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POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA 

Kontradm. mgr inŜ. Czesław DYRCZ 
Dowódca 9 Flotylli Obrony WybrzeŜa 
 

WYBRANE PROBLEMY TERRORYZMU POCZ ĄTKU XXI W. (1) 

 

 Problematyka terroryzmu początku XXI w. nabrała szczególnego znaczenia po 

zamachach terrorystycznych w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Madrycie i w Biesłanie, a 

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych Ameryki zaatakowana została przez terrorystów 

juŜ 12 października 2000 r. w jemeńskim porcie Aden. W wyniku tego ataku uszkodzony 

został niszczyciel rakietowy USS „Cole” i zginęło kilkunastu członków jego załogi. Poprzez 

udział w międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej i zaangaŜowanie militarne w 

Afganistanie i Iraku wzrosło zagroŜenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako 

aktywnego jej uczestnika. W serii czterech artykułów przedstawione zostaną wybrane 

problemy terroryzmu początku XXI w., poczynając od pojęć podstawowych, genezy, 

organizacji terrorystycznych, geograficznego zasięgu zjawiska, metod działania, zagroŜenia 

ruchu lotniczego, Ŝeglugi, cyberterroryzmu, międzynarodowej walki z terroryzmem oraz 

polskiego zaangaŜowania i stanu bezpieczeństwa naszego kraju. W ostatnim artykule zostaną 

zawarte kierunki rozwoju zagroŜenia bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego 

terroryzmem początku XXI w.  

Przedstawione treści są rezultatem pracy prowadzonej przez autora w Akademii 

Obrony Narodowej. 

 

Pojęcie „terroryzmu” 

Terroryzm jest zjawiskiem o historycznym charakterze i skomplikowanej strukturze, 

który ulegał zmianom na przestrzeni dziejów. Zdefiniowanie pojęcia (zjawiska) oznaczonego 

słowem „terroryzm” nie naleŜy do łatwych. Obecnie istnieje ponad 100 definicji1. Tak duŜa 

ilość określeń podających sens znaczenia tego zjawiska mówi o jego skomplikowanych 

cechach, które świadczą między innymi o jego zmienności w istocie i czasie. Według Z. 

Cesarza i E. Stadtmülera: powodem tej sytuacji są oczywiście względy polityczno-

                                                 
1 Zob. Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, oprac. i red. A. Ciupiński i M. Zając, AON, 
Warszawa 2003, s. 9, gdzie autorzy wspominają o istnieniu około dwustu definicji terroryzmu, a A. Schmid w 
publikacji Political Terrorism: A Research Guide zamieścił 109 określeń sformułowanych w opracowaniach 
naukowych od 1936 r.  
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ideologiczne. Stąd róŜne interpretacje tego zjawiska przez poszczególne państwa lub grupy 

państw. To, co dla jednych jest terroryzmem, inni uznają np. za usprawiedliwioną metodę 

walki narodowowyzwoleńczej lub obronę toŜsamości i uczuć religijnych2. Stąd 

najprawdopodobniej wynika róŜnorodność definiowania tego zjawiska. PoniŜej 

przedstawiono etymologię oraz wybrane definicje obrazujące znaczenie słowa „terroryzm”, 

niezbędne do zrozumienia tego zjawiska o historycznym charakterze i skomplikowanej 

strukturze. 

Terroryzm jest słowem pochodzenia łacińskiego, a nawet przypuszcza się, iŜ pochodzi 

z sanskrytu3. Z języka sanskryckiego wywodzi się słowo tras, które w grece uzyskało postać 

tereo (drŜeć). W Imperium Rzymskim nastąpiła jego ewolucja, gdzie funkcjonowało w kilku 

postaciach: ters, tres, tersere, terrere oraz terror, która to postać przeszła do języków 

współczesnych4. Ostatecznie słowo to weszło do słownictwa europejskiego poprzez 

francuskie słowo terreur, oznaczające strach, grozę, przeraŜenie.  

„Leksykon politologii” definiuje słowo terror jako: stosowanie przemocy, której celem 

jest szerzenie grozy, czy teŜ strachu wśród członków społeczności i wywoływanie w efekcie 

psychozy niepewności i zagubienia5. Bardzo krótkie określenie terroru przedstawiają: 

„Encyklopedia popularna PWN” i „Encyklopedia Multimedialna PWN –  Słownik wyrazów 

obcych PWN”: stosowanie przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia 

przeciwnika6. 

Stosowanie terroru przez władze państwowe (władców) słuŜyło utrzymaniu w 

posłuszeństwie poddanych z podbitych plemion i narodów. Przed władcą naleŜało drŜeć i 

spełniać jego wolę. W czasach współczesnych, władza totalitarna lub autorytarna chętnie 

korzystała i korzysta z terroru utoŜsamianego z przemocą i gwałtem. Stąd teŜ pochodzi 

odmiana terroru politycznego, którym jest  terror państwowy7. 

Po raz pierwszy wyraźnie uŜyto słowa „terroryzm” na III Konferencji 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego w Brukseli w 1930 r., gdzie przyjęto 

tekst dotyczący terroryzmu składający się z pięciu artykułów8. 

                                                 
2 Z. Cesarz, E. Stadtmüler, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2000, s. 351. 
3 Sanskryt –  język staroindyjski, głównie język cywilizacji aryjskiej w Indiach, występujący od ok. 1500 r. p.n.e. 
jako język tekstów religijnych i naukowych oraz literatury pięknej, przetrwał w Indiach do dziś. 
4M. Zając, Międzynarodowa współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w walce z terroryzmem, rozprawa doktorska, 
AON, Warszawa 2004, s. 20. 
5 Leksykon politologii, Wrocław 1996, s. 409. 
6Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1993, s. 864 i Encyklopedia Multimedialna PWN –  Słownik 
wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2000. 
7 M. Zając, op. cit., s. 20. 
8 TamŜe, s. 21. 
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W „Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN” zawarto jedno z bardziej uniwersalnych 

i przystępnych określeń słowa terroryzm: róŜnie umotywowane ideologiczne, planowane i 

zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego 

porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa 

określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te 

są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą róŜnych środków (naciski psychiczne, 

przemoc fizyczna, uŜycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego 

im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku9. 

Według „Encyklopedii Multimedialnej PWN - Słownik języka polskiego PWN” 

słowo terroryzm oznacza: stosowanie terroru, zwłaszcza działalność niektórych ugrupowań 

ekstremistycznych usiłujących za pomocą zabójstw politycznych, porwań zakładników, 

uprowadzeń samolotów i podobnych środków zwrócić uwagę opinii publicznej na wysuwane 

przez siebie hasła lub wymusić na rządach państw określone ustępstwa bądź świadczenia na 

swoją korzyść10. 

„Encyklopedia Popularna PWN” mówi o terroryzmie w następujący sposób: 

działalność zwykle małych ekstremistycznych ugrupowań, które za pomocą zabójstw, 

zagroŜeń śmiercią, mordów politycznych, porywania zakładników, uprowadzeń samolotów i 

innych podobnych środków potępianych przez społeczność międzynarodową usiłują zwrócić 

uwagę opinii publicznej na wysuwane przez siebie hasła, bądź teŜ wymusić na rządach 

państw, w których działają określone ustępstwa lub świadczenia na swoją korzyść (np. 

zwolnienie więzionych terrorystów, okup itp.)11. 

„The New Encyclopedia Britannica” określa  zaś terroryzm jako: systematyczne 

stosowanie terroru lub nieprzewidywalnej przemocy przeciwko rządom, społeczeństwom lub 

indywidualnym osobom w celu osiągnięcia celów politycznych12. 

Według Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki terroryzm to: 

przemyślne uŜycie przemocy lub zagroŜenie w celu wywołania strachu; przemyślne 

wymuszenie lub zastraszenie rządów i społeczeństw w celu nacisku politycznego, religijnego 

lub ideologicznego13. Natomiast Federalne Biuro Śledcze określiło w 1996 r. terroryzm jako: 

bezprawne uŜycie siły i przemocy przeciwko osobom i rzeczom (prawo własności), by 

                                                 
9  Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, t. 6, s. 370. 
10 Encyklopedia Multimedialna PWN –  Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 
Warszawa 2000. 
11 Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1993, s. 409. 
12 The New Encyclopedia Britannica, Wyd. 15, t. 11, s. 650. 
13 Terroryzm we współczesnym świecie,  red. naukowa J. Pawłowski, Warszawa 2001, s. 11. 
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zastraszyć lub zmusić rząd, ludność cywilną czy jakikolwiek inny segment systemu państwa do 

popierania politycznych lub społecznych zadań14. 

W wydaniu czwartym „Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego” 

opracowanym w Akademii Obrony Narodowej przedstawiono krótkie, jednakŜe bardzo 

dobitne określenie terroryzmu:  forma przemocy polegająca na przemyślanej akcji 

wymuszenia bądź zastraszenia rządów lub określonych grup społecznych w celach 

politycznych, ekonomicznych i innych15. 

DuŜą trafnością, pomijając obszerność, cechuje się opis Brucea Hoffmana mówiący, iŜ 

terroryzm to: świadome budowanie i wykorzystanie strachu w wyniku przemocy lub groźby 

przemocy w dąŜeniu do zmian politycznych. Wszystkie akty terrorystyczne zawierają przemoc 

lub groźbę jej uŜycia. Terroryzm jest specjalnie pomyślanym tak, by wywierać dalekosięŜne 

skutki psychologiczne, znacznie wykraczające poza bezpośrednią ofiarę(y) czy przedmiot 

terrorystycznego ataku. Ma zasiać strach, a więc zastraszyć znacznie szerszą „namierzoną 

widownię”, która moŜe obejmować wrogą grupę etniczną lub religijną, cały kraj, rząd lub 

partię polityczną czy teŜ opinię publiczną. Terroryzm ma tworzyć władzę tam, gdzie jej nie 

ma, lub konsolidować tę, która jest słaba. Za pomocą rozgłosu zdobytego w wyniku przemocy 

terroryści pragną zdobyć wpływ i władzę, których nie mają, by przeprowadzić zmiany 

polityczne na szczeblu lokalnym lub międzynarodowym16. Uniwersalność powyŜszego 

zdefiniowania problemu polega na jego szerokim przedstawieniu wraz z elementami 

terroryzmu międzynarodowego.  

RozwaŜając znaczenie słowa „terroryzm”, na podkreślenie zasługują inne pojęcia, 

jakie przyporządkowane są słowom bardzo zbliŜonym pod względem źródłosłowu do siebie – 

terror (akty terroru) i terroryzm. Terror to gwałt i przemoc „silniejszych” organów państwa 

wobec „słabszych” obywateli, a terroryzm to gwałt i przemoc „słabszych” obywateli wobec 

„silniejszych” organów państwa. Akty terrorystyczne są uzasadniane róŜnymi ideami: 

politycznymi, społecznymi, narodowościowymi i religijnymi, niekiedy niewyraźnymi lub 

pomieszanymi (np. zamach na papieŜa Jana Pawła II w 1981 r.) i mają równieŜ przyczynę w 

psychologicznych anomaliach terrorystów. Sprawcy takich działań bywają zafascynowani 

reakcjami społeczeństwa na swoje czyny i charakteryzuje ich pewna teatralność, 

zdesperowani i nieodpowiedzialni szukają w przemocy sposobu rozwiązania własnych 

problemów17. 

                                                 
14 TamŜe, s. 11. 
15 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002, s. 149. 
16 B. Hoffman, Oblicze terroryzmu, Warszawa 2001, s. 42. 
17 Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, t. 6, s. 370-371. 
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Pomimo dokonania tak wielu prób zdefiniowania zjawiska terroryzmu, róŜnorodności 

podejść metodologicznych, nie została określona o zasięgu globalnym, obowiązująca 

powszechnie definicja. Brak jest równieŜ w przedmiotowej sprawie stanowiska Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej18. 

PoniŜej przedstawiono próbę zdefiniowania pojęcia terroryzm, która to definicja jest 

syntezą wybranych elementów powyŜej analizowanych określeń. PoniŜsze określenie 

znaczenia słowa terroryzm jest współczesnym podejściem do tego zjawiska zaproponowanym 

przez autora i przyjętym za podstawę do dalszych rozwaŜań. 

Terroryzm jest historycznie ukształtowanym (w formach działania) zjawiskiem o 

podłoŜu polityczno-ideologiczno-religijnym, stanowiącym system bezprawnych 

działań zaplanowanych i przeprowadzonych przez pojedyncze osoby lub 

zorganizowane ugrupowania oraz wymierzonych we władze (państwowe, 

społeczne, ostatnio i wojskowe) w celach politycznych, ekonomicznych i innych, 

nacechowanych bezwzględnością, okrucieństwem z nadaniem im duŜego rozgłosu 

i wytworzenia w społeczeństwie strachu i lęku. 

 

Geneza terroryzmu 

W świecie nowoŜytnym, terroryzm  rozumiany jako działalność osób lub grup 

nastawionych na dezorganizację Ŝycia społecznego, pojawił się dopiero w drugiej połowie 

XIX w. W tym czasie zaczęto rozgraniczać pojęcie terror i terroryzm, pojawiły się nowe 

formy przemocy oraz pierwsze próby teoretycznego uzasadnienia terroryzmu19. Opracowania 

naukowe nie precyzują dokładnie miejsca i czasu pierwszych w historii ludzkości aktów 

terrorystycznych. W rozwaŜaniach przyjmuje się, Ŝe pierwszym w dziejach terrorystą był 

Herostrates z Efezu, który w 356 r. p.n.e. podpalił świątynię Artemidy. Herostrates był 

ubogim szewcem chcącym zyskać sławę poprzez zniszczenie budowli uwaŜanej przez 

Greków za jeden z ówczesnych cudów świata. Wyrokiem ojców miasta zginął w strasznych 

męczarniach, a jego imienia nie moŜna było nikomu wymawiać. JednakŜe stało się inaczej, 

gdyŜ dotrwało ono do dziś w współczesnej psychologii pod pojęciem „kompleksu 

Herostratesa”, a więc chęci uczynienia czegokolwiek, co przyniesie rozgłos i sławę, zwróci 

uwagę i dowartościuje sfrustrowaną jednostkę20. 

                                                 
18 M. Zając, op. cit., s. 39. 
19 Konflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, AGH, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-
Dydaktyczne, Kraków 2001, s. 120.  
20 TamŜe, s. 120. 
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Kolejnym przykładem aktów terroru był proces wychowywania i szkolenia spartan 

staroŜytnej Grecji. Młodzi ludzie przygotowywani do walki i zabijania przeciwnika, 

kandydaci na wojowników, musieli przejść rodzaj rytuału lub manewrów zwanych 

„krypteia”, polegających na zabijaniu helotów, czyli spartańskich niewolników wywodzących 

się z ludności podbitych i okupowanych ziem. WciąŜ buntujących się helotów zastraszano 

brutalnymi metodami terrorystycznymi. Terror pojawił się równieŜ w demokratycznych 

Atenach, kiedy to po klęsce w wojnie peloponeskiej Spartanie narzucili Ateńczykom władzę 

komisji oligarchicznej. W ciągu trwających osiem miesięcy rządów Trzydziestu Tyranów 

zostało straconych tysiąc pięciuset obywateli, a dalszych pięć tysięcy wyrzucono z Aten, 

które w tym czasie liczyły około trzydziestu tysięcy mieszkańców. Ateny ogarnięte zostały 

prześladowaniami, plądrowaniem majątków, wtrącaniem ludzi do więzień i ich 

mordowaniem, panował powszechny strach przed niespodziewanym aresztowaniem, płatnym 

donosicielstwem i tajną policją. ZałoŜeniem Trzydziestu było wciągnięcie w zbrodnie 

wszystkich mieszkańców Aten, aby nikt w mieście nie mógł oskarŜyć oligarchów o czyny, w 

których sam by nie brał udziału21. 

Terrorystyczne metody skrytobójstwa dla odniesienia korzyści politycznych 

stosowane były przez członków sekty Sicari działającej w Palestynie i w Egipcie w latach 66-

73 n.e. Była to najbardziej radykalna grupa w stronnictwie zelotów przygotowujących 

antyrzymskie powstanie, które wybuchło w 65 r. w Judei. Walki z legionami zakończyły się 

klęską powstańców i zdobyciem Jerozolimy przez wojsko Tytusa w pięć lat później. Nazwa 

sprzysięŜenia skrytobójców pochodziła od krótkiego miecza zwanego sica. Metoda działania 

polegała na ataku w tłumie i zadawaniu ciosu znienacka. Ofiara osuwała się na ziemię, a 

zabójca wtapiał się w tłum unikając wykrycia. Likwidowani byli w ten sposób głównie 

przeciwnicy polityczni, którzy nie byli radykalnie i wrogo nastawieni wobec Rzymian. Sekta 

dokonała równieŜ zniszczeń pałaców Heroda oraz sabotaŜu dostaw wody do Jerozolimy. 

Tysiąc lat później, około 1090 r., powstało w Persji tajne stowarzyszenie szyickie 

asasynów (słowo to oznacza zabójcę), której załoŜycielem był Hassan Ben Sabbaha (zw. 

„starcem z gór”). Nazwa „asasyn” pochodzi od słowa haszszaszini, oznaczającego wojownika 

palącego haszysz. Członkowie jego sekty, odurzeni haszyszem, na rozkaz zabijali rycerzy 

krzyŜowych. Fanatyczni wojownicy gotowi byli na jedno skinienie swojego przywódcy 

zginąć. Asasyni terroryzowali w XI i XII w. cały kalifat bagdadzki, zamordowali w 1092 r. 

wielkiego wezyra al-Mulka, a sto lat później ich ofiarą padł najwybitniejszy rycerz krzyŜowy 

Konrad z Montserrat.  

                                                 
21 TamŜe, s. 121. 
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PoniŜej przedstawiono następujące w porządku historycznym wybrane przykłady 

terroryzmu i terroru państwowego w Azji i carskiej Rosji. W pierwszej połowie XII w. 

Mongołowie utworzyli zmilitaryzowane państwo, dokonując bezustannych podbojów i 

stosując na niespotykaną wcześniej w dziejach skalę ludobójstwo i terroryzm. Mongolskie 

najazdy i utrzymywanie w poddaństwie ziem ruskich wpłynęło znacząco na ukształtowanie 

się kultury politycznej Rosji. W latach 1564-1572 car Iwan Groźny wprowadził rządy 

skrajnego terroryzmu, wydzielając z części Rosji ziemie poddane władzy terrorystycznych 

oddziałów siepaczy. Politycznym efektem okrutnego i rozwijającego się terroru było 

osłabienie pozycji bojarów oraz silnych i niezaleŜnych od Moskwy miast. PosłuŜyło to 

równieŜ do utrzymania pozycji carów. 

 Słowa „terroryzm” i „terror” upowszechniły się w okresie rewolucji francuskiej, 

kiedy to w latach 1793-1794 Komitet Ocalenia Publicznego Trybunału Rewolucyjnego, 

komitety rewolucyjne i ich agenci zastosowały na wielką skalę brutalne represje przeciwko 

faktycznym i wyimaginowanym wrogom rewolucji. W tym okresie, zwanym „wielkim 

terrorem”, w publicznym gilotynowaniu, pacyfikowaniu i mordowaniu więźniów zginęło 

około czterdzieści tysięcy ofiar22. Około trzystu tysięcy Francuzów poddano represjom i 

przetrzymywano w więzieniach, a w niektórych rejonach Francji krwawe egzekucje i 

ludobójcze metody pacyfikacji stosowane były bez Ŝadnych postanowień sądowych, a jedynie 

według woli reprezentantów Komitetu wysyłanych na prowincje celem zaprowadzenia 

rewolucyjnego porządku. Rewolucyjny terror skończył się dla dyktatury jakobinów 

podzieleniem losu swoich ofiar23. 

NowoŜytny terroryzm pojawił się w drugiej połowie XIX w. za sprawą anarchistów 

głoszących hasła buntu przeciwko ówczesnym porządkom społecznym. Rewolucja francuska 

rozbudziła antymonarchiczne nastroje w całej Europie, a reakcją na eksploatatorski charakter 

dziewiętnastowiecznego kapitalizmu było pojawienie się nowych uniwersalistycznych 

ideologii, takich jak marksizm czy anarchizm24. Pod koniec XIX w. doszło w całej Europie do 

serii ataków terrorystycznych. W 1874 r. we Włoszech było duŜo zamachów, w Hiszpanii 

działała terrorystyczna grupa „Mano Negra” („Czarna Ręka”) oraz nastąpiły pierwsze 

zamachy na głowy państw. Ofiarami ataków byli między innymi cesarz Niemiec Wilhelm I, 

prezydent Francji L. Cornot, król Włoch Hubert I, prezydent USA McKinley oraz austriacka 

                                                 
22 TamŜe, s. 122. 
23 TamŜe, s. 123. 
24 Anarchizm był zbiorem doktryn, które opierały się na przekonaniu, Ŝe zło tkwi w instytucjach Ŝycia 
politycznego i gospodarczego. Celem anarchistów była walka z przymusem politycznym (państwo –  król), z 
przymusem ekonomicznym (kapitał) oraz z przymusem moralnym (religia –  kościół). Wiele ugrupowań 
anarchistycznych uwaŜało bunt, walkę zbrojną, dokonywanie zamachów za sposób propagowania swoich idei. 
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cesarzowa ElŜbieta. W Rosji powstały organizacje walczące z caratem, a jedną z najbardziej 

spektakularnych akcji był udany zamach na cara Aleksandra II w 1881 r. Będąc pod 

wraŜeniem udanych zamachów zachodnioeuropejscy anarchiści zwołali w Londynie 

konferencję, która publicznie zaaprobowała zamachy i zabójstwa tyranów jako sposób 

doprowadzenia do rewolucyjnych zmian. Postanowiono wówczas załoŜyć Międzynarodówkę 

Anarchistyczną (Czarną Międzynarodówkę). Sporadycznie dochodziło do stosowania 

terroryzmu na duŜą masową skalę (zamachy bombowe w bogatych dzielnicach ParyŜa w 

latach 1892-1894) oraz zamieszki i walki uliczne w Chicago w 1886 r. 

Na początku XX w. coraz mocniej dał znać o sobie terroryzm zainspirowany 

ideologiami nacjonalistycznymi. DąŜenie do przyłączenia Ulsteru do Irlandii przybrało formę 

terroryzmu separatystycznego Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), która powstała w 

1919 r. Bojownicy, którzy nie uznali traktatu brytyjsko-irlandzkiego, rozpoczęli walkę 

terrorystyczną, której największe nasilenie przypadało na koniec lat 30. W wyniku 

przeprowadzonych licznych zamachów bombowych zginęło i zostało rannych wiele osób. 

Kulminacją tych zamachów był atak przeprowadzony w centrum handlowym w Coventry. 

Kolejna fala terroryzmu irlandzkiego nastąpiła w latach 60. i 70. 

Na przełomie XIX i XX w. ormiański ruch nacjonalistyczny we wschodniej Turcji 

posłuŜył się terrorystyczną strategią w walce z osmańskim rządem. Ataki na przedstawicieli 

administracji i policji miały zdobyć poparcie społeczne oraz zwrócić uwagę międzynarodowej 

opinii publicznej. RównieŜ Macedończycy podjęli terrorystyczną walkę przeciwko Turkom. 

Serbowie załoŜyli nacjonalistyczne i terrorystyczne organizacje, których działalność miała 

głównie charakter antyhabsburski. Pierwsza wojna światowa wybuchła w następstwie 

zamachu na habsburskiego arcyksięcia Ferdynanda w 1914 r. w Sarajewie. Zabójcą był 

bośniacki Serb, członek organizacji Mlada Bosna. Serbscy terroryści dąŜyli do konfliktu z 

Austrią. Terroryzm miał podłoŜe nacjonalistyczne. Terrorystyczny charakter miały równieŜ 

działania faszystowskich bojówek w Niemczech (SA), we Włoszech, Hiszpanii (Falanga), 

Rumunii (śelazna Gwardia) i innych krajach Europy w latach 20. i 30. Przemoc przybrała 

charakter terroru państwowego w krajach, w których do władzy doszły partie faszystowskie. 

Po II wojnie światowej Europa styka się ponownie z terroryzmem dopiero w latach 60., za 

sprawą procesu dekolonizacji, terroryzmu o charakterze lewackim, terroryzmu 

bliskowschodniego oraz narodzin terroryzmu międzynarodowego. W tym czasie słowo 

„terroryzm” zaczęło być kojarzone przede wszystkim z ugrupowaniami toczącymi 

rewolucyjną walkę przeciwko panowaniu Europejczyków w krajach Azji, Afryki i Bliskiego 

Wschodu. Kraje takie jak Izrael, Kenia, Cypr i Algieria, zawdzięczają częściowo swoją 
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niepodległość nacjonalistycznym ruchom politycznym, które sięgnęły po metody 

terrorystyczne przeciwko władzom kolonialnym. Trzecia fala terroryzmu narodziła się w 

Palestynie, gdzie obie zwalczające się strony, Arabowie i śydzi, sięgnęli po terror jako 

metodę rozwiązywania konfliktu25. Terroryzm palestyński juŜ na początku lat 70. przybrał 

charakter terroryzmu międzynarodowego, którego areną stał się cały świat, a terroryści 

zaatakować mogli dowolny cel w kaŜdym miejscu świata. Za datę początku terroryzmu 

międzynarodowego przyjęto porwanie samolotu izraelskich linii lotniczych w Rzymie, które 

miało miejsce w 1968 r. Kolejnymi czynnikami powstania międzynarodowego terroryzmu 

była w latach 60. fala rewolucji w krajach Trzeciego Świata, proces dekolonizacji oraz fala 

kontestacji na tle protestów przeciwko wojnie w Wietnamie. Okres ten sprzyjał akceptacji 

radykalnych programów rewolucyjnych, lewackich i terrorystycznych ugrupowań. Powstały i 

rozpoczęły działalność takie ugrupowania jak: Czerwone Brygady (BR) we Włoszech, 

Frakcja Czerwonej Armii (RAF) w RFN, Akcja Bezpośrednia (AD) we Francji, Armia 

Czerwona w Japonii, Turecka Armia Wyzwolenia Narodowego (TPLA), rewolucyjne 

ugrupowania w krajach Ameryki Łacińskiej (Tupamaros w Urugwaju, Montoneros w 

Argentynie itd.) i inne. W okresie tym aktywnie działały ugrupowania separatystyczne takie 

jak: Irlandzka Armia Republikańska (IRA), baskijska ETA, czy palestyńskie formacje – 

Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), Czarny Wrzesień, Ludowy Front Wyzwolenia 

Palestyny. Szereg państw uczyniło ze wspierania terroryzmu stały element swojej polityki, 

jak Związek Radziecki i wiele krajów satelickich (Kuba, Korea Północna, NRD) oraz niektóre 

państwa arabskie (Libia, Sudan, Syria, Irak)26. 

Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 r. aktywność wielu ugrupowań 

terrorystycznych o zabarwieniu lewackim zamarła, jednakŜe w miejsce terroryzmu 

rewolucyjnego o inspiracjach komunistycznych pojawił się terroryzm islamski, 

zapoczątkowany rewolucją irańską w 1979 r. Ostatnie lata XX w. cechuje pojawienie się 

zupełnie nowych i groźnych zjawisk. Do zamachów terrorystycznych odwołują się niektóre 

ruchy i sekty kulturowe. W ostatniej dekadzie zaczyna dawać znać nowa formacja, wyrosła 

częściowo z ruchów alternatywnych, kontestacyjnych i anarchistycznych w Europie 

Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, związana z ekoterroryzmem. Eksperci od 

spraw terroryzmu obawiają się ataków terrorystycznych przy uŜyciu broni masowego raŜenia 

i obezwładniania sieci i systemów komputerowych. 

                                                 
25Konflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, AGH, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, 
Kraków 2001, s. 125. 
26 TamŜe, s. 126. 
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Ocenia się, iŜ ze wszystkich typów terroryzmu najpowszechniejsze, a jednocześnie 

najniebezpieczniejsze są te, których głównym załoŜeniem ideologicznym jest walka 

narodowowyzwoleńcza. Najczęściej wyrosły one na podłoŜu fundamentalizmu religijnego. 

Dotyczy to w głównej mierze islamu, a więc i krajów, w których ta religia dominuje. Fakt ten 

spowodował, Ŝe większość organizacji terrorystycznych znajduje się w tych krajach, gdzie 

fundamentalizm islamski jest doktryną państwową (np. Afganistan, Libia), bądź jest 

popierany przez państwo (np. Syria, Irak)27. Głównym czynnikiem, który spowodował 

nasilenie działalności terrorystycznej, a z tym związane powstawanie organizacji 

terrorystycznych, była tak zwana „rewolucja islamska”. Cele rewolucji związane są między 

innymi z utworzeniem republik islamskich w państwach arabskich, wprowadzenie nakazów 

Koranu jako podstawowej normy prawnej i moralnej, a takŜe walka ze wszystkimi formami 

związków ze światem Zachodu oraz dąŜenie do izolowania własnych społeczeństw od 

zachodnich wpływów kulturowych. Ideologię „islamskiego oswobodzenia” usiłują narzucić 

radykalni fundamentaliści islamscy społeczeństwom państw regionu Afryki Północnej, 

Bliskiego Wschodu (gdzie dodatkowo wchodzi kwestia Ŝydowska i powiązania ze Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki) oraz Azji Południowej. Większość islamskich radykalnych 

organizacji terrorystycznych wywodzi się z powyŜszego regionu. 

Inne podłoŜe ideologiczne i społeczne, aniŜeli przedstawiony powyŜej 

fundamentalizm religijny, ma terroryzm europejski i Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Terroryzm europejski wyrósł na gruncie lewicowego eksterminizmu, którego celem było 

zburzenie burŜuazyjnego systemu społecznego, panującego w państwach zachodnich i walka 

z imperializmem amerykańskim28, natomiast zagroŜenie terrorystyczne w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki ma dwa źródła – wewnętrzne i zewnętrzne. Terroryzm wewnętrzny 

nie posiada wymiaru ogólnonarodowego, a terroryzm zewnętrzny stwarza realne zagroŜenie 

bezpieczeństwa tego supermocarstwa na jego terytorium, jak i równieŜ poza granicami. 

Natomiast atak terrorystyczny z  11 września 2001 r. udowodnił, Ŝe nikt nie moŜe czuć się 

bezpieczny i kaŜde państwo świata moŜe być celem ataku terrorystycznego. 

 

Organizacje terrorystyczne 

Organizacja terrorystyczna jest grupą ludzi zjednoczonych wspólnym planem, 

programem działania, wspólnymi poglądami i zadaniami związanymi ze stosowaniem 

                                                 
27 Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, opracowanie i red. A. Ciupiński i M. Zając, 
AON, Warszawa 2003, s. 13. 
28 TamŜe, s. 31. 
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przemocy, szerzeniem grozy i strachu wśród społeczności, a ukierunkowanych na zwrócenie 

uwagi opinii publicznej na wysuwane przez siebie hasła, bądź wymuszenia na rządach 

określonych działań (ustępstwa, określone świadczenia na korzyść organizacji, zwolnienie 

więzionych terrorystów, okup, itd.). Organizacje terrorystyczne skupiają od kilkunastu do 

kilku tysięcy osób, a ich terenem działania nie są tylko określone pojedyncze kraje, lecz 

równieŜ regiony, a w niektórych przypadkach są to działania globalne. W tabeli 1 zebrano 

dane dotyczące wybranych współczesnych organizacji terrorystycznych, ich rodzajów i 

miejsc działalności. 

Tabela 1 
Wybrane organizacje terrorystyczne i ich miejsce działania 

 

Lp. Nazwa organizacji  
terrorystycznej Rodzaj nurtu terrorystycznego Miejsce działania 

1 IRA Ulster (Irlandia) 

2 ETA 
separatystyczno-narodowościowy 

Kraj Basków (Hiszpania) 

3 „Czerwone Brygady” Włochy 

4 Frakcja Czerwonej Armii 
anarchistyczno-lewacki 

Niemcy 

5 Tupamaros Urugwaj 

6 Rewolucyjna Armia Ludu Argentyna 

7 Japońska Armia Czerwona 

skrajnie lewicowy ekstremizm 

Japonia 

8 
Włoska Partia Społeczna i Nowego 
Ładu 

neofaszystowski Włochy 

9 
Palestyńskie ugrupowania 
polityczno-militarne 

Palestyna 

10 Front Wyzwolenia Erytrei 
narodowowyzwoleńczy 

Erytrea 

11 Kurdyjska Partia Robotnicza marksistowski Turcja 

12 MudŜahedini Ludowi terroryści irańscy Iran 

13 Stowarzyszenie Braci Muzułmanów fundamentaliści muzułmańscy 
Egipt, 
Algieria 

14 Przetrwanie Świata  chrześcijańscy fundamentaliści USA 

15 NajwyŜsza Prawda sekta religijna Japonia 

16 Sendero Luminosa grupa terrorystyczna Peru 

17 DŜihad fundamentalizm muzułmański 

18 Hamas 
fundamentalistyczna organizacja 
palestyńska 

Kraje Bliskiego Wschodu 

19 Hezbollah organizacja polityczno-militarna 
Liban, Izrael, 
Kraje Bliskiego Wschodu 

20 
Islamska Grupa Zbrojna  
(GIA – Groupe Islamique Armée) 

organizacja fundamentalistów 
algierskich 

Algieria, Francja 

21 
Grupa Islamska  
(Gamat al. Islamija) 

organizacja fundamentalistów 
muzułmańskich 

Egipt, USA 

22 
Al-Kaida (kierowana przez Osamę 
Bin Ladena) 

terrorystyczna międzynarodówka 
islamskich fundamentalistów 

USA, 
Kraje Bliskiego Wschodu, 
wybrane kraje świata 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Struktury organizacji terrorystycznych praktycznie nie ulegają zmianom w czasie. 

Wśród najwyŜszego kierownictwa oraz osób zwanych „duchowymi przywódcami” jest 

zachowana stabilność kadrowa. Na niŜszych szczeblach zazwyczaj awansują najbardziej 

charyzmatyczni, z czym wiąŜe się nie tylko splendor, jakim są otoczeni w swoim środowisku, 

ale takŜe większy udział w dostępie do środków finansowych, z których część wpływa na ich 

prywatne, dobrze strzeŜone konta. Walka w ścisłym kierownictwie o przywództwo jest teŜ 

niekiedy przyziemną walką o władzę i pieniądze, a poprzednie „szczytne cele” schodzą na 

dalszy plan. Tego typu zachowań nie ma w organizacjach, które funkcjonują w oparciu o 

ortodoksyjne podstawy religijne (np. Al-Kaida)29. 

 W zaleŜności od stopnia aktywności i moŜliwości działania, organizacje 

terrorystyczne wymienione w tabeli 1 oraz inne działające szczególnie na terenie Bliskiego 

Wschodu, moŜna podzielić na cztery grupy30: 

 1. Organizacje o niskiej aktywności: 

• Abu Nidal (organizacja palestyńska); 

• Front Wyzwolenia Palestyny (organizacja palestyńska); 

• Popularny Front Wyzwolenia Palestyny (organizacja palestyńska); 

• Kach (organizacja Ŝydowskich ekstremistów); 

• Kahane Chai (organizacja Ŝydowskich ekstremistów); 

• Partia Pracujących Kurdystanu (organizacja kurdyjska). 

 2. Organizacje o średniej aktywności: 

• Grupa Islamska (organizacja egipska); 

• DŜihad (organizacja egipska); 

• Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny Komenda Główna (organizacja 

palestyńska); 

• Organizacja Ludowych MudŜahedinów Iranu (opozycyjna organizacja 

irańska). 

 3. Organizacje o wysokiej aktywności: 

• Hezbollah (organizacja szyitów libańskich); 

• Hamas (organizacja palestyńska Strefy Gazy); 

• Brygady Męczenników al-Aksa (organizacja palestyńska); 
                                                 
29 M. Zimny, Terroryzm jako zagroŜenie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, Rozprawa 
doktorska, AON, Warszawa 2004, s. 124. 
30 TamŜe, s. 81 oraz Congressional Research Service Lists the Foreign Terror Groups and Their Level of 
Activity, „Washington Post”, wrzesień 2001. 
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• Palestyński Islamski DŜihad (organizacja palestyńska). 

 4. Organizacje o bardzo wysokiej aktywności: 

• Al-Kaida (międzynarodowa organizacja islamska). 

 Większość państw i róŜne gremia międzynarodowe prowadząc walkę z terroryzmem 

wprowadziły jednoznaczne listy, które klasyfikują do grona terrorystów zarówno organizacje, 

jak i ich działaczy. W grudniu 2001 r. Rada Unii Europejskiej ustaliła listę organizacji 

terrorystycznych, których zwalczanie jest obowiązkiem kaŜdego państwa członkowskiego. 

Do tych organizacji UE zaliczyła: 

• Kraj Basków i Wolności (ETA – Euskadi Ta Askatasuna) – Hiszpania; 

• Antyfaszystowskie Grupy Oporu 1 Października (GRAPO) – Hiszpania; 

• Prawdziwa IRA – Irlandia Północna; 

• Irlandzka Armia Kontynuacji (CIRA) – Irlandia Północna; 

• Obrońcy Czerwonej Ręki (RHD) – Irlandia Północna; 

• Stowarzyszenie Obrony Ulsteru – Bojownicy o Wolność Ulsteru (UDA-UFF) 

– Irlandia Północna; 

• Ochotnicze Siły Lojalistyczne (LVF) – Irlandia Północna; 

• Ochotnicy Orańscy (OV) – Irlandia Północna; 

• Organizacja Rewolucyjna 17 Listopada – Grecja; 

• Komórki Rewolucyjne – Grecja; 

• Islamski DŜihad – Palestyna; 

• Ezzedin al-Kassem, organizacja zbrojna Hamasu – Palestyna. 

 PowyŜsza lista była następnie rozszerzana przez Unię Europejską o organizacje objęte 

postanowieniami Organizacji Narodów Zjednoczonych (organizacje terrorystyczne z Turcji, 

Hiszpanii, Peru, Indii, Japonii, Kolumbii i Egiptu) i nowe ugrupowania uznane za 

terrorystyczne. Stale powiększa się lista amerykańskiego Departamentu Stanu, na której 9 

stycznia 2002 r. znajdowało się 168 osób, ugrupowań i przedsiębiorstw podejrzewanych o 

powiązania ze światowym terroryzmem. Lista ta, podobnie jak i inne, podlega ciągłej 

modyfikacji. W Polsce, podobna lista sporządzona została przez Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego (ABW) i znajduje się na niej w sumie 40 organizacji. Lista ABW zawiera 

miedzy innymi takie organizacje i ugrupowania jak: Al-Kaida, Brygada Męczenników Al-

Aksa, Hamas, Hezbollah – Partia Boga, Islamska Grupa Zbrojna (GIA), Islamski Ruch 

Uzbekistanu, Islamski DŜihad, Komórki Rewolucyjne, Organizacja MudŜahedinów Narodu 

Irańskiego, Palestyński DŜihad Islamski, Partia Pracujących Kurdystanu, Rewolucyjne Siły 



 16 

Zbrojne Kolumbii (FARC), Świetlisty Szlak, Tamilskie Tygrysy, Ugrupowanie Bojowników 

DŜihadu. 

 

„Geografia” terroryzmu 

 Terroryzm początku XXI w. ze względu na geograficzny obszar występowania, jest 

zjawiskiem mającym globalny zasięg. Ocenia się, Ŝe największe zagroŜenie atakami 

terrorystycznymi występuje na obszarze Bliskiego i Środkowego Wschodu, Azji Południowo-

Wschodniej, we Wschodniej Afryce, w basenie Morza Śródziemnego, w zachodniej części 

Ameryki Południowej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Republikach Kaukaskich 

oraz niektórych państwach europejskich. Regiony Bliskiego i Środkowego Wschodu 

postrzegane są jako obszary o wyjątkowym natęŜeniu zjawisk związanych z terroryzmem 

międzynarodowym. PowyŜsze regiony są obszarem generowania sprzeczności na tle 

etniczno-narodowym i religijnym oraz rozwoju w ostatnich dwóch dekadach XX i początku 

XXI w. fundamentalizmu religijnego, mającego w rezultacie działalności organizacji 

terrorystycznych globalny zasięg. Według Wiesława Lizaka31 – fundamentalizm 

muzułmański ujawnił swoją rosnącą rolę w wielu państwach regionu, stając się zagroŜeniem 

dla stabilności ich systemów politycznych. Wiele spośród organizacji o takim obliczu 

programowo-ideowym ponosi odpowiedzialność za akty terrorystyczne, będące źródłem 

zagroŜenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, jak i narodowego tych państw. W 

poszczególnych krajach aktywność skrajnych ugrupowań fundamentalistycznych stała się 

przyczyną powaŜnych konfliktów wewnętrznych oraz niestabilności politycznej, niekiedy na 

duŜą skalę. Doświadczyły tego praktycznie wszystkie państwa regionu. W omawianym 

regionie występuje szereg nierozstrzygniętych kwestii etniczno-narodowych, będących 

dziedzictwem epoki kolonialnej, związanych z realizacją prawa do podmiotowości grup 

etnicznych zamieszkujących te części świata. Przede wszystkim w tym kontekście naleŜy 

wymienić trwający od ponad półwiecza konflikt wokół podziału Palestyny. W tym przypadku 

obie społeczności etniczne roszczą sobie prawo do posiadania własnego państwa na 

terytorium dawnego mandatu palestyńskiego (śydzi i Arabowie palestyńscy) w róŜnych 

okresach ewolucji konfliktu uciekały się do terroru jako sposoby realizacji celów 

politycznych32. 

                                                 
31 W. Lizak, „Geografia” terroryzmu na Bliskim i Środkowym Wschodzie, (in:) Terroryzmu w świecie 
współczesnym, pod. red. E. HaliŜak, W. Lizak, L. Łukaszczuk i E. Śliwka, Warszawa – PienięŜno 2004, s. 275. 
32 TamŜe, s. 263. 
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Stwierdza się, Ŝe rozkład zagroŜeń terrorystycznych nie jest równomierny, a 

dotychczasowe doświadczenia, a szczególnie wydarzenia z 11 września 2001 r. ze Stanów 

Zjednoczonych Ameryki oraz mające miejsce późniejsze akty terrorystyczne, wskazują, iŜ 

zagroŜenia terrorystyczne dotykają wielu państw. Biorąc pod uwagę powyŜsze i nieokreśloną 

zmienność zjawiska terroryzmu moŜna wyciągnąć wniosek o moŜliwości pojawienia się 

nowych zagroŜeń w dowolnych częściach naszego globu. Najczęściej, zjawisko ataków 

terrorystycznych jest nieprzewidywalne, co niesie za sobą występowanie duŜego zagroŜenia 

dla ludności. 
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TECHNOLOGIA COMMERCIAL OFF THE SHELF (COTS) 

W SIŁACH MORSKICH 

 

Pojęcie Commercial Off The Shelf (COTS), w wolnym tłumaczeniu rozumiane jest 

jako produkt „prosto z półki”, czyli nie wymaga Ŝadnych zmian (modyfikacji) i od razu jest 

zgodny z potrzebami uŜytkownika końcowego. Jednak w dosłownym tego słowa znaczeniu 

pojęcie COTS oznacza, Ŝe produkt tej kategorii ma lub moŜe mieć równoległe zastosowanie 

w sferze cywilnej i wojskowej. Stąd teŜ powszechnie w znaczącej większości źródeł uŜywany 

jest w tym właśnie kontekście. 

Początków zastosowania technologii COTS moŜna szukać zdecydowanie wcześniej 

niŜ została ona zdefiniowana. Równoległe zastosowanie produktów w sferze cywilnej 

i militarnej trwa przecieŜ od wyemancypowania się sił zbrojnych jako organizacji ze 

społeczeństwa. Jednak naleŜy zwrócić tu uwagę na fakt, iŜ były to produkty nie mające 

zastosowania w sferze tzw. techniki wojskowej. Obejmowały więc np. materiały biurowe, 

sprzęt transportowy, logistyczny na który nie było dodatkowych specyfikacji ze strony sił 

zbrojnych. 

Idea technologii COTS jako pojęcia zrodziła się w 1992 r. w Stanach Zjednoczonych. 

Rozpad bipolarnego świata oraz związane z tym przeorientowanie polityki i priorytetów 

militarnych USA sprawiło, iŜ w budŜecie obronnym rozpoczęto poszukiwania oszczędności. 

Między innymi sięgnięto do zasobów Departamentu Obrony, co zaowocowało zmniejszeniem 

budŜetu obronnego oraz dotacji przeznaczonych na cele zbrojeniowe. Koniecznym okazało 

się szukanie oszczędności w taki sposób, aby mimo mniejszego budŜetu, stan sfery militarnej 

pozostał na poziomie zapewniającym jej zdolność do wypełniania powierzonych zadań. 

Kupowanie przez wojsko produktów „prosto z półki” miało znacznie obniŜyć koszt zbrojeń i 

jednocześnie zapewnić wysoki poziom technologiczny wdraŜanego sprzętu i uzbrojenia. 
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Dodatkową zaletą tego rozwiązania było zapewnienie cywilnym firmom i przedsiębiorstwom 

ciągłości produkcji oraz stałych, zasobnych klientów, jakim były siły zbrojne. 

Jednak przez blisko dwa lata proces ten był skutecznie hamowany, zarówno przez 

lobby przemysłu zbrojeniowego, jak i sam Pentagon. Zastosowanie technologii COTS 

wiązało się bowiem ze zmniejszeniem szerokiego strumienia finansów i dotacji budŜetowych. 

Ostatecznie zastosowana została dopiero w 1994 r. dzięki administracji Billa Clintona, która 

narzuciła Departamentowi Obrony regulacje normujące wykorzystanie produktów 

komercyjnych w technice wojskowej. Rozkaz wykonawczy prezydenta Billa Clintona 

nr 12931 z 13 października 1994 r., który stał się datą przełomową w komercjalizacji 

systemów wojskowych, precyzował równieŜ wytyczne do zastosowania technologii COTS 

w armii. Stwierdzono w nim, iŜ: Wzrost uŜycia, będących w dyspozycji komercyjnych 

produktów w przyszłych rozwiązaniach, będzie znaczący, o ile promowana i wybierana będzie 

lepsza wartość, niŜ mniejszy koszt w wyborze źródeł zaopatrywania i usług33. 

Teorię tę poparł w 1995 r. amerykański wiceminister obrony Paul Kaminski przed 

komisją Badań Naukowych i Rozwoju Izby Reprezentantów stwierdzając, iŜ: Przewagę 

militarną uzyska ten kraj, który w najkrótszym czasie pozyska najnowsze technologie 

osiągalne na komercyjnym rynku, przeobrazi je w broń i zastosuje na polu walki34. 

NaleŜy jednak podkreślić, iŜ dostrzeŜono takŜe niebezpieczeństwa związane 

z wykorzystaniem technologii COTS. Nawet tak potęŜna gospodarka jak amerykańska musi 

liczyć się z kosztami, nie zaniedbując jednak w ramach oszczędności swych moŜliwości 

obronnych. We wspomnianym poprzednio rozkazie z 1994 r. prezydent Bill Clinton jako 

naczelny zwierzchnik sił zbrojnych USA nakazał, by nie pomijać w wojskowych 

zamówieniach cywilnych producentów, ale jednocześnie naleŜy kłaść nacisk bardziej na 

jakość kupowanych wyrobów, niŜ tylko ich niską cenę35. 

Pierwsze produkty skonstruowane przy wykorzystaniu idei COTS trafiły do armii 

amerykańskiej na przełomie lat 1996-199736. Od tego czasu technologia COTS znalazła 

szerokie zastosowanie w tworzeniu systemów wojskowych. Analitycy NATO oceniają na 

przykład, Ŝe zastosowanie COTS zmniejszy o 40% koszty niezbędnych modernizacji sieci 

teleinformatycznych Paktu. 

                                                 
33 J. E. Powell, The case for COTS, COTS Journal, 2002 nr 5, s. 65. 
34 M. Świerczyński, Prosto z półki, (w:) „Polska Zbrojna”, 2000 nr 26, s. 21.  
35 TamŜe.  
36 Były to produkty branŜy informatycznej.  
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Jednak przedsięwzięcie to z wojskowego punktu widzenia ma wiele zalet, jak i 

niestety wad. 

Bezsprzecznie zaletami jest to, Ŝe: 

• uŜywana technologia jest najnowocześniejsza; 

• komercyjny rynek rozwija, finansuje oraz ulepsza wybrany produkt;  

• przewidywane koszty są mniejsze niŜ wydatki poniesione przez wyprodukowanie 

własnego rozwiązania (masowa produkcja zapewnia niski koszt jednostkowy); 

• rozwój technologii nie tworzy sytuacji, w której wojskowe ośrodki badawczo-

rozwojowe nie mogą zaoferować adekwatnych rozwiązań; 

• serwis jest łatwy i ogólnodostępny i istnieje moŜliwość modernizacji; 

• zmniejsza koszt szkolenia uŜytkowników; 

• moŜna negocjować co do ceny i warunków kontraktu (duŜa konkurencja). 

Wadami zaś jest to, Ŝe: 

• rynek kontroluje czas istnienia produktu COTS; 

• wojsko w porównaniu z cywilnymi uŜytkownikami jest z reguły małym kontrahentem; 

• naleŜy nabywać produkty COTS jedynie od firm, które gwarantują ich jakość, 

solidność oraz długotrwałe „istnienie” na rynku; 

• moŜna utracić poufność rozwiązań i technologii. 

Z wykorzystaniem COTS wiąŜe się więc dla sfery militarnej wiele niebezpieczeństw.  

Przede wszystkim niezbędny jest długofalowy program wykorzystania elementów 

COTS. Przy zakupach komponentów COTS waŜna jest dogłębna analiza potrzeb 

oraz strategia zakupu, która gwarantować musi długotrwałe jego uŜytkowanie. NaleŜy więc 

rozwaŜyć jak długo dany system będzie pracował i czy nie lepiej stworzyć jednak coś 

zupełnie nowego, niŜ inwestować w coś co moŜe wkrótce stać się juŜ przeŜytkiem. 

Na przykład na rynku komercyjnym generacje komputerów zmieniają średnio co 6 miesięcy, 

a w siłach zbrojnych co kilka (-naście) lat. Ponadto komputer osobisty w sferze cywilnej 

uŜytkuje się średnio trzy lata, a w militarnej nierzadko i 20 lat. Strategią przyjmowaną przez 

cywilnych uŜytkowników jest: „wyrzuć i kup nowy”. Ze względów przede wszystkim 

finansowych w siłach zbrojnych nie zawsze jest to moŜliwe.  
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Doskonałym przykładem jest armia kanadyjska, która uruchomiła w 1994 r. 

skomputeryzowane centrum szkoleniowe z supernowoczesnym, jak na owe czasy, systemem 

symulacji warunków pola walki. Do jego budowy wykorzystano jednak w części juŜ 

istniejący w wojsku sprzęt elektroniczny COTS. Gdy przyszła pora na jego modernizację 

w drugiej połowie lat 90. okazało się, Ŝe większości elementów wchodzących w jego skład 

dawno juŜ nie ma na rynku. Oryginalnych części nie było, a nowe nie były kompatybilne ze 

starymi. Rozczarowani Kanadyjczycy podwaŜali nawet sensowność wojskowego 

wykorzystania produktów COTS. Wskazywano, Ŝe rynkowi producenci nie są w stanie 

zapewnić wojsku wymaganej trwałości wsparcia technicznego, dokumentacji, gwarancji, 

serwisu czy dostępności części zamiennych37. 

Firmy oferujące podzespoły są więc szczególnie zainteresowane produktem 

w pierwszej fazie uŜytkowania, co związane jest z serwisem, gwarancją, itp., a więc stałym 

i pewnym dochodem. Jednak z powodu szybkiego postępu technologicznego, firmy nie są 

w stanie kontynuować starych projektów i aby utrzymać się na rynku muszą oferować coraz 

to nowe rozwiązania38. Tym samym sfera militarna musi być przygotowana na takie 

zabezpieczania kontraktu, który gwarantowałby długotrwałe i sprawne uŜytkowanie 

systemów z elementami COTS. Jest to o tyle istotne, Ŝe produktem COTS rządzą prawa 

wolnego rynku, a więc wpływy zewnętrzne, czego sfera militarna nie lubi. 

Ponadto, ogólnodostępne komercyjne technologie, które znalazły zastosowanie 

w siłach zbrojnych, są stosunkowo łatwo i za niewielkie pieniądze dostępne dla ewentualnego 

przeciwnika. Według krytyków, wykorzystywanie produktów „prosto z półki” powoduje 

obniŜenie, bądź utratę zdolności bojowej. Dla wielu dowódców w „oszczędzających” 

armiach, stały się wręcz synonimem pieniędzy wyrzuconych w błoto.  

Wydaje się jednak, iŜ integracja cywilnych produktów w systemach wojskowych jest 

nieunikniona. NajwaŜniejszym jednak pytaniem, na które muszą odpowiedzieć dziś planujący 

wydatki armii jest: do jakiego stopnia wojsko moŜe polegać na produkcji cywilnej? 

Odpowiadając na nie, trzeba mieć na względzie zarówno minimalizację kosztów zamówień 

wojskowych, jak teŜ maksymalizację korzyści wynikających z uŜycia w armii produktów 

„prosto z półki”.  

Przedstawione powyŜej moŜliwości i ograniczenia zastosowania w siłach morskich 

umoŜliwiają określenie rodzajów.  

                                                 
37 M. Świerczyński, op. cit.,  s. 21. 
38 Einsatzbeispiele/Referenzen Dieselmotoren i Marine- und Behordenschiffen, Materiały reklamowe firmy 
MTU Motoren- und Turbinen Union, Friedrichshafen 2002. 
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Wydaje się, Ŝe w zakresie jednostek pływających, produkty technologii COTS, które 

mogą być wykorzystane zarówno w sferze militarnej, jak i cywilnej, moŜna podzielić na: 

• kierowania (dowodzenia), w tym łączności, obserwacji technicznej i bezpieczeństwa 

pływania nawigacyjnego; 

• systemy zapewniające pływalność okrętu (do walki z poŜarem, wodą i zagroŜeniami 

ekologicznymi),  

• napęd główny i wytwarzanie energii elektrycznej; 

• wyposaŜenie pokładowe (w tym ratunkowe); 

• wyposaŜenie socjalne (logistyczne). 

PowyŜszy podział wynika z logicznego faktu, iŜ jednostki pływające, obojętne –  

cywilne czy wchodzące w skład sił morskich, nie róŜnią się zasadami budowy. RóŜnice 

wynikają z ich przeznaczenia, a więc wyposaŜenia, a zasadniczą jest tu posiadanie uzbrojenia. 

Ponadto, w skład sił morskich wchodzi cała gama jednostek pomocniczych, które są niczym 

innym, jak jednostkami cywilnymi świadczącymi usługi dla okrętów. W niniejszym artykule 

za okręty będą uwaŜane jednostki pływające zaliczane do okrętów bojowych. 

WaŜkim problemem jest zastosowanie produktów COTS w zakresie systemów 

kierowania statkiem – dowodzenia okrętem. NaleŜy w tym miejscu podkreślić róŜnice 

pomiędzy systemami kierowania i dowodzenia. Dowodzenie jest specyficznym rodzajem 

kierowania stosowanym w wojsku i w celu wykonania zadania daje dowódcy dodatkowe 

uprawnienia: 

• uzasadnione ponoszenie strat w ludziach i sprzęcie; 

• egzekwowanie w kaŜdy dostępny sposób wykonania rozkazów. 

Zarówno kierowanie jak i dowodzenie są procesami informacyjnymi, opartymi na 

przepływie informacji od elementów kierujących do kierowanych i zwrotnie. O ile dla 

kierującego statkiem waŜne będą np. informacje nawigacyjne, meteorologiczne 

i hydrometeorologiczne, stan przewoŜącego ładunku oraz informacje o portach docelowych, 

sposobach oraz moŜliwościach załadunku i wyładunku, o tyle dla dowódcy okrętu istotna 

będzie sytuacja taktyczna. Naturalnie proces kierowania – dowodzenia wymaga obudowy w 

urządzenia techniczne, co będzie rozpatrywane poniŜej.  

Zasadniczymi determinantami róŜniącymi systemy kierowania i dowodzenia są: 
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• rozmieszczenie stanowisk kierowania i dowodzenia.  

• zakres przepływu i wykorzystania informacji niejawnych; 

• liczba i rodzaj źródeł (sensorów), z których pozyskiwane są informacje dla systemu; 

• objętość i intensywność przepływu informacji; 

• odporność urządzeń na czynniki zewnętrzne. 

Na jednostkach cywilnych stanowisko kierowania będzie znajdowało się w miejscu 

zapewniającym najlepszą widzialność dookólną oraz obserwację czynności na statku. 

Na okręcie podstawowymi wymogami jest zapewnienie bezpieczeństwa dowództwa 

oraz umieszczenie wszystkich osób funkcyjnych (decydentów róŜnych szczebli dowodzenia 

i operatorów urządzeń systemu) w jednym miejscu. Z reguły znajduje się ono w kadłubie 

(nie nadbudówce), pod linią wodną i określane jest jako bojowe centrum informacji (BCI)39. 

Ze względów bezpieczeństwa stanowiska dowodzenia są ponadto na okręcie z reguły 

dublowane, a nawet opancerzane. 

W zakresie kierowania jednostką cywilną, nową koncepcją, która pojawiła się pod 

koniec XX w., jest „zintegrowany mostek”. Polega ona na skupieniu w jednym miejscu 

konsol operatorskich oraz róŜnego rodzaju manipulatorów słuŜących do kierowania 

i zdalnego sterowania funkcjami jednostki pływającej40. Takie rozwiązanie wynika zarówno z 

moŜliwości jakie stawia obecna technika, ale takŜe z ekonomicznego punktu widzenia, gdyŜ 

zmniejsza się w ten sposób stan liczebny załogi, łącznie z obsadą siłowni, gdzie w tym 

wypadku jest ona bezwachtowa41. Rozwiązanie to moŜna zastosować równieŜ na okrętach. 

Jednak są one naraŜone na oddziaływanie przeciwnika, a co za tym idzie skupienie 

elementów systemu dowodzenia w tak naraŜonym na zniszczenie miejscu, jest nieracjonalne i 

moŜe w konsekwencji prowadzić do szybkiego wyłączenia go z walki.  

Koncepcja „zintegrowanego mostka” moŜe znaleźć zastosowanie jako: 

                                                 
39 W literaturze angielskojęzycznej określane jako combat information center (CIC). 
40 Bridge Control. Raytheon’s Integrated Bridge System. Materiały reklamowe firmy Raytheon. Kiel 2002. 
MTU – Friedrichshafen. Products and Services, Materiały reklamowe firmy MTU Motoren-und Turbinen Union, 
Friedrichshafen 2003, s. 25; Ship Management Systems, Naval Forces Special Issue, 1998 nr 4, s. 22. 
41 CAE Sea Power. Advanced Technology In Command. Materiały reklamowe firmy CAE Electronics Ltd., 
Toronto 2001. New SM 1C. Digital Engine Controller. Materiały reklamowe firmy CAE. Toronto 2002. 
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• wyposaŜenie sterówki na duŜych okrętach (jak np. ORP „Kontradmirał X. Czernicki” 

czy ORP „Piast”)42; 

• stanowisko dowodzenia w odniesieniu do małych okrętów klasy trałowiec, 

patrolowiec, ścigacz, itp. Za tym rozwiązaniem przemawiają małe gabaryty okrętu, 

a co za tym idzie brak miejsca na BCI. Istotnym determinantem jest tu takŜe zasada 

„wszystko albo nic”, tzn. jeŜeli jedno trafienie w okręt spowoduje jego zatopienie, nie 

ma sensu chronić w specjalny sposób systemu. Doskonałym przykładem tego jest 

nowoczesny norweski kuter rakietowy typu „Skjold”43. 

Elementami COTS mogącymi mieć zastosowanie w systemach kierowania –

dowodzenia są: 

• konsole; 

• urządzenia komputerowe (hardware) wraz z oprogramowaniem (software). 

Istotnym elementem składowym omawianych systemów są konsole operatorskie. 

Zjawiskiem wspomagającym zastosowanie COTS w zakresie tych urządzeń, jest odchodzenie 

w chwili obecnej od wyspecjalizowanych konsol operatorskich przeznaczonych do realizacji 

tylko jednego zadania np. zobrazowania radiolokacyjnego czy sytuacji nawigacyjnej. 

Współczesnym trendem jest budowa konsol uniwersalnych, na których zakres prezentowanej 

informacji jest uzaleŜniony od obsługującego ją w danym momencie uŜytkownika 

posiadającego indywidualne kody dostępu. W zaleŜności od wprowadzonego kodu 

„rozpoznaje” ona uŜytkownika i prezentuje (oraz umoŜliwia dostęp) informacje z określonego 

zakresu.  

Ponadto, zwraca się duŜą uwagę, aby były one przyjazne dla uŜytkownika, tj. na ich 

ergonomiczność i wygodę obsługi. Jest to szczególnie waŜne w odniesieniu do okrętów, 

gdzie podczas wykonywania zadań (szczególnie na małych jednostkach), obsługa operatorska 

nie pracuje w systemie zmianowym, a ciągłym. Dostosowanie produktów maksymalnie 

przyjaznych dla uŜytkownika („humanizacja” urządzeń technicznych) określane jest obecnie 

jako CeCOTS. Jest to rodzaj technologii COTS, która za pomocą badań medycznych 

i technicznych dopasowuje maszynę do potrzeb człowieka44. 

                                                 
42 J. Ciślak, J. Krzewiński, ORP „Kontradmirał X. Czernicki” w słuŜbie, (w:) „Nowa Technika Wojskowa”, 
2001 nr 10, s. 8.  
43  Projekt 6081, close – up of Norvay’s New FPB., Maritime Defence, 1998 nr 6, s. 116-119. 
44 A state – of – the – art. Multi - Function Console CeCOTS, Materiały reklamowe firmy Celsius Tech Systems 
AB i firmy HITEC, Jarfalla/Forus 2002. 
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W zakresie cywilnych konsoli operatorskich naleŜy zwrócić uwagę na fakt, 

Ŝe pomimo tego iŜ są one przystosowane do wypełniania róŜnych funkcji, to zakres ich 

działania jest stosunkowo mały w porównaniu do stosowanych na okrętach. 

Fakt konieczności wykorzystania tak skomplikowanych systemów jak współczesne 

uzbrojenie okrętów powoduje, iŜ zakres obsługiwanych zadań jest zdecydowanie większy. 

Ponadto, muszą się charakteryzować odpornością na wstrząsy, wibracje, zaniki zasilania, etc. 

Dobitnym tego przykładem są standardowe próby udarowe, odnoszące się do kaŜdego okrętu 

NATO przed wejściem do słuŜby. Polegają one na zdetonowaniu pod powierzchnią wody, 

w określonej odległości od okrętu, ładunku wybuchowego. Tym samym konsole operatorskie 

systemów uzbrojenia muszą charakteryzować się solidniejszą budową i doskonałą 

amortyzacją. Nie uniemoŜliwia to zastosowania poszczególnych elementów w jednych 

i drugich lub stosowania wersji zuboŜonych w sferze cywilnej. 

W systemach dowodzenia nie sposób pominąć techniki komputerowej. Ich błyskotliwa 

kariera rozpoczęła się w latach 70. XX w. wraz z wynalezieniem mikroprocesora. Pomimo Ŝe 

pierwszy komputer był dziełem wojskowych („ENIAC” – Electronic Numerator, Integrator, 

Analyzer and Computer)45, to jednak upowszechniła je sfera cywilna46. Technika 

komputerowa to nie tylko urządzenia (hardware), gdyŜ nie moŜe ona egzystować bez 

oprogramowania (software). Zagadnienie software naleŜy rozpatrywać w dwóch aspektach:  

• wykorzystania gotowych programów; 

• języków oprogramowania.  

NaleŜy tu wtrącić małą dygresję. Utarło się bowiem w literaturze, iŜ komputer jest 

sercem systemów dowodzenia – kierowania. OtóŜ nie jest to do końca prawda, 

gdyŜ w ogólnym rozumieniu komputer składa się z jednostki centralnej (procesora) 

z interfejsem (klawiatura i monitor). W omawianych systemach naleŜy raczej technikę 

komputerową rozpatrywać przede wszystkim w kontekście sieci informatycznych. 

Chodzi zarówno o sieci o zasięgu lokalnym (LAN), jak i światowym (WAN). Wielokrotnie 

w literaturze moŜna spotkać stwierdzenie, iŜ system dowodzenia okrętem X posiada 

Y komputerów. Jest to oczywisty nonsens, gdyŜ podawana jest tylko liczba procesorów. 

                                                 
45 P. Dębek, „Stulecie tranzystora”, (w:) „Chip”, 2001 nr 1, s. 50.  
46 Jane’s Naval Command Information Systems, 2002 nr 12, s. 73.  
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Ponadto, konsole nie muszą posiadać integralnych procesorów, gdyŜ mogą korzystać z 

serwera, będąc tylko interfejsem pomiędzy człowiekiem a maszyną47.  

Typowa technika komputerowa dla okrętów musi spełniać przede wszystkim 

wymagania dotyczące odporności na wibracje, wstrząsy oraz ograniczenia emisji 

promieniowania elektromagnetycznego (i jego wpływu na nią), co wynika z niejawności 

przetwarzanych informacji, jak i z moŜliwości zakłócania pracy innych (przez inne) urządzeń. 

Oczywiście nie wszystkie komputery muszą spełniać wymienione wcześniej wymagania. 

Dla zadań biurowych uŜytkować moŜna „zwykłe” komputery klasy PC, które wykonują takie 

same operacje jak w zastosowaniach cywilnych. W tym wypadku seryjne zestawy 

komputerowe spełniają w pełni załoŜenia technologii COTS, poniewaŜ wykorzystują ogólnie 

dostępne podzespoły, zarówno wewnętrzne jak i peryferyjne, poczynając od procesorów a na 

drukarkach oraz monitorach kończąc. Komputer w obydwu sferach będzie operował na tych 

samych lub podobnych programach biurowych (edytorach tekstu, bazach danych, arkuszach 

kalkulacyjnych, etc.). 

Podobnie jest w zakresie języków oprogramowania. Jako urządzenia komercyjne 

komputery są kompatybilne pod względem języków programowania (np. Turbo Pascal, C++, 

Basic), które mogą być wykorzystywane w sferze cywilnej i wojskowej. Tym samym zakres 

stosowania oprogramowania jest w zasadzie nieograniczony, a zastosowanie leŜy wyłącznie 

w gestii uŜytkownika.  

NaleŜy jednak z całą stanowczością podkreślić, iŜ zastosowanie COTS do software 

systemów dowodzenia zwiększa ich podatność na cyberterroryzm. Import myśli technicznej z 

tej dziedziny powoduje, Ŝe mechanizmy i zasady w nich zawarte, znane są coraz większemu 

gronu. Tym samym skuteczny atak, nawet domorosłego hackera, moŜe spowodować 

niepowetowane straty. 

Podsumowując i oceniając wykorzystanie technologii COTS w szeroko rozumianej 

informatyce, naleŜy stwierdzić, Ŝe jest to chyba najszerzej i najpowszechniej wykorzystywana 

dziedzina techniki, która z powodzeniem stosowana jest w sferze cywilnej i wojskowej. 

Nie sposób w zakresie systemów dowodzenia – kierowania pominąć urządzeń 

przekazywania informacji na zewnątrz (otrzymywania z zewnątrz). Wydaje się, 

Ŝe technologia COTS ma tu najmniejsze zastosowanie. Ochrona informacji jest 

pierwszoplanowym zadaniem w siłach zbrojnych, gdyŜ z reguły wygrywa ten, kto posiada ją 

                                                 
47 W literaturze angielskojęzycznej określane jako HMI (Human – Machine Interface) lub MMI (Man – Machine 
Interface). 
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pierwszy, wiarygodniejszą i pełniejszą. Stad teŜ sztuka walki informacją jest jedną z podstaw 

dowodzenia, a przez to prowadzenia walki. Z tego powodu zastosowanie urządzeń łączności 

w ramach COTS będzie ograniczało się do wymiany informacji jawnej (np. radiotelefony), 

a szczególnie w ramach ratownictwa morskiego48. 

WaŜnym elementem systemów dowodzenia – kierowania, są urządzenia obserwacji 

technicznej. W tym zakresie takŜe zastosowanie COTS ograniczyć się musi do pewnej grupy 

urządzeń. 

W zakresie radarów moŜna tu rozpatrywać jedynie nawigacyjne. Są one 

standardowym wyposaŜeniem kaŜdej jednostki pływającej. Jednak wymagania dokładności 

systemów uzbrojenia wykluczają dla typowych okrętów (np. uderzeniowych) wykorzystanie 

ich jako głównego środka obserwacji technicznej i kierowania ogniem. Takie przypadki 

zdarzają się sporadycznie i dotyczą małych okrętów o niezbyt zaawansowanym poziomie 

technologicznym uzbrojenia i zadaniach, które w zupełności taki radar zabezpiecza. 

Przykładem mogą być tu radary holenderskie typu SCOUT czy brytyjskie typu 100749.  

Jednak i one charakteryzują się dodatkowymi, specjalnymi elementami (przystawkami, 

interfejsami, etc.).  

Kolejnym rodzajem urządzeń obserwacji technicznej są urządzenia termowizyjne. W 

sferze cywilnej wykorzystywane są do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatur na 

powierzchni obiektów, badania efektywności ich chłodzenia, określania obszarów skaŜeń 

środowiska czy poszukiwaniu rozbitków na morzu. Takie same zastosowanie ma praktycznie 

w sferze wojskowej. Jednak tu ich specyficznym zastosowaniem jest wykrywanie obiektów 

oraz ich lokalizacja w przestrzeni, często w celu kierowania ogniem. Ze względu na koszt 

takich urządzeń i rodzaj ich specjalizacji, zastosowanie COTS jest niewielkie. 

Do elementów systemów dowodzenia – kierowania naleŜy zaliczyć równieŜ 

urządzenia obejmujące bezpieczeństwo pływania i kierowania ruchem jednostki, określane 

dalej jako nawigacyjne. W tym zakresie w obydwu sferach stosowane są praktycznie te same 

urządzenia (logi, Ŝyrokompasy, echosondy, radionamierniki, etc.). Charakterystyczną cechą 

zastosowań militarnych jest konieczność transmisji informacji od nich, nie tylko w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego, ale takŜe danych systemom kierowania 

uzbrojeniem.  

                                                 
48 T. Daum, Standarisierte Kommunikationssysteme fur verteilte Fuhrungs- und  Waffensysteme an 
Kriegsschifen, Soldat und Technik, 1998 nr 3, s. 195-199.  
49 Naval Radar Type 1007, Materiały reklamowe firmy Kelvin Hughes, Essex 2001; SCOUT. Radar during 
radar silence, Materiały reklamowe firmy Hollandse Signalapparaten B.V., Hengelo 2000.  



 28 

Zespołem urządzeń wspomagającym bezpieczeństwo nawigacyjne jest równieŜ 

Dynamic Position System (DPS), czyli system dynamicznej lokalizacji aktualnej pozycji 

jednostki i jej przemieszczania się w przestrzeni. SłuŜy on do precyzyjnego określania pozycji 

okrętu oraz korygowania błędów trasy spowodowanych róŜnymi przyczynami. Są one 

niezbędnym elementem składowym systemów dowodzenia okrętów klasy trałowiec, 

niszczyciel min, ratowniczych okrętów podwodnych, etc. W sferze cywilnej stosowany jest 

szeroko na jednostkach badawczych, oceanograficznych, a takŜe, ze względu na wymogi 

certyfikatów międzynarodowych, statkach pasaŜerskich. Wydaje się, Ŝe w tej dziedzinie 

wykorzystanie technologii COTS moŜe być bardzo efektywne. 

Elementem składowym, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesną nawigację 

są systemy satelitarne. W niniejszym artykule moŜliwości ich zastosowania zostaną 

omówione na przykładzie chyba najbardziej popularnego systemu – Global Position System 

(GPS). Jest on de facto systemem militarnym, który znalazł szerokie zastosowanie w sferze 

cywilnej. Początkowo nazywał się Defense Nawigation Satellite System (DNSS) – Obronny 

Nawigacyjny System Satelitarny i był przeznaczony dla lotnictwa i marynarki wojennej USA. 

Decyzją Kongresu USA, system GPS został dopuszczony do zastosowań cywilnych, lecz przy 

ograniczonej dokładności do 40 metrów.  

Pracuje on na dwóch poziomach dokładności: 

• dokładnym – Precise Positioning Service (PPS); 

• standardowym – Standard Positioning Service (SPS). 

Dotkliwie o powyŜszym podziale przekonali się sami Amerykanie. Podczas operacji 

Pustynna Burza w Kuwejcie, zmiana parametrów SPS50 spowodowała, Ŝe Ŝołnierze, którzy 

kupili sobie odbiorniki GPS na prywatny uŜytek, niejednokrotnie skutecznie gubili się 

na pustyni. 

TakŜe i w zakresie nawigacyjnych systemów satelitarnych jest duŜe pole do 

zastosowania zasad COTS. Sytuacja jest tu jednak o tyle specyficzna, iŜ sfera cywilna we 

własnym interesie będzie rozwijała system, który nadal pozostanie w gestii sfery militarnej. 

Reasumując zastosowania powyŜej omówionych elementów naleŜy stwierdzić, 

iŜ w większości przypadków zastosowanie „produktów półki” nie jest procesem 

jednoznacznym. W celu wykorzystania na okrętach, wymagają one w większym 

lub mniejszym stopniu, integracji z istniejącym juŜ systemem dowodzenia. Obejmuje to 

przede wszystkim zastosowanie interfejsów sprzęgających z systemem, co jednocześnie 

                                                 
50 Błąd odczytu róŜnił się o kilkaset metrów od rzeczywistego. 
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podnosi koszt operacji. Dodatkowym problemem jest tu wykorzystanie urządzeń 

automatycznej lokalizacji uszkodzeń (ALU). W warunkach bojowych na okręcie uszkodzony 

element wymienia się po prostu na nowy. Ogranicza to w sposób zasadniczy czas 

przebywania systemu poza walką. Aby proces ten był najbardziej efektywny, naleŜy posiadać 

system ALU zdolny do szybkiego i jednoznacznego wskazania uszkodzonego elementu. 

Jednak im więcej znajduje się w systemie elementów COTS, tym więcej musi być 

interfejsów, gdyŜ z reguły nie współpracują one z wojskowymi ALU. 

Technologia COTS ma szerokie zastosowanie w zakresie systemów do walki 

z poŜarem, wodą i zagroŜeniami ekologicznymi Wykorzystuje się tu standardowe czujniki 

wykrywania dymu, podwyŜszonej temperatury, wody czy obecności określonych substancji 

oraz systemy do walki z ogniem, wodą i substancjami niebezpiecznymi51. NaleŜy stwierdzić, 

iŜ rzadko tworzy się osobne systemy dla okrętów i jednostek cywilnych ze względów 

ekonomicznych. Na systemy tylko dla okrętów, mogą pozwolić sobie jedynie państwa bardzo 

silne ekonomicznie. Przykładem jest doskonały system IPMS, który został zastosowany 

jedynie w US Navy (m.in. na krąŜownikach rakietowych typu „Ticonderoga”), Canadian 

Rogal Navy oraz na najnowszych fregatach niemieckich typu 124 „Sachsen52. 

TakŜe w zakresie urządzeń napędowych technologia COTS znalazła szerokie 

zastosowanie. Wynika to przede wszystkim z czynników ekonomicznych, gdyŜ przy budowie 

współczesnych okrętów ich prędkość staje się drugorzędna wobec wymagań kosztów 

eksploatacji siłowni. Stąd coraz bardziej upowszechniają się siłownie typu CODOG, 

gdzie obok paliwoŜernych turbin czy silników szybkoobrotowych, stosuje się wolnoobrotowe 

do pływania z prędkością ekonomiczną. Równoległe zastosowanie silników okrętowych 

w sferze militarnej i cywilnej dobitnie ilustruje analiza oferty niemieckiej firmy MTU. 

Przykładem są silniki serii 538 wykorzystywane zarówno na kutrach rakietowych, 

jak i statkach pasaŜerskich czy przeciwpoŜarowych53. 

Podobnie sprawa przedstawia się generatorami do wytwarzania energii elektrycznej 

i innym wyposaŜeniem siłowni i maszynowni. 

Prawie niezmienione produkty COTS stosowane są w zakresie wyposaŜenia 

pokładowego (w tym ratunkowego) i socjalnego (logistycznego). Odstępstwa od tej reguły 

                                                 
51 Za takie autor uwaŜa takŜe bojowe środki trujące, które są de facto tak samo niebezpieczne, jak ulatniający się 
gaz na chemikaliowcu.  
52 CAE Sea Power. Advanced Technology In Command. Materiały reklamowe firmy CAE Electronics Ltd., 
Toronto 2001.  
53 Einsatzbeispiele/Referenzen ..., s. 18-19. MTU – Friedrichshafen. Products..., s. 6 i 12.  
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tyczą się praktycznie tylko sprzętu ratowniczego, który obejmuje np. ratowanie załóg okrętów 

podwodnych, w tym indywidualne, jak i zbiorowe środki ratunkowe. Przykładem niech będą 

26 osobowe tratwy ratunkowe niemieckich okrętów podwodnych typu 206 czy 209. Podobnie 

jest z wyposaŜeniem dla okrętów ratowniczych, takich jak dzwony ratunkowe, telefony 

podwodne, systemy dostarczania powietrza, etc. W tym wypadku sfera wojskowa jest raczej 

eksporterem, a nie importerem produktów, pomysłów i idei. 

Podsumowując zagadnienie wykorzystania technologii COTS w sferze militarnej 

naleŜy stwierdzić, Ŝe jest ona pozytywnym przejawem myślenia technicznego, a przede 

wszystkim ekonomicznego. Dla sfery militarnej (obojętnie dla mocarstw, 

czy „kieszonkowych armii”), daje moŜliwość utrzymania zdolności bojowej na określonym 

poziomie przy mniejszych nakładach. Ponadto, umoŜliwia w maksymalnym stopniu 

wyrównanie standardów w sferze cywilnej i wojskowej. Zapewnia to tańszy serwis 

oraz szkolenie operatorów.  

Jednak zastosowanie technologii COTS musi mieć granicę, poza którą korzyści 

ekonomiczne nie zrekompensują strat w działaniach bojowych. NajwaŜniejsze jest utrzymanie 

zdolności bojowych, a czy odbędzie się to przy współudziale produktów COTS czy teŜ nie, 

ma tu podrzędne znaczenie. Istotnym jest więc określenie, do jakiego stopnia sfera militarna 

moŜe polegać na produkcji cywilnej.  

Integracja cywilnych produktów w sferze militarnej jest po prostu nieunikniona. 

NaleŜy to jednak czynić ostroŜnie i pragmatycznie. Nie moŜe bowiem interes Ŝadnej ze sfer 

spowodować strat drugiej.  
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METODYKI OCENY SKUTECZNO ŚCI DZIAŁA Ń SIŁ OBRONY 

PRZECIWMINOWEJ (2) 

 

Efektywność poszukiwania min pojazdami podwodnymi 

 

 Efektywność uŜycia niemieckich pojazdów podwodnych typu DDQS-11M lub 

amerykańskiego systemu typu RMS z pojazdem Dolphin i Towfish, na których zamontowano 

stacje hydrolokacyjne podkilowe i bocznej obserwacji, nie róŜni się od efektywności uŜycia 

tych stacji na okrętach zwalczania min. RóŜnica polega na zmianie nosiciela i trudności w 

ustaleniu jego dokładnej pozycji w toni wodnej, przeszukiwanym torze wodnym, 

wyznaczonym rejonie, a takŜe połoŜeniem względem jego nosiciela, czyli okrętu zwalczania 

min. Trudności te potęgują się w rejonach, w których występują silne prądy morskie i 

wiatrowe lub w okresach duŜego falowania i silnego wiatru. 

 Podstawowym kryterium oceny systemu wykrywania i niszczenia min przez pojazdy 

podwodne powinna być skuteczność, rozumiana jako cecha systemowa i wyraŜająca zdolność 

systemu do działania prowadzącego do osiągnięcia zamierzonego celu. Dlatego wskaźnikami 

skuteczności moŜna przyjąć wartości prawdopodobieństw54: 

• prawdopodobieństwo wykrycia obiektu podwodnego ( )tPob ; 

• prawdopodobieństwo właściwej klasyfikacji ( )tPk ; 

• prawdopodobieństwo właściwej identyfikacji ( )tPi ; 

• prawdopodobieństwo ułoŜenia ładunku niszczącego w nakazanej strefie 

(zamocowanie ładunku przecinającego na minlinie) ( )tPul ; 

• prawdopodobieństwo wybuchu ładunku niszczącego (podcinającego) wlP ; 

• prawdopodobieństwo nawigacyjnego zabezpieczenia wykonania zadania ( )tPNHZ . 

W celu całościowej oceny efektywności systemu wykrywania min przez pojazdy 

podwodne naleŜy przyjąć równieŜ kryteria techniczne: niezawodność, gotowość i Ŝywotność 

                                                 
54 W. Grządkowski, S. Kurpiel, A. Makowski, A. Szajna, Projekt metodyki oceny efektywności uŜycia systemu 

zwalczania min, Gdynia AMW IBP 1988; zobacz równieŜ: J. M. Parafenov, NadeŜnost, Ŝivuczest i efektivnost 
korabelnych elektroenergeticzeskich sistem, Leningrad, AMW 1989, s. 6-22. 
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systemu. Niezawodnością określamy zdolność do znajdowania się w stanie sprawności 

umoŜliwiającej realizację zadań, jej miarą moŜe być prawdopodobieństwo sprawności 

systemu w określonym czasie ( )t,0 , ( )tPs . Gotowość systemu to cecha wyraŜająca jego 

zdolność do szybkiego podjęcia zadań, jej miarą moŜe być prawdopodobieństwo gotowości 

systemu w nakazanym czasie ( )tPg . śywotność systemu to cecha wyraŜająca zdolność do 

zachowania podstawowych jego parametrów niezmiennymi w określonym czasie i w 

warunkach oddziaływania środowiska (zakłóceń), jej miarą moŜe być prawdopodobieństwo 

Ŝywotności ( )tPz  pojazdu podwodnego. 

Kryteria techniczne przyjmowane są często jako kryteria oceny efektywności 

eksploatacyjnej systemu. Z tego teŜ powodu, oceniając efektywność uŜycia pojazdów 

podwodnych do poszukiwania min, moŜna bazować na wymienionych powyŜej. Mówiąc 

zatem o kompleksowej ocenie skuteczności systemu mamy na uwadze pewien systematyczny 

wskaźnik, który moŜe być przedstawiony jako prawdopodobieństwo zdarzenia złoŜonego w 

postaci: 

( ) ( )∏
=

⋅=
n

i
i tPtE

1
1 ω         1. 1 

gdzie:  

[ ]Ttt ,0∈  

0≥ω ,     1=∑
i

iω ,     lub     1=iω      dla     .,...,2,1 ni =  

Dla określenia efektywności systemu naleŜy przyjąć następujące kryteria cząstkowe: 

• wydajność poszukiwania, rozumianą jako stosunek wydajności rzeczywistej do 

teoretycznej ( )tη ; 

• kryteria techniczne tj.: niezawodność ( )tPs , gotowość ( )tPg  i Ŝywotność ( )tPz ; 

• sprawność operacyjno-techniczną, rozumianą jako stosunek średniego czasu 

pojedynczej misji pojazdu podwodnego do nieprzerwanego czasu pracy jego 

źródeł energetycznych ( )tS0  

i moŜna ją przedstawić następująco: 

( ) ( )∏
=

⋅=
n

i
ii tEtE

1
2 ω         1. 2 

gdzie: 

• [ ]Ttt ,0∈ ; 

• iE - wartość poszczególnych czynników tworzących kryterium ekonomiczności. 
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Funkcja efektywności systemu powinna wyraŜać w ogólnym przypadku skuteczność i 

ekonomiczność systemu łącznie, co moŜna przedstawić w postaci55: 

( ) ( ) ( )tEtEtEz 21 ⋅=         1. 3 

 Prawdopodobieństwo wykrycia obiektu podwodnego podczas ekstensywnego 

poszukiwania, moŜna obliczyć następująco56: 

( ) N
R

Kpp
ob P

S

PtVD
tP ⋅

⋅⋅⋅
=

2
;       1. 4 

 przy załoŜeniu, Ŝe obiekt znajduje się w rejonie z prawdopodobieństwem 1=NP :  

( ) ( )
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    1. 5 

gdzie: 

- βα +  - zadany sektor obserwacji [stopnie]; 

- DWB  - szerokość pasa poszukiwania przy zadanej odległości wykrycia D  i 

zadanym sektorze obserwacji [m]. 

Wartość prawdopodobieństwa właściwej klasyfikacji i identyfikacji w duŜej mierze 

zaleŜy od stopnia wyszkolenia operatorów stacji hydrolokacyjnych, którzy początkowo 

hydrolokacyjnie, a w końcowym etapie telewizyjnie naprowadzają pojazd podwodny na 

wykryty obiekt minopodobny. Podczas wykorzystania pojazdów podwodnych typu: PAP, 

Pinguin, SLQ-48, Min, Dauble Eagle, Ukwiał prawdopodobieństwo właściwej klasyfikacji 

przeprowadza operator stacji hydrolokacyjnej z okrętu zwalczania min. Wymienione pojazdy 

słuŜą do przeprowadzenia identyfikacji i ułoŜenia ładunków materiału wybuchowego do 

zniszczenia zidentyfikowanej miny. 

Prawdopodobieństwo ułoŜenia ładunku57 niszczącego w nakazanej strefie raŜenia o 

zadanym promieniu od wykrytej miny, która gwarantuje jej uszkodzenie lub 

przeniesienie detonacji58.  

Rozrzut kołowy, dla którego δδδ == yx , w praktyce występuje rzadko. Dla 

przybliŜonych obliczeń gdy yx δδ ≠  powierzchnię pojedynczej elipsy rozrzutu zastępuje się 

okręgiem o tej samej powierzchni, a jego promień przyjmiemy jako wartość rozrzutu 

kołowego: 

                                                 
55 Zob.: H. Karwan, Obrona przeciwminowa polskich obszarów morskich, Rozprawa doktorska, AMW Gdynia 

2002. 
56 A. N Jakovlev, G. P., Kabłov, Gidrołokatory bliŜniego dejstwia, Leningrad, Sudostroienie 1983, s. 188. 
57 W. Grządkowski S. Kurpiel., A. Makowski, A. Szajna, op. cit. 
58 TamŜe.  
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yx δδδ ⋅=          1. 6 

Zamiany powierzchni moŜna dokonać dla 2,18,0 ÷≤
y

x

δ
δ

. Zatem jeŜeli δδδ == yx  lub 

EEE yx == , powierzchnia S  jest okręgiem o promieniu R  (promień niszczenia miny),  a 

środek rozrzutu ułoŜenia ładunku jest zgodny z miejscem znajdowania się miny (środek 

okręgu), to ( )tPul  moŜna obliczyć według rozkładu normalnego zmiennej losowej: 

( ) ( ){ } 







−−=∈ 2

2

2
exp1,

δ
R

SYXtPul       1. 7 

 W praktyce naleŜy się jednak spodziewać, Ŝe pojazd podwodny opuszczający ładunek 

nie będzie się znajdował zawsze nad miną, ale w pewnym od niej oddaleniu. Zatem, jeŜeli 

rozrzut posiada charakter kołowy, a jego środek 1O  jest oddalony od miejsca miny (O ) na 

odległość d , wówczas prawdopodobieństwo ułoŜenia ładunku niszczącego w nakazanej 

strefie o powierzchni S  moŜna określić z zaleŜności:  
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=∈    1. 8 

gdzie: 

- 
δ
d

h = ,      
δ
R

r =  ; 

- 0J  - funkcja Bessela pierwszego rodzaju rzędu zerowego z argumentem 

ujemnym59. 

Prawdopodobieństwo ( )tPul  naleŜy określić metodą ex post przeprowadzając serię 

prób (minimum 10) w jednakowych warunkach hydrologiczno-meteogorologicznych. 

 Prawdopodobieństwo niezawodnej pracy moŜna obliczyć następująco: 

( ) ( )







 ⋅−−⋅
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exp
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      1. 9 

 gdzie: 

- czas odtwarzania sprawności systemu 0T , średni czas między awariami systemu 

T , wartość prawdopodobieństwa usunięcia awarii ( )dV τ  w zadanym czasie dτ  

określane są w warunkach zakładowych; 

- t  - zadany okres czasu (godz.). 

 Prawdopodobieństwo gotowości systemu do wykonania zadania obliczamy: 

                                                 
59 Zob.: W. Wrona, Matematyka, część II, PWN, Warszawa 1964, s. 597-599. 
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 ( )
g

gg
G

Tt
tP

τ
+

=         1. 10 

gdzie: 

- gt  - czas zakończenia czynności organizacyjnych; 

- gT  - czas rozpoczęcia realizacji zadania; 

- dτ  - norma gotowości systemu, zazwyczaj określana doświadczalnie. 

 Sprawność operacyjno-taktyczną moŜna wyrazić zaleŜnością: 

( )
E

w
o T

t
tS

'=          1. 11 

gdzie: 

- wt '  - średni czas wykonania jednej misji pojazdu, ustala się w warunkach 

poligonowych; 

- ET  - nieprzerwany czas pracy źródła energetycznego pojazdu. 

Prawdopodobieństwo nawigacyjnego zabezpieczenia wykonania zadań obliczamy: 

OZNZrhmdNHZ PPPPPP ⋅⋅⋅⋅=        1. 12 

gdzie: 

- prawdopodobieństwo wykonania zadania przy zadanej dokładności informacji 

nawigacyjnej: 

 
m

Z
Pd

∆Φ=          1. 13  

gdzie: 

- Z∆  - zadana wielkość błędu pozycji okrętu zapewniająca wykonanie 

zadania; 

- m  - błąd średni kwadratowy określenia pozycji okrętu określonym 

systemem. 

- prawdopodobieństwo wykorzystania systemu w zaleŜności od warunków 

hydrometeorologicznych mhP ; 

- prawdopodobieństwo wykorzystania systemu nawigacyjnego w zaleŜności od 

rejonu poszukiwania: 

SN

d
r S

S
P =          1. 14 

 gdzie: 
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- dS  - powierzchnia rejonu [Mm2], gdzie dany system nawigacyjny określa 

pozycję z dokładnością zapewniającą wykonanie zadania; 

- SNS  - powierzchnia rejonu [Mm2] objęta zasięgiem strefy działania 

systemu nawigacyjnego. 

- prawdopodobieństwo niezawodnej pracy systemu: 

( )tPKP bgNZ =          1. 15 

 gdzie: 

- gK  - współczynnik gotowości nazywany równieŜ prawdopodobieństwem 

znajdowania się systemu w stanie sprawnym w dowolnym momencie: 

o
g TT

T
K

+
=          1. 16 

- ( )tPb  - prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy systemu: 

 ( ) ( )
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−= t
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V
tP d

b

τ1
exp        1. 17 

- prawdopodobieństwo wykorzystania systemu w zaleŜności od odporności na 

zakłócenia: 

qPOZ −=1          1. 18 

 gdzie: 

- q  - jest prawdopodobieństwem zakłócenia danego systemu nawigacyjnego (zaleŜy 

od rodzaju sygnału, sposobu modulacji, długości i szybkości nadawania, stosunku 

sygnału do szumu, itp.). 

 

Efektywność poszukiwania przez płetwonurków minerów 

 

 Obliczając moŜliwości poszukiwawcze płetwonurka minera, a następnie druŜyny i 

grupy musimy brać przede wszystkim pod uwagę następujące czynniki: 

• pojemność butli powietrznych; 

• dopuszczalną ilość zejść płetwonurka minera na dobę; 

• rodzaj wykonywanej pracy i wentylację płuc na określonych głębokościach 

obliczamy według zaleŜności:60 

( )Hh PWW += 10   [l/min.]      1. 19 

                                                 
60 Zob.: Przepisy nurkowania, Gdynia 1984, MW 913/84; N. Klatka, L. Łaba, M. Przylipiak, S. StoŜkowski, W. 

Trzciński, Prace podwodne, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1971.  
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 gdzie:  

- hW - wentylacja płuc na głębokości „ h ”; 

- 0W - wentylacja płuc na powierzchni [l/min.]; 

- hP - bezwzględne ciśnienie hydrostatyczne. 

• szybkość poruszania się pod wodą; 

• szerokość jednego halsu; 

• moŜliwości dzienne jednego płetwonurka, w zaleŜności od głębokości rejonu, dla 

głębokości h 61: 

z
h

r
h n

W

Q
T =          1. 20 

h

r
h W

Q
t =          1. 21 

rhh VTL ⋅=          1. 22 

phcp HLS ⋅=   [m2]       1. 23  

prz
h

r
cp HVn

W

Q
S ⋅⋅=  [m2]        1. 24 

gdzie: 

- hT - dopuszczalny czas przebywania płetwonurka na głębokości h  w ciągu doby; 

- ht - czas przebywania płetwonurka minera na głębokości h  w ciągu jednego 

zejścia; 

- rQ - zapas roboczy powietrza w butlach dla aparatów typu PR-27 rQ = 2000 l; 

- zn - ilość zejść na dobę;  

- rV - prędkość robocza poruszania się płetwonurka na głębokości [m/s]; 

- hL - droga jaką moŜe płetwonurek pokonać w ciągu doby na głębokości h ; 

- cpS - powierzchnia przeszukiwanego akwenu w ciągu doby; 

- ckS - powierzchnia kontrolnego sprawdzenia akwenu. 

Oprócz moŜliwości dziennych konieczne będą z punktu widzenia efektywności 

wykorzystania płetwonurków minerów oraz moŜliwości wykrycia min następujące 

obliczenia: 

• ilość płetwonurków minerów potrzebnych do przeszukania danego rejonu, aby z 

                                                 
61 TamŜe.  
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załoŜonym prawdopodobieństwem znaleźć postawione miny; 

• ostateczne ryzyko poderwania się okrętu na minie w sprawdzonym rejonie; 

• ogólny czas wykonania zadania. 

Ilość płetwonurków minerów potrzebnych do przeszukania basenów, nabrzeŜy i torów 

wodnych z prawdopodobieństwem wykrycia przynajmniej jednej miny obliczamy przy 

załoŜeniu, Ŝe: 

• miny niekontaktowe rozmieszczone są równomiernie na całej powierzchni 

przeszukiwanej; 

• halsy poszukiwania rozmieszczone są na całej powierzchni i przebiegają 

niezaleŜnie od siebie; 

• miny niekontaktowe są wykrywane przez płetwonurka minera w dowolnym 

miejscu w zasięgu 0,75 pH . 

Przy takich załoŜeniach prawdopodobieństwo wykrycia przynajmniej jednej miny 

przez pojedynczego płetwonurka minera obliczamy z zaleŜności62: 
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exp1 0

1
     1. 25 

gdzie: 

- 0R - średnie nasycenie minami dennymi przypadającymi na powierzchnię 

poszukiwania; 

- pH - zasięg wykrywalności min pod wodą przez płetwonurków minerów; 

- S- powierzchnia rejonu poszukiwania. 

Ilość płetwonurków minerów niezbędnych do prowadzenia rozpoznania minowego  w 

rejonie poszukiwania, z zapewnieniem gwarancyjnego poziomu prawdopodobieństwa 

wykrycia przynajmniej jednej miny wP = 95% obliczamy następująco: 

( )
( )

1
1lg

1lg

w

w
pl P

P
n

−
−

=         1. 26 

analogicznie dla obliczenia niezbędnej ilości druŜyn płetwonurków minerów: 

( )
( )

drw

w
dr P

P
n

−
−

=
1lg

1lg
        1. 27  

 Płetwonurkowie minerzy jako środek rozpoznania minowego oraz poszukiwania i 

niszczenia min są bardzo skuteczną bronią i jedyną w warunkach portowych na kanałach oraz 

                                                 
62 R. Woźnicki, Praca inŜynierska, Poszukiwanie i niszczenie min morskich przez płetwonurków minerów broni 

podwodnej na teatrze wodnym Świnoujście – Zalew Szczeciński – Dziwnów, WSMW, Gdynia 1975. 
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niektórych odcinkach toru wodnego. Na zakres prowadzonych prac poszukiwawczych duŜy 

wpływ mają warunki hydrometeorologiczne, w tym szczególnie przezroczystość wody. 

Zasady wpływu na moŜliwości poszukiwawcze determinuje posiadany sprzęt. Przy 

zastosowaniu wykrywaczy magnetycznych, pojazdów podwodnych i innego sprzętu 

moŜliwości poszukiwawcze byłyby wielokrotnie większe. Rozpoznanie minowe na duŜych 

akwenach jest skuteczne wówczas, gdy do jednego wykonania zadania wykorzystamy 

większą ilość płetwonurków minerów.  

 

* * * 

 

1. Występująca w literaturze przedmiotu niejednoznaczność procedur i pojęć wymusiła 

uporządkowanie metodyk oceny skuteczności działań sił obrony przeciwminowej, po 

wcześniejszym uporządkowaniu klasyfikacji działań przeciwminowych. Autor przyjął, 

Ŝe działania przeciwminowe mogą nosić charakter obronny i charakter zaczepny. 

Obronne działania przeciwminowe podzielone zostały z kolei na bierną i aktywną 

obronę przeciwminową. Bierna obrona przeciwminowa to całokształt przedsięwzięć 

technicznych i organizacyjnych zmierzających do minimalizacji wpływu zagroŜenia 

minowego na działalność pojedynczego okrętu i sił własnych. Aktywna obrona 

przeciwminowa to głównie wykrywanie i likwidacja min przeciwnika za pomocą sił i 

środków obrony przeciwminowej. 

2. Istnieje ścisły związek pomiędzy posiadanymi informacjami na temat działań 

minowych przeciwnika a rodzajami prowadzonych działań przeciwminowych. 

Właściwa organizacja i działanie systemu obserwacji przeciwminowej, obejmującego 

równieŜ kontrolę sytuacji podwodnej w wydzielonych rejonach oraz włączenie go w 

ogólny system powiadamiania o zagroŜeniach, moŜe w istotny sposób determinować 

reŜim Ŝeglugi sił własnych oraz ograniczyć czynnik czasowy ewentualnych działań 

przeciwminowych. 

3. Pełna znajomość środowiska jest niezbędna do dokonania racjonalnego wyboru 

spośród dostępnych sił i środków poszukiwania i zwalczania min, określenia ich zadań 

i kolejności uŜycia. Podstawą planowania działań sił obrony przeciwminowej jest 

dostępna i najbardziej prawdopodobna informacja o powstałym zagroŜeniu minowym, 

a takŜe przydatność wybranego środka zwalczania (poszukiwania) min w określonych 

warunkach. 

4. ObniŜenie poziomu zagroŜenia minowego wymaga uŜycia róŜnorodnych sił i środków 
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przeciwminowych uwzględniających z jednej strony nowe rodzaje broni minowej, z 

drugiej zaś warunki środowiskowe na akwenach zagroŜonych. Istotne są równieŜ 

metody i sposoby wykorzystania posiadanych sił i środków. Rozwój min czyni proces 

ich zwalczania coraz trudniejszym i wymusza potrzebę stosowania zmiennych technik 

poszukiwania i niszczenia oraz technik trałowych bazujących na trałach 

odwzorowujących charakterystyki przestrzenno-czasowe i inne pól fizycznych 

ochranianych okrętów i transportowców. 

5. UŜycie do poszukiwania i klasyfikacji min na akwenach strefy obrony MW systemów 

bazujących na wykorzystaniu techniki laserowej i telewizji podwodnej moŜe okazać 

się mało skuteczne z uwagi na warunki środowiskowe tej części Morza Bałtyckiego. 

Wysoką efektywność poszukiwania, w róŜnych porach roku niezaleŜnie od pionowego 

rozkładu dźwięku, moŜna uzyskać sonarami o zmiennym zanurzeniu anteny. 

Generalnie jednak, zakres       i skuteczność uŜycia systemów hydroakustycznych do 

poszukiwania min w duŜej mierze zaleŜy od ukształtowania dna i rodzaju osadów 

dennych oraz właściwości tłumiących i rozpraszających ośrodka wodnego. 

6. Zwalczanie min z zapalnikami (kanałami) hydrodynamicznymi jest problemem 

złoŜonym. UŜycie przerywaczy zagród minowych jest kosztowne, a stosowanie 

technik poszukiwania ukierunkowanych na wykrycie, identyfikację i niszczenie 

kaŜdej pojedynczej miny wymaga duŜego nakładu pracy, jest czasochłonne i z tych 

względów niemoŜliwe do wykorzystania  w niektórych rodzajach działań 

przeciwminowych. 

7. Grupy płetwonurków minerów wyposaŜone w specjalistyczne przeciwminowe środki 

ochrony osobistej, środki nawigacji i łączności podwodnej oraz środki do 

wykrywania, klasyfikacji, identyfikacji i niszczenia min stanowią uzupełnienie 

systemów przeciwminowych. RóŜnorodność wyposaŜenia technicznego 

płetwonurków minerów moŜe w określony sposób niwelować negatywny wpływ 

warunków środowiskowych na końcowy rezultat prowadzonych działań 

przeciwminowych. 

8. Zakładany stopień obniŜenia poziomu zagroŜenia minowego w wyniku prowadzenia 

działań przeciwminowych ma charakter probabilistyczny i w połączeniu z czynnikiem 

czasowym stanowi miarę efektywności tych działań, bądź miarę efektywności 

działania kaŜdego z oddzielnie uŜytych systemów przeciwminowych. Miara ta jest 

funkcją wielu zmiennych, zwłaszcza takich, jak charakter zadania, wielkość rejonu, 

gęstość zagrody minowej, typy  i charakterystyki min, warunki środowiskowe, 
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charakterystyki taktyczno-techniczne środków przeciwminowych, poziom  

wyszkolenia załóg, itp.; 

9. Przedstawione metodyki oceny skuteczności działań sił obrony przeciwminowej mogą 

stanowić podstawę do opracowania programu komputerowego na wzór programu 

MCM EXPERT, który  znacznie przyśpiesza obliczenia taktyczne podczas planowania 

działań. Przytoczony aparat rachunku prawdopodobieństwa moŜe posłuŜyć równieŜ 

do wniesienia narodowych poprawek do algorytmu według którego liczy MCM 

EXPERT, ciągle udoskonalany przez specjalistów NATO. 

 

Literatura: 

1. Burdic W. S., Underwater Acoustic System Analysis, Orlov L. W., Szabrov A. A.,  

Gidroakusticzeskaja apparatura rybopromyslovogo fłota, Leningrad 1987. 

2. Efektiwnost i bojevoje ispolzovanie minnogo i protivominnogo oruŜia, Leningrad 1971.  

3. Evtjutov A. P., Mitko W. B., InŜyniernyje razczioty w gidroakystikie, Leningrad 1988.  

4. Gnedenko B. W., Kurs teorii werojatnostej, Nauka, Moskwa 1988. 

5. Grządkowski W., Kurpiel S., Makowski A., Szajna A., Projekt metodyki oceny 

efektywności uŜycia systemu zwalczania min, Gdynia AMW IBP 1988.  

6. Jakovlev A. N., Kabłov G. P., Gidrołokatory bliŜniego dejstwia, Leningrad, 

Sudostroienie   1983. 

7. Jevtiutov A. P, Mitko W. B., InŜyniernyje razcioty w gidroakustikie, Leningrad   1988. 

8. Jevtjutov A. P. i inni, Spravocznik po gidroakustikie, Leningrad 1988. 

9. Karwan H., Praca dyplomowa, Obosnowanie trebowanii k gidrolokatoru bokowogo 

obzora w interesach PMO, AMW Leningrad 1990.  

10. Karwan H., Obrona przeciwminowa polskich obszarów morskich, Rozprawa doktorska, 

AMW, Gdynia 2002.  

11. Karwan H., Notatki własne z wykładów AMW Leningrad 1989-1990. 

12. Klatka N., Łaba L., Przylipiak M., StoŜkowski S., Trzciński W., Prace podwodne, 

Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1971.  

13. Orłov L. W., Szabrov A. A., Gidroakusticzeskaja aparatura rybopromyslowogo fłota, 

Leningrad 1987. 

14. Parafenov J. M., NadeŜnost, Ŝivuczest i efektivnost korabelnych 

elektroenergeticzeskich sistem, AMW, Leningrad 1989. 

15. Przepisy nurkowania, Gdynia 1984 r., MW 913/84. 

16. Słownik języka polskiego, pod red.  M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1982. 



 43 

17. Staszkievicz A. P., Akustika moria, Leningrad 1961. 

18. Woźnicki R., Praca inŜynierska, Poszukiwanie i niszczenie min morskich przez 

płetwonurków minerów broni podwodnej na teatrze wodnym Świnoujście – Zalew 

Szczeciński – Dziwnów, WSMW, Gdynia 1975. 

19. Wrona W., Matematyka, część I i II, PWN, Warszawa 1964. 

 

 

 

 



 44 

HYDROGRAFIA  

Kpt. mar. mgr inŜ. Artur GRZĄDZIEL 

Zastępca dowódcy ORP „Arctowski” 

 

 „BAŁTYCKIE TITANIKI” – HISTORIA 

I STAN OBECNY (3) 

 

M/s „Wilhelm Gustloff” 

 

„Wilhelm Gustloff”, symbol potęgi gospodarczej III Rzeszy, największy statek 

wycieczkowy świata, do dziś niewiele mówi przypadkowo zapytanej osobie. Historia jego 

zatonięcia jest świadectwem tego, co było kiedyś i lekcją na przyszłość.  

 

Fot. 1. M/s „Wilhelm Gustloff” 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Wilhelm_Gustloff.jpg, stan z 25.10.2004 r. 

 

„Wilhelm Gustloff” zbudowany został w 1937 r. w niemieckiej stoczni w Hamburgu jako 

nowoczesny statek pasaŜerski o wyporności 25 484 BRT. 22 stycznia 1936 r., składając 

zamówienie na jego budowę, planowano propagandowo ochrzcić go imieniem „Adolf Hitler", 

lecz führer III Rzeszy miał inne plany i nie wyraził  na to zgody. Zaproponował nazwanie 

statku imieniem „męczennika” III Rzeszy, szwajcarskiego przywódcy NSDAP – Wilhelma 

Gustloffa, zastrzelonego 4 lutego 1936 r. przez młodego Ŝydowskiego studenta Davida 
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Frankfurtera. Pomysł ten zrodził się juŜ podczas pogrzebu Gustloffa, gdy towarzyszył 

wdowie po nim, która przed 1923 r. była jego osobistą  sekretarką63. 

W ten sposób führer postanowił wykorzystać mocne poruszenie opinii publicznej zabójstwem 

partyjnego przywódcy NSDAP. Wilhelm Gustloff urodził się w 1895 r. i pracował jako 

bankowiec w Schwerinie. W 1917 r. ze względów zdrowotnych przeniósł się na stałe do 

Davos w Szwajcarii. Powoli piął się po szczeblach partyjnej kariery. Najpierw jako lokalny 

aparatczyk, potem juŜ działacz krajowy był głosicielem i orędownikiem nowego ładu64.  

„Wilhelm Gustloff” naleŜał przed wojną do hitlerowskiej organizacji Deutsche 

Arbeitsfront (Niemiecki Front Pracy) i odbywał rejsy między róŜnymi portami. W 1939 r. 

został przebudowany i przekwalifikowany na okręt szpitalny.  

Długość statku wynosiła 208,5 m; szerokość 23,5 m; największa wysokość od kilu do 

topu masztu 53 m, zaś zanurzenie dziobu miało 8 m a rufy 7 m. Dwie śruby „Gustloffa" 

napędzane były przez cztery dwusuwowe, ośmiocylindrowe silniki dieslowskie M.A.N. Ich 

łączna moc wynosiła 9500 KM. Pozwalało to na utrzymywanie prędkości rejsowej na 

poziomie 15,5 węzła. Prąd na statku produkowało pięć agregatów diesla, 

sześciocylindrowych, czterosuwowych, równieŜ marki M.A.N. Statek posiadał podwójne dno 

i nowoczesny system grodziowy, który zwiększał jego bierne bezpieczeństwo. W 

maszynowni jednocześnie pełniło wachtę czterdziestu członków załogi65. Podstawowe dane 

techniczne zawiera tabela 1. 

 

Tabela 1 

Dane taktyczno-techniczne m/s „Wilhelm Gustloff” 

Typ Statek pasaŜerski (wycieczkowiec) 

Wodowanie 5 maja 1937 r. 

Oddanie do uŜytku 15 marca 1938 r. 

Stocznia Blohm & Voss, Hamburg 

Nr stoczniowy 511 

Wyporność 25 484 BRT 

Długość 208,5 m 

Szerokość 23,5 m 

Wysokość 56 m (stępka - szczyt masztu) 

Zanurzenie 6,50 m 

Napęd cztery 8-cylindrowe silniki spalinowe MAN, 2 linie wałów 

Moc 9500 KM 

Prędkość 15,5 węzła 

                                                 
63 http://www.nurkowa-polska.pl/index.php?option=content&task=view&id=13, stan z 21.02.2005 r. 
64 http://www.nurkowa-polska.pl/index.php?option=content&task=view&id=13, stan z  16.03.2005 r. 
65 M. Zwiewka, Dzieje statku m/s „Wilhelm Gustloff”, (w:) „Przegląd Morski”, 2004 nr 3. 
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Zasięg pływania 12 000 Mm /15 węzłów 

PasaŜerowie 1463 

Załoga 417 

Międzynarodowy sygnał wyw. DJVZ 

Zatonięcie 30 stycznia 1945 r. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

http://rasputin.physics.uiuc.edu/~wiringa/Ships/MS-3/Germany/WilhelmGustloff.html, 

http://www.feldgrau.com/hs-wilhelmg.html, 

http://www.wilhelmgustloff.com/history_cruiseship.htm, stan z 21.11.2004 r.  

 

4 sierpnia 1936 r. połoŜono stępkę pod budowę statku w największej niemieckiej stoczni 

Bohm&Voss w Hamburgu. W następnym roku w maju zwodowano jednostkę podczas 

uroczystości, którą obserwowało blisko 50 000 osób (fot. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2. Wodowanie m/s „Wilhelm Gustloff” w 1937 r. w Hamburgu 

Źródło: http://www.feldgrau.com/wilhelmgustloff.html, stan z 12.12.2004 r. 

„Wilhelm Gustloff” był statkiem pasaŜerskim wyposaŜonym w 221 kabin dwuosobowych 

oraz 239 kabin czteroosobowych. Posiadał luksusowy apartament dla Adolfa Hitlera, sale 

koncertowe, teatralne, taneczne, a na jednym z dolnych pokładów znajdował się basen. Statek 

miał 10 pokładów i mógł zabierać około 1465 pasaŜerów mieszkających na najwyŜszych 

pokładach C, B i A. 

Na początku „Wilhelm Gustloff” odbywał rejsy po Morzu Północnym, do cieśniny Dover, 

na portugalską Madrę czy do fiordów Norwegii. 1 września 1939 r. statek został formalnie 
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wcielony do słuŜby w marynarce wojennej III Rzeszy66. 22 września 1939 r. naczelne 

dowództwo marynarki III Rzeszy zadecydowało o przekwalifikowaniu tej jednostki na statek 

szpitalny. „Wilhelm Gustloff" zmienił nazwę na „Lazarettschiff D". Jego kadłub został 

oznakowany zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego, określającego wygląd statków 

szpitalnych. Na białych burtach pojawił się biegnący od dziobu do rufy zielony pas, a na 

kominie namalowano znak Czerwonego KrzyŜa. Od tej chwili ponad 1000 miejsc 

wycieczkowych zamieniono na 500 łóŜek szpitalnych. Część pomieszczeń przebudowano na 

potrzeby personelu medycznego –  gabinety i sale operacyjne. Po przybyciu do portu w 

Gdyni, 21 listopada 1939 r., „Wilhelm Gustloff" zakończył słuŜbę jako statek szpitalny – 

„Lazarettschiff D". Od następnego dnia, do października 1944 r., rozpoczęła się jego 

„koszarowa kariera". SłuŜył bowiem jako pływające koszary dla II Oddziału 2 Dywizjonu 

Szkolnego Okrętów Podwodnych (Kriegsmarine Wohnschiff – 2. Unterseeboots-

Lehrdivision). W takim charakterze pełnił słuŜbę niezmiennie do 1945 r. Określano go nazwą 

Beischiff II 2 ULD, czyli okręt towarzyszący 2 Dywizjonu Szkolnego Okrętów Podwodnych. 

Rozkaz przeprowadzenia ewakuacji drogą morską otrzymał do wykonania kmdr por. 

Schulze w Gdyni67. Nie miał specjalnego kłopotu z przetransportowaniem personelu II 

szkolnej dywizji okrętów podwodnych, poniewaŜ dwa spośród przeznaczonych do przewozu 

ewakuacyjnego statków „Hansa” i „Wilhelm Gustloff” przydzielone były organizacyjnie 

właśnie tejŜe dywizji jako okręty towarzyszące. 30 stycznia 1945 r., zgodnie z zaleceniem, 

przystąpiono do przyjmowania rannych Ŝołnierzy i ludności cywilnej. Na „Wilhelmie 

Gustloffie” wydano 4300 kart okrętowych, w istocie na statku było więcej, nie liczono 

bowiem „nielegalnych” pasaŜerów. Krótko przed godziną 12.00 w południe 30 stycznia 1945 

r. ryk syren oznajmił wyjście w morze.  

 

Zatopienie statku „Wilhelm Gustloff” 

 

11 stycznia 1945 r. kmdr ppor. Mariniesko wyszedł w rejs ostatniej szansy. 30 stycznia 

zajął pozycję w rejonie Półwyspu Helskiego w oczekiwaniu na niemieckie okręty i statki 

ewakuacyjne. Morze było silnie wzburzone, utrudniając okrętowi podwodnemu przebywanie 

na powierzchni, a nawet w zanurzeniu peryskopowym. Dowódca okrętu postanowił 

                                                 
66 http://www.nurkowa-polska.pl/index.php?option=content&task=view&id=13, stan z 11.12.2004 r. 
67 T. M. Gelewski, op. cit., s. 34. 
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zaryzykować, iść w stanie półzanurzonym. Było juŜ ciemno. O godz. 19.41 wachtowy 

dostrzegł w namiarze 070 stopni białe światło68. 

 

Fot. 3. „Wilhelm Gustloff” w peryskopie „S-13” tuŜ przed zatopieniem 

Źródło: opracowanie własne. 

Kmdr ppor. Mariniesko w szkłach lornetki widział długi ogromny kształt. O godz. 21.55 

liniowiec, jak go określił Mariniesko, był w odległości tylko 1 mili morskiej. Okręt podwodny 

„S-13” mimo to nie miał pewnych szans trafienia go .  

 

Fot. 4. Okręt podwodny „S-13”, sprawca tragedii „Wilhelma Gustloffa”69 

 

Dowódca okrętu podwodnego postanowił zatem wyprzedzić statek, zajść go od przodu i 

wystrzelić wszystkie torpedy w określonych odstępach czasu, pod stałym kątem 

wyprzedzenia transportowca. Odstęp czasu między wystrzeleniem torped zaleŜał głównie od 

                                                 
68 TamŜe, s. 64. 
69 „S-13” naleŜał do typu „Staliniec” zwanego w skrócie „S”. Na powierzchni okręt ten wypierał 840 ton, pod 
wodą 1070 ton. Rozwijał prędkość 19,5 węzłów na powierzchni oraz 9,6 węzłów w zanurzeniu. Posiadał 6 
wyrzutni torpedowych WT 533 mm (4 na dziobie, 2 na rufie), jedno działo kal. 100 mm, 1 x 45 mm plot oraz 1 x 
karabin maszynowy kal. 7,62 mm. Załoga  liczyła 45 osób. 
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prędkości celu, który wynosił 15 węzłów. Znając prędkość własnych torped, nadany im kąt 

wyprzedzenia, przybliŜoną długość i kurs transportowca nietrudno było ustalić takie odstępy 

czasu, aby cała salwa osiągnęła cel.  

O godz. 23.08 kmdr ppor. Mariniesko odpalił z dziobowych aparatów trzy torpedy w lewą 

burtę „Wilhelma Gustloffa”. W tym momencie „S-13” znajdował się 833 metry od celu. 

Pierwsza torpeda trafiła po 37 sekundach. Statek pochylił się na lewą burtę i zaczął tonąć. Po 

wystrzeleniu torped kmdr ppor. Mariniesko wydał rozkaz zanurzenia i zejścia na głębokość 

20 m. Do godz. 04.00 okręt atakowany był przez niemieckie okręty.  

Pierwsza torpeda wybuchła w części dziobowej, druga w opróŜnionym basenie, gdzie 

ulokowano dziewczęta z Korpusu Pomocniczego Marynarki Wojennej – prawie wszystkie 

zginęły. Trzecia torpeda ugodziła maszynownię, co spowodowało unieruchomienie silników i 

uszkodzenie prądnicy. Wszystkie trafienia były poniŜej linii wodnej, co spowodowało, Ŝe 

woda w bardzo szybkim tempie wdzierała się do wnętrza. Statek posiadał na kaŜdej burcie po 

11 łodzi ratunkowych, kilka motorówek oraz tratwy ratunkowe. Trafiony w lewą burtę coraz 

mocniej się przechylał, dlatego z tej strony nie moŜna było spuścić łodzi na wodę. Z kolei po 

prawej burcie Ŝurawiki łodziowe były oblodzone i tylko z trudem udało się je uruchomić, w 

czym przeszkadzał dodatkowo napór tłumu.  

Zatopienie „Wilhelma Gustloffa” było olbrzymim ciosem. Dla dowództwa niemieckiego 

miało to wszakŜe jeszcze inny aspekt. Kmdr Mariniesko posłał na dno prawie cały personel 

„U-Boot-Lehrdivision”. Na „Wilhelmie Gustloffie” zginęło pięć razy więcej ludzi niŜ na 

„Titanicu”, według róŜnych źródeł zaokrętowanych było od 6600 do 10 600 osób. Uratowało 

się około 1239 ludzi70.  

 

„Wilhelm Gustloff” – stan obecny 

 

Wrak „Wilhelma Gustloffa”, jednego z największych podwodnych grobowców leŜy na 

dnie polskich obszarów morskich 22 mile morskie na N od Łeby71. Spoczywa na głębokości 

45 metrów (rys. 1).  

                                                 
70 Ostatni rejs Gustloffa, Dziennik Bałtycki, 31.01.2002 r. 
71 A. Grządziel, Wykorzystanie sonaru bocznego w pracach hydrograficznych, (w:) „Przegląd Morski”, 2004 nr 
2, s. 28. 
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Rys. 1. Miejsce zalegania wraku statku „Wilhelm Gustloff” (a) oraz profil przejścia nad 

wrakiem (b) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów batymetrycznych ORP „Arctowski”. 

 

Dno w rejonie wraku jest raczej płaskie, chociaŜ gdzieniegdzie widać liczne głazy i 

kamienie. W otoczeniu wraku moŜna zauwaŜyć liczne charakterystyczne ripplemarki72, 

dające swoiste echa sonarowe (rys. 2). 

 

 

Rys. 2. Dno w rejonie wraku statku „Wilhelm Gustloff” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac sondaŜowych ORP „Arctowski”. 

 

Wrak niemieckiego transportowca porozrywany jest w kilku miejscach. Widać tam 

ślady ingerencji człowieka oraz nienaturalnych czynników zewnętrznych. Rufa wydaje się 

być najlepiej zachowanym elementem wraku. Wskazują na to między innymi ujęcia sonarowe 

uzyskane za pomocą holowanego sonaru bocznego. Sonar taki (fot. 5) holowany jest za rufą 

                                                 
72 Ripplemarki (ang. ripple marks) – mikroformy charakterystyczne dla powierzchni piaszczystych, stanowiące 
regularne grzbieciki przedzielone bruzdami, zbudowane z luźnego osadu drobnoziarnistego piasku i mułu, 
powstające pod wpływem działania prądu wodnego, falowania wody i wiatru. Wyglądem przypominają fale albo 
miniaturowe wydmy występujące w korytach rzek i na dnie morza. Potocznie zwane falami piaskowymi lub 
zmarszczkami.  
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okrętu, a fakt rozdzielenia go od jednostki sondującej wpływa jednoznacznie na poprawę 

jakości rejestrowanych danych.   

 

Fot. 5. Holowany sonar boczny na pokładzie platformy sondującej 

podczas przygotowania do opuszczenia na wodę 

Fot.: A. Grządziel 

 

Holowany sonar boczny działa niemal niezaleŜnie od platformy go holującej. Jest  

sprzęŜony z jednostką za pomocą kabla kevlarowego, który spełnia rolę siły holującej, 

zasilania oraz zapewnia dwukierunkową komunikację pomiędzy sonarem w toni wodnej a 

systemem komputerowych na pokładzie okrętu73. Poprzez przeniesienie przetworników w toń 

wodną otrzymujemy radykalne zmniejszenie dystansu sonar-dno, co zmniejsza wymaganą 

moc do transmisji i odbioru sygnałów. Ponadto, holowanie sonaru na niewielkiej wysokości 

umoŜliwia zastosowanie duŜo wyŜszych częstotliwości, która zapewnia lepszą 

rozróŜnialność, niestety  kosztem ograniczonych zasięgów74.  

Dźwięk jest najlepszym sposobem na zobrazowanie dna, jego kształtu i struktury. 

Światło jest bardzo szybko rozpraszane pod wodą. W zaleŜności od warunków 

hydrologicznych badanego akwenu nawet najjaśniejsze światło zapewnia nurkowi (pojazdowi 

ROV) widzialność paru metrów lub mniej. Dźwięk „czuje” się w takim środowisku 

komfortowo. Aby przeszukać nawet niewielki akwen wodny często potrzeba wielu nurków. Z 

powodu niekorzystnych warunków hydrologicznych wpływających na widzialność pod wodą 

zdarza się, Ŝe takie prace poszukiwawcze są opóźniane lub nawet przerywane. Profilowanie 

sonarowe stanowi tutaj swoistą alternatywę, będącą w miarę ekonomiczną, a zarazem 

kompleksową metodą poszukiwania obiektów podwodnych (wraków) czy szczegółowego 

zbadania dna. Holowany sonar boczny umoŜliwia hydroakustyczne przeszukanie dna w 

                                                 
73 Instrukcja obsługi: System akwizycji danych CODA DA 25 z cyfrowym sonarem bocznym DF-1000. Seabed 
Polska Sp. z o. o., Gdańsk 2003. 
74 S. W. Pittman, An Introduction to Underwater Imaging, Underwater Magazine 1994. 
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szerokich pasach. Nawet liczna grupa nurków nie jest w stanie spenetrować akwen takich 

rozmiarów w porównywalnym czasie. Co więcej, urządzenie to zapewnia wizualizację 

danych na ekranie systemu komputerowego w czasie rzeczywistym. Stosując technikę 

sonarową większe struktury podwodne czy nawet niewielkie obiekty (np. zwykła opona 

samochodowa), będą wykryte, zlokalizowane i zwymiarowane. NaleŜy ponadto zaznaczyć, iŜ 

technika wykorzystania sonaru holowanego w Ŝaden sposób nie wiąŜe się z zagroŜeniem 

Ŝycia ludzkiego. Podczas schodzenia grupy nurków do wody takiej 100% pewności mieć 

nigdy nie będziemy.   

Przy optymalnych warunkach pogodowych, geometrii sygnału, parametrów pracy systemu 

uzyskuje się bardzo wiarygodne czytelne sonogramy, charakteryzujące się duŜym 

uszczegółowieniem. Często przypominają nawet zdjęcia fotograficzne.  

Podczas wykonywania prac hydrograficznych odnajdywane są nieznane wraki czy 

inne obiekty podwodne. Około 1700 znanych, podwodnych przeszkód leŜy na dnie Morza 

Północnego i Morza Bałtyckiego. Średnio około 42 nowych obiektów lokalizuje się kaŜdego 

roku. Prądy i zmiany podłoŜa morskiego mogą się przyczyniać do większych lub mniejszych 

zmian pozycji tych obiektów. To moŜe doprowadzić np. do zmniejszenia minimalnej 

głębokości nad wrakiem. Dlatego tak waŜne jest zadanie weryfikacji wraków i znanych 

przeszkód podwodnych przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu sonarowego.  

 

 

Rys. 3. Sonogramy wraku statku „Wilhelm Gustloff”, 

 a – obraz pozytywowy, b – obraz negatywowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów hydrograficznych ORP „Arctowski”. 

 

Rys. 3 przedstawia sonogramy wraku statku „Wilhelm Gustloff” wykonane przy 

wykorzystaniu burtowego sonaru bocznego. Celowo przedstawione zostały dwa ujęcia tego 
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samego obrazu lecz w róŜnych skalach tonalnych. Zdjęcie a to obraz pozytywowy o skali 

tonalnej zgodnej ze skalą tonalną obiektu „fotografowanego”. W przypadku zdjęcia b mamy 

do czynienia z obrazem negatywowym. To nic innego jak obraz o odwróconej skali tonalnej, 

gdzie miejsca jasne (np. kadłub) odpowiadają miejscom ciemnym obiektu, a miejsca ciemne 

(np. cień hydroakustyczny) – miejscom jasnym. Walory jasne w naturze są na negatywie 

ciemne.  

Klasyczne rejestratory papierowe dostarczały obrazy dna na specjalnym termicznym 

papierze, gdzie obiekty o duŜym współczynniku odbicia fali akustycznej przedstawiane były 

jako obszary ciemne (czarne), a całkowity brak powracającej energii jako obszary jasne czy 

wręcz białe. Z fotograficznego punktu widzenia daje to nam obraz, który okazuje się być 

„obrazem negatywowym”.  

Nowoczesne systemy sonarowe umoŜliwiają odwrócenie skali tonalnej, a komputerowe 

procesory danych potrafią zastosować rozmaitą skalę barwną proporcjonalną do siły odbicia 

sygnału. Zatem proces „sztucznego koloryzowania danych” oraz moŜliwości odwracania skali 

tonalnej moŜe skutecznie wpływać na zwiększenie interpretacyjności danych. Jest to 

oczywiście kwestia subiektywna i zaleŜy jedynie od osobistych preferencji operatora sonaru. 

Wielu doświadczonych uŜytkowników systemów sonarowych pomimo atrakcyjności 

nowoczesnych pakietów programowych preferuje obrazy typu „czarne-na-białym” (dark-on-

light image) przedstawiane w odcieniach  pomarańczowo-Ŝółtych.  

Zarówno obraz negatywowy jak i pozytywowy posiada swoje wady i zalety. Obraz 

pozytywowy moŜe kojarzyć się z klasycznym przykładem działania zwykłej latarki 

oświetlającej dany obiekt, za którym pada czarny cień. Być moŜe dla niektórych 

uŜytkowników obraz taki jest łatwiejszy w percepcji i daje lepsze wyobraŜenie o wraku 

spoczywającym kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią morza. Obraz negatywowy często 

stosowany jest w fazie poszukiwawczej, bowiem w przypadku wykrycia wraku (obiektu) na 

jasnym tle ekranu uwidacznia się bardzo wyraźne kontrastowe echo w kolorze czarnym. 

Zatem obiekt taki jest szybko dostrzegany i zapamiętany przez aparat wzroku.  

Na rys. 4 widoczny jest wrak statku zarejestrowany na prawym kanale sonaru 

cyfrowego. Dane sonarowe rejestrowane były podczas przejścia okrętu na kursie 

równoległym do kursu leŜenia wraku na dnie w niewielkiej odległości bocznej (rzędu 

kilkudziesięciu metrów).  
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Rys. 4. Sonogram wraku statku „Wilhelm Gustloff” 

Źródło: pomiary hydrograficzne ORP „Arctowski”. 

 

Wrak statku leŜy na lewej burcie. W części dziobowej wystającej około 14 metrów 

nad dno, widać charakterystyczne dwie kluzy kotwiczne jakie posiadał motorowiec na prawej 

burcie. W odległości 27 metrów od rufy łatwo dostrzec dość ciekawy obiekt przypominający 

małą łódź wiosłową bądź kuter. Obiekt ma długość 9,5 metra  i rzuca wyraźny cień 

akustyczny. Porównując wrak statku z jego modelem dostrzegamy równieŜ pewne 

podobieństwa w wymiarach czy teŜ wybranych elementach konstrukcyjnych kadłuba. (rys. 5) 
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Rys. 5. Wrak statku „Wilhelm Gustloff” z planem bocznym transportowca 

Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów hydrograficznych ORP „Arctowski” 

  

Oprócz sonaru holowanego podczas weryfikacji wraku m/s „Wilhelm Gustloff” 

wykorzystano takŜe echosondę wielowiązkową. Dostarczyła ona tysiące punktów 

głębokościowych, zarówno nad samym wrakiem jak i w jego otoczeniu. Tysiące 

zarejestrowanych megabajtów było punktem startowym do generowania siatek 

batymetrycznych (tzw. „grid”),  zbudowanych z kwadratów o zadanej długości boku np. 1m. 

Wartość głębokości odwzorowywana jest na odpowiednio dobranej skali kolorystycznej. 

Niezwykle istotnym z punktu widzenia moŜliwości wykrycia obiektu podwodnego jest 

rozmiar pojedynczego kwadratu, który zaleŜał będzie od ilości punktów pomiarowych 

mieszczących się w jego granicach, a to z kolei zaleŜy bezpośrednio od głębokości akwenu. 

Przykładową siatkę batymetryczną z zastosowanym efektem iluminacji świetlnej prezentuje 

rysunek 6. 

 

Rys. 6.  Wizualizacja wraku w postaci siatki batymetrycznej z efektem iluminacji świetlnej75 

 

Najciekawszym a zarazem bardzo czytelnym sposobem zobrazowania wraku jest jego 

obraz 3D, który uzyskuje się na etapie postprocessingu, z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia skomplikowanych obliczeń. Rysunek  7 stanowi przykład trójwymiarowej 

wizualizacji wraku m/s „Wilhelm Gustloff”.  

                                                 
75 D. Beczek, A. Grządziel, B. Pączek, Application of some hydroacoustic systems to wrecks’ visualization on 
Polish maritime areas, (w:) XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rola nawigacji w 
zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu", Gdynia, listopad 2004. 
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Rys. 7 Wizualizacja wraku w postaci obrazu 3D 

Źródło: D. Beczek, A. Grządziel, B. Pączek, Application of some hydroacoustic systems to 

wrecks’ visualization on Polish maritime areas, (w:) XIV Międzynarodowa Konferencja 

Naukowo-Techniczna „Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu", 

Gdynia, listopad 2004.  

 

 Pomiary hydrograficzne dostarczyły istotnych danych dotyczących badanego obiektu 

podwodnego. Wrak „Wilhelma Gustloffa” leŜy na dnie na kursie 331 stopni. Jego długość 

wynikająca z pomiarów sonarowych wynosi około 208 metrów. Pozycja na mapie jest zgodna 

z otrzymaną podczas sondaŜu.  

 

* * * 

Zatopienie „Wilhelma Gustloffa” to największy morski dramat w dziejach Ŝeglugi 

morskiej na świecie. Dla poszukiwaczy skarbów, archeologów i członków klubów nurkowych 

to jego wrak stanowi atrakcję porównywalną z „Titanikiem”. Niestety, ten ostatni leŜy 3 km 

pod powierzchnią oceanu, co czyni go trudno dostępnym. „Wilhelm Gustloff” leŜy zaś na 

głębokości 45 metrów i towarzyszy mu mit skarbów (m.in. Bursztynowej Komnaty), które 

chciano zabezpieczyć przed zbliŜającym się w szybkim tempie frontem.  

Zaraz po wojnie wrak tego statku był skrupulatnie penetrowany przez radzieckich 

nurków. Ze statkiem tym związana jest jednak tragedia większa niŜ zatonięcie dobytku, moŜe 

nawet dzieł sztuki. Stał się on bowiem grobowcem kilku tysięcy osób. 
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Rys. 8 Porównanie liczby ofiar największych tragedii morskich 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rys. 8 jest próbą ukazania tragedii transatlantyku „Wilhelm Gustloff” w świetle tragedii 

morskich jakie miały miejsce w 1945 r. na polskich obszarach morskich. „Wilhelm Gustloff” 

i „Goya” są bezsprzecznie statkami, które pochłonęły najwięcej istnień ludzkich i stanowią 

największe podwodne cmentarzyska.   

 „Wilhelm Gustloff” to tragedia a zarazem legenda. O tym, co mogą zawierać niezbadane 

przez nikogo ogromne ładownie statku, moŜna tylko spekulować. Nikt teŜ nie potrafi podać 

dokładnej liczby osób, które pochłonęło lodowate morze. Dlaczego? OtóŜ dokładne 

zaewidencjonowanie wszystkich było niewykonalne, zwaŜywszy Ŝe do odpływającego statku 

stale dobijały róŜne promy i barki z uciekinierami. Zatem dokładna liczba pasaŜerów jest 

prawdopodobnie zagadką, która nigdy nie będzie rozwikłana. Dlatego róŜne źródła 

historyczne podają zupełnie odbiegające od siebie liczby, które oscylują w granicach od 5500 

do 9000 osób. Uratowano prawdopodobnie około 1240 pasaŜerów i członków załogi. By nie 

zakłócać spokoju zmarłych, w 1994 r., na wniosek strony niemieckiej wydano zakaz 

penetrowania wraku - cmentarzyska. 
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TECHNIKA I UZBROJENIE 

Kmdr por. Maksymilian DURA 

Starszy specjalista Zarządu Dowodzenia i Łączności Sztabu MW 

 

KONIEC NISZCZYCIELI MIN? 

 

 Kiedy trzy lata temu w artykule o wojnie minowej dla „Nowej Techniki Wojskowej”76 

napisałem, Ŝe zakończyła się epoka trałowców, i Ŝe okręty te powinny być systematycznie 

wycofywane, spodziewałem się ostrej riposty ze strony zwolenników tej licznej przecieŜ w 

naszej Marynarce Wojennej klasy okrętów. Byłem naiwny, bo reakcji nie było praktycznie 

Ŝadnej. Jest to tym dziwniejsze, Ŝe – za co teraz przepraszam, w moim artykule nie napisałem 

całej prawdy, poniewaŜ według mnie nie tylko trałowce powinny być odstawiane do rezerwy, 

ale równieŜ „chwalone” wtedy przeze mnie niszczyciele min. 

 

A co z minami? 

 

 Jeszcze kilka lat temu w planach rozwojowych Marynarki Wojennej był program 

budowy nowego niszczyciela min (kryptonim „Kormoran”). Ograniczenia finansowe zmusiły 

jednak kierownictwo MW do zrezygnowania z tego zadania. I przyznaję, Ŝe pomimo iŜ czuję 

się marynarzem i „patriotyzm marynarski” nakazywałby mi raczej Ŝałować tej decyzji, to 

jednak odetchnąłem z ulgą. Bo to, co obecnie dzieje się na świecie wskazuje wyraźnie, Ŝe po 

trałowcach, w najbliŜszej przyszłości i ta klasa okrętów przeciwminowych zostanie 

zlikwidowana. Po co więc je budować? 

Ogłaszając koniec epoki specjalizowanych okrętów przeciwminowych (a do takich 

zalicza się właśnie niszczyciele min oraz stawiacze min i trałowce) niestety nie mogę 

powiedzieć, Ŝe w jakiś cudowny sposób rozwiązano problem z minami. Nic podobnego. Miny 

były, są i jeszcze długo będą najlepszym i najtańszym środkiem, by na jakimś akwenie 

utrudnić lub uniemoŜliwi ć Ŝeglugę. Co więcej, jest to doskonały środek do prowadzenia 

wojny asymetrycznej, w której bardzo małymi środkami i siłami moŜna powaŜnie zaszkodzić 

o wiele silniejszemu przeciwnikowi. 

Mina jest tak specyficznym środkiem walki na morzu, Ŝe został wyodrębniony 

oddzielny rodzaj działań sił morskich – wojna minowa (mine warefare). Co więcej, stworzono 

                                                 
76 M. Dura, Czy Polsce potrzebny jest niszczyciel min cz.I, II i III, (w:) „Nowa Technika Wojskowa”, 2000 nr 6 
oraz 7 i 8. 
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specjalny standard dla okrętów „minowych”, które tym się róŜnią od pozostałych jednostek 

pływających, Ŝe są grupowane w oddzielnych zespołach okrętowych, oddzielnie szkolone i 

wysyłane do zadań. Doszło do tego, Ŝe w ramach sił natychmiastowego reagowania 

(Immediate Reaction Forces) NATO istnieją dwa typy stałych zespołów okrętowych:  

• bojowych okrętów nawodnych (STANAFORLANT – dla Atlantyku i 

STANAFORMED – dla Morza Śródziemnego); 

• okrętów obrony przeciwminowej (MCM FORNORTH i MCM FORTSOUTH). 

Ale czy tak będzie zawsze? Okazało się, Ŝe nie. Historia pokazała, Ŝe juŜ są typy 

okrętów „minowych”, które zostały zastąpione przez jednostki nie mające nic wspólnego nie 

tylko z minami, ale równieŜ z Marynarką Wojenną. W tym artykule postaram się udowodnić, 

Ŝe wojna minowa traci swoją specyfikę i budowa nawet tak u nas „modnych” jednostek, jak 

niszczyciele min moŜe juŜ niedługo okazać się zupełnie niepotrzebna. A zaoszczędzone z ich 

budowy pieniądze będzie moŜna przerzucić na budowę innych klas okrętów, które lepiej 

sprawdzą się we współczesnych działaniach, w ramach wielonarodowych połączonych sił. 

 

Teoria i praktyka 

 
W wojnie minowej moŜna wyróŜnić dwa podstawowe rodzaje działań: działania 

minowe (operacyjno-taktyczne wykorzystanie min morskich) i przeciwminowe 

(wykorzystanie sił i środków zwalczania min)77.  

Operacje minowe straciły swoją specyfikę jako pierwsze. Jak pokazały czasy 

współczesne, chociaŜby wojna w Zatoce Perskiej, stawianie min moŜe się odbywać z nie- 

wyspecjalizowanych jednostek – w tym z okrętów podwodnych, statków powietrznych i 

nawet statków handlowych. Wystarczą drobne przeróbki i oczywiście odpowiedni tonaŜ. 

Przykładowo, w czasie rutynowej kontroli irackiego holownika 23 marca 2003 r., 

Amerykanie wykryli, Ŝe holowany przez niego metalowy ponton jest przystosowany do 

zakamuflowanego przewoŜenia min (pod wyciętymi w odpowiedni sposób pustymi beczkami 

na paliwo i pod pokładem) oraz do ich stawiania, i to zarówno do stawiania min najprostszych 

– kotwicznych, jak i dennych, tutaj najnowszych, wykonanych w technice stealth – typu 

„Manta”78. 

                                                 
77 B. Bąk, W. Kustra, Działania minowe i przeciwminowe w nowej taktyce Marynarki Wojennej, (w:) „Przegląd 
Morski”, 2003 nr 9, s. 17. 
78 http://www.news.navy.mil/view_single.asp?id=5765, stan z maja 2005 r. 
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MoŜna teŜ stawiać miny na odległość, np. przez wystrzelenie minotorpedy, która 

płynąc pod wodą nawet kilkadziesiąt kilometrów moŜe połoŜyć minę w miejscu „idealnym” i  

np. zablokować port lub tor wodny. 

Pójdźmy więc dalej i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy tego co zrobiono z 

operacjami minowymi nie moŜna zrobić z działaniami przeciwminowymi. Zgodnie z 

definicją: celem działań przeciwminowych jest zapewnienie okrętom, transportowcom i 

statkom handlowym dogodnych warunków pływania w trakcie przejścia morzem oraz 

bezpiecznego wejścia i wyjścia z portu79. Ideałem byłaby sytuacja, gdyby te okręty, 

transportowce i statki handlowe mogły sobie zapewnić to bezpieczeństwo same. I z tej 

potrzeby samodzielności wynikają prace badawcze, których końcowym efektem będzie 

prawdopodobnie koniec niszczycieli min. 

Działania przeciwminowe dzielą się według charakteru zadań na ofensywne i 

defensywne. Ofensywna obrona przeciwminowa polega na niedopuszczeniu do uŜycia min 

przez przeciwnika. Jest to więc typowe zadanie dla okrętów bojowych, systemu obserwacji 

technicznej i lotnictwa morskiego. Sprawa ta więc praktycznie nie dotyczy słabo uzbrojonych 

i wolnych okrętów przeciwminowych.  

Struktura wielu marynarek wojennych, a więc istnienie sił przeciwminowych 

wskazuje, Ŝe inaczej jest w przypadku tzw. defensywnej obrony przeciwminowej – 

„tradycyjnego” pola działania specjalistycznych okrętów przeciwminowych. I znowu nasuwa 

się pytanie: czy na pewno? 

Defensywne działania obrony przeciwminowej mogą być bierne i aktywne. 

Defensywna obrona przeciwminowa bierna, to w największym skrócie odpowiedni dozór i 

system obserwacji przeciwminowej, natomiast aktywna to zwalczanie wykrytych min. W obu 

przypadkach teoria nakazuje, aby zajmowały się nimi specjalistyczne okręty przeciwminowe. 

Na szczęście to się zmienia i to takŜe w Polsce. 

 

Defensywna obrona przeciwminowa bierna 

 

 Defensywna obrona przeciwminowa bierna jako pierwsza straciła swoją odrębność i 

zadania z nią związane są coraz częściej przejmowane przez inne siły i środki. Wynika to z 

modnego obecnie poglądu, Ŝe najprostszym sposobem realizowania biernej obrony 

przeciwminowej jest stworzenie dokładnej mapy dna morskiego i okresowe sprawdzania, czy 

                                                 
79 B. Bąk, W. Kustra, op. cit., s. 18. 
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aktualny stan dna jest zgodny z tym co było wcześniej, czy teŜ nie. W ten sposób nowy obiekt 

na dnie (np. beczka lub skrzynia) staje się zagroŜeniem i naleŜy ją sprawdzić.  

Logika wskazuje, Ŝe badanie dna morskiego nie jest zadaniem dla sił 

przeciwminowych, ale raczej dla słuŜb hydrograficznych. Przykładowo, Marynarka Wojenna 

RP do monitorowania dna morskiego wykorzystuje okręty hydrograficzne, a nie okręty 

przeciwminowe. Dowodem skuteczności takiego działania mogą być wykryte niedawno 

wraki niemieckich okrętów pasaŜerskich zatopionych w czasie II wojny światowej. Tworzone 

w ten sposób mapy dna morskiego mogą być podstawą do określenia, czy w danym rejonie 

pojawiło się coś nieznanego (a więc podejrzanego). Ale logika moŜe być w tym przypadku 

złudna i dlatego naleŜy wyraźnie zaznaczyć róŜnicę pomiędzy tworzeniem mapy dna 

morskiego, a nadzorowaniem juŜ zbadanego akwenu.  

W tym drugim przypadku nie trzeba juŜ bowiem wykorzystywać tak kosztownych i 

specjalistycznych jednostek, jak okręty hydrograficzne, a do aktualizowania i sprawdzania 

opisanej wcześniej mapy dna morskiego moŜna stosować inne środki: prostsze i tańsze 

jednostki nadzoru szlaków wodnych (Route Survey Vessel) lub drony – bezzałogowe pojazdy 

podwodne i nawodne.  

Dobór tras przejścia dla jednostek pływających, odpowiedni system ostrzeŜeń 

nawigacyjnych („tradycyjne” przedsięwzięcia biernej obrony przeciwminowej)80, są 

działaniami nie gwarantującymi pełnego bezpieczeństwa. Istnieją bowiem środki, którymi 

moŜna „zanieczyścić” juŜ sprawdzony rejon, na chwilę przed przejściem waŜnego okrętu czy 

statku (takim środkiem są np. minotorpedy). Pozostaje więc tylko organizowanie marszowej 

obrony przeciwminowej, a do tego najekonomiczniejszym środkiem wydają się być jednostki 

nadzoru szlaków wodnych. 

Ich przykładem mogą być francuskie okręty holujące sonary boczne BRS (Bâtiments 

Remorueurs de Sonars) typu „Antares”. Siły przeciwminowe Francji, poza 13 niszczycielami 

min typu „Eridan” (Tripartite), posiadają 3 takie jednostki. KaŜdy z BRS jest wyposaŜony w 2 

sonary holowane typu DUBM 41B. 

 Daje to doskonałe rezultaty, poniewaŜ z nowoczesnych sonarów bocznych moŜna 

uzyskać bardzo dokładny obraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na dnie, niewiele 

róŜniący się od tego, co moŜe zarejestrować zwykła kamera TV. W większości przypadków 

moŜna więc dokonywać identyfikacji obiektów podwodnych bez konieczności schodzenia na 

dno. 

                                                 
80 TamŜe. 
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Nadzór stanu dna morskiego moŜe się równieŜ odbywać z wykorzystaniem dronów 

podwodnych, które wyposaŜone w odpowiednie sonary samodzielnie przeszukują zagroŜone 

rejony. Jedną z najbardziej znanych konstrukcji do przeszukiwania dna morskiego jest pojazd 

HUGIN 1000, wchodzący w skład systemu poszukiwania min HUGIN Mine Recinnaissance 

System (MRS), opracowany dla Królewskiej Marynarki Norweskiej przez firmę Kongsberg 

Maritime i FFI (Hugin to mitologiczna nazwa jednego z kruków – posłańców 

skandynawskiego boga Odyna, który był takŜe jego wysuniętymi oczami)81.  

Pojazd podwodny HUGIN 1000 wywodzi się z cywilnych dronów HUGIN 1, HUGIN 

2 i HUGIN 3000. W porównaniu do swoich cywilnych odpowiedników w pojeździe tym 

wprowadzono kilka zmian, które ułatwiają realizację zadań ściśle wojskowych. Przede 

wszystkim dodano system nawigacji inercyjnej. Wprowadzono równieŜ dwa kanały łączności 

podwodnej na falach akustycznych (High & Low Speed Acoustic links), które pozwalają 

przekazywać dane w płytkich wodach do ponad 4 kilometrów82. Wymiana informacji na 

powierzchni odbywa się przez system transmisji danych na falach UKF. 

Sam dron mieści się w „torpedopodobnej” obudowie o długości 5,3 metra i średnicy 1 

metra. Jest to pojazd autonomiczny, a więc moŜe się poruszać po zaplanowanej trasie, 

odseparowany fizycznie od okrętu-matki. 

Norwedzy od początku byli bardzo zadowoleni z pojazdu HUGIN. Sprawdzili go 

(wersję HUGIN 1) z sukcesem nie tylko na Morzu Północnym, ale równieŜ w Zatoce 

Perskiej, Zatoce Fińskiej i Zatoce Meksykańskiej. I to zadecydowało, Ŝe w styczniu 2003 r. 

Królewska Marynarka Norwegii zleciła opracowanie wersji wojskowej tego pojazdu, 

oznaczonej jako Hugin 1000.  

Dron HUGIN 1000 jest zdolny do 24 godzinnej misji na głębokościach do 1000 

metrów (HUGIN 3000 moŜe operować do głębokości 3000 metrów). Wstępnie przebadano go 

w lutym 2004 r. z pokładu niszczyciela min KNM „Karmoy”, jednak prawdziwy chrzest 

bojowy przeszedł w październiku 2004 r., podczas prezentacji dla zespołu okrętowego MCM 

FORNORTH. 

Podobny dron „hydrograficzny” do nadzoru sytuacji podwodnej (nazwany wstępnie 

DeepC) jest opracowywany przez niemiecką firmę STN Atlas Elektronik. Jak na razie jest on 

budowany z myślą o zastosowaniach cywilnych, ale wynikami prac interesują się równieŜ 

                                                 
81 Informacja, Kruk Odyna, (w:) „Raport”, 2004 nr 5, s. 7. 
82 R. Scott, Norway receives Mine Reconnaissance  System, (w:) “Jane’s Navy International”, 2004 nr 4, s. 10. 
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wojskowi. Pojazd niemiecki ma mieć moŜliwość prowadzenia obserwacji przez ponad 60 

godzin, z prędkością do 6 węzłów i do głębokości 4000 metrów83.  

Amerykanie proponują między innymi wywodzący się z cywilnego programu 

REMUS – dron SAHRV (Semiautonomous Hydrographic Reconnaissance Vehicle), który 

przez 20 godzin moŜe samodzielnie pływać na głębokości do 100 metrów z prędkością do 2,5 

m/s. Pojazd był zbudowany z myślą o siłach specjalnych, dla sprawdzania zagroŜenia 

minowego na płytkich wodach i do prowadzenia rekonesansu hydrograficznego. Dla 

zmniejszenia kosztów dron ten miał z załoŜenia opierać się na komercyjnych sensorach. Ale 

co najwaŜniejsze, jest  mały, łatwo programowalny i moŜe być obsłuŜony przez dwóch ludzi, 

nawet z bardzo małych jednostek, bez dźwigu i specjalnego wyposaŜenia (długość – 1,6 m, 

średnica  – 0,19 m i waga – 36,5kg)84. 

Jak widać, w biernej obronie przeciwminowej nie chodzi o analizę sytuacji 

podwodnej, ale o jej porównywanie z juŜ istniejącą bazą danych. Jest to operacja o wiele 

szybsza, mniej kompleksowa i co najwaŜniejsze nie wymagająca specjalistycznych jednostek. 

Wydawałoby się więc, Ŝe jedynym specyficznym zadaniem wojny minowej zostaje 

defensywna aktywna obrona przeciwminowa, czyli najprościej mówiąc – poszukiwanie i 

niszczenie juŜ postawionych min, a więc tradycyjna domena działalności niszczycieli min 

oraz trałowców. Ale czy na pewno? 

 

Samodzielność – pomysł wcale nie nowy 

 

Próby usamodzielniania jednostek pływających w zwalczaniu juŜ postawionych min 

były podejmowane od dawna, przede wszystkim na okrętach desantowych. Dzięki ładunkom 

wydłuŜonym jednostki te potrafiły same oczyścić z min przeciwdesantowych obszar 

niezbędny do przetransportowania na brzeg pojazdów ze swojej ładowni. Jak się jednak 

okazało, ładunki takie moŜna montować na kaŜdym okręcie zbliŜającym się do brzegu. 

Ładunki wydłuŜone są obecnie tak konstruowane, aby mogły być odpalane 

praktycznie z kaŜdej, nawet zupełnie do tego nieprzystosowanej jednostki. Przy czym mogą 

być dostarczone na ich pokład dopiero po wykryciu zagroŜenia, na przykład za pomocą 

śmigłowców. Przykładem moŜe być amerykański ładunek wydłuŜony DET (Distributed 

Explosive Technology) typu EX 10, tworzony przez sieć o wymiarach 60 x 60 metrów i 

składający się: z będących wzmocnieniem sznurów kevlarowych i z 417 lontów 
                                                 
83 Informacja, STN Atlas develops space-age DeepC AUV, (w:) „International Defense Review”, 2003 nr 3, s. 12. 
84 http://web.nps.navy.mil/~brutzman/Savage/Submersibles/ UnmannedUnderwaterVehicles/, stan z maja 2005 r. 
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wybuchowych PBXW-202. Całość jest wystrzeliwana za pomocą dwóch rakiet Mk 22 Mod 4 

i wybucha 12 sekund po właściwym rozwinięciu. 

Oczywiście ładunki wydłuŜone wykorzystuje się tylko po to, by oczyścić podejścia do 

plaŜy bez sprawdzania czy miny tam są, ale fakt jest faktem – samodzielne działanie w 

rejonach zagroŜonych jest moŜliwe, tylko trzeba znaleźć na to odpowiedni sposób. 

 

Nowe zadania i nowe problemy  

 

Po 2000 r. nastąpił zasadniczy zwrot w podejściu do wojny minowej. Koncepcja 

działań „Forward... from the sea” (działania lądowe prowadzone w oparciu o dostawy z 

morza) i coraz większe znaczenie tzw. operacji „brown waters” (działania na wodach 

przybrzeŜnych) wskazały, Ŝe istnieje konieczność lepszego zintegrowania wojny minowej w 

całości przedsięwzięć związanych z operacjami amfibijnymi.  

Wszyscy zdają sobie sprawę, Ŝe nie moŜna prowadzić operacji desantowych bez 

zabezpieczenia rejonu przed ryzykiem występowania min. Dzisiaj tylko niszczyciele min są w 

stanie sprawdzić akwen pod tym względem i dlatego powinny być zintegrowane z siłami 

wysuniętymi (pierwszego rzutu). Nie jest to trudne przy prowadzeniu operacji typowo 

minowych, ale w innych dziedzinach wojny na morzu jest to wymaganie krytyczne. 

Niszczyciele min są przede wszystkim wolne w rozwijaniu, nie są samodzielne w 

działaniu i wymagają wsparcia specjalistycznego. Ponadto są wraŜliwe na uderzenia 

(poniewaŜ są pozbawione systemów wykrywania celów powietrznych oraz systemów 

samoobrony) i nie są w stanie wypracować kompleksowej sytuacji taktycznej (mówiąc 

prościej, zobrazowanie na konsoli taktycznej niszczycieli min obejmuje obszar do 1000 

metrów od okrętu, biorąc pod uwagę zasięg własnych środków obserwacji, natomiast obszar 

zainteresowania niszczyciela rakietowego jest związany z zasięgiem własnego uzbrojenia i 

ma promień co najmniej 100 kilometrów). 

I nawet jeŜeli powoli eliminuje się te niedogodności, to nadal integracja niszczycieli 

min w działaniu sił połączonych przysparza wiele trudności. Świadomi tego Amerykanie, 

Japończycy i Rosjanie do zwalczania min stosują śmigłowce. Są one o wiele szybsze, a 

ponadto mogą być wysyłane do akcji z pokładu okrętów. Ich integracja w ramach grupy 

amfibijnej nie sprawia więc prawie Ŝadnego problemu.  
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Niestety śmigłowce nie są tak naprawdę zdolne do oczyszczenia strefy zaminowanej, 

poniewaŜ trały oraz sonary uŜywane z ich pokładów mogą co najwyŜej poinformować, Ŝe w 

danym rejonie są miny, natomiast na pewno nie mogą ich wszystkich zniszczyć (załoŜenie, Ŝe 

trał moŜe wzbudzić zapalnik miny „inteligentnej” łamie podstawową zasadę, Ŝeby nie 

zakładać, Ŝe przeciwnik jest głupszy od ciebie). 

Rozwiązaniem moŜe być więc, albo skoordynowanie działań zespołów amfibijnych z 

niszczycielami min, albo przeniesienie strefy prowadzenia operacji amfibijnej w inne, 

bezpieczniejsze miejsce (co najczęściej nie jest moŜliwe). Sprawę skomplikowało ponadto 

pojawienie się nowych min, które nie mogą być juŜ wykryte przez sonar podkadłubowy, a 

ponadto mają inteligentne zapalniki, odporne na obecnie wykorzystywane trały. 

 

Modernizacja niszczycieli min typu „Eridan”  

 

Zaczęto się więc zastanawiać, w jaki sposób przygotować okręty przeciwminowe by 

mogły sprostać nowym zadaniom. I paradoksem jest to, Ŝe koniec niszczycieli min został 

zasygnalizowany wprowadzeniem systemów, które miały zwiększyć skuteczność i 

moŜliwości tej klasy okrętów w zwalczaniu nowych min „inteligentnych”, budowanych w 

technice „stealth” (np. typu „Manta” lub „Rockan”). Chodzi tu o wprowadzenie sonarów III 

generacji oraz pojazdów podwodnych jednorazowego uŜytku do detonowania min. 

W przypadku sonarów, wzorcowym w tym względzie wydaje się być program 

modernizacji francuskich niszczycieli min typu „Eridan” (Tripartite). Przed modernizacją 

były to typowe jednostki w swojej klasie, z sonarem podkadłubowym (I generacji) i pojazdem 

podwodnym do niszczenia min. 

Obecnie są one m.in. wyposaŜane w nowoczesny okrętowy system walki, nowy 

pięciokanałowy, trzyczęstotliwościowy podkadłubowy kompleks sonarowy TSM 2022 Mk3 

oraz kierowane przewodowo pojazdy podwodne Double Eagle. Pojazdy te są wyposaŜone w 

sonar III generacji PVDS (Propelled Variable Depth Sonar), opracowany przez firmy: Thales 

i Bofors. Modernizacja ostatniego, trzynastego okrętu typu „Eridan” – „Persée”, miała 

zakończyć się w lipcu  2005 r. 

Niszczyciele min z PVDS będą miały ogromną przewagę nad jednostkami tej klasy, 

które wykorzystują tylko sonary I i II generacji. Opuszczenie anteny poniŜej okrętu, juŜ w 

przypadku sonarów II generacji, pozwoliło na wyeliminowanie stref martwych w warstwach 

wody przy dnie, które istnieją w przypadku sonarów podkilowych (I generacji). PVDS daje 
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dodatkowo moŜliwość wysunięcia pojazdu z sonarem przed okręt i to na odległość do 500 

metrów. Zwiększa to bezpieczeństwo niszczyciela min, który obecnie jest tak cenną 

jednostką, Ŝe sam moŜe być celem ataku. 

Podobny do PVDS system, oznaczony jako MWS 90 SVDS (Self-Propelled Variable 

Sonar), oferuje niemiecka firma STN Atlas Elektronik, współpracująca z francuską firmą 

ECA. Jednak stosowany tam pojazd jest większy od tego, który proponuje Thales. 

Cechą zamontowanych na pojazdach podwodnych sonarów III generacji jest to, Ŝe ich 

zastosowanie nie wymaga takich zmian w konstrukcji okrętu (przede wszystkim kadłuba), 

jakie były niezbędne w przypadku sonarów I i II generacji.  

Co więcej, PVDS moŜe być równieŜ oferowany z konsolami operatorskimi, 

zamontowanymi w kontenerze. Oznacza to, Ŝe sonary III generacji mogą być stosowane na 

okrętach nie posiadających sonarów podkilowych, a takŜe na nieuzbrojonych statkach 

handlowych. Pozwala to na ich wykorzystanie w zagroŜonych rejonach, bez osłony 

specjalistycznych jednostek przeciwminowych. 

I tu nastąpił przełom. Zdano sobie bowiem sprawę, Ŝe po zamontowaniu jednego 

kontenera oraz stosunkowo prostego systemu, pozwalającego na opuszczenie i podnoszenie 

PVDS, praktycznie kaŜdą jednostkę pływającą moŜna bardzo szybko przygotować do 

forsowania zagroŜonego minami akwenu i co więcej, nie tylko do omijania, ale jak się 

okazało równieŜ do niszczenia wykrytych min.  

 

Po wykryciu zniszczyć – tylko jak? 

 
Podwodne drony z sonarami mogą wykrywać miny, ale nie mogą ich samodzielnie 

niszczyć. CięŜar sonaru jest bowiem zbyt duŜy by moŜna było dołoŜyć dodatkowy ładunek. 

Wykryte miny trzeba więc: albo wytrałować, albo zdetonować ładunkami wybuchowymi 

dostarczonymi innym pojazdem podwodnym lub płetwonurkami. Jest to operacja ryzykowna 

dla pojazdu lub płetwonurków i niestety czasochłonna, a czas jest tym, czego w operacjach 

przybrzeŜnych najczęściej nie ma. 

Tak więc poza sonarami III generacji okręty przeciwminowe muszą posiadać coś, co 

pozwala zachować wszystkie zalety pojazdów klasy PVDS, a jednocześnie eliminować 

minopodobne obiekty podwodne. W chwili obecnej najlepszym takim środkiem do niszczenia 

min wydają się być pojazdy podwodne jednorazowego uŜytku. Sterowane przez światłowód, 

odszukują wykryte obiekty podwodne i po pozytywnej identyfikacji, niszczą je uderzając w 

nie swoją głowicą bojową. Najbardziej znanym i dopracowanym pojazdem tego typu jest 
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Seafox firmy STN Atlas Elektronik, ale znane są równieŜ pojazdy: Minesniper, Archerfis, K-

ster, EMD i proponowany przez Politechnikę Gdańską – SMCC. 

Pojazdy podwodne jednorazowego uŜytku przyśpieszają bardzo działanie, ale nie 

eliminują całkowicie problemu z czasem. Okazało się bowiem, Ŝe aby wysłać np. Seafoxa 

trzeba najpierw wycofać z obszaru, gdzie znajduje się mina, pojazd z sonarem. W 

przeciwnym wypadku sam dron lub w najlepszym przypadku jego czuły sonar mógłby ulec 

uszkodzeniu. 

Jak dotąd nie ma opracowanej optymalnej taktyki wykorzystania dronów PVDS. 

Francuzi, którzy przodują w tej dziedzinie na świecie zakładają, Ŝe być moŜe trzeba będzie 

wysyłać do oczyszczania rejonu dwa okręty, z których pierwszy, najdalej wysunięty będzie 

oznaczał wykryte miny, natomiast drugi – niekoniecznie niszczyciel min, będzie je niszczył. 

W tym przypadku przejście przez zagroŜony rejon zespołu okrętów mogłoby się odbywać z 

prędkością 5-6 węzłów, a więc taką jaką ma PVDS. A to juŜ jest sukces. 

Niszczenie min moŜe się równieŜ odbywać na inne sposoby. Konstruowane są np. 

miniaturowe pojazdy podwodne, które po dostarczeniu do zaminowanego rejonu na pojeździe 

transportowym są rozsypywane tak, by mogły odszukać i zniszczyć jak największą liczbę min 

(zasada wykorzystana wcześniej w bombach kasetowych). Takie „dowoŜenie na miejsce” 

pozwala oszczędzić baterie robotów i zwiększyć ich czas działania.  

Do oczyszczenia zagroŜonych akwenów z min moŜna równieŜ wykorzystać 

Autonomiczne Kroczące Pojazdy Podwodne ALUV (Autonomous Leged Underwater 

Vehicles). Są one szczególnie przydatne przy oczyszczaniu stref lądowania desantu, na 

płytkich wodach przybrzeŜnych i plaŜach. Te kroczące roboty zostały opracowane na 

podobieństwo krabów, bo jak się okazało pozwala to na rozwiązanie większości problemów 

związanych z poruszaniem się po dnie przy samym brzegu, gdzie występuje piasek, muł, 

skały kamienie oraz fale i silne prądy. 

Najbardziej znanym urządzeniem tego typu jest amerykański robot Ariel II. KaŜde z 

jego sześciu odnóŜy ma dwa stopnie swobody. MoŜe być wykorzystywany do głębokości 8 

metrów i przenosić ładunek do 6 kilogramów. Pozwala to udźwignąć baterie zabezpieczające 

ruch robota i sensory pozwalające na odszukanie obiektów minopodobnych i ładunku 

wybuchowego oraz który wywołać detonację, zarówno robota jak i samej miny.  

Prace nad robotami kroczącymi są prowadzone m.in. przez firmę Boeing i są 

finansowane m.in. przez Agencję DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 

oraz biuro ONR (Office of Naval Research).  



 69 

Zarówno pojazdy klasy Seafox jak i roboty klasy Ariel są jednorazowego uŜytku, a 

więc niszcząc minę, niszczą się same. Pojawia się więc problem kosztów. Jednak szybkość 

jaką gwarantuje takie rozwiązanie oraz pewność czystości rejonu powodują, Ŝe cena przestaje 

się liczyć. W przypadku robotów kroczących, dąŜy się by zejść poniŜej 1 tysiąca dolarów za 

sztukę (co wbrew pozorom jest moŜliwe). Wtedy takie urządzenia mogą zostać wprowadzone 

na uzbrojenie.  

Zarówno sonary III generacji, jak i jednorazowe pojazdy podwodne do niszczenia 

min, mają dwie zasadnicze wady, które decydują, Ŝe wojną minową nadal zajmują się ściśle 

wyspecjalizowane jednostki. Pierwsza, to duŜy koszt systemu (o wiele jednak mniejszy niŜ 

koszt budowy i utrzymania niszczyciela min). Druga, to fakt, Ŝe zarówno pojazdy do 

poszukiwania min jak i te przeznaczone do ich niszczenia są na stałe przywiązane do okrętu- 

nosiciela przez przewód połączeniowy, który określa i limituje ich promień działania.  

Tak więc wydaje się, Ŝe pojazdów sterowanych przewodowo nie będzie moŜna 

stosować na okrętach uderzeniowych, które muszą się charakteryzować pełną swobodą 

manewru i nie mogą być ograniczone czymś, co porusza się wolno na kilkusetmetrowym 

kablu. I znowu pojawia się magiczne pytanie „czy na pewno?” 

 

Bezzałogowe pojazdy przeciwminowe UUV – drony 

 
 Inna sytuacja jest juŜ bowiem w przypadku bezzałogowych pojazdów 

przeciwminowych UUV (Unmanned Underwater Vehicles), którym istniejące rozwiązania 

techniczne pozwalają na działanie w duŜej odległości od okrętu-matki, bez ograniczającej 

ruch kabloliny. MoŜliwość pozbycia się kabla, który łączy pojazd z jednostką macierzystą stał 

się następnym etapem w rozwoju systemów zwalczania min. 

 Podsumowując widać, Ŝe dystans pomiędzy okrętem a niszczoną przez niego miną 

zmieniał się w miarę upływu lat85: 

• od 1920 r. trałowce musiały przejść nad miną, by ta została zniszczona tuŜ za ich rufą; 

• od 1970 r., a więc od chwili kiedy wprowadzono niszczyciele, miny zaczęły być 

niszczone w odległości do 150 metrów przed dziobem okrętu; 

• w 2002 r., a więc z dniem wprowadzenia operacyjnego PVDS, dystans ten zwiększył 

się do 500 metrów od okrętu; 

                                                 
85 J. Massart, La guerre des mines du future, Mort annoncée des chasseurs de mines?, (w:) „La Tribune du 
Collège Interarmées de Défense”, 2003 nr 3, s. 44. 
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• od 2010 r. pojazdy UUV pozwolą niszczyć miny na dystansie zaleŜnym od zasięgu 

środków radiowych jakie nimi kierują (kilkadziesiąt kilometrów)86. 

 NajwaŜniejszą cechą czwartego etapu jest to, Ŝe fizyczny kontakt okrętu-matki z 

pojazdem ogranicza się jedynie do momentu spuszczania pojazdu na wodę oraz do jego 

podnoszenia. Przez pozostały czas jedyną barierą limitująca odległość pojazdu od okrętu jest 

zasięg systemu łączności radiowej UKF, niezbędnego do sterowania pojazdem i do 

przekazywania obrazu z sonarów bezpośrednio na konsole wojny minowej w Bojowym 

Centrum Informacyjnym. Zasięg ten moŜna zwiększyć przez zastosowanie retranslatora, 

którym moŜe być inny dron: pływający czy latający. 

 Przy transmisji danych z wykorzystaniem łączności radiowej UKF, pojazd UUV musi 

posiadać wysuniętą ponad powierzchnię antenę radiową. Antena ta jest montowana na 

konstrukcji podobnej do chrapów okrętu podwodnego, którą dostarcza się równieŜ powietrze 

do silnika diesla napędzającego pojazd. 

Drony UUV są generalnie wyposaŜone w dwa sonary. Sonar dziobowy ma te same 

ograniczenia w przenikaniu niŜszych warstw wody jak okrętowy sonar I generacji. Stąd UUV 

to faktycznie tandem, złoŜony z pływającego tuŜ pod powierzchnią nośnika głównego, 

napędzanego silnikiem diesla i holowanego niŜej opływnika zawierającego sonar boczny. 

 Istnieją równieŜ drony autonomiczne, które pływają całkowicie zanurzone (tak jak 

norweski pojazd HUGIN). Urządzenia takie oprócz zestawu sensorów mają układy pamięci 

wewnętrznej do przechowywania danych z rozpoznania87. Zasięg takiego dronu oraz czas 

pływania zaleŜy jedynie od źródła zasilania. Wadą pojazdów autonomicznych jest to, Ŝe mogą 

pływać po z góry zaplanowanej trasie, a ich zdalne sterowanie i bieŜące przekazywanie 

danych jest praktycznie niemoŜliwe. 

 Dlatego w operacjach ochrony sił okrętowych będą raczej wykorzystywane 

wpółzanurzone drony UUV. Mogą one wykonywać zadanie samodzielnie, pływając po z góry 

załoŜonych torach, z tą jednak róŜnicą w porównaniu do pojazdów całkowicie zanurzonych, 

Ŝe ich pozycja jest dokładnie znana (przez GPS) oraz, Ŝe na bieŜąco przekazują one dane do 

sił ochrony.  

Pojawienie się dronów UUV moŜe być momentem przełomowym, po którym wojna 

minowa stanie się taką samą domeną działań na morzu, jak na przykład zwalczanie okrętów 

podwodnych czy statków powietrznych, i po którym nie będzie juŜ więcej konieczności 

izolowania tej dziedziny od innych. 

                                                 
86 TamŜe, s. 47. 
87 K. Jurek, Urządzenia rozpoznania min morskich, (w:) „Myśl Wojskowa”, 2004 nr 5, s. 83. 
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 Dalszym krokiem w tym procesie będzie całkowite uniezaleŜnienie się dronu 

przeciwminowego od okrętu, co nastąpi po wprowadzeniu autonomicznego robota 

podwodnego AUV (Autonomous Underwater Vehicle). W tym przypadku będziemy juŜ mieli 

do czynienia z czymś, co będzie moŜna nazwać sztuczną inteligencją. Pojazd taki będzie mógł 

m.in. modyfikować swoje zadanie w zaleŜności od tego, co wykryją jego receptory (sonar lub 

kamera). 

Przykładowe drony przeciwminowe 

 
PoniewaŜ drony UUV udowodniły w czasie badań, Ŝe są bardzo efektywne w 

działaniach przeciwminowych, zaczęto powaŜnie rozpatrywać moŜliwość ich wykorzystania 

bezpośrednio z wysuniętych okrętów np. niszczycieli lub okrętów desantowych – doków. 

Szczególnie mocno zaawansowani w tych pracach są Amerykanie, którzy podchodząc do 

sprawy kompleksowo zajęli się systemami zwalczania min i dla okrętów podwodnych, i dla 

nawodnych. 

Koncepcja prowadzenia operacji przeciwminowych z pokładu kaŜdego okrętu 

(Organic Offboard Mine Reconnaissance Concept of Operations) została w pierwszej 

kolejności wprowadzona w Ŝycie na okrętach podwodnych. Firma Northrop Grumman 

opracowała systemy rozpoznania minowego: krótkiego NMRS (Near-term Mine 

Reconnaissance System) i dalekiego AN/BLQ-11 LMRS (Long-term Mine Reconnaissance 

System) zasięgu. 

 LRMS to system zabudowany na pojeździe podwodnym o średnicy pozwalającej na 

jego wypuszczanie z wyrzutni torpedowej. MoŜe on operować w czasie jednej misji w 

odległości do 120 mil od okrętu podwodnego – matki. W tym czasie rozpoznaje obszar o 

powierzchni 35-50 Mm2 dziennie (w sumie system moŜe rozpoznać akwen o powierzchni 

400-650 Mm2). Informacje o sytuacji minowej są przekazywane na okręt podwodny lub do 

zainteresowanych zespołów okrętowych w danym rejonie, w ściśle określonych przedziałach 

czasowych drogą radiową, w tym przez satelitę. Sterowanie moŜe się odbywać równieŜ 

sygnałami akustycznymi. 

Pojazd jest odzyskiwany przez okręty zabezpieczenia lub sam okręt podwodny (przez 

wyrzutnię torpedową), następnie po przeprowadzeniu odpowiednich czynności moŜe być 

ponownie uŜyty. Operacja ta moŜe być wykonana przy prędkości 3 węzłów i w zanurzeniu – 

od około 30 metrów do pełnej, gwarantowanej wytrzymałością kadłuba głębokości. 

 Podstawowym załoŜeniem jest, by LRMS nie dekonspirował okrętu podwodnego. 

Ponadto, wyrzutnia torpedowa przystosowana dla tego pojazdu musi być jednocześnie zdolna 
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do uŜycia innych systemów uzbrojenia. Oczywiście ilość zabieranych torped ulega 

zmniejszeniu, tym bardziej, Ŝe brana jest pod uwagę moŜliwość wykorzystania większej ilości 

pojazdów przez jeden okręt podwodny. W ten sposób w czasie, gdy jeden LRMS byłby 

przygotowywany do nowej misji, drugi mógłby ją w sposób ciągły kontynuować. 

 Pomimo Ŝe LRMS jest przewidywany dla okrętów podwodnych uderzeniowych i z 

rakietami balistycznymi, nic nie stoi na przeszkodzie by system ten montować na innych 

jednostkach pływających. Wstępne plany przewidywały, Ŝe zostanie wprowadzonych od 

sześciu do dwunastu systemów LRMS. 

 Uzupełnieniem dla LRMS ma być system NMRS – krótkiego zasięgu, teŜ zbudowany 

na bazie torpedy. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa samego okrętu 

podwodnego. Urządzenie to przeszło pozytywnie pierwsze testy w 1998 r. Pojazd 

wyposaŜony w dwa sonary: boczny i obserwacji przedniej półsfery bardzo dobrze 

rozpoznawał zaminowane rejony, mając nawet moŜliwość przeprowadzenia klasyfikacji 

wykrytego obiektu minopodobnego. Przy czym testy przeprowadzono nawet poniŜej 

głębokości 60 metrów. 

Jednostki nawodne mają być wyposaŜane w system AN/WLD-1 wywodzący się z 

programu Remote Minehunting System (RMS). Program ten nie jest nowy, poniewaŜ 

wykorzystywany w RMS prototyp pojazdu RMOP (Remote Minehunting Operational 

Prototype), opracowany na bazie kanadyjskiego pojazdu (program DOLPHIN), powstał juŜ w 

sierpniu 1994 r. Wtedy jeszcze był to system, który nie posiadał własnego dźwigu do 

opuszczania pojazdu na wodę, a więc musiał być wodowany przez specjalne jednostki 

badawcze i dostarczany nimi do rejonu ćwiczeń. 

Pozwoliło to jednak na zbadanie problemu sterowania pojazdem oraz sposobów 

wykorzystania zdobytej informacji. Całość została pozytywnie zweryfikowana podczas 

ćwiczeń pod kryptonimem „Kernel Blitz” w marcu 1995 r. przy współpracy z niszczycielem 

typu Spruance-USS „John Young” (DD973). Druga wersja systemu (V)2, wyposaŜona w 

system opuszczania i podnoszenia z wody pojazdu została juŜ w całości zamontowana na 

niszczycielu typu „Spruance”, dzięki czemu do badań moŜna było włączyć załogę okrętu88. 

NajwaŜniejszym elementem systemu RMS był pojazd, na którym zintegrowano 

holowany sonar II generacji (o zmiennej głębokości) AN/AQS-14 i sonar przeszukujący 

przestrzeń przed pojazdem SEABAT – wywodzący się jeszcze z programu DOLPHIN.  

                                                 
88 K. Jurek, RMS – zdalnie kierowany system rozpoznania minowego, (w:) „Przegląd Morski”, 2004 nr 3, s. 42-
45. 



 73 

Zakładano dwa sposoby integracji systemu z okrętami. W pierwszy, elementy 

„pokładowe” mają być montowane w kontenerach przystosowanych do montowania na 

wybranych typach juŜ istniejących okrętów. Jednostki te mają mieć juŜ gotowe przyłącza 

energetyczne i informacyjne, dzięki którym dane o wykrytych minach zostaną przekazane do 

okrętowego systemu walki i zobrazowane na konsolach operatorskich w Bojowym Centrum 

Informacyjnym. Całość ma być przystosowana do transportu lotniczego i moŜe być 

przerzucana w bardzo krótkim czasie do praktycznie kaŜdego rejonu na ziemi. 

Wariant taki ma być zastosowany m.in. na okrętach do działań przybrzeŜnych LCS i 

taka konfiguracja była badana na eksperymentalnym katamaranie HSV-2 Swift. Testowano 

na tej jednostce przede wszystkim techniczne aspekty uŜycia takiego pojazdu oraz urządzenia 

do jego wodowania i przygotowywania do pracy. 

 Drugi wariant przewiduje, Ŝe system RMS będzie integralnym elementem systemu 

walki okrętu, tak więc jego montaŜ na pokładzie będzie się odbywał w specjalizowanych 

warsztatach stoczniowych. Wadą takiego podejścia jest to, Ŝe system moŜe być zastosowany 

tylko w odniesieniu do okrętów nowych, gdzie ingerencja w konstrukcję jest jeszcze moŜliwa. 

Z drugiej jednak strony system przeciwminowy staje się integralną częścią okrętu, co pozwala 

na maksymalne wykorzystanie jego moŜliwości. 

W styczniu 2003 r. firma Lockheed Martin rozwinęła system RMS w AN/WLD-1, 

przygotowując go pod instalację na niszczycielach typu „Arleigh Burke Flight IIA”. 

Podstawowym zadaniem systemu AN/WLD-1 jest wskazanie zespołowi okrętów lub 

pojedynczej jednostce rejonu występowania min, co pozwala na odpowiednie korygowanie 

kursu i w miarę potrzeby zadania. Na razie więc nie zajęto się problemem niszczenia 

wykrytych min. 

Wpółzanurzony pojazd, napędzany silnikiem diesla (o mocy 250 KM) holuje 

opływnik z sonarem bocznym AN/AQS-20A, wcześniej wykorzystywanym przez śmigłowce 

zwalczania min. Konsola operatorska jest zintegrowana z okrętowym systemem walki 

podwodnej AN/SQQ-89. Pierwszą jednostką, która otrzymała nowy system (w 2004 r.) był 

niszczyciel USS „Momsen” (DDG 92). 

 Amerykanie nie byli pierwsi w pracach nad autonomicznymi pojazdami 

przeciwminowymi. Skorzystali oni z doświadczeń Kanadyjczyków, którzy jeszcze w 1981 r. 

opracowali dla swoich słuŜb hydrograficznych wpółzanurzony pojazd DOLPHIN. W 1985 r. 

trzy egzemplarze systemu kanadyjskiego (pod nazwą ORCA) zakupiła amerykańska 

marynarka dla swojego Instytutu Oceanografii, a w 1988 r. US Navy zakupiła trzy dalsze 
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egzemplarze, ale juŜ z przeznaczeniem dla operacji przeciwminowych. To właśnie te pojazdy 

(RMOP) stały się bazą dla dalszych amerykańskich prac w tej dziedzinie. 

Później Kanadyjczycy we współpracy z Francuzami opracowali swój własny 

kierowany radiowo system poszukiwania min STCM (Système télécommandé de chasse aux 

mines). Trwające dwa i pół roku prace zostały zakończone w listopadzie 2002 r. serią testów 

demonstracyjnych, które pokazały skuteczność systemu we wszystkich etapach procesu 

wykrywania min. 

 Główną częścią systemu jest wpółzanurzony pojazd Dorado, holujący sonar 

obserwacji bocznej. Dorado moŜe poruszać się z prędkością do 9 węzłów, co dla tego typu 

pojazdów jest swoistym rekordem świata. Centrum kierowania i zbioru informacji jest 

ulokowane w kontenerze, co pozwala zarówno na jego umieszczenie na brzegu, jak i w miarę 

potrzeby na wybranym statku lub okręcie. Serię testów demonstracyjnych tego systemu 

przeprowadzili równieŜ u siebie jesienią 2003 r. Francuzi. 

Niemieckim odpowiednikiem pojazdów AN/WLD-1 i STCM jest opracowany przez 

firmę STN Atlas Elektronic system ROMS (Remotly Operated Minehunting System), 

następca starego systemu Troika. Nie zastosowano tu jednak wpółzanurzonego pojazdu 

sterowanego radiem, ale małe katamarany SAM kierowane z okrętów typu „Landsort”. 

 Niemieckie rozwiązanie, pomimo pewnego podobieństwa biorąc pod uwagę 

zastosowanie platform bezobsługowych, holujących sonary boczne i kierowanych radiem, nie 

jest rozpatrywane jako system przeciwminowy dla niespecjalistycznych okrętów i statków. 

Katamarany SAM przez swoją wielkość stanowią zasadnicze ograniczenie i mogą jedynie 

posłuŜyć jako baza dla wypracowania odpowiedniej taktyki działania w przypadku 

zastosowania innego, mniejszego pojazdu holującego. 

 

Nowe typy okrętów przeciwminowych 

 
 Jak widać usamodzielnienie się jednostek pływających w działaniach 

przeciwminowych jest moŜliwe i odpowiednie rozwiązania są juŜ wprowadzane na okręty. W 

procesie tym zaznaczone są wyraźnie dwa etapy. W pierwszym etapie wprowadza się tylko 

systemy wykrywania min, co pozwala na zmianę kursu przez okręty i ominięcie 

niebezpiecznego rejonu. W drugim etapie „indywidualne” systemy przeciwminowe zostaną 

uzupełnione przez pojazdy niszczące wykryte obiekty minopodobne, co pozwoli na 

wykonywanie zadań na kaŜdym akwenie. 
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Jednak pomimo tego Ŝe drony podwodne mają tak wiele zalet, to jednak byłoby 

błędem sądzenie, Ŝe rozwiąŜą one wszystkie problemy związane z wojną minową. Konieczne 

jest rozpatrzenie wszystkich typów zadań i znalezienie dla ich wykonania środków, biorąc 

pod uwagę nie tylko uwarunkowania racjonalne, ale i ekonomiczne. 

 Patrząc na strefę działania moŜna wyróŜnić zadania na teatrze wewnętrznym i 

zewnętrznym. W pierwszym przypadku są to operacje krótkoterminowe, na przykład w czasie 

operacji amfibijnych, gdzie pojazdy podwodne mogą być wykorzystywane przez okręty sił 

pierwszorzutowych, działając według zasad przedstawionych juŜ powyŜej. 

 Ale istnieją równieŜ zadania, których czas trwania moŜe być tak długi, Ŝe nie moŜna 

ich wykonać bez okrętów specjalistycznych. Dobitnym tego przykładem jest działalność floty 

sprzymierzonej podczas rozminowywania wód przybrzeŜnych Kuwejtu.  

 Takie jednostki pływające (nazywane niekiedy okrętami zabezpieczenia operacji 

przeciwminowych) muszą być zdolne do operowania w strefie oddalonej od swoich portów, 

muszą mieć moŜliwość wykorzystania kilku pojazdów podwodnych i stanowić bazę dla 

płetwonurków minerów (z posiadaniem komory dekompresyjnej włącznie). Przy czym okręty 

przewidywane do działania w strefach chronionych i z zachowaniem odpowiedniego dystansu 

od strefy zaminowanej mogą być budowane według standardów mniej rygorystycznych, od 

tych jakie są wykorzystywane przy budowaniu okrętów bojowych. Są więc tańsze89. 

 Szeroko wprowadzana automatyzacja moŜe znacznie ograniczyć liczebność załogi, ale 

niezbędna jest wyporność większa od 2000 ton, gdyŜ tylko taka zabezpieczy odpowiednią 

autonomiczność oraz dzielność morską. 

 W przypadku krajów posiadających rejony zamorskie (np. Francja czy Wielka 

Brytania) podkreśla się, Ŝe pojazdy podwodne nie muszą być tam wykorzystywane z 

pokładów okrętów bojowych. Mogą być bowiem sterowane z lądu, z instalacji mobilnych 

przewoŜonych na pojazdach. Wystarczy je tylko przetransportować drogą lotniczą do rejonu 

działania i w bardzo krótkim czasie wprowadzić do działania. 

 Dalej jednak pozostaje sprawa zapewnienia bezpieczeństwa głównym bazom 

morskim. W tym przypadku najlepszym środkiem są okręty nadzoru szlaków wodnych, tzw. 

„holowniki sonarów”, których tak naprawdę jedynym zadaniem jest aktualizowanie mapy dna 

morskiego, opracowanej wcześniej przez słuŜby hydrograficzne, z zaznaczeniem 

wszystkiego, co się na nim znajduje. 

                                                 
89 J. Massart, op. cit., s. 48. 
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 I ta specyficzna triada środków do zwalczania min (autonomiczny pojazd podwodny, 

okręt zabezpieczenia operacji przeciwminowych i holownik sonaru) będzie prawdopodobnie 

tym, co juŜ w niedługim czasie zastąpi niszczyciele min i trałowce90.  

Nie oznacza to jednak wcale, Ŝe nie poszukuje się innych rozwiązań. Środkiem 

uzupełniającym staną się być moŜe lotnicze laserowe systemy wykrywania min ALMDS 

(Airborme Laser Mine Detection System), które będą przydatne szczególnie przy 

zabezpieczaniu przejścia zespołom okrętów na płytkich wodach np. na torach wodnych. 

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, Ŝe szeroko rozumiane „roboty podwodne” stały 

się przyczynkiem do rozpoczęcia powaŜnych prac nad jeszcze jednym powaŜnym projektem. 

 Badania nad autonomicznymi pojazdami podwodnymi wykazały bowiem, Ŝe poziom 

techniki pozwala juŜ myśleć o bezzałogowych okrętach podwodnych. Ogólny zarys programu 

powstał w kwietniu 2000 r. i juŜ wstępne analizy wykazały, Ŝe budowa wielozadaniowych 

pojazdów podwodnych AUUV (Advanced Unmanned Underwater Vehicles) jest moŜliwa. W 

czasach, gdy jest coraz mniejsza tolerancja w stosunku do zadań, gdzie mogą zginąć ludzie 

rozwiązanie takie wydaje się być optymalne.  

Pojazdy AUUV mają wykonywać nie tylko misje przeciwminowe, ale równieŜ 

rozpoznawcze, poszukiwawcze i bojowe – z uŜyciem uzbrojenia. Pierwsi swoje osiągnięcia w 

pracach nad tym problemem opublikowali Amerykanie. I chociaŜ ich projekt „Manta” jest 

testowany jeszcze tylko jako model, to jednak nie moŜna mieć wątpliwości, Ŝe uzbrojone, 

małe, bezzałogowe okręty podwodne powstaną i naleŜy się tylko zastanawiać, kiedy i kto je 

pierwszy wprowadzi na uzbrojenie. 
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FRANCUSKIE WODNOSAMOLOTY  

W POLSKIM LOTNICTWIE MORSKIM  

 

Szkolno-treningowo-wywiadowczy CAMS – 30 E 

 

Konstruktorem tej łodzi latającej był inŜ. Conflenti, projekt powstał w 1922 r., po czym 

prototyp oblatano w tym samym roku jako pierwszą własną konstrukcję zaprojektowaną w 

zakładach Chantiers Aero-Martimes de la Seine (C.A.M.S.) w ParyŜu. Premiera tego w pełni 

udanego wodnosamolotu odbyła się w listopadzie 1922 r. podczas Salonu Lotniczego w 

ParyŜu. Konstrukcja zachwycała nowoczesną sylwetką, zaś smukły kadłub z siedzeniami 

ucznia i instruktora obok siebie nawiązywał swoją konstrukcją do budowanych we Włoszech 

popularnych szybkich łodzi latających. Na przełomie lat 1923/1924 zbudowano łącznie jeden 

prototyp, 30 płatowców w wersji „E”  (szkolny) i jeden w wersji „T”  (turystyczny). Pierwsze 

20 maszyn trafiło do francuskiego lotnictwa morskiego, 6 maszyn zakupiła Serbia (numery 

23-28), zaś cztery maszyny trafiły do Polski (wodnosamolot wersji „T’  otrzymał cywilny 

uŜytkownik we Francji). CAMS – 30 E był jednosilnikowym dwupłatowcem, który mógł być 

uŜywany jako szkolny, słuŜyć do treningu oraz spełniać takŜe pomocnicze funkcje 

wywiadowcze. Całość konstrukcji wykonana była z drewna pokrytego sklejką. Kadłub 

łodziowy był płaskodenny z redanem pokryty sklejką. Załogę wodnopłatowca stanowiły dwie 

osoby (pilot + obserwator bądź instruktor i uczeń), których miejsca znajdowały się obok 

siebie w otwartej kabinie usytuowanej przed komorą płatów, która wyposaŜona była w zestaw 

podwójnych urządzeń sterowniczych i podstawowe przyrządy pokładowe (osłonę kabiny 

stanowił wiatrochron składający się z dwóch okiennych połówek). Płaty były 

dwudźwigarowe, drewniane, kryte płótnem, wsparte pomiędzy sobą rozpórkami z rur 

duralowych i usztywnione stalowymi cięgnami (lotki umieszczone były na górnym płacie). 

Stateczniki pokryte były sklejką, a stery płótnem (stateczniki poziome podparte były do 

kadłuba dwoma zastrzałami). Pod dolnym płatem znajdowały się dwa pływaki stabilizujące. 

Pod górnym płatem, na koźle z rur stalowych, umieszczony był silnik rzędowy (chłodzony 

wodą i uruchamiany ręcznie korbą) w układzie „V” Hispano - Suiza L-4 o mocy 102 KW. 

Dwie wodne chłodnice umieszczone były symetrycznie po obu stronach gondoli silnikowej, 
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pchające śmigło drewniane było dwu lub czterołopatowe. Zbiornik paliwa mógł pomieścić 

140 l i umieszczony był w górnym płacie. Konstruktorzy dla łodzi latającej typu CAMS – 30 

E nie przewidywali montaŜu uzbrojenia strzelecko-bombowego, gdyŜ nie do takich zadań był 

zaprojektowany i w bazie MDLot. nie dokonywano eksperymentów z jego montaŜem91.  

 

UŜytkowanie 

 

Cztery zakupione we Francji łodzie latające typu CAMS – 30 E, zapakowane w 

skrzynie, dostarczył w postaci zdemontowanej do Gdańska transportowiec PMW „Wilja” , 

skąd następnie koleją przewieziono je do bazy MDLot. w Pucku. Po zmontowaniu maszyn i 

ich oblocie dokonanym m.in. przez ppor. pil. Adolfa Stempkowskiego, wodnopłatowce 

otrzymały numery boczne 21-24 (wg wersji opublikowanej na łamach francuskiego 

magazynu „Avions”  maszyny dostarczone do polski otrzymały numery 21, 22, 29, 30 – 

czemu przeczy dokumentacja fotograficzna), przejęte po skasowanych starych włoskich 

wodnosamolotach typu Macchi M-9. Wodnosamoloty typu CAMS – 30 E w MDLot. 

przydzielone zostały do Eskadry Szkolnej. Według stanu z 26 maja 1926 r. 2 CAMS – 30E 

znajdowały się w Eskadrze Szkolnej, następnie zaś w Sekcji Ćwiczeń92. Pojedyncze 

wodnopłatowce czasowo pełniły słuŜbę w Morskiej Eskadrze Obserwacyjnej.  

Według przypuszczalnego zestawienia wodnosamoloty typu CAMS – 30 E 

znajdowały się w słuŜbie w MDLot. w poszczególnych latach:  

• 1926 r. – 4; 

• 1927 r. – 4; 

• 1928 r. – 4; 

• 1929 r. – 4; 

• 1930 r. – 2 (3?); 

• 1931 r. – 1 (2?)93. 

Wodnopłatowce CAMS – 30 E nie cieszyły się dobrą opinią wśród polskich pilotów, 

gdyŜ w pilotaŜu były narowiste i niebezpieczne. Obok wspomnianego defektu jakim był zbyt 

                                                 
91 A. Morgała, Samoloty w polskim lotnictwie morskim, Warszawa 1985, s. 26-27 i 129-131; Z. Jankiewicz, 
Wodnosamoloty, Warszawa 1986, s. 70-71; A. Olejko, W. Sankowski, Konie robocze Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego. Mini replika, 1999 nr 3, s. 26-39; A. Glass, CAMS – 30, SP, 1972 nr 17, s. 42; W. Sankowski, 
CAMS, (w:) „Lotnictwo z szachownicą”, 2002 nr 3, s. 18-21; A. Olejko, W. Sankowski, Les hydroavions FBA – 
17 dans l’aviation navalle polonaise, Avions, 1998 nr 67-68, s. 39-43 i 42-46. 
92 A. Morgała, op. cit., s. 27; W. Sankowski, CAMS... , s. 18. A. Celarek, Morski Dywizjon Lotniczy, Gdańsk 
2002, błędnie podaje oznaczenie maszyn CAMS zakupionych przez Polskę jako CAMS – 17.  
93 Z. Jankiewicz, op. cit, s. 69, dane ze zbiorów kmdr. ppor. dr. M. Konarskiego oraz ustalenia własne autora. 
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długi i prosty kadłub pękający przy starcie lub wodowaniu przy niewielkiej nawet fali, 

maszyny te były szkolnym sprzętem, ale dla pilotów którzy potrafili juŜ latać94. Na 

wodnopłatowcach CAMS – 30 E w MDLot. nie zdarzył się Ŝaden śmiertelny wypadek 

lotniczy, co mimo wszystko dobrze świadczy o właściwościach konstrukcyjnych tego typu 

wodnopłatowców. Oto kilka zapisów z ksiąŜki lotów st. sierŜ. pil. Franciszka Wardalińskiego 

potwierdzających częste stosowanie tych maszyn do lotów szkolno-treningowych:  

• 01.05.-30.06.1926 r. – 26 lotów treningowych na wodnopłatowcach CAMS – 30 E 

nad Zatoką Pucką; 

• 01.07.-01.12.1926 r. – 129 lotów szkolno-treningowych i fotograficznych na 

wodnosamolotach CAMS – 30 E nad Zatoką Pucką; 

• 01.04.-30.06.1927 r. – 12 lotów szkolno-treningowych i fotograficznych nad Zatoką 

Pucką na wodnosamolotach CAMS – 30 E; 

• lipiec 1927 r. – 3 loty treningowe na jednym CAMS – 30 E nad Zatoką Pucką; 

• 20.04.1928r. – oblot w dwóch lotach CAMS – 30 E nr 2-4 (po okresowym remoncie) 

nad Zatoką Pucką; 

• 21.06.-12.1928 r. – 43 loty szkolne na wodnosamolotach CAMS – 30 E nad Zatoką 

Pucką95. 

Od wiosny 1930 r. wodnosamoloty CAMS – 30 E zaczęto wycofywać ze słuŜby. 

Dowódca MDLot. w rozkazie z 10 kwietnia 1930 r. przeznaczył do kasacji „wodnopłatowce” 

CAMS – 30 E (stąd wniosek, iŜ powinny to być dwa (?) wodnosamoloty) wycofane z lotów. 

11 maja 1930 r. w kraksie lotniczej na Zatoce Puckiej uszkodzony został jeden wodnosamolot 

typu CAMS – 30 E nr 2-3 (?) – jego kadłub pozbawiony płatów, z dodanymi kołami, uŜyty 

został jako karawan, którym np. przewieziono 24 lipca 1930 r. trumnę ze zwłokami ppor. 

mar. Zygmunta Podgórskiego, który zginął tragicznie w wypadku lotniczym 21 lipca 1930 r. 

w Pucku uderzony śmigłem silnika wodnopłatowca Latham 43 HB 3. W 1931 r. (?) w kraksie 

lotniczej rozbity został ostatni wodnosamolot tego typu, po czym przeznaczony do kasacji 

został wykorzystany jako eksponat w „VIII Tygodniu Propagandy LOPP” w Pucku 

zorganizowanym w dniach 7-12 lipca 1931 r. W 1932 r. w bazie MDLot. z kadłubów dwóch 

skasowanych maszyn typu CAMS – 30 E, połączonych ze sobą częścią płata i z dodanym 

silnikiem o mocy 180 KM napędzanym przez czterołopatowe śmigło, pod kierunkiem i 

według projektu ppor. pil. Gustawa Sidorowicza, kursanci Kursu Obsługi Wodnosamolotów 

                                                 
94 A. Celarek, op. cit., s. 73. 
95 KsiąŜka lotów st. sierŜ. pil. Franciszka Wardalińskiego – kopia w zbiorach autora. 
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zbudowali ślizgowiec w układzie katamarana, mający słuŜyć do startu i lądowania w  

warunkach zbliŜonych do startu bądź wodowania na wodnosamolocie96.  

 

Schemat barw 

 

Wodnosamoloty CAMS – 30 E miały początkowo fabryczną szatę barwną. Według 

dotąd lansowanego poglądu płaty i kadłub pokryte były barwą ciemno-zieloną (oliwkowo- 

zieloną?), jedynie spody kadłubów poniŜej linii wodnej pokryte były ciemnym kolorem 

(granatowym lub czarnym)97. Jednak po analizie materiału fotograficznego ze zbiorów kmdr. 

ppor. dr. M. Konarskiego i mgr. W. Sankowskiego oraz autora, moŜna uznać, Ŝe pogląd ten 

jest niedokładny. Wodnosamoloty CAMS – 30 E dostarczone do Pucka posiadały pierwotnie 

malowanie fabryczne, powierzchnie górne w kolorze szaro-niebieskim, zaś dolne płatów i 

usterzenia w kolorze jasno-szarym, a kadłub poniŜej linii wodnej w kolorze czarnym (taki 

układ barw nosiły maszyny tego typu pochodzące z tej samej serii produkcyjnej dostarczone 

do Serbii), zaś podczas okresowych remontów w warsztatach MDLot. uŜywano roŜnych 

odcieni farb, moŜliwe Ŝe oliwkowej i ciemno-zielonej (dowodem stosowania róŜnych farb 

niech będzie fakt, Ŝe na wodnosamolocie nr 22 ster kierunku był koloru jasnoszarego, a na 

pozostałych wodnopłatowcach stery kierunku były koloru oliwkowo-zielonego). Na sterze 

kierunku nad szachownicą umieszczony był biały napis „CAMS – 30 E No”, zaś pod 

szachownicą znajdowały się naniesione w kolorze białym napisy masowe: WC – 1360 kg, 

WW – 850 kg, CP – 130 kg (?), CU – 200 kg (?). Po obu stronach przedniej części kadłuba 

znajdowały się białe numery: 21, 22, 23, 24. W przypadku pisowni tych numerów fotografie 

dowodzą, iŜ numery te pisane były bez pauzy w środku, lecz na kilku fotografiach samolot nr 

23 w jednym przypadku posiada numer bez  pauzy, w drugim z pauzą 2 - 3. Szachownice 

francuski producent namalował niedbale przemieniając barwne pola. Naniesione były na 

powierzchniach obu płatów (górnej górnego i dolnej dolnego), po obu stronach steru kierunku 

oraz po obu stronach statecznika poziomego (!!!). Łącznie na wodnosamolocie typu CAMS – 

30 E znajdowało się 10 szachownic o wymiarach: na płatach 1,2 x 1,2 m, na sterze kierunku 

                                                 
96 Z. Gryglicki, Łodzie śmigłowe i wodoloty w Polsce, SP, 1962 nr 26, s. 31; relacja ustna kmdr. ppor. pil. J. 
Rudzkiego i bosm. M. Banasiaka w zbiorach autora. W jego budowie ponadto się wyróŜnili por. pil. inŜ. 
Eugeniusz Podolski, por. pil. obs. Henryk Kołodziejek i st. sierŜ. pil. Tadeusz Benetkiewicz. Trzyosobowy 
ślizgowiec (ww. Z. Gryglicki podaje błędnie, Ŝe zbudowano go z kadłubów maszyn typu CAMS – 46 E), który 
miał słuŜyć do nauki szybkiego pływania początkujących pilotów morskich, krótko znajdował się w Pucku. U 
schyłku lata w czasie jednego z pływań (konstrukcja rozwijała szybkość do 100 km/h) doszło do wywrotki i 
uszkodzenia całej konstrukcji. Niestety do dziś mieszane są informacje czy naprawiono go czy teŜ skasowano. 
97 T. J. Kowalski, Godło i barwa w lotnictwie polskim 1918-1939, Warszawa 1981, s. 40, 82-84; T. 
Królikiewicz, Polski samolot i barwa, Warszawa 1990, s. 89-91.  
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0,6 x 0,6 m, a na stateczniku poziomym 0,9 x 0,9 m. Na podstawie materiału fotograficznego 

ustalić moŜna, Ŝe wodnosamolot nr 24, a najprawdopodobniej i pozostałe maszyny, miał na 

przedzie kadłuba przed białym numerem wymalowany graficzny znak wytwórni (białą 

kotwiczkę oplecioną łańcuchem dodanymi stylizowanymi skrzydełkami, a po obu jej stronach 

białe litery CAMS). Zachowane fotografie dowodzą, iŜ ślizgowiec MDLot. zbudowany z 

dwóch kadłubów maszyn CAMS – 30 E miał dwa układy barw: w pierwszym kadłub był 

koloru jasnoszarego z wymalowaną w centralnej części czarną kotwicą i czarnymi literami 

MDL; w drugim zaś kolor kadłuba był identyczny, lecz zamiast ww. oznaczenia na prawej 

burcie wymalowana była lotnicza szachownica98. 

Dane taktyczno-techniczne:  

Wymiary: rozpiętość – 12,4 (12,5?) m, długość – 9,382 (9,2?) m, wysokość – 3,117 

(3,2?) m, pow. nośna – 43,0 m2.  

CięŜary: cięŜar własny   850 kg, cięŜar uŜyteczny – 420 (330?) kg, cięŜar całkowity w locie – 

1270 (1180?) kg, obciąŜenie pow. nośnej – 29,5 kg/m2,  obciąŜenie mocy – 8,46 kg/KM. 

Osiągi: prędkość max. – 150 (145?) km/h, prędkość przelotowa  – 120km/h, prędkość min. – 

75 km/h, prędkość wznoszenia – 2,6 m/s, pułap – 3000 (4000?) m, zasięg – 400 km, zapas 

paliwa na 3,5 h lotu99. 

 

Szkolno-treningowo-łącznikowy Schreck FBA – 17 HE 2 i HMT 2 

 

Konstruktorem tych bliźniaczych konstrukcji był Louis Schreck. Prototyp łodzi 

latającej Schreck FBA – 17 HE 2 oblatano w 1923 r., uruchamiając w 1924 r. produkcję 

seryjną, natomiast prototyp amfibii powstałej na bazie wspomnianej maszyny Schreck FBA – 

17 HMT 2 oblatano w 1924 r. rozpoczynając jej produkcję seryjną w 1925 r. Zakładem 

produkującym ww. maszyny była wytwórnia F.B.A. Hydroavions Louis Schreck (kierowana 

przez samego konstruktora) i mieszcząca się w Argenteuil w Departamencie Sekwany. Oba 

wodnosamoloty były jednosilnikowymi dwupłatowcami konstrukcji drewnianej – Schreck 

FBA – 17 HE 2 był wodnosamolotem szkolno-treningowo-łącznikowym, a Schreck FBA – 17 

HMT 2 amfibią patrolowo-obserwacyjną. Wersja amfibijna wyposaŜona była w podwozie 

dwukołowe podciągane przez obserwatora za pomocą korbki znajdującej się w kabinie 

                                                 
98 T. J. Kowalski, op. cit., s. 40 i 82-84; T. Królikiewicz, op. cit., s. 89-91; W. Sankowski, CAMS... , s. 19; dane 
ze zbiorów fotograficznych kmdr. ppor. dr. M. Konarskiego, mgr. W. Sankowskiego oraz autora. 
99 A. Morgała, op. cit., s. 26-27 i 129-131; A. Olejko, W. Sankowski, Konie ...; A. Glass, op. cit..; W. 
Sankowski, CAMS... ; A. Olejko, W. Sankowski, Les… 
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(demontaŜ podwozia polegał jedynie na wybiciu dwóch sworzni). W odkrytej kabinie 

znajdującej się przed komorą płatów i osłoniętej dwuczęściowym wiatrochronem znajdowały 

się dwa miejsca: pilota-instruktora (po lewej stronie) i ucznia, pilota bądź obserwatora w 

zaleŜności od wersji (sterownice w kabinie były podwójne (dwuster). Kadłub łodziowy 

kratownicowy był konstrukcji drewnianej i ,pokryty sklejką, a spód kadłuba był płaskodenny 

z redanem. Do kadłuba przymocowywane były tzw. „wąsy”, ułatwiające start i wodowanie 

oraz tłumiące fale podczas wspomnianych manewrów. Płaty były dwudźwigarowe o obrysie 

prostokątnym – drewniane, kryte płótnem, wsparte pomiędzy sobą rozpórkami z rur 

duralowych i usztywnione stalowymi cięgnami (lotki umieszczone były na górnym płacie, 

stateczniki pokryte były sklejką, a stery płótnem – statecznik poziomy wsparty był do kadłuba 

dwoma parami zastrzałów po kaŜdej stronie kadłuba). Pod dolnym płatem umieszczone były 

dwa pływaki stabilizacyjne (w wersji amfibijnej FBA – 17 HMT 2 w tyle kadłuba 

umieszczona była stała płoza ogonowa). Zespół napędowy tych maszyn stanowił silnik 

rzędowy w układzie „V” uruchamiany korbą, chłodzony wodą: Hispano Suiza – w wersji 

Schreck FBA – 17 HE 2 HS L – 4 o mocy 102 kW (140-150 KM) lub HS 8AB o mocy 132 

kW (180 KM), a w wersji Schreck FBA – 17 HMT 2 silnik HS 8AB o mocy 132 kW (180 

KM). Maszyny posiadały śmigło dwułopatowe pchające (czołowa chłodnica była zblokowana 

z silnikiem). Uzbrojenia strzelecko-bombowego samolot nie posiadał, w szczególności 

zachodziła moŜliwość „chałupniczego” montaŜu jednego pokładowego km-u w kabinie pilota 

i dwóch wyrzutników „Alcana” pod dolnym płatem. Istniała równieŜ moŜliwość montaŜu 

radiostacji pokładowej typu „AVA”. MontaŜ pokładowego km-u był niebezpieczny, gdyŜ 

strzelec musiał być wychylony więcej niŜ połową ciała za burtę, a w powietrzu piloci nie 

chcieli by drugi członek załogi wypadł z tego powodu za burtę100. Próbę uzbrajania 

wodnosamolotów w wersji amfibijnej podjęto w Rzecznym Plutonie Lotniczym (RPL) w 

Pińsku na przełomie zimy 1932 r. i wiosny 1933 r., dzięki uporowi i pomysłowości dwóch 

ludzi: ppor. obs. W. M. Jurkiewicza i kpr. nadt. uzbr. B. Hanuszewskiego. Jeden z inicjatorów 

pomysłu kpr. nadt. uzbr. Bernard Hanuszewski tak wspominał te zamierzenia: 

 (...) W rzecznym plutonie w Pińsku słuŜyłem od kwietnia 1932 r. do listopada 1933 r.; 

do moich zadań naleŜało montowanie i konserwacja broni. Na przełomie zimy 1932/1933 

ppor. obs. Wacław M. Jurkiewicz wpadł na pomysł, by amfibie naszego plutonu spróbować 

uzbroić w karabiny maszynowe i zaproponował mi, bym mu pomógł. Wspólnie narysowaliśmy 

szkic uchwytu dla karabinu maszynowego „Vickers” i przekazaliśmy go do warsztatów 

                                                 
100A. Morgała, op. cit., s. 26-27 i 133-137; A. Celarek, op. cit., s. 72-73; J. Domański, J. Malejko, Samolot – 
amfibia patrolowa Schreck FBA – 17 HMT 2 , śP, 1989 nr 13, s. 25; R. Kaczkowski, Schreck FBA – 17, SP, 
1971 nr 40, s. 42. 
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portowych, gdzie go wykonano. Uchwyt ten zamontowaliśmy na jednym Schrecku. W ten 

sposób uzbroiliśmy jedną amfibię (jak pamiętam początkowo w czasie mego pobytu w Pińsku 

w plutonie był tylko jeden Schreck), która odtąd wykonywała loty juŜ uzbrojona w jeden 

karabin maszynowy „Vickers” [chodzi o amfibię nr 5-2 –  przyp. A. O.]. W warsztatach 

wkrótce zostały wykonane dwa uchwyty dla kolejnych amfibii [jesienią 1933 r. przysłano do 

Pińska amfibie nr  5-3 i 5-6 –  przyp. A. O.], lecz karabin maszynowy był na stale 

zamontowany tylko na jednym Schrecku. Przenoszono go na inny samolot, gdy ten, na którym 

był zamontowany dotąd, szedł do remontu. W ten sposób kolejno przenoszony karabin 

maszynowy był w rzeczywistości na uzbrojeniu wszystkich trzech amfibii plutonu. JednakŜe 

ppor. obs. W. M. Jurkiewiczowi było tego mało i porozumiawszy się telefonicznie z bazą 

MDLot w Pucku poprosił o przysłanie do Pińska wyrzutników bombowych. Wkrótce koleją z 

Pucka przysłano dwa francuskie wyrzutniki dostosowane do udźwigu dwóch bomb POW o 

wadze 12,5 kg kaŜda. Obydwa wyrzutniki typu „Alcana” zamontowałem pod dolnym płatem 

po obu stronach kadłuba jednej z amfibii [była to amfibia nr 5-2 –  przyp. A. O.]101. 

NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe uzbrojenie jakie zamontowano w warunkach wojennych 

nie odegrałoby większej roli. Karabin maszynowy usytuowany na stałe w kabinie z przodu 

kadłuba i obsługiwany przez siedzącego obok pilota z prawej strony obserwatora mógł 

prowadzić ogień jedynie do przodu i w prawo tak, Ŝe kąt ostrzału wynosił niepełne 90 stopni. 

Ostrzał obronny do tyłu, czyli w kierunku skąd najczęściej mógł atakować nieprzyjacielski 

myśliwiec, był niemoŜliwy. Tak więc zamontowanie karabinów maszynowych na amfibiach 

było raczej przejawem lotniczej fantazji, chęci pokazania marynarskiej braci lotniczego 

fasonu. Podobnie sprawa wyglądała ze wspomnianymi bombami, które w rzeczywistości były 

nieco większymi granatami, w warunkach bojowych mogącymi raczej odstraszać niŜ niszczyć 

ze względu na swą znikomą siłę niszczącą (jednakŜe fakt uzbrojenia amfibii RPL pozwalał na 

prowadzenie szkolenia załóg w ostrzale i bombardowaniu celów naziemnych, które było co 

prawda tylko teoretycznie jednym z zadań stawianych RPL przez dowódcę Flotylli Pińskiej). 

W 1935 r. uchwyty do karabinów maszynowych typu „Vickers” miały na swym wyposaŜeniu 

amfibie nr 5-2, 5-3 i 5-6. Na podstawie wspomnień kpr. nadt. uzbr. B. Hanuszewskiego 

ustalić moŜna, iŜ amfibie Schreck FBA – 17HMT 2 nie latały w zasadzie na ćwiczenia z 

okrętami Flotylli Pińskiej z podwieszonymi pod płaty bombami, niemniej jednak fakt uŜycia 

bomb o wadze 12,5 kg na jednej z maszyn uŜytych nad Polesiem miał miejsce. Rozkazem 

dowódcy MDLot. z 18 marca 1933 r. jako konwojentów kolejowego transportu zawierającego 

bomby lotnicze przeznaczone dla RPL wysłano 17 marca 1933 r. do Pińska mat. nadt. uzbr. 

                                                 
101 A. Olejko, Rzeczna Eskadra Lotnicza Flotylli Pińskiej, Pruszków 1994, s. 36-38.  
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Bernarda Hanuszewskiego (1933 r. stopnie lotnictwa lądowego zamieniono na stopnie 

Marynarki Wojennej) i szer. Bogdana Łusa. Oto jak losy tego transportu oraz bojowe uŜycie 

wspomnianych bomb wspomina mat. nadt. uzbr. Bernard Hanuszewski: 

(...) Był to transport zbiorowy, do pomocy miałem marynarza o nazwisku Łuś [szer. 

Bogdana Łusa – przyp. A. O.]. Podczas transportu pociągiem między Brześciem nad Bugiem 

a stacją śabinka, 18 km przed stacją, jeden wagon został otworzony przez włamywaczy, 

którzy zabrali 4 bomby lotnicze po 12,5 kg symbolu POW i kilka zapalników. Ja natomiast nie 

znajdowałem się w tych wagonach, tylko w brankardzie słuŜbowym oddalonym o kilka 

wagonów od wagonów z bombami. W wyniku tego zostaliśmy aresztowani w Pińsku i 

odwiezieni do więzienia do Brześcia nad Bugiem, gdzie przebywaliśmy w śledztwie 14 dni. W 

tym czasie sprawdzono całą obsługę transportu, tj. kolejarzy w liczbie 7 osób. Okazało się, Ŝe 

sprawcą był kolejarz. Zostaliśmy wypuszczeni, wróciliśmy do jednostki. Bomby te zostały 

uŜyte w Pińsku na Schreckach. Osobiście je uzbrajałem i montowałem pod płaty Schrecka 

[chodzi o maszynę nr 5-2 – przyp. A. O.] po jednej bombie z kaŜdej strony kadłuba. RównieŜ 

zostały zamontowane wyrzutniki do tych bomb. Były one produkcji francuskiej. W Pińsku 

uŜyto około 10 szt. bomb, których uŜywał ppor. obs. W. M. Jurkiewicz. Pilotem „bombowego” 

FBA był st. sierŜ. J. JeŜ  [st. sierŜ. pil. J. JeŜ – przyp. A. O.]. W konwoju było chyba 

kilkadziesiąt bomb. Dokładnie nie pamiętam. Reszta bomb była magazynowana w Jednostce 

Wojskowej w 84 pułku piechoty102. 

W późniejszym okresie lotów z ostrymi bombami 12,5 kg nad Polesiem praw-

dopodobnie nie przeprowadzano. Z relacji kpr. nadt. Piotra Bogudzisty wynika, Ŝe podczas 

ćwiczeń w Pińsku nie uŜywano ostrych bomb zaś na loty ćwiczebne do francuskich 

wyrzutników „Alcana” podwieszano pod amfibie betonowe bomby o tej samej wadze, które 

piloci zrzucali na cele ćwiczebne103. 

 

UŜytkowanie 

 

Wiosną 1926 r. drogą morską do Pucka via Gdańsk w grupie innych francuskich 

wodnosamolotów transportowiec PMW „Wilja” dostarczył zapakowane w skrzyniach  

rozmontowane wodnosamoloty Schreck FBA – 17 HE 2 i HMT 2. Łącznie MDLot. otrzymał: 

6 łodzi latających Schreck FBA – 17 HE 2 i 12 amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 (10 

przeznaczonych do słuŜby w MDLot. i dwie tzw. „cywilne”: „Lubliniak”, zakupione ze 

                                                 
102 TamŜe. 
103 TamŜe. 
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składek czytelniczych pisma „Głos Lubelski” i „LOPP”, zakupiony prawdopodobnie z 

funduszy i dla potrzeb tej lotniczej organizacji społecznej. Po zmontowaniu wszystkich 

wodnosamolotów tradycyjnie oblatali je najbardziej doświadczeni piloci MDLot., po czym 

popularne maszyny otrzymały następujące oznaczenia numeryczne: łodzie latające Schreck 

FBA – 17 HE 2 numery 4-1 – 4-6, a amfibie Schreck FBA – 17 HMT 2 numery 5-1 – 5-10 

(„Lubliniak” i „LOPP” początkowo nie posiadały wojskowych oznakowań, lecz ok. 1930 r. 

(?) prawdopodobnie otrzymały numery 5-11 i 5-12 i weszły na stan MDLot. w Pucku. W 

MDLot. początkowo wodnosamoloty obu ww. wersji przydzielone zostały do I Morskiej 

Eskadry Obserwacyjnej, w której według stanu z 26 maja 1926 r. znajdowało się 6 

wodnosamolotów Schreck FBA – 17 HE  2 i HMT 2 (?) w uŜytku bieŜącym i 2 w zapasie 

oraz do Eskadry Szkolnej, w której 26 maja 1926 r. znajdowały się dwie łodzie latające 

Schreck FBA – 17 HE 2 w uŜytku bieŜącym i cztery w zapasie104. W projektowanym 

wówczas do utworzenia Rzecznym Plutonie Lotniczym umieszczono w zapasie dwie amfibie 

Schreck FBA – 17 HMT 2. Od 1928-1929 r. wodnopłatowce typu Schreck FBA – 17 HE 2 i 

amfibie Schreck FBA 17 – HMT 2 przydzielone zostały do Sekcji Ćwiczeń MDLot., 

pińskiego RPL i Morskiej Eskadry Obserwacyjnej MDLot., zaś po okresie 1930/1931 r. 

większość amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 przeniesiona zostanie do RPL, a łodzie latające 

Schreck FBA – 17 HE 2 i kilka amfibii ww. typu przydzielono do Eskadry Szkolnej MDLot. 

Według orientacyjnego zestawienia wodnosamoloty Schreck FBA – 17 HE 2 i amfibie 

Schreck FBA – 17 HMT 2 znajdowały się w słuŜbie MDLot. i RPL (od 1933 r. 

przemianowanej na Rzeczna Eskadra Lotnicza (REL) – w następujących latach (brak jest 

dokładnych informacji o słuŜbie maszyn o nazwach „Lubliniak” i „LOPP”): 

• 1926 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 6, Schreck FBA – 17 HMT 2 – 10; 

• 1927 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 6, Schreck FBA – 17 HMT 2 – 9; 

• 1928 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 5, Schreck FBA – 17 HMT 2 – 9; 

• 1929 r. – Schreck FBA – 17 HE 2-3 (4?), Schreck FBA – 17 HMT 2-8 (w maju 

1929 r. amfibia nr 5-5 była bez silnika, a w okresie lipiec-wrzesień 1929 r. 

amfibia nr 5-7 była bez silnika); 

• 1930 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 2 (3?), Schreck FBA – 17 HMT 2 – 8, 

• 1931 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 2 (3?), Schreck FBA – 17 HMT 2 – 8, 

• 1932 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 2 (3?), Schreck FBA – 17 HMT 2 – 8, 

• 1933 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 2 (3?), Schreck FBA – 17 HMT 2 – 8, 

                                                 
104 A. Morgala, op. cit., s. 27; Z. Jankiewicz, op. cit, s. 70-71. 
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• 1934 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 2 (3?), Schreck FBA – 17 HMT 2 – 8, 

• 1935 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 –  2, Schreck FBA – 17 HMT 2 – 8, 

• 1936 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 1, Schreck FBA – 17 HMT 2 – 5, 

• 1937 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 1, Schreck FBA – 17 HMT 2 – 5, 

• 1938 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 1, Schreck FBA – 17 HMT 2 - -- 

• 1939 r. – Schreck FBA – 17 HE 2 – 1, Schreck FBA – 17 HMT 2 - --105. 

Szczególną „karierę” zrobiły w MDLot. dwa wodnosamoloty Schreck FBA – 17 HE 2 

nr 42 i 44. Latem 1934 r. w bazie w Pucku Leonard Buczkowski kręcił zdjęcia do filmu 

„Rapsodia Bałtyku”, podczas, których do głównych scen – lot w burzy – (pilot Mieczysław 

Cybulski), uŜyto maszyny Schreck FBA – 17 HE 2 nr 42 oraz wraka rozbitego w wypadku na 

Zatoce Puckiej wodnopłatowca nr 43. Maszyna Schreck FBA – 17 HE 2 nr 42 wraz z 

aktorami Cybulskim i Brodziszem wisiała na kranie (dźwigu portowym) w bazie MDLot., na 

jego górnym płacie siedział jeden z marynarzy z wiadrem z wodą i gdy uruchomiono silnik, 

wylewał wodę z góry tak, by imitowało to lot w czasie burzy; drugi wodnosamolot tego typu 

nr 44 stał na nabrzeŜu z włączonym silnikiem i powodował dodatkowy nawiew na wiszący 

wodnosamolot, co powodowało kołysanie się wiszące maszyny nr 42; ekipa filmowa 

dodawała do tego efekty specjalne, czyli błyski, huki, by uzyskać złudzenie rzeczywistego 

lotu w czasie burzy. W scenie ratowania rozbitków obaj aktorzy leŜeli wśród części z wraku 

wodnosamolotu Schreck FBA – 17 HE 2 nr 43, a cała „operacja” wywołała sporo śmiechu 

wśród personelu latającego i technicznego MDLot. Do 1939 r. z grona wodnosamolotów 

Schreck FBA – 17 HE 2 przetrwał w MDLot. tylko wodnosamolot nr 44, który stale w latach 

1935-1939 r. uŜywany był przez dowódcę jednostki kmdr. por. pil. Edwarda Szystowskiego 

jako samolot dyspozycyjny do lotów słuŜbowych na trasie Puck – Gdynia i Puck – Hel (do 

1935 r. równieŜ maszyna nr 42 uŜywana była jako słuŜbowa przez dowódcę Plutonu 

Treningowego Eskadry Szkolnej MDLot.). 

Maszyny typu Schreck FBA – 17 HE 2 i Schreck FBA – 17 HMT 2 cieszyły się złą 

sławą, gdyŜ prześladowało je „śmiertelne fatum” lub po prostu „pech wypadków”. 23 maja 

1927 r. wykonując lot treningowy nad Zatoką Pucką kpt. pil. obs. Jan Kazimierz Malicki 

(wraz z nim w załodze znajdował się mł. mjstr. wojsk. Ireneusz Sawostianik) zaczął 

wykonywać na oczach plaŜowiczów figury akrobacji lotniczej, a gdy przerwał maszyna 

gwałtownie zaczęła zniŜać lot i nie udało się pilotowi pokonać linii drzew na Półwyspie 

Helskim. Wodnosamolot nr 51 uderzył w drzewa – pilot zginął na miejscu, a pasaŜera 

wiszącego w kabinie głową w dół uratowali rybacy z Kuźnicy i Chałup. Wodnosamolot 
                                                 
105 Z. Jankiewicz, op. cit., s. 69; dane ze zbiorów kmdr. ppor. dr. M. Konarskiego oraz ustalenia własne autora. 
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Schreck FBA – 17 HMT 2 nr 51 został skasowany i skreślony z ewidencji MDLot.106. Na 

przełomie czerwca i lipca 1928 r. przy nocnym wodowaniu por. pil. Hilary Wysocki rozbił 

wodnosamolot Schreck FBA – 17 HE 2 nr 45 – w listopadzie 1928 r. skasowano go i 

skreślono z listy wodnosamolotów MDLot. Do 1929 r. rozbity został takŜe Schreck FBA – 17 

HE 2 nr 4-6 (nie występuje w zestawieniu wodnosamolotów tego typu z 1929 r.  14 czerwca 

1929 r. podczas wodowania na Pinie całkowicie rozbity został w Porcie Wojennym w Pińsku 

wodnosamolot Schreck FBA – 17 HMT 2 nr 5-7 (wodnosamolot skasowano we wrześniu 

1929 r. i skreślono z ewidencji MDLot).  5 grudnia 1929 r. przy wodowaniu w zapadającym 

zmierzchu rozbity został na Zatoce Puckiej wodnosamolot Schreck FBA – 17 HE 2 nr 41 –

pilot por. Kazimierz Szalewicz uległ złudzeniu tzw. „glady” i źle ocenił wysokość przy 

wodowaniu. W wypadku zginął ppor. obs. Zygmunt Kawęcki-Dołęga, a maszyna nr 4-1 

została skasowana107. „Czarna passa” nadal się ciągnęła – 11 kwietnia 1930 r. w czasie oblotu 

po remoncie łodzi latającej Schreck FBA – 17 HE 2 nr 4-3 doszło do awarii silnika i 

wodnosamolot rozbił się o powierzchnię morza. We wraku zginęli: ppor. pil. Zygmunt 

Majewski i mł. mjstr. wojsk. Bernard Łukaszyk (wodnosamolot Schreck FBA – 17 HE 2 nr 

43 został skasowany i skreślony z ewidencji MDLot.). 5 maja 1931 r. przy wodowaniu 

uszkodzona została pilotowana przez por. Lubinkowskiego amfibia Schreck FBA – 17 HMT 

2 nr ? z Eskadry Szkolnej, a 11 sierpnia 1931 r. przy lądowaniu złamaniu podwozia i ogólnej 

awarii uległa amfibia  Schreck FBA – 17 HMT 2 nr 5-5 (?)108. 

Wodnopłatowce Schreck FBA – 17 HE 2/HMT 2 bardzo często uŜywane były do 

treningu i szkolenia lotniczego. Oto kilka przykładów z ksiąŜki lotów st. sierŜ. pil. Franciszka 

Wardalińskiego: 

• 01.05-30.06.1926 r. – 23 loty treningowe nad Zatoką Pucką na wodnopłatowcach 

FBA; 

• 01.07.-01.12.1926 r. – 35 lotów treningowych na amfibiach Schreck FBA – 17 HMT 2 

• 01.04.-30.06.1927 r. – 70 lotów szkolno-treningowych nad Zatoką Pucką na 

wodnosamolotach Schreck FBA – 17 HE 2 nr 4-4 i 4-5; 

                                                 
106 A. Olejko, Śmiertelne wypadki lotnicze w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku w latach 1920-1939, 
(w:) „Przegląd Morski”, 1989 nr 3, s. 46-62; tenŜe; Mdlot w opałach – katastrofy i wypadki w MDLot w Pucku, 
(w:) „Lotnictwo z szachownicą”, 2004 nr 9, s. 22-26 oraz  nr 10, s. 25-29; A. Celarek, op. cit., s. 73 podaje, Ŝe 
powodem wypadku był wzrost mechanika, który zasłonił pilotowi widok w lewo i tym samym maszyna wpadła 
na drzewo. 
107 A. Olejko, Śmiertelne...; tenŜe: Kraksy i zderzenia w MDLot w Pucku, (w:) „Przegląd Morski”, 1992 nr 3, s. 
45-62; dane z relacji byłych lotników MDLot w zbiorach autora i kmdr. ppor. dr. M. Konarskiego. 
108 A. Olejko, Kraksy..., s. 45-62; dane z relacji byłych lotników MDLot w zbiorach autora i kmdr. ppor. dr. M. 
Konarskiego.  
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• lipiec 1927 r. – 8 lotów treningowych nad Zatoką Pucką i na trasie do Gdyni na 

wodnosamolotach FBA; 

• 01.03.1928 r. – oblot w Pucku amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 nr 5-8; 

• 1 III 1928 r. – oblot w Pucku amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 nr 5-2; 

• 20 IV 1928 r. – oblot w Pucku amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 nr 5-5; 

• 20 IV 1928 r. – oblot w Pucku amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 nr 5-6; 

• 24 IV 1928 r. – oblot w Pucku łodzi latającej Schreck FBA – 17 HE 2 nr 4-5 oraz dwa 

dodatkowe loty na niej; 

• 01.03.-20.04.1928 r. – 106 lotów z uczniami nad Zatoką Pucką na wodnosamolotach 

typu FBA; 

• 14.09.1928 r. – dwa przeloty do Gdyni na amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 nr 5-10; 

• 21.06.-12.1928 r. – 86 lotów szkolno-treningowych nad Zatoką Pucką na 

wodnosamolotach typu FBA109. 

Amfibie typu Schreck FBA – 17 HMT 2 miały konstrukcję, która idealnie nadawała 

się do wodowania na rzekach bądź jeziorach połoŜonych w głębi kraju, dlatego teŜ bardzo 

często  maszyny tego typu pojawiały się w głębi Polski: 

• 1926 r. – dwa wodowania amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 na Bugu pod 

Janowem i na Wiśle pod Modlinem; 

• 26.05.1929 r. – przelot Puck – Toruń amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 nr 5 4 

(błędnie określa się tę amfibię, iŜ jest to „Lubliniak”); 

• 19.07.1929 r. – przelot na trasie Puck – Grudziądz wykonała amfibia Schreck 

FBA – 17 HMT 2 nr 5-4; 

• 27.08.1929 r. – przelot z Pucka do Starogardu Gdańskiego wykonała ta sama 

amfibia; 

• 19.10.1929 r. – ten sam wodnosamolot wykonał przelot do Świecia, a 4 

listopada 1929 r. do Torunia; 

• 18.02.1930 r. – przelot do Dęblina wykonały amfibie Schreck FBA  17 HMT 2 

nr 5-10, 5-2 i 5-4110. 

W 1926 r. szereg lotów propagandowych na Lubelszczyźnie wykonała amfibia o 

nazwie „Lubliniak” wodując na Bugu we Włodawie, na Wieprzu i lądując na lubelskim 

lotnisku fabrycznym „Zakładów Mechanicznych Plage & Laśkiewicz” (prawdopodobnie 

                                                 
109 KsiąŜka lotów st. sierŜ. pil. Franciszka Wardalińskiego – kopia w zbiorach autora. 
110 CAW, Zespół Akt Oddziałów Marynarki Wojennej – MDLot, t. 1, 3, 5; ksiąŜka lotów st. sierŜ. pil. Franciszka 
Wardalińskiego – kopia w zbiorach autora. 
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podobne loty wykonywała teŜ druga „cywilna” amfibia o nazwie „LOPP”, lecz niestety brak 

jest dokładnych informacji o losach tych dwóch amfibii).  

Amfibie Schreck FBA – 17 HMT 2 stanowiły standardowe wyposaŜenie RPL, a od 

1933 r. REL w Pińsku na Polesiu. W 1926 r. trzy (dwie ?) amfibie wykorzystano w ramach 

eksperymentalnie stworzonego RPL por. pil. Jana Neumanna do ćwiczeń z okrętami Flotylli 

Pińskiej po czym powróciły one do Pucka, zaś w 1927 r. sześć amfibii tym razem 

dowodzonych przez por. pil. obs. Ludwika Feliksa Baczyńskiego ćwiczyło na Polesiu, po 

czym ponownie powróciło do Pucka111. Od chwili powołania do Ŝycia 10 maja 1928 r. RPL w 

Pińsku detaszowano z Pucka na Polesie amfibie nr 5-2, 5-4 i 5-8, które odtąd często 

wykonywały przeloty na trasie Puck – Toruń – Modlin – Warszawa – Brześć – Pińsk (ponad 

600 km). W końcu 1928 r. do MDLot. w Pucku powróciły amfibie nr 5-2 i 5-4, natomiast 

inspekcjonujący RPL gen. dyw. J. Rybak postulował 27 maja 1929 r. dostarczenie do Pińska 

dalszych czterech amfibii (w Pińsku w uŜyciu były wówczas dwie amfibie – nr 5-8 i 5-7 

dostarczone z Pucka w maju 1928 r.). W maju 1929 r. dostarczono do Pińska trzecią amfibię 

nr 5 6, jednak amfibia nr 5-7  14 czerwca 1929 r. uległa rozbiciu na Pinie i w czerwcu 1929 r. 

do RPL dosłano z Pucka amfibię nr 5-9, a w lipcu 1929 r. nr 5-3 (?) i 5-5. Na początku 

listopada 1929 r. w RPL znajdowały się amfibie nr:  5-3 (?), 5-5, 5-6, 5-8 i 5-9 (amfibię nr 5- 

7 skasowano we wrześniu 1929 r.), jednak wg stanu z 15 listopada 1929 r. w Pińsku 

stacjonowały tylko dwie amfibie, czyli do Pucka musiały powrócić lotem trzy amfibie 

(prawdopodobnie były to amfibie nr: 5-3, 5-6 i 5-9). W 1930 r. doszło do kolejnej rotacji 

sprzętu lotniczego i do Pińska ponownie trafiła amfibia nr 5-2, zaś do Pucka odesłano do 

okresowego remontu amfibie nr 5-5 i 5-8. W zimie 1932/1933 r. w Pińsku była tylko jedna 

amfibia nr 5-2, zaś po remoncie we wrześniu 1933 r. do Pińska przysłano amfibie nr 5-3 i 5-6112.  

Oprócz lotów na rozpoznanie Prypeci, ćwiczebne korygowanie ognia artylerii okrętów 

Flotylli Rzecznej Polskiej Marynarki Wojennej i „wsparcie bojowe” ogniem z powietrza  

amfibie RPL i REL wykonywały takŜe loty sanitarne i łącznikowe, dostarczając pocztę z 

Pińska do Mostów Wolańskich, gdzie kaŜdego lata stacjonowały okręty Flotylli Rzecznej 

oraz loty na rozpylanie antymalarycznej substancji (np. takie loty wykonywano juŜ w 1929 r. 

– zachowała się fotografia amfibii nr 5-2 ze specjalnym pojemnikiem na substancję anty- 

malaryczną). Zimą 1932/1933 r. przeprowadzono udane próby lotów zimowych, gdyŜ amfibia 

nr 5-2 otrzymała płozy drewniane i st. sierŜ. pil. J. JeŜ, sierŜ. pil. W. Mőller i plut. pil. S. 

Witas wykonywali na niej starty i lądowania na pokrytej lodem Pinie (do silników wlewano w 

                                                 
111 A. Stempkowski, Wspomnienia ze słuŜby w Marynarce Wojennej w latach 1917-1927, zbiory Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni.  
112 A. Olejko, Rzeczna..., s. 30-33. 
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zimowych warunkach specjalne niezamarzające mieszanki). W REL w okresie 1933-1935 

uŜywano amfibii nr: 5-2, 5-3 i 5-6, a w związku ze zwiększeniem stanu wodnosamolotów 

(przejście z etatu plutonu na etat eskadry) w lecie 1935 r. z Pucka dostarczono na Polesie 

amfibie nr: 5-10 i 5-11. W 1935 r. starzejące się amfibie zaczęły powoli zawodzić czego 

dowodem była seria wypadków:  23 sierpnia 1935 r. awarii uległa amfibia nr 5-6, a 30 

sierpnia 1935 r. amfibia nr 5-2. W styczniu 1936 r. do Pucka w celach remontowych 

dostarczono amfibie nr 5-3 i 5-10, a w dniach 27 i 28 lutego 1936 r. skasowano w Pińsku 

amfibie nr: 5-2, 5-6 i 5-11 (prawdopodobnie był to cywilny „Lubliniak”, który po wcieleniu 

maszyny do MDLot. otrzymał oznakowanie wojskowe. MoŜna więc przypuszczać, Ŝe amfibia 

„L.O.P.P.” otrzymała numer 5-12. Wiosną 1936 r. z MDLot. dostarczono do Pińska pięć 

amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 o numerach: 5-3, 5-10 (?), 5-4, 5-8, 5-9. Latem 1935 r. na 

amfibiach REL (na pewno na amfibii nr 5-2) przeprowadzono ćwiczenia z próbnym 

montaŜem radiostacji pokładowych typu „AVA”, zakończone połowicznym sukcesem (duŜy 

hałas w kabinie amfibii przy nadawaniu i odbiorze fonią). Według stanu z 26 września 1936 r. 

w Pińsku stacjonowało pięć amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2 o ww. numerach. REL została 

zlikwidowana po zakończeniu Kampanii Czynnej Flotylli Rzecznej w 1937 r. 20 grudnia 

1937 r. 25 podoficerów i marynarzy odesłano do Pucka, a wraz z nimi koleją niebawem 

wysłano amfibie Schreck FBA – 17 HMT 2 (w 1938 r. w Pińsku jeszcze chwilowo bazowała 

jedna (dwie ?) amfibie. W 1938 r. w warsztatach MDLot. w Pucku skasowano ostatnie 

amfibie pińskiej REL113.  

Wodnosamoloty Schreck FBA – 17 HE 2/HMT 2 pomimo faktu, iŜ zdarzyło się na 

nich sporo wypadków lotniczych uwaŜane były przez lotników MDLot. i REL za „poczciwe” 

dwupłatowce mogące wiele znieść, stąd teŜ bardzo dobrze oceniane były w szkoleniu 

młodych pilotów. Ostatni wodnosamolot Schreck FBA – 17 HE 2 nr 44 dotrwał w MDLot., 

aŜ do 1 września 1939 r., kiedy to  został przebazowany lotem do wojennej bazy MDLot. na 

Helu, gdzie 8 września 1939 r. o świcie, po nalocie niemieckich maszyn nurkujących typu 

Junkers Ju – 87 „Stuka”, został zniszczony (jego wrak Niemcy przejęli po kapitulacji Helu w 

październiku 1939 r. na plaŜy koło Starego Helu). 

 

Schemat barw 

 

Łodzie latające Schreck FBA – 17HE 2 i amfibie Schreck FBA – 17HMT 2 w liczbie 6 

i 12 dostarczono do Pucka z francuskiej wytwórni. Wodnosamoloty te otrzymały w Pucku 

                                                 
113 TamŜe, s. 50-68. 
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następujące białe oznaczenie numeryczne: wersja FBA – 17HE 2: 41, 42, 43, 44, 45 i 46, a 

wersja FBA – 17 HMT 2: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 510. Do liczby 12 amfibii 

dochodzą dwie „cywilne” amfibie o nazwach własnych „L.O.P.P.” i „Lubliniak”. Białe 

numery umieszczone były po obu stronach dziobów kadłubów w dwóch wariantach: z pauzą 

w środku np. 5-4, 4-5 i bez niej np. 41, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 (w dokumentach 

archiwalnych CAW pisownia numerów amfibii występuje z pauzą, na fotografiach amfibia nr 

54 występuje w obu wariantach z pauzą i bez niej, podobnie wodnosamolot nr 45). 

Zastanawiające jest oznaczenie łodzi latającej nr 4-5 – zachowała się jej powypadkowa 

fotografia na której widnieje jedynie biała 5 umieszczona, co zaskakujące, w ogonowej części 

kadłuba. Wodnosamoloty te otrzymały podczas słuŜby w MDLot. w Pucku następujące 

oznaczenia: łodzie latające Schreck FBA – 17 HE 2 otrzymały numery:  4-1 – 4-6, a wersja 

amfibijna HMT 2 numery: 5-1 – 5-10. Numery te malowano kolorem białym na przodach 

kadłubów w dwóch wersjach – z pauzą (4-5) i bez niej (44). W dokumentach archiwalnych ze 

zbiorów CAW wszystkie oznaczenia numeryczne amfibii umieszczane są z pauzą w środku, 

zaś na fotografiach z epoki amfibie mają numery jednolite np. 52, 54. Problem stanowi 

oznaczenie lodzi latającej nr 4-5. Zachowana fotografia pokazuje wyraźnie wszystkie cechy 

konstrukcyjne wersji łodziowej HE – 2, lecz na sterze kierunku widać oznaczenie amfibijne 

HMT – 2 oraz numer 45! Fotografie dowodzą teŜ, iŜ niektóre amfibie i łodzie latające tuŜ po 

dostarczenia do Pucka przez pewien czas nie miały białych numerów kadłubowych, lecz tylko 

niewielkie czarne francuskie (?) numery – No 2 – po obu stronach steru kierunku. Łodzie 

latające Schreck FBA – 17 HE 2 i amfibie Schreck FBA – 17 HMT 2 posiadały następujący 

układ barw: powierzchnie górne płatów, stateczników oraz kadłuba pokryte były kolorem 

oliwkowo-zielonym; powierzchnie boczne kadłuba, spody płatów i usterzenia, wsporniki, ster 

kierunku, rozpórki w komorze pilotów i dyski kół oraz blachy osłony silnika (w wersji 

amfibijnej) były w barwie szaro-zielonej lub oliwkowo-zielonej. Natomiast spód kadłuba 

poniŜej linii wodnej był w kolorze czarnym (granatowym ?), płoza w wersji amfibijnej była 

czarna. Szachownice francuski producent, tak jak i w przypadku innych maszyn, namalował 

niedbale z zamianą barwnych pól, umieszczone one były na górnej powierzchni górnego i 

dolnej dolnego płata (1,2 x 1,2 m (?)) oraz po obu stronach steru kierunku (0,6 x 0,6 m). 

Łącznie 6 szachownic (na jednej z amfibii Schreck FBA – 17 HMT 2, która nie miała białego 

numeru na przedzie kadłuba, na sterze kierunku brak było szachownicy, zaś w jej miejscu 

umieszczona była duŜa czarna kotwica)114. Na jednej z amfibii na ogonie umieszczone były 

                                                 
114 T. J. Kowalski, op. cit., s. 40 i 82-84; T. Królikiewicz, op. cit., s. 89-91; dane ze zbiorów fotograficznych 
kmdr. ppor. dr. M. Konarskiego, mgr. W. Sankowskiego oraz autora. 
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dwa równoległe pionowe czarne lub czerwone paski mające charakter identyfikacyjny (?). 

Przynajmniej na jednym wodnosamolocie Schreck FBA – 17 HE 2, a prawdopodobne, Ŝe i na 

wszystkich maszynach tego typu, na dziobie kadłubów maszyn obu wersji umieszczone były 

litery „FBA” jako oznaczenie fabryczne producenta. Nad szachownicą na sterze kierunku 

znajdowało się czarne (czerwone?) oznaczenie typu FBA, zaś pod nim czarne (czerwone?) 

oznaczenie wersji – 17 HE 2 lub 17 HMT 2 np. No 2 lub No 51; pod szachownicą 

umieszczone były napisy masowe wykonane przez producenta takŜe w kolorze czarnym 

(czerwonym?) – w wersji FBA – 17 HE 2:  

• WC – 1250 kg; 

• WW – 1000 kg; 
• CP – 100 kg; 

• CV –  150 kg; 
a w wersji FBA – 17 HMT 2: 

• WC – 1280 kg; 
• WW – 980 kg; 

• CP – 132 kg; 

• CV – 168 kg.  

Ok. 1930 r. (?) przynajmniej na jednej amfibii oraz na jednym wodnosamolocie typu 

Schreck FBA – 17 HE 2 namalowane było godło Eskadry Szkolnej MDLot.: Pytajnik w kole 

nad falami. „Cywilne” amfibie  „Lubliniak” i „L.O.P.P.” miały identyczny układ barwny jak 

wodnopłatowce uŜywane w MDLot. i REL, ale z przodu na lewej (moŜe teŜ i na prawej) 

burcie kadłuba pierwszej z  maszyn znajdował się biały napis o treści: „LUBLINIAK  

CZYTELNIKÓW GŁOSU LUBELSKIEGO” (na dziobie kadłuba tej maszyny znajdował się 

teŜ mały trójkątny proporczyk koloru granatowego (czerwonego?). Amfibia ta nie miała 

szachownic na płatach i po obu stronach steru kierunku, zaś na sterze kierunku w kolorze 

czarnym (czerwonym ?)  umieszczona była nazwa typu FBA 17 HMT 2 i mały numer, zaś w 

dole steru kierunku były napisy masowe. Ster kierunku tej amfibii był w kolorze jasnoszarym 

i umieszczony był na nim pod oznaczeniem typu czarny (francuski) numer 22 oraz czarna 

kotwica. Biały napis o treści „L.O.P.P.” na burtach przedniej części kadłuba posiadała takŜe 

druga „cywilna” amfibia. Prawdopodobnie teŜ maszyna ta miała to samo oznakowanie na 

sterze kierunku i nie miała szachownic. Na jednej z fotografii wykonanych w Porcie 

Rzecznym w Modlinie widnieje cywilna amfibia bez napisu burtowego, która na jasno 

szarym sterze kierunku miała duŜą czarną kotwicę. Prawdopodobnie był to późniejszy 

„Lubliniak”, który na Lubelszczyźnie w 1926 r. wykonywał loty propagandowe i z Pucka via 

Modlin leciał w okolice Lublina. Napis „Lubliniak” prawdopodobnie namalowany został na 



 94 

lotnisku w Lublinie, gdzie zimą 1926 r. amfibię ofiarowano Lidze Obrony Państwa w 

obecności zaproszonych gości z wojewodą lubelskim S. Brylem i rodzicami chrzestnymi 

amfibii na czele, choć na fotografiach z lat 1926, wykonanych we Włodawie na Bugu, 

widnieje juŜ napis „Lubliniak”. Oznacza to, Ŝe napis namalowano latem 1926 r., zaś 

uroczystość przekazania amfibii juŜ z naniesionym napisem formalnie odbyła się zimą 1926 r. 

na lotnisku fabrycznym w Lublinie. Napis „L.O.P.P.” został na pewno namalowany juŜ po 

dostarczeniu amfibii do Polski lecz nie wiadomo, gdzie tego dokonano – w Warszawie czy w 

Pucku? Prawdopodobnie w latach 30. cywilne amfibie „Lubliniak” i „L.O.P.P.” otrzymały 

oznakowanie wojskowe – tj. szachownice i prawdopodobnie numery boczne115.  

 

Dane taktyczno-techniczne 

 

Wymiary: rozpiętość –  12,87 m, długość –  8,94 m, wysokość –  3,20 (3,21?) m; wersja 

HMT 2 –  3,55 m, pow. nośna – 36,50 (36,52?) m2. 

CięŜary:  cięŜar własny – 1000 kg; wersja HMT 2 –  980 kg, cięŜar uŜyteczny – 300 kg; 

wersja HMT 2 –  250 kg, cięŜar całkowity w locie – 1250 kg; wersja  HMT 2 – 1280 kg, 

obciąŜenie pow. nośnej –  31,5 kg/m2; wersja  HMT2 –  35,0 kg/m2, obciąŜenie mocy –  7,05 

kg/KM; wersja – HMT 2 –  7,10 kg/KM. 

Osiągi: prędkość max. – 162 km/h, prędkość przelotowa – 145 km/h, prędkość lądowania –  

80 (76?) km/h, prędkość wznoszenia –  3,3 (3,1?) m/s,  pułap – 5000 m; wersja HMT 2 – 

4000 m, zasięg –  400 (560?) km, zapas paliwa na ok. 3,5 h lotu. 
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RECENZJE I OMÓWIENIA 

Prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI 
Akademia Marynarki Wojennej 
 

BIOGRAFIE ADMIRALSKIE 

I NIE TYLKO 

 

Pod  koniec czerwca 2005 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek 

ksiąŜka poświęcona powojennym admirałom, którzy słuŜą lub słuŜyli w Marynarce Wojennej 

do 2004 r. Autor ksiąŜki – Janusz Królikowski – oficer rezerwy jest absolwentem WSMW z 

rocznika 1973 i pasją jego są biografie generalskie i admiralskie116. Przygotował on, zapewne 

z niemałym trudem, biografie 50 oficerów ze stopniami admiralskimi i generalskimi. W tej 

grupie znalazło się 6 oficerów sowieckich, którzy pełnili słuŜbę w Polsce, 5 oficerów 

politycznych, 3 oficerów wojsk lądowych, 1 lotnik, 1 lekarz oraz 34 absolwentów uczelni 

Marynarki Wojennej z korpusu dowódczego i technicznego. Umieszczenie tak zróŜnicowanej 

grupy oficerów pod tytułem „Admirałowie...” nie wydaje się rozwiązaniem optymalnym. 

Słuszna więc była sugestia samego Autora, zawarta na s. 5, iŜ dzieło to powinno nosić tytuł: 

„Admirałowie i generałowie PMW 1945-2004”. Nie wiadomo dlaczego Autor odstąpił od 

tego zamiaru skoro wykładnia nazewnictwa stopni zawarta na tej samej stronie jest poprawna.  

We wstępie przytoczono wiele ciekawych analiz i róŜnorodnych porównań, przez co 

całość pracy stała się interesująca. J. Królikowski jest jednym z nielicznych autorów, któremu 

udało się przytoczyć trochę prawdy o „fałszywych admirałach”, których nominacje zostały 

kupione u J. Nowiny-Sokolnickiego – samozwańczego prezydenta RP na emigracji, który z 

wielkim zapałem sprzedawał nie tylko nominacje, ale teŜ odznaczenia bojowe i państwowe117. 

Dość ciekawe są losy mianowania na stopnie admiralskie (a nie generalskie) typowych 

oficerów politycznych i lądowych bez wykształcenia morskiego. Tu Autor mógł poświęcić 

więcej uwagi ewentualnym motywom władz wojskowych wnioskującym w tych sprawach. 

Przygotowując poszczególne biogramy Autor korzystał z wielu źródeł: akt 

personalnych, artykułów, ksiąŜek i innych materiałów weryfikując tylko część z nich w 

kontaktach bezpośrednich z bohaterami biografii. Takie podejście utrudnia zrozumienie 

ogólnego zamiaru i celu ksiąŜki. Dlaczego z jednymi Autor rozmawiał a z innymi nie? Skoro 

poświęcił wiele cennego czasu na przygotowanie całości opracowania, to powinien 

                                                 
116 J. Królikowski, Admirałowie Polskiej Marynarki Wojennej 1945-2004, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, 
s. 174, bibligr. 105 poz., 48 (miernych) fotografii. 
117 Relacja oficera  Stowarzyszenia Marynarki Wojennej z Londynu. 
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jednakową miarę (wywiadów, relacji) zastosować do wszystkich Ŝyjących. CóŜ, Autor nie jest 

historykiem    z wykształcenia i zapewne dlatego w ten sposób przypadkowo obniŜył wartość 

swojej pracy.  

Brak weryfikacji biogramów najwaŜniejszej grupy admiralskiej – byłych dowódców 

Marynarki Wojennej jest powaŜnym błędem. Podobnie jak zaszeregowanie do grona polskich 

admirałów doradców sowieckich (Korolew, Niezgoda), którzy sprawowali funkcje 

wywiadowcze, a nie pełnili słuŜby na konkretnych stanowiskach MW. Autor przeoczył  

waŜne wydarzenie historyczne, jakim było mianowanie na stopień kontradmirała Royal Navy 

absolwenta Wydziału Morskiego Szkoły PodchorąŜych Marynarki Wojennej w Toruniu z 

1938 r. – Józefa Bartosika, który po zakończeniu działań wojennych pozostał w Wielkiej 

Brytanii na słuŜbie w Royal Navy. Umieszczenie w pracy biogramu tej osoby byłoby bardzo 

interesujące.  

Przedstawiając niektóre szczegółowe analizy dotyczące biogramów admiralskich 

Autor intuicyjnie (albo celowo) zasygnalizował pogląd o tym, Ŝe admirałowie nie stanowili 

monolitu w sensie specjalistycznym, osobowym i charakterologicznym. Były owszem próby 

integracji tego środowiska, ale  były teŜ naciski w stronę kompletnej dezintegracji czy wręcz 

celowego rozbijania środowiska z zamiarem i konsekwencją wykorzystania takiej sytuacji do 

egoistycznego budowania własnej kariery. Świadczą o tym bardzo krótkie przerwy między 

poszczególnymi awansami. Nie było to jednak zjawisko powszechne, choć znane z innych 

porównań. 

Gdy rozmawiałem z Autorem o problemach warsztatu historyka było juŜ za późno na 

korektę ksiąŜki i zmianę ogólnego zamiaru. Być moŜe w kolejnych publikacjach, jakie są w 

przygotowaniu, uda się oŜywić niektóre teksty relacjami bohaterów biogramów i przybliŜyć 

Czytelnikom atmosferę zaszczytnej, ale trudnej słuŜby w PMW.  

Gratulując Autorowi dość udanej ksiąŜki zaapeluję na koniec o lepsze jakościowo 

fotografie, bowiem na pewno pozwala na to współczesna technika komputerowa i 

wydawnicza.  

Ocenę całościową pracy pozostawiam Czytelnikom, których zapewne nie trzeba 

zachęcać do zapoznania się z treścią omawianej ksiąŜki. 
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RECENZJE I OMÓWIENIA       

Kmdr w st. spocz. mgr inŜ. Stanisław WIELEBSKI 

Zajmował się postępem technicznym w MW 

 
„STALOWE DRAPIE śNIKI” 

 

Mariusz Borowiak jest jednym z najbardziej znanych i kontrowersyjnych autorów 

ksiąŜek historycznych poświęconych polskiej Marynarce Wojennej. Napisał m.in. „Małą flotę 

bez mitów” (dwa tomy), monografie – ORP „Piorun” i ORP „Gryf”, oraz „Westerplatte. W 

obronie prawdy”. Ostatnio ukazały się dwie jego ksiąŜki: „Admirał. Biografia Józefa Unruga” 

i „Stalowe drapieŜniki. Polskie okręty podwodne w wojnie”. 

Nim przystąpię do przedstawienia swoich uwag dotyczących ostatniej ksiąŜki o 

„Stalowych drapieŜnikach”, przytoczę wypowiedź autora zamieszczoną w miesięczniku 

„Budownictwo okrętowe”: Jestem autorem ksiąŜek historycznych, a nie marynarzem. Nigdy 

nie miałem nic wspólnego ze słuŜbą w Marynarce Wojennej. Swoją przygodę z dziejami 

polskiej floty rozpocząłem jeszcze jako nastolatek od fascynacji ksiąŜek jej klasyka – Jerzego 

Pertka. Dzięki bliskim kontaktom z tym pisarzem, autorem m.in. „Wielkich dni małej floty” 

miałem dostęp do unikalnych materiałów wspomnieniowych i archiwalnych na temat polskiej 

Marynarki Wojennej w latach 1918-1947. 

Nie uwaŜam się za kontrowersyjnego historyka, nie zabiegam o tanią sensację. W 

swoich ksiąŜkach nie staram się niczego komentować. Skupiam się na faktach, bazując na 

dokumentach i relacjach świadków. A, Ŝe są one takie a nie inne, to juŜ nie moja wina. (…) 

KaŜde zdanie w moich ksiąŜkach, takŜe w „Stalowych drapieŜnikach”, znajduje 

odzwierciedlenie w dokumentach118.  

Te ostatnie słowa mijają się z prawdą. Na s. 293 autor napisał: W maju 1946 roku 

przyholowany ze Szwecji do Gdyni został Ryś, a dwa miesiące potem – śbik. (…) Ostatni z 

internowanych okrętów podwodnych – Sęp, którego przyholowano 29 marca 1946 roku do 

stoczni nr 13 w Gdyni – po półtorarocznym pobycie w remoncie ponownie rozpoczął 

kampanię morską.  

W rzeczywistości, okręty te jako pierwsze wracają do kraju 25 października 1945 r. 

pod dowództwem kmdr. ppor. Władysława Salamona  (dowódcą ORP „Sęp” od jego 

zbudowania w 1939 r.), razem z kutrem pościgowym „Batory” i Ŝaglowcem Państwowej 

Szkoły Morskiej „Darem Pomorza”. Nasi marynarze zrobili wszystko, aby okręty mogły 

                                                 
118 Zob. (w:)  „Budownictwo okrętowe”, 2005 nr 5, z M. Borowiakiem rozmawiał Tomasz Falba. 
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wrócić do kraju o własnych siłach,  co znajduje potwierdzenie w wielu przytoczonych przez 

autora biografiach, m.in. u W. Radziszewskiego – „Marynarka Wojenna w latach 1945-

1949”, Gdańsk 1976 r. 15 grudnia 1945 r. został formalnie odtworzony Dywizjon Okrętów 

Podwodnych, którego dowódcą został ponownie kmdr por. Aleksander Mohuczy. 

To co napisał autor trudno uwaŜać za pomyłkę. Jest to raczej jeden z elementów 

fałszowania historii, tylko po co? 

Swoje uwagi dotyczące „Stalowych drapieŜników” odniosę do znanych mi zagadnień 

technicznych oraz słownictwa morskiego.  

KaŜda dziedzina posługuje się właściwym jej słownictwem stanowiącym nieodłączny 

element jej, a zarazem ogólnej kultury, dotyczy to teŜ spraw morza. Stopień znajomości 

słownictwa morskiego jest jednym z mierników kultury morskiej społeczeństwa. Obecnie, nie 

tylko prasa, ale i powaŜne wydawnictwa, mają na tym polu sporo grzechów. Nie ustrzegł się 

ich równieŜ Autor omawianej ksiąŜki. Jak sam mówi, na okręcie podwodnym był tylko raz 

parę lat temu i to okazyjnie  (prawdopodobnie na ORP „Orzeł 2”), a to jest stanowczo za 

mało, by poznać Ŝycie podwodniaków. 

Swoje uwagi rozpoczynam od słowa – podwodniak. 

Od pewnego czasu zaczęto u nas uŜywać słowa podwodnik, zamiast jak dawniej – 

podwodniak. Podwodnik według mnie jest rusycyzmem, bo Rosjanie mówią: „towariszczi 

padwodniki”. Być moŜe moŜna i tak, ale trzeba być juŜ konsekwentnym i w liczbie mnogiej 

teŜ pisać  podwodników, a nie podwodniaków, jak występuje na stronie 8 i  na następnych 

stronach ksiąŜki. Dlatego raz czytamy podwodników, a raz podwodniaków. Piszę o tym jako 

Warszawiak, a nie Warszawik. 

A oto waŜniejsze nieścisłości: 

S. 33. – przy opisie budowy kiosku na „Wilku” napisano: Gdy działało nań 

zewnętrzne119 ciśnienie, dno dziobowe pracowało na ściskanie, zaś rufa na wyciąganie. 

Powinno być: Gdy działało nań ciśnienie, dno dziobowe pracowało na ściskanie, zaś dno 

rufowe na rozciąganie. 

S. 45-47 – owybuchu wodoru na „Rysiu” napisano: (…) Za prawdopodobny powód 

eksplozji uznano stare baterie, które wydzielały  zbyt wielką ilość wodoru, co mogło 

doprowadzić do samoczynnego zapalenia się wodoru. Mimo ogromnej siły wybuchu 

konsekwencje materialne były niewielkie. Wybuch nie był ogromny, poniewaŜ straty były 

niewielkie i powstał w początkowej fazie ładowania baterii bez jej wentylacji, o czym dziś 

                                                 
119 Wszystkie podkreślenia pochodzą od autora. 
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wiadomo i co trzeba było wyraźnie napisać. Pozostałe dywagacje na ten temat są całkowicie 

zbyteczne. 

S. 70-72 – skutki bombardowania „Sępa” w drugim dniu wojny są dla mnie, 

późniejszego mechanika tego okrętu, nie do przyjęcia i napisane niepotrzebnie: Od siły 

wybuchów okręt zaczął się robić cięŜki. Woda wdarła się do pomieszczeń oficerskich i 

podoficerskich przez kingstony odwadniające, przez prawy wydech silnika spalinowego oraz 

dławice wałów motorów elektrycznych”. Powinno być pomieszczenia podoficerskiego i 

oficerskiego – przedział 2 i 3, licząc od dziobu, a przedział diesli (6), był w części rufowej 

okrętu. Okręt nie mógł robić się cięŜki od siły wybuchów, a jedynie od wdzierającej się wody, 

a przeciekające dławice były na grodzi wewnętrznej pomiędzy przedziałem diesli a motorów 

elektrycznych i miały jedynie wpływ na zwiększenie trymu na rufę okrętu. W przedziale 

podoficerskim i oficerskim pod parkietem mieściły się baterie akumulatorów i tam nie było 

zenz. Jedynie na pomieszczeniu oficerskim była wąska przestrzeń pomiędzy baterią a 

przednią grodzią, gdzie mieściła się końcówka logu. W części dziobowej okrętu nie mogło 

więc być wody. Przy nieszczelnych kingstonach, woda mogła być tylko w okrętowym 

systemie odwadniającym. A najbardziej dziwi mnie odstawienie kompasu magnetycznego. 

Opisy róŜnych uszkodzeń to raczej efekt fantazji Autora jak np.: poluzowanie rufowej grodzi 

wodoszczelnej, czy na manewr zanurzenia, szybko i głęboko pod wodę weszła rufa, a dziób 

okrętu podniósł się nad powierzchnię wody, a tym samym powstał taki wzdłuŜny przechył na 

rufę (…). Okręt na skutek nieszczelności w części rufowej otrzymał duŜy trym na rufę  (a nie 

wzdłuŜny przechył) i miał powaŜne trudności w manewrowaniu pod wodą. Poza tym cały ten 

opis nie jest potrzebny, poniewaŜ na s. 77-78 przytoczony jest w całości, sporządzony później  

przez kpt. mar. Justyna Karpińskiego i por. mar Józefa Minkiewicza, dokładny meldunek o 

stanie technicznym okrętu po bombardowaniu.  

S. 79: Krótko przed godziną 5.00 obsada podwodnego stawiacza min otrzymała od 

dowódcy Dywizjonu Okrętów Podwodnych rozkaz (…).  Powinno być: nie obsada, a dowódca 

okrętu, względnie okręt otrzymał rozkaz…  

S. 85: Nie widząc moŜliwości dokończenia operacji, zrezygnowano z postawienia 

dziesięciu min hydrostatycznych (…). Powinno być min kotwicznych, hydrostatyczne były 

bomby głębinowe przeciwko okrętom podwodnym. 

Dowódca Dywizjonu, będąc głuchy na dalsze wyjaśnienia, nakazał ponownie 

przepompować balasty i natychmiast opuścić dotychczasowe miejsce postoju okrętu. NaleŜało 

napisać: opróŜnić ropę z balastów i wyjaśnić, Ŝe okręty podwodne miały przystosowane dwa 

balasty rufowe jako zbiorniki paliwowe dla zwiększenia czasu przebywania na morzu. 
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Balasty te wskutek bombardowania były nieszczelne i wyciekające paliwo pozostawiało ślad 

na powierzchni. Balasty były poza kadłubem mocnym. 

S. 89: 18 września o godzinie 02.25 Ryś znalazł się w sąsiedztwie latarni Almagrundet. 

Następnie odpłynął do Sandhamm (…) Powinno być: zmienił kurs, względnie skierował się 

na ... 

S. 110: W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego Orła stwierdzono  

nieszczelność zbiorników zanurzenia, mały stan wody regulacyjnej i trymowej, co powaŜnie 

ograniczyło zdolności zanurzenia i manewrowania okrętu pod wodą. Zdanie dla mnie 

całkowicie niezrozumiałe, a jeśli juŜ, to ograniczało. Opis dotyczy meldunku „Orła” do 

Dowództwa Floty o uszkodzeniach, na co w odpowiedzi kontradmirał Unrug zabronił 

okrętowi na wejście do portu. Potem, w czasie miesięcznej Odysei, „Orzeł” swobodnie 

manewrował pod wodą. 

S. 146-147: Surowej ocenie postawę Kłoczkowskiego poddał profesor inŜynier Hilary 

Sipowicz [w latach 1957-1960 kierownik Katedry Siłowni Okrętowych Politechniki 

Gdańskiej – przypis S. W.], który w liście do profesora Aleksandra Potyrały stwierdził: 

Gdybym był członkiem sądu wojskowego, stawiałbym wniosek o karę śmierci dla 

Kłoczkowskiego. Zastanawiające, Ŝe ówczesny dowódca floty, kontradmirał Unrug, nic o tym 

nie wiedział, czy tolerował, gdy kmdr ppor. Kłoczkowski w przeddzień wojny wyraźnie 

opowiadał się za hitlerowcami, a w rezultacie doprowadził do zmarnowania najlepszego 

naszego okrętu podwodnego. 

I w ten sposób Autor dołączył do swojej kolekcji szerokiego grona osób, które w 

róŜny sposób  osądzali i osądzają do dziś nie Ŝyjącego juŜ Kłoczkowskiego, nie wyjaśniając 

jaki oni mieli z nim związek. Mało kto wie, jaki mogli mieć związek obydwaj profesorowie z 

Kłoczkowskim. 

InŜynier Hilary Sipowicz  nim został profesorem słuŜył przed wojną w Marynarce 

Wojennej uzyskując stopień komandora. SłuŜbę pełnił w Kierownictwie Marynarki 

Wojennej, m.in. przy budowie okrętów podwodnych we Francji, a następnie przy 

projektowaniu i budowie następnych w Holandii. W kierownictwie pracował równieŜ inŜ. 

Aleksander Potyrała. Obydwaj w czasie okupacji w ramach organizacji A.K „Alfa” byli 

wykładowcami na tajnym Wydziale Budowy Okrętów przy Politechnice Warszawskiej. Po 

wyzwoleniu w 1945 r.  uczestniczyli przy tworzeniu tego wydziału na Politechnice Gdańskiej. 

Kmdr H. Sipowicz  zgłosił się jednocześnie do słuŜby w Marynarce Wojennej, obejmując 

stanowisko mechanika Floty w Dowództwie Marynarki Wojennej, wykładając równieŜ na 

Politechnice. W 1947 r. z powodu szykan w stosunku do oficerów przedwojennych zwolnił 
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się z marynarki, mając zapewnioną pracę na Politechnice Gdańskiej. 6 grudnia 1949 r. został 

aresztowany i sądzony przez Naczelny Sąd Wojskowy w grupie czterech oficerów (w tym 

równieŜ niedawny dowódca MW kontradmirał Adam Mohuczy). Wszyscy byli oskarŜani o 

sabotaŜ w Marynarce Wojennej, m.in. o zaniedbania przy remoncie trzech naszych okrętów 

podwodnych, co było wyraźną fikcją.  H. Sipowicz został skazany na 15 lat więzienia. Po 

usilnych staraniach został zwolniony z więzienia w 1953 r., podejmując od razu pracę na 

Politechnice Gdańskiej. Całkowitą rehabilitację uzyskał dopiero w 1956 r. Dziwi mnie tylko 

dlaczego pisał do swojego kolegi profesora, skoro obydwaj pracowali na tym samym 

wydziale. 

S. 157: W dniu 12 marca podczas prób z dziobowymi aparatami torpedowymi mat 

zawodowy Berthold Szczęsny miał zejść do balastu trzeciego działu. Przez nieuwagę zszedł do 

wolnego balastu dziobowego i dał umówiony sygnał gotowości. Przy otwarciu dźwignia 

pokrywy zmiaŜdŜyła mu obie nogi.  Trzeci dział, dział torpedowo-minowy, to cały jego skład 

osobowy. Prawdopodobnie chodzi o zbiornik kompensacyjny torped, do którego przyjmuje 

się odpowiednią ilość wody dla zrównowaŜenia cięŜaru po wystrzelonej torpedzie. Na okręcie 

nie było czegoś takiego, jak wolny balast dziobowy. Na pewno sama dźwignia nie mogła mu 

zmiaŜdŜyć obu nóg, raczej właz. W konsekwencji, po operacji i rehabilitacji, jedna stopa z 

powodu przerwanych nerwów była bezwładna. 

Na s. 167 występuje określenie: „ster trymowy”.  Chodzi o  „Wilka”. Okręt 

wyposaŜony był w dwa stery głębokościowe: dziobowy i rufowy. Nazwa ster trymowy nie 

istniała. 

S. 193 dotyczy „Orła” w połoŜeniu podwodnym: Po wycofaniu się na bezpieczną 

odległość uruchomiono silniki spalinowe, po czym dowódca wydał rozkaz wynurzenia. To 

było absolutnie niemoŜliwe, o czym Autor piszący od lat, właśnie o tych okrętach 

podwodnych, powinien wiedzieć. Do pracy dieslowi potrzebne jest powietrze.  

S. 215: Na swój trzeci patrol ORP Sokół wypłynął  dnia 5 czerwca, mając za zadanie 

(…). Powinno być: Na swój trzeci patrol ORP „Sokół” wyszedł dnia 5 czerwca, mając za 

zadanie… Na określenie – okręt wypłynął – zawsze i natychmiast reagował kmdr Bolesław 

Romanowski, przypominając delikwentowi: co pływa i nie tonie.  

S. 230 dotyczy okrętu ORP „Sokół” po bombardowaniu lotniczym Malty: Kapitan 

Karnicki zarządził ewakuację załogi; na okręcie pozostali wyłącznie ochotnicy, którzy 

pracując w maskach gazowych, próbowali uruchomić silniki Diesla. Dzięki ich zabiegom, 1 

kwietnia, okręt na jednym akumulatorze udał się do basenu stoczniowego w Grand Harbour. 

Zdanie całkowicie bez sensu: skoro przeszli do basenu portowego, to chyba diesle uruchomili, 
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bo jednym akumulatorem (napięcie 2,1 V) moŜna co najwyŜej zasilić latarkę ręczną i to nie 

kaŜdą, o ile nie jest to 1 kwietnia. 

S. 238: Na wniosek kapitana Romanowskiego stoczniowcy zamontowali pod pokładem 

na dziobie dodatkowy zbiornik ze spręŜonym powietrzem do szasowania zbiorników 

balastowych, co pozwoliło skrócić zbyt długi proces zanurzania. Mógł to być tylko dziobowy 

zbiornik szybkiego zanurzenia, oczywiście podłączony do okrętowego systemu spręŜonego 

powietrza, jeśli miał skrócić czas z 2’ do 45’’, jak jest napisane na s. 235.  Niemcy w czasie 

wojny robili to prościej. W czasie szybkiego zanurzenia przeganiali całą załogę na dziób.  

S. 239: Okręt poszedł w zanurzenie dla wywaŜenia balastów. Zdanie całkowicie bez 

sensu. Powinno być: Okręt zanurzył się do wywaŜenia. Okręt podwodny wywaŜa się 

teoretycznie przed kaŜdym wyjściem na morze. Oblicza się wszystkie zmiany cięŜarowe z 

uwzględnieniem równowagi momentów przegłębiających (dziób – rufa), względem środka 

cięŜkości okrętu. Na morzu, przy najbliŜszej okazji okręt zanurza się i dokonuje korekty 

wywaŜenia. Pod wodą balasty zawsze są pełne. KaŜdy okręt posiada – dziennik wywaŜania 

okrętu. 

S. 241 dotyczy ORP „Jastrząb”: Po wyjściu na powierzchnię stwierdzono złamanie 

trzeciego odwietrznika. Nie jest to moŜliwe. Odwietrzniki, jako waŜny mechanizm 

utrzymania szczelności balastów, są konstrukcyjnie odpowiednio zabezpieczone. Trzeci 

balast, to balast środkowy, a więc w pobliŜu kiosku okrętu, i jego odwietrznik jest tym 

bardziej osłonięty. Kmdr Romanowski wspomina natomiast: Ŝe fala zniosła osłonę 

odwietrznika balastu nr 5 – rufowego. 

S. 267: Przez niedomkniętą klapę balastową wlała się woda. Okręt nieuchronnie 

zaczął opadać. Kolejne zdanie bez sensu. Balasty są na zewnątrz  kadłuba mocnego: w dolnej 

części posiadają klapy, a w górnej odwietrzniki. Jeśli tak było, to musiał być niedomknięty 

właz wejściowy. Ratując się przed opadaniem, zamykano właz i szasowano balasty. Dlatego 

później okręt szybko wynurzał się.  

S. 277: W stoczni remontowej wyjęto i wyprostowano wał silnika spalinowego. 

Nonsens, nie ma takiej moŜliwości. A poniewaŜ okręt był na doku, mogło to dotyczyć wału 

śrubowego. 

KsiąŜka Mariusza Borowiaka „Stalowe drapieŜniki. Polskie okręty podwodne w 

wojnie”, nie poszerza naszej wiedzy o nich, a wręcz przeciwnie wprowadza do niej chaos. 

Czyta się ją trudno i niechętnie, a nieznajomość przez autora całości zagadnień problematyki 

okrętów podwodnych tylko ogłupia czytelników. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego ksiąŜka 

o tak specyficznej problematyce nie posiada przed wydaniem specjalistycznej korekty?   



 104 

To są wybrane uwagi z dziedziny technicznej i częściowo nazewnictwa morskiego. W 

zakresie dowodzenia, taktyki i stosunków międzyludzkich, nieścisłości i przekłamań teŜ jest 

sporo i myślę, Ŝe dowodzący okrętami podwodnymi ocenią to lepiej ode mnie.  

Jedyne, co w tej ksiąŜce zasługuje na uznanie, to szeroki dobór zdjęć. 

 

 


