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Szanowni Czytelnicy!

Wstąpienie Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 12 marca 
1999 roku, było jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej najnowszej 
historii. Siły Zbrojne RP obchodziły 20. rocznicę służby pod flagą NATO, 

organizując (m.in.) festyny wojskowe otwarte dla społeczeństwa. 
Polecamy cykl artykułów poświęconych różnym aspektom członkostwa Polski 

w NATO oraz partnerskiej współpracy Marynarki Wojennej z sojusznikami na morzu.
O kulisach misji, w ramach stałego zespołu sił obrony przeciwminowej NATO, oraz 

znaczeniu i randze demonstrowania polskiej bandery za granicą opowiada, w rubryce 
„Zawód marynarz”, kmdr por. Aleksander Urbanowicz. 

Reportaż „Armada na Bałtyku” przybliża wspólne ćwiczenie – z serii „Passex” –
okrętowej grupy zadaniowej 3. Flotylli Okrętów oraz elitarnego natowskiego zespołu 
SNMG-1, w którego składzie jest obecnie fregata rakietowa ORP „Gen. K. Pułaski”. 

Polecamy także: analizę holenderskich sił morskich, kolejny odcinek cyklu „Morskie 
skrzydła Rzeczpospolitej”, reportaż „Poligon w ogniu” oraz artykuł o Gdyńskiej 
Brygadzie Lotnictwa MW szykującej się do jubileuszu 25-lecia służby. 

W „Opowieściach z kubryka” ich autor odsłania tajemnice chrztu morskiego 
załogi ORP „Iskra” na Atlantyku, podczas żeglugi do Rio de Janeiro.  

                             Życzymy miłej lektury.
Redakcja

 2 S. LIPIECKI | Demonstrowanie bandery

 6 T. GOS | Admiralska nominacja 

 7 T. GOS | Świątecznie na Oksywiu 

 8 T. GOS | Wykonać zadanie ogniowe

 9 E. GÓRSKA | Jubileusz nad Świną

 1O S. ZARYCHTA | Państwa członkowskie NATO

 12 K. KAMIŃSKA | Święto sojuszniczego partnerstwa

 14 K. KAMIŃSKA | To my jesteśmy NATO
 16 T. GOS | Fregaty pod lupą
 17 T. GOS | Chrzest „Gniewka”

 18 T. GOS | Poligon w ogniu
 20 S. LIPIECKI | Armada na Bałtyku

 22 T. GOS | Kurs na Polskę morską

 23 W. PATER | Admirał, podwodnik, publicysta

 24 M. BRASZAK | W przededniu jubileuszu

 27 K. KAMIŃSKA | Niezdobyty Afganistan
 28 M. KONARSKI | Morskie skrzydła Rzeczpospolitej, cz. 7
 30 S. LIPIECKI | Koninklijke Marine w szyku 

                                           najlepszych flot świata, cz. 1

 34 S. LIPIECKI | Nocne starcie pancerników, cz. 8
 36 L. DERLACZ | Pod żaglami „Iskry” 

                                            na krańce świata, cz. 3
 38 P. GÓRSKI | W objęciach samotności
 39 E. GÓRSKA | Konkurs o historii NATO

 40 E. GÓRSKA | Manewry artystyczne

Bandera
Gościem polskiej Marynarki Wojennej – 7-9 kwietnia – był 

wiceadm. Sir Clive CC Johnstone, stojący na czele 
Dowództwa Morskiego NATO (Allied Martime Command – 

MARCOM), z siedzibą w podlondyńskim Northwood. Brytyjski 
wiceadmirał wziął udział w konferencji „Gdynia Security Forum – 
We are NATO” – zorganizowanej przez Akademię Marynarki 
Wojennej w Gdyni – gdzie wygłosił referat na temat kierunków 
rozwoju partnerskiej współpracy sił morskich sojuszu. 

Wiceadm. Sir Clive CC Johnstone spotkał się z: inspektorem 
Marynarki Wojennej wiceadm. Jarosławem Ziemiańskim, dowódcą 
Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego 
wiceadm. Krzysztofem Jaworskim, dowódcą 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosławem Jurkowlańcem i rektorem-komendantem AMW 
kadm. prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem. W siedzibie 
Inspektoratu MW oraz COM-DKM, dowódca MARCOM uczestniczył 
w spotkaniach roboczych, w trakcie których zapoznał się ze strukturą 
i zadaniami MW. Omówiono także perspektywy rozbudowy floty 
oraz szczegóły współpracy w ramach stałych zespołów okrętów NATO. 

W przededniu konferencji – 7 kwietnia – dowódca MARCOM 
gościł na pokładzie fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”, 
gdzie wysłuchał prelekcji poświęconej działalności polskiej MW 
w ramach NATO. Podsumowanie oraz oficjalne zamknięcie 
konferencji „Gdynia Security Forum” odbyło się w Salonie Kaprów 
Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”.
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Wizyta dowódcy MARCOM w MW
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Co sprawiło, że związał się pan zawo-
dowo z Marynarką Wojenną?

Od najmłodszych lat marzyłem, by zostać 
marynarzem. Tak się bowiem złożyło, że polska 
Marynarka Wojenna od zawsze była towarzy-
szącym mi elementem życia. Przyczyn tego 
stanu rzeczy próżno dziś szukać, aczkolwiek 
na pewno były one związane z okrętami oraz 
moim osobistym dążeniem do dowodzenia 
którymś z nich.

Czy to właśnie potencjalna moż-
liwość dowodzenia jednostkami 

morskimi ukształtowała pańską dal-
szą karierę?

Zdecydowanie tak. Nawet z obecnej 
perspektywy, uważam to za słuszny  
wybór. W Marynarce Wojennej zawsze 
miałem jeden cel – chciałem zostać do-
wódcą okrętu, a następnie mieć jak naj-
większy wpływ na to, jak rozwijają się 
nasze siły morskie i w jaki sposób radzimy 
sobie na morzu, w tym także na tle za-
granicznych partnerów. Kiedy ukoń- 
czyłem Akademię Marynarki Wojennej, 
dostałem przydział do 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża. Swój pierwszy okręt – trało-
wiec bazowy ORP „Drużno” – wspomi-
nam, oczywiście, najcieplej. Jako młody 
oficer byłem wówczas w przysłowiowym 
„siódmym niebie”, choć była to także 
ciężka szkoła życia.

Jednak był to dla pana dopiero 
początek drogi.

Kiedy skierowano mnie na jednostki 
zajmujące się obroną przeciwminową, 
wiedziałem że był to trafiony wybór. Ten  
rodzaj uzbrojenia i walki idealnie łączy ze sobą 
wysoki kunszt morski z szeroko pojętą taktyką 
operacyjną. W Świnoujściu dowodziłem okrę-
tem, grupą okrętów, a także okrętową grupą  
zadaniową – już jako szef sztabu dywizjonu.  
Jednak nie poprzestałem na tym i dążyłem do 
jak najlepszego rozwijania umiejętności dowód-
czych. Można śmiało powiedzieć, że stało się 
to – ostatecznie – moją pasją.

Uczestniczył pan w prestiżowych 
misjach. Z pokładu ORP „Kadm. X. 

Czernicki” dowodził pan – w 2017 roku –  
Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciw- 
minowej NATO Grupa 2.

Dowodzenie tak prestiżowym zespołem jak 
SNMCMG-2 na Morzu Śródziemnym i Morzu 
Czarnym było swoistym ukoronowaniem 
wszystkiego, co wcześniej osiągnąłem w toku 
regularnej służby. Szczególnie przydatne oka-
zały się tu doświadczenia zebrane w okresie, 
gdy byłem dowódcą okrętowej grupy zadanio-
wej 8. FOW. Połączenie różnego rodzaju sił  
i skupienie ich „w jednym ręku” nauczyło 
mnie rozumienia, jak perfekcyjnie funk- 

cjonować na wszelkich akwenach, realizując 
szeroki wachlarz zadań – przy jednocześnie 
ograniczonej zdolności działania. 

O roli ORP „Kadm. X. Czernicki” 
w zespole SNMCMG-2 pisano wielo-

krotnie, ale jak ta misja wyglądała z pań-
skiej perspektywy?

Jeśli miałbym oceniać ORP „Kadm. X. 
Czernicki” jako mobilną platformę dowodze-
nia, mogę śmiało powiedzieć, że pod tym 
względem znajdujemy się w ścisłej światowej 
czołówce. Okręt został doskonale przygotowany 
do działań – zarówno od strony technicznej 
(przeszedł odpowiednie modernizacje) jak  
i logistycznej. Jednak warto zaznaczyć, że  

2     NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2019

nawet najlepszy okręt niewiele znaczy bez  
załogi, a ta wyśmienicie realizowała po- 
stawione zadania. Na szczególną uwagę  
zasługuje również doskonale funkcjonujący 
międzynarodowy sztab zespołu, którego rdze-
niem byli polscy oficerowie. Ich praca była 
oceniana bardzo wysoko przez sojuszników. 
Muszę też przyznać, że pod tym względem 
sprzyja mi szczęście, gdyż podczas całej mojej 
kariery otaczali mnie marynarze „z krwi  

i kości” – będący profesjonalistami i często 
pasjonatami w swoich dziedzinach.  
W trakcie naszej misji musieliśmy  
koordynować działania wielu jednostek 
jednocześnie. Do SNMCMG-2 weszły 
bowiem niszczyciele min z Niemiec, 
Hiszpanii i Turcji, a później dołączyły 
również okręty z Rumunii i Bułgarii. 
Dbaliśmy o bezpieczeństwo szlaków że-
glugowych, przeprowadzając serię ćwi-
czeń z siłami państw sojuszniczych. 
Neutralizowaliśmy zagrożenia w postaci 
min i niewybuchów (przede wszystkim  
z czasów II wojny światowej) oraz uczest-
niczyliśmy w monitorowaniu szlaków 
nielegalnej migracji (przy ścisłej współ-
pracy ze strażą wybrzeża Grecji i Turcji). 
Operowaliśmy całkowicie w środowisku 
sieciocentrycznym (NCE) i nie było  
momentu – niezależnie od regionu i reali-
zowanego w danym czasie zadania –  
w którym mielibyśmy poważniejsze trud-
ności w zakresie dowodzenia zespołem. 
Warto wspomnieć, że Morze Śródziemne 
jest akwenem stosunkowo głębokim, co 
sprawia, że nasze działania z zakresu  
np. obrony przeciwminowej są prowa-

dzone nieco inaczej, niż na Bałtyku czy Morzu 
Północnym. Mimo to, na wszystkich akwenach, 
na których operowaliśmy, nasze umiejętności 
zostały zauważone i docenione przez sojusz-
ników i partnerów z rejonu Morza Śródziem-
nego i Morza Czarnego. Duża w tym zasługa 
Dowództwa Morskiego NATO (MARCOM), 
które dobrze przygotowało nas pod względem 
merytorycznym do wykonania misji. 

Jak wyglądała sama misja SNMCMG-2 
od strony operacyjnej?

To było wielkie wyzwanie, na wszystkich 
możliwych szczeblach. Nasze działania obej-
mowały bowiem dowodzenie całą operacją 
poszukiwania min na różnych akwenach, a to 

Z komandorem porucznikiem Aleksandrem Urbanowiczem,  
szefem Wydziału Planowania Użycia Sił Centrum Operacji Morskich- 
-Dowództwa Komponentu Morskiego, rozmawia Sławomir Lipiecki.

Demonstrowanie bandery 
B A N D E R A

meteorologicznych, czego o małych jednostkach 
nie można już powiedzieć. Poza tym, mniejsze 
okręty nie mają dostatecznej wyporności, by 
mogły zapewnić skuteczną obronę powietrzną, 
przeciwokrętową, czy też ZOP i – w konsekwen-
cji – same potrzebują osłony sił okrętowych. 
Staramy się więc wykazywać przydatność jed-
nostek klasy fregata rakietowa, m.in. przez dzia-
łania w ramach sił połączonych, choćby podczas 
manewrów międzynarodowych oraz różnorod-
nych misji z zakresu ochrony żeglugi. Chcemy, 
by rolę i możliwości nowoczesnej marynarki 
wojennej dostrzegli nie tylko specjaliści, ale 
również osoby mniej obeznane z tematem.

Jak ocenia pan nasze możliwości?

Pod względem kadrowym, jesteśmy obec-
nie postrzegani jako najwyższej klasy specjaliści 
z dużymi możliwościami i z inicjatywą. Jeśli 
chodzi o dalszy rozwój sił morskich, to – 
w mojej ocenie – potrzebujemy różnorodnych 
jednostek o zbalansowanych możliwościach, 
zdolnych do realizacji szerokiego spectrum 
zadań i działających wspólnie w środowisku 
sieciocentrycznym. Okręty te powinny być do-
wodzone przez oficerów z doświadczeniem 
międzynarodowym, w ramach NATO, którzy 
nie tylko rozumieją specyfikę działań na morzu, 
ale również specyfikę tzw. operacji połączo-
nych – zarówno w wymiarze narodowym jak 
i sojuszniczym. To wszystko umożliwia budowę 
nowoczesnej Marynarki Wojennej i skuteczne 
przeciwdziałanie nowym zagrożeniom. Moim 
celem jest kontynuowanie zgłębiania arkanów 
wiedzy o polskiej Marynarce Wojennej, która 
jest – według mnie – jednym z najbardziej 
istotnych elementów systemu obrony kraju.
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wszystko przy akompaniamencie rutynowych 
zadań – z zakresu choćby koordynowania akcji 
ratowniczych, zwalczania zagrożeń asymetrycz-
nych, czy też codziennych ćwiczeń (na przy-
kład z zakresu OPA – walka z pożarem lub 
przebiciem kadłuba). Należy przy tym 
pamiętać, że operując w ramach SNMCMG-2 
reprezentowaliśmy zarówno NATO jak i ban-
derę polskiej Marynarki Wojennej. Był to jasny 
sygnał, że jesteśmy gotowi współdziałać z sojusz-
nikami i realizować naprawdę istotne zadania. 
Z mojego punktu widzenia, był to także ciekawy 
epizod pod względem praktycznego poznania 
akwenów, na których przyszło nam działać. 
Na Morzu Czarnym udało się nam nawiązać 
doskonałą współpracę z sąsiadami – Marynarką 
Wojenną Ukrainy. Dowodząc polskim kontyn-
gentem wojskowym, miałem okazję przyjrzeć się 
funkcjonowaniu Dowództwa Operacyjnego RSZ, 
w realiach prowadzenia operacji połączonych. 
Z kolei Morze Śródziemne osobom postron-
nym często wydaje się akwenem odległym i nie-
mającym większego znaczenia dla interesów 
naszego kraju. Tymczasem, jest regionem silnie 
związanym z polską gospodarką, m.in. za 
sprawą biegnących tam ważnych morskich linii 
komunikacyjnych. Tego rodzaju akweny wyma-
gają naszego zaangażowania i zabezpieczenia, 
zarówno ze strony sił przeciwminowych jak 
i – chroniących ich działania – okrętów wielo-
zadaniowych, takich jak fregaty rakietowe.

Czy wobec tego uważa pan, że polska 
Marynarka Wojenna potrzebuje jed-

nostek tej klasy?
Co prawda, nie jest to bezpośrednio moja 

dziedzina, ale z własnego doświadczenia mogę 
stwierdzić, że fregaty rakietowe to niezbędne 

minimum. Nie są to wcale duże okręty. Na-
zwałbym je „dobrymi średniakami”. Są na tyle 
uniwersalne, by realizować większość zadań 
na współczesnym polu walki, w tym skutecznie 
zabezpieczać operacje prowadzone przez 
8. FOW – zarówno przeciwminowe jak i trans-
portowe. Z mojej perspektywy, jednostki te 
umożliwiają nam prowadzenie działań i gwa-
rantują bezpieczeństwo. Na ich obecności (nie 
mówiąc już o większych jednostkach) zyskują 
także siły powietrzne (gdyż fregaty mają zwykle 
bardzo potężną, strefową obronę przeciwlotniczą 
i przeciwbalistyczną) oraz – co nie jest bez zna-
czenia – siły lądowe. Dobrze uzbrojone jednostki 
nawodne są zdolne do precyzyjnych uderzeń 
na instalacje położone w głębi lądu. Czasy, kiedy 
okręty były ograniczone skutecznym zasięgiem 
artyleryjskiego uzbrojenia – do kilkunastu/
kilkudziesięciu kilometrów – minęły bezpo-
wrotnie, już dawno. Dziś moglibyśmy razić cele 
naziemne na dystansach od 300 km do (nawet) 
ponad 1500 km (podobnie ma się sprawa ze 
zwalczaniem środków napadu powietrznego), 
co stanowiłoby duże wsparcie dla działań 
wojsk lądowych.

Panuje opinia, że jednostki tej klasy są 
dla nas – cytuję – „za duże”.

Oczywiście, ta obiegowa i całkowicie nie-
prawdziwa opinia o fregatach jest nam dobrze 
znana i – jako marynarze – walczymy z nią 
z całych sił na co dzień. Przede wszystkim, jed-
nostki tej klasy – o czym już wspomniałem – nie 
są zaliczane do dużych okrętów, a co najwyżej 
średnich. Natomiast są na tyle uniwersalne, że 
mogą – dzięki różnorodnym modułom zada-
niowym – realizować bardzo szerokie spectrum 
działań niemal w każdych warunkach hydro-

B A N D E R A

jest – według mnie – jednym z najbardziej 

Komandor porucznik ALEKSANDER URBANOWICZ urodził się 12 grudnia 1977 roku w Gdańsku. W 2000 roku ukończył Wydział 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w specjalności eksploatacja okrętowych systemów pokładowych. 
W 2000 roku został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe – dowódca działu broni podwodnej i artylerii ORP „Dąbie”, w 12. Wolińskim 
Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu. W 2003 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy okrętu grupowego ORP „Gardno”. W tym samym roku 
został dowódcą trałowca bazowego ORP „Drużno”. W 2004 roku ukończył studia drugiego stopnia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
na kierunku pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne. W 2007 roku został skierowany na stacjonarne studia podyplomowe – na 
kierunku zarządzanie i dowodzenie (w specjalności dowodzenie siłami morskimi). Po ich  ukończeniu (z wynikiem bardzo dobrym) wyznaczono 
go na stanowisko dowódcy ORP „Gardno” (jednocześnie, objął także stanowisko dowódcy 1. Grupy Okrętów w 12. Wolińskim Dywizjonie 
Trałowców). W 2010 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu dywizjonu, a następnie (po wcieleniu do składu 12. Wolińskiego 
Dywizjonu Trałowców sił Dywizjonu Jednostek Pomocniczych) objął stanowisko zastępcy dowódcy dywizjonu. W styczniu 2014 roku został 
dowódcą okrętowej grupy zadaniowej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, w ramach której organizował i dowodził zespołem różnorodnych sił 
okrętowych, w skład których wchodziły: siły przeciwminowe, okręty i kutry transportowo-minowe, holowniki oraz okręty zaopatrzeniowe. 
W 2015 roku został skierowany do belgijsko-holenderskiej Szkoły Wojny Minowej – EGUERMIN, gdzie rozpoczął przygotowania do objęcia 
dowodzenia jednym ze stałych zespołów sił obrony przeciwminowej NATO. Po powrocie (w 2016 roku) został wyznaczony na stanowisko 
szefa Wydziału Hydrograficznego 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. W styczniu 2017 roku został dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
„Czernicki 2017”, skierowanego (zgodnie z decyzją Prezydenta RP) do realizacji zadań w rejonie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. 
Jednocześnie, przejął (z rąk oficera greckiej marynarki wojennej) dowodzenie elitarnym Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO 
Grupa 2 (SNMCMG-2) – zostając pierwszym oficerem polskiej MW, któremu powierzono tę funkcję.  W styczniu 2018 roku (decyzją Ministra 
Obrony Narodowej) uzyskał status weterana, a następnie został skierowany do wykonywania obowiązków służbowych w Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwie Komponentu Morskiego. Jako dowódca okrętu i dowódca zespołu sił przeciwminowych, brał udział w wielu ćwiczeniach 
i manewrach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych – takich jak: „Baltops”, „Anakonda”, „Passex”, „Posejdon”, „Ariadne”, „Spanish 
Minex”, „Mare Aperto” i „Spanish Flotex”. Jako „battle watch captain” uczestniczył w ćwiczeniach „Joint Warrior”. Wziął udział w ćwiczeniach 
„Bold Move” oraz dowodził zespołem przeciwminowym w ramach ćwiczenia wspomaganego komputerowo (CAX) „Dynamic Move 16”, 
w Szkole Wojny Minowej – EGUERMIN w Belgii. Ukończył szkolenia specjalistyczne w kraju i za granicą, między innymi w Centrum Szkolenia 
Operacji Morskich NATO w Grecji, a także kursy doskonalące w zakresie planowania i prowadzenia działań przeciwminowych oraz minowych 
w Belgii, „Force Protection” w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz w Szkole NATO w Oberammergau w Niemczech. 
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Marynarze pamiętają

Na pokładzie małego okrętu rakietowego 
ORP „Piorun” odbyła się – 8 marca – 

uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia służby 
jednostki pod biało-czerwoną banderą. 

Zgodnie z marynarską tradycją, na okręcie 
podniesiono wielką galę banderową. W jubile-
uszowej zbiórce uczestniczyli: dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 
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Pomorskie uroczystości upamiętniające 
79. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 

9. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleń-
skiem – z udziałem wojskowej asysty honoro-
wej – rozpoczęły się 10 kwietnia o godz. 8.41 na 
Cmentarzu Parafialnym w Baninie, gdzie spo-
czywa tragicznie zmarły admirał floty 

ORP „Piorun” – 25 lat pod polską banderą
Dywizjonu Okrętów Bojowych kmdr Radosław 
Hurbańczuk, członkowie załogi oraz przed-
stawiciele władz Gdyni. 

Okręt otrzymał imię wojennego poprzed-
nika – niszczyciela ORP „Piorun”. Matką 
chrzestną została pani Maryla Wilecka. W ciągu 
ćwierćwiecza służby w Marynarce Wojennej, 
przebył ponad 37 tys. mil morskich. Z bliź-
niaczym ORP „Grom” był pierwszym okrętem 
polskim, który uczestniczył w między-
narodowych manewrach sojuszu północno-
atlantyckiego 15 marca 1999 roku – zaledwie 
trzy dni po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej 
do NATO.

*    *    *
Pierwszy okręt o tej nazwie wszedł do służby 

w polskiej Marynarce Wojennej w 1940 roku. 
W trakcie działań wojennych uczestniczył 
w osłonie konwojów do oblężonej Malty oraz 

W gdyńskim Inspektoracie Marynarki 
Wojennej – 25 kwietnia – odbyły się 

polsko-amerykańskie rozmowy sztabowe. 
Przewodniczył im zastępca inspektora MW 

Andrzej Karweta, były dowódca Marynarki 
Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej. Złożono 
kwiaty i zapalono znicze na grobie admirała 
oraz przy płycie pamiątkowej na frontonie  
budynku Inspektoratu Marynarki Wojennej 
i Centrum Operacji Morskich-Dowództwa 
Komponentu Morskiego w Gdyni. 

Marynarze świnoujskiej 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża także oddali hołd ofiarom zbrodni 
katyńskiej i katastrofy pod Smoleńskiem. Na 
cmentarzu komunalnym, po odczytaniu apelu 
pamięci, została oddana salwa honorowa. Na-
stępnie, złożono wiązanki kwiatów przy tabli-
cach upamiętniających ofiary obu tragedii. 
W uroczystości wzięli udział również przed-
stawiciele: lokalnych władz samorządowych, 
środowisk kombatanckich i harcerzy oraz 
mieszkańcy Świnoujścia.

kadm. Krzysztof Zdonek oraz kadm. John 
Gumbleton (director of Maritme Headquarters 
U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet).  

W spotkaniu wziął udział attaché morski 
Stanów Zjednoczonych w Polsce kmdr por. 
Thomas Wypyski, a także przedstawiciele 
Inspektoratu MW oraz Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego. 
Przedmiotem rozmów była  problematyka 
dalszej współpracy MW Stanów Zjednoczo-
nych i morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP. 

Współpraca sił morskich Polski i USA to 
przede wszystkim udział w działaniach Sił 
Odpowiedzi NATO. Okręty obu bander operują 
wspólnie podczas najważniejszych ćwiczeń 

*    *    *
Wiosną 1940 roku funkcjonariusze NKWD 

zamordowali co najmniej 21768 obywateli 
Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów Wojska 
Polskiego, Policji, KOP i SG. Wśród ofiar 
zbrodni było ok. 50 marynarzy. Najwyższym 
rangą oficerem MW zamordowanym w lesie 
katyńskim był kadm. Xawery S. Czernicki.

P E R Y S K O P

w operacjach arktycznych, a także osłaniał 
operacje desantowe aliantów na Sycylii oraz 
w północnej Francji. Najbardziej zasłynął 
podczas operacji zatopienia najpotężniejszego 
niemieckiego pancernika „Bismarck”. Jako 
pierwszy wykrył go i – mimo dużej dyspropor-
cji w uzbrojeniu i tonażu – „związał” ogniem 
artyleryjskim, co umożliwiło sojusznikom 
przegrupowanie sił do ataku. 
artyleryjskim, co umożliwiło sojusznikom 

 „Navy to Navy Talks” w Gdyni
sojuszu – w tym największych na Bałtyku 
pk. BALTOPS. Jedne z największych okrętów, 
jakie kiedykolwiek zawinęły do naszych portów, 
to krążowniki rakietowe typu Ticonderoga oraz 
okręt dowodzenia USS „Mount Whitney”. 

rangą oficerem MW zamordowanym w lesie 
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Gdyńskie Centrum Operacji Morskich-Dowództwo Komponentu 
Morskiego – jednostka odpowiedzialna za dowodzenie siłami morskimi – 
obchodziło swoje święto 2 kwietnia. Związana z nim uroczystość odbyła 
się w sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej.

Święto COM-DKM

W obchodach święta jednostki – 
niezwykle zasłużonej dla pol-
skich sił morskich – wzięli 
udział, między innymi: 

wicewojewoda pomorski Mariusz 
Łuczyk, dowódca operacyjny RSZ 
gen. dyw. Tomasz Piotrowski, 
wiceprezydent Gdyni Bartosz 
Bartoszewicz, byli dowódcy Cen-
trum Operacji Morskich, dowódcy 
i przedstawiciele kluczowych jed-
nostek Sił Zbrojnych RP i Marynarki 
Wojennej oraz instytucji woj-
skowych i samorządowych.

Uczestnicy święta wysłuchali wy-
kładu okolicznościowego Daniela 
Sieczkowskiego z gdańskiego oddziału In-
stytutu Pamięci Narodowej, zatytułowanego 
„Nie tylko sprawa komandorów – represje 

komunistyczne w Marynarce Wojennej 
w okresie stalinowskim”. Zaprezentowany 
został również film o polskiej Marynarce 
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Kadrze i pracownikom resortu obrony 
narodowej wręczono odznaczenia przyznane 
przez: Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz 
dowódcę COM-DKM wiceadm. Krzysztofa 
Jaworskiego.

Centrum Operacji Morskich-Dowództwo 
Komponentu Morskiego – jako jednostka 
szczebla taktycznego – jest przeznaczone do 
dowodzenia wydzielonymi siłami Marynarki 
Wojennej, Wojsk Lądowych i Sił Powietrz-

nych w czasie działań morskich – 
zarówno w czasie pokoju jak i kryzysu 
oraz wojny. Dowodzi ono także wy-
dzielonymi siłami wojska w czasie 
akcji ratowniczych w polskiej strefie 
odpowiedzialności SAR (ang. Search 
and Rescue).

W strukturze COM-DKM funk-
cjonuje Ośrodek Analizy Skażeń, 
który jest elementem analitycznym 
Systemu Wykrywania Skażeń Sił 
Zbrojnych RP. Do zadań jednostki 
należy także prognozowanie oraz 

dystrybuowanie prognoz i ostrzeżeń hydro-
meteorologicznych dla polskich sił morskich 
oraz sił sojuszniczych NATO. 

B A N D E R A

Konferencja NATO w Northwood
Dowództwo Morskie NATO (MARCOM)

było organizatorem – 26-28 marca – 
dorocznej konferencji dowódców kom-
ponentów morskich państw członkowskich 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

Spotkanie w podlondyńskim Northwood 
(po raz czwarty w historii tych konferencji)

stworzyło dla uczestników efektywną prze-
strzeń do wymiany doświadczeń oraz 
zacieśnienia i usprawnienia współpracy 
w ramach sojuszu. Tematem przewodnim 
konferencji było zagadnienie „Strategiczne 
efekty prowadzenia działań odstraszających 
na akwenach morskich”.

W spotkaniu wzięło udział 25 delegacji 
państw członkowskich NATO – z dostępem 
do morza – oraz przedstawiciele sił morskich 
Finlandii i Szwecji. Polską Marynarkę Wojen-
ną reprezentował wiceadm. Krzysztof Jaworski, 
dowódca Centrum Operacji Morskich-
-Dowództwa Komponentu Morskiego.

meteorologicznych dla polskich sił morskich 

dowódca Centrum Operacji Morskich-

B A N D E R A

Wojennej – „20 lat w NATO”, autorstwa 
st. chor. szt. mar. Piotra Leoniaka z sekcji 
prasowej 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.
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polska armia jest nowoczesna i ma wypo-
sażenie w pełni kompatybilne ze sprzętem 
używanym przez sojuszników. 

To ogromne wyzwanie, ogromne zadanie, 
a także ogromne koszty – powiedział prezy-
dent RP. Jeśli spojrzymy na architekturę bez-
pieczeństwa na świecie, czy w naszej części
 Europy, jest chyba dla każdego oczywiste, że 
musimy modernizować naszą armię, że ona 
musi być większa, liczebniejsza, nowocześ-
niejsza i lepiej wyposażona, że potrzebujemy 
samolotów 5. generacji nowych śmigłowców. 

Warto podkreślić, że prezydent RP Andrzej 
Duda podpisał nominację na stopień kontr-
admirała dla kmdr. Mirosława Jurkowlańca 
11 marca – w dniu święta 3. Flotylli Okrętów 
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego – naj-
większego związku taktycznego morskiego 
rodzaju sił zbrojnych.

*    *    *
Kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec roz-

począł służbę w MW w 1985 roku. Po ukoń-

Admiralska nominacja

B U Ł A W A  O D  P R E Z Y D E N T A  R P
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Prezydent RP Andrzej Duda i Minister 
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak  
z nowo mianowanymi generałami WP

i kadm. Mirosławem Jurkowlańcem

Podczas ceremonii w Pałacu Prezy-
denckim, prezydent RP Andrzej Duda 
podkreślił, że odebranie nominacji na 
pierwszy stopień generalski i na sto-

pień kontradmirała w roku jubileuszu 20-lecia 
członkostwa Polski w NATO, 15-lecia obec-
ności Polski w Unii Europejskiej i – przede 
wszystkim – w okresie, kiedy świętujemy 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodleg-
łości, musi być dużym przeżyciem.

Nasza wielka historia polskiego bohater-
stwa, ale – przede wszystkim – wielka trady-
cja polskiego oręża, została zbudowana 
w tamtych niezwykłych bohaterskich bojach, 
w wielkich zwycięstwach, gdy Polacy walczyli 
o odzyskanie niepodległości – powiedział 
prezydent RP. Wierzę w to głęboko, że panowie – 
odbierając te nominacje w marcu 2019 roku – 
do tej wielkiej tradycji walki o wolną, niepod-
ległą, suwerenną Polskę nawiązujecie. 

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP podkreślił 
także znaczenie modernizacji polskiej armii. 
Zwrócił uwagę na to, że trzeba całkowicie 
odejść od dawnego sprzętu, odziedziczonego 
po poprzedniej epoce i dodał, że modernizacja 
jest konieczna, aby można było mówić, że 

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył – 13 marca – cztery nominacje generalskie oraz nominację 
na stopień kontradmirała, którą otrzymał dowódca gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław 
Jurkowlaniec. W uroczystości uczestniczył Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

czeniu 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 Okrę-
tów. 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 Rozpo-
znawczych, a od połowy 2007 roku był szefem 
szkolenia 3. Flotylli Okrętów. W styczniu 
2012 roku objął stanowisko szefa Oddziału 
Oficerów Flagowych Szefostwa Szkolenia Mor-
skiego Dowództwa MW w Gdyni, a w lutym 

NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2019 7     

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

Świątecznie na Oksywiu

Na uroczystej zbiórce, upamiętniającej 
jubileusz, dowódca 3. Flotylli Okrę-
tów kmdr Mirosław Jurkowlaniec 

przypomniał o bogatej historii i tradycji flotylli 
oraz przywitał licznie przybyłych gości. Po 
wystąpieniach okolicznościowych oraz wy-
różnieniu kadry osiągającej wysokie wyniki 
w służbie, odbyła się defilada pododdziałów 
z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej MW 
oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW. 

W sobotę 9 marca – z okazji 20. rocznicy 
wstąpienia Polski do NATO oraz 48. rocznicy 
powstania jednostki – w Klubie 3. Flotylli 
Okrętów na Oksywiu odbył się świąteczny 
koncert. Wydarzenie uświetnił występ Orkie-
stry Reprezentacyjnej MW oraz artystów 
oksywskiego klubu. Gościnnie wystąpiła także 
solistka Agnieszka Zębala. Wyświetlono rów-
nież film pt. „20 lat Polski w NATO”, autor-
stwa st. chor. szt. mar. Piotra Leoniaka.

Gdyńska 3. Flotylla Okrętów to największy 
związek taktyczny Marynarki Wojennej. Jej 
zasadniczą siłę uderzeniową stanowią fregaty 
rakietowe, małe okręty rakietowe i korweta 
zwalczania okrętów podwodnych – skupione 
w Dywizjonie Okrętów Bojowych oraz okręty 
podwodne (wchodzące w skład Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych). Jednostki flotylli od-
powiadają również za: zabezpieczenie 
nawigacyjno-hydrograficzne działań sił 
Marynarki Wojennej (Dywizjon Zabez-
pieczenia Hydrograficznego MW), szkolenie 
i ratowanie życia na morzu (Dywizjon Okrę-
tów Wsparcia), obronę wybrzeża (Morska 

Uroczystość z okazji 48. rocznicy utworzenia 3. Flotylli Okrętów 
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego – największego związku 
taktycznego polskiej Marynarki Wojennej – rozpoczęto 11 marca 
od podniesienia wielkiej gali banderowej na wszystkich okrętach 
stacjonujących w Porcie Wojennym Gdynia.

Jednostka Rakietowa), zabezpieczenie in-
żynieryjne (43. Batalion Saperów), obronę 
przeciwlotniczą (9. Dywizjon Przeciwlotniczy) 
oraz zabezpieczenie logistyczne rejonu działań 
(Komenda Portu Wojennego Gdynia). 

W największej polskiej bazie morskiej 
w Gdyni oraz w jednostkach podległych 
dowódcy 3. Flotylli Okrętów – na Półwyspie 
Helskim, w Ustce i w Siemirowicach – stacjo-
nuje blisko 3 tysiące marynarzy. 
Helskim, w Ustce i w Siemirowicach – stacjo-
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W 2016 roku ukończył podyplomowe studia 
polityki obronnej w Akademii Obrony Narodo-
wej. Na początku 2017 roku objął stanowisko 
szefa Zarządu Uzbrojenia w Inspektoracie MW 
Dowództwa Generalnego RSZ. Na podstawie 
decyzji Ministra ON – 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”.

Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda mianował: 

na stopień generała brygady –

płk. Andrzeja Dąbrowskiego 
(dowódcę 3. Warszawskiej Brygady 

Rakietowej Obrony Powietrznej);
płk. Norberta Iwanowskiego 

(dowódcę 15. Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej);

płk. pil. Roberta Cierniaka 
(szefa Inspektoratu MON 

ds. Bezpieczeństwa Lotów, 
przewodniczącego Komisji Badania 

Wypadków Lotniczych Lotnictwa 
Państwowego);

płk. Karola Molendę 
(pełnomocnika MON ds. utworzenia 

Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni);

na stopień kontradmirała –

kmdr. Mirosława Jurkowlańca 
(dowódcę 3. Flotylli Okrętów).

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

2013 roku – zastępcy szefa Zarządu Rozpo-
znania Dowództwa MW. Następnie, w styczniu 
2014 roku, został wyznaczony na stanowisko 
dowódcy 6. Ośrodka Radioelektronicznego. 
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-rozpoznawcze M28 Bryza 1R prowadziły –
we współdziałaniu z siłami okrętowymi – 
operacje lotnicze. W trakcie działań, okręty 
bojowe były wspierane przez wydzielone jed-
nostki zabezpieczenia (dzięki czemu mogły 
się zaopatrywać na morzu, bez konieczności 
powrotu do portu). 

Okrętową grupę zadaniową 3. Flotylli 
Okrętów tworzyło sześć okrętów: fregata 
rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręt 
podwodny ORP „Bielik”, mały okręt rakieto-
wy ORP „Grom”, korweta zwalczania okrę-
tów podwodnych ORP „Kaszub”, zbiorniko-

O K R Ę T O W A  G R U P A  Z A D A N I O W A

FO
T.

 P
IO

TR
 L

EO
N

IA
K

/3
. F

O

Główne zadania, jakie realizowały 
jednostki szkolące się na morzu, 
polegały na prowadzeniu operacji 

zwalczania okrętów podwodnych oraz celów 
nawodnych i powietrznych. Załogi okrętów 
wykonały, między innymi, strzelania artyleryj-
skie do celów morskich i powietrznych oraz 
strzelania torpedowe. 

Równolegle do zadań stricte bojowych, 
ćwiczono obronę przeciwawaryjną, polegającą 
na walce z pożarami i z przebiciami kadłuba. 
Załogi śmigłowców zwalczania okrętów pod-
wodnych Mi-14 PŁ oraz samoloty patrolowo- 

wiec ORP „Bałtyk” oraz okręt ratowniczy 
ORP „Zbyszko”. W skład komponentu lotni-
czego wchodziły: samolot patrolowo-rozpo-
znawczy M28 Bryza 1R, śmigłowiec Mi-14 PŁ, 
a także samoloty F-16. Na lądzie operowały 
siły Komendy Portu Wojennego Gdynia oraz 
Morskiej Jednostki Rakietowej. 

Korzystając z okazji, w ramach tego typu 
szkolenia morskiego, odbywa się także często 
ćwiczenie z cyklu PASSEX, w którym 
(oprócz sił narodowych) uczestniczą okręty 
m.in. Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 
(ang. Standing NATO Maritime Group 1).

Wykonać 
zadanie 
ogniowe
Jednostki wchodzące w skład okrętowej 
grupy zadaniowej gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów 
uczestniczyły – od 4 do 8 marca – w pierwszych 
w tym roku manewrach na Bałtyku. Były to typowe 
ćwiczenia osłony strategicznego transportu 
morskiego i utrzymania panowania na morzu 
w sytuacjach kryzysowych.

NR 3/4 | MARZEC/KWIECIEŃ 2019 9     

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

Jubileusz nad Świną

Podczas uroczystej zbiórki, podniesiono 
flagę państwową oraz odczytano rozkazy 
okolicznościowe. Dowódca 8. Flotylli 

Obrony Wybrzeża kmdr Piotr Nieć podzięko-
wał kadrze oraz pracownikom resortu obrony 
narodowej za wzorową, ofiarną służbę i pracę 
oraz życzył pomyślności – zarówno w życiu za-
wodowym jak i osobistym. Wręczone zostały 
odznaczenia i odznaki pamiątkowe. Uroczy-
stość zakończyła defilada pododdziałów, 
kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. 

Obchody święta 8. FOW kontynuowano 
w niedzielę 28 kwietnia. W kościele garnizo-
nowym pw. bł. ks. kmdr. Władysława Miegonia 
w Świnoujściu odprawiono Mszę Świętą 
w intencji flotylli. Mszę uświetniła asysta 
kompanii honorowej, pocztu sztandarowego 
KPW Świnoujście oraz orkiestry wojskowej. 

Szef Zarządu Morskiego-zastępca inspek-
tora Marynarki Wojennej kadm. Krzysztof 
Zdonek odsłonił tablicę pamiątkową „W setną 
rocznicę powołania Biskupstwa Polowego 
w Polsce”, a dziekan Dekanatu Marynarki 
Wojennej ks. kmdr Zbigniew Rećko poświęcił 
ją. W imieniu biskupa polowego Wojska Pol-
skiego gen. bryg. Józefa Guzdka dziekan MW  
wręczył osobom szczególnie zasłużonym 
medale „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”. 

W poniedziałek 29 kwietnia, w dniu święta 
8. FOW, o godz. 8.00 podniesiono wielką 
galę banderową na okrętach zacumowanych 
w portach wojennych w Świnoujściu i Gdyni.

Trzon sił okrętowych flotylli, powstałej 
29 kwietnia 1965 roku, obecnie stanowią: 
okręty transportowo-minowe, niszczyciele 
min, trałowce bazowe oraz okręt dowodzenia 
siłami obrony przeciwminowej i wsparcia 
logistycznego ORP „Kadm. X. Czernicki”. 
Zadaniem 8. FOW jest: obrona polskich 

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

8. Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego 
obchodziła 54. rocznicę utworzenia. Główne uroczystości jubileuszowe 
odbyły się 25 kwietnia w Porcie Wojennym Świnoujście.

obszarów morskich, udział w obronie wybrzeża 
morskiego oraz utrzymanie reżimu operacyj-
nego w przybrzeżnej strefie obrony.

Okręty i specjalistyczne jednostki brzegowe 
biorą udział w ćwiczeniach krajowych oraz 
w manewrach międzynarodowych. Niszczyciele 
min i ORP „Kadm. X. Czernicki” są okresowo 
wydzielane do składu elitarnych stałych zespo-
łów sił obrony przeciwminowej NATO. 
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Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Celem jest doskonalenie wyszkolenia sił 
Marynarki Wojennej w działaniach zabez-
pieczających interesy państwa na morzu. 
Chodzi, przede wszystkim, o osłonę strategicz-
nego transportu morskiego oraz utrzymanie 

panowania na morzu w sytuacji kryzysowej, 
aby nie dopuścić do blokady morskiej kraju. 
Współcześnie, od bezpieczeństwa morskich 
szlaków komunikacyjnych zależy stabilny, 
niezagrożony rozwój gospodarki morskiej. 
3. Flotylla Okrętów realizuje podobne działa-
nia podczas ćwiczeń i operacji pod auspicjami 
NATO i „Partnerstwa dla Pokoju”. 
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Traktat Północnoatlantycki podpisało  
12 państw: Belgia, Dania, Francja, 
Holandia, Islandia, Kanada, Luksem-
burg, Norwegia, Portugalia, USA, 

Wielka Brytania i Włochy. Zgodnie z artyku-
łem 10. traktatu, strony mogą – za jednomyślną 
zgodą – zaprosić do przystąpienia do traktatu 
każde inne państwo europejskie, które jest 
w stanie realizować zasady traktatu i przyczy-
niać się do bezpieczeństwa obszaru północno-
atlantyckiego. Każde państwo – w ten sposób 
zaproszone – może stać się stroną traktatu, 
składając rządowi Stanów Zjednoczonych 
Ameryki dokument przystąpienia. Ma on 

Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego, 
o przystąpieniu Federalnej Republiki Niemiec, 
podpisano 23 października 1954 roku w Paryżu. 
Wszedł on w życie 5 maja 1955 roku, a in-

strument akcesyjny został 
złożony 6 maja 1955 roku.

Bezpośrednim skutkiem 
remilitaryzacji i przyjęcia 
RFN do NATO stało się 
utworzenie – 14 maja 
1955 roku – Układu War-
szawskiego. 

Duże zmiany w struktu-
rach dowodzenia NATO 
w Europie spowodowały 
wycofanie przez Francję 
swoich sił ze Zintegrowa-
nej Wojskowej Struktury 
NATO. Pomysł wycofania 
się ze struktur NATO zro-
dził się w elitach politycz-
nych Francji pod koniec 
lat 50. i wypływał z dąże-

nia do prowadzenia niezależnej polityki między-
narodowej. W 1958 roku prezydent Francji 
Charles de Gaulle skierował memorandum do 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych i Premiera 
Wielkiej Brytanii, w którym zaproponował 
utworzenie dyrektoriatu trzech państw – Francji, 
Wielkiej Brytanii oraz USA, które miałyby 
kreować i podejmować decyzje dotyczące bez-
pieczeństwa światowego. W związku z odmową,  

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

Podpisany 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki – ustanawiający 
Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization – NATO) – wszedł w życie 

24 sierpnia, po ratyfikowaniu go przez wszystkich sygnatariuszy. Podpisanie Traktatu Północnoatlantyckiego było 
pierwszym krokiem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa zbiorowego oraz wspólnej strategii przeciwko wrogim 
działaniom ówczesnego ZSRR. Podpisanie traktatu było nieocenione dla członków sojuszu. Przede wszystkim 

wprowadził on zasadę kolektywnej obrony – jako ważnego czynnika odstraszania, a także przyczynił się do: 
zacieśnienia więzi transatlantyckich, zwiększenia zaangażowania amerykańskiego na rzecz bezpieczeństwa 
europejskiego, wzmocnienia solidarności i współpracy między członkami NATO oraz stał się ważną platformą 

konsultacji i stabilizacji. Traktat określał nie tylko zasady współpracy państw członkowskich, ale również 
wskazywał cele wspólnych działań, ustanawiał nowe ramy obronne na obszarze północnoatlantyckim 

oraz stał się filarem sojuszniczej współpracy.

FO
T.

 A
RC

H
IW

UM
 P

R
AS

O
W

E 
N

AT
O

platformę dla amerykańskiej i natowskiej in-
frastruktury militarnej i wywiadowczej, a także 
do rozmieszczenia sojuszniczych sił powietrz-
nych. Jednocześnie, przyjęcie Grecji i Turcji 

do NATO wpłynęło na utrzymanie równowagi 
sił w regionie – Albania, Bułgaria i Rumunia 
należały wówczas do obozu radzieckiego.

Wskutek wzrostu w latach pięćdziesiątych 
napięcia międzynarodowego oraz przewagi 
radzieckich sił konwencjonalnych na teryto-
rium europejskim i możliwości wybuchu kon-
fliktu militarnego, państwa zachodnie wszczęły 
dyskusję nad statusem Republiki Federalnej 

Państwa członkowskie NATO

wówczas obowiązek powiadomienia każdej ze 
stron o złożeniu takiego dokumentu. 

Procedura przystąpienia do Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego obejmowała 
(zasadniczo) cztery etapy: 
podpisanie protokołu ak-
cesyjnego przez strony 
traktatu; przyjęcie przez 
strony traktatu protokołu 
akcesyjnego (zgodnie z ich 
wewnętrznymi procedurami 
ratyfikacyjnymi); wystoso-
wanie przez przedstawiciela 
stron traktatu zaproszenia 
do państwa aspirującego 
do przystąpienia; złożenie 
przez państwo aspirujące 
do przystąpienia instrumen-
tu akcesyjnego (poprze-
dzone stosowną procedurą 
wewnętrzną).

W okresie „zimnej wojny” 
do sojuszu przystąpiły – 
18 lutego 1952 roku – Grecja i Turcja. Protokół 
do Traktatu Północnoatlantyckiego, o przystą-
pieniu tych krajów, podpisano w Londynie 
(17-22 października 1951 roku). Wszedł on 
w życie 15 lutego 1952 roku, a instrumenty 
akcesyjne zostały złożone 18 lutego 1952 roku.

Przyjęcie Grecji i Turcji do NATO – oprócz 
wzmocnienia ich bezpieczeństwa – przyczyniło 
się także do wzmocnienia południowej flanki 

sojuszu i lepszej kontroli operacyjnej w basenie 
Morza Śródziemnego – szczególnie od 1967 roku, 
kiedy to ZSRR rozpoczął (w celu równoważenia 
sił morskich NATO) utrzymywanie w tym 
rejonie wydzielonej, stałej eskadry okrętów. 
Dodatkowo, greckie i tureckie porty mogły 
być wykorzystane przez okręty VI Floty USA, 
działające w tym regionie. Również tureckie 
cieśniny Bosfor i Dardanele, umożliwiające 
wyjście Floty Czarnomorskiej z Morza Czar-
nego na Morze Śródziemne, mogły służyć – 
w wypadku konfliktu – do blokady radzieckich 
sił morskich, stacjonujących w Sewastopolu. 
Tureckie terytorium stanowiło również idealną 

Niemiec i rozpoczęto rozmowy dotyczące jej 
przyszłej integracji z krajami członkowskimi 
NATO (przy pełnej kontroli odbudowywanych 
niemieckich sił zbrojnych). Głównym celem re-
militaryzacji Niemiec (w wypadku konfrontacji 
z blokiem sowieckim) było – przede wszyst-
kim – efektywne wykorzystanie zachodnio-
niemieckiego potencjału ludnościowego. 
Zgodnie z wymogami traktatu, pod koniec 
października 1954 roku, na posiedzeniu Rady 
Północnoatlantyckiej podjęto decyzję o przy-
jęciu RFN do sojuszu. Na podstawie podjętych 
ustaleń, 6 maja 1955 roku Niemcy Zachodnie 
stały się pełnoprawnym członkiem NATO. 

Nowa siedziba kwatery głównej NATO w Brukseli, otwarta w maju 2017 roku. 
Zaprojektowano ją tak, by z lotu ptaka przypominała splecione palce – 

symbol jedności i współpracy 
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sprzeciwiając się amerykańskiej dominacji 
w NATO, podjęto decyzję o stopniowym wyj-
ściu z sojuszu. Proces wycofywania francuskich 
sił zbrojnych spod zintegrowanego dowództwa 
składał się z kilku etapów. Zapoczątkowało je 
wyprowadzenie (w 1959 roku) sił morskich 
spod dowództwa sojuszniczego na Morzu 
Śródziemnym. Kolejnym krokiem była odmowa 
uczestnictwa w budowie zintegrowanego sys-
temu obrony powietrznej NATO w Europie, 
a także wycofanie (od 1 stycznia 1964 roku) 
francuskiej atlantyckiej eskadry okrętów spod 
Naczelnego Dowództwa ACLANT i oficerów 
z kwatery głównej NATO. W 1966 roku pod-
jęto decyzję o całkowitym wycofaniu sił 
z paktu północnoatlantyckiego. Decyzja ta 
spowodowała konieczność wycofania wszyst-
kich wojsk amerykańskich, a także infrastruk-
tury (baz wojskowych, instalacji, lotnisk oraz 
magazynów) z terytorium Francji, a także 
przeniesienie kwater głównych sił NATO, 
w tym SHAPE, do krajów Europy Zachodniej. 
Francja wycofała również swoich przedstawi-
cieli z organów NATO, w tym: Komitetu Woj-
skowego, Grupy Planowania Nuklearnego 
oraz Komitetu Planowania Obronnego. Jedy-
nym organem, w którym uczestniczył przed-
stawiciel Francji, była Rada Północnoatlantycka. 
Należy zaznaczyć, że wycofanie swoich 
przedstawicieli ze zintegrowanych struktur 
militarnych pozbawiło Francję wpływu na 
dalszy rozwój struktury NATO. Pomimo 
wycofania się ze struktur sojuszu, francuscy 
politycy podkreślali, że Francja (w razie wy-
buchu wojny w Europie) wesprze działania 
paktu północnoatlantyckiego na centralnym 
teatrze działań wojennych.

Kolejnym wydarzeniem było wycofanie się 
Grecji ze struktur wojskowych sojuszu – po 
kryzysie cypryjskim w latach 1974-1980 – 
i przystąpienie do NATO Hiszpanii (30 maja 
1982 roku). Protokół do Traktatu Północno-
atlantyckiego o przystąpieniu Hiszpanii został 
podpisany 10 grudnia 1981 roku w Brukseli 
(wszedł w życie 29 maja 1982 roku, a instru-
ment akcesyjny złożono 30 maja 1982 roku).

Pod koniec lat 80. XX w. dynamika zmian 
w Europie wymusiła na NATO kolejne działania. 
Konieczne stało się przeprowadzenie reform, 
które uwzględniałyby nowe środowisko bez-
pieczeństwa w Europie. Podjęto kroki, zmie-
rzające 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. 

3 października 1990 roku NATO powięk-
szyło się o terytorium NRD (po przyłączeniu 
jej landów do RFN). Ministrowie spraw za-
granicznych państw członkowskich wyrazili 
pełną determinację w zbudowaniu nowego, 

pokojowego porządku w Europie – opartego 
na wolności, sprawiedliwości i demokracji. 
Opowiedziano się za budową zaufania oraz za 
szerokim dialogiem z ZSRR i pozostałymi 
krajami Europy Wschodniej. Wystosowano 
apel – wzywający do współpracy w duchu 
wolności, demokracji i sprawiedliwości oraz 
zaproszono państwa Europy Wschodniej do 
uczestniczenia w stosownych instytucjach 
NATO, a także zaoferowano im wymianę 
doświadczenia i wiedzy eksperckiej w takich 
obszarach jak: polityka, sprawy wojskowe, 
gospodarka i nauka.

Podczas szczytu NATO w Brukseli 
(w styczniu 1994 roku) ogłoszono program 
Partnerstwo dla Pokoju – w którym szefowie 
państw i rządów krajów członkowskich sojuszu 
zobowiązali się do zwiększenia bezpieczeństwa 
i stabilności w całej Europie oraz do wzmoc-
nienia więzi z państwami Europy Środkowo-
wschodniej. Potwierdzono, że sojusz (zgodnie 
z postanowieniami art. 10. Traktatu Waszyngtoń-
skiego) pozostaje otwarty na członkostwo innych 
państw europejskich, jeżeli zaakceptują one 
przestrzeganie zasad traktatu i przyczynią się 
do wzrostu bezpieczeństwa obszaru północno-
atlantyckiego. Podkreślono, że uruchomienie 
praktycznego programu współpracy zmieni 
relacje między NATO i państwami uczest-
niczącymi w Partnerstwie dla Pokoju oraz 
odegra ważną rolę w ewolucyjnym procesie 
rozszerzenia sojuszu. Nadmieniono, że pro-
gram rozszerzy oraz zintensyfikuje współ-
pracę polityczną i wojskową w całej Europie, 
zwiększy stabilność oraz zmniejszy zagroże-
nia dla pokoju i zbuduje wzmocnione relacje 
przez promowanie ducha praktycznej współ-
pracy i zaangażowania na rzecz zasad demo-
kratycznych, które stanowią podstawę sojuszu.

Kolejnym, znaczącym krokiem w historii 
NATO było rozszerzenie sojuszu o państwa 
należące do dawnego Układu Warszawskiego: 

Polskę, Czechy i Węgry (12 marca 1999 roku). 
Przystąpienie tych trzech państw do Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego otworzyło 
nowy rozdział w historii sojuszu i – jednocześ-
nie – zobowiązało NATO do dalszego przyj-
mowania nowych członków, którzy będą 
popierać zasady traktatu i przyczyniać się do 
pokoju i bezpieczeństwa w obszarze euro-
atlantyckim. Na szczycie w Waszyngtonie 
(w 1999 roku) sojusz ogłosił, że spodziewa się 
kolejnych członków w nadchodzących latach. 
W tym celu zatwierdzono Plan działania na 
rzecz członkostwa (Membership Action Plan).

Kolejne rozszerzenie nastąpiło 29 marca 
2004 roku. Podczas ceremonii w Białym Domu, 
szefowie dyplomacji: Litwy, Łotwy, Estonii, 
Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Słowenii pod-
pisali protokoły o akcesji. Tym samym, liczba 
członków NATO wzrosła do 26. 

1 kwietnia 2009 roku do sojuszu przyjęto 
Albanię i Chorwację, a na szczycie w Brukseli 
(25 maja 2017 roku) przyjęto Czarnogórę.

W lutym 2019 roku ambasadorowie państw – 
członków NATO – podpisali protokół przyjęcia 
Macedonii Północnej do sojuszu. Państwo to 
zostanie przyjęte po ratyfikowaniu rozszerzenia 
sojuszu przez parlamenty wszystkich państw 
członkowskich NATO.

Aktualnie, pakt północnoatlantycki liczy 
29 członków. Oficjalnymi kandydatami do 
członkostwa w sojuszu są Bośnia i Hercegowina 
oraz Macedonia Północna, natomiast poten-
cjalnymi – Gruzja i Ukraina.

Sekretarz Generalny NATO Jens Stolten-
berg stwierdził (w trakcie wizyty w Gruzji, 
w marcu 2019 roku), podczas wspólnej kon-
ferencji prasowej z premierem Gruzji Mamuką 
Bachtadzem w Tbilisi, że państwo to będzie 
członkiem sojuszu mimo sprzeciwu Rosji i dodał, 
że nikt spoza sojuszu nie może decydować, 
kto może być członkiem NATO. 

W deklaracji opublikowanej podczas szczytu 
NATO w Brukseli (w 2018 roku), potwierdzono 
sojusznicze zaangażowanie w politykę „otwartych 
drzwi”, zgodnie z artykułem 10. Traktatu Pół-
nocnoatlantyckiego. Za duży sukces uznano 
przystąpienie Czarnogóry do NATO w 2017 roku 
oraz zaproszenie do członkostwa byłej jugo-
słowiańskiej Republiki Macedonii. 

Po raz kolejny powtórzono, że drzwi do 
NATO są otwarte dla wszystkich europejskich 
demokracji, które: podzielają wartości sojuszu, 
są gotowe i zdolne do przyjęcia odpowiedzial-
ności oraz zobowiązań wynikających z człon-
kostwa, są w stanie wspierać zasady traktatu 
i których włączenie może przyczynić się do 
bezpieczeństwa obszaru traktatowego. Zachę-
cono partnerów, którzy aspirują do przystąpie-
nia do sojuszu północnoatlantyckiego, do 
kontynuowania niezbędnych reform, w celu 
przygotowania się do członkostwa.

wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Gdyński piknik – upamiętniający 
20 lat Polski w NATO – rozpo-
częto 9 marca o godzinie 11.00, 
na terenie oksywskiego portu wojen-

nego. Mimo zimnej i deszczowej pogody, piknik 
zgromadził licznych mieszkańców miasta 
oraz pasjonatów tematyki morskiej – rodziny 
z dziećmi, młodzież szkolną i akademicką, 
byłych marynarzy oraz miłośników militariów 
i polskiej Marynarki Wojennej.

Gospodarze przygotowali dla gości wiele 
atrakcji. 3. Flotylla Okrętów udostępniła do 
zwiedzania fregatę rakietową ORP „Gen. T. 
Kościuszko”, korwetę ZOP ORP „Kaszub” 
i mały okręt rakietowy ORP „Grom”, natomiast 
8. Flotylla Obrony Wybrzeża – nowoczesny 
niszczyciel min ORP „Kormoran”. Swoje wy-
posażenie zaprezentowali: Dywizjon Okrętów 
Wsparcia, Morska Jednostka Rakietowa, 
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego, 

43. Batalion Saperów, 9. Dywizjon Przeciw-
lotniczy, Komenda Portu Wojennego Gdynia 
oraz Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW. 
Uczestnicy pikniku mogli obejrzeć z bliska 
mobilną wyrzutnię rakiet i bojowy wóz 
pożarniczy oraz przymierzyć sprzęt nurkowy. 
Zaprezentowano także krótki film, poświęcony 
dwudziestoletniej obecności Polski w NATO. 
Festyn urozmaiciły występy wojskowych zespo-
łów artystycznych oraz pokaz musztry paradnej 
w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej MW. 
Zziębniętych gości rozgrzewała tradycyjna, 
wojskowa grochówka – podawana z kuchni 
polowej. Dodatkowo, przy stoisku Agencji 
Mienia Wojskowego istniała możliwość naby-
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Marynarze świętowali z mieszkańcami Trójmiasta 20. rocznicę przystąpienia Polski – 
12 marca 1999 roku – do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Piknik wojskowy – będący 
jednym z dwudziestu zorganizowanych w kraju – był częścią obchodów jubileuszu członkostwa 
Polski w NATO. Oprócz okolicznościowego pikniku, w sobotę 9 marca, w Gdyni odbyły się oficjalne 
uroczystości upamiętniające początek współpracy w ramach sojuszu północnoatlantyckiego.

cia elementów marynarskiego wyposażenia 
i umundurowania.

Wśród osób zainteresowanych wojskowym 
sprzętem i uzbrojeniem byli studenci kierunków 
cywilnych Akademii Marynarki Wojennej – 
bezpieczeństwa wewnętrznego i stosunków 
międzynarodowych. Przystąpienie Polski do 
NATO było przełomowym momentem w naszej 
historii. Nie jesteśmy podchorążymi, ale intere-
sujemy się obronnością – podkreślili. Normal-
nie nie mamy możliwości zwiedzenia portu 
wojennego, więc skorzystaliśmy z okazji, by 
zobaczyć okręty i wyposażenie wojskowe. 

Dziewięcioletni Kuba z Gdyni odwiedził 
gdyńską flotyllę z rodzicami. Chłopcu trudno 

Święto sojuszniczego partnerstwa

Ceremonia złożenia kwiatów pod 
Pomnikiem Polski Morskiej. Na zdjęciu, 

od lewej: zastępca Inspektora MW kadm. 
Krzysztof Zdonek, dowódca COM-DKM 

wiceadm. Krzysztof Jaworski i dowódca 
3. FO kmdr Mirosław Jurkowlaniec
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POD FLAGĄ NATO
Polska przystąpiła do Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego 

12 marca 1999 roku, razem z Węgrami 
i Republiką Czeską. Marynarka Wojenna 
była pierwszym rodzajem Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, który rozpoczął 
integrację z siłami sojuszu. Początek 

współpracy był intensywny, bowiem już 
w czerwcu 1999 roku zostaliśmy 

gospodarzami wspólnych ćwiczeń pod 
kryptonimem „Cooperative Poseidon”. 

Podczas pierwszych 10 miesięcy 
członkostwa w NATO, polscy marynarze 
wzięli udział w ponad 40 ćwiczeniach 

i manewrach międzynarodowych. 
Pierwszą polską jednostką, na której 

podniesiono flagę NATO, był 
zmodernizowany niszczyciel min 

ORP „Mewa”, który wszedł w skład 
Stałego Zespołu Sił Obrony 

Przeciwminowej NATO Grupa 1 
w październiku 2002 roku. W latach 
2000-2002 do służby weszły fregaty 
rakietowe ORP „Gen. K. Pułaski” oraz 

ORP „Gen.T. Kościuszko”. 
Okręt dowodzenia siłami obrony 

przeciwminowej i wsparcia logistycznego 
ORP „Kontradmirał X. Czernicki” 
uczestniczył w operacjach pod 

kryptonimami „Enduring Freedom” oraz 
„Iraqi Freedom”, w trakcie drugiej wojny 

w Zatoce Perskiej w 2003 roku. 
W ramach współpracy sojuszniczej, 

polska Marynarka Wojenna uczestniczyła 
w operacji o kryptonimie „Active 
Endeavour”, której celem było 

zapewnienie bezpieczeństwa żegludze 
oraz wykrywanie i zapobieganie aktom 

terroru na Morzu Śródziemnym i Oceanie 
Atlantyckim. Siły morskie włączyły się do 
tej operacji w 2005 roku. Wzięły w niej 
udział: okręty podwodne ORP „Bielik” 

i ORP „Kondor” oraz ORP „Kontradmirał X. 
Czernicki” i ORP „Gen. K. Pułaski”. 
Przez 20 lat członkostwa w NATO 

uczestniczyliśmy w kilkuset ćwiczeniach 
międzynarodowych na Bałtyku, Morzu 

Północnym, Atlantyku, Morzu 
Śródziemnym i Morzu Czarnym. 

Udowodniliśmy, że jesteśmy partnerem 
zaangażowanym i godnym 

pełnego zaufania. 
Katarzyna Kamińska

zrwmw.bandera@ron.mil.pl

było ukryć zachwyt nad oglądanymi pojazdami 
wojskowymi i okrętami. Mnie deszcz nie prze-
szkadza w zwiedzaniu – powiedział młody 
pasjonat militariów – Szkoda tylko, że nie ma 
na pikniku czołgów…

Punktualnie o 13.00, przy dźwiękach 
hymnów, rozpoczęła się ceremonia podniesienia 
na maszt flagi Polski i NATO. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec. Pod-
sumował dwadzieścia lat obecności polskiej 
Marynarki Wojennej w siłach NATO. 

Sojusz jest organizacją silną siłą swoich 
żołnierzy, marynarzy i pilotów – podkreślił 
dowódca 3. Flotylli Okrętów. Armia jest jedną, 
wielką załogą. Jeden bez drugiego nie może 
funkcjonować samodzielnie. 

Podziękował także marynarzom – za ofiarną 
służbę, wymagającą poświęceń. Zaznaczył, 
że pogoda – wietrzna i nieprzyjemna – pasuje 
do morskiego pikniku, pokazując powszedni 

trud służby na morzu. Okolicznościowy apel 
zakończyła defilada pododdziałów. 

Oficjalne uroczystości 20. rocznicy wejścia 
Polski do NATO odbyły się 12 marca na 
Skwerze Kościuszki w Gdyni. W asyście 
honorowej podniesiono flagi Polski i NATO. 
Odczytano rozkaz okolicznościowy dowódcy 
Garnizonu Gdynia. W ceremonii wzięli udział: 
dowódca COM-DKM wiceadm. Krzysztof 
Jaworski, rektor-komendant AMW kadm. prof. 
dr hab. Tomasz Szubrycht, zastępca Inspektora MW 
kadm. Krzysztof Zdonek, dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec, szef 
sztabu Brygady Lotnictwa MW kmdr por. Cezary 
Kurkowski, a także przedstawiciele władz samo-
rządowych i zaproszeni goście. Złożono kwiaty 
pod Pomnikiem Polski Morskiej. Odbyła się 
defilada Kompanii Reprezentacyjnej MW oraz 
Orkiestry Reprezentacyjnej MW.
defilada Kompanii Reprezentacyjnej MW oraz 
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Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
była gospodarzem II Gdyńskiego Forum Bezpieczeństwa, które 
odbyło się 8 kwietnia w Bibliotece Głównej im. L. Kaczyńskiego. 
Organizatorem wydarzenia była Rada Budowy Okrętów.

Uczestników konferencji powitał,
w audytorium biblioteki, rektor-
-komendant AMW kadm. prof. dr 
hab. Tomasz Szubrycht. Spotka-

niu przyświecało hasło „We are NATO – 
to my jesteśmy NATO”.

Wystąpienie wprowadzające wygłosił 
wiceadm. Sir Clive CC Johnstone z Royal 
Navy, dowódca Dowództwa Morskiego 
NATO (MARCOM). Wiceadmirał pod-
kreślił potrzebę rozbudowy oraz moder-
nizacji polskiej floty wojennej – zwłaszcza 
w kontekście przyszłych decyzji o budowie 
i zakupie nowych jednostek nawodnych. 
Zaznaczył również, że do skutecznego 
działania jest niezbędna sprawna koope-
racja wszystkich rodzajów wojsk. Zaprosił 
do zacieśniania wzajemnej współpracy 
w ramach sojuszu północnoatlantyckiego i wy-
miany doświadczeń. Zapewnił także, że 
w sztabie MARCOM w Northwood na polskich 
oficerów czekają stanowiska dowódcze. 

FO
T.

 K
R

ZY
SZ

TO
F 

M
IŁ

O
SZ

/A
M

W

rodzajów zagrożeń, kierunków rozwoju, 
zacieśniania współpracy w ramach sojuszu 
oraz innych kluczowych wyzwań, stojących 
przed członkami NATO. 

W trakcie konferencji referaty wygłosili, 
m.in.: główny doradca polityczny NATO 
MARCOM James Henry Bergeron, attaché 
obrony oraz stały przedstawiciel Królestwa 
Danii w Baltic Martime Commanders Dan 
Termansen, dyrektor Departamentu Zwierzch-
nictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bez-
pieczeństwa Narodowego gen. bryg. dr Jarosław 
Kraszewski, dowódca Wielonarodowego Kor-
pusu Północ – Wschód gen. broni dr Sławomir 
Wojciechowski, dowódca 8. FOW kmdr Piotr 

Nieć oraz były komendant Morskiego Od-
działu Straży Granicznej kadm. SG Piotr 
Stocki. Wystąpienie podsumowujące 
konferencję wygłosił wiceadm. rez. dr hab. 
Stanisław Zarychta.

*    *    *
Dowódca MARCOM wiceadm. Sir Clive 

CC Johnstone (w późniejszej rozmowie 
z szefem BBN Pawłem Solochem) powie-
dział, że najkorzystniejsze dla polskiej MW 
byłoby posiadanie trzech – czterech okrę-
tów klasy fregata rakietowa, które (jako 
uniwersalne i wielozadaniowe jednostki)  

umożliwiłyby optymalne realizowanie zadań 
narodowych oraz w ramach NATO. 

G D Y N I A  S E C U R I T Y  F O R U M  W  A M W

To my jesteśmy NATO

W obradach forum bezpieczeństwa uczest-
niczyli: inspektor MW wiceadm. Jarosław 
Ziemiański, dowódca Centrum Operacji 
Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego 
wiceadm. Krzysztof Jaworski oraz dowódca 

3. Flotylli Okrętów w Gdyni kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec. 

Podczas konferencji zostały omówione 
kwestie: polityki bezpieczeństwa, nowych 

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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W jednym 
szyku
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Okrętowa grupa zadaniowa 
gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów 

im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego oraz 

jednostki elitarnego Stałego 
Zespołu Okrętów NATO 

Grupa 1 (SNMG-1) 
zademonstrowały na Bałtyku 

sojuszniczą gotowość do 
wypełnienia każdej misji. 
Wspólne ćwiczenia z serii 

Passex to doskonała okazja 
do szkolenia załóg okrętów 

i wymiany doświadczeń.
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Uczestnicy konferencji podczas 
wizyty w gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów

Przedstawicieli marynarek wojennych 
oraz przemysłu zbrojeniowego – 
Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Ban-
gladeszu, Egiptu, Filipin, Hiszpanii, 

Nigerii, Pakistanu, Polski i USA – przywitał 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 

Stanów Zjednoczonych 9 maja 1980 roku, jako 
USS „Clark”. Po raz pierwszy podniesiono na 
niej polską banderę 15 marca 2000 roku, w bazie 
morskiej w Norfolk. Chrzest i nadanie imienia 
ORP „Gen. K. Pułaski” odbyło się 25 czerwca 
2000 roku w Gdyni. Druga polska fregata, 
ORP „Gen. T. Kościuszko”, po raz pierwszy pod-
niosła polską banderę 28 czerwca 2002 roku – 
w bazie US Navy w San Diego. Uroczystość 
nadania imienia ORP „Gen. T. Kościuszko” 
odbyła się 25 października 2002 roku w Gdyni. 

Przeznaczeniem fregat rakietowych typu 
Oliver Hazard Perry jest: poszukiwanie 
i zwalczanie okrętów podwodnych; zwal-
czanie środków napadu powietrznego na ma-
łych i średnich dystansach; zwalczanie 
okrętów nawodnych, statków oraz ich zespo-
łów; osłona własnych okrętów i statków oraz 
ich zespołów, a także patrolowanie i osłanianie 
strategicznych szlaków komunikacyjnych. Jed-
nostki te są przygotowane do: prowadzenia 
operacji reagowania kryzysowego, zapobiega-
nia konfliktom lokalnym i przeciwdziałania 
atakom terrorystycznym. 

Łącznie, zbudowano 69 okrętów tego typu 
(w stoczniach USA oraz na licencji w: Australii, 
Hiszpanii i na Tajwanie). Nadal w służbie są 
34 fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry. 
Obecnie, kolejne siedem okrętów tego typu 
(zakupionych od US Navy) jest wcielanych 
do sił morskich Pakistanu.

Polska Marynarka Wojenna użytkuje dwie 
fregaty typu OHP – ORP „Gen. K. Pułaski” 
oraz ORP „Gen. T. Kościuszko”. Pierwsza 
z nich weszła do służby w siłach morskich 

okrętów, ich modernizacją i remontami. 
Spotkania użytkowników fregat rakietowych 
typu Oliver Hazard Perry odbywają się co 
roku. Gdyńska flotylla była organizatorem 
i gospodarzem konferencji po raz drugi 
(pierwszy raz w 2012 roku). 

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

(zakupionych od US Navy) jest wcielanych 

Fregaty pod lupą

Jurkowlaniec oraz rektor-komendant Akade-
mii Marynarki Wojennej kadm. prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht.

W konferencji – przeprowadzonej od 24 do 
30 kwietnia – wzięło udział ponad 120 uczest-
ników z 10 państw. Debatowano – między 
innymi – na temat bieżącej eksploatacji, 
a także przyszłości fregat rakietowych 
typu Oliver Hazard Perry.

Głównym celem IFWG (International 
Frigate Working Group) jest wymiana 
doświadczeń, związanych z: użytkowaniem 

W audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej 
odbyła się międzynarodowa konferencja użytkowników fregat. 
Jej organizatorem i gospodarzem była 3. Flotylla Okrętów. 
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Uroczystość chrztu nowego holow-
nika proj. B 860/2, zbudowanego 
dla 3. Flotylli Okrętów, miała 
miejsce w Gdańsku – 5 marca – 

w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Matką 
chrzestną jednostki została Monika Małyszko – 
dyrektor gdyńskiej Szkoły Podstawowej Nr 17 
im. wiceadm. Józefa Unruga. W uroczystości 
wzięli udział: zastępca Inspektora Marynarki 
Wojennej kadm. Krzysztof Zdonek, rektor-
-komendant Akademii Marynarki Wojennej 
kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz 
dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław 
Jurkowlaniec.

Dziekan MW ks. kmdr Zbigniew Rećko 
poświęcił jednostkę, a następnie matka 
chrzestna rozbiła o jej burtę symboliczną 
butelkę szampana. Holownik otrzymał imię 
„Gniewko”. Uroczystość uświetnił występ 
Orkiestry Reprezentacyjnej MW. Z powodu 
złych warunków atmosferycznych oraz ze 
względu na bezpieczeństwo, holownik nie 
został zwodowany w tamtym dniu. 

Nowy holownik proj. B-860 ,,Gniewko” 
(o numerze burtowym H-1) znacząco różni się 
od holowników, które są obecnie wykorzysty-
wane w 3. Flotylli Okrętów – począwszy od 
możliwości manewrowych, przez wyposażenie 
i warunki socjalne, po zakres wykonywanych 
zadań. Sprzęt, w który wyposażono H-1, jest 
oparty na najnowszych technologiach. Urzą-

zwiększą zakres wykonywanych przez nas 
zadań – dodał chor. mar. Patrycjusz Goryl. 

Holownik H-1 będzie mógł  wspierać akcje 
ratownicze zarówno w rejonie Morza Bałtyc-

Chrzest „Gniewka”
Zabezpieczenie bojowe, wsparcie logistyczne na morzu i w portach, 
neutralizowanie zanieczyszczeń, wsparcie akcji ratowniczych, transport 
osób i zaopatrzenia oraz podejmowanie z wody niebezpiecznych 
materiałów – to niektóre z zadań, do jakich jest przeznaczony holownik 
H-1 „Gniewko”. Jest on drugą z serii sześciu jednostek, zbudowaną 
dla Marynarki Wojennej w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.
i monitorowane z poziomu GSD (głównego 
stanowiska dowodzenia). To dla nas kolejna 
nowość i udogodnienie. Ogólnie rzecz ujmując, 
budowana jednostka stanowi wielki przeskok 

technologiczny, wyprzedzając dotychczas 
eksploatowane holowniki o kilka dekad. Z całą 
pewnością zastosowane rozwiązania znacznie 
poprawią załodze komfort pracy, ale też 

kiego jak i Morza Północnego – nawet w trud-
nych warunkach lodowych. Jego jedynym 
ograniczeniem jest autonomiczność, która 
wynosi 5 dób. Nowy holownik jest znacznie 
większy od dotychczas eksploatowanych – ma 
wyporność blisko 500 t, długość 29,20 m, 
szerokość 10,50 m i zanurzenie 4 m. 

Załogę holownika stanowi 10 osób, od któ-
rych będzie wymagana umiejętność obsługi 
nowoczesnego sprzętu. Dlatego też, przed 
nami intensywny okres szkoleniowy. Warto 
również zaznaczyć, że na tej jednostce tradycyj-
ne koło sterowe zostało zastąpione dwiema 
manetkami manewrowymi, czego wcześniej 
nasze holowniki nie posiadały – podkreślił 
dowódca ,,Gniewka”. 

dzenia nawigacyjne i łączności nie odbiegają 
niczym od urządzeń na najnowszych okrętach 
NATO – podkreślił chor. mar. Patrycjusz Goryl, 
dowódca ,,Gniewka”. Jeżeli chodzi o sprzęt 
pokładowy, to są zamontowane – oprócz stan-
dardowego haka holowniczego – wciągarki 
hydrauliczne (na dziobie i rufie), których do 
tej pory nie mieliśmy, co z pewnością uspraw-
ni nam pracę w porcie i na morzu. Jednostkę 
wyposażono w dwa najnowszej generacji silniki 
wysokoprężne MTU 12V4000M53 o mocy 
1193 kW każdy – będą one napędzać pędniki 
azymutalne SCHOTTEL SRP360FP, które 
pozwolą jednostce na poruszanie się w każdym 
kierunku i rozwinięcie prędkości maksymal-
nej nie mniejszej niż 12 węzłów. 

Wszystkie urządzenia pokładowe i w siłowni 
są zautomatyzowane – mogą być obsługiwane 

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.plFO
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Szkolenie poligonowe 43. Batalionu 
Saperów w Rozewiu (43. bsap) oraz 
dywizjonu ogniowego i baterii przeciw-
lotniczej Morskiej Jednostki Rakieto-

wej (MJR) w Siemirowicach było sprawdzianem, 
który podsumował ich zgranie bojowe – pod-
czas realizacji zadań ogniowych oraz ćwiczeń 
taktyczno-specjalnych. 

Dla MJR głównym celem szkolenia było 
sprawdzenie zgrania bojowego baterii ogniowej 
dywizjonu, przez przeprowadzenie ćwiczenia 
taktyczno-specjalnego, i doskonalenie oraz 
sprawdzenie skuteczności prowadzenia ognia 
z armat przeciwlotniczych. Dywizjon trenował 
(m.in.) praktyczne zgrywanie pododdziału 
w kierowaniu ogniem oraz umiejętność wyko-
rzystania warunków terenowych do organizo-
wania i prowadzenia działań bojowych. 

Strzelanie z armat ZU-23-2 prowadzono 
zgodnie z warunkami strzelania przygotowaw-
czego oraz zaliczeniowego strzelania bojowego 
do celów powietrznych. Ćwiczący wykazali 
się wysokimi umiejętnościami skutecznego 
i efektywnego zwalczania celów powietrznych. 

Z kolei saperzy MW doskonalili umiejętno-
ści w zakresie: prac minerskich, rozbudowy 
inżynieryjnej terenu, budowy i pokonywania 
zapór oraz szkolenia ogniowego. Ich dowódca 
kmdr por. Sebastian Sochoń podkreślił, że 
szkolenie poligonowe jednostki jest stałym 
przedsięwzięciem, wpisanym w roczny kalen-
darz zadań, w trakcie którego batalion realizuje 
całe spektrum zajęć programowych. Szkolenie 

miało za zadanie podniesienie poziomu 
wyszkolenia oraz zgranie żołnierzy rezerwy, 
powołanych na ćwiczenia zgodnie z przezna-
czeniem bojowym pododdziału.

Tematyka zajęć poligonowych była zróżni-
cowana i niezwykle wymagająca. Rozbudowa 
inżynieryjna terenu polegała na przystosowaniu 
go do prowadzenia działań bojowych. W tym celu 
budowano różnego rodzaju obiekty fortyfikacyj-
ne, takie jak: schrony, stanowiska ogniowe, 
punkty oporu. Tego typu przedsięwzięcia są 
wykonywane – w ramach wsparcia bojowego – 
przez pododdziały inżynieryjne, ale również 
samodzielnie, przez pododdziały ogólnowoj-
skowe. Żołnierze kompanii saperów ćwiczyli 
także sporządzanie ogniowych i elektrycznych 
sieci wybuchowych, budowanie punktów ukryć 

Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce – w marcu – odbyło się szkolenie 
marynarzy Morskiej Jednostki Rakietowej oraz 43. Batalionu Saperów. Ćwiczące jednostki 
wizytował dowódca gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław Jurkowlaniec. 

Dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec wśród 

żołnierzy ćwiczących na poligonie

oraz zapór inżynieryjnych – z wykorzystaniem 
bojowych środków minersko-zaporowych – na 
lądzie i w pasie wód przybrzeżnych. Jednym 
z ważniejszych przedsięwzięć było przeprowa-
dzenie pięcioetapowego szkolenia na minach 
bojowych, zakończonego realizacją przejść 
w przeciwpancernym polu minowych umow-
nego przeciwnika. Polegało ono na metodycznym 
(przy stopniowaniu trudności) przygotowaniu 
żołnierzy o specjalności saperskiej do za-
kładania i pokonywania bojowych pól 
minowych – wyjaśnił dowódca 43. Batalionu 
Saperów. W początkowym etapie żołnierze 
realizowali praktyczne szkolenie bojowe na 
środkach ćwiczebnych, następnie przechodząc 
do użycia środków bojowych. Wykonanie 
przejść w klasycznych bojowych przeciwpan-
cernych polach minowym sposobem ręczno-
-wybuchowym zakończyło ten proces szkolenia.

Kompania techniczna doskonaliła umiejęt-
ności w zakresie: rozbudowy inżynieryjnej 
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terenu, obsługi traka (z wykańczaniem ele-
mentów za pomocą elektronarzędzi), wydoby-
wania i oczyszczania wody. 

Szkolenie było prowadzone w różnorodnych 
warunkach terenowych i atmosferycznych, 
zarówno w dzień jak i w nocy. Pogoda była 

W szkoleniu poligonowym w Ustce wzięło 
udział blisko 200 żołnierzy 43. Batalionu 
Saperów, w tym 69 rezerwistów. 

Nadzór nad jednostkami ćwiczącymi na 
Centralnym Poligonie Sił Powietrznych – 
w czasie trwającego szkolenia – sprawował 

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

wykonanie postawionych zadań. Uważam, że 
warunki pogodowe, z jakimi przyszło nam się 
zmierzyć, w pełni wpisują się w realizm pola 
walki – podkreślił kmdr por. Sebastian Sochoń. 
Wykonanie zadań przez moich podwładnych 
oceniam na bardzo dobrze. Wszyscy wykazali 
się profesjonalizmem i skutecznością w realiza-
cji postawionych zadań. Szkolenie pokazało 
dobre przygotowanie i wyszkolenie nie tylko 
pojedynczego żołnierza, ale także pododdziałów 
jako całości. Bez sprawnego dowodzenia oraz 
zaangażowania podległych stanów osobowych 
byłoby to trudne do osiągnięcia.

niesprzyjająca – ulewa, silny wiatr i wszech-
obecne błoto. Utrudniało to – w znacznym 
stopniu – realizację zadań, jednak dobre przygo-
towanie żołnierzy zawodowych oraz umiejęt-
ności i zaangażowanie żołnierzy rezerwy 
pozwoliło na sprawne, terminowe i bezpieczne 

dowódca 3. Flotylli Okrętów kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec, który potwierdził wysoki poziom 
wyszkolenia MJR oraz 43. bsap. 

*    *    *
Morska Jednostka Rakietowa jest przezna-

czona do: zwalczania nawodnych sił okrętowych 
przeciwnika, osłony głównych baz morskich MW 
i rejonów dogodnych do lądowania desantu 
morskiego, a także ważnych obiektów woj-
skowych i przemysłowych na Wybrzeżu.

Głównym zadaniem 43. Batalionu Saperów 
jest zabezpieczenie inżynieryjne działań sił 
3. Flotylli Okrętów, w tym: tworzenie zapór 

inżynieryjnych, wykrywanie i likwidowanie 
niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury 
baz morskich, organizowanie punktów poboru 
i oczyszczania wody, likwidowanie zniszczeń 
oraz rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika. 
Dodatkowo, w składzie batalionu jest podod-
dział chemiczny, przeznaczony do realizowa-
nia przedsięwzięć umożliwiających wykonanie 
zadań przez zespoły okrętów i jednostki brzego-
we w warunkach: zagrożenia skażeniami, 
użycia przez przeciwnika broni masowego 
rażenia oraz skażenia środkami promienio-
twórczymi, biologicznymi i chemicznymi 
(spowodowane zdarzeniami CBRN), a także 
likwidowanie skutków użycia broni masowego 
rażenia i klęsk żywiołowych. 
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Na morzu ćwiczyło pięć jednostek 
gdyńskiej 3. Flotylli Okrętów, do 
których później dołączył Stały 
Zespoł Okrętów NATO Grupa 1 

(SNMG-1). Wsparcie z powietrza zapewniły 
wielozadaniowe F-16, uderzeniowe SU-22 
i maszyny rozpoznawcze.Wspólne manewry 
z serii Passex to przede wszystkim doskonała 
okazja do praktycznego szkolenia załóg okrę-
tów. Kluczową rolę odgrywają w nich jed-
nostki średniej wielkości, takie jak fregaty 
rakietowe, które stanowią podstawę sił 
osłonowych współczesnych flot. 

Manewry sojusznicze
Uczestniczące w ćwiczeniu okręty opuściły 

port wojenny w Gdyni 23 kwietnia. Wcześniej, 
w godzinach nocnych, odbył się załadunek uzbro-
jenia. Główną jednostką polskiego zespołu była 
fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”, 
dowodzona przez kmdr. por. Macieja Matu-
szewskiego. W morze wyszły także:  mały 
okręt rakietowy ORP „Grom”, korweta ZOP 
ORP „Kaszub”, okręt ratowniczy ORP „Maćko” 
i zbiornikowiec ORP „Bałtyk”.

Jednostką flagową SNMG-1 (Standing 
NATO Maritime Group One) i – zarazem – sił 
połączonych był niszczyciel rakietowy z syste-
mem AEGIS/BMD USS „Gravely” DDG-107 
(zmodyfikowanego typu Arleigh Burke Flight 
IIA), z kadm. Edwardem Cashman’em – do-
wódcą SNMG-1 – na pokładzie. Towarzyszyły 
mu: hiszpańska fregata rakietowa z systemem 
AEGIS ESPS „Almirante Juan de Borbón” 
F-102 (typu Álvaro de Bazán), turecka fregata 
rakietowa TCG „Gökova” F 496 (zmodyfiko-
wanego typu Oliver Hazard Perry), brytyjska 
fregata rakietowa HMS „Westminster” F 237 
(typu 23) oraz niemiecki duży zaopatrzenio-
wiec floty FGS „Rhön” A1443 (typu 704).

Oprócz rutynowych zadań (m.in. wspólnego 
manewrowania w szykach), przeprowadzono 

W pierwszej fazie manewrów okrętowej grupy zadaniowej zrealizowano ostre strzelania artyleryjskie, 
zwalczanie celów powietrznych oraz poszukiwanie okrętów podwodnych. Głównym zadaniem zespołu 
okrętów i współdziałających z nim sił wsparcia była aktywna obrona morskich linii komunikacyjnych. 

ćwiczenia z obrony przeciwlotniczej oraz 
zwalczania okrętów nawodnych i podwod-
nych. Główny ciężar obrony przeciwlotniczej 
(w tym antybalistycznej) na dalekim i średnim 
dystansie wzięły na siebie USS „Gravely” 
oraz ESPS „Almirante Juan de Borbón”, dys-
ponujące rakietami: SM-3 (o prędkości – w za-
leżności od wersji – od 10,2 Ma do 15,2 Ma 
i zasięgu 900-2500 km), SM-6, SM-2 i ESSM. 
Polska i turecka fregata typu O. H. Perry także 
miały duże znaczenie w ćwiczeniach OPL, 
z uwagi na ich uzbrojenie – rakiety SM-2 lub 
SM-1 oraz sprawdzoną artylerię. Ponadto, 
obie jednostki – z HMS „Westminster” – 
stanowiły skuteczną osłonę zespołu przed 
potencjalnym zagrożeniem spod wody.

Zniszczyć cel
Międzynarodowa armada uformowała szyk 

obronny wokół jednostek o wysokiej wartości 
HVU (ang. High Value Unit) – niemieckiego 
zaopatrzeniowca floty FGS „Rhön” i polskiego 
zbiornikowca ORP „Bałtyk”. W roli powietrz-
nych adwersarzy wystąpiły samoloty F-16 
i SU-22, które – poza epizodami OPL – two-
rzyły dodatkowy parasol powietrzny dla całego 
zespołu (np. F-16 wystąpiły w konfiguracji 
OPL średniego zasięgu, mając podwieszone 
pociski powietrze – powietrze AIM-120 AM-
RAAM plus dodatkowy zbiornik paliwa).

Jednostki eskorty przeprowadziły symulo-
wane strzelania rakietowe i artyleryjskie do 

celów powietrznych, atakujących z różnych 
kierunków i na różnych pułapach (tzw. atak 
saturacyjny). Przećwiczono zasadnicze proce-
dury związane z OPL (AAW – Anti-Aircraft 
Warfare), łącznie z naprowadzeniem uzbroje-
nia na cel (bez odpalenia rakiet i strzelania 
z armat). W wypadku zwalczania jednostek 
nawodnych (ASuW – Anti Surface Warfare) 
na bezpośrednim dystansie, przeprowadzono 
strzelanie z użyciem ostrej amunicji. W ramach 
zwalczania morskich zagrożeń asymetrycz-
nych, ostrzał prowadzono do tarczy holowanej. 
W pierwszej kolejności zadania ogniowe – 
z artylerii kal. 76,2 mm (3”) – wykonały: 
fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”, 
korweta ZOP ORP „Kaszub” i mały okręt 
rakietowy ORP „Grom”. W późniejszych epizo-
dach, ogień artyleryjski z uniwersalnych armat 
kal. 127 mm (5”) i 76,2 mm (3”) prowadziły 
jednostki sojusznicze z SNMG-1.

Podczas odpierania jednego z symulowa-
nych ataków powietrznych, uszkodzenia od 
odłamków „zestrzelonej” rakiety spowodowały 
przebicie kadłuba poniżej linii wodnej na 
ORP „Gen. T. Kościuszko”. Załoga natych-
miast przystąpiła do obrony przeciwawaryjnej. 
Nadzorowana, z pozycji Centrum Sterowania 
Siłownią (CSS), akcja przebiegła sprawnie 
i okręt (w krótkim czasie) ponownie dołączył 
do zespołu. W podobnych okolicznościach, 
mały okręt rakietowy ORP „Grom” uległ skaże-
niu bojowym środkiem trującym. Przeprowa-

Armada na Bałtyku
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dzona analiza potwierdziła obecność substancji 
niebezpiecznej. Jednostkę natychmiast skiero-
wano do portu wojennego w Gdyni. Tam czekał 
na nią gotowy do użycia okrętowy punkt likwi-
dacji skażeń (OPLS), rozwinięty przez kompanię 
chemiczną 43. Batalionu Saperów. Po zacu-
mowaniu okrętu, do akcji wkroczył pluton 
likwidacji skażeń oraz drużyna rozpoznania 
skażeń i z załogą ORP „Grom” unieszkodliwili 
zagrożenie. Zadania związane z walką o żywot-
ność okrętu (w tym z pożarem oraz przebi-
ciem kadłuba) stanowią podstawę szkolenia 
w morzu i są stale ćwiczone.

Zespół okrętów był także przygotowany do 
zwalczania regularnych sił nawodnych poten-
cjalnego przeciwnika – i to nie tylko na bezpo-
średnim czy też średnim dystansie (poza hory-
zontem), ale także na dużych odległościach. 
Do dyspozycji połączonych sił była bowiem 
nie tylko artyleria okrętowa, ale również: 
wyspecjalizowane rakiety przeciwokrętowe 
RGM-84 Harpoon, o zasięgu (w zależności od 
wersji) od 130 km do 280 km; pociski uniwer-
salne SM-6 ERAM zdolne zwalczać cele nawod-
ne, powietrzne i balistyczne na dystansie ponad 
370 km (oficjalnie) oraz rakiety manewrujące 
RGM-109 Block III lub Block IV Tomahawk, 
mogące razić obiekty naziemne i cele nawod-
ne na odległość dochodzącą do 1700 km.

Ochronić konwój 
Okręty podwodne stanowią istotne zagrożenie 

dla żeglugi. Obecność choćby pojedynczej 
jednostki tej klasy w rejonie operacyjnym 
może spowodować niemałe zamieszanie. Są 
one szczególnie niebezpieczne na wodach 

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

o niskim zasoleniu i zmiennych warunkach 
hydrolokacyjnych, takich jak Bałtyk. Nowo-
czesne jednostki, o kompleksowej niewidzial-
ności (akustycznej, termicznej, radiolokacyjnej 
i w podczerwieni), mają realną szansę wyko-
nania skutecznego ataku na potencjalnego 
przeciwnika. Stąd też, zagadnienia z zakresu 
zwalczania okrętów podwodnych są traktowane 
priorytetowo w każdej liczącej się flocie. 

Co prawda, w ćwiczeniu OGZ/Passex nie 
wziął udziału żaden okręt podwodny, jednak 
kilkakrotnie symulowano jego obecność. Za-
łogi jednostek SNMG-1 mają do dyspozycji 

specjalne urządzenie Mk 39 EMATT (Expen-
dable Mobile ASW Training Target and Field 
Programmability System), które wytwarza 
sygnatury zbliżone (lub identyczne) do różnych 
typów okrętów podwodnych. 

Zaimprowizowana obecność nieprzyjaciel-
skiego okrętu podwodnego wymusiła przepro-
wadzenie procedur obronnych na wypadek 
ataku spod wody, w tym tych z użyciem śmi-
głowca pokładowego. Amerykański niszczy-
ciel oraz hiszpańska i turecka fregata użyły 
nowoczesnych maszyn ZOP MH60 Seahawk. 
Te oparte na systemie LAMPS III i dwukierun-
kowych łączach maszyny są zdolne do działań 
w środowisku sieciocentrycznym NCE i ope-
rowania w powietrzu, nawet przez 3 godziny. 
Mogą być uzbrojone w 2-3 lekkie torpedy 
akustyczne (np. Mk-50 Barracuda lub Mk 54 
MAKO) i/lub inteligentne bomby głębinowe 
ASV (Anti-Submarine Vehicle).

Również na polskiej fregacie przeprowa-
dzono ćwiczenie ze śmigłowcem pokładowym 
Kaman SH-2G Super Seasprite. W skład 
uzbrojenia maszyn tego typu wchodzą (m.in.) 
1-2 nowoczesne torpedy MU90 Impact. 
ORP „Gen. T. Kościuszko” dysponuje także 
niezłym uzbrojeniem torpedowym i bogatym 
zestawem sensorów hydroakustycznych (w tym 
holowaną stacją pasywną o zmiennej głębokości 
zanurzania AN/SQR-19PG TACTAS).

Ważnym zadaniem okrętu była koordynacja 
działań sił morskich z lotnictwem, operują-
cym zarówno z baz polskich jak i zagranicz-
nych (dodatkowo, koordynowaliśmy działania 
polskiego zespołu z jednostkami SNMG-1). 
Udowodniliśmy, że mimo nie najnowocześniej-
szej konstrukcji, nasz okręt wciąż stanowi 
jeden z najsilniejszych atutów w talii polskiej 
Marynarki Wojennej – podsumował działania 
fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko” 
kmdr por. Maciej Matuszewski.

Zasadnicze ćwiczenie w ramach OGZ/
Passex zakończono 26 kwietnia, jednak nie 
był to koniec operacji.

Ćwiczenie okrętowej grupy 
zadaniowej było połączone ze 

współpracą ze Stałym Zespołem 
Okrętów NATO Grupa 1, w ramach 
manewrów Passex. Tego rodzaju 

współpraca jest rutynowym 
przedsięwzięciem, związanym z wizytą 

w Gdyni okrętów SNMG-1. Stanowi 
doskonałą okazję do wymiany 

doświadczeń z dziedziny taktyki 
i łączności, a także potwierdzenia 

naszych zdolności do współdziałania 
ze strukturami NATO – podkreślił 
kmdr por. Maciej Matuszewski, 

dowódca fregaty rakietowej ORP „Gen. T. 
Kościuszko” (FFG-273). Ćwiczenia tego 
rodzaju stanowią także idealną okazję 

dla załóg okrętów (szczególnie tych 
nie biorących regularnego udziału 
w ćwiczeniach międzynarodowych) 
do porównania swoich umiejętności 

z tym, co prezentują koledzy 
z flot sojuszniczych. 
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Jednym z postulatów XIV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia 
Oficerów MW RP było tworzenie lobby na rzecz rozwoju polskich 
sił morskich. Prezes ZG SO MW RP wiceadm. w st. spocz. Maciej 
Węglewski zaapelował do jego członków o pełne zaangażowanie 
w sprawy teraźniejszości i przyszłości Marynarki Wojennej.

Zebranie delegatów stowarzyszenia 
odbyło się 6 kwietnia w oksywskim 
Klubie 3. Flotylli Okrętów. Wśród 
zaproszonych gości byli: inspektor 

Marynarki Wojennej wiceadm. Jarosław 
Ziemiański, dowódca 3. Flotylli Okrętów 
kadm. Mirosław Jurkowlaniec i przewodnicząca 
Rady Miasta Gdynia Joanna Zielińska, a także 
byli dowódcy MW oraz obecni dowódcy jed-
nostek i instytucji MW. 

Prezes ZG SO MW RP poprosił wszystkich 
obecnych na zebraniu o uczczenie minutą ciszy 
członków stowarzyszenia, którzy odeszli na 
„wieczną wachtę.” W sprawozdaniu z działal-
ności statutowej za ostatnie 4 lata, wiceadm. 
w st. spocz. Maciej Węglewski przypomniał 
zaangażowanie oficerskiego stowarzyszenia 
w liczne projekty i przedsięwzięcia, w tym 
w ubiegłoroczne obchody jubileuszu 100-lecia 
Marynarki Wojennej. 

Staramy się mobilizować nasze środowisko 
do zwiększania wysiłków w celu integracji ofi-
cerów wszystkich marynarskich pokoleń dla 
dobra Marynarki Wojennej – dzisiejszej i przy-
szłej – oraz zachowania szacunku dla jej historii 
i tradycji – podkreślił prezes ZG SO MW RP. 
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Teichert, Tomasz Witkiewicz oraz Maciej 
Węglewski – który został (po raz kolejny) 
prezesem stowarzyszenia.

Tytuł honorowego członka stowarzyszenia 
otrzymał kmdr w st. spocz. Bogumił Filipek. 
Pisemnym podziękowaniem wyróżniono naj-
aktywniejszych członków stowarzyszenia oraz 
osoby wspierające jego działania statutowe.

*    *    *
Stowarzyszenie Oficerów MW RP jest 

dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrze-
szeniem koleżeńskim – skupiającym oficerów 
Marynarki Wojennej pozostających w rezer-
wie, w stanie spoczynku oraz pełniących 
czynną służbę wojskową. Jego członkowie 
organizują cykliczne spotkania, utrzymują 

S T O W A R Z Y S Z E N I E  O F I C E R Ó W  M W  R P

Kurs na Polskę morską

Tomasz Gos
tomasz_gos@wp.pl

Przedstawił również ogólny zarys obecnego 
systemu dowodzenia siłami Marynarki Wojen-
nej, w ramach dowodzenia całością Sił Zbroj-
nych RP. Zachęcił członków stowarzyszenia 
do szerszej dyskusji i zaprezentowania 
własnych poglądów na teraźniejszość i przy-
szłość polskiej Marynarki Wojennej oraz jej 
rolę i znaczenie w NATO.  

W dyskusji wzięła udział przewodnicząca 
Rady Miasta Gdynia Joanna Zielińska, która 
przekazała życzenia owocnych obrad od siebie 
i prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. 
Uznanemu malarzowi oraz autorowi książek 
i albumów kmdr. rez. Zbigniewowi Szczepan-
kowi – członkowi SO MW RP – wręczono 
medal honorowy „Civitas e Mari – tym, którzy 
odważnie realizują marzenia”. 

Inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiań-
ski podkreślił wkład stowarzyszenia w najważ-
niejsze wydarzenia morskiego rodzaju sił 
zbrojnych oraz jego popularyzację w polskim 
społeczeństwie. 

Wybrano Zarząd Główny SO MW RP 
w składzie: Bogdan Gierszewski, Stanisław 
Kania, Wojciech Klein, Robert Kościelniak, 
Mirosław Oniszczuk, Józef Rogalski, Stanisław 

kontakt z oficerami MW mieszkającymi za 
granicą oraz organizują zloty jubileuszowe 
absolwentów Akademii MW. Uczestniczą też 
w życiu jednostek MW oraz wspierają działal-
ność twórczą i publicystyczną. Obecnie, stowa-
rzyszenie ma ponad 450 członków, w tym 
105 pełniących czynną służbę wojskową.
rzyszenie ma ponad 450 członków, w tym 
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Następnie, po zmianach na stanowiskach kie-
rowniczych w MW, w listopadzie został szefem 
sztabu-zastępcą dowódcy MW. 3 sierpnia 
1979 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy 
Marynarki Wojennej ds. liniowych (zajmował 
je do 1 sierpnia 1983 roku). 18 listopada 1983 roku 
zakończył zawodową służbę wojskową, prze-
chodząc w stan spoczynku.

 Zaangażował się w działalność: Ligi Morskiej 
(później Ligi Morskiej i Rzecznej), Polskiego 
Towarzystwa Nautologicznego, Bractwa Okrę-
tów Podwodnych i Stowarzyszenia Oficerów 
Marynarki Wojennej RP.

25 września 2001 roku Senat Akademii 
Marynarki Wojennej nadał mu tytuł doktora 
honoris causa – za wniesienie trwałego i widocz-
nego wkładu w rozwój MW i morskiego szkol-
nictwa wojskowego. 

Był uznanym wychowawcą wielu dowódców 
i specjalistów morskich oraz propagatorem 
wiedzy o MW – autorem licznych publikacji 
oraz recenzentem rozpraw naukowych. Jego 
artykuły były publikowane w czasopismach: 
„Myśl Wojskowa”, „Bellona”, „Przegląd 
Morski”, „Biuletyn Historyczny”, „Bandera”, 
„Komodor”, „Ster”, „Morze, Statki i Okręty”, 
a także w „Roczniku Bezpieczeństwa Morskiego” 
i w magazynie strategicznym „ParaBellum”. 
Wspomnienia z okresu nauki w Oficerskiej Szkole 
Marynarki Wojennej zaprezentowano w pracy 
zbiorowej „Moja droga na morze. Jubileuszowe 
wspomnienia absolwentów oksywskiej Alma 
Mater” (Gdynia 2004), a wspomnienia ze służby 
w MW – w wydawanym przez Muzeum MW 
w Gdyni „Biuletynie Historycznym”. Fragmenty 
maszynopisu autobiografii wykorzystano do 
opracowania opowieści biograficznej „To wojna 
uczyniła mnie żołnierzem” (Gdynia 2012).

W zbiorowej pamięci zapisał się jako wybitny 
specjalista morski, erudyta oraz wzór oficera 
i dżentelmena. Zmarł – po ciężkiej chorobie – 
10 kwietnia 2019 roku w Gdyni. Cieniem na jego 
karierze i dorobku był zarzut – według opinii 
Instytutu Pamięci Narodowej – współ-
pracy z Informacją Wojskową od 1949 roku.

Urodził się 3 stycznia 1923 roku 
w Kolonii Woronowo, w powiecie
dziśnieńskim (województwo wileń-

skie), w rodzinie Jana – właściciela folwarku 
Woronowo – i Emilii z Kalczyńskich. Do 
szkoły podstawowej uczęszczał w Głębokiem, 
następnie (w latach 1935-1937) uczył się 
w Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Święcianach, a później (w latach 
1937-1939) ukończył Gimnazjum im. księdza 
Grzegorza Piramowicza w Dziśnie. Podczas 
okupacji Wileńszczyzny (od lipca 1941 roku 
do lipca 1944 roku) pracował w gospodarstwie 
rolnym ojca.

20 lipca 1944 roku został zmobilizowany 
i wcielony do zapasowego pułku piechoty 
Armii Czerwonej. We wrześniu otrzymał 
przydział do 4. Dywizji Piechoty 1. Armii 
Wojska Polskiego, gdzie ukończył kursy pod-
oficerskie i oficerskie. Przeszedł szlak bojowy 
4. Dywizji Piechoty, biorąc udział w: walkach 
o Warszawę, przełamaniu Wału Pomorskiego 
i bitwie o Kołobrzeg. Uczestniczył w forsowaniu 
Odry, w operacji berlińskiej oraz w walkach 
nad Łabą.

Po wojnie, będąc w stopniu porucznika, roz-
począł (w lipcu 1946 roku) naukę na Wydziale 
Morskim (w 1947 roku przemianowanym na 
Wydział Pokładowy) ówczesnej Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Ukoń-
czył studia 25 września 1949 roku, w stopniu 
kapitana marynarki, jako prymus rocznika, 
uzyskując tytuł technika nawigatora morskiego 
o specjalności morska służba pokładowa. 

Podczas ostatniej praktyki szkolnej, pełnił 
funkcję dowódcy ścigacza okrętów podwod-
nych ORP „Sprawny”. Po ukończeniu studiów 
został wyznaczony na stanowisko zastępcy 
dowódcy, a następnie (w kwietniu 1951 roku)
dowódcy okrętu podwodnego ORP „Sęp”. 
W listopadzie 1954 roku, w stopniu komandora 
podporucznika, został szefem sztabu Dywizjonu 
Okrętów Podwodnych. 22 grudnia 1956 roku 
został dowódcą 1. Brygady Okrętów Podwod-
nych. W czerwcu 1966 roku objął stanowisko 

Zarys sylwetki 
kontradmirała w st. spocz. 

Hieronima Henryka 
Pietraszkiewicza, 

z niepublikowanego cyklu 
„Kordzik i pióro”, autorstwa 

kmdr. por. w st. spocz. 
Waltera Patera.

dowódcy 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. 
Kilkakrotnie dowodził zespołami okrętów MW, 
podczas wizyt zagranicznych w: Helsinkach, 
Kopenhadze, Goeteborgu i Sztokholmie. 

9 października 1968 roku otrzymał nominację 
na stopień kontradmirała. Od 14 marca do 
19 listopada 1969 roku był komendantem Wyż-
szej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. 
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Admirał,
podwodnik,
publicysta

KONTRADMIRAŁ HIERONIM HENRYK PIETRASZKIEWICZ 
spoczął – 15 kwietnia – na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. 
Zmarł  w wieku 96 lat. Był najstar-
szym żyjącym polskim admirałem. 
W jego ostatnim pożegnaniu wzięli 
udział przedstawiciele środowiska 
Marynarki Wojennej, władz lokalnych 
i organizacji kombatanckich. 

Wartę honorową przy jego trumnie 
zaciągnęli najważniejsi przedstawi-
ciele morskiego rodzaju sił zbrojnych 
i admirałowie w stanie spoczynku. 
W ostatniej drodze towarzyszyli mu: 
inspektor MW wiceadm. Jarosław 
Ziemiański, dowódca COM-DKM 
wiceadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3. FO kadm. Mirosław 
Jurkowlaniec oraz rektor-komendant AMW kadm. prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht.

 Inspektor MW wiceadm. Jarosław Ziemiański pożegnał zmarłe-
go admirała krótkim przemówieniem. Odszedł na wieczną wachtę 

człowiek doświadczony, zasłużony 
dla Marynarki Wojennej, dowódca 
i wychowawca wielu marynarskich 
pokoleń oraz człowiek, który wielką 
wagę przywiązywał do spraw związa-
nych z morzem – podkreślił. Drogi 
Admirale! Za chwilę spoczniesz 
w nadmorskiej ziemi – w regionie, 
który pokochałeś i gdzie spędziłeś 
wiele lat swojego pracowitego życia. 
Odszedłeś, lecz zachowamy Cię na 
zawsze w naszej pamięci.

Po przejściu w stan spoczynku, 
admirał Pietraszkiewicz poświęcił się publicystyce i pracy nauko-
wej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i opracowań. Jego 
pogrzeb odbył się bez wojskowej asysty honorowej.
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Rozpoczęcie 2018 roku – w którym 
przypadło stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę oraz 
jubileusz 100. rocznicy utworzenia 

Marynarki Wojennej – lotnicy morscy zaakcen-
towali przywróceniem całodobowego dyżuru 
w drugim punkcie dyżurowania SAR, czyli 
Grupie Lotniczej 44. Bazy Lotnictwa Morskiego 
w Darłowie. Od października 2015 roku do 
lipca 2017 roku punkt 43. Bazy Lotnictwa 
Morskiego w Gdyni-Babich Dołach był wyłą-
czony z dyżurów, a po jego uruchomieniu, 
punkt w Darłowie funkcjonował tylko w ciągu 
dnia. Te ograniczenia wynikały z niedo-
statecznej liczby śmigłowców ratowniczych 
W-3WARM „Anakonda”, które (na mocy 
kontraktów zawartych przez Inspektorat 
Uzbrojenia w 2014 roku i 2016 roku) prze-
chodziły (kolejno) modernizację w PZL Świd-
nik. Od stycznia 2018 roku, po zakończeniu 
cyklu szkolenia na zmodernizowanych śmi-
głowcach, polska strefa odpowiedzialności SAR 
znów mogła zastać zabezpieczona cało-
dobowo z dwóch punktów na Wybrzeżu, co 

wpłynęło na zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa żeglugi. 

Symbolicznie, kolejną zmianą w systemie 
SAR było ukończenie niezbędnego szkolenia 
i zajęcie fotela II pilota w misjach SAR przez 
pierwszą kobietę w tej roli, por. mar. pil. Justynę 
Czerwonko z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. 
Pod koniec stycznia, śmigłowiec SAR z Gdyni – 
z por. mar. pil. Justyną Czerwonko w załodze – 
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Polskie lotnictwo morskie funkcjonuje w strukturze Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. 
W lipcu jednostka będzie obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia, a w przyszłym roku morskim 
skrzydłom wybije 100 lat. Do standardowych zadań, wykonywanych przez lotników morskich, 
doszły teraz nowe, realizowane na zupełnie nowym teatrze działań – część lotników zamieniła 
Morze Bałtyckie na Morze Śródziemne, wykonując zadania mandatowe w ramach operacji 
Unii Europejskiej pod nazwą EUNAVFOR MED, z bazy NATO Sigonella na Sycylii. Jej celem jest 
rozbijanie przemytu migrantów i handlu ludźmi w centralnej części Morza Śródziemnego. 

ewakuował na ląd pracownika platformy 
wiertniczej, który doznał urazu ręki. Była to 
pierwsza z dwudziestu akcji ratunkowych, 
jakie lotnicy Marynarki Wojennej przeprowa-
dzili w 2018 roku, ratując życie dziewięciu 
osobom. Spektakularna akcja ratunkowa 
miała miejsce w sierpniu, kiedy to załoga 
W-3WARM „Anakonda” – z Grupy Lotniczej 
w Darłowie – uratowała trzyosobową rodzinę 
z Niemiec, dryfującą niesterownym jachtem. 
Załogi SAR potwierdziły gotowość do wykony-
wania zadań, realizując nieoczekiwaną misję 

W przededniu jubileuszu 

Pożegnanie I zmiany PKW EU SOPHIA na 
lotnisku 44. Bazy Lotnictwa Morskiego
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Początek nowego roku 
przyniósł lotnikom morskim 
kolejne wyzwania związane 

z rotacją PKW EU SOPHIA, ale 
także z dołączeniem śmigłowca 

pokładowego Kaman SH-2G „Super 
Seasprite” – z załogą i personelem 
technicznym – do Sił Odpowiedzi 

NATO, już po raz czwarty w historii. 
Komponent lotniczy z 43. Bazy 
Lotnictwa Morskiego utworzył 

fregatą rakietową ORP „Gen. K. 
Pułaski” – w końcu stycznia tego 

roku – Polski Kontyngent Wojskowy 
PUŁASKI, wchodząc w skład Stałego 

Zespołu Okrętów NATO Grupa 1. 

alarmową w maju 2018 roku – będącą spraw-
dzianem systemu, przeprowadzonym przez 
specjalistów Dowództwa Operacyjnego RSZ. 

W tym samym miesiącu pożegnano również 
odchodzącego na wieczną wachtę kmdr. pil. 
Zdzisława Krakowskiego – zasłużonego pilota 
morskiego i organizatora, wieloletniego inspek-
tora Oddziału Szkolenia Szefostwa Lotnictwa 
Marynarki Wojennej, współtwórcę norm i prze-
pisów ratownictwa lotniczego na morzu. 

Miniony rok rozpoczął się także inną akcją 
ratującą ludzkie życie – 5 stycznia załoga 
transportowej „Bryzy” z 43. Bazy Lotnictwa 
Morskiego przeprowadziła operację transportu 
medycznego organu przeznaczonego do prze-
szczepu. Lot – w ramach „Akcji Serce” – odbył 
się po trasie Gdynia – Bydgoszcz – Gdynia.  
Na serce oczekiwał pacjent w jednym z trój-
miejskich szpitali. Lotnicy Brygady Lotnic-
twa Marynarki Wojennej zamknęli ubiegły 
rok liczbą dziewięciu podobnych operacji, 
transportując organy do przeszczepu i zespoły 
transplantologów do: Warszawy, Poznania, 
Katowic i Wrocławia. 

Na początku minionego roku nastąpiła kul-
minacja tego, do czego przygotowywano się 
od kilku miesięcy. W drugiej połowie 2017 roku 
dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojen-
nej otrzymał zadanie sformowania Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego EU SOPHIA, który 
miał działać w ramach operacji wojskowej 
Unii Europejskiej EUNAVFOR MED (usta-
nowionej w maju 2015 roku, w celu rozbijania 
przemytu migrantów i handlu ludźmi w central-

o numerze 1017, nieoficjalnie zwaną „Białą 
Damą”. W 2003 roku – z okazji 60. rocznicy 
Bitwy o Atlantyk i udziału załogi z 44. Bazy 
Lotnictwa Morskiego w międzynarodowych 
pokazach „Royal Air Tatoo” – samolot zyskał 
okolicznościowe malowanie, nawiązujące do 
historycznych barw dwusilnikowego Welling-
tona z 304. Dywizjonu Bombowego „Ziemi 
Śląskiej”. Tradycje tego dywizjonu kultywuje 
44. Baza Lotnictwa Morskiego. Pod koniec 
marca, „Białą Damę” zastąpiła we Włoszech 
maszyna o numerze 1008. Od stycznia tego 
roku „Biała Dama” – po raz trzeci – operuje 
z bazy NATO Sigonella. 

W czerwcu 2018 roku odbyła się uroczy-
stość zmiany dowodzenia Brygadą Lotnictwa 
Marynarki Wojennej. Po 39 latach służby oraz 
3175 godzinach spędzonych w powietrzu, 
kmdr pil. Tadeusz Drybczewski pożegnał się 
z mundurem i zdał obowiązki dowódcy jed-
nostki, którą dowodził od 2011 roku. Jego 
obowiązki (czasowo) objął dotychczasowy 
zastępca – kmdr pil. Jarosław Czerwonko. Na 
podstawie decyzji Ministra Obrony Narodo-
wej o wyznaczeniu na stanowisko dowódcy 
BLMW, 29 października 2018 roku – zgodnie 
z przyjętym ceremoniałem – kmdr pil. Jarosław 
Czerwonko złożył I zastępcy Dowódcy General-
nego RSZ gen. dyw. Janowi Śliwce (w trakcie 
uroczystej zbiórki) meldunek o objęciu obowiąz-
ków dowódcy BLMW. 

Samoloty i śmigłowce BLMW wzięły 
udział w czerwcowym ćwiczeniu „Baltops 18”. 
Załogi śmigłowców ZOP Mi-14PŁ ćwiczyły 

nej części Morza Śródziemnego. W październiku 
2017 roku i w styczniu 2018 roku przeprowa-
dzono rekonesanse bazy NATO Sigonella na 
Sycylii, położonej około 15 km na zachód od 
Katanii. Jednocześnie, sformowany kontyn-
gent przygotowywał się do ćwiczenia certyfiku-
jącego, przeprowadzonego przez Dowództwo 
Operacyjne RSZ w końcu stycznia 2018 roku. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda wydał – 31 stycznia 2018 roku – posta-
nowienie o użyciu polskiego kontyngentu 
wojskowego w operacji wojskowej Unii Euro-
pejskiej, w południowym rejonie środkowej 
części Morza Śródziemnego. Minister Obrony 
Narodowej Mariusz Błaszczak uroczyście po-
żegnał – 12 lutego 2018 roku – I zmianę PKW 
EU SOPHIA na lotnisku 44. Bazy Lotnictwa 
Morskiego w Siemirowicach. Pierwsza rotacja 
stuosobowego kontyngentu odbyła się w sierpniu 
i wrześniu 2018 roku. Zadania mandatowe 
kontyngent wykonuje z bazy Sigonella, samo-
lotem patrolowo-rozpoznawczym M28B 1R 
„Bryza” z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Jako 
pierwszą, do tego zadania, wytypowano „Bryzę” 
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epizody zwalczania okrętów podwodnych – 
samodzielnie i we współdziałaniu z siłami 
nawodnymi. Z kolei załogi śmigłowców 
W-3WARM przećwiczyły podejmowanie po-
szkodowanych z jednostek oraz zadania ewakua-
cji medycznej. Udział w ćwiczeniu zaakcentowały 
także załogi samolotów M-28B 1R, wykonu-
jąc zadania na korzyść sił okrętowych. 

W listopadzie, delegacje żołnierzy BLMW 
wzięły udział w uroczystych obchodach stule-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości 
oraz w obchodach 100. rocznicy utworzenia 

zadaniowe (w składach mieszanych lub naro-
dowych) ćwiczyły (według wcześniej przygo-
towanych scenariuszy i przyjętych procedur) 
epizody związane z zagrożeniami chemicznymi, 
radiologicznymi i biologicznymi. Przygoto-
wane przez specjalistów scenariusze uwzględ-
niały wachlarz współczesnych zagrożeń, 
występujących zarówno w czasie wojny jak 
i pokoju – wśród nich, na przykład: użycie 
broni masowego rażenia w celach terrorystycz-
nych (np. gazy bojowe przemieszczane za po-
mocą drona), niekontrolowane rozprzestrze-
nianie toksycznych środków przemysłowych 
oraz zagrożenie radiologiczne. W ćwiczeniu 
wzięły udział (statycznie) statki powietrzne 
z: 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 
(C-295M), 1. Skrzydła Lotnictwa Taktyczne-
go (Su-22) oraz 43. Bazy Lotnictwa Morskiego 
(Mi-2). Z ich wykorzystaniem przećwiczono, 
między innymi, procedury wydobycia pilotów, 
załóg, personelu oraz ładunków ze statków 
powietrznych w sytuacji wystąpienia skażeń 
oraz przedsięwzięcia związane z likwidacją 
skażeń. W ćwiczeniu wzięło udział ponad 
500 żołnierzy z 11 państw: Austrii, Belgii, 
Francji, Kanady, Niemiec, Szwecji, Turcji, 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Włoch i Polski. Zabezpieczenie techniczne 
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Manewry Lotnictwa Morskiego były realizo-
wane na poligonach morskich położonych od 
Kołobrzegu po Półwysep Helski i Zatokę 
Gdańską. Wszystkie śmigłowce biorące 
udział w ćwiczeniu (Mi-14PŁ, W-3WARM 
i SH-2G) operowały z lądowiska na Centralnym 
Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Zadania 
z macierzystego lotniska 44. Bazy Lotnictwa 
Morskiego w Siemirowicach wykonywały 
samoloty patrolowo-rozpoznawcze M28B 1R 
„Bryza”. Na CPSP działała także grupa spe-
cjalistów zgrupowania poligonowego z baz 

Parada morska i lotnicza podczas 
Święta Marynarki Wojennej w czerwcu 
2018 roku, widziana z lotu ptaka 

Marynarki Wojennej. Podczas największych 
ubiegłorocznych ćwiczeń SZ RP pod krypto-
nimem „Anakonda 18” załogi statków 
powietrznych Brygady Lotnictwa Marynarki 
Wojennej zrealizowały zaplanowane epizody 
lotnicze – na poligonach morskich, na północ 
od Półwyspu Helskiego, we współdziałaniu 
z siłami okrętowymi MW. W listopadowym 
ćwiczeniu wzięły udział załogi: śmigłowców 
poszukiwawczo-ratowniczych W-3WARM 
z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, śmigłowców 
ZOP Mi-14PŁ z Grupy Lotniczej 44. Bazy Lot-
nictwa Morskiego w Darłowie i samolotów 
patrolowo-rozpoznawczych M28B 1R „Bryza” 
z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach. 

Ćwiczenie „Anakonda 18” poprzedziło (prze-
prowadzone miesiąc wcześniej) największe 
ćwiczenie lotników morskich – „Kormoran 18”. 

i dowództwa BLMW (z niezbędnym sprzę-
tem), której zadaniem było zabezpieczenie 
operacji lotniczych i bieżąca obsługa statków 
powietrznych, biorących udział w ćwiczeniu. 
W trakcie wybranych epizodów ćwiczenia, 
załogi współpracowały z jednostkami 3. Flotylli 
Okrętów oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, 
które (w tym samym czasie) realizowały zada-
nia w ramach własnych ćwiczeń – pod krypto-
nimami „Ostrobok 18” i „Wargacz 18”. Mimo 
trudnych warunków atmosferycznych, zreali-
zowano większość zaplanowanych epizodów. 

Ważnym doświadczeniem było między-
narodowe ćwiczenie wojsk chemicznych sił 
powietrznych „Toxic Trip 18”, przeprowa-
dzone we wrześniu ubiegłego roku na terenie 
43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-
-Babich Dołach. W kolejnych dniach, zespoły 

kmdr ppor. Marcin Braszak
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

stanowiło ponad 67 pojazdów specjalistycznych, 
które dotarły na teren lotniska drogą kołową 
i lotniczą. Ponadto, w ćwiczeniu uczestniczyli 
obserwatorzy z: Australii, Hiszpanii, Holandii, 
Łotwy, Portugalii i Wielkiej Brytanii. 

Na koniec minionego roku, w grudniu, po-
żegnano odchodzącego na emeryturę wielo-
letniego szefa szkolenia Brygady Lotnictwa 
Marynarki Wojennej kmdr. por. pil. Romana 
Tańskiego. Jego obowiązki (na tym stanowisku) 
przejął, z początkiem stycznia tego roku, 
kmdr por. pil. Bartłomiej Lipiński. 

Lotnicy morscy codzienną, ofiarną służbą 
zapisują wciąż nowe karty chlubnej historii, 
strzegąc polskiego Bałtyku, wpływając na bez-
pieczeństwo żeglugi i ratując ludzkie życie.
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zać, jakie błędy zostały popełnione w trakcie 
afgańskiej misji. W nomenklaturze NATO, 
takie wypadki są nazywane „lessons learned”, 
czyli „odrobione lekcje”. Są to wnioski i do-
świadczenia zdobyte w trakcie konfliktu, które 
należy wykorzystać w przyszłości. Mono-
grafia rzetelnie przedstawia kulisy ostatniej 
wojny afgańskiej i udziału w niej żołnierzy 
Wojska Polskiego, będąc wartościową pozycją 
w domowej biblioteczce. Książka ukazała się 
nakładem wydawnictwa Bellona.

Katarzyna Kamińska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

Zgromadzonych w auli gości powitał 
dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej 
Tomasz Miegoń. Na oficjalnym „wo-

dowaniu” książki byli obecni: inspektor MW 
wiceadm. Jarosław Ziemiański, dowódca 
COM-DKM wiceadm. Krzysztof Jaworski, 
dowódca 3. FO kadm. Jarosław Jurkowlaniec 
oraz byli marynarze, pasjonaci militariów 
i historii polskiego oręża. 

w domowej biblioteczce. Książka ukazała się 

Dedykacja autora książki 
wiceadm. rez. dr. inż. Ryszarda 

Demczuka dla czasopisma „Bandera”
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Niezdobyty Afganistan

kowej. Admirał Ryszard Demczuk przybliża: 
geografię i historię Afganistanu, sytuację 
społeczno-polityczną oraz strukturę etniczną 
i podział administracyjny państwa. W książce 
zostaje poruszona historia konfliktów zbrojnych 
na terenie Afganistanu, jednak głównym tema-
tem publikacji jest interwencja koalicji NATO 
i Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeń-
stwa (NATO-ISAF), trwająca od 2001 roku. 

Afgańska operacja nie osiągnęła większości 
zaplanowanych celów. Władzę w państwie dzierżą 
klany, religijni fundamentaliści i watażkowie – 
trzymający pieczę nad produkcją i handlem 
opium. Kraj toczy „rak” korupcji i narkomanii, 
sporów etnicznych i rodowych. Prezydent Karzaj 
i jego świta są bezsilni. Ryzyko powrotu kali-
fatu do władzy jest realne – Afganistan, pod 
kontrolą Talibów, pozostaje bazą wypadową 

W auli głównej gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej 
odbyła się – 3 kwietnia – promocja książki „Mudżahedini, talibowie 
i opium”, autorstwa wiceadm. rez. dr. inż. Ryszarda Demczuka, 
dawnego zastępcy dowódcy grupy zadaniowej „Shafafiyat”. 

Obecnym na promocji admirałom, autor 
wręczył specjalne egzemplarze książki z dedy-
kacją. Podpisane wydanie otrzymał również 
gen. broni rez. dr. inż. Bogusław Samol, re-
cenzent książki. Podobnie jak autor, jest on 
weteranem wojny w Afganistanie – pełnił obo-
wiązki Zastępcy Szefa Sztabu Międzynarodo-
wych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa do spraw 
Zasobów.

Książka „Mudżahedini, talibowie i opium” 
jest jedyną pozycją na polskim rynku wydaw-
niczym, która w wielopłaszczyznowy sposób 
opisuje niekończący się konflikt w Azji Środ-

i szkoleniową ugrupowań terrorystycznych. 
Intensywne naloty i strategia prowadzenia 
nocnych rajdów przyniosły liczne straty wśród 
ludności cywilnej, wzmacniając wśród Afgań-
czyków negatywny obraz żołnierzy koalicji 
antyterrorystycznej oraz zmniejszając popar-
cie dla interwencji w Europie i Ameryce. 
Prezydent USA Barack Obama podjął decyzję 
o wycofaniu sił koalicji z Afganistanu – 
czy słusznie? Jak to się stało, że niecałe 
40 tysięcy górskich bojowników skutecznie 
stawiło opór dziesięciokrotnie liczniejszemu 
kontyngentowi wyszkolonych żołnierzy nowo-
czesnych armii? Czy poskromienie Afganistanu 
jest możliwe? 

Na te pytania stara się odpowiedzieć 
wiceadm. rez. dr inż. Ryszard Demczuk. Autor 
poddaje analizie dostępną wiedzę, by wska-
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Personel MDLot przeżył poważny 
wstrząs w listopadzie 1936 roku. 
Wówczas to, w trybie alarmowym, 
wystartowały na ćwiczenia – we 

współpracy z okrętami floty – I i II Eskadra
Liniowa (łącznie trzy R-VIII bis/ter/hydro 
oraz sześć R-XIII ter/G/hydro). 

Kolejne wypadki
W czasie ćwiczeń gwałtownie zmienił się 

kierunek wiatru i R-VIII oraz R-XIII zostały 
zmuszone do wodowania na burzliwym 
Bałtyku. Fale zatopiły dwa R-XIII, a ich 
załogi zostały uratowane przez niemieckie 
kutry rybackie z Piławy. Trzy R-XIII zostały 
ciężko uszkodzone. Do Pucka wrócił tylko piloto-
wany przez mata pil. Edmunda Piotrzkowskiego 
R-XIII ter/G/hydro (nr 714). Cięższe R-VIII 
przyholowały do Pucka okręty MW.

Podczas manewrów lotniczo-morskich – 
wspominał kmdr Józef Rudzki – otrzymaliśmy 
zadanie odszukać i podać pozycję naszych 

chając samoloty daleko w morze. Musieliśmy 
wodować – z braku paliwa – na wzburzonym 
morzu, około 30 mil morskich od Helu. Już 
zmierzchało, gdy uderzenie fali połamało za-
strzały pływaków, które (na szczęście dla nas) 
podeszły pod skrzydła. Dzięki temu R-XIII 
utrzymywał się na powierzchni wody. Staliśmy 
w kabinie, zanurzeni po pas w wodzie. Po kilku 
minutach zobaczyliśmy wodujący w oddali 
drugi R-XIII. Nakazałem obserwatorowi wy-
strzelić czerwone rakiety. Niestety, pomoc 
nie nadeszła. O świcie zauważyliśmy dwa 
kutry rybackie płynące w naszym kierunku. 

We wrześniu 1936 roku, w Morskim Dywizjonie Lotniczym znajdowały się następujące statki 
powietrzne: Lublin R-XX (prototyp), Lublin R-VIII bis/hydro, 2 Lubliny R-VIII ter/hydro, 17 Lublinów 
R-XIII bis/ter/G/hydro, 2 Schrecki FBA-17HE2, 3 Bartle BM-300, a w pińskiej Rzecznej Eskadrze 
Lotniczej – 5 Schrecków FBA-17HMT2 i Lublin R-XIII G/hydro. W jednostce służyło wówczas 
32 oficerów oraz 311 podoficerów i szeregowych służby czynnej.

Lotnictwo morskie w latach 1933-1939

Morskie skrzydła Rzeczpospolitej

okrętów, które występowały w roli okrętów 
przeciwnika. Komunikaty meteorologiczne 
tego dnia nie zapowiadały złej pogody. 
Wystartowaliśmy około godziny 14.00, 
w trzech grupach patrolowych. W pierwszym 
patrolu leciały dwa Lubliny R-XIII, w drugim 
pojedynczy Lublin R-XIII, zaś w trzecim – 
Lublin R-VIII. Leciałem wówczas R-XIII 
z por. mar. obs. Eligiuszem Ceceniowskim, 
a towarzyszył nam R-XIII (sterowany przez 
bosmana pil. Ostrowskiego z por. mar. obs. 
Juszczakiewiczem). W czasie patrolu wiatr 
gwałtownie zmienił kierunek na zachodni, spy-

CZĘŚĆ 7

1. Prototypowy RWD-17W;

2. Lublin R-XIII G/hydro 
z wymontowanym silnikiem 

gwiazdowym przez mechaników MDLot
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Wystrzeliliśmy ostatnią rakietę. Rybacy zauwa-
żyli nas. Okazało się, że były to niemieckie kutry 
z Piławy. Rzucili nam liny. Obwiązaliśmy 
silnik samolotu, po czym przeszliśmy po linie 
na pokład kutra. Odetchnęliśmy z ulgą i daliśmy 
znać o drugim wodnosamolocie, którego 
załoga wkrótce znalazła się na pokładzie. 
Niestety, ich R-XIII zatonął. W samolocie 
mieliśmy tzw. żelazną porcję, a że byliśmy 
mokrzy, zziębnięci i głodni, sięgnęliśmy po 
nią. Była to puszka z sucharami oraz butelka 
francuskiego koniaku. Po kilku godzinach holo-
wania, rybacy zakomunikowali nam, że nie 
dopłyniemy do portu, gdyż kończy się paliwo. 
Cóż było robić. Poprosiłem o nóż i przeciąłem 
linę łączącą kuter rybacki z samolotem. W Piła-
wie zajęła się nami policja. Spisano protokół. 
Przybył polski konsul Jeleński i odjechaliśmy 
do Królewca. Trzy dni przesiedzieliśmy inter-
nowani w hotelu. Kurier dyplomatyczny prze-
wiózł nas do Pucka. W dywizjonie złożyliśmy 
meldunek o całym wydarzeniu. Napisaliśmy 
także o naruszeniu żelaznej porcji. Okazało 
się, że (według przepisów) mogliśmy naruszyć 
ją dopiero po 24 godzinach. Ponieważ uczyni-
liśmy to znacznie wcześniej, płatnik z kwater-
mistrzostwa przypisał nam jej koszt do zwrotu. 
Wyszła z tego niezła heca i „biedny” płatnik 
długi czas był obiektem kpin lotników. 

Jednostka przeżyła też aferę szpiegowską. 
W 1932 roku polski wywiad wykrył, że 
mł. mjstr. wojsk. Jan Kropidłowski przekazy-
wał Niemcom informacje i fotografie z MDLot. 
Aresztowano go i (wyrokiem Sądu Admiral-
skiego) skazano na karę śmierci. Wyrok 
został wykonany. 

Problemy 
ze sprzętem latającym
W 1932 roku przy dywizjonie utworzono 

Ośrodek Przysposobienia Wojskowego Lot-
niczego, który znajdował się na lotnisku 
komunikacyjnym w Rumi. Dowódcą ośrodka 
został por. mar. pil. obs. Stefan Kryński. Do 
szkolenia używano: Bartli BM-300, R-XIII 
bis/hydro na kołach i jednego R-XIV (nr 54-5). 
Wykorzystywano także samoloty Akademic-
kiego Aeroklubu Gdańskiego (od 1933 roku 
przemianowanego na Aeroklub Gdański) –
Hanrioty H-28 i RWD-8. Od 1935 roku do 
Rumi kierowano – formowany rokrocznie w sezo-
nie letnim – Pluton Samolotów Towarzyszących. 
W 1936 roku dowódcą plutonu został por. mar. 
pil. obs. Henryk Kołodziejek, a w 1938 roku – 
kpt. mar. obs. Eustachy Szczepaniuk. 

W lecie 1936 roku, w Pucku zorganizowano 
kurs pilotażu podstawowego na wodno-
szybowcu MT-1, który przeprowadził mjr. instr. 
pil. szyb. Mieczysław Szczudłowski (na MT-1 
przeszkolił por. mar. pil. A. Stempkowskiego 
oraz por. mar. pil. J. Rudzkiego. 

MDLot dysponował także (unikatowym 
w jednostkach lotniczych) symulatorem do 

kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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-bombowych RWD-22 i szkolne amfibie 
Nikol A-2. Zakładano, że w 1942 roku lot-
nictwo morskie będzie dysponowało 52 wodno-
samolotami różnych klas i przeznaczenia. Dla 
CANT-ów zamierzano zbudować specjalne 
motorówki i krypy paliwowo-torpedowe. 
Przystąpiono do rozbudowy bazy MDLot 
i budowy nowoczesnej bazy lotniczej „Hel”, 
nieopodal portu wojennego w Helu. 

Wiosną 1939 roku trwała wytężona praca 
szkoleniowa. Podstawowym sprzętem latającym 
były wodnosamoloty typu R-VIII i R-XIII, 
pochodzące z dostaw w latach 1932-1935. Były 
to cakiem dobre samoloty szkolne i patrolowo-
-rozpoznawcze, lecz o niewielkich walorach 

bojowych. W porównaniu z niemieckimi 
wodnosamolotami typu Heinkel He-59 i He-60, 
nasze „Ery” były wolniejsze, nieopancerzone 
i słabiej uzbrojone. Co prawda, jednostka 
otrzymała (wiosną 1939 roku) RWD-17W 
i Nikol A-2, ale były to wodnosamoloty szkolne, 
nienadające się do działań bojowych. Oczeki-
wano na nowoczesne CANT Z-506B „Airone”, 
ale strona włoska opóźniała ich dostawę.

Od marca 1939 roku, wraz ze wzrastającym 
napięciem w stosunkach polsko-niemieckich, 
personel MDLot trzymano w stałym pogoto-
wiu bojowym. W tamtym okresie kmdr. por. pil. 
Edward Szystowski otrzymał rozkaz wyszko-
lenia rekrutów, gdyż Kadra Floty (szkoląca 
ich dotąd) nie była w stanie tego zrobić. Dowód-
cą kompanii rekruckiej został kpt. mar. obs. 
Eustachy Szczepaniuk, któremu do pomocy 
przydzielono trzech młodych podporucz-
ników z Floty. Kompania liczyła 150 maryna-
rzy, a jej szkolenie odbywało się na terenie 
bazy MDLot. Normalny tok szkolenia zakoń-
czono po sześciu tygodniach, po czym rekru-
tów zaprzysiężono i rozesłano na kursy 
specjalistyczne – część do Centrum Wyszko-

Wymiana silnika gwiazdowego 
Wright „Whirlwind J5” 

w Lublinie R-XIII G/hydro

lotów bez widoczności – tzw. Link Trainerem. 
Instruktorami byli por. mar. pil. J. Rudzki 
i kpt. mar. pil. Roman Borowiec.

W końcu lat 30. głównym problemem 
MDLot okazał się (ponownie) brak nowoczes-
nych wodnosamolotów. W latach 1935-1939 
Kierownictwo MW rozpatrywało propozycje 
firm lotniczych z: Francji, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Holandii, Norwegii, Szwecji, Włoch 
i Stanów Zjednoczonych. Z szerokiej gamy 
ofert wybrano włoską wytwórnię CANTIERI 
RIUNITI DELL ADRIATICO (CRDA) 
w Monfalcone koło Triestu. Umowa dotyczyła 
dostawy sześciu wodnopłatowców torpedowo-
-bombowych CANT Z-506B „Airone” (czapla). 
Dwa pierwsze CANT-y miały dotrzeć do Pucka 
26 czerwca 1939 roku, kolejne dwa między 
2 a 11 lipca, a ostatnia partia – 26 lipca. 
KMW rozpatrywało też (w maju 1939 roku) 
możliwość zakupu dalszych 12 CANT-ów. 
Z krajowych wytwórni lotniczych spodziewano 
się otrzymać: sześć szkolnych RWD-17W (jeden 
już testowano w Pucku), cztery obserwacyjno-
-rozpoznawcze LWS-3H „Mewa” (plus 
12 w okresie późniejszym), 12 torpedowo-

lenia Specjalistów Floty w Gdyni-Oksywiu, 
a inna część trafiła do Eskadry Szkolnej 
MDLot. Nadzór nad doszkalającymi się 
w lotach oficerami z trzeciego Kursu Oficerów 
Obserwatorów Lotnictwa Morskiego objął 
wówczas kpt. mar. obs. E. Szczepaniuk.

Głównym zadaniem Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego w Pucku – w owym czasie – było 
prowadzenie dalekiego rozpoznania na szlakach 
wodnych Bałtyku. Loty patrolowe – zapocząt-
kowane w marcu 1939 roku – trwały do ostat-
niego dnia sierpnia 1939 roku. W ich trakcie 
lotnicy morscy mieli za zadanie liczyć, foto-
grafować i identyfikować wszystkie statki 
transportowe i pasażerskie, a także konwoje –  
zmierzające z portów niemieckich do Prus 
Wschodnich i Gdańska.
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Kiedy – w 1586 roku – Holendrzy 
podnieśli sztandar rewolty prze-
ciwko Filipowi II, królowi Hisz-
panii, nikt nie słyszał o istnieniu 

floty Niderlandów. Kilkadziesiąt lat później 
panowała ona niepodzielnie na morzach i oce-
anach. Kompanie – Wschodnioindyjska oraz 
Zachodnioindyjska – zakładały faktorie na całym 
świecie. Doskonale radziły sobie z Portugal-
czykami i Hiszpanami. Opanowały, między 
innymi, Afrykę Południową, Indie Wschod-
nie, Indochiny i połowę Brazylii – w czym 
miał swój udział nasz rodak, adm. Krzysztof 
Arciszewski. Nazwy geograficzne, takie jak: 
Nowa Zelandia, Tasmania, Morze Barentsa, 
czy nawet nowojorski Brooklyn pochodzą 
od imion holenderskich odkrywców i z ich 
ojczystego kraju. W 1626 roku Peter Minuit 
nabył Manhattan za równowartość kilkudzie-
sięciu współczesnych dolarów amerykań-
skich, dokonując jednej z najwspanialszych 
transakcji w dziejach handlu. W kubańskim 
porcie Matanzas Piet Heyn zdobył hiszpańską 
„srebrną flotę”, a licząca 42 okręty Królewska 

Holenderska Marynarka Wojenna (Koninklijke 
Marine) odblokowała Gdańsk (podczas tak 
zwanej II wojny północnej) – centrum eks-
portu polskiego zboża.

Anglicy nie ustąpili, chociaż w trakcie 
czterech siedemnastowiecznych wojen flota 

holenderska (pod dowództwem znakomitych 
admirałów: de Ruytera, Trompa i de Witha) 
dała się poważnie we znaki przyszłej „królowej 
mórz” (raz nawet wpływając w górę Tamizy 
i powodując panikę w Londynie). Ostatecznie, 
to nizinne państwo przegrało z koalicjami 
wrogów na lądzie, jednak nie utraciło swojego 
charakteru – otwartego na handel i morze. Do 
dziś Holendrzy doskonale wykorzystują swoje 
położenie geograficzne i talenty morskie.

Holandia, a właściwie Królestwo Niderlandów, to niewielkie (15,2 mln mieszkańców) państwo 
położone nad Morzem Północnym. W średniowieczu Niderlandy składały się z wielu drobnych księstw 
i hrabstw. Jedno z nich – hrabstwo Holandii – przodowało w północnej części kraju, dlatego w polskiej 
tradycji tak nazywano państwo u ujścia Renu. Zawsze żyło ono z morza. Jego mieszkańcy poszli dalej niż 
natura, w ciągu wieków wydzierając z niego rozległe obszary zdatne do zamieszkania i uprawiania – 
budując tamy, wały i śluzy. Niegdyś na ich straży stały galeony, następnie okręty liniowe i krążowniki, 
a od połowy ubiegłego wieku – coraz nowocześniejsze fregaty rakietowe i okręty podwodne.

Podstawą ZOP zmodernizowanych, 
wielozadaniowych fregat typu Karel 
Doorman są śmigłowce NHI NH-90

CZĘŚĆ 1

Koninklijke Marine
w szyku najlepszych flot świata 
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dacji zagrożeń asymetrycznych (w tym walki 
z terroryzmem i piractwem). 

W skład Koninklijke Marine wchodzi także 
Lotnictwo Morskie (Marine-Luchtvaart-
dienst), które jest zorganizowane w pięć 
dywizjonów. W ich wyposażeniu jest łącznie 
18 śmigłowców ZOP i SAR (10 nowoczesnych 
NHI NH-90 NFH w wersji ZOP – dwa kolejne 
są zamówione – i 8 Eurocopter AS 532U2 
Cougar Mk-2, które wkrótce zostaną zastąpione 
8 maszynami NHI NH-90 w wersji SAR) oraz 
pewna liczba samolotów rozpoznawczych 
i bezpilotowych statków powietrznych. 
Wkrótce flota powietrzna powiększy się o trzy 

B A N D E R A

Brama Europy
Żeby zrozumieć filozofię gospodarczego 

rozwoju Niderlandów (w perspektywie czasu 
i przestrzeni), wystarczy spojrzeć na mapę 
Europy. Ten najniżej położony kraj naszego 
kontynentu zajmuje strategiczną pozycję – jest 
bramą Europy. Rozpad Układu Warszawskiego 
i koniec tzw. „zimnej wojny”, znacznie popra-
wił bezpieczeństwo Holandii. Obecnie nie od-
czuwa ona – tak jak i pozostali sojusznicy 
z NATO – zagrożenia ze strony innych 
państw, natomiast niebezpieczeństwem dla jej 
interesów są konflikty lokalne i zagrożenia 
asymetryczne (nawet w odległych regionach), 

sytuacji kryzysowej w dowolnym rejonie świata. 
Dla holenderskich sił morskich oznacza to 
wydzielenie do takiej akcji: fregat rakieto-
wych, okrętów podwodnych, zespołów nisz-
czycieli min, samolotów lotnictwa morskiego, 
piechoty morskiej oraz licznych zespołów 
wsparcia logistycznego. Co więcej, wiąże się 
to z koniecznością wprowadzania nowej taktyki 
morskiej i techniki wojskowej. Jednak, pod-
stawowym jej zadaniem pozostaje współpraca 
w ramach flot paktu północnoatlantyckiego. 

Koninklijke Marine jest częścią holender-
skich sił zbrojnych. Jej dowództwo znajduje 
się w Hadze. Podlegają mu cztery dowództwa: 

Zmodernizowana fregata rakietowa 
typu Karel Doorman – HNLMS „Van 

Speijk”(F-828) w 2019 roku

które mają wpływ na gospodarkę światową. 
Ponadto, wzrost siły militarnej Chin w ostat-
nich latach oraz – ponownie – Rosji, spowo-
dował chęć poszerzenia narodowej doktryny 
obronnej o tarczę antyrakietową. Koninklijke 
Marine wyraźnie prze w kierunku dołączenia 
do natowskiego programu BMD (ang. Ballistic 
Missile Defence), a mają to ułatwić najnowsze 
fregaty rakietowe typu De Zeven Provinciën.

Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, pod-
stawowym obszarem działalności operacyjnej 
floty był Atlantyk – obecnie, są to regiony po-
łożone nieco bliżej lądu. Holandia zobowiązała 
się, że jej siły zbrojne będą zdolne do 
prowadzenia czterech operacji siłami batalionu 
(w ramach działań pokojowych, prowadzonych 
pod egidą ONZ lub NATO), w celu zażegnania 

Operacyjne Floty, Stałego Zespołu Różnorod-
nych Sił Uderzeniowych, Korpusu Piechoty 
Morskiej oraz Obszaru Antyli Holenderskich.

Królewski Korpus Piechoty Morskiej 
(Korps Mariniers) powstał w 1665 roku, z ini-
cjatywy admirałów Michiela de Ruytera i Witta 
de Witha. Mottem korpusu jest „Qua patet orbis”, 
czyli tak „daleko jak świat się rozciąga”. 
Wchodzi w skład Sił Natychmiastowego 
Reagowania NATO i liczy 3500 żołnierzy. 
Wspiera operacje pokojowe i (na zlecenie mi-
nistra sprawiedliwości) podejmuje się akcji  
zwalczania przemytu narkotyków oraz likwi-

eskadry wielozadaniowych myśliwców F-35A 
Lighting II (dwie pierwsze maszyny są już 
testowane w Holandii).

Stan osobowy sił morskich wynosi około 
10500 marynarzy i żołnierzy (w tym 3500  
piechoty morskiej) oraz 850 osób w tak zwanej 
aktywnej rezerwie. Główną bazą morską jest 
Den Helder, gdzie stacjonują niemal wszyst-
kie jednostki Metropolii. Siły zamorskie 
operują z bazy morskiej Parera na wyspie 
Curacao, na Antylach Holenderskich. 

Flota króla Wilhelma
Podstawową siłą bojową Koninklijke 

Marine są dwa stałe zgrupowania różnorod-
nych sił uderzeniowych (ZRSU) z zespołami 
desantowymi i siłami trałowo-minowymi. 
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Wobec tak dużych potrzeb, nie dziwi, że 
siły morskie tego niewielkiego kraju 
posiadają w swoim składzie: 6 nowoczesnych 
fregat rakietowych, 4 duże jednostki patrolowe 
(niemal 4000-tonowe), 4 okręty podwodne 
typu Walrus, 6 niszczycieli min typu Alkmaar, 
2 duże okręty zaopatrzeniowe – „Rotterdam” 
i „Johan de Witt” (po 13000-17000 ts) oraz 
olbrzymi śmigłowcowiec desantowy-okręt 
wsparcia logistycznego (o wyporności ponad 

eksploatowane przez te państwa najstarsze 
okręty tych klas. Chodzi tu o fregaty typu M 
(typu Karel Doorman), służące (po dwie) pod 
banderą Belgii i Holandii oraz niszczyciele 
min typu Alkmaar/Tripartite – po sześć 
w każdej z tych flot. 

Holenderski okręt podwodny 
typu Walrus – NHLMS „Walrus” (S802), 

w konfiguracji z 2018 roku

Zmodernizowana fregata BNS „Leopold I” 
F930 (dawna HNLMS „Karel Doorman”) 
i niemiecka korweta typu 130 
„Ludwigshafen” (F264), podczas 
wspólnych ćwiczeń w ramach SNMG-1

1. Holenderskie okręty podwodne 
bardzo rzadko można zaobserwować na 

powierzchni – są uznawane za jedne 
z najlepszych nienuklearnych jednostek 

tej klasy na świecie;

2. Idący na powierzchni 
HNLMS „Walrus” – w towarzystwie 

jednostki wsparcia okrętów 
podwodnych HNLMS „Mercuur” 

i niszczyciela min HNLMS „Schiedam” 

Każde z nich składa się z: nowoczesnych 
fregat rakietowych typu De Zeven Provinciën 
(okręty OPL), wielozadaniowych fregat rakie-
towych typu Karel Doorman, dużych jednostek 
patrolowych (tzw. offshore patrol vessels) 
typu Holland, dużej jednostki zaopatrzenia, 
okrętów podwodnych typu Walrus oraz 
śmigłowców i samolotów lotnictwa morskiego. 
Ta armada może być wzmocniona zespołem 
desantowym z siłami trałowo-minowymi. Jej 
skład może być modyfikowany, w zależności 
od zadań. W czasie pokoju zgrupowanie
tworzy dywizjon okrętów i prowadzi stałą 
działalność operacyjną na morzu. 

28000 ts). Co więcej, stan floty może się 
wkrótce znacznie powiększyć. Ministrowie 
obrony Belgii i Holandii podpisali w Brukseli 
porozumienie, o wspólnym zakupie czterech 
nowych fregat oraz dwunastu niszczycieli min 
dla sił morskich tych państw. Jednostki te 
mają zastąpić (w stosunku 1 : 1) dotychczas 

służby na pokładzie uniwersalnego okrętu 
logistycznego „Karel Doorman” (nie mylić 
z fregatami rakietowymi typu Karel Doorman) 
pododdział medyczny oraz śmigłowiec z załogą, 
natomiast Holandia będzie wspierać żołnierzy 
belgijskiej Brygady Lekkiej w zakresie szkolenia 
z działań desantowych.

Uniwersalne fregaty
W latach 1975-1983 Koninklijke Marine 

przeszła gruntowne zmiany organizacyjne, 
które wiązały się – między innymi – z wciela-
niem do służby nowych fregat typu Kortenaer 
i Jacob van Heemskerck. Po zakończonej 
restrukturyzacji, w składzie sił morskich po-
zostawały jeszcze stare fregaty typu Van Speijk 
(które oddano do służby jeszcze pod koniec 
lat 60. ubiegłego wieku) i korwety typu Wolf. 

Współpraca w tym zakresie ma zaowocować 
znacznym zmniejszeniem kosztów budowy  
i późniejszej eksploatacji. Według deklaracji, 
pierwsze jednostki nowego pokolenia mają 
zacząć wchodzić do służby w połowie przy-
szłej dekady. Podpisana umowa zawiera rów-
nież zapisy, w myśl których Belgia skieruje do 
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Ostatecznie, jednostki typu Van Speijk sprze-
dano (w drugiej połowie lat 80.) do Indonezji. 
Kiedy ich wycofywanie z eksploatacji było we 
wczesnym stadium planowania, holenderska 
admiralicja już myślała nad nowymi okrętami, 
które miały je zastąpić (w tym również stare 
korwety typu Wolf). W ten sposób powstały 
fregaty rakietowe typu Karel Doorman, znane 
również jako typ M. Zgodnie z założeniami, 
miały być fregatami wielozadaniowymi, 
zdolnymi do wykonywania różnorodnych 
misji. Ich eksploatacja miała być na tyle tania, 
by w okresie pokoju mogły spełniać rolę jed-
nostek patrolowych.

Zamówienie na pierwsze cztery okręty 
zostało złożone w stoczni Koninklijke Maat-
schappij De Shelde we Flushing w 1984 roku, 
na 3 lata przed planowanym rozpoczęciem 
programu ich budowy (sic!). Wcześniejsze za-
mówienie tych jednostek miało pomóc holen-
derskiemu przemysłowi stoczniowemu, który 
(w tamtym czasie) miał poważne problemy 
ekonomiczne. Możliwość skonstruowania 
oraz budowy fregat typu Karel Doorman po-
zwoliła na utrzymanie miejsc pracy w stoczni. 
Łącznie, holenderska MW zakontraktowała 
wybudowanie ośmiu jednostek, z których 
w służbie Koninklijke Marine do dnia dzisiej-
szego pozostały dwie (pozostałe sprzedano 
parami – w latach 2004-2006 – Belgii, Portu-
galii i Chile).

Gładkopokładowy kadłub okrętu ma dłu-
gość całkowitą 122,3 m (w wyniku później-
szej modernizacji, nieznacznie wydłużono 
pokład śmigłowcowy na rufie) i szerokość 
maksymalną 14,4 m. Wyporność standardowa 
jednostek wynosi 2800 t, a bojowa ok. 3320 t. 
Co prawda, konstrukcji fregat nie podporząd-
kowano całkowicie zagadnieniu obniżenia 
skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyj-
nego (SPO), jednak posiadają one pewne jego 
elementy. Ponadto, wyposażono je w kom-
pleksowy system obrony przeciwatomowej, 
przeciwbiologicznej i przeciwchemicznej. Za-
łoga składa się ze 154 osób (w tym 16 oficerów), 
przy czym jednostki mają dość miejsca, by 
swobodnie zaokrętować 163 marynarzy.

Napęd zaprojektowano w systemie CODOG 
(combined diesel or gas turbine). Do uzyski-
wania prędkości maksymalnej wykorzysty-
wane są brytyjskie turbiny gazowe Spey 
SM1C, które dostarczyła firma Rolls-Royce. 

Łącznie, obie turbiny wytwarzają moc 
nominalną 35984 kW (48256 SHP), co pozwala 
uzyskać prędkość maksymalną ok. 30 węzłów. 
Podczas marszu z prędkością ekonomiczną 
(18-21 węzłów), fregaty wykorzystują dwa sil-
niki wysokoprężne o zapłonie samoczynnym 
12SWD280 V-12 firmy Stork-Wärtsilä, o łącz-
nej mocy nominalnej 7300 kW (9790 SHP). 
Moc generowana przez silniki i turbiny jest 
przekazywana – za pośrednictwem dwu-
stopniowych przekładni redukcyjnych – na 
2 linie wałów, zwieńczone pięciołopatowymi 
śrubami o zmiennym skoku. Prąd przemienny 
wytwarzają 4 główne zespoły turboagregatów 
o mocy 650 kW każdy (awaryjny zespół prądo-
twórczy generuje 120 kW mocy). Zasięg operacyj-
ny fregat wynosi ponad 5000 mil morskich 

(przy prędkości ekonomicznej), a autono-
miczność – 30 dób.

Fregaty rakietowe typu Karel Doorman są 
przyzwoicie uzbrojone i bardzo dobrze wy-
posażone w systemy radioelektroniczne oraz 
hydroakustyczne. Trzon uzbrojenia ofensyw-
nego tworzą dwie czteroprowadnicowe wyrzut-
nie Mk-141 Mod. 1 do rakiet przeciwokrętowych 
RGM-84C „Harpoon”, natomiast obronę 
przeciwlotniczą (na bliskim i bezpośrednim 
dystansie) zapewnia: 16 jednoprowadnicowych, 
pionowych wyrzutni Mk 48 do rakiet plot. 
Raytheon/Hughes „Sea Sparrow”; uniwersal-
na armata morska kal. 76,2 mm L/62 OTO 
Melara Compact; zestaw CIWS kal. 30 mm 
Thales „Goalkeeper” i dwie armaty kal. 20 mm 
Oerlikon (po modernizacji wymienione na 
dwa wielkokalibrowe karabiny maszynowe 
kal. 12,7 mm Browning MG2HB i dwa kara-
biny maszynowe kal. 7,62 mm FN MAG). Do 
walki z okrętami podwodnymi jednostki dys-
ponują śmigłowcem pokładowym (uzbrojo-
nym w torpedy akustyczne) GKN Westland 
Lynx SH-14D (po modernizacji jest to NHI 
NH-90) oraz dwiema dwururowymi wyrzut-
niami torped kal. 324 mm Mk 32 Mod 9.

Podstawę systemów obserwacji technicznej 
zmodernizowanych fregat stanowi wielofunk-
cyjny radar ze ścianowymi antenami stałego, 
aktywnego skanowania fazowego Thales Sea-
Watcher 100. Uzupełnieniem tej stacji jest 
trójwspółrzędny radar obserwacji powietrznej 
i nawodnej Thales SMART-S Mk 1 3D oraz 
dwuwspółrzędny radar obserwacji powietrz-
nej i nawodnej dalekiego zasięgu Thales 
LW08 2D. Bezpośrednim wsparciem syste-
mów kierowania ogniem są dwie stacje stałego 
podświetlania obiektów Thales STIR oraz 
głowica elektrooptyczna z systemem czołowej 
obserwacji w podczerwieni (FLIR). Za walkę 
radioelektroniczną (WRE) odpowiada system 
Thales ARGOSystems APECS II z aktyw-
nymi środkami zakłóceń, w tym obrony 
bezpośredniej, w postaci 2 sześciorurowych 
moździerzy do celów pozornych Mk 36 
SRBOC. Jednostki dysponują rozbudowanym 
systemem NTDS (Link-11 i Link-16) oraz łącz-
ności i komunikacji satelitarnej (SATCOM, IN-
MARSAT). Uzupełnieniem sensorów okręto-
wych są dwa radary nawigacyjne – Thales 
Scout Mk 2 i Kelvin/Hughes 1007.

Co prawda, okręty zaprojektowano jako 
jednostki uniwersalne, ale ich nadrzędnym 
zadaniem jest zwalczanie okrętów podwod-
nych. Obecnie, dysponują one: podkilową 
stacją hydroakustyczną średnich częstotliwości 
Thales PHS-36 oraz holowaną, pasywną 
stacją hydroakustyczną bardzo niskich często-
tliwości Thales DSBV 61 „Anaconda” lub 
najnowszą, wielofunkcyjną stacją hydro-
akustyczną niskich częstotliwości (LFAS).

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl

Fregaty typu Karel Doorman dysponują 
sporym lądowiskiem dla śmigłowców 

ZOP. Hangar mieści maszynę Westland 
Lynx lub – po przebudowie – NHI NH-90
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czynienia z dwoma nowoczesnymi pancer-
nikami, prawdopodobnie przerwałby całą 
operację. W starciu z takim przeciwnikiem nie 
miał bowiem żadnych szans na zwycięstwo. 
Pod swoją komendą miał tylko jeden stary 
pancernik, na dodatek będący okrętem linio-
wym tylko z nazwy. „Kirishima” była bowiem 
budowana jako krążownik liniowy i nie tylko 
jej opancerzenie, ale praktycznie cała konstruk-
cja była podporządkowana tej klasie jednostek. 
Przebudowa okrętu (w latach 30. ubiegłego 
wieku) nie zwiększyła w znaczącym stopniu 
jego zdolności defensywnych, a późniejsze 
przeklasyfikowanie na pancernik (jap. Senkan), 
miało na celu jedynie ujednolicenie klasyfikacji 
(termin „krążownik liniowy” już wówczas 
praktycznie nie istniał, gdyż po I wojnie świato-
wej zaprzestano budowy tych niedostatecznie 
chronionych okrętów). 

Podczas bitwy, wiceadm. Kondō przez długi 
czas był przeświadczony, że ma do czynienia – 
co najwyżej – z krążownikami ciężkimi. Kiedy 
tylko „Kirishima” zaczęła być rozbijana na 
drobne kawałki, zupełnie stracił rozeznanie 
w sytuacji – mając wówczas przeświadczenie, że 
walczy z czterema (co najmniej) pancernikami. 
Doskonale odzwierciedlał to raport z bitwy, 
gdzie japoński dowódca zatopił dwa krążow-
niki ciężkie, dwa niszczyciele i ciężko uszko-

dził (torpedami) pancernik typu North Caro-
lina oraz typu New Mexico (w Japonii błędnie 
klasyfikowane jako typ Idaho). Rzeczywistość 
była zupełnie inna i (w konsekwencji) Nobutake 
Kondō dowodził 2. Flotą tylko do 9 sierpnia 
1943 roku, kiedy to objął stanowisko doradcy 
w Ministerstwie Marynarki. Od 1 grudnia 
1943 roku był szefem sztabu Floty Obszaru 
Chin, po czym (od 15 maja 1945 roku) ponow-
nie doradcą. Po kapitulacji Japonii, 5 września 
1945 roku został zwolniony z wojska. 

Paradoksalnie, jeszcze gorzej los doświad-
czył zwycięzcę nocnego starcia pancerników – 
kadm. W. A. Lee. Co prawda, został doceniony 
przez przełożonych i uhonorowany bardzo 
wysokim odznaczeniem „Navy Cross” oraz 
awansowany na stopień wiceadmirała, 
jednak nie dane mu było nacieszyć się swoim 
tryumfem zbyt długo. Nadal dowodząc pan-
cernikami, 25 sierpnia 1945 roku zmarł nagle 
na atak serca – na pokładzie okrętu liniowego 
USS „Wyoming” (BB-32).

Sławomir J. Lipiecki
irbis@warships.com.pl
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Co jednak najważniejsze, dzięki swojemu 
zdecydowaniu i prawidłowej ocenie sytuacji, 
amerykański admirał uniemożliwił Japoń-
czykom zbombardowanie lotniska Henderson 
Field, a następnie wsparcie własnych trans-
portowców z siłami desantu. Przybyłe z opóź-
nieniem i pozbawione osłony sił ciężkich 
transportowce Tanaki, o świcie stały się łatwym 
łupem dla amerykańskich samolotów i okrę-
tów. Niemożność wzmocnienia garnizonu na 
wyspie przekreśliła szansę na odbicie lotniska 
(zajmowanego przez Amerykanów) i – praktycz-
nie – zatrzymała japońską ofensywę. W praktyce, 
stanowiło to preludium do ostatecznej klęski 
Cesarstwa Japonii w krwawej kampanii, pro-
wadzonej na Wyspach Salomona. 

Z drugiej strony, nie należy źle oceniać 
działań wiceadm. N. Kondō. Mimo braku stacji 
radarowych, prawidłowo ocenił sytuację i – 
dzięki podzieleniu swojego zespołu – uzyskał 
nad Amerykanami przewagę w postaci 
zaskoczenia. Problemem okazał się brak 
szczegółowych informacji o nieprzyjacielu. 
Gdyby japoński admirał wiedział, że ma do 

Wkrótce udało się ustanowić łączność z nisz-
czycielami USS „Gwin” i USS „Benham”, 
które podążały w kierunku bazy Espiritu Santo. 
Jednak dopiero przed południem (o godz. 10.51) 
na horyzoncie ukazała się potężna sylwetka 
pancernika USS „South Dakota”. Jego do-
wódca kmdr Thomas L. Gatch zasygnalizo-
wał awarię okrętowych systemów łączności. 
Z zewnątrz nie było widać żadnych uszkodzeń 
pancernika, jednak okazało się, że z kilku 
zbiorników systemu przeciwtorpedowego 
wycieka paliwo (które później spowodowało 
problemy w wyparownikach okrętu flago-
wego). Na dodatek, późnym popołudniem 
pogoda znacznie się pogorszyła i na 
wzburzonym morzu ciężko uszkodzony 
USS „Benham” zaczął przejawiać oznaki 
rychłego przełamania się na pół. W związku 
z tym, USS „Gwin” zdjął z niego załogę i kil-
koma salwami posłał na dno.

Po stronie japońskiej odejście z akwenu 
wyglądało zdecydowanie bardziej dramatycz-
nie. Pomijając wszechobecne poczucie klęski, 
z powodu niezrealizowanego zadania o zna-
czeniu strategicznym, utrata pancernika „Kiri-
shima” była bardzo bolesną stratą, praktycznie 
nie do odrobienia dla Japończyków w toku 
działań wojennych. Po zdjęciu załogi z okrętu 
liniowego, przepełnione do granic możliwości 
niszczyciele „Asagumo”, „Teruzuki” i „Sami-
dare” z maksymalną możliwą prędkością 
odeszły spod Guadalcanal. Z kolei „Uranami” 
przejął ocalałą załogę (kompletnie zdemolo-
wanego) niszczyciela „Ayanami” (zginęło 
40 marynarzy), po czym dobił wrak dwiema 
torpedami i podążył w ślad za uchodzącymi 
krążownikami ciężkimi wiceadm. Kondō. 

Również (a może przede wszystkim) do-
wódca japońskiego zespołu transportowców 
kadm. Raizo Tanaka postanowił nie narażać 
swoich okrętów oraz ludzi na bombardowanie 
z powietrza (z nieuszkodzonego lotniska 
Henderson Field). Jego siły zostały skutecznie 
opóźnione przez działania obu amerykań-
skich pancerników i – ostatecznie – pozba-
wione eskorty. W związku z tym, postanowił 
(nad ranem, ok. godz. 4.00) osadzić cztery 
transportowce na mieliźnie przy brzegu Tassa-
faronga (Guadalcanal). Wysadzono z nich na 
ląd zaledwie ok. 2000 ludzi, uzbrojonych wy-
łącznie w broń lekką i – co najważniejsze – 
zaopatrzonych w śladowe ilości amunicji oraz 
niewielkie zapasy żywności. Reszta wyposa-
żenia (i jednostek) padła łupem amerykań-
skich samolotów i niszczyciela USS „Meade” 
(DD-602). Klęska Japończyków była całkowita.

Podsumowanie
Druga bitwa pod Guadalcanal, zwana też 

potocznie „starciem olbrzymów”, zakończyła 
się zdecydowanym zwycięstwem Amerykanów. 
Przy porównywalnych stratach w ludziach 
(242 poległych po stronie amerykańskiej 

Symbole zwycięstw wymalowane na 
ścianie pancernego GSD okrętu 

liniowego USS „Washington” (BB-56)

i 249 po stronie japońskiej), kadm W. A. Lee – 
kosztem dwóch (ostatecznie trzech) niszczy-
cieli – posłał na dno pancernik i niszczyciel, 
jednocześnie przeganiając pozostałe siły japoń-
skie spod Guadalcanal. Warto zaznaczyć, 
że gdyby nie prześladujący siły US Navy 
przysłowiowy pech (choćby awaria zasilania 
na USS „South Dakota”, czy też nie-
prawidłowo działające stacje radarowe), 
wynik tej walki mógłby być dla Japończyków 
jeszcze bardziej druzgocący. 

Pancernik „Kirishima” w listopadzie 1938 roku, sfotografowany na redzie Xiàmén (Chiny) 
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Manewr amerykańskiego okrętu 
liniowego zaobserwowano na 
flagowym krążowniku ciężkim 
„Atago”. Wiceadm. Nobutake 

Kondō był przekonany, że pancernik ma za-
miar ostatecznie się rozprawić z pozostałością 
sił japońskich i zarządził generalny odwrót, 
a raczej – ucieczkę. Oba krążowniki zwięk-
szyły obroty turbin do maksimum, jedno-
cześnie stawiając gęstą zasłonę dymną. 
Niszczyciele otrzymały rozkaz wykonania 
ataku torpedowego, jednak nie było moż-
liwości by go wykonać, gdyż wszystkie 
znajdowały się poza zasięgiem (a poza tym, 
wejście w bezpośredni kontakt bojowy 
z pancernikiem USS „Washington” raczej 
oznaczałoby dla nich akt samobójczy).

Pościg
W bojowym centrum informacji amerykań-

skiego pancernika obserwowano – na ekranach 
radarów – manewry jednostek japońskich. Około 
godziny 1.32 obsługa głównego dalocelownika 
(do tamtego czasu śledzącego jeden z krążow-
ników ciężkich) zameldowała o stawianiu 
zasłony dymnej przez Japończyków i zwięk-
szeniu prędkości. Tym samym, szansa na prze-
chwycenie pozostałości sił wiceadm. Kondō 
przepadła. Japońskie krążowniki dyspono-
wały zbyt dużą przewagą prędkości nad okrę-

tem liniowym kadm. Lee (ok. 6-8 węzłów) 
i – tym samym – pościg okazał się po prostu 
niemożliwy. W związku z tym, pancernik 
USS „Washington” wykonał zwrot przez prawą 
burtę (o 180 stopni), w celu odejścia z akwenu. 
Warto zaznaczyć, że amerykański dowódca 
już wówczas uważał – notabene bardzo 
słusznie – że w pełni wykonał swoje zadanie, 
nie dopuszczając do zbombardowania 
lotniska Henderson Field oraz opóźniając 
przybycie japońskich transportowców.

Profilaktycznie, kadm. Lee starał się trzy-
mać swój okręt z dala od przewidywanego 
kursu uszkodzonego USS „South Dakota” 
oraz niszczycieli, gdyż obawiał się ewentual-
nego pościgu japońskich sił lekkich. W rzeczy 
samej, znajdował się on dość blisko – wraz 
z krążownikiem lekkim „Nagara” i niszczy-
cielami („Shirayuki”, „Hatsuyuki”, „Samidare 
oraz „Inzazuma”) szły również dwie jednostki 
odłączone z konwoju transportowców Tanaki 
(niszczyciele „Kagero” i „Oyashio”). Jednak 
zamiast na uszkodzone okręty amerykańskie,  

Japończycy natknęli się na odchodzący 
z akwenu pancernik USS „Washington”. Nie 
mieli zamiaru szukać laurów w nierównym 
boju i (w konsekwencji) jedynie niszczyciel 
„Oyashio” odpalił pełną salwę torped (na do-
datek z maksymalnego dystansu i wyjątkowo 
niekorzystnego kąta). Na szczęście dla Japoń-
czyków, nie zostali zauważeni na amerykań-
skim okręcie liniowym (choćby z uwagi na wciąż 
duży dystans), tym niemniej (około godziny 1.48) 
z pokładu dostrzeżono pierwsze ślady torped. 
Część z nich eksplodowała w potężnym kil-
waterze pancernika – kilka przeszło bardzo 
niedaleko (nawet ok. 180 m od okrętu), zmu-
szając USS „Washington” do wykonania kilku 
profilaktycznych manewrów unikowych.

Po bitwie
Tuż po zgubieniu pościgu, amerykański 

okręt liniowy zmniejszył prędkość z 26 do 
20 węzłów, starając się nawiązać kontakt z po-
zostałymi jednostkami zespołu. Aż do rana 
okręt pozostawał w pełnej gotowości bojowej. 

W obawie przed omyłkowym ostrzelaniem USS „South Dakota” (BB-57), na którym – z uwagi na 
odniesione uszkodzenia – nie działały systemy radioelektroniczne (w tym urządzenia do identyfikacji 
swój – obcy), kadm. W. A. Lee podjął decyzję o pozostawieniu wykrytych jednostek swojemu losowi, 
kierując USS „Washington” (BB-56) ponownie w stronę „Zespołu bombardującego”. 

Pancernik USS „South Dakota” (BB-57) 
walczący z tajfunem na Pacyfiku

CZĘŚĆ 8

Druga bitwa pod Guadalcanal

Nocne starcie pancerników
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Pierwszy wieczór w porcie zawsze ma swój 
urok. Biegli w temacie mawiają o różnych 
formach odreagowania morskich stresów, ale 
nie mam zamiaru zdradzać tajemnic „kuchni”. 
A tu, w kameralnym Mindello, jest najnor-
malniej w świecie pięknie. Szybko zapadający 
zmierzch (przykrywając szarzyznę i skrajny 
niedostatek) odkrywa piękniejszą stronę ma-
łego miasteczka – sączące się zewsząd  
wszechobecne fado tworzy niepowtarzalny 
klimat. Właśnie tu  przyszła na świat, dorastała 
i nasiąkała tą piękną muzyką najsłynniejsza 
potem wykonawczyni tego gatunku – Cesaria 
Evora. Niektórzy mówią, że fado to Portugalia, 
ale tu magiczne saudade, wsparte nostalgicz-
ną muzyką, faktycznie rwie duszę na strzępy 
tego wieczora. 

Atrakcją kolejnego dnia jest plaża – czarna, 
jak tylko może być czarny, powulkaniczny 
piasek. Kolor nie przeszkadza polegiwać na 
niej, obserwując popisy jednego z miejscowych – 
na jakiejś namiastce drążka gimnastycznego. 
Podrywa się Artur Strąk – widocznie podraż-
nił jego ambicję – i zaczyna „wycinać” na drążku 
takie gimnastyczne hołubce, że teraz lokalny 
mistrz kręci z niedowierzaniem głową. Wie-
działem – z racji prowadzonych z Arturem 
zajęć sportowych – że drążek nie stanowi dla 
niego tajemnic, ale (widać) nie poznałem do  
końca jego pełnych możliwości. 

Całopostojowym przebojem jest Adriano. 
Ot, taki – jakich wielu w różnych portach – brat 
łata pomagający wszystkim we wszystkim – 
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Trzynastego maja wchodzimy do Mindello – małej mieściny z małym portem na niewielkiej wyspie 
Sao Antao. Dawna kolonia portugalska, zagubiona wśród atlantyckich połaci, dopiero w  1975 roku  
uzyskała autonomię – stając się państwem, którego jedynym bogactwem są, no właśnie, chyba jedynie  
ludzie. Dawna Portugalia – wieki temu – była morską potęgą, słynącą z żeglarzy odkrywających 
nieznane światu ziemie. Wszak, nie bez przyczyny, Henryk Nawigator pręży spiżową sylwetkę 
w reprezentacyjnym miejscu Lizbony – tuż przy Torre Belem.

Keja pełna dorosłych, siedzących 
w kucki. Trwają w melancholij-
nym milczeniu i bez najmniej-
szych emocji kontemplują nasze 

arcydzieło cumownicze. Dzieci – a jest ich duża 
czereda – biegają wzdłuż burty, prosząc o stare 
obuwie czy znoszone koszulki. Pośród witają-
cych jest też Europejczyk. Jak poparzony biega 
z kamerą, filmując manewry „Iskry”. Stojący 
obok mnie Piotr, na jego widok niespodzie-
wanie spokojnie rzecze – Na pewno Polak! 
Niedowierzając pytam – A skąd tu na tym 
morskim odludziu Polak? Wywołany do tablicy 
kamerzysta uderza z grubej rury – Witamy! 
I to nie w tutejszym narzeczu, a klasyczną 
polszczyzną, z prawidłowym akcentem. 

Po naszym zejściu na ląd i serdecznym 
powitaniu wyjaśnia, że niedaleko (przy są-
siedniej kei) stoi  „trampek” pod niemieckim 
kapitanem, z polską załogą. Wożą skądś 
dokądś orzeszki ziemne i inne ładunki na 
wyspy archipelagu, więc polska szczodrość 
pozwala im obdarować załogę workiem 
orzeszków – pod warunkiem, że „ktoś” zanie-
sie drobny souvenir na okręt.  Mówiąc „ktoś”, 
zapewne miał na myśli jednego z siedzących 
na kei, ale przecież nie będę się nimi wysługi-
wał, nie znając meandrów tutejszej sztuki 
dyplomatycznej. Zatem dźwigam, jak doker, 
przez całą długość kei worek – ciężki jak 
cholera – robiąc (zapewne) za obiekt żartów 
i złośliwości miejscowych. Dobrze, że wyra-
żanych w języku portugalskim.

przewodnik, tłumacz i człowiek-orkiestra, dla 
którego nie ma rzeczy niemożliwych. Dzięki 
niemu część z nas  jedzie po południu – z roda-
kami ze statku – na przepiękną oceaniczną plażę, 
by przez pryzmat ogniskowych płomyków (tu 
drewno trzeba kupić!) popatrzeć na przybojowe 
fale. Czort jakiś nas potem podkusił, by wziąć 
oceaniczną kąpiel, której reperkusje mogły  
być wręcz tragiczne. Tu, na Atlantyku, fala 
(zwana w żargonie „cofką”) jest zwielokrot-
niona, ale doświadczamy tego zjawiska  do-
piero w momencie, w którym przybój robi 
z nami to, co wcześniej Artur na plażowym 
drążku, czyli ćwiczenia absolutnie niemożliwe 
do wykonania. Nigdy więcej takich doznań. 

Podchorążowie znajdują inną formę wyła-
dowania „portowej” energii. Otóż czarterują  
dwie rozklekotane półciężarówki i urządzają 
sobie wyścigi na tę samą plażę, pokonując 
kamienistą i dziurawą drogę. Dziękuję opatrz-
ności, że samochody (powiązane sznurkami) 
nie rozpadły się na trasie. Ciekawa, ale niebez-
pieczna zabawa. Podejrzewam, że palce w tym 
maczał nasz pomocny Adriano.

Trzy doby portowe za nami. Po bogatym 
hiszpańskim Santa Cruz, ten port wywarł inne 
wrażenie, bo nie wyobrażaliśmy sobie tak 
wszechobecnej biedy. Dobra lekcja poglądo-
wa na temat urody świata.

O poranku, 16 maja wychodzimy. Żegnamy 
Wyspy Zielonego Przylądka i obieramy kurs 
na Rio de Janeiro. Tradycyjne gwizdki, komen-
dy, cumy wijące się jak węże boa i załoga zwi-

Pod żaglami „Iskry” 
na krańce świata

CZĘŚĆ 3
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jająca się jak w ukropie. Zaczyna się tropik 
ze wszystkimi atrybutami – temperatura w dzień 
sięga 35-37 stopni Celsjusza, przy wilgotności 
rzędu 70-80 procent. Pod pokładem nie jest 
wiele chłodniej, gdyż klimatyzacja powoduje 
spadek temperatury raptem o 5-6 stopni. Noc 
i senny letarg (o normalnym śnie nie ma 
mowy) nie przynosi dużej ulgi. Jak zasnąć 
przy 32 stopniach w kabinie? Chodzimy zlani 
potem (i przedtem…), ale temperaturę chłodzą 
przygotowania do ważnego elementu ceremo-
niału morskiego – chrztu morskiego. Wszak, 
stojąc na dziobie, widać już równik! Mnie 
przypadła rola lekarza, więc powoli zbieram 
rekwizyty potrzebne do skutecznego wyle-
czenia chorych neofitów. 

Mija pierwszy miesiąc rejsu. Na razie nie 
doświadczamy uroków „końskich szerokości”, 
bo czasami zawiewa korzystnie i można cie-
szyć się pracującymi żaglami. Zwyczajne, 
morskie życie. Alarmy do żagli w najmniej 
spodziewanych porach. Sztormy ubarwiające 
codzienność oraz opowieści Bruna w mesie 
załogowej, którymi bez umiaru karmi nocne 
wachty. Słynny niemiecki baron mógłby się 
od niego uczyć barwnego opowiadania o życio-

szkwali i wiatr w kilka chwil rośnie do 9 stopni 
w skali Beauforta! Mesa, tak cyzelowana 
przez Maćka do obiadu, w jednej chwili staje 
się szklaną ruiną. Drugi raz – tego samego 
dnia – Atlantyk sprawdza czujność załogi 
wieczorem, kiedy po rondzie wieczornej okręt 
szykuje się do spania. Idziemy na żaglach, bo 
wiatr jest korzystny, a tu nagle – z nawietrznej – 
wali jakiś szalony szkwał i pękają (z wielkim,  
przerażającym hukiem) dwa kliwry i grot-
stensztaksel. Czasu na reakcję jest mało, silnie 
wieje z deszczem siekącym – o dziwo – po-
ziomo po oczach. Alarm do żagli podrywa 
całą załogę – w tym, w czym byli. Trzeba działać 
błyskawicznie, by zwinąć żagle – chroniąc je 
przed dalszą dewastacją. W dzienniku zdarzeń 
zanotowano maksymalny przechył na burtę – 
54 stopnie. To wtedy, pracujący na noku dolnego 
marsla Krzysztof krzyczy do nas przerażony, 
że nogi ma po kolana w oceanie.

Po 10 minutach jest już spokój i ocean robi 
„głupią minę”, jakby nic się nie stało. Przy-
znam, że – jakby na złość – Bruno to przewi-
dział. Po rondzie wieczornej staliśmy na rufie 
rozmawiając, kiedy nagle Bruno spojrzał na 
małą – ciemną chmurę idącą za nami od kilku 

nych gadek, bo i tak prawdziwa zabawa 
zacznie się dopiero jutro. 

Dla prawie wszystkich – z wyłączeniem 
„wodza” – to historyczny dzionek. Szaleją 
okrętowe diabły – w Arturo-Mirkowym wyko-
naniu – popisowo wcielając się w rolę, zamia-
tają ogonami po nogach i plecach neofitów. 
Zaganiają biedaków na nadbudówkę dziobową, 
skąd pojedynczo będą przechodzić przygoto-
wany tradycyjny szlak „stacji bolesnych”. Na 
każdej z nich zrzucą z siebie cząstkę ziemskiej 
cielesności, by na koniec stać się „morszczachą” 
w całym swoim jestestwie. Szlak jest najeżony 
ciekawymi przystankami – lekarz z arsenałem 
szczotek i medykamentów, wykręcających 
trzewia; golibroda skutecznie pozbawiający 
delikwentów zbędnego owłosienia; kuk okrętowy, 
faszerujący żołądki kanapkami pokrytymi 
czymś, czego nie ruszyłoby najbardziej głodne 
zwierzę, popijane ingredencją powstałą z maggi 
i wielu innych cholerstw, niepotrzebnych już 
w kambuzie. Jest też stanowisko do wietrzenia 
delikwenta, na którym Janusz (ważący nie 
więcej niż „jajo bosmana”) frunie daleko za 
burtę, w towarzystwie oceanicznego ptactwa.  
Wreszcie „finis coronat opus”, czyli koniec 

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

1. Neptun z dworem wstąpił 
na pokład „Iskry”;

2. Dollarus Malversus w całej 
okazałości

godzin i powiedział: Idę się przespać, wachtę 
mam od północy, ale – patrząc na tę chmurę –  
czuję, że za godzinę na pokładzie będzie dom 
wariatów! Minęły niecałe trzy godziny i tak 
się stało. 

Wyjątkowy poniedziałek 22 maja. Przekra-
czamy równik o godzinie 15.02 czasu miej-
scowego, na długości geograficznej 24° 32’ W. 
W tej jednej chwili przeskakujemy z wiosny do 
jesieni. Ot, cudotwórcy! Wczoraj woda w umy-
walce kręciła się w prawo, od dziś będzie się 
kręciła w lewo. Jak wyjątkowy dzień, to do 
końca – z całym ceremoniałem „stemplowano” 
neofitów przed chrztem morskim. Tryton, 
czytanie listy, stempel na czoło i do szyku. 
Krótko i treściwie, jak w wojsku – bez zbęd-

wieńczący dzieło – kilkumetrowy rękaw 
sprawdzający morską dzielność pacjenta. 
Właśnie w nim dochodzi do scen ocierających 
się o makabreskę, bo niektórzy – nie chcąc do 
niego wejść – są wpychani z jednej strony, zaś 
z drugiej czeka na nich wodna ściana emitowana 
z pokładowych węży strażackich. Końcowy 
akord chrztu odbywa się już u stóp Posejdona, 
którego gra „panie Wiesiu” oraz jego małżonki 
Prozerpiny, w której zgrabną sylwetkę wciela 
się 130-kilogramowy Bruno. Ostatni pocału-
nek Posejdonowego kolana, „klep” w ramię, 
nadanie morskiego imienia (zostałem Dolla-
rusem Malversusem) i... po bólu. 

Na koniec ochrzczono tych, którzy wcześniej 
chrzcili. Dlaczego? Prosta sprawa – z całej 
załogi chrzest równikowy miał tylko „wódz”, 
żeglując parę lat wcześniej dookoła świata na 
fregacie „Dar Młodzieży”. 

wych przygodach. Imponuje nam historiami 
o rejsach „Iskry”, a wszyscy siedzą wokół niego 
jak trusie – strzygąc uszami, by nie uronić ani 
jednego słowa z ich wielości, płynącej z ust 
Bruna. Jest przy tym niekwestionowanym  
znawcą szant i ich kolekcjonerem, a w duecie 
z Arturem – fenomenalnym wykonawcą.

Płyniemy po Atlantyku pustym po horyzont. 
Tędy nie biegną szlaki żeglugowe, więc nie 
spodziewamy się gęstwy statków. Gehenna 
tropików gasi zapał wielu do żywszej pracy, 
a dni ciągną się jak obiadowy makaron. 
Wchodzimy w strefę konwergencji. Tu ścierają 
się prądy powietrzne z południa i północy, 
więc jest szansa na deszcz i dodatkową kąpiel. 
Któregoś dnia, przed dziobem rośnie (w jed-
nej chwili) dosłowna ściana wody. Na śród-
okręciu figluje męska część załogi – biorąc 
natrysk z żagli, zaś rufę zastrzeżono dla pań, 
dokonujących tam wodnych ablucji. Jednak 
by nie było za pięknie, przed obiadem – nagle 
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co mi to?” i „ile za to dostanę?”. Wiersz 
„Księga 190” został napisany dla osoby, która – 
podejmując codzienne zadania zawodowe –  
dążyła do ich realizacji z dużym osobistym 
zaangażowaniem i perfekcjonizmem. Jednak 
musiała uznać wyższość wszechobecnych 
szarych fal betonu, które szybko zalewały 
oraz zamazywały wytrwałą i ambitną ale – 
być może – niepotrzebną pracę. Mimo to, 
osoba ta, jako samotny wioślarz w małej łodzi 

nie jest. To zaawansowany technicznie i men-
talnie utwór, a jego obraz –  samotnego, nocnego 
wioślarza na małej łódce – rozpoczyna nawią-
zanie kontaktu z czytelnikiem, przez tajemnicze 
wprowadzenie w dalszą psychodelikę treści. 
Wiersz podejmuje problem samotności w realiza-
cji codziennych zadań i wyzwań. Definiuje 
problem ulotności naszych wysiłków –  
z których, może właśnie dlatego, z czasem  
rezygnujemy. Oba te zjawiska – samotności  
i ulotności – połączone we wspólną destrukcję 
na naszej ludzkiej, wrażliwej naturze, wypala-
ją w nas trwałe piętno i zmieniają bezpowrotnie. 
Młody człowiek pała entuzjazmem, chce zmie-
niać świat i spełniać marzenia oraz wyznacza 
sobie ambitne cele. Po latach pisania księgi – 
piórami wioseł na tafli morza – tenże młody 
człowiek, już jako tzw. „dojrzały”, zaczyna 
przestawiać swoje działanie na filozofie: 
„dzień za dniem”, „nie wychylać się”, „a po 

W objęciach samotności

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

W pierwszym utworze mieliśmy do czynienia 
z samotnością rodzinną, towarzyszącą  
ludziom morza podczas rejsu. 

Marynarskie rzemiosło to nie tylko ciepłe  
i gościnne plaże odwiedzanych portów. Nad 
Bałtykiem, w naszej strefie klimatycznej, to: 
miesiące sztormów, pustych plaż, zamknię-
tych stoisk i atmosfery niezwyczajnej ciszy na 
zwyczajowo zatłoczonych deptakach nadmor-
skich kurortów. Dlatego marynarz, schodzący 
na ląd w czasie listopadowego rejsu, zamiast 
maskowania rodzinnej tęsknoty wirem życia na 
plażach, skwerach i w tawernach miast porto-
wych, potęguje ją nieznośną atmosferą szarości  
i pustki portowo-miejskiego betonu. 

W obu cytowanych wierszach, umowna  
samotność miała wyłącznie charakter liniowy, 
którego osią jest więź rodzinna. Dzisiejsze 
wiersze znacznie wykraczają poza element 
rodzinnej rozłąki i braku partnera życiowego 

Towarzyszy każdemu z nas. Może, czasem, trochę ją nawet lubimy i trochę jej potrzebujemy. 
Generalnie jednak, w odczuciach ludzkich, samotność jest zjawiskiem niepożądanym – zwłaszcza 

że najczęściej dotyka nas wtedy, gdy zależy nam na czyjejś bliskiej obecności, czyimś dobrym 
słowie i czyjejś pomocnej dłoni. O dziwo, osoby sławne i ważne lub bogate – choć sycone tłumem 

ludzi i pojone błyskami fleszy – także znają uczucie samotności. Często – dopiero z upływem  
czasu – zaczynają rozumieć, jak wiele osób zbliżało się do nich nie z życzliwości i chęci 

obdarowania przyjaźnią, lecz w celu otrzymania czegoś dla siebie. 

W ubiegłym roku podjęliśmy 
temat samotności – wierszem- 
-obrazem jachtu pt. „Czarne 
Mewy 188” oraz tradycyjnym 

wierszem strofowo-wersowym pt. „Cisza 
154”. Ujęcie samotności z tamtych rozważań 
dotyczyło jednak tylko jednej jej „odmiany” – 
tej rodzinnej lub partnerskiej. Dwoje młodych 
ludzi zmagało się z niechcianą samotnością, 
wynikłą z braku zrozumienia między nimi.  

tuż obok nas. Zmierzymy się w nich z wyzwa-
niem, jakie rzuca samotność na wszystkich 
płaszczyznach – od tej odległej, po tę obok 
nas. Wiersze te podejmują tematykę nie tylko 
samotności rodzinnej czy partnerskiej, lecz 
uzmysławiają także tę – jakże powszechną –  
samotność zawodową, społeczną i koleżeń-
ską. Zacznijmy od wiersza pt. „Księga 190”, 
który wygląda skromnie, żeby nie powiedzieć 
banalnie. Jednak banalny z całą pewnością 

na bezkresie morza, pisała swą księgę dalej  
i dalej, mając (z czasem) coraz większą świa-
domość samotności w swych staraniach  
i ulotności swoich działań. Jednak człowiek 
ten pozostanie do końca sobą i – choć w samot-
ności – będzie nieubłaganie pisał do końca 
swą księgę dążenia do wzorowego wykonania 
wszystkich zadań, bo taki – po prostu – jest. 
Spodziewam się – ryzykownie – że wielu  
z nas zobaczy w tym wierszu nie tylko tego 
obcego człowieka, ale również siebie.

Wiersz „Księga 190” jest w pełni regularny 
i zliczony, jednak zawiera zaawansowaną ryt-
mikę, która jest trudniejsza niż w zwyczajnych 
wierszach. Gdyby rozpisać go tradycyjnie, 
stworzy 5 czterowersowych strof w układzie syla-
bowym na wers 9., 9., 10., 10. (w każdej strofie), 
ze stałą – wyrazistą i rymowaną – średniówką  
zawsze po piątej sylabie. Oznacza to, że akcen-
towanie czterozgłoskowych końcówek wersów 
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Konkurs o historii NATO

Celem konkursu było zachęcenie mary-
narzy do bliższego zapoznania się 
z euroatlantyckim systemem bez-

pieczeństwa, jego funkcjonowaniem oraz 
zadaniami, do których został powołany. 

Każdy z dwóch etapów rywalizacji konkur-
sowej (w jednostkach i na szczeblu flotylli) 
składał się z części pisemnej i ustnej. Od 
uczestników wymagano znajomości zagadnień 
historycznych oraz politycznych, związanych 
z: powstaniem NATO, jego strukturą i funk-
cjonowaniem, celami oraz uczestnictwem 
polskich sił zbrojnych w misjach pokojowych. 

Konkurs przygotowali – pod patronatem 
dowódcy 8. FOW kmdr. Piotra Niecia oraz 
szefa Wydziału Wychowawczego 8. FOW 
kmdr. por. Jacka Kwiatkowskiego – kierow-
nik Klubu 8. FOW kmdr por. rez. Ernest 
Rainer oraz starszy kustosz Ewa Szyszkowska 
i starszy bibliotekarz Grażyna Traczyk. 

Zwycięzcą finału konkursu czytelniczego 
został st. mar. Mariusz Mnich z 12. Woliń-
skiego Dywizjonu Trałowców. Drugie miejsce 
przypadło st. mar. Mariuszowi Szałachowi 
(także z 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałow-

Marynarze świnoujskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wzięli udział 
w nietypowym, czytelniczym współzawodnictwie, upamiętniającym 
rocznicę naszego wstąpienia do paktu północnoatlantyckiego. 
Finał konkursu „20 lat Polski w NATO” odbył się 27 marca 
w siedzibie głównego organizatora – Klubu 8. FOW.

ców), a trzecie miejsce zajął st. mar. Jacek 
Radek z KPW Świnoujście. Przyznano rów-
nież cztery wyróżnienia. 

Dyplomy i nagrody rzeczowe finalistom 
wręczył dowódca 8. FOW kmdr Piotr Nieć. 
Dodatkowo, najlepsi uczestnicy konkursu 
otrzymali pięć dni urlopu nagrodowego.

Oprócz wzbudzenia szerszego zain-
teresowania i poszerzenia wiedzy o sojuszu 
północnoatlantyckim wśród marynarzy, 
konkurs podkreślił zaangażowanie polskiej 
Marynarki Wojennej (w tym 8. Flotylli Obrony 
Wybrzeża) w różnorodne działania w ramach 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

Dodatkowym elementem, przybliżającym 
historię 20-lecia obecności Polski w NATO, 
jest wystawa tematyczna w Sali Nawigacyjnej 
Klubu 8. FOW, która cieszy się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców Świnoujścia oraz 
turystów. 

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce 
w 2014 roku – z okazji 15. rocznicy człon-
kostwa Polski w NATO.

1. i 2. jest inne niż pięciozgłoskowych końcówek 
wersów 3. i 4. w każdej strofie. Żeby więc 
prawidłowo, rytmicznie przeczytać ten 
wiersz, trzeba zgłębić jego jazzową perkusję 
i zapomnieć o prostym disco polo.

W wierszu pt. „Bez tytułu 168” widzimy 
samotność nieco inaczej niż w „Księdze 190”. 
Pisał go bardzo młody człowiek (miałem 
wtedy tylko 21 lat), który jednak doskonale 
rozumiał zróżnicowane odmiany i oblicza 
samotności – od rodzinnej, przez koleżeńską, 
aż do zawodowej. Jednak mimo to deklarował 

kmdr por. dr Piotr Górski
galeon0610@wp.pl

w 2014 roku – z okazji 15. rocznicy człon-
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Panu kmdr. Zygmuntowi Białogłowskiemu oraz Jego Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ

składa dowódca, kadra i pracownicy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

moc i zdecydowanie oraz dojrzałą wytrwałość 
w dążeniu do swych celów. Wiersz czyta się 
lekko – w całości jest napisany siedmio-
zgłoskowcem. Nie ma zaawansowanych meta-
for – w postaci łamańców logicznych, nie ma 
też akcentowych anomalii. Niemniej, ostatnie 
dwa wersy zmieniają akcent o 180°, wybijając 
czytelnika z rytmu, pozostawiając go w dez-
orientacji i refleksyjnym osłupieniu. 

Po analizie tego wiersza nasuwa się pyta-
nie: jaki wyraz jest w tym utworze najważ-
niejszy, wymowny, kluczowy? Każdy może 
sam spróbować odpowiedzieć na to pytanie – 
gdyby jednak odpowiedź nie padła, udzielę 
jej, aby rozwiać wątpliwości. Jest to wyraz 
„niemal”. Tak, droga morska społeczności, 
gdyby kontekst „niemal zawsze” został zastą-
piony w tym wierszu kontekstem „zawsze”, 
cały wiersz byłby niepotrzebny, a samotność 
nie istniałaby.

Bez tytułu 168
1996/1997

Kocham, jestem kochany
I chodzę roześmiany
Przyjaciół mam tysiące
Rodziców kochających

I nie brak mi niczego
Sympatii, uczuć, chleba
Gro osób mi zazdrości
Że mam szczęście w miłości

Tak wyglądam istotnie
Nie wypatruję w oknie
Poranka szczęśliwego
Bo sam dążę do niego

Pomagają mi bliscy 
I wspierają mnie wszyscy
Moi ze mną kochani 
Są ciałem i myślami

Niemal zawsze, czemu więc
Ja samotny czuję się
Czy tak zawsze musi być
Żeby w samotności żyć

Lecz ja sobie radę dam
Kiedy wiem, że jestem sam
Bo silny jestem, ale
Nie dobrze mi z tym wcale

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl
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Fregata żaglowa „Dar Młodzieży” gdyńskiego Uniwersytetu 
Morskiego wróciła – 28 marca – z podróży dookoła globu, po 
niemal 10 miesiącach spędzonych na morzu. Rejs żaglowca, 

zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, rozpoczął się 20 maja ubiegłego roku. 

W tym czasie fregata zawinęła do 22 portów w 18 państwach 
świata. Ważnym przystankiem była  Panama, gdzie polscy żeglarze 
wzięli udział – w dniach 22-27 stycznia – w 34. Światowych Dniach 
Młodzieży. W trakcie ostatniego etapu podróży do Gdyni, fregacie 
towarzyszyły (między innymi) jednostki Marynarki Wojennej – małe 
okręty rakietowe ORP „Grom” i ORP „Piorun”. Uroczystość 
powitania załogi żaglowca szkolnego odbyła się na Molo 
Południowym, przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. 

Cieszę się, że w Gdyni – po trudach tak długiej wyprawy – znów 
możemy powitać piękny żaglowiec, który blisko rok niósł całemu 
światu wspaniałą wieść o odzyskaniu przez Polskę (przed stu laty)
niepodległości – napisał w liście okolicznościowym Marszałek 
Sejmu RP Marek Kuchciński. 

Z okazji powrotu „Daru Młodzieży” do Gdyni, zorganizowano 
specjalny piknik morski. Muzycy Orkiestry Reprezentacyjnej MW 
oraz Klubu MW „Riwiera” zabrali widownię w muzyczny rejs 
dookoła świata. Odbył się również pokaz musztry paradnej, a dla 
gości nie mogło zabraknąć specjałów marynarskiej mesy – w tym 
pożywnej wojskowej grochówki, podawanej z kuchni polowej.

Powitanie „Daru Młodzieży”
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Drugi etap eliminacji „Manewrów Artystycznych Wojska 
Polskiego 2019” – na szczeblu Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych – będący przeglądem amatorskiej 
twórczości artystycznej, odbył się 29-30 marca w sali 
widowiskowej Klubu 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Manewry artystyczne

Przegląd ma charakter konkursowy, 
edukacyjny oraz promocyjny. 
Jest przeznaczony dla artystów-
-amatorów: pracowników 

Wojska Polskiego i ich rodzin, pod-
opiecznych klubów wojskowych oraz 
słuchaczy uczelni i szkół wojskowych.

Nadrzędnym celem tego projektu 
jest: kształtowanie postaw patriotycznych, 
popularyzacja utworów literackich 
i muzycznych o tematyce wojskowej 
oraz rozwój i promocja amatorskiego 
ruchu artystycznego Wojska Polskiego. 

Artyści-amatorzy – biorący udział 
w tym etapie – reprezentowali siedem-
naście jednostek Wojska Polskiego, z takich 
miast jak: Bartoszyce, Braniewo, Chełmno, 
Gdynia, Dęblin, Inowrocław, Kołobrzeg, 
Malbork, Poznań, Przasnysz, Szczecin, 
Świdwin, Toruń, Warszawa i Węgorzewo. 

Radzie artystycznej – skupiającej spe-
cjalistów z dziedziny śpiewu i muzyki, 
w składzie: Arkadiusz Gołygowski, Barbara 

Klejst, Wojciech Solarz, Monika Szymkowiak, 
Szymon Wiechetek i kpt. mar. Marcin Grzywacz – 
przewodniczył Piotr Golla. 

Konfrontacje odbyły się w dwóch katego-
riach wiekowych – 13-16 lat i powyżej 16 lat. 

Uczestnicy rywalizowali ze sobą w następują-
cych kategoriach: „zespoły wokalne i wokalno-
-instrumentalne”, „soliści-wokaliści” oraz 
„grupy taneczne”. 

Decyzją jury, Marynarkę Wojenną na Festi-
walu Piosenki i Tańca w Warszawie – będącym 
finałem manewrów i stanowiącym ostatni, III etap 
rywalizacji (organizowanym przez Departa-
ment Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON) – 
będą reprezentować: Lila Weber z Klubu 
3. Flotylli Okrętów (w kategorii „soliści-woka-
liści”, w grupie wiekowej 13-16 lat), Joanna 
Ciecholewska z Klubu 3. Flotylli Okrętów 

(w kategorii „soliści-wokaliści”, w grupie 
wiekowej powyżej 16 lat) oraz Zespół 
„Be4Art”z Klubu MW „Riwiera” 
(w kategorii „grupy taneczne”, w grupie 
wiekowej powyżej 16 lat. Artyści 
zespołu zaprezentują spektakl „W cie-
niach Wolności”, w reżyserii i choreo-
grafii Agnieszki Bzomy-Żebrowskiej). 

„Manewry Artystyczne Wojska Pol-
skiego” są ogólnopolskim przedsię-
wzięciem, pozwalającym zaprezentować 
oraz ocenić poziom działalności kultural-

nej klubów wojskowych. Ponadto, stanowią 
okazję do popularyzowania ich pracy dla
środowisk wojskowych i lokalnych.

Panu kmdr. ppor. Olgierdowi Wójcikowi
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają koledzy i najbliżsi współpracownicy z COM-DKM

Panu kmdr. rez. Waldemarowi Walce
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

ŻONY

składa dowódca, kadra i pracownicy COM-DKM

Edyta Górska
zrwmw.bandera@ron.mil.pl

okazję do popularyzowania ich pracy dla

Panu kmdr. Jarosławowi Skrzyszewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

OJCA

składa inspektor MW oraz koledzy i koleżanki z Inspektoratu MW

Panu kmdr. ppor. Przemysławowi Jarząbkowi
wyrazy szczerego żalu i najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA

składa dowódca, kadra i pracownicy 8. FOW
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