej w

 pasm
ach 

D
/F, G

PS, peryskop bojow
y i w

achtow
y; uzbrojenie – 6 w

yrzutni torped. kal. 533,4 m
m

 (z zapasem
 18 torped TEST-71M

E, SET-93M
 i 53-65K

E i/lub 24 m
in M

DT); załoga – 61 osób.
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