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Kontradm. Czesław DYRCZ 
Dowódca 9 Flotylli Obrony WybrzeŜa 
 

 

WYBRANE PROBLEMY TERRORYZMU XXI WIEKU (2) 

 

Metody działania współczesnych terrorystów 

Koniec ubiegłego i początek obecnego stulecia przyniósł doskonalenie taktyki działań i 

wprowadzenie do uŜytku nowych rodzajów uzbrojenia. JednakŜe terroryści najczęściej 

uŜywają „klasycznej” maszynowej broni strzeleckiej i sprawdzonych materiałów 

wybuchowych. Wynika to głównie z faktu, iŜ chcą zachować najwyŜszą pewność, co do 

skuteczności osiągnięcia załoŜonych celów ataku. Bardzo często w atakach terrorystycznych 

uŜywane są środki zdolne do przenoszenia duŜej ilości materiałów wybuchowych. Są to 

pojazdy samochodowe, małe jednostki morskie oraz samoloty stanowiące juŜ same w sobie 

powaŜne zagroŜenie. 

W ostatniej dekadzie daje się zauwaŜyć coraz większe zaawansowanie planistyczno-

organizacyjne, rozmach, złoŜoność i wzrost poziomu taktyki akcji terrorystycznych. 

Przykładem jest atak z 11 września 2001 r., udane akcje na ambasady amerykańskie w Afryce 

(1998 r.) oraz na amerykański niszczyciel USS „Cole” w Jemenie (2000 r.).  

Nowym zjawiskiem w latach dziewięćdziesiątych było nasilenie akcji przeciwko 

turystom zagranicznym, mających na celu obniŜenie dochodów z turystyki państw 

zwalczających terroryzm, a takŜe ataki w Izraelu i państwach zachodnioeuropejskich. W tym 

kontekście warto zwrócić uwagę na moŜliwości uŜycia przez terrorystów 

niekonwencjonalnych środków walki1. Niezwykle groźnym zjawiskiem stała się chęć 

zdobywania przez terrorystów broni masowego raŜenia z ogromnych zapasów 

nagromadzonych w okresie zimnej wojny oraz atak terrorystyczny w cybernetycznym 

wymiarze pola walki – cyberterroryzm. 

Działalność terrorystyczna charakteryzuje się róŜnorodnością stosowanych form. W 

zaleŜności od wiedzy, indywidualnych umiejętności, dostępności do nowoczesnych 

wojskowych środków walki, stale doskonalonych metod szkolenia, zamachy stały się 

skuteczniejsze, bardziej krwawe, przeraŜające i potęgujące poczucie strachu. Praktycznie nie 

ma bezpiecznych miejsc, gdyŜ niewinne, przypadkowe osoby giną m.in. w: miejscu pracy 

                                            
1 R. Korzeniowski, Terroryzm. Nowe zagroŜenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Myśl Wojskowa” nr 

4/2004, s. 39. 
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(Stany Zjednoczone Ameryki), miejscach kultu religijnego (meczety w Iraku, synagogi w 

Turcji), metrze (Moskwa, Tokio), autobusach (Izrael, Kenia), pociągach (Madryt), samolotach 

(Stany Zjednoczone Ameryki i Rosja), sklepach i restauracjach (Izrael), teatrze (Moskwa), 

dyskotekach i hotelach (indonezyjska wyspa Bali), a takŜe w szpitalach (Czeczenia) i wielu 

innych. Obecnie terroryzm przybrał nowy charakter. Od połowy lat sześćdziesiątych liczba 

aktów terrorystycznych popełnianych przez pojedyncze osoby, grupy osób i przez rządy (tzw. 

terroryzm państwowy) zaczęła gwałtownie wzrastać. Mamy tu do czynienia z tzw. 

terroryzmem współczesnym.  

Współczesny terroryzm wiąŜe się takŜe z następującą działalnością i czynami: 

• uŜyciem ładunków wybuchowych, broni automatycznej i rakiet w miejscach 

publicznych i wywołaniem przez to szczególnego zagroŜenia dla ludzi postronnych; 

• zawładnięciem i uprowadzeniem samolotów; 

• uprowadzaniem innych środków komunikacji (statków, pociągów, autobusów) wraz 

z pasaŜerami w charakterze zakładników; 

• zamachami na Ŝycie (zabójstwami), zdrowie lub wolność przedstawicieli władz, 

znanych osób ze sfer gospodarczych oraz osób podlegających ochronie; 

• uprowadzaniem i przetrzymywaniem w charakterze zakładników osób pochodzących z 

innych państw niŜ teren działania terrorystów (np. dziennikarzy, duchownych); 

• skaŜeniem materiałami radioaktywnymi lub trującymi terenu, obiektu i środków 

komunikacji pasaŜerskiej; 

• handlem bronią i materiałami rozszczepialnymi; 

• atakami na systemy i sieci komputerowe (cyberterroryzm); 

• aktami sabotaŜu gospodarczego i napadami; 

• handlem narkotykami (w celu pozyskania środków na własną działalność); 

• handlem Ŝywym towarem (w celu pozyskania środków na własną działalność); 

• włamaniami (w celu pozyskania środków na własną działalność); 

• Ŝądaniami okupu (w celu pozyskania środków na własną działalność). 

Od aktów ściśle terrorystycznych naleŜy odróŜnić zwyczajne czyny kryminalne o pewnych 

znamionach terroryzmu, które coraz częściej nie tylko na świecie, lecz i w naszym kraju mają 

miejsce. Przykładem niechaj będą takie zdarzenia jak: 

• eksplozje ładunków wybuchowych powodowane na tle porachunków między gangami 

czy teŜ z motywu zemsty lub w celu zastraszenia urzędników państwowych 

(prokuratorów, sędziów, celników, itd.), podczas których giną niewinni i przypadkowi 

ludzie;  
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• anonimowe telefony o podłoŜeniu materiałów wybuchowych w obiektach uŜyteczności 

publicznej (szpitale, szkoły, urzędy, itd.). 

Na podstawie danych opublikowanych przez „L’Espresso” z 10 lutego 2003 r. struktura 

ofiar ataków terrorystycznych końca XX wieku wynosiła: ludność cywilna – 67%, wojskowi – 

10%, biznesmeni – 10%, przedstawiciele rządów – 7% i dyplomaci – 6 %,  (rys. 1). 

10%

10%
7%6%

67%
Ludno ść cywilna
Wojskowi
Biznesmeni
Przedstawiciele rz ądu
Dyplomaci

 
Rys 1. Procentowy obraz ofiar ataków terrorystycznych końca XX wieku 

Źródło: opracowanie własne na podst. „L’Espresso” z 10.02.2003 r. 

 

Ze względu na obszar przeprowadzenia ataku terrorystycznego moŜna wyróŜnić 

terroryzm lądowy, powietrzny i morski. Szczególne znaczenie ze względu na skutki ma 

terroryzm lądowy. Ataki terrorystyczne mogą być skierowane na kluczowe obiekty 

państwowe, administracji rządowej i samorządowej. NaleŜy liczyć się takŜe z groźbą ataków 

terrorystycznych na placówki dyplomatyczne. Obiektami lądowych ataków terrorystycznych 

mogą być m.in. obiekty infrastruktury komunikacyjnej, lotniska, obiekty kultu religijnego, 

centra handlowe w duŜych miastach, a takŜe obiekty mające istotne znaczenie dla gospodarki i 

funkcjonowania państwa. Ataki terrorystyczne na obiekty uŜyteczności publicznej w duŜych 

aglomeracjach miejskich mogą spowodować znaczne straty materialne i ofiary wśród ludności 

cywilnej, a takŜe wywołać niepokoje społeczne (psychozę strachu i objaw paniki). Najbardziej 

prawdopodobną metodą zamachu terrorystycznego jest uŜycie duŜej ilości materiałów 

wybuchowych z wykorzystaniem tak zwanego samochodu pułapki2. W środowisku lądowym, 

jak równieŜ i w pozostałych środowiskach, naleŜy liczyć się z cyberterroryzmem, 

bioterroryzmem, terroryzmem chemicznym oraz bronią masowego raŜenia w rękach 

terrorystów. 

 

ZagroŜenie ruchu lotniczego (terroryzm powietrzny) 
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W ruchu lotniczym, akt bezprawnej ingerencji oznacza akt terrorystyczny w stosunku 

do obiektu, jakim jest aparat latający, czyli samolot. Samolot jest obiektem idealnie 

spełniającym wymagania celu ataku terrorystycznego między innymi poprzez: 

• moŜliwość wzięcia duŜej liczby zakładników spośród pasaŜerów i członków załogi; 

• zapewnienie bezpieczeństwa porywaczy w czasie kontynuacji lotu; 

• moŜliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi władzami (środki łączności 

znajdujące się na pokładzie statku powietrznego); 

• realizację lotu w dowolnym kierunku, ograniczonym jedynie czasem posiadanej na 

pokładzie ilości paliwa niezbędnego do jego zabezpieczenia; 

• spełnienie efektu zastraszenia i oddziaływania na ośrodki decyzyjne (np. rząd 

danego państwa), poprzez groźbę spowodowania katastrofy z duŜą liczbą ofiar.  

Najbardziej popularnym sposobem uprowadzenia samolotu przez terrorystów jest3: 

• przemycenie broni na pokład samolotu i wykorzystanie jej w celu 

sterroryzowania załogi i pasaŜerów; 

• zmowa z pracownikami lotniska lub linii lotniczej; 

• napaść z bronią w ręku. 

Terroryści dokonują porwań samolotów najczęściej podczas ich lotów, jednakŜe mają 

one miejsce równieŜ wtedy, gdy maszyna znajduje się na ziemi. Ze statystyk4 obrazujących 

rok 2000 wynika, iŜ incydenty w powietrzu podczas lotu wystąpiły w 21%, w portach 

lotniczych w 31%, natomiast uprowadzenia samolotów miały miejsce w 48%. 

Na wykresie przedstawionym na rys. 2 zobrazowana została liczba ataków 

terrorystycznych w portach lotniczych w latach 1990-2000 zarejestrowanych przez 

Europejskie Stowarzyszenie Linii Lotniczych (Association of European Airlines). Natomiast 

na rys. 3 przedstawiono liczbę incydentów, w powyŜszym przedziale czasowym, 

odnotowanych w lotnictwie cywilnym na świecie5.  

 

                                                                                                                                          
2 TamŜe, s. 40. 
3  A. Mizgalska,  T. Balcerzak,  Terroryzm a bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego, w: Terroryzm w świecie 

współczesnym, red.: E. HaliŜak, W. Lizak, L. Łukaszczuk i E. Śliwka, Warszawa  2004, s. 292. 
4 TamŜe, s. 292. 
5 TamŜe, s. 292-294. 
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Rys. 2. Wykres ataków terrorystycznych przeprowadzonych w portach lotniczych w latach 1990-2000 
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Association of European Airlines 
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Rys. 3. Wykres ataków terrorystycznych (porwań, zagroŜeń bezpieczeństwa w portach lotniczych 

i w samolotach) w lotnictwie cywilnym na świecie w latach 1990-2000 
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Association of European Airlines 

 

Według powyŜszych źródeł, najczęściej uŜywaną przez bronią podczas ataków 

terrorystycznych w lotnictwie cywilnym jest: broń palna i materiały wybuchowe, broń biała, 

granaty ręczne, płyny łatwopalne, bagnety oraz noŜe. Wykres przedstawiony na rys. 4 

przedstawia procentowy udział środków wykorzystywanych przez terrorystów podczas ataków 

terrorystycznych w lotnictwie cywilnym. 

 



 8 

52%

4%7%
4%

5%

9%

19%

Broń palna i materiały wybuchowe

Materiały łatwopalne

Broń biała

Siła fizyczna

Groźba

Inna bro ń

Broń nieznana

 

Rys. 4. Środki wykorzystywane przez terrorystów podczas ataków  w lotnictwie cywilnym 
Źródło: opracowanie własne na podst.  danych Association of European Airlines 

 

Motywy porwań samolotów są róŜne6. Porwania mogą  być przeprowadzone przez: 

• terrorystów, którzy chcą nagłośnić, przedstawić opinii publicznej swój problem lub 

zaszantaŜować władze, rząd; 

• przestępców chcących osiągnąć zysk finansowy; 

• psychicznie niezrównowaŜonych; 

• uchodźców politycznych bądź ekonomicznych lub teŜ deportowanych. 

Na rys. 5 przedstawiono procentowy udział poszczególnych motywacji postępowania 

porywaczy samolotów.  

Terroryzm powietrzny do 11 września 2001 r. był najczęściej kojarzony z porwaniami 

cywilnych statków powietrznych przeprowadzonymi na lotniskach lub podczas lotów. 

Głównym celem tych terrorystycznych ataków jest zwrócenie uwagi światowej opinii 

publicznej na Ŝądania terrorystów, które przewaŜnie związane są z wymuszeniami ustępstw 

lub realizacji określonych postulatów kierowanych do rządów państw. W wielu wypadkach, 

podczas ataków terrorystycznych dochodziło do zniszczenia samolotów, skutkiem czego były 

straty w ludziach i zniszczenia w miejscu upadku szczątek. NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ podczas 

ataku terrorystycznego 11 września 2001 r. terroryści wykorzystali dotychczas niestosowaną, 

nową, przeraŜającą taktykę działania, która była zaskoczeniem i spowodowała przestrach nie 

tylko w Stanach Zjednoczonych Ameryki, lecz i na całym świecie7. To tragiczne wydarzenie 

w sposób istotny zmieniło spojrzenie na bezpieczeństwo międzynarodowe. 

                                            
6  A. Mizgalska i T. Balcerzak, op. cit....  s. 295. 
7 Porwanie 4 samolotów pasaŜerskich 11.09.2001 r.; dwa uderzają w World Trade Center, jeden w Pentagon, 

czwarty rozbija się pod Pittsburghiem. Ginie ok. 3 tys. osób, dziesiątki tysięcy zostają ranne. Straty finansowe 
na całym świecie wynoszą miliardy dolarów. O dokonanie zamachu oskarŜono organizację terrorystyczną Al-
Kaida. 
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Rys. 5. Motywy uprowadzeń samolotów 
Źródło: opracowanie własne na podst. danych Association of European Airlines 

 

ZagroŜenie Ŝeglugi (terroryzm morski) 

Pod koniec XX i na początku XXI wieku wzrosło zainteresowanie problematyką 

terroryzmu morskiego oraz zmienił się sposób postrzegania tego zjawiska. W okresie 

powojennym terroryzm na morzu, pomimo zaistniałej duŜej liczby aktów przestępczych, był 

marginalizowany i najczęściej sprowadzał się do piractwa. Według K. Kubiaka zjawisko 

piractwa przewaŜnie przypisywano krajom biednym, targanym wewnętrznymi 

sprzecznościami, opóźnionym w rozwoju i niezdolnym do sprawowania kontroli nad 

własnymi obszarami morskimi. Przyjęto, iŜ piratów od terrorystów morskich róŜnią motywy 

postępowania. Piraci kierują się głównie osiągnięciem zysku, zdobyciem łupów, a w związku 

z tym unikają rozgłosu i starają się nie pozostawiać śladów. Piractwo jest ponadto ograniczone 

terytorialnie. Ryzyko z nim związane odnosi się głównie do akwenów przybrzeŜnych i 

prawdopodobnie pozostanie nadal zjawiskiem w duŜym stopniu przewidywalnym. Natomiast 

sprawcy aktów terrorystycznych na morzu mogą bez ograniczeń wybrać miejsce, obiekt i 

sposób wykonania akcji. W związku z tym bardzo trudno jest dokonać oceny obiektów 

(rejonów) szczególnie zagroŜonych atakami8. Inne czynniki odróŜniające te dwa zjawiska, to 

anonimowość ich sprawców. Współcześni piraci starają się unikać pozostawiania śladów i 

świadków, natomiast terroryści przeciwnie. Jednym z ich zasadniczych celów jest zdobycie 

zainteresowania mediów (wygłaszają oni oświadczenia, wydają odezwy i apele) i 

                                            
8 R. Korzeniowski, Terroryzm. Nowe zagroŜenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Myśl Wojskowa”, nr 

1/2005, s. 41. 
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wykorzystanie do maksimum tak zwanego efektu teatru9. Przykładami terroryzmu na morzu z 

ostatnich lat są takie zdarzenia jak: zaminowanie Morza Czerwonego w latach 

osiemdziesiątych, porwanie statków wycieczkowych „Achillo Lauro” w 1986 r. i „Aurasya” w 

1996 r. oraz atak na niszczyciel rakietowy USS „Cole” w 2000 r. 

Działania terrorystyczne wymierzone z Ŝeglugę nabrały powaŜnego znaczenia pod 

koniec lat sześćdziesiątych. Wykształcone w tym czasie metody postępowania terrorystów 

przetrwały do obecnych czasów. Do najbardziej prawdopodobnych sposobów działań 

terrorystycznych wymierzonych w Ŝeglugę morską moŜna zaliczyć: 

• zamachy bombowe przeprowadzone w portach lub na morzu z uŜyciem materiałów 

wybuchowych, które dostarczane są na jednostki wraz z ładunkiem lub wniesione na 

pokład przez terrorystów; 

• uprowadzenie statków handlowych przez osoby znajdujące się na ich pokładach (mogą 

to być pasaŜerowie, członkowie załogi i inni); 

• uprowadzenie jednostek przez terrorystów, przerzuconych z pokładów innych 

jednostek pływających (mogą to być szybkie łodzie motorowe, holowniki, motorówki); 

• ostrzał statków manewrujących w rejonach przybrzeŜnych (tor wodny, baseny 

portowe, wybrzeŜe zatoki, cieśniny, kanały, itd.) dokonywany z brzegów; 

• ostrzał statków dokonywany z innych jednostek pływających, przewaŜnie z pokładów 

szybkich łodzi motorowych; 

• akty samobójcze na pokładach jednostek pływających; 

• akty dywersji podwodnej w wykonaniu płetwonurków lub z uŜyciem kierowanych 

pojazdów podwodnych; 

• działania z uŜyciem min morskich; 

• niszczenie oznakowania nawigacyjnego i technicznych systemów wspomagania 

nawigacji morskiej.  

Działania przy uŜyciu materiałów wybuchowych dostarczanych na pokład jednostki 

pływającej wraz z towarem przeznaczonym do załadunku (frachtem) uznać naleŜy za 

najprostsze do zorganizowania i przeprowadzenia. Materiał wybuchowy moŜe być 

umieszczony w dowolnym ładunku (masowym, drobnicy, kontenerze) podczas jego przewozu 

transportem kolejowym lub samochodowym i wyposaŜony w zapalnik czasowy powodujący 

eksplozję po umieszczeniu na statku (w porcie lub juŜ po wyjściu jednostki w morze)10. 

                                            
9 K. Kubiak, ZagroŜenia Ŝeglugi handlowej działaniami terrorystycznymi, [in] Terroryzmu w świecie współcze-

snym, E. HaliŜak [red.], W. Lizak, L. Łukaszczuk i E. Śliwka, Warszawa 2004, s. 299. 
10 TamŜe, s. 300. 
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Natomiast uprowadzenia jednostek pływających są najbardziej prawdopodobne (biorąc pod 

uwagę ich skutki i ich spektakularny charakter) w stosunku do następujących jednostek: 

• statki pasaŜerskie (promy pasaŜerskie, promy pasaŜersko-towarowe, wycieczkowce) – 

atrakcyjność z punktu widzenia sprawców wynika z moŜliwości pojmania i 

efektywnego nadzorowania duŜej liczby zakładników, groźba ich zgładzenia 

umoŜliwia wywieranie presji na państwo; ponadto statek morski, taki jak na przykład 

wycieczkowiec, dysponuje duŜą autonomicznością, uniezaleŜniającą sprawców od 

ułatwiającego przeprowadzenie odbicia jednostki zaopatrywania z zewnątrz oraz 

wyposaŜony jest w środki łączności o duŜym zasięgu; 

• jednostki transportujące ładunki niebezpieczne (zbiornikowce, gazowce, 

chemikaliowce) – ich atrakcyjność jako obiektów uprowadzenia wynika z 

transportowanego lub przyjmowanego niebezpiecznego ładunku, co umoŜliwia 

wywieranie presji na państwo groźbą uwolnienia czynnika i wywołania katastrofy 

ekologicznej. 

Dokonując analizy oceny bezpieczeństwa na morzu oraz zagroŜenia terrorystycznego 

brano pod uwagę dotychczasową niską szkodliwość tych zjawisk dla globalnego handlu 

morskiego i Ŝeglugi, jednakŜe punktem przełomowym spojrzenia na problem zagroŜenia 

Ŝeglugi stał się terrorystyczny atak na amerykański niszczyciel rakietowy USS „Cole”. Jest to 

najgłośniejszy i najbardziej spektakularny przykład przeprowadzenia bezpośredniego ataku 

terrorystycznego na okręt wojenny. Nie jest to jedyny przykład. Kilka dni po tym zdarzeniu – 

23 października 2000 r. Tamilskie Tygrysy Wyzwoliciele Islamskiego Ealamu dokonały ataku 

na jednostki marynarki wojennej w bazie Trincomalee na Sri Lance, a 7 listopada 2000 r. 

załoga izraelskiego kutra patrolowego operującego w rejonie wybrzeŜa Strefy Gazy została 

zaatakowana przez łódź wypełnioną materiałem wybuchowym. 

Analiza zjawiska zagroŜenia Ŝeglugi morskiej działaniami terrorystycznymi wskazuje 

na jego rosnącą tendencję. Szczególnie niebezpieczne są próby pozyskiwania technologii 

budowy miniaturowych okrętów podwodnych, min morskich oraz ich produkcja przez 

organizacje terrorystyczne, a takŜe potencjalne terrorystyczne zastosowanie. MoŜliwe staje się 

wnioskowanie, iŜ obszary morskie, zarówno pozostające w jurysdykcji państwa nadbrzeŜnego, 

jak i morza otwarte, stać się mogą miejscem działalności terrorystycznej, prowadzonej na duŜą 

skalę, a społeczność międzynarodowa nie jest w stanie w pełnym zakresie przeciwstawić się 

temu ewentualnemu zagroŜeniu. 

 

Przykłady ataków terrorystycznych na jednostki marynarek wojennych 
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12 października 2000 r. w manewrujący w porcie Aden (Jemen) niszczyciel USS 

„Cole” uderzył wypełniony materiałem wybuchowym półsztywny gumowy ponton. Łódź 

naleŜała do słuŜb portowych i była wykorzystana do odebrania cum (holu) z niszczyciela. 

Zamachowcy po przekazaniu cumy wykonali zwrot i skierowali łódź w śródokręcie 

niszczyciela. Szacuje się, iŜ na jego pokładzie znajdowało się ok. 400 kg materiału 

wybuchowego. Na niszczycielu podjęte były nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, a załoga 

znajdowała się na stanowiskach bojowych11. W wyniku wybuchu zginęło 17 członków załogi, 

a 39 zostało rannych12. W samobójczym ataku zginęło równieŜ dwóch sprawców zamachu. 

Amerykańskie słuŜby specjalne podejrzewają, Ŝe mogli być oni powiązani z „wrogiem nr 1” 

USA13, czyli saudyjskim milionerem Osamą bin Ladenem, który przebywał w tym czasie w 

Afganistanie. Strategiczne znaczenie portu Aden powiązane jest z jego połoŜeniem. Port leŜy 

nad Zatoką Adeńską Morza Arabskiego, tuŜ u wejścia do cieśniny Bab al-Mandab, 

otwierającej dostęp do Morza Czerwonego. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych 

korzystała z tego portu od grudnia 1999 r., gdzie okręty operujące w rejonie Morza 

Czerwonego i Morza Arabskiego uzupełniały zapasy paliwa. Wejście USS „Cole” było 

czwartym od maja 2000 r. zawinięciem amerykańskiego okrętu do tego portu. Fachowa 

literatura określa ten typ ataku terrorystycznego mianem typu USS „Cole”. 

 

 

 
Fot. 1. Otwór w burcie  niszczyciela USS „Cole” powstały w wyniku terrorystycznego ataku  w porcie Aden 

                                            
11 K. Kubiak, Morskie działania specjalne po roku 1945, Warszawa 2001, s. 233-234. 
12 Zamach na niszczycie, „Polska Zbrojna” nr 45 (200), 01.11.2000 r., s. 13. 
13 Zamach w Jemenie. Storpedowany niszczyciel, „Polska Zbrojna” nr 43 (198), 22.10.2000 r., s. 13. 
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Źródło: „Polska Zbrojna”  nr 45 (200), 01.11.2000 r., s. 13 
 

 

 
Rys. 6. Umiejscowienie wybuchu na burcie niszczyciela rakietowego USS „Cole 

Źródło: Opracowanie własne 
 

USS „Cole” w wyniku ataku odniósł powaŜne obraŜenia. W burcie niszczyciela, na 

skutek wybuchu, na wysokości linii wodnej powstał kilkumetrowy otwór przez który do 

wnętrza dostała się woda. Uszkodzona jednostka 29 października została odholowana z Adenu 

i na pokładzie norweskiego pływającego doku Blue Marlin przetransportowana do 

macierzystej bazy w Norfolk w stanie Virginia, gdzie przeprowadzono jej remont. Dowództwo 

US Navy szybko wyciągnęło wnioski z tego przykrego zdarzenia. Analizą objęto między 

innymi bezpieczeństwo postoju okrętów w portach zagranicznych i własnych. Między innymi 

dokonano zmian organizacyjnych w tej dziedzinie (w największej bazie morskiej US Navy na 

Oceanie Atlantyckim – Norfolk zbudowano pływającą barierę oddzielającą miejsca postoju 

okrętów od otwartych wód rzeki Elizabeth) oraz dokonano zmian personalnych. 

23 października 2000 r. cztery samobójcze jednostki obsadzone przez dwuosobowe 

załogi rekrutujące się z członków organizacji Tamilskie Tygrysy Wyzwoliciele Islamskiego 

Ealamu przeniknęły do „strefy specjalnej” portu w Trincomalee na Sri Lance, gdzie mieści się 

baza rządowej marynarki wojennej14. Dokonano tego po wschodzie słońca, gdy czujność 

obsady posterunków była osłabiona, pod osłoną statku Ŝeglugi lokalnej „Mercs Hebdala”. Gdy 

jednostki samobójcze minęły główki wejściowe, aby odwrócić uwagę posterunków 

ochronnych od kierunku morskiego baza została jednocześnie ostrzelana z moździerzy i 

niekierowanych pocisków rakietowych. UmoŜliwiło to załodze jednej łodzi zaatakowanie i 

zniszczenie szybkiej jednostki transportowej „Lihiniya” (A 541), cumującej „burta w burtę” z 

kutrem artyleryjskim. Ponad 50 członków personelu marynarki zginęło lub odniosło rany. 

Uszkodzenia odniósł równieŜ kuter artyleryjski. Spośród dalszych trzech łodzi dwie zostały 

                                            
14 K. Kubiak, Samobójcy w technologii stealth (maszynopis). 
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zniszczone przez rządowe jednostki patrolowe zaś czwarta, nie mając moŜliwości skutecznego 

wykonania ataku, wycofała się w kierunku przybrzeŜnej wsi leŜącej na południe od 

Trincomalee. Siły rządowe szybko otrząsnęły się z zaskoczenia i rozpoczęły działania 

zaczepne ukierunkowane na przechwycenie i zniszczenie oddziałów rebelianckich, które 

wsparły atak samobójczy ogniem z kierunku lądowego. W ich trakcie Tamilskie Tygrysy 

zdołały zestrzelić rządowy śmigłowiec bojowy Mi-24, ale mimo tego siły bezpieczeństwa 

zniszczyły jedną z wycofujących się grup rebelianckich.  

Trzeci, w ciągu krótkiego czasu atak samobójczy15 miał miejsce 7 listopada 2000 r. 

Załoga izraelskiego kutra patrolowego operującego u wybrzeŜy Strefy Gazy wykryła wówczas 

łódź rybacką zbliŜającą się od strony egipskich wód terytorialnych. Kiedy zaŜądano od 

sternika zatrzymania jednostki z pełną prędkością skierował się on ku izraelskiej jednostce, 

lecz w odległości około 100 m od niej doszło do przedwczesnej eksplozji materiału 

wybuchowego. Odpowiedzialność za próbę zamachu wzięła na siebie islamska organizacja 

Hamas. 

Cyberterroryzm 

Cyberterroryzm jest terminem, który w Polsce funkcjonuje od niedawna. Jednak w 

krajach bardziej zaawansowanych technologicznie zagroŜenie związane z tym zjawiskiem jest 

traktowane priorytetowo. Dyrektor CIA, John Deutch określił w czerwcu 1996 r. 

cyberterroryzm mianem drugiego zagroŜenia dla amerykańskiego bezpieczeństwa 

narodowego16. Cyberatak wykonany na Stany Zjednoczone Ameryki, które są najbardziej 

zaawansowanym pod względem technologicznym krajem świata, postrzegany jest w 

kategoriach realnych moŜliwości. Na przykład Afganistan nie moŜe obawiać się ataku 

cyberterrorystycznego, gdyŜ sieć telefoniczna tego kraju stoi na bardzo niskim poziomie, a co 

za tym idzie dostęp do Internetu jest znacznie ograniczony. Społeczeństwo Stanów 

Zjednoczonych jest najbardziej rozwinięte na świecie pod względem informatycznym. JuŜ na 

przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku amerykańscy specjaliści od 

bezpieczeństwa komputerowego ostrzegali, iŜ Ameryce grozi „cybernetyczny Pearl Harbor”. 

W 1991 r. w raporcie „National Resarch Council” pod tytułem Computers at Risk 

stwierdzono: ... jutro terroryści będą mogli więcej zdziałać przy klawiaturze komputera niŜ za 

pomocą bomb. Natomiast w 1998 r. w raporcie „Center for Strategic and International 

Studiem” w Waszyngtonie napisano: ... cyberterroryści działający dla państw zbójeckich 

                                            
15 TamŜe. Strony maszynopisu. 
16 Wg  R. Stark’a, Cyber Terrorism: Rethinking New Technology, źródło: http://www.infowar.com, zaczerpnięte 

z: Cyberterroryzm jako nowe zagroŜenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w dobie globalizacji w: Ter-
roryzm w świecie współczesnym, red: E. HaliŜak, W. Lizak, L. Łukaszczuk i E. Śliwka, Warszawa 2004, s. 
323.  
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(rogue states) lub grup, które zadeklarowały świętą wojnę przeciw USA, spiskują aby 

zniszczyć Amerykę17.  

Zdefiniowanie znaczenia słowa cyberterroryzm napotyka podobne trudności, jak w 

przypadku pojęcia terroryzm. Za punkt wyjściowy do rozwaŜań przyjmuje się definicję walki 

informacyjnej (Information Warfare, IW) – rozumianej jako defensywne i ofensywne uŜycie 

informacji i systemów informacyjnych do przerwania lub zniszczenia systemów 

informacyjnych przeciwnika, jego baz danych oraz sieci komputerowych18. Natomiast według 

Amerykańskiego Departamentu Obrony, Information Warfare dotyczy akcji mającej na celu 

osiągnięcie wyŜszości informacyjnej poprzez oddziaływanie na informację przeciwnika, jego 

system informacyjny, proces przepływu informacji, sieci komputerowe oraz obronę własnych 

informacji, systemów informacyjnych, procesów ich przepływu i sieci komputerowych. W 

ramach Information Warfare mieści się takŜe pojęcie cyberterroryzm, chociaŜ uwaŜa się 

równieŜ, iŜ samo pojęcie Information Warfare jest wystarczające i nie trzeba definiować 

dodatkowo cyberterroryzmu19. Pomimo to, powstało wiele definicji:  

• Barry Collin, pracownik Institute for Security and Intelligence z Kalifornii uwaŜa, Ŝe 

cyberterroryzm ... to połączenie cybernetyki i terroryzmu;  

• wg profesor Dorothy E. Denning ... cyberterroryzm jest to bezprawny atak lub groźba 

ataku na komputery, sieci lub systemy informacyjne w celu zastraszenia lub 

wymuszenia na rządzie lub ludziach daleko idących politycznych i społecznych celów; 

• Mark Pollitt z FBI proponuje nieco inną definicję – Cyberterroryzm jest to z góry 

obmyślony, politycznie motywowany, atak przeciwko informacji, systemowi 

komputerowemu, programom komputerowym i danym, który jest rezultatem przemocy 

subnarodowych grup lub tajnych agentów wobec celów niemilitarnych;  

• Serge Krasavin uwaŜa, Ŝe jest to ... uŜycie informacyjnej technologii i wiedzy przez 

agentów lub grupy terrorystyczne20.  

Wraz z pojęciem cyberterroryzm pojawiły się liczne określenia osób uprawiających ten 

proceder, przykładem jest cyberterrorysta. Według brytyjskiego dokumentu The Terrorism 

Act 2000 z 2000 r., cyberterrorysta to ... kaŜdy, kto próbuje dokonać powaŜnych szkód w 

systemie elektronicznym, z intencją zastraszenia lub wpłynięcia na rząd lub społeczeństwo, w 

celu rozwoju ich politycznej, religijnej i ideologicznej sprawy. Z przyjętych zasad wynika, Ŝe 

                                            
17 Zaczerpnięte z: Cyberterroryzm jako nowe zagroŜenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w dobie globali-

zacji, s. 324. 
18 Definicja sformułowana przez dr. Ivana K. Guldberga, dyrektora Institute for the Advanced Study of  Infarma-

tion Warfare w Nowym Jorku. 
19 S. Krasavin, What is Cyber-terrorism?, 27 lipiec 2000, źródło: http://www.sans.org, za A. Bógład-Brzezińska, 

M. F. Gawrycki, Cyberterroryzm jako nowe zagroŜenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w dobie glo-
balizacji, s. 324. 
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osoby, które naraŜają na niebezpieczeństwo Ŝycie innych ludzi poprzez manipulowanie 

publicznymi systemami komputerowymi, podlegać będą takiej samej karze, jak wszyscy inni 

terroryści. W ten sposób Brytyjczycy rozszerzyli pojęcie terroryzmu. W ślad za Brytyjczykami 

poszły Stany Zjednoczone, które po wydarzeniach z 11 września 2001 r. przyjęły jeszcze 

bardziej restrykcyjną ustawę – Patriot Act21. 

PoniŜej zdefiniowano główne powody, którymi mogą kierować się terroryści 

dokonując ataków w cyberprzestrzeni22: 

• niskie koszty działalności terrorystycznej, w porównaniu z kosztami prowadzenia 

regularnych działań zbrojnych; 

• moŜliwość dokonywania nagłych i nieprzewidywalnych akcji; ofiary są całkowicie 

nieświadome i nieprzygotowane do ich odparcia; 

• całkowita anonimowość, jeśli sprawca ataku będzie tego chciał; 

• globalny zasięg, działanie ponad granicami państw; 

• minimalne ryzyko wykrycia przygotowywanego ataku; 

• zamiast uderzać w niewinnych ludzi (jak w przypadku samochodów-pułapek) 

moŜna sparaliŜować system wrogiego państwa. Większy efekt propagandowy i 

uznanie opinii publicznej. 

ZagroŜenie bezpieczeństwa międzynarodowego ze strony cyberterroryzmu na początku 

XXI wieku ocenia się jako duŜe, a jego tendencję jako wzrastającą. Pomimo tego, funkcjonuje 

opinia, iŜ jeszcze długo terroryści będą preferować „bomby” nad „klawiaturę komputera”. 

 

Dalszy ciąg w następnym numerze 

 

 

                                                                                                                                          
20 TamŜe, s. 324 - 325. 
21 TamŜe, s. 326. 
22 TamŜe, s. 328-329. 
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ZABEZPIECZENIE DZIAŁA Ń 

 
Kmdr por. Maksymilian DURA 
Starszy specjalista Zarządu Dowodzenia i Łączności Sztabu MW 
 
 

PRZYSZŁOŚĆ PROGRAMÓW MC2A i AGS 
 
 
 Decyzja o budowie wspólnego, NATO-wskiego systemu kontroli sytuacji naziemnej i 

nawodnej NATO Alliance Ground Surveillance (AGS) Core System z jednej strony uwaŜana 

jest za sukces, pozwalający państwom sojuszu północnoatlantyckiego uniezaleŜnić się w tej 

dziedzinie od systemów amerykańskich, z drugiej jednak, tej mniej nagłaśnianej, jest 

dowodem na to, Ŝe Europejczycy mogą nadal pozostać opóźnieni w stosunku do 

Amerykanów, którzy biją ich na głowę nie tylko rozwiązaniami technicznymi, ale przede 

wszystkim samą koncepcją kierowania operacjami połączonymi.  

JeŜeli Amerykanom uda się doprowadzić do końca budowę wielozadaniowego 

samolotu dowodzenia i kontroli E-10 MC2A (Multi Mission Command and Control Aircraft), 

to nawet w przypadku zakończenia sukcesem programu AGS, Europa znowu zostanie w tyle, 

tak samo jak było, gdy w Stanach Zjednoczonych pojawiły się samoloty AWACS, Joint 

STARS czy bezpilotowe aparaty latające Global Hawk i Predator. 

 

Lotnicze źródła informacji 

 

Jak daleko sięga ludzka pamięć, tym, co dawało przewagę na polu walki była 

informacja. Wiedza o liczebności, ugrupowaniu i zamiarach pozwalała na takie rozłoŜenie 

swoich sił, by uzyskać powodzenie i to jak najmniejszym kosztem. Tezy te głosili juŜ tacy 

teoretycy wojskowi jak Sun Tzu, czy Karl von Clausewitz. Przełomem tej wojny o informację 

było wprowadzenie systemów elektronicznych. Jednak, jak pokazała praktyka, uzyskanie 

pełnego obrazu przestrzeni walki (battlespace) wymaga zastosowania róŜnorodnych środków 

obserwacji, co zwiększa i komplikuje cały system rozpoznania (przede wszystkim łączność) 

oraz zmniejsza jego skuteczność. 

W celu sprostania wymaganiom współczesnego pola walki, określanym jako LDHD – 

duŜa intensywność, wysokie wymagania (Low-Density/High-Demand), nawet w czasie wojny 

w Iraku Amerykanie musieli wykorzystywać równocześnie kilka systemów rozpoznania, 

naprowadzania i WE (walki elektronicznej), z których kaŜdy specjalizował się w swojej 

dziedzinie. Były to samoloty E-3 AWACS (Airborne Warning and Control System), E-8 
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JSTARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System), EC-130E ABCCC (Airborne 

Battlefield Command and Control Center), U-2, EC-130H Compass Call i RC-135 Rivet Joint. 

Najbardziej znany jest lotniczy system wczesnego ostrzegania AWACS na samolocie 

E-3 Sentry, oraz utworzony dla potrzeb lotnictwa pokładowego samolot E-2C Hawkeye. Te 

dwa samoloty, pomimo Ŝe istnieje kilka innych konstrukcji tej klasy (jak chociaŜby szwedzki 

samolot AEW S100B Argus czy śmigłowiec AEW Sea King Mk2), przejęły większość zadań 

związanych z „prowadzeniem” sytuacji powietrznej i kierowaniem działaniami lotnictwa 

krajów NATO. Radary tych samolotów mogą pracować równieŜ w trybach „morskim” oraz 

„pasywnym”, ale te metody pracy jednak traktowano jako uzupełnienie. 

Samoloty E-2C i E-3 są bardzo intensywnie wykorzystywane w kaŜdym miejscu 

naszego globu. Poza „pokojowym” patrolowaniem przestrzeni nad miastami amerykańskimi 

(efekt ataku z 11 września) czy obszaru nad Morzem Karaibskim (działania antynarkotykowe), 

33 AWACS-y z US Air Force muszą nadzorować większość stref, gdzie działają siły 

amerykańskie, np. nad Afganistanem czy Irakiem.  

Od 1991 r., a więc po wprowadzeniu systemu E-8 Joint STARS, zamontowanego na 

samolocie E-8C (zmodyfikowana wersja samolotu Boeing 707-320) Amerykanie uzyskali 

moŜliwość śledzenia z powietrza ruchu jednostek lądowych, uzyskując tym samym pełny 

obraz sytuacji na wybranym teatrze działań wojennych. Flota tych maszyn liczy obecnie 16 

sztuk1. 

System Joint STARS jest w tej chwili najnowocześniejszym systemem śledzenia 

sytuacji naziemnej i kierowania działaniami. Z odległości większej niŜ systemy obrony 

przeciwlotniczej przeciwnika moŜe wykrywać, lokalizować, klasyfikować, śledzić obiekty 

naziemne i nawodne, przekazując te informacje w czasie rzeczywistym przez utajniony system 

łączności do jednostek lotnictwa amerykańskiego, sił marynarki wojennej i stanowisk 

dowodzenia wojsk lądowych. 

Innym lotniczym systemem wspomagania działań jest Powietrzne Centrum 

Dowodzenia i Kontroli EC-130E ABCCC (Airborne Battlefield Command and Control 

Center), które zostało zabudowane w specjalnym kontenerze USC-48 ABCCC. Kontener ten 

jest całkowicie skomputeryzowanym, 15-konsolowym modułem, montowanym w ładowni 

przystosowanych dla niego samolotów C-130 Hercules. Zmiany konstrukcyjne samolotu poza 

przystosowaniem ładowni objęły m.in. instalację wydajniejszego zasilania, potrzebnego 

systemu antenowego i klimatyzacji.  

Stworzono siedem takich maszyn. Ich podstawowym zadaniem było uzupełnienie 

systemu dowodzenia szybko przemieszczającym się punktem łączności, kontroli oraz 
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zarządzania siłami lotniczymi i lądowymi w czasie walki. ABCCC był integralnym elementem 

Taktycznego Systemu Kontroli Powietrznej TACS (Tactical Air Control System), stając się 

bardzo przydatny np. podczas polowania na wyrzutnie rakiet Scud. 

Kontener USC-48 ABCCC waŜy około 20 000 funtów i kosztuje 9 milionów dolarów. 

Jego 23 radiostacje oraz 15 konsol wielofunkcyjnych wystarczają do prowadzenia szybkiej 

analizy sytuacji, organizowania i kierowania wsparciem lotniczym w ścisłym współdziałaniu z 

samolotami AWACS. W maju 2002 r. siły powietrzne USA ogłosiły zmiany strukturalne, 

polegające między innymi na transferze zadań systemu EC-130E ABCCC dla samolotów E-3 

AWACS i E-8 Joint STARS. 

Walka elektroniczna jest zabezpieczana przez zupełnie inne środki. Zadanie aktywnego 

zakłócania wykonują samoloty EC-130H Compas Call i EA-6B Prowler, natomiast 

rozpoznanie systemów elektronicznych zabezpieczają samoloty U-2, RC-135 oraz EP-3E 

(znane m.in. z kolizji z chińskim myśliwcem). 

Jak więc widać, uzyskanie pełnego obrazu pola walki wymaga zastosowania wielu 

róŜnych środków, które są bardzo drogie i wymagają przeszkolonych załóg. Ale co 

najwaŜniejsze, wymagają one skoordynowania w czasie rzeczywistym informacji 

pochodzących z wielu znajdujących się w przestrzeni źródeł i to w sytuacji, gdy ta przestrzeń 

jest „zatłoczona” przez inne statki powietrzne. Sama tylko załoga samolotu walki 

elektronicznej EC - 130H Compass Call liczy 13 osób, z tego 4 pilotów i 9 operatorów (w tym 

oficer walki elektronicznej/dowódca misji, kryptolog lingwista, 6 operatorów systemów 

elektronicznych i jeden technik).  W sumie zbudowano 13 maszyn tego typu.  

 Rozwiązaniem mógłby być samolot na tyle „uniwersalny”, by być zdolnym nie tylko 

do zdobycia i obróbki informacji, ale równieŜ do jej rozdzielenia do odpowiednich sił w 

formie kompleksowego obrazu pola walki (na ziemi, morzu i w powietrzu). Próbą stworzenia 

takiej maszyny są dwa prowadzone obecnie programy: europejski AGS i amerykański MC2A. 

Jak się jednak okazuje, stopień integracji wszystkich powyŜszych zadań w kaŜdym z tych 

systemów jest zupełnie róŜny. 

 

Europejski program AGS 

 
Będąc pod wraŜeniem zdolności samolotu Joint STARS, europejskie kraje NATO (w 

tym równieŜ Polska) postanowiły zwiększyć swoje moŜliwości prowadzenia rozpoznania 

sytuacji naziemnej i nawodnej. W efekcie rozpoczęto program AGS (Alliance Ground 

Surveillance) obejmujący przede wszystkim budowę lotniczej platformy, operującej w 

                                                                                                                                          
1 J. Brzezina i Z. Dańko, Interoperacyjność systemu AGS cz.2, „Przegląd Sił Powietrznych”, 2005 nr 8, s. 63. 
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oddaleniu od teatru działań. W programie tym nie bierze na razie udziału: Wielka Brytania, 

która prowadzi prace nad własnym systemem ASTOR, Islandia oraz nowe państwa przyjęte 

ostatnio do NATO. 

Działania NATO są w praktyce próbą powielenia tego, co Amerykanie juŜ zrobili na 

samolocie Joint STARS. NATO-wski system ma więc pracować z pozycji stend off i 

rozpoznawać obszar o wymiarach 150 km na 150 km. Zadaniem systemu AGS ma być 

wykrywanie pojedynczych obiektów, grup i kolumn pojazdów kołowych i gąsienicowych, 

śmigłowców, obiektów niskolecących, poruszających się obiektów morskich, jak równieŜ 

tworzenie mapy terenu. AGS ma współpracować z bezpilotowymi statkami powietrznymi, 

prowadzącymi rozpoznanie nad danym rejonem. 

Na fazę projektową, która ma trwać do końca 2005 r. przeznaczono 400 milionów 

euro. Przy czym nie wlicza się w to kosztów projektowania sensorów, które są pokrywane 

przez pracujące nad nimi państwa. Wstępne moŜliwości bojowe (IOC) systemu mają zostać 

osiągnięte w 2010 r., natomiast pełne moŜliwości bojowe (FOC) w latach 2013 i 2014.  

Program ma kosztować ok. 3,5 miliarda euro, a więc nieco mniej niŜ prowadzony 

równolegle przez USA program MC2A. Z dwóch grup przemysłowych, które prowadziły 

prace studyjne: TIPS i CTAS wybrano Transatlantic Industrial Proposed Solution, dzięki 

czemu otrzymała ona kontrakt na prace projektowe za ponad 350 mln euro.  

Wybór TIPS oznacza, Ŝe system AGS będzie się opierał na 5 platformach załogowych 

Airbus A321, wyposaŜonych w radar obserwacji sytuacji naziemnej TCAR (Transatlantic 

Cooperative AGS Radar) oraz 7 bezzałogowych statków powietrznych (dronów) Northrop 

Grumman/EADS EuroHawk („europejska” wersja dronu RQ-4A Global Hawk)2. Z załoŜenia 

AGS ma działać w środowisku sieciocentrycznym. Pomocą w tym będzie zorganizowanie 

kilkudziesięciu stacji naziemnych w wersji mobilnej (dla brygad i dywizji) oraz stacjonarnej 

(ale przystosowanej do transportu w kontenerach) dla szczebla operacyjnego3. 

JuŜ wstępny projekt wskazał na pewne niedoskonałości, jakie będzie miał nowy 

system. DuŜym ograniczeniem będzie umieszczenie radaru nad kadłubem samolotu. Takie 

rozwiązanie świadczy na pewno nie o chęci uniknięcia stref martwych od gondol silników, jak 

głoszą projektanci programu (poniewaŜ skrzydła będą ograniczały strefę obserwacji jeszcze 

bardziej), ale o potrzebie zmniejszenia do minimum ingerencji w konstrukcję samolotu 

nosiciela (Airbus A321).  

                                            
2 TenŜe, Interoperacyjność systemu AGS cz.1, „Przegląd Sił Powietrznych”, 2005 nr 3. s. 68. 
3 TenŜe, Interoperacyjność systemu AGS cz.1, „Przegląd Sił Powietrznych”, 2005 nr 8, s. 60. 
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O wiele większy problem wynika jednak z konieczności uzyskania dla systemu AGS 

technologii, które Amerykanie wypracowali w ramach budowy konkurencyjnego samolotu 

MC2A. 

 

Wielozadaniowy samolot dowodzenia i kontroli MC2A 
 

Amerykanie poszli dalej niŜ projektanci systemu AGS poniewaŜ uznali, Ŝe moŜna 

połączyć modernizację Joint STARS z zadaniami realizowanymi wcześniej przez róŜne 

wyspecjalizowane samoloty. W tym celu, we wrześniu 2001 r., rozpoczęli prace nad systemem 

MC2A, który pozwalałby na jednej platformie lotniczej śledzić sytuację powietrzną, naziemną 

i nawodną, prowadzić rozpoznanie radioelektroniczne oraz zakłócać wybrane źródła 

promieniowania elektromagnetycznego.  

Tak więc wyraźnie róŜnią się od Europejczyków, których system AGS skupia się 

przede wszystkim na prowadzeniu sytuacji naziemnej i nawodnej, pozostawiając zadanie 

kierowania działaniem lotnictwa oraz walkę elektroniczną specjalistycznym maszynom, w tym 

sprawdzonym juŜ, ale starzejącym się samolotom AWACS.  

 W amerykańskim projekcie samolotu MC2A radary wykrywania celów powietrznych i 

naziemnych oraz systemy WE miały być waŜnymi elementami, ale nie jedynymi. Amerykanie 

podjęli się bowiem stworzenia środka, który definitywnie zastąpiłby jeszcze samoloty 

przystosowane do roli latających stanowisk dowodzenia: 

• EC-130 ABCCC (Airborne Commmand Control Coordination);  

• E-6 na bazie samolotu Boeing 707. 

 Tak więc MC2A ma być powietrznym centrum dowodzenia operacjami połączonymi, 

wyposaŜonym w system łączności, umoŜliwiający odbiór informacji oraz jej przekazywanie 

do wybranych obiektów.  

Samolot – platforma 

 
W odniesieniu do nowego projektu ustalono na pewno dwie sprawy. Po pierwsze, 

ustalono definitywnie, Ŝe nosicielem systemu MC2A będzie samolot Boeing 767 w wersji 

200ER lub 400ER (Extended Range o zwiększonym zasięgu) – jedyny, który dysponował 

odpowiednią mocą, przestrzenią uŜyteczną, zasięgiem i udźwigiem. Początkowo zakładano, Ŝe 

zbudowanych zostanie 60 takich maszyn4, jednak jak się przypuszcza, w przyszłości liczba ta 

zostanie wielokrotnie zwiększona. Samolotami Boeing 767 planuje się bowiem zastąpić 

wszystkie Boeingi 707, jakie wykorzystują amerykańskie siły zbrojne. Będzie to więc ponad 

                                            
4 http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/e-767-mc2a.htm z 28.09.2005. 
4 http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/e-767-mc2a.htm z 28.09.2005. 
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600 maszyn, jeŜeli się w to wliczy „powietrzne tankowce” KC-135. Jak więc widać, dla 

Boeinga jest to prawdziwy kontrakt stulecia. 

 

Wyboru platformy dokonano w Lotniczym Centrum Badawczym (Air Force Command 

and Control, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Center) w bazie lotniczej Langley, 

gdzie analizowano przydatność róŜnych samolotów dla potrzeb nowego systemu.  

Ekonomia jest bardzo waŜnym elementem programu MC2A. Wybór samolotu 

komercyjnego (obecnie lata ponad 800 maszyn typu Boeing 767), a więc dostęp do części 

zamiennych i serwisu na całym świecie, podział kosztów utrzymania bazy technicznej z 

lotnictwem cywilnym, korzystanie z oprogramowania i urządzeń komputerowych dostępnych 

na rynku (COTS) – to wszystko ma wpłynąć na zmniejszenie ceny systemu w przyszłości. 

 

System łączności i dowodzenia 

 
Drugim pewnikiem w nowym programie będzie wkomponowanie nowego samolotu w 

system zaleŜności, określanej często nieformalnie jako „wojna w sieci”. Oznacza to, Ŝe 

wszystkie statki powietrzne, jakie będą się znajdować w przestrzeni powietrznej (samoloty 

bojowe, tankowce powietrzne, samoloty patrolowe) będą mogły w sposób ciągły przekazywać 

(w obie strony) w czasie rzeczywistym, uzyskane przez siebie informacje. Uzyska się to 

przede wszystkim dzięki nowoczesnemu systemowi łączności kryptograficznej, która według 

specjalistów będzie praktycznie niemoŜliwa do przechwycenia i zakłócenia.  

Przykładowo pilot samolotu F-22 będzie mógł na swoim ekranie wielofunkcyjnym 

widzieć to, co w danej chwili wypracował system MC2A i odwrotnie, samolot MC2A będzie 

mógł w tym samym czasie korzystać z informacji wypracowanej przez systemy pokładowe F-

22. Jest to szczególnie waŜne przy wykrywaniu i namierzaniu radarów obrony 

przeciwlotniczej, które uaktywniając się przy przelocie samolotów bojowych, będą 

automatycznie przechwytywane przez ich systemy ostrzegawcze i natychmiast kojarzone w 

bazie danych systemu MC2A. 

Niszczenie rozpoznanych w ten sposób obiektów staje się o wiele łatwiejsze, biorąc 

pod uwagę fakt, Ŝe samolot MC2A ma spełniać równieŜ funkcję powietrznego centrum 

dowodzenia siłami lotniczymi. Istnieje więc moŜliwość natychmiastowego skierowania do 

niebezpiecznego rejonu wyspecjalizowanych samolotów albo nawet samodzielnego 

naprowadzania inteligentnej amunicji, wystrzelonej przez znajdujące się w powietrzu inne 

statki powietrzne. 
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Pierwsze testy takiego sposobu prowadzenia działań zostały przeprowadzone z 

sukcesem w Stanach Zjednoczonych w 2001 r. podczas prób Amste. Sprawdzono wtedy 

moŜliwość wykonania ataku na poruszający się pojazd lądowy przez samolot F-16. Atak został 

przeprowadzony z bardzo duŜej odległości, przy wykorzystaniu informacji z radaru samolotu 

F-35, który zresztą w tamtym czasie był jeszcze w fazie prototypu5. 

Jak więc widać, jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania nowego systemu 

będzie zagwarantowanie bezpiecznej i pewnej łączności, gdyŜ tylko ona pozwali na 

koordynowanie w czasie rzeczywistym działań wszystkich środków, znajdujących się w danej 

chwili we wskazanym obszarze konfliktu. I to system łączności będzie decydował o tym, jak 

bardzo da się zmniejszyć czas pomiędzy wykryciem celu, jego przydzieleniem i w końcu jego 

zniszczeniem. 

Zakłada się, Ŝe zasięg systemów łączności, które mają pracować w paśmie K (lub 

alternatywnie w X, Ku i Ka) ma być nie mniejszy niŜ zasięg horyzontalny przy locie na 

wysokości 40 000 stóp. Urządzenia transmisji danych będą elementem systemu zarządzania i 

kierowania walką BMC2, który ponadto będzie łączył wszystkie nie związane z radarem i 

awioniką samolotu urządzenia i podsystemy, włączając w to systemy komputerowe, 

magistralę danych i bazy danych.  

 

Etapy prac nad systemem MC2A 
 

Na początku ustalono, Ŝe prace nad MC2A będą przebiegały w dwóch transzach. 

Pierwsza, która ma trwać do 2010 r. obejmie rozwój i instalację na pokładzie systemu 

obserwacji sytuacji naziemnej, (unowocześnionego odpowiednika systemu Joint STARS), 

systemu dowodzenia i kierowania BMC2 (Battle Management Command and Control) oraz 

pokładowej sieci światłowodowej, stanowiącej swoisty kręgosłup dla montowanych w 

następnych etapach systemów. BudŜet przewiduje na ten cel 4,5 miliarda dolarów6. 

Wiodącą firmą na tym etapie będzie Northrop Grumman. Boeing będzie 

odpowiedzialny za integrację całego systemu, zmiany w płatowcu, system zasilania oraz 

instalacje do tankowania w powietrzu. Raytheon zajmie się przede wszystkim integracją 

radaru wykrywania celów naziemnych oraz wsparciem logistycznym i specjalistycznym dla 

pozostałych firm. 

DuŜo pracy będzie miał Boeing, który musi zabudować system dowodzenia na tyle 

elastyczny, aby pomimo ograniczonej przestrzeni wewnątrz samolotu (a więc ograniczonej 

                                            
5 J. L. Promé, Afghanistan 2001-2002. Cas d’espèce ou référence?, “Science et Vie”, 2003 nr 6, s. 77. 
6 http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/e-767-mc2a.htm z 28.09.2005. 
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liczby stanowisk operatorskich) mógł wykonywać wszystkie zadania stawiane w przyszłości 

przed MC2A.  

Wykonanie powietrznego stanowiska dowodzenia będzie duŜym wyzwaniem, ale 

Boeing ma ponad 30-letnią praktykę w projektowaniu i wykonywaniu tego rodzaju systemów. 

Plany przewidują, Ŝe pierwsze testy gotowego samolotu odbędą się w 2007 r. w Wojskowym 

Centrum Lotów Boeinga w Seattle (Boeing Military Flight Center). 

Po ich zakończeniu płatowiec przeleci do zakładów Northrop Grumman w Melbourne, 

gdzie zostanie zabudowany hardware i software sytemu BMC2 oraz zintegrowany sam radar 

wykrywania celów naziemnych. Na Florydzie odbędą się równieŜ loty testowe dla całego 

systemu. 

Druga transza prac miała objąć do 2015 r. integrację na pokładzie odpowiednika 

systemu AWACS pozwalającego w najlepszym wypadku na zarządzanie sytuacją w 

powietrzu, a w minimalnym zakresie na wykrywanie rakiet manewrujących CMD (Cruise 

Missile Defense), nawet tych o zmniejszonej wykrywalności (stealth) i występujących na tle 

silnych zakłóceń od powierzchni (clutteru). Zakończeniem tego etapu (planowanego na 2020 

r.) ma być montaŜ systemów walki elektronicznej7. 

 

Podstawowe źródła informacji – radary 

 
Zadanie stworzenia statku powietrznego zdolnego do wykonywania wszystkich zadań 

swoich poprzedników, biorąc pod uwagę ograniczone miejsce na pokładzie, wcale nie jest 

łatwe. Pewne rozwiązania zostaną przejęte z poprzednich programów, jednak w przypadku 

MC2A będą one działały według innych załoŜeń. 

 Wykrywanie celów naziemnych GMTI (ground moving target indication) będzie 

zabezpieczał nowy radar Northrop Grumman/Raytheon's MP-RTIP (Multi-Platform Radar 

Technology Insertion Program) z syntetyzowaną aperturą (SAR), którego aktywna antena 

zostanie umieszczona pod kadłubem samolotu – podobnie jak np. w przypadku anteny radaru 

TCAR w samolotach Bombardier Global Express XRS. Poza standardowymi (od czasu Joint 

STARS) dla tego typu radarów zadaniami wykrywania celów naziemnych zakłada się, Ŝe 

nowa stacja radiolokacyjna ma być zdolna do detekcji i śledzenia rakiet samosterujących, 

lecących z bardzo duŜą prędkością i na bardzo niskich wysokościach (opcja ta moŜe zostać 

dodana w drugiej fazie programu MC2A). 

Zobrazowanie z tego radaru zostanie przekazane na stanowisko dowodzenia, które 

zbierając dane z pozostałych źródeł informacji juŜ w powietrzu wypracuje klarowny obraz 

                                            
7 http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/e-767-mc2a.htm z 28.09.2005. 
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sytuacji taktycznej. Takie połączenie wszystkich środków w jednym miejscu pozwoli m.in. na 

natychmiastowe lokalizowanie stanowisk dowodzenia (przez łączenie emisji radiowych, ze 

wzmoŜonym ruchem pojazdów i emisjami posterunków obrony przeciwlotniczej) oraz na 

„pośrednie” wykrywanie budowanych w technice „stealth” samolotów „trudnowykrywalnych” 

(przez np. kojarzenie szybko poruszających się źródeł emisji radiowych). 

Program MC2A w swojej najambitniejszej postaci przewidywał wykrywanie i 

prowadzenie obiektów powietrznych AMTI (Air Moving Target Indication) radarem z 

aktywną anteną zamontowaną ponad kadłubem. Przy czym miał to juŜ nie być radar z anteną 

obrotową, jak w klasycznych AWACS-ach, ale z anteną ścianową. Pozwala to, nie tylko 

zmniejszyć opór powietrza przez lepsze rozmieszczenie szyku antenowego wzdłuŜ kadłuba 

samolotu ale równieŜ, dzięki elektronicznemu kierowaniu wiązką, na kompensowanie ruchu 

samolotów i lepsze gospodarowanie mocą sygnału. 

DuŜą rolę w opracowaniu tej stacji radiolokacyjnej miał mieć program Wedgetail – 

budowy przez Boeinga 30 samolotów wczesnego ostrzegania i dowodzenia (AEW&C) dla 

Australii, Turcji i być moŜe dla Włoch, Korei Południowej, Singapuru, Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich, Hiszpanii, Malezji i Japonii. Budowany na bazie Boeinga 737-900 

samolot ma być wyposaŜony w opracowany przez firmę Northrop Grumman, wielofunkcyjny 

radar z elektronicznym skanowaniem wiązki MESA (Multirole Electronically Scanned Array). 

Pierwszy samolot (z siedmiu) dla Australii był gotowy w 2004 r. i wszedł do słuŜby w 

2005. Zwraca uwagę bardzo niski koszt całego systemu, gdyŜ pierwszy egzemplarz miał 

kosztować mniej niŜ 200 milionów dolarów, natomiast wszystkie siedem 1 miliard 320 

milionów dolarów. 

Kontrakt turecki ma kosztować 1,5 miliarda dolarów i przewiduje budowę sześciu (z 

opcją siedmiu) samolotów wraz z całym zapleczem technicznym i bazą naziemną. Pierwsze 

dwie maszyny dla Turcji mają być gotowe w 2006 r., następne dwie w marcu i sierpniu 2007 r. 

JeŜeli podpisane zostaną kontrakty z pozostałymi państwami, to ich produkcja będzie 

kontynuowana bez przerwy.  

Pierwsza antena radaru MESA juŜ przeszła serię testów, natomiast druga jest w trakcie 

produkcji. System będzie badany do 2006 r., jednak pierwszy lot samolotu z anteną odbył się 

juŜ w 2004 r. Radar MESA pracuje w paśmie L, a jego system antenowy (o wadze 2950 kg i 

długości 10,7 m) składa się z dwóch „ścian” przylegających tyłem do siebie, co pozwala na 

prowadzenie obserwacji dookręŜnej bez mechanicznego obrotu anteny. Całość ma być 

obsługiwana przez grupę 6 do 10 osób załogi. 

Pozytywny wynik testów radaru MESA miał zadecydować o zastosowaniu jego 

ulepszonej wersji równieŜ na samolocie MC2A. Tym bardziej, Ŝe połączenie radaru 
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obserwacji sytuacji powietrznej (być moŜe typu MESA) z radarem obserwacji sytuacji 

naziemnej (RTIP) miało pozwolić na stworzenie zintegrowanego centrum kierowania 

działaniami sił połączonych, czyli równieŜ na bezpośrednie naprowadzanie własnego 

lotnictwa na wykryte przez radar RTIP cele naziemne i nawodne.  

Rozwiązano by w ten sposób problemy, jakie miał samolot Joint STARS, który musiał 

w tym celu łączyć się z centrum kierowania działaniami lotnictwa (np. z AWACS-em). 

Amerykanie poszli jednak dalej, poniewaŜ na początku załoŜono, Ŝe samolot MC2A będzie 

mógł „samodzielnie” niszczyć wykryte przez siebie cele, naprowadzając broń „inteligentną”, 

zrzuconą przez współpracujące z nim samoloty bojowe takie jak F-15E, F-16 lub F-35. 

Podobnie jak w systemie AGS, Amerykanie planują włączyć w system MC2A całą 

gamę bezpilotowych statków powietrznych (UAV) – dronów. MC2A grałby w całym systemie 

rolę punktu węzłowego, zbierającego informację od własnych sensorów oraz łączącego obraz 

z satelitów, bezpilotowych statków powietrznych, innych samolotów, okrętów i sensorów 

naziemnych.  

Tworzona w czasie rzeczywistym kompleksowa sytuacja taktyczna byłaby 

przekazywana, w wymaganym zakresie, do pracujących w systemie sił (statków powietrznych, 

okrętów czy jednostek lądowych). Głównym sensorem byłyby oczywiście strategiczne drony 

Global Hawk i Predator.  

 

Jak zakłócać? 

 
Zintegrowanie w jednym systemie radaru śledzenia celów powietrznych i radaru 

wykrywania celów naziemnych będzie zadaniem bardzo trudnym. Ale według nie biorących 

udziału w programie specjalistów, Amerykanie będą mieli największe problemy z 

wkomponowaniem w system MC2A systemów zakłócających. Planuje się bowiem 

zamontowanie na samolocie zestawu zakłóceń aktywnych systemów radiowych i 

radiolokacyjnych klasy ALR-69V. 

Tak więc na pokładzie samolotu mają być jednocześnie systemy zakłócające i 

rozpoznawcze, co wymaga znalezienia kompromisu pomiędzy ich moŜliwościami. NaleŜy 

bowiem pamiętać, Ŝe dla zwiększenia zasięgu systemów rozpoznawczych i radarów, ich 

odbiorniki muszą być bardzo czułe. Pracując przy aktywnych systemach zakłócających, które 

z zasady pracują z nadajnikami o duŜej mocy, odbiorniki rozpoznawcze mogą być praktycznie 

przez cały czas blokowane, co uniemoŜliwia im normalną, efektywną pracę.  
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MoŜna to porównać do kłopotów, jakie mają dwie osoby, które siedząc oddalone o 150 

metrów próbują się porozumieć szeptem, gdy między nimi znajduje się scena z grającą 

orkiestrą symfoniczną.  

Te problemy spowodowały, Ŝe w listopadzie 2002 r. zaczęła przewaŜać koncepcja, iŜ 

naleŜy zbudować dwie wersje samolotu MC2A8. I rzeczywiście, w sierpniu 2003 r. „Air 

International” ogłosiło, ze zarzucono koncepcję budowy jednej uniwersalnej platformy na 

rzecz dwóch. 

Pierwsza ma być przeznaczona do kontroli przestrzeni powietrznej i do zakłócania 

radioelektronicznego. Wskazuje się, Ŝe moŜna będzie wtedy w miarę łatwo odseparować 

anteny skierowane w przypadku radaru w powietrze, a w przypadku systemu zakłócającego – 

w kierunku ziemi. Druga wersja systemu MC2A ma być przeznaczona do śledzenia sytuacji na 

lądzie/wodzie i do prowadzenia rozpoznania radioelektronicznego (a więc będzie to rozwinięta 

wersja samolotu Joint STARS). 

Wybór tej opcji byłby niepowodzeniem dla twórców pierwszych koncepcji systemu 

MC2A, którzy chcieli połączyć na jednej platformie wszystkie podsystemy, a nie tylko ich 

część. Tym bardziej, Ŝe poziom techniki pozwala juŜ na pełną integrację walki elektronicznej z 

całokształtem działań bojowych. Dlatego do dzisiaj nie moŜna stwierdzić definitywnie jak 

będzie wyglądał system MC2A. 

 

Ocena MC2A 
 
 Umieszczenie tak duŜej liczby systemów na jednej platformie lotniczej w systemie 

MC2A ma swoje wady i zalety. Nie zajmując się samymi problemami technicznymi naleŜy 

podkreślić, Ŝe Amerykanie odchodzą w tym przypadku od teorii rozproszonego dostępu do 

informacji (systemy sieciocentryczne). W pewnym sensie jest to wada, gdyŜ latające 

stanowisko dowodzenia o takiej ilości sensorów jest bardzo czułym miejscem w sieci 

dowodzenia i jego utrata mogłaby stanowić stratę nie do odrobienia. 

 Z drugiej jednak strony, przy obecnym poziomie techniki trudno jest sztucznie 

utrzymywać podział na samoloty przeznaczone tylko do wykrywania celów powietrznych lub 

celów naziemnych, prowadzenia zakłóceń elektronicznych czy wykonywania misji 

rozpoznawczych, gdy istnieją urządzenia, które mogą robić wszystko na raz. Amerykanie 

powołują się w tym przypadku na teorię synergiczności, według której skuteczność 

pracujących oddzielnie róŜnych podsystemów jest mniejsza niŜ jeŜeli pracują one wspólnie.  

                                            
8 http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/e-767-mc2a.htm z 28.09.2005. 
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Nikt juŜ przecieŜ nie dyskutuje o tym, Ŝe pełna integracja systemów walki 

elektronicznej i systemów obserwacji technicznej z całokształtem działań bojowych jest 

warunkiem osiągnięcia sukcesu w jak najkrótszym czasie, przy minimalnych stratach i jak 

najmniejszymi kosztami. 

Specjaliści bardzo często podkreślają, Ŝe czas juŜ skończyć z dawnymi podziałami, 

wskazując jako przykład wielofunkcyjny radar samolotu JSF F-35. Jak zakwalifikuje się 

bowiem samolot z tego typu stacją radiolokacyjną, jeŜeli moŜe ona wykrywać oraz śledzić 

cele nawodne, naziemne i powietrzne, a jednocześnie ma moŜliwość prowadzenia rozpoznania 

radioelektronicznego i zakłócania aktywnego wybranych źródeł emisji. 

 

Ocena programu AGS 

 
 Patrząc na to co planuje się zrobić w Europie widać, Ŝe program amerykański idzie o 

wiele dalej, chociaŜ będzie trwał dłuŜej. I nawet, gdyby próba stworzenia tak 

skomplikowanego systemu jak MC2A zakończyła się teraz niepowodzeniem, to na pewno 

prędzej czy później zostanie powtórzona. Tymczasem Europa będzie trwać przy zaleŜnym od 

amerykańskich technologii programie AGS, chociaŜ ma moŜliwości sama stworzenia czegoś 

równie dobrego. PrzecieŜ pierwowzorem dla radaru MESA, planowanego dla MC2A był 

prawdopodobnie szwedzki radar AEW Erieye.  

Zbudowanie radaru SAR równieŜ nie jest aŜ takim problemem i nawet jeŜeli będzie on 

mniejszy od tego, jaki zastosowano w systemie Joint STARS, to wcale nie oznacza, Ŝe musi 

być gorszy. Groźnym konkurentem dla Amerykanów moŜe być brytyjski radar ASTOR, który 

jednak nie zostanie wykorzystany w projekcie „europejskim” AGD. Technika poszła ponadto 

tak daleko do przodu, Ŝe efekt SAR moŜna uzyskać w „standardowym” radarze, o czym mogą 

świadczyć zakończone sukcesem badania Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji nad 

metodami pracy dla radaru ARS 800 z samolotu AN –28 Bryza (!). 

Program AGS będzie na pewno kontynuowany, tym bardziej, Ŝe są nim zainteresowane 

największe europejskie i amerykańskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe, lotnicze oraz 

elektroniczne. Jednak pomimo zachwytu nad nim i pełnymi optymizmu deklaracjami 

uczestniczących w nim państw istnieją trzy czynniki, które z duŜym prawdopodobieństwem 

mogą uniemoŜliwi ć jego zrealizowanie. 

Po pierwsze, warunkiem koniecznym do rozpoczęcia ostatecznych prac jest 

przekazanie przez Amerykanów do Europy technologii budowy pokładowej stacji 

radiolokacyjnej RTIP. I pomimo, Ŝe Amerykanie wcale nie negują programu europejskiego i 

chcą aktywnie partycypować w jego realizacji, to jednak wątpliwe jest, by zgodzili się na 
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przekazanie wszystkiego tego, co stworzyli dla własnych potrzeb. Owszem, uzyskali by w ten 

sposób  dodatkowe fundusze na własne projekty, ale jednocześnie wzmocniliby swoich 

handlowych konkurentów, którzy w przyszłości mogliby to wykorzystać walcząc o klientów 

(wskazywana jest w tym przypadku przede wszystkim Francja i wiecznie doganiający 

amerykańskie firmy - Thales). 

Po cichu wszyscy zdają sobie sprawę, Ŝe o tym, jakie właściwości będzie miał radar 

TCAR programu AGS zadecyduje ilość informacji, jakie Amerykanie przekaŜą z technologii, 

powstałych w ramach programu RTIP. Krótko mówiąc to Amerykanie w duŜym stopniu 

zadecydują, jak nowoczesny będzie system AGS. I pomimo amerykańskich deklaracji, skala 

dostępu do ich rozwiązań nadal nie jest znana.  

Drugim czynnikiem niebezpiecznym dla całego przedsięwzięcia jest zaangaŜowanie w 

jego realizację tak duŜej liczby kooperantów (80 firm). W tym przypadku to, co ma z 

załoŜenia pomagać w rzeczywistości, moŜe bardzo przeszkadzać. Wymagane jest bowiem 

znalezienie konsensusu pomiędzy firmami o często sprzecznych interesach i konkurencyjnych 

rozwiązaniach. A to wcale nie będzie łatwe. 

W celu uporządkowania wspólnych prac w Europie postanowiono, Ŝe poszczególne 

państwa skupią się na działaniach w tych dziedzinach, w których mają określone 

doświadczenia i infrastrukturę9. Nikt jednak nie mówi co będzie, gdy w jakiejś dziedzinie 

będzie się specjalizowało kilka państw. Które rozwiązanie zostanie wtedy wybrane? 

Ponadto zmieniające się rządy lub ewentualny kryzys gospodarczy mogą spowodować, 

Ŝe niektóre państwa zrezygnują z udziału w pracach. Stanie się wtedy to samo, co było z 

europejską fregatą przeciwlotniczą, śmigłowcem szturmowym czy samolotem 

wielozadaniowym. Program zostanie opóźniony, okrojony, podzielony lub nawet przerwany. 

No i najwaŜniejsze – nikt głośno nie mówi tego, Ŝe Europę czeka niedługo nie tylko 

zakup systemu AGS, ale równieŜ nowego, lotniczego systemu wczesnego ostrzegania i 

naprowadzania. Intensywnie eksploatowane samoloty AWACS nie są wieczne i juŜ niedługo 

trzeba będzie je czymś zastąpić. Czy skąpi politycy wyłoŜą pieniądze na dwa systemy, gdy w 

tym czasie Amerykanie zapłacą być moŜe nieco więcej ale za jeden?  

Ja osobiście w to bardzo wątpię. Tym bardziej, Ŝe pomimo iŜ prace koncepcyjne nad 

systemem AGS trwają od kilku lat, to do dzisiaj nie zostały definitywnie ustalone wszystkie 

szczegóły tego programu. Nie wiadomo np. czy trzonem AGS będą platformy załogowe, czy 

tylko bezzałogowe (za czym głosują Niemcy)10. 

                                            
9  J. Brzezina i  Z. Dańko, Czy sojuszniczy program AGS jest juŜ na właściwej drodze, „Myśl Wojskowa”, 2005 

nr 2, 
 s.   195.  

10 TamŜe, s. 197. 
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W NATO trwa w tej chwili dyskusja nad wielkością udziału poszczególnych państw w 

programie AGS. Polacy równieŜ planują zainwestować w ten program kilkaset milionów 

złotych. Nacisk przemysłu w tej sprawie jest na tyle duŜy, Ŝe wszelkie głosy wątpiące w 

realność projektu są z zasady wytłumiane. Jednak wydanie nawet jednego euro na program 

AGS powinno być uzaleŜnione od decyzji Amerykanów o udostępnieniu koniecznych 

technologii. W przeciwnym wypadku zbudujemy nowoczesny samochód, ale niestety bez 

silnika. 
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NAWIGACJA 

 
Kmdr ppor. dr inŜ. Dariusz NOWAK 
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW 
 

 
INTEROPERACYJNO ŚĆ  A   STANDARDY  W  ZSYD  MW 

 

Szybki rozwój techniki cyfrowej w ostatnich latach wywarł ogromny wpływ na wiele 

dziedzin Ŝycia. Jedną z nich jest automatyzacja procesów prowadzenia jednostki pływającej na 

morzu, integracja oraz  wspomaganie dowodzenia na jednostkach pływających MW RP. Prawie 

kaŜda decyzja podejmowana przez oficera wachtowego (dowódcę), czy to dotycząca 

manewrów, czy teŜ uŜycia uzbrojenia, wymagała dotychczas znacznego nakładu czasu na 

zgromadzenie danych niezbędnych do jej podjęcia. Zintegrowane systemy nawigacyjne i 

wspomagania dowodzenia zaprojektowane zostały po to, by w trakcie wykonywania zadań na 

morzu, w moŜliwie największym stopniu zredukować czas poświęcany dotychczas na 

uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji o sytuacji w rejonie oraz podjęcie optymalnych 

decyzji związanych z wykonywanym zadaniem.  

 

Systemy elektronicznej mapy 
 

KaŜdy zintegrowany system nawigacyjny i wspomagania dowodzenia jako jedną ze 

swych składowych posiada system elektronicznej mapy. Mapa elektroniczna pozwala na 

skupienie i wizualizowanie danych napływających z róŜnych sensorów zewnętrznych, jak GPS, 

radar, hydrolokator itp., w jednym, kluczowym miejscu, na podstawie którego mogą zostać 

podjęte właściwe decyzje dotyczące wykonywanych zadań, ratowania Ŝycia ludzkiego na 

morzu, czy manewrów taktycznych. System taki do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje 

danych zapisanych w odpowiednim formacie.  

Istnieje na rynku pewnego rodzaju róŜnorodność, jeŜeli chodzi o wymagania i 

stosowane formaty danych w zaleŜności od konkretnego rozwiązania. 

 
ECDIS – (Electronic Chart Display & Information System) 

 
ECDIS – to system zobrazowania mapy i informacji nawigacyjnej. Opracowany według 

dwóch zasadniczych standardów: standardu wymiany danych cyfrowych dla map elektronicznych 

S-57 oraz standardu zobrazowania dla ECDIS  S-52. 

Podstawą działania ECDIS jest ENC (Electronic Navigational Chart) - baza danych 

zawierająca wszelkie dane niezbędne do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia jednostki na 
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morzu. Dane w niej zawarte nie ograniczają się do tych zamieszczonych na mapach papierowych, 

lecz rozszerzone są o szereg danych zawartych w pomocach nawigacyjnych. 

 
 

ookkrręęttoowwyy   ssyysstteemm  

wwssppoommaaggaanniiaa  ddoowwooddzzeenniiaa  

DDaannee  zz  iinnnnyycchh  
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ECDIS 

RRaaddaarr  

IInnnnee  ddaannee  

GGPPSS  

EENNCC  

SSEENNCC  

//SS--5577//  

 
 

Rys. 1. Ogólna struktura - Electronic Chart Display and Information System 
nawigacja cywilna 1 

 

kaŜdy rekord traktowany jest jako obiekt naleŜący do odpowiedniej klasy i posiadający 

pewne atrybuty. Istnieją niejako dwie warstwy bazy danych (dwa typy obiektów). Jedna z warstw 

zawiera wszystkie dane przestrzenno-geograficzne dotyczące powierzchni ziemi, druga natomiast 

wszelkie pozostałe informacje (pomoce nawigacyjne, wraki, inne symbole). ENC są danymi 

wektorowymi spełniającymi wymagania IHO S-57 dotyczące ich opracowywania i wymiany w 

zakresie zawartości, struktury i formatu2. Opracowywane i wydawane są przez narodowe Biuro 

Hydrograficzne na potrzeby zastosowania w ECDIS. Zasadniczą niedogodnością w odniesieniu 

do ENC jest to, Ŝe nie zapewnia swoimi danymi globalnego pokrycia. Aby ENC mogła być 

wykorzystana (zobrazowana) w odpowiedniej formie na zewnętrznym urządzeniu zobrazowania 

w ECDIS przekształcona musi zostać do SENC (System Electronic Navigational Chart). SENC to 

wynikowa baza danych stworzona na potrzeby konkretnego systemu, zawierająca ENC i 

uwzględniająca oficjalne uaktualnienia. Ponadto, poszczególne rozwiązania SENC obsługiwać 

mogą dane pozyskane z innych niŜ ENC źródeł, np. rozbudowane mogą być o dane pochodzące z 

opracowywanej przez NIMA (National Imagery and Mapping Agency) DNC (Digital Nautical 

Chart)3.  

 

ECDIS-N 

 

                                            
1 D. Nowak, Wykorzystanie cyfrowej mapy nawigacyjnej jako elementu składowego ZSyD MW w aspekcie funkcjonujących 

standardów wymiany danych. X Konferencja Naukowa – Automatyzacja Dowodzenia, Jelenia Góra 2002. 
2 A. Weintritt, Elektroniczna Mapa Nawigacyjna – wprowadzenie do nawigacyjnych systemów informacyjnych 

ECDIS, WSM Gdynia 1997. 
3 D. Smith, Electronic Charting Enhancements, The University of Southern Mississippi 2002. 
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ECDIS-N – to system marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych (U.S. Navy –ECDIS-

N). 17 marca 1998 r. marynarka wojenna U.S.A. wydała zalecenia dotyczące ECDIS-N. 

Zawierały one standardy dotyczące parametrów działania oraz danych i ich wymiany (rys. 2). 

 Zasadniczą róŜnicą w stosunku do ECDIS – były wymagania zakładające, Ŝe mapa w ECDIS-

N spełniać musi standardy DNC wydawanej przez NIMA. DNC jest strukturalną bazą danych 

zawierającą 14 warstw tematycznych, wśród których zawierają się warstwy typowe dla 

zastosowań militarnych. Nie jest sporządzana w standardzie S–57, a według standardu 

opracowanego przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (US DOD) - VPF (Vector 

Product Format). W celu zapewnienia interoperacyjności pomiędzy wszystkimi siłami U.S.A. 

wszelkie wektorowe bazy danych NIMA (morskie, lotnicze, topograficzne, inne) wykonywane są 

w standardzie VPF. Standard S-57 jest bowiem obowiązującym jedynie dla potrzeb cywilnej 

nawigacji morskiej. DNC składa się z 29 CD-ROM-ów, na których zawarte jest razem 170 

zdigitalizowanych map.  
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direct read 

 

Rys 2. Ogólna struktura - Electronic Chart Display and Information System – 

U.S. Navy4  
 

Dane zgromadzone w DNC są zwektoryzowanymi danymi rastrowymi oraz 

przetransponowanymi danymi pochodzącymi z ENC. Granice pokrycia poszczególnych CD-

ROM opracowanych jako DNC przedstawione są na rys. 35.  

 

                                            
4 D. Nowak, Wykorzystanie cyfrowej mapy nawigacyjnej jako elementu składowego ZSyD MW w aspekcie funkcjonujących 

standardów wymiany danych. X Konferencja Naukowa „Automatyzacja Dowodzenia” Jelenia Góra 2002. 
5 MIL – PRF – 89023  “Performance Specification for Digital Nautical Chart”  Fairfax Virginia 1997. 
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Rys.3. Granice pokrycia poszczególnych CD-ROM opracowanych jako mapy w formacie DNC6. 

 

DNC w pełni spełnia standardy IHO (S-57 oraz S-52) w odniesieniu do topologii oraz 

symboli zawartych w bazie danych. Dlatego teŜ Agencja planuje ubiegać się o autoryzację IHO 

dotyczącą DNC w standardzie VPF jak ekwiwalentu IHO S-57. 

Zasadniczą róŜnicą pomiędzy ENC i DNC oprócz struktury bazy danych jest 

zastosowanie, w przypadku DNC, techniki odczytu bezpośredniego „direct read”. ENC, aby 

mogła być właściwie i optymalnie przedstawiona musi zostać przekształcona do SENC, DNC 

natomiast moŜe być czytana bez podobnych transformacji – umoŜliwia to zastosowanie 

wspomnianej techniki „direct read”. Aktualnie nie jest moŜliwe uzyskanie 100% dopasowania 

pomiędzy tymi dwoma typami danych, aczkolwiek moŜliwa jest konwersja kaŜdego z obiektów 

S-57 do formatu właściwego dla DNC - jednak niektóre próby konwersji kończą się utratą 

pewnych informacji (np. znakowanie boi nie jest widoczne w DNC). 

 

WECDIS 

 
 WECDIS – jest systemem sił sojuszu północnoatlantyckiego NATO opracowanym dla 

elektronicznej nawigacji. Zasadnicze jego rozwiązania są oparte na ECDIS, posiada jednak 

moŜliwość korzystania z danych zarówno cywilnych ENC (S–57) jak i militarnych DNC (VPF). 

W celu rozszerzenia dostępnej informacji nawigacyjnej, oprócz IHO S-57 ENC i VPF-DNC, 

WECDIS korzysta równieŜ z dodatkowych informacji dostarczanych przez rządowe biuro 

hydrograficzne oraz źródła wojskowe. Specyficznym typem danych są dane ANI (Additional 

Nautical Information) – informacje te zawierają dane rastrowe RNC  (Raster Nautical Chart) – 

dane dostarczane przez ARCS (Admiralty Raster Chart Service) lub opracowywane przez 

                                            
6 www.nima.mil – lipiec 2003. 
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Maptech ChartKit NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Zdolność 

powyŜsza określana jest jako zasadnicza zaleta WECDIS i nazywana „multi - fuel”. Wymuszona 

została ona dostępnymi obszarami pokrycia. ENC nie jest w stanie zabezpieczyć danych 

niezbędnych do funkcjonowania systemów dowodzenia w strefie interesów NATO, DNC oferuje 

natomiast pokrycie globalne. Inną charakterystyczną cechą WECDIS jest „wyposaŜenie” go w 

dodatkowe warstwy danych stricte wojskowych - AML (additional military layer). Zawierają one 

informacje kluczowe dla prowadzenia działań bojowych w danym rejonie, natomiast nieistotne są 

w przypadku prowadzenia nawigacji jako takiej. Przepływ danych oraz miejsce WECDIS w 

systemie wspomagania dowodzenia zobrazowano na rys. 4. 
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Rys. 4. Przepływ danych oraz miejsce WECDIS w okrętowym systemie wspomagania dowodzenia 7 
 

 

NAVSSI  (Electronic Charting and Navigation Sensor System Interface) 

 

Przedstawione powyŜej systemy zobrazowania mapy i informacji nawigacyjnej 

stanowią ścisłą całość z funkcjonującą koncepcją NAVSSI, która jest zasadniczą częścią 

zintegrowanego systemu nawigacyjnego oraz wspomagania dowodzenia okrętem opartego na 

lokalnej okrętowej sieci komputerowej8. Zapewnia ciągły przepływ aktualnej informacji 

nawigacyjnej pomiędzy wszystkimi składowymi sytemu jak: systemami nawigacyjnymi, 

systemami uzbrojenia, systemem C4I, itp. UmoŜliwia integrację danych pochodzących z wielu 

zewnętrznych sensorów (radaru, ARP-Y, GPS-u, systemu inercjalnego itp.) i przedstawienie ich 

na Ŝądanie na jednym urządzeniu zobrazowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszelkie dane 

                                            
7 D. Nowak, op. cit....  
8 “Data Recording & Analysis for Naval Combat Systems”  Ministry of Defense 2003.  
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niezbędne do wypracowania kluczowej dla wykonania zadania decyzji dostępne są w jednym 

miejscu i czasie, oficer wachtowy (dowódca) moŜe skupić się na aspektach taktycznych i uŜycia 

uzbrojenia bez potrzeby czekania na odpowiednie dane, przeliczania ich, analizy i kontroli na 

wielu urządzeniach zobrazowania. Wzrasta dzięki temu efektywność działań, skraca się czas 

podejmowania decyzji oraz maleje ryzyko pomyłki podczas transformacji i przeliczeń danych lub 

ich analizy na wielu urządzeniach zobrazowania. Uproszczony schemat obiegu danych w 

systemie opartym na koncepcji NAVSSI przedstawiono na rys. 5. 

 
 odbiornik GPS  system inercyjny  log  radar, odbiorniki  

innych systemów 
nawigacyjnych 

NAVSSI  

system uzbrojenia system C4I inne systemy 
okrętowe system nawigacyjny sieć  lokalna 

 

 

Rys. 5. Uproszczony schemat obiegu danych w systemie opartym na koncepcji NAVSSI9 

 

* * * 

 Stojąc przed problemem pełnej interoperacyjności i współdziałania, jako członek 

sojuszu północnoatlantyckiego zobligowani jesteśmy do przyjęcia pewnych, stosowanych przez 

członków sojuszu standardów. Rozwiązania stosowane przez National Imagery and Mapping 

Agency i przyjęte jako obowiązujące w postaci STANAG-ów przez członków paktu obowiązują 

równieŜ w polskiej Marynarce Wojennej. Dlatego teŜ, stosowanie wszelkiego rodzaju własnych 

substytutów systemów wspomagania dowodzenia o niepełnej wartości i nie w pełni spełniających 

wymagania zawarte w porozumieniach standaryzacyjnych, czyli tych, które zapewnić mają pełną 

interoperacyjność sił sojuszniczych w dowolnym akwenie działań, nie są zalecane. Istotnym staje 

się problem dostosowania i wdroŜenia systemów elektronicznej mapy zgodnie z obowiązującymi 

normami. Normy i standardy obowiązujące i stosowane przez partnerów z NATO spełniają 

wszelkie wymagania współdziałania i zapewniają wysoką dokładność prowadzenia działań 

zarówno pojedynczej jednostki, jak i zespołu okrętów.  

 

                                            
9 TamŜe. 
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śEGLUGA HANDLOWA JAKO ŚRODEK TRANSPORTU  
WOJSK I  ŁADUNKÓW WOJSKOWYCH 

 
 

W ostatnich latach coraz więcej państw przejawia zainteresowanie zwiększeniem 

mobilności swoich sił zbrojnych w wymiarze operacyjnym i strategicznym, aby zapewnić im 

moŜliwości prowadzenia działań o charakterze ekspedycyjnym. W takim przypadku zarówno 

rozwinięcie sił do rejonów działań (bojowych), jak i utrzymanie ciągłości ich zaopatrywania 

wymaga posiadania wydolnego i sprawnego systemu transportowego.  

Przed planistami wojskowymi staje wówczas problem wyboru optymalnego (w 

zaistniałej sytuacji wojskowo-geograficznej i politycznej) sposobu przemieszczenia wojsk 

oraz przeznaczonych dla nich zapasów. Doświadczenie ostatnich lat uczy, Ŝe jeŜeli tylko 

warunki na to pozwalają armie sięgają zazwyczaj, zarówno w czasie przemieszczania sił w 

ramach rutynowych przedsięwzięć szkoleniowych, jak i podczas rzeczywistych działań, po 

transport morski. Jest on co prawda zdecydowanie wolniejszy od transportu lotniczego, ale za 

to nieporównywalnie tańszy, a poza tym w mniejszym stopniu uzaleŜniony od poziomu 

infrastruktury w miejscu docelowym. W porównaniu z transportem lądowym, transport morski 

równieŜ wykazuje się szeregiem cech dodatnich. Przede wszystkim ponownie występuje 

kryterium kosztów – przewóz znacznej liczby ludzi i masy towarowej morzem jest 

zdecydowanie tańszy niŜ transportem samochodowym lub kolejowym. 

Przygotowanie transportu morskiego jest teŜ znacznie prostsze i mniej czasochłonne 

niŜ przebazowania lądem. Nie ma konieczności Ŝmudnego zestawiania wymiarów pojazdów i 

załadowanych wagonów z szerokością i prześwitem mostów, wiaduktów i innych miejsc 

zwęŜonych, zmniejszania prędkości przy zbliŜaniu się do takich przeszkód i poszukiwania 

objazdów, jeŜeli posiadany sprzęt nie mieści się w owych „wąskich gardłach”. Ponadto, jeŜeli 

rejon docelowy dostępny jest z morza, automatycznie eliminowana jest konieczność 

poddawania się długotrwałym i skomplikowanym procedurom granicznym i rygorom 

związanym z przemieszczaniem się przez terytorium państwa trzeciego. W rezultacie moŜe to 

uczynić przerzut morzem szybszym mimo tego, Ŝe kolumny marszowe i transporty kolejowe 

przemieszczają się zazwyczaj szybciej niŜ jednostki pływające.  

Na morzu nie występuje teŜ problem potencjalnych protestów ze strony ludności 

państwa tranzytowego przeciwko przemarszowi obcych wojsk, zadraŜnień między cywilami a 
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personelem wojskowym, prowokacji i szeregu innych zagroŜeń dyscypliny. Nie bez znaczenia 

jest teŜ fakt, Ŝe statek znacznie łatwiej jest chronić niŜ transporty kolejowe oraz drogowe, a 

takŜe to, Ŝe na jednostce pływającej moŜna prowadzić wiele przedsięwzięć szkoleniowych, 

które w innym przypadku musiałyby zostać zawieszone1. 

Z taktycznego punktu widzenia przerzut morzem ma jeden jeszcze zasadniczy walor. 

Na pokładach statków mogą być transportowane całkowicie ukompletowane pododdziały i 

oddziały, a nawet związki taktyczne gotowe do podjęcia działań natychmiast po 

wyokrętowaniu. Faza powolnego narastania sił i ich reorganizacji w rejonie docelowym, kiedy 

to wojska są najbardziej naraŜone na rozmaite ataki, zredukowana jest do minimum 

określanego czasem rozładunku.  

 

Iracka lekcja 

 

Dotychczas, na największą skalę, transport morski wykorzystany był w trakcie 

przerzutu do Iraku sprzętu i wyposaŜenia pierwszego kontyngentu Wojska Polskiego. Drogą 

morską przewieziono wówczas: 622 róŜnego typu samochodów (w tym 128 Tarpan Honker, 

110 Star 944, Star 266, Jelcz 622), 120 róŜnych przyczep i naczep, 14 opancerzonych 

pojazdów rozpoznawczych śbik-2, 10 śmigłowców (w tym 6 PZLW-3WA Sokół i 4 Mi-8), 

700 kontenerów. CięŜki sprzęt przeznaczony do przerzutu drogą morską skoncentrowany 

został na początku lipca 2003 r. na placach składowych portu szczecińskiego. Załadunek 

przeprowadzono w dniach 15-24 lipca. Łącznie śmigłowce, wozy bojowe, rozmaite pojazdy i 

przyczepy zajęły ponad 2100 m2 powierzchni ładunkowej2. Ponadto część sprzętu, który 

określić moŜna mianem drobnicy wojskowej umieszczono w kontenerach, które równieŜ 

ładowano w Szczecinie. W trakcie operacji przerzutowej nie zebrano więc doświadczeń 

związanych z przemieszczeniem drogą morską cięŜkich wozów bojowych (czołgów, 

bojowych wozów piechoty, wozów pogotowia technicznego na podwoziach gąsienicowych), 

systemów artyleryjskich i innych rodzajów techniki bojowej.  

Transport morski organizowała i finansowała strona amerykańska. Do Polski przybyła 

grupa trzech oficerów z Dowództwa Morskich Przewozów Wojskowych (Military Sealift 

Command - MSC). Wyczarterowali oni na wolnym rynku trzy statki:  jednostkę ro-ro „Lince”, 

                                            
1 K. Kubiak, Transport wojsk i ładunków wojskowych drogą morską przy uŜyciu statków handlowych, AON, 

Warszawa 2003, s. 11-14. 
2 K. Kubiak, A. Szulczewski, Porty morskie w aspekcie przeładunków wojskowych, AON, Warszawa 2005, s. 7-

8; T. Mathea, Pierwsza zmiana – początek drogi. Dobór, typowanie, przygotowanie jednostek i Ŝołnierzy. Ope-
racja gromadzenia sił i środków w rejonie realizacji misji, w: Trudna stabilizacja. Materiały z konferencji na-



 41

jednostkę ro-ro „Baltic”, kontenerowiec „Blue Oxygen”, a czwartą jednostkę con-ro „Strong 

American” podstawiło bezpośrednio MSC3. Statki te w pełni zabezpieczyły potrzeby 

transportowe związane z przerzutem w basen Zatoki Perskiej sprzętu i wyposaŜenia polskiego 

kontyngentu. RównieŜ powrót części sprzętu zrealizowano drogą morską. Na przykład 21 

czerwca 2004 r., przy świnoujskim nabrzeŜu Hutników zacumował pływający pod banderą 

USA statek „Westward Venture”4.  Przywiózł on z Iraku 16 pojazdów wojskowych, 33 

kontenery i dwie skrzynie z osprzętem do śmigłowców. Jeszcze tego samego dnia jednostka 

opuściła port w Świnoujściu.  

 

Potrzeby sił zbrojnych w zakresie transportu morskiego 

 

        W oparciu o doświadczenia ostatnich kilkunastu lat przyjąć moŜna, Ŝe potrzeby sił 

zbrojnych w zakresie transportu morskiego obejmują przewóz:  

• stanów osobowych z bronią i wyposaŜeniem osobistym (ewentualnie z niewielką 
ilością uzbrojenia zespołowego);  

• całkowicie ukompletowanych pododdziałów, oddziałów i związków taktycznych; 

• cięŜkiej techniki wojskowej, w tym wozów bojowych, z niewielką liczbą 
personelu; 

• zapasów środków bojowych, części zamiennych, Ŝywności i innych produktów, 
które zbiorczo określić moŜna jako wojskowe ładunki drobnicowe lub wojskowe 
ładunki suche; 

• materiałów pędnych i smarów.  
 

Przewóz stanów osobowych 

 

Do przewozu stanów osobowych z bronią i wyposaŜeniem osobistym (bez uzbrojenia 

cięŜkiego), a zwłaszcza wozów bojowych, najbardziej przydatne są duŜe statki pasaŜerskie. 

Ostatnim przykładem wykorzystania takich jednostek w charakterze transportowców wojsk 

była wojna falklandzka, w trakcie której Brytyjczycy zmobilizowali statki „Queen Elisabeth 

II” (pojemność brutto 67 140 RT), „Canberra” (44 807 RT) i trzeci „Uganda” (16 907 RT), 

który został zaadaptowany na jednostkę szpitalną5. 

                                                                                                                                          
ukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, AON, Warszawa 2003,  s. 
35-36. 

3  E. Baxter, MSC ships lift allied forces, www.msc.navy.mil/sealift/2003/August/alliedlift.htm, 10.07.2005.  
4 „Westward Venture” to jednostka ro-ro typu Ponce. Ma 241 m długości i 32 m szerokości. Armatorem jest 

amerykańska firma Tote Ocean Trailer Express, a portem macierzystym statku  Wilmington. Por. Wojsko w 
porcie, www.port.szczecin.pl/aktualnosci/wojsko_21062004.htm, 10.07.2005.  

5 British Merchant Navy, www.naval-history.net/F22mnships.htm, 12.07.2007. 
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 Obecnie, ze względu na zanik pasaŜerskiej Ŝeglugi liniowej, duŜe statki pasaŜerskie 

reprezentowane są wyłącznie przez jednostki wycieczkowe. Charakteryzują się one duŜą 

liczbą miejsc pasaŜerskich (od kilkuset do kilku tysięcy), przy czym dla wszystkich pasaŜerów 

przewidziane są miejsca sypialne w kabinach o róŜnym standardzie. Jednostki te dysponują 

ponadto wszechstronnym zapleczem kuchennym, sanitarnym, pomieszczeniami rekreacyjnymi 

i itp. Z wojskowego punktu widzenia za ich podstawowy walor uznać naleŜy duŜą 

autonomiczność zapewniającą moŜliwość przewozu personelu w ilości odpowiadającej 

nominalnej liczbie miejsc pasaŜerskich na bardzo duŜe odległości. Doświadczenie wyniesione 

na przykład z wojny falklandzkiej wskazuje, Ŝe oddział (pododdział) moŜe przebywać na 

pokładzie nawet przez kilka tygodni bez zmniejszenia gotowości bojowej (pomieszczenia 

rekreacyjne i duŜa kubatura innych pomieszczeń, otwarte pokłady zapewniają prowadzenie 

rozmaitych zajęć szkoleniowych).  

 Pozyskanie statku pasaŜerskiego do przewozów wojskowych utrudnić moŜe fakt, Ŝe w 

tej grupie wysoce specjalistycznych jednostek nie występuje nadpodaŜ tonaŜu. Mimo, Ŝe 

obecnie na świecie eksploatowane są 253 pasaŜerskie statki wycieczkowe (237 700 koi), a 

prognozy zakładają rozbudowę floty o kolejne 16 jednostek, to praktycznie nie ma „wolnych” 

statków, moŜliwych do pozyskania na rynku w krótkim czasie6. Paradoksalnie, na utrzymanie 

koniunktury w Ŝegludze wycieczkowej wpłynęły zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 

r. Statki pasaŜerskie przejęły część osób, których wypoczynek wakacyjny związany był dotąd 

z podróŜami lotniczymi.  

WaŜną cechą pasaŜerskiej Ŝeglugi wycieczkowej jest, z punktu widzenia potencjalnego 

uŜytkownika wojskowego, jej sezonowość. O ile w okresie letnim na Morzu Bałtyckim 

eksploatowanych jest kilka jednostek tej grupy i pozyskanie ich do transportu wojsk jest 

moŜliwe, o tyle w okresie jesień - wiosna, gdy statki eksploatowane są w rejonach odległych 

(Morze Śródziemne, region Karaibów) moŜe okazać się to problematyczne. WaŜnym 

ograniczeniem moŜe być równieŜ kwestia ceny za wykorzystanie takiej jednostki. PoniewaŜ 

większość wycieczek opłacana jest ze znacznym wyprzedzeniem, operator dostarczający 

statek na potrzeby wojskowe będzie zapewne tak kalkulował koszt usługi by pokryć równieŜ 

ewentualne roszczenia odszkodowawcze osób, z którymi, na skutek zmiany planu rejsów, 

zerwane zostaną umowy.  

 

Przewóz ukompletowanych pododdziałów 

 

                                                                                                                                          
 6 World passenger and passenger-cargo fleet development. The ISL cruise fleet register. 

www.isl.org/products_services/publications/pdf/COMM_7-2005-short.pdf, 14.07.2005.  
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 Do przewozu ukompletowanych oddziałów (pododdziałów) szczególnie przydatne są 

morskie promy pasaŜersko-samochodowe. Są to jednostki stanowiące niejako połączenie 

statków towarowych i pasaŜerskich. Ich podstawowym walorem jest moŜliwość transportu 

zarówno pasaŜerów jak i duŜej liczby pojazdów, w tym o duŜej masie, takich jak cięŜarówki, 

ciągniki siodłowe z naczepami i autobusy7. Ponadto promy wyposaŜone są w tak zwane 

urządzenia dostępu, umoŜliwiające stosowanie poziomej technologii ładowania. Polega ona na 

tym, Ŝe ładunki, zarówno pojazdy jak i na przykład palety na naczepach niskopodwoziowych, 

zajmują nakazane miejsca w ładowniach samodzielnie, bądź są wtaczane przez specjalne 

wózki holownicze stanowiące wyposaŜenie terminali przeładunkowych. Eliminacja 

pionowych operacji przeładunkowych skraca czas załadunku i wyładunku oraz znacząco 

redukuje potrzeby w zakresie specjalistycznej infrastruktury przeładunkowej (Ŝurawie, 

suwnice, itp.). Większość promów pasaŜersko-samochodowych posiada ładownie o 

przelotowym układzie, co oznacza, iŜ okrętowanie ładunków tocznych i pojazdów w porcie 

załadunku i ich rozładunek w porcie docelowym odbywają się w tym samym kierunku. 

Eliminuje to konieczność dokonywania skomplikowanych przemieszczeń ładunku wewnątrz 

kadłuba. W ogólnym przypadku urządzenia dostępu obejmują: 

• furty: dziobowe i rufowe (zapewniające wraz z rampami przelotowość ładowni) 

oraz ewentualne furty burtowe; 

• rampy otwierane zewnętrzne (ładunków), rampy ruchome i stałe wewnętrzne 

(zapewniające płynny ruch pojazdów między poszczególnymi pokładami wewnątrz 

kadłuba); 

• pokłady dodatkowe (składane, opuszczane, podnoszone) zwiększające elastyczność 

wykorzystania przestrzeni ładunkowej; 

• windy i podnośniki8. 

Promy pasaŜersko-samochodowe nie są jednolitą grupą jednostek pływających. Z 

punktu widzenia uŜytkownika wojskowego moŜna je podzielić na kilka podgrup.  

Pierwszą tworzą jednostki przeznaczone do obsługi ruchu pasaŜerskiego i 

turystycznego na stosunkowo krótkich trasach, gdzie czas przejścia morzem nie przekracza 

8-10, a maksymalnie 12 godzin. Mogą one z reguły zabierać kilkaset samochodów 

osobowych i kilkanaście do kilkadziesiąt cięŜkich pojazdów. Ich cechą charakterystyczną jest 

to, Ŝe albo nie posiadają  w ogóle miejsc kabinowych, albo posiadają ich znacznie mniej niŜ 

wszystkich miejsc pasaŜerskich. Dla większości podróŜnych przygotowane są miejsca 

siedzące w ogólnie dostępnych pomieszczeniach. Na omawianych statkach stosunkowo 

                                            
7 Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy, Gdańsk 2001, s. 120-127.  
8   J. Pałucha, J. Puchalski, A. Śliwi ński, Statki poziomego ładowania, Gdynia 1996, s. 77-61. 
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ubogie są równieŜ zaplecza kuchenne i sanitarne9. W transporcie wojskowym mogą być 

uŜyte do przewozu lekkich pododdziałów wyposaŜonych w samochody terenowe i niewielką 

liczbę cięŜkich pojazdów na trasach, gdzie czas przejścia morzem nie jest dłuŜszy niŜ 36, a 

maksymalnie 48 godzin. Z uwagi na szczupłość zaplecza sanitarnego, transportowani 

Ŝołnierze powinni być zaopatrzeni w zapas prowiantu i napojów oraz podstawowe 

wyposaŜenie kwaterunkowe (karimaty, śpiwory, itp.).   

 Wyjątkowe miejsce w grupie pasaŜersko-samochodowych promów „bezkabinowych” 

zajmują jednostki szybkie, przeznaczone do obsługi krótkich tras ekspresowych. Z 

wojskowego punktu widzenia duŜa prędkość przejścia, rzędu 28-30, a nawet 35 węzłów 

skokowo zwiększa ich zasięg w danej jednostce czasu. Oczywiście zwiększenie zasięgu 

determinowane jest pojemnością zbiorników paliwa lub moŜliwością jego uzupełnienia w 

porcie połoŜonym na trasie przejścia (statki handlowe nie są dostosowane do uzupełniania 

paliwa na morzu). Statki te są szczególnie przydatne do przerzutu złoŜonych z lekkich 

pododdziałów pierwszych rzutów sił interwencyjnych lub pokojowych10. Obecnie w basenie 

Morza Bałtyckiego w eksploatacji znajdują się szybkie promy dwojakiej konstrukcji: 

klasyczne jednostki wypornościowe11 oraz statki o układzie katamaranów zwane niekiedy 

wave piercing ships12.  

 Druga podgrupa promów pasaŜersko-samochodowych to jednostki eksploatowane na 

względnie długich trasach, gdzie czas przejścia statku morzem wynosi od 12-48 godzin. 

Dysponują miejscami kabinowymi dla wszystkich lub większości pasaŜerów oraz stosunkowo 

bogatym zapleczem socjalnym obejmującym na ogół równieŜ pomieszczenia rekreacyjne. Ich 

zdolność przewozowa to kilkaset pojazdów oraz  3000-3500 pasaŜerów13.  

W transporcie wojskowym mogą być uŜyte do przewozu pododdziałów wyposaŜonych 

w kołowe transportery opancerzone oraz pewną liczbę cięŜkich gąsienicowych wozów 

                                            
9   TamŜe, s. 26-30. 
10  TamŜe, s. 22. 
11  Przykładem takiej jednostki jest  prom „Destination Gotland” , por. K. Kubiak, Gotlandzka błyskawica, 

„Transport  
i  Spedycja”, 2002 nr 10, s. 33-34. 

12  W Polsce próbę wprowadzenia szybkiego promu - katamaranu na linię ze Świnoujścia do Malmı podjęła w 
1997 r. Polska śegluga Bałtycka. W australijskiej firmie Austal Ships nabyto wówczas za 36 mln USD statek 
„Boomerang”. Ma on 82,30 m dł., 23,0 m szer., nośność 361 t. Zdolny jest do Ŝeglugi z prędkością 38-40 wę-
złów, a zasięg wynosi wówczas 400 mil morskich. Zabiera 700 pasaŜerów (fotele lotnicze) oraz 175 samocho-
dów osobowych lub 10 autobusów i 70 samochodów osobowych. Przedsięwzięcie to zakończyło się jednak fi-
nansową katastrofą, z 700 miejsc pasaŜerskich średnio wykorzystano 200, co w połączeniu z wysokimi kosz-
tami eksploatacyjnymi (zuŜycie paliwa przez silniki główne 5323 litry/godzinę, zuŜycie paliwa przez zespoły 
prądotwórcze 66 litrów/godzinę) przyniosło roczną stratę w wysokości 15 mln złotych. Po zakończonych nie-
powodzeniem próbach wyczarterowania jednostki armator sprzedał ją w czerwcu 2001 r. za 10 mln USD, por. 
Prom pasaŜersko-samochodowy Boomerang, „Morza, Statki i Okręty”, 1997 nr 3, s. 27-28. Problematykę wy-
korzystania podobnych jednostek w transporcie wojskowym omawia: K. Kubiak, Australijczycy na Timorze, 
„Komandos”, 2001 nr 2, s. 27-31 oraz Szybkie katamarany pasaŜersko-samochodowe (nowy obszar zastoso-
wań), „Transport i Spedycja”, 2002 nr 6. s. 27-28. 
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bojowych i pojazdów specjalnych. Przy kalkulacji wykorzystania jednostek tej grupy do 

transportu wojsk naleŜy jednak pamiętać, Ŝe obsługują one stosunkowo krótkie trasy. JeŜeli 

więc w przypadku przejścia morzem 48-72 godzin liczba przewoŜonych Ŝołnierzy moŜe być 

zgodna z nominalną liczbą miejsc pasaŜerskich, to planując dłuŜszy transport (bez 

uzupełniania zapasów naleŜy liczbę Ŝołnierzy dostosować do pojemności okrętowych 

zbiorników wody słodkiej, magazynów prowiantowych, pojemności zbiorników fekaljów. 

Ustalenia te naleŜy kaŜdorazowo prowadzić z przedstawicielem operatora statku.  

Rozpatrując ewentualne wykorzystanie promów pasaŜersko-samochodowych do 

transportu wojsk pamiętać naleŜy o kilku ograniczeniach wynikających z charakteru tego 

rodzaju działalności Ŝeglugowej. Przede wszystkim w omawianej grupie jednostek nie 

występuje na rynku nadpodaŜ tonaŜu. Zdecydowana większość jednostek eksploatowanych w 

basenie Morza Bałtyckiego operuje na konkretnych liniach, według ściśle przestrzeganego 

grafiku czasowego. W tym segmencie usług Ŝeglugowych występuje teŜ bardzo ostra 

konkurencja między poszczególnymi operatorami. Zatem operator moŜe nie być 

zainteresowany wycofaniem jednostki z Ŝeglugi liniowej w celu zrealizowania zlecenia 

wojskowego, gdyŜ wiąŜe się to z groźbą przejęcia danego połączenia przez konkurenta. 

Obiekcje takie mogą przejawić przede wszystkim operatorzy stosunkowo niewielcy, 

eksploatujący 1-3 statki. DuŜe firmy, dysponujące kilkunastoma statkami (np. Stena Line) 

mogą co prawda pozwolić sobie na przesunięcia tonaŜu między poszczególnymi, 

obsługiwanymi przez nich połączeniami, ale wiązałoby się to równieŜ z zakłóceniem 

rozkładów i innymi utrudnieniami dla klientów.  

Kolejnym ograniczeniem jest sezonowość ruchu pasaŜerskiego, zwłaszcza zaś 

przewozów turystycznych w basenie Morza Bałtyckiego. Najwięcej pasaŜerów przewozi się w 

sezonie letnim oraz w okresie świąt BoŜego Narodzenia (w mniejszym stopniu zjawisko to 

występuje podczas świąt Wielkanocnych). Pozyskanie tonaŜu jest zdecydowanie łatwiejsze 

poza spiętrzeniami sezonowymi i czynnik ten powinien być uwzględniany w czasie 

planowania przewozów wojskowych.  

 

Przewóz cięŜkiej techniki bojowej 

 
Do przewozu cięŜkiej techniki bojowej (czołgów, dział samobieŜnych, pojazdów 

specjalnych) szczególnie przydatne są statki ro - ro przeznaczone do transportu samochodów 

cięŜarowych i naczep drogowych (driver/ro - ro ferry, trailer ferry). Charakteryzują się one 

znaczną długością linii ładunkowych przeznaczonych w całości, lub z zdecydowanej 

                                                                                                                                          
13 J. Pałucha, J. Puchalski, A. Śliwi ński, op. cit., s. 22. 
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większości, dla cięŜkich pojazdów oraz niewielką liczbą miejsc kabinowych, które w zasadzie 

przeznaczone są wyłącznie dla kierowców przewoŜonych samochodów cięŜarowych. 

Podobnie jak promy pasaŜersko-samochodowe, posiadają one z reguły przelotowy układ 

ładowni oraz rozbudowane urządzenia dostępu. Ich podstawowym walorem jest więc 

moŜliwość przeprowadzenia szybkiego załadunki i rozładunku (pojazdy samodzielnie zajmują 

nakazane miejsca w ładowni i samodzielnie ją opuszczają) bez prowadzenia pionowych 

operacji przeładunkowych wymagających specjalistycznej infrastruktury14. 

 Z wojskowego punktu widzenia statki takie mogą być uŜyte do transportu sprzętu 

pododdziałów pancernych i cięŜkich pododdziałów zmechanizowanych, pododdziałów 

artylerii samobieŜnej i samobieŜnej artylerii przeciwlotniczej, pododdziałów inŜynieryjnych. 

Jedynym ograniczeniem jest w tym przypadku mała liczba miejsc kabinowych, co przy 

dłuŜszych przejściach znacząco ograniczałoby liczbę zabieranego personelu. To zaś miałoby 

bez wątpienia wpływ na zakres prowadzonych w czasie przejścia morzem czynności 

obsługowych sprzętu. Zatem sprzęt transportowany na omawianych statkach wymagałby 

prawdopodobnie przeprowadzenia przeglądów po zakończeniu wyładunku.  

 Do przewozu cięŜkiej techniki wojskowej mogą być ponadto uŜyte promy kolejowe. 

Wymaga to jednak przeprowadzenia szczegółowych rozmów z armatorem jednostki, który 

moŜe się obawiać uszkodzenia przez pojazdy, zwłaszcza gąsienicowe, torowisk pokładowych. 

Atrakcyjność jednostek tej grupy wynika z tego, Ŝe posiadają one rampy ładunkowe o duŜej 

nośności i wzmocnione pokłady, na których mogą parkować pojazdy szynowe o nacisku na oś 

wynoszącym nawet 10 ton (np. na statku „Railship II” uŜywane są głównie wagony typu Habis 

o długości 23,24 m i ładowności 52 tony)15. 

 Do przewozu pojazdów wojskowych moŜna teŜ uŜyć statków ro – ro nie będących 

promami. Reprezentatywnym przykładem tej podgrupy jest „śerań” eksploatowany wraz z 

trzema bliźniaczymi jednostkami zarejestrowanymi pod banderą Malty („Tychy”, „ChodzieŜ”, 

„Włocławek”) przez przedsiębiorstwo armatorskie POL – Levant.  

Kolejna grupa jednostek, które mogą być przydatne do transportu morzem sprzętu 

wojskowego to tak zwane samochodowce. Są to statki optymalizowane do przewozu nowych 

samochodów z centrów produkcyjnych na rynki zbytu. W tej grupie tonaŜu moŜna wyróŜnić 

dwie zasadnicze podgrupy statków. Pierwszą tworzą jednostki przeznaczone do obsługi 

transportu europejskiego. Inicjatorami zagospodarowania tego segmentu rynku były przede 

wszystkim koncerny motoryzacyjne. NajpowaŜniejszą rolę odgrywa tu trzech armatorów 

                                            
14 TamŜe, s. 26-30. 
15 TamŜe, s. 19.  
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United European Car Carriers (UECC), Grimaldi oraz  Cobelfret. Prócz tego na rynku obecne 

są mniejsze firmy jak Harms i Suardiaz16.  

 Statki prezentowanej podgrupy wyposaŜone są w rozbudowane urządzenia dostępu i 

linie ładunkowe umoŜliwiające przyjęcie na pokład kilku tysięcy samochodów cięŜarowych i 

osobowych. Ich wadą jest, Ŝe nie posiadają miejsc kabinowych, co powoduje, Ŝe w przypadku 

przerzutu wojsk, oprócz specjalistycznego samochodowca (samochodowców) naleŜałoby 

pozyskać jednostkę (jednostki) do przewozu stanów osobowych. Z drugiej jednak strony jest 

to stosunkowo liczna grupa jednostek eksploatowanych na bliskich akwenach, co ułatwić 

moŜe ich szybkie pozyskanie i udostępnienie uŜytkownikowi wojskowemu.   

Druga podgrupa samochodowców to statki przeznaczone do obsługi połączeń 

transoceanicznych. Tworzą ją statki znacznie większe od obsługujących połączenia 

europejskie, wykorzystywane głównie na trasach Japonia – Ameryka Północna, Japonia – 

Europa, Europa – Ameryka Północna. Jest to wybitnie specjalistyczny rodzaj działalności 

Ŝeglugowej zdominowany przez kilka wielkich kompanii (VAGT, NOCAC, Wallenius, 

HUAL, K – Line, Grimaldi)17. Intensywność wykorzystania specjalistycznych statków tej 

podgrupy zaleŜna jest od koniunktury w światowym przemyśle samochodowym, ale 

generalnie moŜliwe jest ich pozyskanie pod warunkiem odpowiednio wczesnego rozpoczęcia 

właściwych starań.  

Z powyŜszych rozwaŜań wynika, Ŝe do transportu wojskowego, zwłaszcza zaś do 

przerzutu ukompletowanych oddziałów i pododdziałów najbardziej przydatne są rozmaite 

statki wchodzące w skład grupy określanej jako jednostki poziomego ładowania (ro – ro).  

 

Przewóz zapasów środków bojowych, części zamiennych, Ŝywności  

i innych produktów (wojskowych ładunków drobnicowych) 

 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, Ŝe głównym sposobem zwiększenia 

efektywności przewozu morzem wojskowych ładunków suchych jest ich konteneryzacja. 

RóŜnorodność dostępnych kontenerów czyni moŜliwym przewóz większości ładunków 

zaliczanych do tak zwanej drobnicy wojskowej. Z doświadczeń amerykańskich wynika, Ŝe 

konteneryzacji poddać moŜna nawet do 95% wojskowych ładunków suchych.    

Do transportu kontenerów dostosowane jest obecnie kilkanaście typów statków. 

Generalnie rozróŜnia się: 

                                            
16 TamŜe, s. 25 
17 TamŜe, s. 25. 
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• statki przystosowane do przewozu kontenerów: drobnicowce uniwersalne, 

masowce uniwersalne;  

• statki ro – ro; 

• statki con – ro; 

• komorowce, czyli tak  zwane  „czyste” kontenerowce. 

Drobnicowce uniwersalne są to statki przewoŜące zarówno drobnicę niejednostkowaną, 

jak i kontenery oraz palety. Posiadają one urządzenia przeładunkowe pozwalające na 

samodzielną obsługę kontenerów 40 stopowych. Ich zaletą jest więc znaczna elastyczność 

eksploatacyjna i moŜliwość samorozładunku, wadą zaś znaczny czas rozładunku drobnicy 

niejednostkowanej18.  

Masowce uniwersalne (wielozadaniowe) to statki mogące wozić wyłącznie ładunek 

masowy, bądź kontenery lub kompozycje obu tych ładunków. Komorowce to statki 

przystosowane wyłącznie do przewozu kontenerów. Zarówno masowce wielozadaniowe jak i 

komorowce dysponują znaczną zdolnością przewozową w odniesieniu do kontenerów, ale 

jednocześnie cechuje je brak uniwersalności ładunkowej oraz konieczność posiadania 

rozbudowanej infrastruktury portowej dla sprawnego przeprowadzenia rozładunku. Wyjątek 

stanowią tu małe kontenerowce dowozowe, które mogą być rozładowane przy uŜyciu 

pojazdów samobieŜnych z brzegu oraz małe kontenerowce dowozowe z własnymi 

urządzeniami przeładunkowymi i te dwie podgrupy kontenerowców uznać naleŜy za 

szczególnie przydatne do celów transportu wojskowego.  

Spośród wymienionych grup jednostek, z wojskowego punktu widzenia duŜymi 

zaletami cieszą się statki ro – ro. Jak juŜ wspomniano wyŜej, dysponują (w zaleŜności od 

podgrupy) moŜliwością przewozu duŜej liczby pojazdów i ewentualnie osób, a po 

rozbudowaniu ładunku o kontenery zyskują zdolność przewozu całych pododdziałów wraz z 

zapasem środków bojowych. Mogą więc być wykorzystane do przewozu pierwszych rzutów 

sił ekspedycyjnych oraz do transportu skonteneryzowanego zaopatrzenia w rejony pozbawione 

infrastruktury niezbędnej do rozładunku kontenerów w technologii pionowej.  

Na uwagę uŜytkownika wojskowego zasługują ponadto statki con – ro. Stanowią one 

udane połączenie klasycznych kontenerowców komorowych i statków poziomego ładowania. 

Ich ładownie usytuowane w części rufowej dostosowane są do prowadzenia przeładunków w 

technologii ro – ro, zaś część dziobowa ma budowę kontenerowca i w całej przestrzeni 

ładunkowej przewozić mogą kontenery. Na pokładach omawianych jednostek przewozić więc 

moŜna zarówno znaczną liczbę ładunków tocznych jak i skonteneryzowanych ładunków 

                                            
18 L. Grzybowski, B. Łączyński, A. Narodzonek, J. Puchalski, Kontenery w transporcie morskim, Gdynia 1997, s. 22-37. 
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wojskowych. Mogą ponadto transportować drobnicę nieskonteneryzowaną na paletach, w 

pakietach na większych nośnikach, takich jak naczepy niskie, kasety oraz bolstery (flaty)19.  

Przewóz drobnicy jest głównym zadaniem licznej i zróŜnicowanej grupy statków 

zwanych drobnicowcami. PoniewaŜ obecnie na rynku Ŝeglugowym dominuje drobnica 

skonteneryzowana, większość z nich zaadaptowano do przewozu pewnej  liczby kontenerów 

(są to tak zwane drobnicowce uniwersalne) i „czystych” drobnicowców praktycznie się nie 

spotyka.  

Kontenerowce dowozowe są stosunkowo małymi statkami wykorzystywanymi do 

transportu kontenerów między głównymi portami kontenerowymi a mniejszymi terminalami. 

Statek z tej grupy z własnymi urządzeniami przeładunkowymi mógłby być potencjalnie 

wykorzystany jako mobilna baza zaopatrzeniowa. W przypadku działań w rejonie nadmorskim 

skonteneryzowany ładunek przekazywany byłby bezpośrednio na pojazdy wojskowych słuŜb 

logistycznych, bez konieczności organizowania brzegowej bazy pośredniej, a nawet mógłby 

towarzyszyć wojskom operującym w pasie przybrzeŜnym i na bieŜąco, jeŜeli dostępne byłyby 

odpowiednie porty i przystanie, odtwarzać ich zapasy.     

 

Przewóz materiałów pędnych 

 

 W przypadku konieczności zaopatrywania w materiały pędne i smary sił działających 

poza granicami Polski istnieje moŜliwość zorganizowania tego transportem morskim trzema 

sposobami. Wybór wariantu zaleŜał będzie głównie od wielkości potrzeb. W przypadku 

stosunkowo niewielkiego zapotrzebowania, rzędu kilku-kilkudziesięciu ton (dotyczyć to moŜe 

głównie specyficznych materiałów smarnych niedostępnych na przykład w składach 

sojuszniczych), transport zorganizować moŜna w oparciu o zbiorniki kontenerowe (tzw. 

tanktainery). MoŜna je transportować jak zwykłe kontenery z drobnicą na pokładach 

kontenerowców lub w systemie ro – ro, na naczepach (z ciągnikami siodłowymi lub bez nich). 

MoŜliwy jest teŜ przewóz niewielkiej ilości materiałów pędnych samochodami – cysternami w 

systemie ro – ro.   

 JeŜeli zajdzie konieczność transportu większej ilości materiałów pędnych i smarów, 

rozwiązaniem najbardziej racjonalnym jest pozyskanie specjalistycznych statków – 

zbiornikowców. Dla potrzeb transportu wojskowego najbardziej przydatne są zbiornikowce 

dwóch podgrup – zbiornikowce bunkrowe i zbiornikowce produktów ropy naftowej (tzw. 

produktowce). 

                                            
19  TamŜe,  s. 36. 
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 Zbiornikowce bunkrowe zaliczane są w zasadzie do pomocniczego taboru portowego, 

gdyŜ ich głównym zadaniem jest zaopatrywanie w paliwo statków na redach i w portach. 

Niektóre z tych jednostek dysponują jednak dzielnością morską umoŜliwiającą im Ŝeglugę po 

otwartym morzu. Zbiornikowce bunkrowe charakteryzują się nośnością rzędu 500-2500 ton, 

zazwyczaj dysponują zbiornikami na róŜne rodzaje paliw oraz pompami umoŜliwiającymi 

przetaczanie ładunku20. Mimo ograniczonej swobody Ŝeglugi, mogą się one okazać dla sił 

zbrojnych wartościowym środkiem transportu.  

W przypadku, gdy uŜycie zbiornikowców bunkrowych do realizacji wojskowego 

transportu materiałów pędnych i smarów jest niemoŜliwe lub niecelowe, rozwaŜenia wymaga 

pozyskanie zbiornikowca produktów ropy naftowej (produktowca). Produktowce są bardzo 

zróŜnicowaną grupą zbiornikowców. Ich cechą wspólną jest posiadanie zbiorników i 

systemów pomp umoŜliwiających transport i przetaczanie na ląd róŜnych produktów 

ropopochodnych, a nawet olejów jadalnych21.  

 Zbiornikowe obu podgrup mogą być wykorzystane przez uŜytkownika wojskowego w 

dwojaki sposób, jako transportowce, lub jako mobilne bazy paliwowe. W pierwszym 

przypadku po dotarciu do portu docelowego przekazywałyby swój ładunek do składów 

stacjonarnych lub polowych. W drugim wariancie, cumując w porcie nie przekazywałyby  

jednorazowo całości ładunku na brzeg lecz zaopatrywały, w miarę potrzeb wojska, 

przekazując paliwo nie do składów lecz bezpośrednio do cystern pododdziałów logistycznych. 

Taki sposób uŜycia zbiornikowca eliminowałby konieczność organizowania składów 

polowych, ich rolę przejąłby de facto statek. Ponadto zbiornikowiec, zwłaszcza jednostka z 

grupy stosunkowo niewielkich zbiornikowców bunkrowych, mógłby towarzyszyć oddziałom 

realizującym zadanie w pasie nadmorskim i na bieŜąco, w miarę dostępności portów i 

przystani, odtwarzać ich zapasy materiałów pędnych. Niewątpliwym walorem zbiornikowca 

uŜywanego w charakterze bazy paliwowej jest ponadto fakt, iŜ w sytuacji zagroŜenia moŜe on 

opuścić port i oddalić się ze strefy działań zbrojnych, a następnie, po opanowaniu sytuacji 

stosunkowo szybko powrócić i dalej realizować swoje funkcje.  

 

Jak pozyskiwać tonaŜ 
 

PoniewaŜ w czasie pokoju Ŝadne państwo świata nie utrzymuje w podporządkowaniu 

wojskowym tonaŜu transportowego w ilości niezbędnej do pełnego zaspokojenia potrzeb sił 

zbrojnych w warunkach konfliktu prowadzonego w znacznej odległości od terytorium 

narodowego, jedynym sposobem zaspokojenia potrzeb transportowych, generowanych przez 

                                            
20  A. Wiewióra,  Z. Wesołek, J. Puchalski, Ropa w transporcie morskim, Gdynia 1999, s. 30-31. 
21 TamŜe, s. 31-32. 
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działania ekspedycyjne o duŜym natęŜeniu, jest wykorzystanie statków w oparciu o zapisy 

prawne mówiące o świadczeniach rzeczowych na rzecz obronności lub zakup usług 

transportowych na rynku Ŝeglugowym.     

 W róŜnych krajach obowiązują rozmaite regulacje szczegółowe dotyczące 

pozyskiwania przez siły zbrojne tonaŜu handlowego, ale generalnie odbywa się to w trybie 

dostarczania przez podmiot gospodarczy świadczeń rzeczowych oraz poprzez zakup usługi 

transportowej. W warunkach polskich, w czasie pokoju, realizacja przewozu ładunków 

wojskowych morzem w trybie świadczenia rzeczowego jest praktycznie niemoŜliwa. 

Powodem tego jest fakt, iŜ inicjując proces prywatyzacji nie zabezpieczono przejmowania 

powinności obronnych przez podmioty, w których Skarb Państwa tracił udziały 

większościowe. W rezultacie tego podmioty z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa i 

te, w których państwo udziałów nie posiada nie są zobowiązane do świadczeń na rzecz 

obronności. W gospodarce morskiej Skarb Państwa zachował dotychczas udziały 

większościowe jedynie w zarządach portów. W firmach Ŝeglugowych udział państwa nie 

przekracza 15%. 

 Pozyskiwanie usług transportowych na wolnym rynku moŜe odbywać się w dwojaki 

sposób, poprzez: 

• umowy wieloletnie kontrakty uśpione z firmami Ŝeglugowymi; 

• umowy z firmami brokerskimi (maklerskimi).  

Kontrakt uśpiony zakłada, Ŝe firma Ŝeglugowa odda w czasie przewidzianym umową 

określone jednostki do dyspozycji sił zbrojnych. Pobiera ona z tego tytułu wynagrodzenia 

zwane opłatą za dyspozycyjność. Fakt pobierania tej opłaty nie wpływa na wysokość stawki za 

realizację konkretnej usługi transportowej, która ustalana jest zgodnie z bieŜącą sytuacją 

rynkową (obecnie w przypadku średniego statku ro – ro opłata czarterowa wynosi 6-10 000 

USD za dobę, w przypadku czarteru na czas jest powiększona o koszt paliwa, za które płaci 

czarterujący). W warunkach polskich opłata za dyspozycyjność sięgnąć moŜe kwoty kilkuset 

tysięcy złotych rocznie za jeden statek. Podkreślić jednocześnie naleŜy, Ŝe w naszym kraju, 

podczas zawierania umowy z firmą Ŝeglugową, obowiązuje procedura określona w ustawie o 

zamówieniach publicznych. 

Umowa z firmą brokerską (maklerską), czyli podmiotem pośredniczącym w zawieraniu 

umowy czarteru zakłada, Ŝe w zadanym czasie firma przeprowadzi proces pozyskania 

określonego statku i odda go do dyspozycji sił zbrojnych. Umowa z firmą brokerską nie wiąŜe 

się z ponoszeniem przez siły zbrojne jakichkolwiek kosztów wyprzedzających, ale 

jednocześnie jest znacznie mniej pewnym i potencjalnie zajmującym więcej czasu niŜ w 

wariancie omówionym wcześniej sposobem pozyskania tonaŜu. W obu przypadkach 
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czarterujący formułuje szczegółowe wymogi dotyczące charakterystyki ładunkowej 

pozyskiwanych statków. MoŜe on takŜe formułować warunki dodatkowe, na przykład podczas 

transportu sił w rejon zapalny zaŜądać by w składzie załogi nie znaleźli się obywatele państw 

– stron konfliktu. 

W Ŝegludze nieregularnej, a zakładać moŜna, iŜ w tym trybie odbywał się będzie w 

większości przewóz wojsk i ładunków wojskowych (niezaleŜnie czy podstawą będzie kontrakt 

uśpiony czy teŜ usługa pozyskana zostanie przez firmę brokerską), transport zaleŜy od tego 

czy  ukształtował się charakterystyczny sposób zawierania umowy przewozowej zwany 

czarterowaniem22. Czarter (charter party) oznacza nie tylko nazwę dokumentu, ale równieŜ 

zawartą w nim umowę, która zakłada, Ŝe przewoźnik odda całą przestrzeń albo określoną 

część przestrzeni ładunkowej statku pod ładunek na podróŜ lub na czas. Istnieją zatem dwa 

zasadnicze sposoby czarterowania statku. Jeden jest umową na przewóz uzgodnionego 

ładunku na określonej trasie wyznaczonej portem załadunku i portem wyładunku w zamian za 

uzgodnioną opłatę zwaną frachtem (freight). Drugi stanowi umowę dającą czarterującemu 

prawo dysponowania statkiem na uzgodniony czas, w zamian za ustaloną opłatę dobową lub 

miesięczną. RozróŜnia się czarter na czas i czarter na podróŜ.   

  Szczególną formą czarteru statku jest tak zwany czarter statku gołego (Bareboat 

Charter). Jest to umowa, na podstawie której armator przekazuje czarterującemu statek w 

dzierŜawę, zwykle na okres kilkuletni, za ustaloną kwotowo opłatę czarterową, płatną zwykle 

miesięcznie. Czarterujący wyznacza kapitana, obsadza statek załogą, przejmuje nad nim pełną 

kontrolę i zatrudnia tak, jakby była to jego własna jednostka.  

 Wybór rodzaju umowy, w oparciu o którą odbywał się będzie transport wojsk i 

ładunków wojskowych zaleŜy kaŜdorazowo do konkretnej sytuacji. Doświadczenia ostatnich 

kilkudziesięciu lat wskazują, Ŝe siły zbrojne zawierały z armatorami wszystkie wyŜej 

wymienione umowy czarterowe, łącznie z czarterem statku gołego23.  

 W niektórych sytuacjach moŜe zajść konieczność przewozu ładunków 

wojskowych w Ŝegludze liniowej. Podstawą transakcji jest wówczas umowa bukingowa, czyli 

umowa przewozu poszczególnych rzeczy lub ładunku określonego według rodzaju, ilości, 

miary lub wagi. Co waŜne, przewoźnikiem nie musi być właściciel statku czy armator, lecz 

moŜe nim być osoba upowaŜniona do korzystania z przestrzeni ładunkowej statku, na przykład 

operator kontenerowy nie dysponujący własnymi statkami, a zawierający we własnym imieniu 

umowy bukingowe. Z kolei kontrahentem przewoźnika jest nie tylko właściciel ładunku, a 

kaŜdy, kto nim dysponuje w taki sposób, by mógł dostarczyć go na statek i zapłacić fracht. Jest 

                                            
22  Organizacja i technika…, op. cit., s. 192-197. 
23  TamŜe, s. 192-197. 
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to stosunkowo wygodny sposób transportu ograniczonych partii ładunków wojskowych, gdyŜ 

w tym wariancie siły zbrojne zawierają umowę przewozową z wyspecjalizowaną firmą 

transportową (spedycyjną), która za odpowiednią opłatą podejmuje się zorganizowania i 

zrealizowania przewozu24. 

 

* * * 

 Nie ma więc wątpliwości co do tego, Ŝe tonaŜ pozyskany na rynku Ŝeglugowym jest w 

stanie zaspokoić znaczący procent potrzeb transportowych sił zbrojnych podczas działań o 

charakterze ekspedycyjnym. Tym nie mniej nie naleŜy zapominać, Ŝe nie wszystkie potrzeby 

moŜna rozwiązać pozyskując róŜnymi sposobami statki handlowe. Przede wszystkim 

wykonują one zadania tylko i wyłącznie transportowe. PosłuŜenie się nimi wymaga w 

większości przypadków rozbudowanej infrastruktury portowej w miejscu załadowania (co z 

reguły nie stanowi problemu) oraz w miejscu rozładunku (co juŜ stanowić moŜe problem nie 

lada). W przypadku operacji militar 

nej sprzęt przewoŜony statkami handlowymi z reguły moŜna zatem wprowadzić do działań 

dopiero po opanowaniu i zabezpieczeniu portów przez inne siły. W praktyce bowiem 

moŜliwości zorganizowania rozładunku jednostek handlowych przy uŜyciu środków 

podręcznych są nader ograniczone.  

 MoŜna się zatem zgodzić co do tego, Ŝe jednostki floty handlowej są wysoce przydatne 

do przewozu drugich i kolejnych rzutów sił interwencyjnych oraz do ich zaopatrywania, 

oczywiście w przypadku wcześniejszego uchwycenia portów, w obrębie infrastruktury, w 

których nie przeprowadzono rozległych zniszczeń. Nie ma Ŝadnej moŜliwości prowadzenia 

projekcji siły z morza na ląd przy uŜyciu wojsk zaokrętowanych na pokładach jednostek 

komercyjnych. Pojawiające się w ostatnich miesiącach rozwaŜania nad taką ewentualnością są 

gigantycznym nieporozumieniem świadczącym albo o całkowicie Ŝyczeniowym myśleniu, 

albo całkowitym niezrozumieniu poruszanego tematu.  

 Myśląc powaŜnie o oddziaływaniu z morza na ląd siłami transportowanymi morzem, 

naleŜy pogodzić się z koniecznością posiadania jednostek o charakterystykach odmiennych od 

wszystkich statków, które pozyskane mogą być na międzynarodowym rynku Ŝeglugowym. 

Przede wszystkim muszą być to jednostki zdolne do częściowego choćby samodzielnego 

rozładunku, wyposaŜone w pokładowe środki desantowo-przeprawowe (kutry desantowe lub 

samobieŜne pontony jak na przykład brytyjski transportowce logistyczne typu Sir Lancelot). 

PoŜądane jest ponadto lądowisko (w miarę moŜliwości równieŜ hangar) dla śmigłowca klasy 

                                            
24  TamŜe, s. 205-211. 
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CH–47 Sea Knight lub porównywalnego. Takich jednostek na rynku cywilnym nie ma, gdyŜ 

po prostu nie są one armatorom cywilnym potrzebne.   

 Podsumowując – moŜliwość wykorzystania tonaŜu cywilnego jest niewątpliwie bardzo 

cenna w aspekcie przewozów i zaopatrywania wojsk, ale statki handlowe nie mogą wypełnić 

zadania wprowadzenia do działań z morza sił ekspedycyjnych. Do tego trzeba zupełnie innych 

jednostek.   
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TECHNIKA I UZBROJENIE  
 

 
Kmdr por. dypl. mgr inŜ. Wojciech ŁAKOMSKI 
Główny oficer flagowy Szefostwa Szkolenia Morskiego DMW 
 
 

ROSYJSKIE UZBROJENIE BRONI PODWODNEJ 
 
 
  Zasadnicze części składowe poszczególnych typów uzbrojenia były produkowane w 

ZSRR przez róŜne przedsiębiorstwa połoŜone na terenie prawie całego kraju, z których jedno 

było wiodącym. Między nimi istniały związki w wytwarzaniu najbardziej waŜnych rodzajów 

uzbrojenia.  Jednocześnie kooperowały w trzech grupach: w zakresie badań naukowych 

(centralne instytuty naukowo-badawcze, instytuty naukowo-badawcze), projektowania 

(specjalne biura konstrukcyjne, biura konstrukcyjne) i zakłady produkcyjne. Zajmowały się 

one wytwarzaniem określonych rodzajów  uzbrojenia np. rakiet balistycznych dla atomowych 

OOP, systemów nawigacyjnych dla OOP, torped, min czy teŜ  specjalistycznych  urządzeń 

np.: do torped - aparatury SN, przyrządów kierowania, napędów itp. 

Przedsiębiorstwa te podlegały róŜnym ministerstwom ZSRR (Ministerstwu Obrony, 

Budowy Maszyn, Przemysłu Lotniczego). KaŜde z nich miało swój numer np.: Zawod Nr 

181(„Dwigatiel”), Zawod Nr 182 (Machaczkała), Zawod Nr 175 (Ałma-Ata), NII-400 

(„Gidropribor”). Wiele z nich powstało w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, niektóre znacznie 

wcześniej (np. „Region” w 1969r., natomiast „Dwigatiel” ma 121-letnią historię). Część z nich 

po rozpadzie ZSRR znalazło się w nowopowstałych państwach (Ukraina, Kazachstan). 

Przejście do gospodarki rynkowej wymusiło zmiany zarówno organizacyjne, jak i 

większe otwarcie się na działalność eksportową, przynoszącą znaczne korzyści finansowe. 

Pozwoliło to tym przedsiębiorstwom na odtworzenie potencjałów produkcyjnych (bazy 

wytwórczej i naukowo-technicznej), a takŜe wyjście ze swoimi produktami  na szerokie rynki 

zagraniczne. Powstały teŜ nowe instytuty i firmy, niekiedy na bazie poprzednich 

przedsiębiorstw (np. „Akwamarin” w 1992 r.). Jednocześnie prasa rosyjska podkreśla, na 

podstawie reklamacji kontrahentów zagranicznych, Ŝe często w czasie eksploatacji 

wyeksportowanych  okrętów  występują problemy techniczne z ich urządzeniami i 

uzbrojeniem. Dotyczy to m.in. fregat projektu 1135.6 dla Indii, niszczycieli projektu 956E dla 

Chin, modernizacji okrętów patrolowych dla Algierii1. 

Obecnie wszystkimi sprawami związanymi z eksportem uzbrojenia i techniki wojskowej 

zajmuje się państwowy pośrednik „Rosoboroneksport”. Od 2003 r. rozpoczął on 

                                            
1 „Morskoj Zbornik” 1/2004, s. 58. 
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przygotowanie katalogów na oferowane uzbrojenie i cenników na dostarczane przez niego  

części zapasowe i usługi.  

 Opracowywanie i produkcja rosyjskiego uzbrojenia broni podwodnej związane są z 

przedsiębiorstwami: „Dwigatiel” (Dvigatel Plant-Federal State Unitary Enterprise), 

„Gidropribor” (Gidropribor Central Research Institute-Federal State Unitary Enterprise), 

„Mortiepłotechnika” (Morteplotekhnika Research Institute-Federal State Unitary Enterprise) 

oraz „Region” (Region State Research and Production Enterprise). 

 

Przedsiębiorstwo „Dwigatiel” 

 

Było producentem   pierwszych  rosyjskich torped parogazowych  typu 53-38, 45-35 i 

53-39. Po zakończeniu II wojny światowej, na bazie niemieckiej torpedy G-7E fabryka 

opracowała rosyjską torpedę elektryczną ET-462. W 1950 r. rozpoczęła się produkcja 

pierwszej samonaprowadzającej, elektrycznej torpedy SAET-50, która posiadała zapalnik 

niekontaktowy. Zasięg jej wynosił 6 km, przy prędkości 29 węzłów. Modernizowano ją w 

1954 r. 

W tym czasie prowadzono prace nad  baterią torpedową jednorazowego uŜytku, 

niewymagającą obsługi. Zastosowano ją w  następnym typie torped SAET-60.  Jednocześnie 

w latach 60. ubiegłego wieku fabryka przeprowadziła modernizację pierwszej torpedy ZOP 

SET-53, w wyniku czego   zwiększono jej zasięg do 14 km, prędkość do 29 węzłów,  

polepszono techniczne charakterystyki aparatury SN i urządzeń sterujących oraz zapalnika 

niekontaktowego. Poprawiło to niezawodność działania nowej torpedy, która otrzymała 

oznaczenie SET-53M (na uzbrojeniu od 1964 r.). 

W latach 1961-1963 prowadzono prace naukowo-badawcze nad torpedą telesterowaną 

przewodowo. Ich zakończeniem było wprowadzenie na uzbrojenie w 1968 r. pierwszej 

rosyjskiej telesterowanej przewodowo, samonaprowadzającej torpedy TEST-68.  

W latach 70. przedsiębiorstwo „Dwigatiel” przystąpiło do  produkcji telesterowanej 

torpedy TEST-71, wcześniej opracowanej przez „Gidropribor”. W tym czasie rozpoczęło jej 

modernizację, dokonując zmian  aparatury SN i zwiększając zasięg torpedy. Powstał nowy 

model TEST-71M. Dalsza modernizacja polegała na przystosowaniu jej do wykorzystania z 

okrętów nawodnych, a takŜe oceanicznych okrętów podwodnych. Zastosowano w niej 

następną generację aparatury SN „Kieramika”. Przyjęto jej oznaczenie jako TEST-71MK i 

nadal jest na wyposaŜeniu   marynarki wojennej Rosji. 
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W 2000 r. przeprowadzono kolejną jej modernizację, polegającą na stworzeniu z niej 

torpedy uniwersalnej, zarówno co do nosicieli, jak i celów. Pierwsze egzemplarze tych torped 

flota rosyjska otrzymała w 2001 r. Jest to torpeda TEST-71ME-NK. 

Obecnie rosyjskie bojowe torpedy elektryczne posiadają baterie srebrowo-cynkowe 

jednorazowego uŜytku, ćwiczebne teŜ srebrowo-cynkowe (wielokrotnego uŜytku) z 

moŜliwością wykonania kilku strzałów. W latach 70., 80. i 90. zakład  „Dwigatiel”,  oprócz 

produkcji seryjnej torped był zaangaŜowany w3: 

1) produkcję zunifikowanej aparatury SN „Sapfir”, która zastąpiła wcześniejsze torpedy: 

SET-65-SZ, TEST-71M, PŁAT-2, SET-40, SET-72; 

2) modernizację torpedy SET-65; 

3) produkcję torpedy z elektrycznym wprowadzaniem początkowych nastawień SET-65A 

dla atomowych OP; 

4) produkcję:  

• urządzenia zakłóceń hydroakustycznych MG-74; 

• minowo-rakietowych i minowo-torpedowych kompleksów przeciw okrętom 

podwodnym MRPK-1, MTPK-1, MTPK-2; 

• lotniczej, dennej miny przeciwdesantowej APDM; 

• samobieŜnego urządzenia transportu podwodnego dla dwóch  płetwonurków 

„Syrena-UM(UME)”; 

• indywidualnych urządzeń transportu podwodnego płetwonurków „Neptun”, 

„Proton-U” i „Som-1”. 

Jednocześnie w latach 2000-2001 prowadził prace mające na celu przedłuŜenie okresu 

słuŜby torped SET-65 i TEST-71M. W ich rezultacie flota rosyjska ma zapewnioną gotowość 

w tym typie torped do 2010 r4. Obecnie główną dziedziną  działalności przedsiębiorstwa jest:  

1)  produkcja: 

• torped telesterowanych (z napędem elektrycznym i cieplnym); 

• min dennych, torpedo-min i kompleksów minowych; 

• urządzeń zakłóceń hydroakustycznych  dla OOP; 

• środków transportu podwodnego dla płetwonurków bojowych; 

2) modernizacja uzbrojenia broni podwodnej; 

3) dostawa wyposaŜenia  eksploatacyjnego,  obsługa techniczna i szkolenie personelu.  

                                                                                                                                          
2 TamŜe, s. 30. 
3 TamŜe, s. 31. 
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Samonaprowadzająca, elektryczna torpeda ZOP SET-65KE5 (rys.1) przeznaczona jest do 

niszczenia okrętów podwodnych. MoŜe być strzelana z okrętów podwodnych i okrętów 

nawodnych. 

 

 

Główne części składowe torpedy bojowej to aparatura SN, zapalnik niekontaktowy, 

zapalniki kontaktowe, przedział bojowy, jednorazowa bateria srebrowo-cynkowa, przyrządy 

kierowania, silnik elektryczny.  Posiada wariant  ćwiczebny, w skład którego wchodzi: 

aparatura SN, zapalnik niekontaktowy, przyrządy rejestracji przebiegu, bezbalastowy przedział 

ćwiczebny, bateria srebrowo-cynkowa wielokrotnego uŜytku, przyrządy kierowania, silnik 

elektryczny. Hydroakustyczna aktywna aparatura SN i system kierowania ruchem torpedy 

według kursu, głębokości i przechyłów zapewniają dwupłaszczyznowe manewrowanie 

torpedy i wyjście jej w strefę zapracowania akustycznego zapalnika lub uderzenie w cel. 

Zastosowanie napędu elektrycznego zapewnia bezśladowość ruchu, stałość prędkości i zasięgu  

niezaleŜnie od głębokości. Przechowywana jest i transportowana w hermetycznych 

kontenerach wypełnionych azotem. 

Telesterowana, samonaprowadzająca, elektryczna  torpeda  ZOP TEST-71MKE6 (rys.2) 

przeznaczona jest do niszczenia okrętów podwodnych. Strzelana jest z okrętów podwodnych. 

Zasadnicze części torpedy bojowej: aparatura SN, zapalniki niekontaktowy i kontaktowy, 

przedział bojowy, jednorazowa bateria srebrowo-cynkowa, blok elektroniczny,  torpedowa 

szpula telesterowania, silnik elektryczny, holowana szpula telesterowania. Posiada równieŜ 

wariant ćwiczebny. 

                                                                                                                                          
4 TamŜe, s. 31. 
5 Russia’s Naval Ships Armament and Equipment,  Moskwa 2003, s. 145-146. 
6 TamŜe, s. 147-148. 
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Budowa torpedy ćwiczebnej: aparatura SN, zapalnik niekontaktowy, przyrządy 

rejestracji  

przebiegu, bezbalastowy przedział ćwiczebny, bateria srebrowo-cynkowa wielokrotnego 

uŜytku, przyrządy kierowania, blok elektroniczny, torpedowa szpula telesterowania, silnik 

elektryczny, holowana szpula telesterowania. Systemy telesterowania, samonaprowadzania i 

kierowania ruchem torpedy według kursu, głębokości i przechyłów zapewniają 

dwupłaszczyznowe manewrowanie torpedy i wyjście jej w strefę zapracowania akustycznego 

zapalnika lub uderzenie w cel, przy których detonacja materiału wybuchowego następuje za 

pomocą dwóch zapalników.  

Napęd elektryczny zapewnia bezśladowość ruchu, stałość prędkości i zasięgu  

niezaleŜnie od głębokości. Torpeda posiada dwa warianty ruchu. Przechowywana jest i 

transportowana w hermetycznych kontenerach wypełnionych azotem. 
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Telesterowana, uniwersalna, samonaprowadzająca, elektryczna  torpeda  TEST-71ME-

NK7 (rys. 3) przeznaczona jest do niszczenia okrętów podwodnych i nawodnych. Strzelana 

jest z okrętów podwodnych i okrętów nawodnych (bez systemu telesterowania). 

 

 

Budowa torpedy bojowej: aparatura SN, niekontaktowe (akustyczny, 

elektromagnetyczny) i kontaktowe zapalniki, przedział bojowy, jednorazowa bateria 

srebrowo-cynkowa, przyrządy kierowania, blok elektroniczny,  torpedowa szpula 

telesterowania, silnik elektryczny, holowana szpula telesterowania. 

Budowa torpedy ćwiczebnej: aparatura SN, niekontaktowe (akustyczny, 

elektromagnetyczny) i kontaktowe zapalniki, przyrządy rejestracji przebiegu, bezbalastowy 

przedział ćwiczebny, bateria srebrowo-cynkowa wielokrotnego uŜytku, przyrządy kierowania, 

blok elektroniczny, torpedowa szpula telesterowania, silnik elektryczny, holowana szpula 

telesterowania. 

Opracowana jest na bazie torpedy TEST-71ME. WyposaŜona w uniwersalną aparaturę 

SN na okręt podwodny i okręt nawodny, zapalniki akustyczny i elektromagnetyczny, system 

kierowania ruchem torpedy według kursu, głębokości i przechyłów. Jednocześnie zostały 

polepszone jej charakterystyki eksploatacyjne, skracające czas przygotowania torpedy w 

bazach i na  OOP, a takŜe moŜliwości ogniowe. 

Nowe torpedy TEST-71MK-NK pozwalają utrzymać moŜliwości bojowe OOP przy 

mniejszym ich zapasie  i mniejszych kosztach eksploatacji. Przechowywana jest i 

transportowana w hermetycznych kontenerach wypełnionych azotem. 

Od 1967 r. waŜną dziedziną działalności przedsiębiorstwa jest takŜe eksport uzbrojenia 

w zakresie torped: SET-53E, SET-53ME, TEST-71ME, SET-65E, TEST-71MKE, SET-65KE, 

                                            
7 TamŜe, s. 149. 
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TEST-71ME-NK8. Obejmuje on takŜe, oprócz uzbrojenia,  wyposaŜenie eksploatacyjne i 

remontowe wraz z dokumentacją, części zamienne, organizowanie bazy remontowej oraz 

szkolenie specjalistów.  

 

Przedsiębiorstwo „Gidropribor” 

 

Jest  instytutem opracowującym, oprócz uzbrojenia broni podwodnej, takŜe podwodno-

techniczne środki specjalnego przeznaczenia. W zakresie jego produkcji jest: 

• uzbrojenie torpedowe i minowe róŜnego przeznaczenia; 

•  uzbrojenie trałowe, w tym środki wykrycia i niszczenia min morskich; 

• techniczne środki obserwacji sytuacji podwodnej oraz urządzenia  hydroakustycznego 

przeciwdziałania uzbrojeniu broni podwodnej i stacjom hydroakustycznym okrętów 

podwodnych. 

Jednym ze stałych jego kontrahentów jest lotnictwo marynarki wojennej. Na jego 

uzbrojenie były przekazywane następujące torpedy lotnicze9: 

• TAN-12 – dla samolotu R5-T; 

• TAW-15 – dla samolotów MTB-1, MTB-3 i MR-6(ANT-7); 

• 45-36AN i 45-36AWA10 – dla samolotów DB-3T(PT) i Ił-4(DB-3F); 

• RT-45-2; 

• RAT-52 – dla samolotów Tu-4, Tu-14, Ił-28, Tu-16, Tu-22 i Be-6; 

• 45-54WT, 45-56NT – dla samolotu Be-6; 

• AT-1, AT-2, WTT-1 – dla samolotów Ił-38, Tu-142, śmigłowców Mi-14M(Pł) i Ka-

25Pł; 

• UMGT-1, UMGT-1M i UMGT-1ME – dla samolotów Ił-38, Tu-142, Tu-142MZ, 

śmigłowców Ka-27, Ka-28. 

 

RT-45-2 była pierwszą rosyjską torpedą napędzaną silnikiem rakietowym, który 

pracował na paliwie ciekłym (kwas azotowy i nafta). Prace nad nią rozpoczęły się pod koniec 

1945 r., natomiast w latach 1948-1951 prowadzono badania  dotyczące spełnienia wymagań 

taktyczno-technicznych. JednakŜe ze względu na występujące trudności techniczne i 

niedostateczne warunki bezpieczeństwa podczas eksploatacji silnika oraz niewielki zasięg, 

prace nad nią przerwano. Na jej podstawie opracowano i przyjęto na uzbrojenie  w 1953 r. 

                                            
8 „Wojennyj Parad”  3(57), s. 31. 
9 „Wojennyj Parad” 1(61) 2004, s. 76. 
10 W rosyjskiej literaturze występują takŜe oznaczenia typów: 45-36AW, 45-36MAN, 45-36MAW. 
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torpedę RAT-52 (rys. 4), z napędem na paliwo stałe. Torpeda RAT-52 przeznaczona była do 

niszczenia okrętów nawodnych i transportowców z zanurzeniem 2-8 m, z wysokości lotu 

samolotu torpedowego 1500-10 000 m. Jej podstawowe dane: 

• długość 3897 mm; 

• kaliber 450 mm, z uwzględnieniem specjalnego rufowego usterzenia 750 mm; 

• cięŜar 627 kg,  masa ładunku wybuchowego 243 kg; 

• początkowa prędkość w powietrzu 160-180 m/s; 

• maksymalna prędkość podwodna 68-70 węzłów; 

• zasięg podwodny 550-600 m; 

• minimalna głębokość morza 20 m; 

• moŜliwość uŜycia przy temperaturze do – 400C; 

• prędkość lotu nosiciela podczas zrzutu do 700 km/h. 

 

„Rosoboroneksport” oferuje następujące typy torped produkowanych przez  

przedsiębiorstwo „Gidropribor” (tabela 1): 

• kalibru 324 mm: TT-1 i TT-4; 

• kalibru 533 mm: TE-2 i TT-3; 

• kalibru 650 mm: TT-5 mod.1(naprowadzająca się na ślad torowy okrętu). 

Wśród nich tylko TE-2 ma napęd elektryczny, natomiast pozostałe cieplny. Zastosowanie 

napędu z silnikiem cieplnym umoŜliwia 2-3 krotne zwiększenie zasięgu w porównaniu z 

elektrycznym napędem. Najnowszą jest  lotnicza, cieplna samonaprowadzająca TT-4 (wariant 

eksportowy torpedy, równolegle opracowanej dla MW Rosji-UMGT), porównywalna z 

francusko-włoską MU-90 i amerykańską Mk-50.  
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Tabela 1 
Podstawowe dane taktyczno-techniczne rosyjskich torped przedstawionych w ofercie eksportowej 

 

WYSZCZEG
ÓLNIENIE 

TE-2 TT-1 TT-3 TT-4 TT5-
mod.1 

SET-65KE TEST-
71MKE 

TEST-71ME-
NK 

  UGST9 

Nosiciele OP,ON OP,ON OP,ON samoloty 
śmigłowce 

 

OP 
kompleks

y 
brzegow

e 

OP,ON OP OP.ON   OP,ON 

Przeznacze
nie 

przeciw 
OP,ON 

przeciw 
OP,ON 

przeciw 
OP,ON 

przeciw 
OP 

przeciw 
ON, 

obiektom 
nawodny

m 

przeciw 
OP 

przeciw 
OP 

przeciw 
OP,ON 

  przeciw 
  OP,ON 

Kaliber, 
mm 

533 324 
 

533 324 650 533 533 533   533 

Dł. mm: 
ze szpulą 
telesterow
ania, max 
bez szpuli 
telesterow
ania,max 

 
8200 
7945 

 
3230(3300)1 

 
(7500;630)3 

 
3230(33001 

 
11300 

 
7728 

 
7863 

 
7930 

 
7200(6050) 

CięŜar, kg: 
ze szpulą 
telesterow
ania,max 
bez szpuli 
telesterow
ania,max 

 
2400 
2350 

 
380 

 
(2000;1800

)3 

 
380 

 
4750 

 
1703;13424 

 
1804;1444

4 

 
1820,14454 

  
2100(1800) 

CięŜar m. 
w. 

(ekwiwale
nt TNT), kg: 

 
400 

 
100 

 
425 

 
100 

 
765 

 
205 

 
205 

 
205 

 
  niemniej 
niŜ 300 

Prędkość 
biegu, 
węzły 

. . . . . 40 (24,40)6 (26,40)6   (35,50)6 

Głębokość
, m : 
biegu 

strzelania z 
OP 

 
. 
. 

 
. 
. 

 
. 
. 

 
. 
- 

 
. 
. 

 
. 
. 

 
. 
. 

 
. 
. 

 
  do 500 
  do 400 

Zasięg 
biegu, m 

. . . . . do 16 000 do 20 000 do 20 000   Do 50 
000(40 
000) 

Promień 
reagowani
a USN, m 

. . . . . do 1500 do 1500 15008   do 2000-
250010 

Promień 
reagowani
a ZN, m: 

OP 
ON 

 
. 
. 

 
. 
. 

 
. 
. 

 
. 
- 

 
- 
. 

 
. 
- 

 
. 
- 

 
. 
. 

 
  2 
  6-8 

Czas 
przygotow
ania do 
podania 
na okręt, h 

. . . . .  
65 

 
77 

.   . 

Docelowy 
okres 
słuŜby, 
w latach 

10 202 10,202 202 10,202 . . .   . 

Okres 
przechowy
wania na 
nosicielu, 
w latach 

do1,5 do 1 do 1 do 1 3 1,5 1,5 1,5   . 
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Źródło:Russia’s Naval Ships Armament and Eguipment, Moskwa 2003  
 

1z systemem hamowania i stabilizacji  
Russia’s Naval Ships Armament and Equipment, Moskwa 2003r. 
2z przeprowadzeniem remontu średniego 
3dwie wersje 
4torpedy ćwiczebnej 
5przez 6-ciu ludzi 
6dwa warianty prędkości 
7przez 7-miu ludzi 
8dla OP, dla ON=180xVON(w) 
9 naprowadzająca się na ślad torowy, czas wskazania śladu torowego ON do 350s 
10dla OP, dla ON do 1200m 

 

Uniwersalna, cieplna, telesterowana, samonaprowadzająca torpeda TT-111 (rys. 5) 

przeznaczona jest do niszczenia okrętów podwodnych, okrętów nawodnych o duŜej 

wyporności oraz transportowców. Jej nosicielami są okręty podwodne i nawodne. Sposoby 

uŜycia: autonomiczny i telesterowanie z okrętów podwodnych, autonomiczny z okrętów 

nawodnych. Budowa torpedy bojowej: 

1. Przedział bojowy z materiałem wybuchowym oraz systemem kontaktowego i nie-

kontaktowego zapalników. 

2. Napęd cieplny, silnik poziomy, tłokowy, pracujący na paliwie stałym i pędnik 

strugowodny. 

3. Burtowa aparatura elektroniczna, posiadająca: 

• bezplatformowy inercyjny nawigacyjny system kierowania;  

• przeciwzakłóceniową, pracującą w akwenach głębokowodnych i 

płytkowodnych, aktywno-pasywną aparaturę SN na okręt podwodny i 

podsterowny system samonaprowadzania na okręt nawodny; 

• system telesterowania przewodowego naprowadzający torpedę na cel w 

warunkach stosowania zakłóceń.  

Modułowa zasada budowy daje moŜliwość przekształcenia jej w wariant minowy. 

Torpeda ćwiczebna w miejscu przedziału bojowego posiada przedział ćwiczebny z systemem 

awaryjno-stopowym, aparaturą rejestracji przebiegu, systemem ratowania torpedy oraz  

przyrządami wykrycia. 

                                            
11 Russia’s Naval Ships Armament and Equipment. Moskwa 2003, s.139-140. 
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Lotnicza, cieplna, samonaprowadzająca torpeda TT-412 (rys. 6)  przeznaczona jest do 

niszczenia współczesnych okrętów podwodnych dowolnych typów, zarówno w wodach 

głębokich, jak i w wodach płytkich. Jej nosicielami mogą być: 

• samoloty i śmigłowce rosyjskiej produkcji, wcześniej dostarczone na eksport, 

modernizowane i będące w budowie; 

• samoloty i śmigłowce produkcji zagranicznej, z adaptacją torpedy do systemów 

wewnętrznego i zewnętrznego podwieszenia, systemów kierowania strzelaniem; 

• okręty nawodne wyposaŜone w wyrzutnie torpedowe typu Mk-32, z adaptacją torpedy 

do wyrzutni, urządzeń załadowczych, do systemów kierowania strzelaniem. 

 

•  MoŜe być takŜe wykorzystana w charakterze części bojowej rakietotorped. Sposób 

uŜycia: autonomiczny (według zasady „wystrzel-zapomnij”). Według producenta TT-4 

wyróŜnia się13 : 

• wysoką niezawodnością, długotrwałym okresem słuŜby i niskimi kosztami 

eksploatacji; 

• istnieniem wdroŜonego zautomatyzowanego systemu kontroli; 

• wykonywaniem przez burtową aparaturę elektroniczną z aktywno-pasywną aparaturą 

SN wielopoziomowej obróbki sygnałów hydroakustycznych, z wyborem optymalnego 

typu wysyłki i obróbki sygnału w zaleŜności od wchodzącej informacji i własnej oceny 

sytuacji zakłóceń; 

• wysoką odpornością na zakłócenia w złoŜonych hydrolokacyjnych warunkach, 

równoczesne śledzenie i klasyfikację do 5 celów z ustawieniem ich po znaczeniu; 

• moŜliwością grupowego uŜycia  w warunkach aktywnego przeciwdziałania; 

                                            
12 TamŜe, s. 142. 
13 Wojennyj Parad 1(61) 2004, s. 77. 
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• konstrukcją modułową i elastycznym systemem programowania, pozwalającym 

prowadzić dalszą modernizację torpedy; 

• wysokoefektywnym przedziałem bojowym z materiałem wybuchowym, z systemem 

niekontaktowego i kontaktowego zapalników do wytworzenia skierowanego wybuchu; 

• dwureŜymowym, poziomo-tłokowym, wysokiej mocy silnikiem ze śrubami 

napędowymi, pracującym na paliwie stałym. 

Torpeda ćwiczebna zamiast przedziału bojowego posiada przedział ćwiczebny z sytemem 

awaryjno-stopowym, aparturą rejestracji przebiegu, systemem ratowania torpedy oraz 

przyrządami wykrycia. 

Uniwersalna, elektryczna, telesterowana torpeda TE-214 (rys. 7)  przeznaczona jest do 

niszczenia okrętów podwodnych róŜnych typów w całym przedziale głębokości ich działań, 

okrętów nawodnych o duŜej wyporności oraz transportowców. Nosicielami są okręty 

podwodne i nawodne. Sposoby uŜycia: autonomiczny i telesterowanie z okrętów podwodnych, 

autonomiczny z okrętów nawodnych. Zasadnicze części składowe torpedy bojowej: 

1) przedział bojowy z materiałem wybuchowym i dwoma zapalnikami: kontaktowym i 

niekontaktowym; 

2) dwureŜymowy silnik elektryczny, z aktywowaną wodą morską baterią akumulatorów 

jednorazowego uŜycia; 

3) burtowa aparatura elektroniczna, posiadająca: 

• komputer pokładowy; 

• blok przyrządów kierowania ruchem torpedy; 

• przeciwzakłóceniową, aktywno-pasywną aparaturę SN na okręt podwodny i 

podsterowny system samonaprowadzania na okręt nawodny; 

• system telesterowania przewodowego naprowadzający torpedę na cel w strefę 

działania aparatury SN w warunkach stosowania zakłóceń.  

MoŜliwa jest modyfikacja torpedy do wyrzutni torpedowych o długości 6400 mm. 

Torpeda ćwiczebna  składa się z srebrowo-cynkowej baterii wielokrotnego uŜycia, przedziału 

ćwiczebnego z sytemem awaryjno-stopowym, apartury rejestracji przebiegu, systemu 

ratowania torpedy oraz przyrządów wykrycia. 

Uniwersalna, cieplna, samonaprowadzająca torpeda TT-315 (rys. 8) przeznaczona jest 

do niszczenia okrętów podwodnych róŜnych typów w całym przedziale głębokości ich działań, 

okrętów nawodnych o duŜej wyporności oraz transportowców Nosicielami są okręty 

podwodne i nawodne: 

                                            
14 Russia’s Naval Ships Armament and Equipment. Moskwa 2003, s.138. 
15 TamŜe, s. 141. 
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•   rosyjskiej produkcji, wcześniej dostarczone na eksport, modernizowane i będące w 

budowie (TT-3 pozwala zamienić torpedy SET-53M, SET-65E, SET-65KE, 53-

65KE); 

• zagranicznej budowy, z adaptacją torped do wyrzutni torpedowych, urządzeń 

załadowczych, systemów kierowania strzelaniem. 

Sposób uŜycia: autonomiczny (według zasady „wystrzel-zapomnij”). Budowa torpedy 

bojowej: 

• przedział bojowy z materiałem wybuchowym oraz systemem kontaktowego i 

niekontaktowego zapalników; 

• napęd cieplny na paliwo stałe, silnik turbinowy i pędnik strugowodny; 

• burtowa aparatura elektroniczna, analogowo-cyfrowa z centralnym procesorem, 

bezplatformowy inercyjny nawigacyjny system kierowania, przeciwzakłóceniowa, 

pracująca w akwenach głębokowodnych i płytkowodnych aktywno-pasywna 

aparatura SN na okręt podwodny i podsterowny system samonaprowadzania na 

okręt nawodny. 

Torpeda ćwiczebna (w miejscu przedziału bojowego) posiada przedział ćwiczebny z: 

systemem awaryjno-stopowym, aparaturą rejestracji przebiegu, systemem ratowania torpedy i 

przyrządami wykrycia. 

 

DuŜego kalibru, samonaprowadzająca torpeda TT-5 mod. 116 (rys. 9)  przeznaczona 

jest do niszczenia okrętów nawodnych oraz budowli i obiektów nawodnych (stacjonarnych 

obiektów brzegowych, połoŜonych na linii wody). Nosiciele – okręty podwodne i brzegowe 

kompleksy obrony wybrzeŜa, wyposaŜone w wyrzutnie torpedowe kalibru 650 mm. Budowa 

torpedy bojowej: 

• przedział bojowy z materiałem wybuchowym o podwyŜszonej mocy wraz z systemem  

kontaktowego i niekontaktowego zapalników; 

• przeciwokrętowa, przeciwzakłóceniowa aparatura SN, zapewniająca trwałe naprowadzenie 

torpedy na ślad torowy okrętu-celu z minimalną stratą prędkości doganiania; 

                                            
16 TamŜę, s. 144. 
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• bezplatformowy inercyjny nawigacyjny system kierowania z komputerem pokładowym; 

• dwureŜymowy napęd z pędnikiem strugowodnym, zapewniający wysokie prędkości biegu 

torpedy, uŜycie na duŜych głębokościach morza; 

• ampułowy zbiornik paliwa stałego. 

 

 Modułowa zasada budowy daje moŜliwość przekształcenia jej w wariant minowy. 

„Gidropribor” jest takŜe producentem okrętowych rakietotorped, m.in. kompleksu ZOP 

Miedwiedka, z częścią bojową torpedą MPT-1U, cięŜar pocisku wynosi 800 kg, długość 5,5 

m, zasięg 1,5-20 km, napęd stanowi silnik rakietowy na paliwo stałe, ze zmiennym reŜymem 

pracy.  

Oprócz tego dla lotnictwa marynarki wojennej „GIDROPRIBOR” opracowuje  miny. 

Jest głównym rosyjskim instytutem w temacie opracowywania uzbrojenia minowego. O 

przywiązywaniu duŜej wagi do uŜycia uzbrojenia minowego  w działaniach morskich 

świadczy fakt posiadania przez marynarkę wojenną  ZSRR lotnictwa minowo-torpedowego, 

które na początku miało na uzbrojeniu miny  kotwiczne: MAW-1 i MAW-2. W późniejszym 

okresie zostały one zastąpione przez miny lotnicze typu: UM, AMG-1, AMG-2, AMD-1500, 

AMD-1-1000 i wiele innych modeli, o których brak jest danych17. Instytut opracował takŜe  

pierwszą minę samobieŜną z napędem rakietowym KRM (na uzbrojenie weszła w 1957 r.). 

Przedmiotem eksportu  były zarówno miny denne jak i kotwiczne, stawiane przez okręty 

nawodne, okręty podwodne i lotnictwo. Producent wymienia: MZ, DM-1, KB, KB-KRAB, 

KPM, UDME, KMD-2-500, KMD-2-1000, AMD-500, AMD-2-500 i inne, których typów nie 

podaje18. 

 

Tabela 2 

Charakterystyki rosyjskich min 

PODSTAWOWE  DANE MDM-1 mod.1 MDM-2 mod.1 MDM-3 mod.1 

Wymiary, mm: 
Średnica 
Długość 

 
534 

2860, 60001 

 
630 

27852, 22503 

 
450 

15802, 15253 

CięŜar, kg: 
Miny 
m. w.(ekwiwalent TNT) 

 
960, 10701 

1100 

 
13702, 14253 

1030 

 
5252, 5903 

300 
Głębokość stawiania, m: 
Minimalna 
Maksymalna 

 
8 

120 

 
12 
125 

 
8 
30 

Prędkość nosiciela przy    

                                            
17 „Wojennyj Parad” 1(61)2004, s. 77. 
18 TamŜe, s. 77. 
 19 Russia’s Naval Ships Armament and Equipment. Moskwa 2003, s. 155. 
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stawianiu: 
OP, węzły 
ON, węzły 
Samolot, km/h 

4-8 
4-15 

- 

- 
4-15 

do 1000 

- 
4-15 

do 1000 

Długotrwałość słuŜby bojowej 
w miesiącach  

nie mniej niŜ 12 nie mniej niŜ 12 nie mniej niŜ 12 

Okres eksploatacji, lata  nie mniej niŜ 10 nie mniej niŜ 10 nie mniej niŜ 10 
 1 model 2, 2wariant lotniczy, 3wariant okrętowy 

 

Źródło: Russia’s Naval Ships Armament and Equipment, Moskwa 2003, s. 156. 

 

Jednocześnie w aktualnej ofercie eksportowej, oprócz  min morskich: MDM-1, MDM-

2, MDM-3 (tabela 2), MDM-4, MDM-5, MDM-6, torpedo-miny SMDM, kompleksów 

minowych PMK-1, PMK-2, urządzenia zakłóceń hydroakustycznych MG-74ME, znalazł się 

takŜe  moduł aparaturowo-przyrządowy (APM). Został  opracowany w celu rozszerzenia 

taktycznych moŜliwości rosyjskich min, będących na uzbrojeniu, jak i nowo 

opracowywanych. Zwiększa on efektywność ich uŜycia oraz zabezpieczenia  przed 

wytrałowaniem. 

Morskie, denne miny MDM-1, MDM-2, MDM-319 przeznaczone są do niszczenia okrętów 

nawodnych wszystkich typów i okrętów podwodnych. WyposaŜone są w trzykanałowy 

niekontaktowy zapalnik reagujący na akustyczne, elektromagnetyczne i hydrodynamiczne pola 

okrętu-celu, przyrządy funkcjonalne i zabezpieczające, zapewniające  realizację programów 

wyczekiwania (opóźnienia), krotności i likwidacji, a takŜe bezpieczeństwa podczas 

obsługiwania i przechowywania miny. Zasada działania miny w połączeniu z ustanowionymi 

programami wyczekiwania i krotności chroni  ją przed wytrałowaniem, zapewnia ochronę od 

naturalnych zakłóceń.  Nosiciele: 

• okręty nawodne, wyposaŜone w tory minowe i pochylnie rufowe (zrzutnie); 

• okręty podwodne z wyrzutniami torpedowymi kalibru 534 mm (tylko MDM-1 mod.1); 

• samoloty, wyposaŜone w urządzenia do stawiania min (tylko MDM-2 mod.1 i MDM-3 

mod.1).  

APM przeznaczony jest zarówno do modernizacji morskich min dennych, jak i do  

wyposaŜenia nowych modeli i składa się z20: 

• trzykanałowego, niekontaktowego zapalnika, reagującego na akustyczne, 

elektromagnetyczne i hydrodynamiczne pola okrętu-celu, z moŜliwością wyboru ilości 

i kombinacji kanałów, a takŜe typu poraŜanego celu; 
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• przyrządów funkcjonalnych i zabezpieczających. 

Jego podstawowe dane21 : 
• maksymalna głębokość miejsca stawiania – 150 m; 

• liczba stopni zabezpieczenia – 3; 

• okres słuŜby – 15 lat; 

• przeglądy – co 5 lat. 

Według producenta, przy wprowadzeniu APM  upraszcza się eksploatację min  w wyniku 

systemu automatycznej kontroli i dokumentowania rezultatów. Istnieje takŜe moŜliwość 

zastosowania go do min dennych zagranicznej konstrukcji, z odpowiednią adaptacją 

mechanicznej konstrukcji modułu22. 

Kompleks minowy przeciw okrętom podwodnym PMK-223  przeznaczony jest do 

niszczenia okrętów podwodnych. PMK-2 (tabela 3) i składa się z: cylindrycznego kadłuba, 

części bojowej (torpeda ZOP typu MPT-1M), modułu systemu startu, systemu wykrycia i 

wskazania celu, modułu przyrządów, modułu systemu ustawiania na zadanej głębokości, 

baterii akumulatorów. Hydroakustyczna aparatura kompleksu zapewnia wykrycie okrętu 

podwodnego-celu, jego klasyfikację, wskazanie celu po głębokości jego ruchu, wydanie 

komendy na start części bojowej oraz  ochronę od naturalnych i sztucznych zakłóceń. 

 

Tabela 3 
Kompleks minowy przeciw okrętom podwodnym  PMK-2  

 
NOSICIELE  

PODSTAWOWE DANE 
Lotnictwo Zagraniczne OP  Rosyjskie OP 

Wymiary, mm: 
Średnica 
długość 

 
533 
5800 

 
533 
5600 

 
450 
7900 

CięŜar, kg: 
torpedy 
m. w. torpedy 

 
1450 

130 

 
1400 

130 

 
1850 

130 
Głębokość miejsca wykorzystania, m: 
minimalna 
maksymalna 

 
100 
1000 

 
100 
1000 

 
100 
1000 

Prędkość nosiciela przy stawianiu: 
OP, węzły 
lotnictwa, km/h 

 
- 

do 1200 

 
4-81 

- 

 
4-81 

- 
Liczba stopni zabezpieczenia podczas 
eksploatacji 

3 3 3 

Długotrwałość słuŜby bojowej, w 
miesiącach 

Do 12 do 12 do 12 

1 przy stawianiu przez ON prędkość wynosi 4-15 węzłów     
 Źródło: Russia’s Naval Ships Armament and Equipment, Moskwa, s.157. 

                                                                                                                                          
20 „ Wojennyj Parad” 1(61)2004, s. 77. 
21 TamŜe. 
22 TamŜe, s. 77. 
23 Russia’s Naval Ships Armament and Equipment. Moskwa 2003, s.156-157. 
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Po uruchomieniu małokalibrowa torpeda ZOP wykonuje cyrkulacyjne poszukiwanie 

OP-celu  na zadanej głębokości. Aparatura SN naprowadza torpedę na cel i kieruje jej ruchem 

na trajektorii ataku. Wybuch  następuje w wyniku zadziałania kombinowanego zapalnika. 

 

Instytut „Mortiepłotechnika” 

 

Produkuje uniwersalną głębokowodną, samonaprowadzającą torpedę UGST, 

przeznaczoną do niszczenia OP i ON. Torpeda ta znalazła się  w katalogu oferowanego na 

eksport uzbrojenia broni podwodnej w 2003 r. 

 

Uniwersalna, głębokowodna samonaprowadzająca torpeda UGST24  

 

Strzelana jest z okrętów nawodnych i okrętów podwodnych. Posiada dwa warianty 

długości, pierwszy  7,2 m przeznaczony jest dla nosicieli posiadających wyrzutnie torpedowe 

standardu rosyjskiego, a drugi 6,1 m do wyrzutni standardu NATO. Zgodność burtowych 

systemów torpedy z systemami nosiciela dokonuje się drogą programowego nastawienia 

(ustawienia) bloku elektronicznego w procesie dostosowania do danego projektu okrętu.    

Budowa torpedy bojowej:  

• przedział bojowy z  materiałem wybuchowym; 

• moduł aparaturowy, w skład którego wchodzą: systemy SN, telesterowania, kierowania 

ruchem torpedy i inna apartura elektroniczna; 

• poziomy, tłokowy silnik, pracujący na płynnym, jednokomponentowym paliwie; 

• małoszumny pędnik strugowodny napędzany silnikiem bez przekładni.  

Aparatura SN typu aktywno-pasywnego posiada płaską, kratową odbiorczo-nadawczą 

antenę z regulowanym sektorem obserwacji. W torpedzie ćwiczebnej przedział bojowy 

zastępowany jest przedziałem ćwiczebnym. Jednocześnie w celu zapewnienia dodatniej 

pływalności  torpedy ćwiczebnej moŜna przeprowadzać niepełne tankowanie paliwa do 

zbiornika. 

 

Przedsiębiorstwo „Region” 

 

                                            
24 TamŜe, s. 150-151. 
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Państwowe Naukowo-Produkcyjne Przedsiębiorstwo „Region” opracowało m.in. 

superszybką torpedę SZKWAŁ napędzaną silnikiem rakietowym, osiągającą prędkość ponad 

200 węzłów, a takŜe lotnicze torpedy  APR-2 i APR-3 oraz  aparaturę SN i burtową aparaturę 

kierowania torpedy  UGST.  Równocześnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z obroną 

przeciwtorpedową. Jest twórcą  kompleksu obrony przeciwtorpedowej z aktywnym środkiem 

poraŜenia torped – antytorpedą „Pakiet-E/NK”, przeznaczonym do aktywnej obrony okrętów 

nawodnych od atakujących torped. 

 
Literatura: 
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Wykładowca Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku 
 

CHARAKTER PRZYSZŁEJ WOJNY NA MORZU W POLSKIEJ MORSK IEJ  

MYŚLI WOJSKOWEJ W LATACH 1945-1956 

 

 

Jednym z problemów, którym zajmowali się teoretycy wojskowi było w miarę 

precyzyjne nakreślenie wizji przyszłej wojny. W prognozach opracowywanych w latach 1945-

1956 kluczowym zagadnieniem było określenie  charakteru przyszłej wojny na morzu. 

 PrzewaŜająca część teoretyków wojskowych w pierwszych latach powojennych 

uwaŜała, Ŝe ... zagroŜenie wojenne jest jeszcze odległe, a w ewentualnej wojnie z Polską 

państwa kapitalistyczne mogą dokonać zasadniczej agresji z zachodu1. Przyjmowano więc, Ŝe 

w wypadku agresji Polska znajdzie się w pierwszej linii jako straŜ przednia. Dlatego teŜ 

głównym zadaniem stanie się ... utrzymanie jak najdłuŜej obrony na linii Odry i Nysy do czasu 

nadejścia pomocy z głębokiego terytorium Związku Radzieckiego2. DostrzeŜono równieŜ 

zagroŜenie działaniami desantów i lotnictwa z kierunku północnego. Stąd tworząca się 

Marynarka Wojenna miała się przygotowywać do zapewnienia obrony polskiego wybrzeŜa 

morskiego dla osłony północnego skrzydła i tyłów ewentualnego frontu obronnego na Odrze i 

Nysie3. Za newralgiczne miejsce w systemie obrony kraju uwaŜano więc wybrzeŜe Bałtyku, 

gdyŜ z tego kierunku przeciwnik miał najlepsze warunki bezpośredniego ataku na teren Polski, 

zarówno przez lotnictwo jak i desanty. Oceny te potwierdziły pierwsze działania prowadzone 

wówczas w tym rejonie, które miały na celu przygotowanie wojsk do odparcia ewentualnej 

niespodziewanej agresji z tego kierunku. Odtąd równieŜ wiele wysiłku włoŜono w organizację 

systemu obrony wybrzeŜa. 

 W latach 1945-1955 charakter ewentualnego zagroŜenia wojennego Polski, a w 

zasadzie politycznego, podzielono na dwa okresy. Pierwszy, przypadał na lata 1945-1948, 

kiedy to poszczególne zachodnie państwa kapitalistyczne nawoływały do konfrontacji z 

państwami demokracji ludowej. Jednak w tym okresie brak było ścisłej koordynacji ich 

                                            
1 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), akta SG WP, prot. 1305/465/57, Ogólny projekt podstawowych 
prac Sztabu Generalnego WP na okres lat 1947-1949, s. 2-3. 
2 TamŜe, s. 3.  
3 CAW, akta SG WP, sygn. IV 501.1/A.2189, Wytyczne dla rozwoju Marynarki Wojennej na okres lat 1946-1949 
z dnia 21.07.1946 r., s. 1. 
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poczynań. Natomiast w drugim, obejmującym lata 1949-1955 państwa kapitalistyczne 

tworzyły szereg bloków polityczno-militarnych, a w tym pakt północnoatlantycki. W ramach 

tych bloków nastąpiła koordynacja działań przeciwko krajom socjalistycznym. 

 Zainteresowanie teoretyków wojskowych charakterem przyszłej wojny na morzu 

nastąpiło juŜ w kilka miesięcy od utworzenia sił morskich w Polsce. Początkowo poglądy 

głoszone przez polskich teoretyków nie były oryginalne i twórcze. Ograniczano się głównie do 

popularyzowania myśli sprecyzowanych i głoszonych przez teoretyków radzieckich, ale 

równieŜ w niewielkim stopniu i zachodnich. JuŜ w 1946 r. dokonano prezentacji poglądów 

admirała Erneste J. Kinga, Naczelnego Dowódcy Floty Wojennej Stanów Zjednoczonych, 

który na podstawie doświadczeń współdziałania floty morskiej z siłami lądowymi i lotnictwem 

w II wojnie światowej, prognozował charakter przyszłej wojny na morzu. King podkreślał, Ŝe 

... współdziałanie floty z lotnictwem narzuca pewne wnioski, wypróbowane w akcji 

zakończonej zwycięstwem. Z wyjątkiem pewnych operacji kombinowanych, w których mają 

zastosowanie zasady strategii tak lądowej jak morskiej, wszelkie inne operacje morskie 

wskazują na dalszą konieczność organizacyjnego zespolenia floty z lotnictwem morskim. 

Ostatnia wojna  dzięki szerokiemu zastosowaniu lotnictwa podkreśla klasyczne pojęcie tyłu, 

tak w operacjach lądowych, jak morskich, nawet w najbardziej sprzyjających warunkach 

geograficznych4. Autor wiele uwagi poświęcił takŜe problematyce dowodzenia w przyszłych 

działaniach stwierdzając, Ŝe ... jedność dowodzenia jest koncepcją fałszywą i nie do 

zrealizowania5. 

 Z poglądami admirała Kinga nie w pełni zgadzała się większość polskich teoretyków, a 

zwłaszcza kmdr Jerzy Kłossowski i kmdr por. Stanisław Mieszkowski6, którzy uwaŜali, Ŝe 

jego opinie są jedynie słuszne, jeŜeli chodzi o wielką flotę działającą na rozległym morskim 

terenie operacyjnym. Wówczas strategia morska będzie miała przewagę w operacjach morsko-

lądowych. Jednak na wąskich i zamkniętych akwenach morskich stanowiących tylko część 

ogólnego lądowego terenu operacyjnego, flota będzie zawsze miała charakter pomocniczy 

przy sile lądowej. To teŜ, o ile w pierwszym wypadku ustalenie sztywnej jedności dowodzenia 

było błędem, o tyle w drugim wypadku jedność dowodzenia powinna znajdować się w ręku 

wojska, jako tej zasadniczej części siły zbrojnej, która osiąga ostateczne zwycięstwo. 

Natomiast w kaŜdym wypadku, gdy jednostki marynarki wojennej będą na stałe lub czasowo 

pozostawały pod operacyjnymi rozkazami wojska, to wówczas ... jest to autonomia 

wewnętrzna, jej inicjatywa operacyjna w ramach postawionego zadania operacyjnego, jej 

                                            
4 Archiwum Marynarki Wojennej (dalej AMW), akta SG MW, sygn. 2/49/8, t. 7, Współdziałanie floty morskiej z 
siłami lądowymi i lotnictwem w drugiej wojnie światowej, s. 9. 
5 TamŜe, s. 10. 
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organizacja, wyszkolenie i zaopatrzenie, powinny mieć samodzielność, poniewaŜ współpraca 

między wojskiem i flotą moŜe się odbywać tylko w sensie strategicznym, ale nigdy taktycznym, 

taktyka jest bowiem funkcją terenu7. W kolejnych wnioskach polscy teoretycy podkreślali, iŜ 

Ŝadne narzędzie walki na lądzie nie moŜe być zastosowane na okręcie, i odwrotnie. 

 Z artykułu admirała Kinga, ale takŜe z opracowań teoretyków radzieckich wypływało 

dla polskich teoretyków wojskowych znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy prognozy 

dotyczące przyszłej wojny na morzu moŜna budować na doświadczeniach płynących z 

niedawno zakończonej II wojny światowej. 

 PrzewaŜająca część teoretyków wojskowych stała na stanowisku, Ŝe doświadczenia z 

minionych wojen są niezwykle istotne  w opracowywaniu wizji przyszłych działań. PowaŜny 

wpływ na ten proces miały osiągnięcia naukowo-techniczne wywierające znaczny wpływ na 

doskonalenie i konstruowanie nowych rodzajów uzbrojenia morskiego. 

 Jednym z pierwszych teoretyków, który starał się w oparciu o powyŜsze 

uwarunkowania nakreślić przyszłe działania zbrojne na morzu, był kmdr dypl. Jerzy 

Kłossowski. W artykule zamieszczonym na łamach „Bellony” pt. Morskie siły zbrojne, autor 

wskazywał na wyniesione z II wojny światowej bogate doświadczenia w prowadzeniu 

morskich operacji desantowych, ale takŜe na rozwój broni rakietowej i znaczenie lotnictwa, 

które ...wbiło klin w jednolitą metodę wojny na morzu i w miarę swego postępu ten klin sięga 

coraz coraz bardziej8. Jego zdaniem unowocześnienie walki na morzu przebiegać będzie w 

dwóch kierunkach, a mianowicie: 

• w dziedzinie samych narzędzi walki, jak artyleria, torpedy itd.; 

• w dziedzinie budownictwa okrętów wojennych, jako nosicieli tych narzędzi9. 

 Przyszła zaś flota wojenna zdaniem Kłossowskiego miała być budowana w oparciu o 

dwie koncepcje. Pierwsza to koncepcja morska, która broni dotychczasowej floty wojennej i 

upatruje jej przyszłości w modernizacji i zespoleniu operacyjnym z lotnictwem. Natomiast 

druga określana mianem lotniczej, postuluje  zastąpienie floty morskiej  przez flotę 

powietrzną. 

 W problematyce dotyczącej obrony wybrzeŜa i baz morskich Kłossowski uwaŜał, Ŝe 

desanty morskie w przyszłej wojnie będą prawdopodobnie jeszcze częstsze niŜ w ubiegłej. 

Będzie to wynikiem dalszego przyspieszania tych operacji pod wpływem ustawicznego 

                                                                                                                                          
6 AMW, akta SG  MW, sygn. 2/49/8, t. 8, Uwagi i wnioski odnośnie współdziałania floty morskiej z siłami lądo-
wymi i lotnictwem w drugiej wojnie światowej, s. 1-6. 
7 AMW akta SG MW, sygn.,  2/49/8, t. 7, Współdziałanie floty morskiej z siłami lądowymi i lotnictwem w dru-
giej wojnie światowej, s. 10-11. 
8 J. Kłossowski, Morskie siły zbrojne, „Bellona” 1948, rok XXX, z. 12, s. 1223. 
9 TamŜe, s. 1225. 
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wzrostu środków walki, a zwiększenie moŜliwości transportowych spowoduje, Ŝe desanty 

będą miały masowy charakter. 

 Autor w swoich rozwaŜaniach wiele uwagi poświęcił takŜe lotnictwu morskiemu, które 

zaciąŜyło nad całością wojny na morzu oraz rozpiętości wojny podwodnej. Stał jednak na 

stanowisku, Ŝe dysponując bogactwem nowych środków ataku i obrony, a zwłaszcza 

lotnictwa, to wojna podwodna nie naruszy zasady, iŜ jest ona wojną pomocniczą i jako taka 

moŜe tylko pomóc w uzyskaniu zwycięstwa, ale nie moŜe go samodzielnie osiągnąć. 

 W zakończeniu swoich rozwaŜań Kłossowski powrócił do stosunkowo popularnej w 

okresie międzywojennym koncepcji małej wojny na morzu, uwaŜając, iŜ na zamkniętych 

morzach nie jest ona co prawda samodzielnym środkiem do zwycięstwa, ale ... w oparciu o 

kontynent i lądową siłę zbrojną mała wojna na morzu moŜe się stać czynnikiem ułatwiającym i 

przyspieszającym ostateczne zwycięstwo10.  Jednak wszelkie szczegóły tej wojny będą 

wynikiem konkretnych warunków danego małego i zamkniętego morza, a dalszy postęp 

doświadczeń z energią atomową moŜe uczynić w przyszłości z małej wojny na morzu jedyną 

celową metodę wojny morskiej. 

 Artykuł kmdr. dypl. Jerzego Kłossowskiego pt. Morskie siły zbrojne spowodował 

oŜywienie dyskusji dotyczącej przyszłych działań na morzu. Kolejne jego opracowanie 

poświęcone Małym środkom walki  na morzu jeszcze bardziej zainteresowało teoretyków 

wojskowych i stało się źródłem wielu polemik. W opracowaniu tym Kłossowski postulował 

zdobywanie konstrukcyjnych szczegółów dotyczących małych środków walki na morzu, gdyŜ 

pozwoli to stworzyć bazę własnych studiów nad aktualnymi zagadnieniami techniczno-

taktycznymi nowych rodzajów uzbrojenia morskiego, a takŜe umoŜliwi celową rozbudowę 

floty wojennej, jako funkcji zamkniętego morza i to w zgodzie z trwającym postępem 

technicznym11. W naszych warunkach mała flota wojenna powinna składać się z 

następujących grup jednostek: lekkich  jednostek nawodnych, okrętów podwodnych, małych 

narzędzi walki na morzu12, jednostek desantowych, minowców i trałowców oraz ewentualnie 

innych pomocniczych jednostek pływających stosownie do potrzeb. Stałym współczynnikiem 

kaŜdej operacji takiej floty miało być lotnictwo zarówno morskie, jak i lądowe. 

 Kłossowski, kreśląc wizję przyszłej wojny na morzu, uwaŜał, ... Ŝe mała wojna na 

morzu jest w obecnej chwili uwaŜana za typową  jedynie na zamkniętych morzach. Nieustający 

jednakŜe wpływ lotnictwa na flotę wojenną, wzmocniony rozwojem energii atomowej tak do 

zadań niszczenia, jak w charakterze napędu okrętowego zwłaszcza na okrętach podwodnych, 

                                            
10 TamŜe, s. 1235. 
11 CAW, akta SG WP, sygn. IV 501.1/A.1304, Opracowanie kmdr. dypl. Kłossowskiego pt. Małe środki walki na 
morzu z 13.04.1948 r., s. 1. 
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wskazuje coraz wyraźniej na to, Ŝe w niedalekiej przyszłości metoda małej wojny nie moŜe stać 

się jedyną celową metodą tej wojny nawet w warunkach oceanicznych13. Przewidywał trafnie, 

Ŝe w najbliŜszym czasie okręty podwodne przejdą na napęd atomowy, a lotniskowce stworzą 

nowy kompleks lotniczo-morski. Natomiast artyleria klasyczna zostanie w duŜej części 

zastąpiona przez artylerię rakietową, a samoloty-roboty z ładunkami bomb atomowych oraz 

inne narzędzia niszczenia będą pokrywać teatry operacyjne we wszystkich wymiarach i 

kierunkach. W obecnej chwili była to tylko wizja przyszłości, ale zdaniem Kłossowskiego 

będzie się ona stopniowo materializować. Dlatego teŜ projektowanie okrętów wojennych i 

broni morskich winno się odbywać w sposób przemyślany z uwzględnieniem realnych 

wyników postępu naukowo-technicznego. Polska, jak równieŜ inne małe państwa morskie, 

dzięki postępowi technicznemu w dziedzinie małych środków walki na morzu, będą mogły 

stopniowo zdobywać większe znaczenie wśród morskich narodów świata. 

 W swoich wnioskach końcowych Kłossowski podkreślał, Ŝe całokształt przyszłości 

naszej morskiej siły zbrojnej na Bałtyku wymagać będzie oparcia jej o własną morską 

doktrynę bałtycką. Doktryna ta powinna objąć podstawowe czynniki geopolityki, strategii, 

taktyki, techniki i ekonomii Morza Bałtyckiego na tle ogólnej sytuacji międzynarodowej, 

przystosowane do naszych warunków ustrojowych. Sformułowanie takiej doktryny 

spowoduje, iŜ w przyszłości będzie ona wymagała jedynie korekt spowodowanych zmianami 

politycznymi i postępem technicznym. W ten sposób powstanie trwały wzór pracy na odcinku 

morskim14, w którym istotne miejsce zająć miały małe środki walki na morzu. 

 Opracowanie kmdr. dypl. Jerzego Kłossowskiego pt. Małe środki walki na morzu nie 

tylko stało się przedmiotem licznych polemik toczących się w środowisku polskich teoretyków 

wojskowych, ale takŜe spowodowało zainteresowanie się tą problematyką najwyŜszych 

czynników wojskowych. Znamiennym w tej sprawie był rozkaz Ministra Obrony Narodowej 

marszałka Michała śymierskiego, polecający szefowi Sztabu Głównego MW kmdr. 

Stanisławowi Mieszkowskiemu opracowanie opinii odnośnie powyŜszego artykułu. 

Mieszkowski, podkreślając dobre usystematyzowanie i uzasadnienie problematyki morskich 

sił zbrojnych w odniesieniu do aktualnych warunków Morza Bałtyckiego, stwierdził zarazem 

... Ŝe referat w linii swej jest całkowicie zgodny z naszą oficjalną kształtującą się w zaczątkach 

myślą i doktryną morską, a jego zamieszczenie w „Bellonie” posłuŜyło bardzo korzystnie do 

                                                                                                                                          
12 Małe środki walki na morzu według Kłossowskiego to: miniaturowe okręty podwodne, szybkie kutry torpedo-
we, kutry minowe i artyleryjsko- rakietowe oraz małe ścigacze op. 
13 CAW, akta SG WP, sygn. IV.501.a/A.1304, Opracowanie kmdr. J. Kłossowskiego pt. Małe środki...dz. cyt. s. 
7. 
14 TamŜe, s. 11.  
15 CAW, akta SG WP, sygn. IV.501.1/A.1309, Pismo szefa SG MW do ministra Obrony Narodowej z 10.09.1949 
r., s. 1. 
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przekazywania podstawowych elementów tej nowo kształtującej się doktryny moŜliwie 

największemu ogółowi oficerów i w tym zasięgu spełni bardzo dobrze swą rolę15. JednakŜe ze 

względu na skromne moŜliwości organizacyjne i techniczne polskich sił morskich, wiele 

postulatów kmdr. Kłossowskiego było w ówczesnych warunkach przedwczesne, a zwłaszcza 

samodzielne zdobywanie wiadomości o elementach taktycznych najnowszego sprzętu 

morskiego, produkowanego za granicą. Dlatego teŜ, zdaniem kmdr. Mieszkowskiego, 

naleŜałoby raczej pójść po drodze intensywnego domagania się od Związku Radzieckiego 

rezultatów ich współczesnych osiągnięć. 

 W przewidywaniach dotyczących przyszłej wojny morskiej od końca lat czterdziestych 

pojawiają się tendencje przeciwstawiania się  modnym na zachodzie Europy teoriom wojny 

morskiej. Na ten proces niewątpliwy wpływ miała ówczesna sytuacja polityczno-militarna 

oraz stanowisko teoretyków radzieckich. I tak, artykuł płk.  N. Dmitriewa pt. Krach 

burŜuazyjnych teorii wojny morskiej16, stał się inspiracją dla kmdr. Józefa Urbanowicza17 do 

zajęcia stanowiska w tej kwestii na łamach „Przeglądu Morskiego”, który nawiązując do 

dokonań radzieckiej nauki wojennej, opartej na naukowej teorii marksizmu-leninizmu, zajął 

się krytyką powojennych zwolenników teorii wojny morskiej Mahana i Colomba, którzy 

uzupełnili ją lotnictwem morskim i bombą atomową, przypisując jej w dalszym ciągu 

decydujące znaczenie w historii, a koncepcję panowania na morzu  określili jako niezmienną i 

nie dającą się zastąpić we współczesnych wojnach innym czynnikiem18. Autor długotrwałość 

mahanowskiej teorii tłumaczył przede wszystkim, Ŝe w swoich pracach Mahan poświęcał 

znacznie więcej uwagi socjalno-politycznej stronie doktryny wojennej aniŜeli jej stronie 

wojenno-technicznej. Jednak jego zdaniem teoria Mahana została obalona doświadczeniami 

dwóch wojen światowych. Zatem los współczesnej wojny zaleŜny będzie nie od uderzenia 

zawczasu skoncentrowanej i przewaŜającej siły zbrojnej, dokonanego przez stronę napadającą, 

wykorzystującą czynnik zaskoczenia, lecz od czynników stałych, a zwłaszcza od 

ekonomicznej siły kraju, ustroju państwowego i moralnej siły narodu. 

 Problematyką przyszłych działań na morzu zajmowali się równieŜ polscy teoretycy 

emigracyjni. Szczególnie aktywnym na tym polu był Bohdan Wroński, były oficer PMW, 

który wiele uwagi poświęcał zagadnieniom przyszłej potęgi morskiej i nowym środków walki 

morskiej. W jednym z artykułów zamieszczonych na łamach „Naszych sygnałów”19, poruszył 

                                            
 
16 N. Dmitriew, Krach burŜuazyjnych teorii wojny morskiej, „Przegląd Morski” 1948, nr 8, s. 30-40. 
17 Kmdr Józef Urbanowicz pełnił obowiązki zastępcy dowódcy MW ds. polityczno-wychowawczych. Przed woj-
ną był marynarzem łotewskiej floty handlowej, a w latach wojny zastępcą dowódcy ds. polityczno-
wychowawczych 4DP im. J. Kilińskiego. 
18 J. Urbanowicz, Niektóre zagadnienia burŜuazyjnych teorii wojny w świetle nauki, „Przegląd Morski” 1949 nr 
1, s. 35. 
19 Pismo Stowarzyszenia Marynarki Wojennej wydawane w Wielkiej Brytanii od 1945 r. 
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problem perspektyw marynarek wojennych na morzach wąskich i zamkniętych jak Bałtyk  czy 

Morze Śródziemne. Akweny te podzielił na trzy kategorie.  Pierwsza obejmowała morza, 

których brzegi są w posiadaniu jednego państwa np. Morze Czerwone i w tym wypadku 

uwaŜał, Ŝe przez działanie sił powietrznych, lądowych i morskich moŜna uniemoŜliwi ć 

wtargnięcie jakiejkolwiek obcej sile morskiej. Druga, to morza typu Śródziemnego, gdzie 

antagoniści zajmowali część wybrzeŜa, a trzecia to morza typu Bałtyku, gdzie antagoniści 

stanowili olbrzymie potęgi lądowe. 

 W warunkach Polski, według Wrońskiego, obowiązywać będzie trzecia kategoria, w 

której moŜna przewidzieć, Ŝe działania sił nawodnych będą praktycznie niemoŜliwe, tak jak 

nie były w minionej wojnie. Jednak mimo wszystkich zastrzeŜeń, jakie moŜna wysunąć 

przeciwko okrętom, to do czasu kiedy większość transportu odbywać się będzie drogą morską, 

dopóty potęga morska odgrywać będzie pierwszorzędną rolę20. 

 Zakończenie wojny w Korei i analiza wypływających z niej doświadczeń wpłynęło w 

znacznym stopniu na proces kształtowania się poglądów doktrynalnych dotyczących wizji 

przyszłej wojny. Jednocześnie pozwoliło w pierwszym powojennym dziesięcioleciu na 

wyodrębnienie w tej dziedzinie dwóch charakterystycznych okresów. W pierwszym, 

obejmującym okres do 1953 r. przyjmowano, Ŝe przyszła wojna morska będzie taka lub prawie 

taka sama jak minowa. Natomiast w drugim, po 1953 r. zaczęto dostrzegać  zasadniczy 

charakter przyszłej wojny wskutek uŜycia w niej zupełnie nowych środków walki, a głównie 

zaś broni jądrowej21. Do tego czasu broń atomową uwaŜano jedynie za środek walki 

przereklamowany dla celów politycznych. Słusznie uwaŜano równieŜ, Ŝe przyszła wojna 

będzie rozstrzygać się nie tylko na polu walki zbrojnej, ale takŜe na polu walki ekonomicznej, 

ideologicznej, walki wywiadu i kontrwywiadu, wyścigu nauki i techniki oraz kultury i 

oświaty. 

O ile do końca lat czterdziestych polska doktryna wojenna kształtowała się w luźnym, 

ale stopniowo zwiększającym się związku z radziecką doktryną i strategią wojenną, to 

począwszy od 1950 r. działalność całego Wojska Polskiego oparto w pełni na podstawach 

radzieckiej sztuki wojennej22. 

 Oceniając ogólnie poglądy doktrynalne na przyszłą wojnę morską przyjmowane w 

latach 1945-1956 naleŜy zaznaczyć, Ŝe cechowała je na ogół znaczna doza przenikliwości i 

realizmu. Uwidaczniało się w nich trafne uogólnienie doświadczeń minionej wojny i 

ówczesnych realiów polityczno-militarnych w Europie i świecie. 

                                            
20  B. Wroński, Przyszłość potęgi morskiej, „Nasze Sygnały” 1952 nr 68, s. 4. 
21 J. Babula, Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej, Warszawa 1998; L. Grot, T. Konecki, E. 
Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska Polskiego, Warszawa 1988. 
22 Ludowe Wojsko Polskie 1945-1955, Warszawa 1986, cz. I, s. 226. 
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UPOWSZECHNIANIE TRADYZJI OR ĘśA MORSKIEGO 

 
Kmdr w st. spocz. mgr inŜ. Stanisław WIELEBSKI 
Zajmował się postępem technicznym w MW 
 
 

REJSY O.H. „BAŁTYK” NA PODBÓJ ARKTYKI 
W LATACH 1957-1959 

 
 

W latach 1957, 1958 i 1959 okręt hydrograficzny polskiej Marynarki Wojennej O.H. 

„Bałtyk” (wyporność 1200 t), wykonał sześć rejsów na Spitsbergen i z powrotem. Był 

pierwszą w naszej historii jednostką morską, która w pełni uczestniczyła w wyprawie polarnej. 

W 16 lat po wojennym rejsie w te rejony polskiego kontrtorpedowca ORP „Garland”, 

ponownie na morzach Arktyki pojawiła się polska bandera wojenna, docierając do obszarów 

podbiegunowych, tym razem w celach twórczej pracy naukowej w ramach międzynarodowej 

pokojowej współpracy. 

Celem tych rejsów było przewiezienie na Spitsbergen uczestników kolejnych polskich 

ekspedycji naukowych wraz z aparaturą, sprzętem technicznym i zaopatrzeniem 

Ŝywnościowym. W sumie okręt przewiózł na Spitsbergen i z powrotem siedemdziesięciu 

sześciu pracowników naukowych ekspedycji oraz około 150 t  bagaŜu i wyposaŜenia. 

Polacy nie byli nowicjuszami w badaniach Arktyki. Po dwudziestu czterech latach 

nieobecności w Arktyce, na międzynarodowej konferencji arktycznej w czerwcu 1956 r. w 

Sztokholmie, dzięki duŜej przychylności jej uczestników zaakceptowano udział Polski w 

dalszych jej badaniach. A najwaŜniejszą była zgoda Norweskiego Instytutu Polarnego, który 

witał Polaków jak starych znajomych. Wasze wyprawy chętnie widzimy u siebie na północy. 

MoŜecie liczyć na zgodę władz norweskich i rozpoczynać przygotowania – pisze w swoich 

wspomnieniach jej uczestnik – mgr  Tadeusz Makarewicz. 

Na kierownika wyprawy wyznaczono doc. dr Stanisława Siedleckiego. W sprawach 

organizacyjnych z istotną pomocą pospieszyło Ministerstwo Obrony Narodowej, no i 

oczywiście Marynarka Wojenna.  26 czerwca 1957 r. z portu na Oksywiu wyszedł w swój 

pierwszy rejs na Spitsbergen O.H. „Bałtyk”. Okrętem dowodził kpt. Janusz Rutkowski. 

Na pokładzie zaokrętowanych było trzydziestu siedmiu uczestników polskiej wyprawy, 

zaś w niewielkiej ładowni znalazło miejsce 25 t najpotrzebniejszego bagaŜu. W tydzień 

później wyszedł z Gdyni statek „Ustka” (1109 BRT) pod dowództwem kpt. Ŝeglugi wielkiej 

Tadeusza Klusiewicza, wioząc ponad 400 t wyposaŜenia i sprzętu. 

14 lipca 1957 r., o godzinie 0.30, przed dziobem „Bałtyku” ukazała się ściana lodowca 

Hansa górującego nad Horsundem, a trzy dni później dopłynął tam równieŜ statek „Ustka”. 
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Cel podróŜy został osiągnięty i kilkaset metrów od brzegu zarzucono kotwice. Przed 

uczestnikami wyprawy stawało najcięŜsze zadanie – wyładunek na nieuzbrojony brzeg  i 

organizacja „od podstaw” polskiej stacji w Zatoce Białych Niedźwiedzi. Pracowali wszyscy w 

rytmie – osiem godzin pracy, osiem odpoczynku. PowaŜny problem powstał przy wyładunku 

duŜych cięŜarów z „Ustki”, takich jak kilkutonowy gąsienicowy ciągnik Mazur, agregaty 

prądotwórcze, czy samochód terenowy Gaz 69. Do dyspozycji była specjalna tratwa, łódź z 

przyczepnym motorkiem oraz łodzie wiosłowe. Na statku były dźwigi, ale na brzegu tylko siła 

mięśni i pomysł. I tu nieocenioną inwencją wykazał się mechanik z O.H. „Bałtyk” por. mar. R. 

Marek.  

Wygięte w łuk wybrzeŜe obramowane było wąską płaską plaŜą. ObciąŜona tratwa 

grzęzła w piasku przy brzegu i dostać się do niej moŜna było tylko poprzez dwumetrowej 

szerokości pas wody, sięgający do kolan.  Ale tak moŜna było wynosić tylko mniejsze cięŜary 

i to przy spokojnym morzu, co na 77 stopniu szerokości północnej jest absolutną rzadkością. 

Koniecznie trzeba zbudować molo – zawyrokował  por. mar. R. Marek. Przeprowadził 

lustrację terenu i znalazł wprost nieocenione do tego „skarby”.  

 WybrzeŜa Svalbardu są puste, z rzadka tylko zaglądają tu traperzy w poszukiwaniu 

zwierzyny lub rybacy po słodką wodę. Nikt nie podnosi wyrzucanych przez fale morskie 

„skarbów”. Nasz mechanik odkrył na zachodnim wybrzeŜu pięknie okorowane, równo 

przycięte świerki z lasów syberyjskich, spławianych tam rzekami od dziesiątków lat.  

Molo, jak go nazwano „półpływające”, zostało przez marynarzy zbudowane. Jeden 

jego koniec zakotwiczono na brzegu poza linią wody, pozwalając drugiemu poddawać się 

swobodnie przypływowi i odpływowi. Przy okazji znaleziono równieŜ dwa nowiutkie 

kompletne amerykańskie koła samochodowe, które pasowały jak ulał do „gazika”.  

Wyładunek przebiegał bardzo sprawnie i do tego sprzyjało im szczęście – była, jak na 

zamówienie, dobra pogoda. „Bałtyk” rozładowano w ciągu jednego dnia, zaś „Ustkę” w 

osiemdziesiąt godzin. Tysiąc pięćset skrzyń o wadze od 50 do 700 kg, ponad 300 beczek z 

paliwem, samochód, ciągnik, przyczepa cięŜarowa – wszystko to przebyło drogę około półtora 

kilometra na tratwach i łodziach do prowizorycznego mola, bez najmniejszego wypadku i 

strat.  

Po rozładunku  obie jednostki, Ŝegnane bardzo serdecznie przez polarników,  wzięły 

kurs powrotny do kraju. O.H. „Bałtyk powracał na Spitsbergen jeszcze pięciokrotnie, 

przebywając łącznie ponad 30 tys. mil morskich i to bardzo często w trudnych warunkach 

północnych sztormów. 

W drugim rejsie na Spitsbergen, we wrześniu, przy brzegach Norwegii, niedaleko 

Tromso, „Bałtyk” miał powaŜną awarię kotła – pękła jedna z płomieniówek. Dryfował dwie 
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doby, gdy w tym czasie mechanik dokonywał osobiście prowizorycznej naprawy. Awarie 

zdarzają się i obowiązkiem mechanika jest zrobić wszystko, aby zapewnić, choćby minimalny 

ale konieczny ruch okrętu. Tak teŜ się stało, ale to była prowizorka i kocioł wymagał 

ingerencji specjalistycznego warsztatu.  

Dowódca podjął decyzję wejścia do Tromso, a tam akurat flota NATO ma ćwiczenia. 

Zamówiony pilot portowy nie daje Ŝadnej odpowiedzi, oczekiwanie się przedłuŜa, a to 

przecieŜ fiord i do tego widziany po raz pierwszy. Decyzja – wchodzimy sami, okręt powoli 

podchodzi do nadbrzeŜa, gdy nagle jak z pod wody zjawił się wystraszony pilot. Kapitanat 

portu nie wiedział nic o Ŝadnym polskim okręcie, sztab floty NATO tym bardziej. Były 

obawy, Ŝe mogli w ogóle nie wpuścić okrętu do portu, a w najlepszym wypadku nie zezwolić 

załodze i pasaŜerom wyjścia na ląd. 

Ale wszystko skończyło się dobrze. Remont kotła trwał ponad tydzień, a załoga  i 

pasaŜerowie dzięki przychylności władz norweskich mogli swobodnie poruszać się po 

mieście, podziwiając niecodzienne widoki. Ciekawostką była samotna taksówka - polska 

„Warszawa”. Odbyło się teŜ chyba pierwsze nieoficjalne spotkanie z siłami NATO. 

 PrzewaŜnie dosyć duŜo czasu spędzano w kawiarni, gdzie pewnego dnia przysiadł się 

do polskich oficerów amerykański marynarz – Polak z pochodzenia. Rozmowa w języku 

ojczystym, pięciozłotowy banknot z autografami na pamiątkę, paczka Giewontów 

(papierosów) jako prezent dla jego rodziców i nagle rzecz nieoczekiwana. Do kawiarni, w 

której było równieŜ wielu Amerykanów, wpada  Ŝandarm z patrolu, wyposaŜony w wielką 

drewnianą pałkę i bezceremonialnie wyprowadza naszego rozmówcę. Po paru minutach zjawił 

się oficer amerykański, dowódca patrolu, przepraszając polskich oficerów za niepotrzebny 

zgrzyt. A był to rok 1957, ... i kto tu kogo wtedy się bał?.  

Po zakończeniu postawionego przed okrętem O.H. „Bałtyk” zadania, tak 

podziękowano, jeszcze ze Spitsbergenu, telegraficznie dnia 24.08.1959 r. godz. 10.18 
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DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIA 

 

Po raz szósty okręt hydrograficzny „Bałtyk” przybył na Spitsbergen współdziałając   z 

Polską Naukową Wyprawą Arktyczną. Jako kierownik tej wyprawy przesyłam wyrazy szczerej 

wdzięczności za udzielaną juŜ od trzech lat tak wartościową pomoc. Składam serdeczne 

gratulacje z racji sprawności i dzielności OH „Bałtyk”. Jego załoga i dowódca Kapitan 

Janusz Rutkowski wykazali zarówno swe wysokie kwalifikacje, jak teŜ prawdziwe wartości 

koleŜeństwa w wykonywaniu trudnego zadania. UwaŜam za swój miły obowiązek wyrazić 

wdzięczność zarówno Dowódcy Marynarki, jak teŜ Szefostwu Hydrografii za ich wkład pracy i 

Ŝyczliwości dla kierowanej przeze mnie ekspedycji. 

 

              Z wyrazami najgłębszego powaŜania  
                                                                                            Stanisław Siedlecki 

 

Było to dla załogi najmilszą  nagrodą za trzy lata trudnej i odpowiedzialnej 

marynarskiej pracy. O.H. „Bałtyk przystąpił do swej normalnej słuŜby w Marynarce 

Wojennej. 

Dowódca okrętu, jak i jego mechanik, pełnili dalej słuŜbę w marynarce, by po kilku 

latach przejść do rezerwy i rozpocząć pracę na morzu we flocie handlowej. Urok Ŝeglowania 

po morzach i oceanach świata, jaki poznali w tamtych rejsach był tak silny, Ŝe juŜ do końca 

był dla nich najwaŜniejszy.  Będąc bardzo dobrymi specjalistami, szybko awansowali we 

flocie handlowej na najwyŜsze stanowiska: kol. Janusz Rutkowski został kapitanem Ŝeglugi 

wielkiej, a kol. Roman Marek starszym mechanikiem, zwanym juŜ wcześniej przez 

„polarników” – „Erste Mechanik der Welt”. 

Byliśmy kolegami na jednym roczniku Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w 

latach 1949-1953, a z kolegą R. Markiem w tej samej klasie technicznej. Po pięćdziesięciu 

latach od promocji, jak w starym filmie powracają wspomnienia tamtych młodzieńczych i 

naprawdę trudnych lat. Kolega R. Marek zakończył juŜ swój Ŝyciowy rejs, spoczywając na 

ostatniej marynarskiej wachcie, pozostając w mojej pamięci, a takŜe w opisach „polarników” 

jako wesoły i koleŜeński kompan, zarówno w pracy jak i przy stole.  

Będąc niedawno w Warszawie spotkałem przypadkowo kolegę Janusza Rutkowskiego. 

Nie widzieliśmy się ponad trzydzieści pięć lat. Wspomnienia jak rzeka, a najwięcej właśnie o 

tych z młodości. Miałem akurat przy sobie szkic artykułu o naszym pobycie w OSMW i 

rocznicy promocji na oficerów marynarki, który go zainteresował i jednocześnie stał się 

powodem powstania obecnego artykułu. 
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 W parę dni później otrzymałem od niego przesyłkę – „garść wspomnień” dotyczących 

rejsów O.H. „Bałtyk” na  Spitsbergen, z upowaŜnieniem ich opracowania i opublikowania. 

Starałem się zrobić to jak najlepiej, podkreślając równieŜ udział  mechanika okrętu – kolegi  

Romana Marka. 
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RECENZJE I OMÓWIENIA 
 

Kmdr por. rez. mgr Walter PATER 
Pracownik Muzeum MW 
 

 

„NASZE SYGNAŁY” – NUMER OSTATNI 

 

W połowie sierpnia br. dotarł do nas z Londynu ostatni numer „Naszych Sygnałów” 

(2005 nr 189), kończący działalność tego czasopisma wydawanego od 1945 r. przez 

organizację kombatantów Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii. Najpierw 

wydawał je zarząd Samopomocy Marynarki Wojennej, przemianowanej następnie na 

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, a ostatnio, po przekształceniu się stowarzyszenia w 

fundusz społeczny – powiernicy Funduszu Społecznego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. 

JuŜ po zakończeniu działań wojennych w Europie, w przewidywaniu całkowitej 

likwidacji Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii, powstała koncepcja utworzenia 

organizacji koleŜeńsko-społecznej, której głównym celem byłaby współpraca z odpowiednimi 

władzami w zakresie rozmieszczenia i przeszkolenia zawodowego personelu Marynarki 

Wojennej, a po ukończonej demobilizacji – samopomoc ogólnokoleŜeńska organizowana 

wśród wszystkich byłych członków tego personelu. Najpierw w sierpniu i wrześniu 1945 r. 

powstał Tymczasowy Komitet Wykonawczy Samopomocy Marynarki Wojennej, którego 

przewodniczącym został kmdr Eugeniusz Pławski, a sekretarzem  por. mar. Jacek 

Rewkiewicz1. W największych jednostkach marynarki komitet zaczął organizować koła 

lokalne SMW i przygotowywać statut stowarzyszenia oraz juŜ od 13 listopada 1945 r. 

wydawać pierwsze numery „Komunikatów” w formie powielanych maszynopisów. DuŜo 

później, w 1961 r. Samopomoc Marynarki Wojennej została przemianowana na 

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, które istniało do 1992 r., a po rozwiązaniu się zostało 

przekształcone w Fundusz Społeczny Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.  

                                            
1 Dzieje Stowarzyszenia Marynarki Wojennej są treścią ksiąŜki Tadeusza Kondrackiego pt. Stowarzyszenie Ma-

rynarki Wojennej 1945-1992, (Gdynia 2003). Por. Walter Pater, Historia Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
1945-1992, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2004 nr 1, s. 190-196 oraz Zbigniew Wojciechowski, Marynar-
skie stowarzyszenia na obczyźnie (1945-1992), „Biuletyn Historyczny”, 1993 nr 13, s. 7-21. 
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Czasopismo „Nasze Sygnały” było bezpośrednią kontynuacją „Komunikatów” 

wydawanych w latach 1945-1948, przemianowanych wkrótce na „Komunikaty Informacyjne” 

wydawane w latach 1948-1949, które pisane były na maszynie i we własnym zakresie 

odbijane na powielaczu. Podobny wygląd miał takŜe pierwszy numer „Naszych Sygnałów”, 

który ukazał się 1 sierpnia 1949 r.2 Dopiero od 1952 r., początkowo miesięcznik, a następnie 

kwartalnik, drukowany był w drukarni w nakładzie, który doszedł do 600 egzemplarzy. 

Pierwszym redaktorem czasopisma był kmdr Bohdan Wroński. 

„Nasze Sygnały”, które stały się organem Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Marynarki Wojennej, powstały wskutek rozwoju treści i formy wydawanych wcześniej 

powielanych komunikatów, przypominających rozkazy okrętowe. Początkowo zasadniczym 

zadaniem pisma była pomoc w realizacji statutowych celów stowarzyszenia i utrzymywanie 

więzi koleŜeńskich z osobami, które do 1947 r. wchodziły w skład stanu osobowego 

Marynarki Wojennej oraz przekazywanie członkom stowarzyszenia interesujących ich 

wiadomości. Wkrótce jednak informacyjny charakter pisma nie miał juŜ takiego znaczenia i 

pod naciskiem czytelników zaczęły ukazywać się w nim równieŜ inne tematy. Były to 

materiały i relacje z działalności Marynarki Wojennej w II wojnie światowej oraz osobiste 

spostrzeŜenia, przemyślenia i przeŜycia z udziału w wojnie, pobytu w obozach jenieckich oraz 

wspomnienia z okresu przedwojennego i powojennego. Autorzy i jednocześnie czytelnicy 

dzielili się swymi doświadczeniami, śledzili losy swych przyjaciół i porównywali je ze 

swoimi. 

JuŜ od 1992 r. moŜna było spodziewać się zakończenia działalności wydawniczej 

Funduszu Społecznego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.  

Ostatnim redaktorem „Naszych Sygnałów”, które nagle zaczęły ukazywać się 

nieregularnie, po niespotykanych dotąd długich przerwach między kolejnymi numerami, był 

zmarły 15 kwietnia br. kmdr ppor. Mariusz Ołdakowski. Po wydanym w 2001 r. numerze 188, 

bez większej nadziei długo oczekiwaliśmy na numer następny. I wreszcie ukazał się z 

wymownym nadrukiem: numer poŜegnalny – ostatni. Z ramienia powierników, po Mariuszu 

Ołdakowskim opiekę nad pracami redaktorskimi funduszu sprawował Kazimierz Zieliński, a 

materiały do druku przygotowała Katarzyna Czerwonka, której niewątpliwie zawdzięczamy 

ukazanie się tego numeru. 

                                            
2 Walter Pater, Pismo stowarzyszenia kombatantów Marynarki Wojennej (1945-1992), „Biuletyn Historyczny”, 

1993 nr 13, s. 22-28. 
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Ostatni numer „Naszych Sygnałów”, liczący 48 stron, otwiera Wstęp napisany przez 

Katarzynę Czerwonkę. Znajdujemy w nim zasadnicze cele i zadania tego numeru, opis 

sytuacji, jaka wytworzyła się po śmierci Mariusza Ołdakowskiego oraz problemów 

związanych z przygotowaniem materiałów do druku i podziękowania redaktorki i autorki dla 

wielu osób za udzieloną jej pomoc oraz udostępnienie materiałów i fotografii.  

Kolejnym materiałem jest Słowo na zakończenie, napisane przez ostatniego prezesa 

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej kmdr. por. w st. spocz. Konstantego Okołów - 

Zubkowskiego, jednego z powierników funduszu. Przypomniał w nim ubiegłoroczny 

komunikat informujący, Ŝe 12 listopada 2003 r., na zebraniu powierników Funduszu 

Społecznego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej podjęto decyzję o zakończeniu działalności 

funduszu i rozdysponowaniu pozostałych pieniędzy dla członków SMW potrzebujących 

pomocy,  a resztę dla róŜnych instytucji i organizacji o charakterze charytatywnym. W 

poczuciu dobrze spełnionego obowiązku przez zespół powierników stwierdził, Ŝe po 60 latach 

zamyka się działalność Samopomocy Marynarki Wojennej, Stowarzyszenia Marynarki 

Wojennej i Funduszu Społecznego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Obowiązki statutowe 

stowarzyszenia i funduszu zostały wykonane, tradycje zachowane, a zobowiązania finansowe 

dotrzymane. ZłoŜył takŜe podziękowanie członkom stowarzyszenia za współpracę i 

przyjacielskie podejście do rozwiązywanych problemów. Stwierdził, Ŝe dokumentacja 

stowarzyszenia i funduszu o wartości historycznej została przekazana do Instytutu Polskiego i 

Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Przypomniał teŜ, Ŝe Fundusz Społeczny Stowarzyszenia Marynarki Wojennej wsparł moralnie 

i finansowo budowę gmachu dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, w jego przekonaniu 

dobiegającą juŜ końca. 

DuŜą część tego numeru wypełniły róŜnej wielkości noty biograficzne osób, które 

ostatnio koordynowały działalność Funduszu Społecznego Stowarzyszenia Marynarki 

Wojennej, powierników: 

• Jana Busiakiewicza, byłego zastępcy dowódcy krąŜownika „Conrad”, prezesa, 

wiceprezesa, sekretarza i skarbnika SMW; 

• Konstantego Okołów - Zubkowskiego, byłego oficera ścigacza „S-3” i niszczyciela 

„Garland”, kapitana Ŝeglugi wielkiej, prezesa i wiceprezesa SMW; 

• Mariusza Ołdakowskiego, byłego oficera niszczycieli „Kujawiak” i „Błyskawica” 

oraz krąŜowników „Dragon” i „Conrad”, kapitana Ŝeglugi wielkiej, redaktora 

„Naszych Sygnałów” i sekretarza funduszu;  

• Stanisława Traszki, byłego marynarza niszczyciela „Błyskawica”, członka zarządu 

i skarbnika funduszu; 
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• Floriana Wizły, byłego marynarza okrętu podwodnego „Wilk”, niszczycieli 

„Błyskawica” i „Piorun” oraz członka zarządu; 

• Kazimierza Zielińskiego, byłego marynarza niszczyciela „Piorun” i skarbnika 

funduszu.  

Zamieszczono równieŜ biogramy kilku członków SMW spoza grona ścisłego 

kierownictwa funduszu: 

• Tadeusza Derkocza, byłego marynarza niszczycieli „Burza” i „Błyskawica”; 

• Bolesława Fornala, byłego marynarza niszczycieli „Burza” i „Garland”; 

• Tadeusza Jaszkowskiego, byłego marynarza krąŜownika „Conrad”; 

• Józefa Szranika, byłego marynarza niszczyciela „Garland” oraz krąŜowników 

„Dragon” i „Conrad”. 

W opublikowanych biogramach interesujące jest zwłaszcza to, Ŝe przedstawiono w 

nich nie tylko przebieg słuŜby opisywanych osób w Marynarce Wojennej, ale równieŜ ich 

Ŝycie oraz działalność zawodową i społeczną po zakończeniu wojny na emigracji, obfitujące w 

wiele róŜnych wydarzeń. 

Kolejny materiał stanowi sprawozdanie z uroczystego obiadu, który odbył się 10 lutego 

br. w ramach ostatnich, organizowanych przez Fundusz Społeczny Stowarzyszenia Marynarki 

Wojennej, corocznych obchodów Święta Marynarki Wojennej, w którym wzięło udział 18 

osób. Obiad był połączony z uroczystością oficjalnego zakończenia działalności funduszu. 

Następnie zamieszczono, opracowany na podstawie cytowanej pracy Tadeusza 

Kondrackiego oraz kilku artykułów zamieszczonych w „Naszych Sygnałach” i protokółów z 

zebrań powierników funduszu, krótki Rys historyczny Funduszu Społecznego Stowarzyszenia 

Marynarki Wojennej, który istniał w latach 1965-2005. Załączone zostały do niego dwie listy 

instytucji i organizacji charytatywnych, które w latach 2002 i 2003 otrzymały dotacje od 

funduszu. 

W ostatniej stałej rubryce pn. Z Ŝałobnej karty zamieszczono listę 40 osób zmarłych w 

USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Polsce – byłych członków Stowarzyszenia Marynarki 

Wojennej, oficerów MW i członków ich rodzin. 
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Natomiast w ramach stałej rubryki Listy do redakcji zostały przedstawione 

podziękowania skierowane w latach 2003-2005 do powierników Funduszu Społecznego 

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej za przekazanie im określonej darowizny, w tym: od 

Fundacji „O dach dla Historii Marynarki Wojennej” z Gdyni, Kolbe House Society z 

Londynu, Polish Citizens Committee Housing Association Antokol w Chislehurst, Polish 

Housing Society Limited Penros Home Pwllheil w Gwynedd, Zakładu dla Niewidomych w 

Laskach, Polskiej Fundacji Kulturalnej i Biblioteki Polskiej POSK oraz Medical Aid for 

Poland Found w Londynie, a takŜe Zjednoczenia Polek na Emigracji i Stowarzyszenia 

Marynarki Wojennej w Glasgow. 

Wymienione materiały jak zwykle ilustrowane są zdjęciami, m.in. z ostatniego 

Światowego Zjazdu Marynarzy w Gdyni, fotografiami osób opisanych w tym numerze oraz 

ukazującymi róŜne zdarzenia i sytuacje przedstawione w artykułach, a takŜe fotokopiami 

dokumentów. 

Rozumiejąc dobrze powody, dla których ten numer jest ostatnim numerem „Naszych 

Sygnałów”, nie sposób jednak nie wyrazić Ŝalu, Ŝe oto jeszcze jedno pismo, w duŜej mierze 

zajmujące się historią polskiej Marynarki Wojennej, na które od lat oczekiwali róŜni 

czytelnicy na świecie, juŜ więcej się nie ukaŜe. Jest moŜliwe, Ŝe znajdzie się autor lub autorzy, 

dla podjęcia trudu opracowania całościowej25 bibliografii tego czasopisma, a moŜe nawet jego 

monografii. Bowiem trudno jest przecenić znaczenie „Naszych Sygnałów”, czasopisma, w 

którym ukazywały się materiały wysoko cenione nie tylko przez członków SMW, 

kombatantów Polskiej Marynarki Wojennej i ich rodziny, ale teŜ przez historyków Marynarki 

Wojennej oraz wszystkich interesujących się historią Marynarki Wojennej.  

  

                                            
25 Wcześniej ukazała się bibliografia zawartości „Naszych Sygnałów” obejmująca tylko lata 1945-1992 - Walter 

Pater, Mieczysław Serafin, Zbigniew Wojciechowski, Bibliografia „Naszych Sygnałów” („Komunikatów” i 
„Komunikatów Informacyjnych”) za lata 1945-1992, „Biuletyn Historyczny”, 1993 nr 13, s. 34-132. 
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RECENZJE I OMÓWIENIA 

 

Kmdr ppor. rez. dr Ireneusz BIENIECKI 
Specjalista Samodzielnej Sekcji Nadzoru i Kontroli MOSG 
 

NOWA KSIĄśKA O SŁUśBACH TECHNICZNYCH I ZAOPATRZENIA 

MARYNARKI WOJENNEJ 

 

Kmdr por. dr Sławomir Kudela jest autorem ksiąŜki, która została wydana przez 

Dowództwo Marynarki Wojennej i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Publikacja ta nosi 

tytuł SłuŜby techniczne i zaopatrzenia Marynarki Wojennej 1945-1968 i liczy ponad 320 stron 

tekstu. Składa się z dwóch zasadniczych części – opisowej (177 stron) oraz załączników (150 

stron) – poprzedzonych słowem od autora i wstępem. Na część opisową składa się pięć 

rozdziałów. 

Pierwszy z nich (32 strony) nosi tytuł Powstanie i funkcjonowanie kierowniczych organów 

słuŜb technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej w latach 1945-1950. Omówiono w nim 

dwa zasadnicze zagadnienia,  a mianowicie rolę Głównego Portu Marynarki Wojennej RP w 

latach 1945-1947, jako zaląŜka systemu słuŜb technicznych i zaopatrzenia tej formacji oraz 

powstanie i działalność Kierownictwa Administracyjno-Technicznego w latach 1947-1950.  

SłuŜby techniczne i zaopatrzenia Marynarki Wojennej w latach 1950-1968 to tytuł 

kolejnego rozdziału (39 stron). Zaprezentowano w nim, w układzie chronologicznym, 

powstanie, zadania i działalność trzech instytucji zajmujących się logistyką w tej formacji: 

Szefostwa (Zarządu) Tyłów, Szefostwa (Zarządu) Techniki i Uzbrojenia oraz Szefostwa SłuŜb 

Technicznych i Zaopatrzenia Dowództwa Marynarki Wojennej.  

W rozdziale trzecim (39 stron) została zaprezentowana Infrastruktura kwatermistrzowska 

oraz organizacja i zasady zabezpieczenia materiałowego okrętów i jednostek nadbrzeŜnych 

Marynarki Wojennej do 1968 r. Oprócz ogólnej charakterystyki organizacji i zasad 

zabezpieczenia materiałowego w tej formacji autor przedstawił organizację i działalność słuŜb 

technicznych i zaopatrzenia w jednostkach nadbrzeŜnych Marynarki Wojennej, a takŜe 

organizację słuŜb technicznych i zaopatrzenia w bazach Marynarki Wojennej, we flotyllach 

obrony wybrzeŜa oraz rozwój infrastruktury kwatermistrzowskiej do końca lat 

sześćdziesiątych. 

Zagadnienia dotyczące budowy i importu okrętów oraz sprzętu uzbrojenia dla potrzeb 

Marynarki Wojennej do 1968 r. składają się na zawartość rozdziału czwartego (23 strony). 

Autor skupił się w nim na dwóch zasadniczych wątkach dotyczących tej sfery działalności, a 
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mianowicie na planach i systemie budowy okrętów oraz sprzętu uzbrojenia okrętów i sprzętu 

wojskowego dla potrzeb tej formacji oraz na imporcie. 

Ostatni – piąty rozdział – przedstawia rozwój myśli technicznej oraz szkolenie kadr dla 

potrzeb słuŜb technicznych i zaopatrzenia Marynarki Wojennej do roku 1968 (18 stron). 

Wartościowym uzupełnieniem wspomnianej publikacji są 32 załączniki,  49 schematów 

oraz 11 tabel. Przy pisaniu pracy autor wykorzystał obszerną bazę źródłową: zarówno 

archiwalną - Archiwum MW w Wejherowie (obecnie w Gdyni) jak i relacje niepublikowane 

znajdujące się w zbiorach Muzeum MW   w Gdyni. W szerokim zakresie wykorzystał 

czasopisma prezentujące problematykę wojenno-morską oraz opracowania i artykuły,   w tym 

równieŜ te, które nie były publikowane.  

Myślę, Ŝe wspomniane opracowanie, ze względu na podjętą tematykę, wzbudzi znaczne 

zainteresowanie nie tylko wśród czytelników w mundurach marynarskich. Szkoda tylko, Ŝe 

ksiąŜka ta, opublikowana własnym nakładem MW, jest praktycznie niedostępna dla 

czytelników pozostających poza słuŜbami mundurowymi. 

W uzupełnieniu naleŜy wspomnieć kilka słów o jej autorze. Kmdr por. dr Sławomir Kudela 

(rocznik 1962) średnie wykształcenie uzyskał w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w 

Gdańsku. Następnie podjął studia w WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu k. 

Warszawy, którą ukończył  w 1986 r. Studia magisterskie na Wydziale Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Gdańskiego ukończył w 1992 r. Następnie podjął decyzję o rozpoczęciu studiów 

doktoranckich. Dysertację doktorską na temat „SłuŜby Techniczne  i Zaopatrzenia Marynarki 

Wojennej w latach 1945-1968” obronił w byłym Wojskowym Instytucie Historycznym w 

Warszawie. 

Jako oficer przeszedł róŜne szczeble słuŜby wojskowej – od dowódcy plutonu łączności, przez  

oficera sztabu i specjalistę w sekcji wychowawczej pułku – do kierownika Klubu 

Garnizonowego w Wejherowie. Był równieŜ specjalistą w Muzeum MW w Gdyni. Od roku 

2003  pełni obowiązki dyrektora tej najstarszej w Polsce morskiej placówki muzealnej. 

Czytelnikom interesującym się dziejami oręŜa polskiego na morzach znany jest z licznych 

artykułów prezentowanych na łamach kolejnych numerów Biuletynu Historycznego Muzeum 

Marynarki Wojennej.  
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RECENZJE I OMÓWIENIA 

 

NUMER SPECJALNY „WOJSKA LUDOWEGO” – ORGANU PRASOWEG O  

ZWI ĄZKU śOŁNIERZY LWP 

 

W sześćdziesiątą rocznicę objęcia słuŜby w ochronie granicy Polski,  w czerwcu 2005 

r. ukazał się specjalny numer „Wojska Ludowego”. Liczy on prawie 140 stron tekstu, a o 

jego wartości świadczą przede wszystkim wspomnienia i relacje dziewięciu oficerów, 

którzy w późniejszym okresie pełnili słuŜbę w tej formacji, często na znaczących 

stanowiskach. Ci z czytelników, którzy w jakimś zakresie zajmują się nauką historii 

wojskowości zdają sobie sprawę z tego jak często trudno jest uzyskać relacje od osób 

słuŜących w róŜnych pionach i słuŜbach formacji zbrojnych.  Dlatego teŜ sądzę, Ŝe dobrze 

się stało, iŜ swoimi refleksjami na temat słuŜby dzielą się oficerowie, którzy wywierali 

wpływ na kształt Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) w latach 1945-1991.  

Niestety, kaŜdy kto zapozna się ze wspomnieniami zaprezentowanymi  w niniejszym 

zbiorze będzie zapewne odczuwał duŜy niedosyt. Bowiem z przykrością naleŜy stwierdzić, 

Ŝe większość oficerów przedstawiła tylko swoją drogę, która doprowadziła ich do wojska i 

we wspomnieniach sięga do początków swojej słuŜby w tej formacji (lata czterdzieste i 

pięćdziesiąte), pomijając prawie całkowicie okres najbardziej znaczący w ich Ŝyciu i 

słuŜbie,         a więc ten, kiedy własnymi decyzjami mogli wywierać i wywierali wpływ na 

kształt tej formacji.  

Tak więc przedstawiają czytelnikom swój okres Ŝycia i słuŜby w sposób wybiórczy, 

akcentując te lata kiedy pełnili słuŜbę często na stanowiskach podrzędnych, najwyŜej ze 

szczebla  średniego.  Z grupy dziewięciu autorów wspomnień zaledwie dwóch – T. 

Jarmoliński i S. Ziółkowski dzielą się swoimi doświadczeniami z okresu późniejszej słuŜby 

w WOP. A przecieŜ wśród autorów wspomnień są generałowie i oficerowie, którzy pełnili 

słuŜbę w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na znaczących 

stanowiskach w WOP, jak chociaŜby długoletni dowódca WOP – gen. dyw. Feliks Stramik 

czy późniejsi oficerowie Dowództwa WOP – M. Andrzejuk i E. Rułko.   

Dla czytelników zainteresowanych zagadnieniami morskimi i wybrzeŜa, pozytywnym 

elementem wspomnianego zbioru będzie to, iŜ trzech autorów  prezentuje równieŜ 

zagadnienia związane z problematyką ochrony granicy morskiej w latach czterdziestych i 

pięćdziesiątych (M. Andrzejuk, E. Rułko i L. Wasilewicz).  
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Moim zdaniem, przedstawione opracowanie moŜna zaliczyć do literatury 

wspomnieniowej, jednak o bardzo zawęŜonym zakresie poznawczym, które dla badaczy 

tematu WOP wnosi stosunkowo niewiele nowego.  

W części pierwszej liczącej 98 stron tekstu, refleksjami na temat swojej słuŜby 

wojskowej dzielą się oficerowie: 

• kmdr w st. spocz. Mikołaj Andrzejuk – Moja Ŝołniersko-wopowska  droga; 

• płk w st. spocz. Henryk Garbowski – Pierwsze lata słuŜby granicznej w 

Bieszczadach; 

• płk w st. spocz. Tadeusz Jarmoliński - Moja słuŜba w ochronie polskiej granicy 

państwowej; 

• płk w st. spocz. Wawrzyniec Kasprzyszak – Moja droga do Wojsk Ochrony 

Pogranicza; 

• kpt. w st. spocz. prof. zw. dr hab. inŜ. Roman Moraczewski – Fragmenty 

wspomnień ze słuŜby w Wojskach Ochrony Pogranicza; 

• płk w st. spocz. dr Eugeniusz Rułko – SłuŜyłem w Wojskach Ochrony 

Pogranicza; 

• gen. dyw. w st. spocz. Feliks Stramik – Moja droga od Sanoka do Warszawy; 

• płk w st. spocz. dr Longin Wasilewicz – Kształtowanie się prawno-

administracyjnych form i doskonalenie metod dowodzenia w ochronie granicy 

państwowej na przykładzie morskiego międzynarodowego przejścia 

granicznego w Szczecinie w latach 1945-1950; 

• płk w st. spocz. Stanisław Ziółkowski – Nie tylko o dyscyplinie i kulturze w 

WOP. 

Na część drugą wspomnianego opracowania (31 stron) składa się vademecum WOP 

obejmujące lata 1945-1991 opracowane przez płk. w st. spocz.  Mariana Bielę. Zawiera 

ono szereg zdjęć z dziejów tej formacji, a takŜe wykaz dowódców (szefów) WOP, 

jednostki i pododdziały, którym nadano odznaczenia bojowe i państwowe oraz imiona 

patronów, a takŜe wykaz osób wpisanych do „Honorowej księgi zasłuŜonych dla WOP”. 

Korzystanie z tego opracowania ułatwi podstawowa bibliografia dotycząca WOP oraz 

indeks nazwisk. 
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WSPOMNIENIE POŚMIERTNE 

 
 

KOMANDOR TEODOR MARSZAŁEK 
(1937-2005) 

 
                                                                                 

                        10 września 2005 r. przedwczesna śmierć   
przywołała na wieczną wachtę   

                         zasłuŜonego oficera Marynarki Wojennej RP 

 
 

      Urodził się 1 lipca 1937 r. w m. Kaszewy (Kolonia), pow. 

Kutno, woj. Łódzkie, w rodzinie chłopskiej posiadającej zaledwie 

4-hektarowe gospodarstwo. JuŜ w 1950 r. zmarł Mu ojciec. 

Trudna sytuacja rodzinna skłoniła bardzo jeszcze młodego chłopca 

do próby usamodzielnienia się. Podjął więc naukę w Korpusie 

Kadetów w Warszawie, gdzie w 1956 r. ukończył szkołę średnią, a juŜ w sierpniu tegoŜ roku, 

po otrzymaniu powołania do wojska, został przyjęty jako słuchacz do WyŜszej Szkoły 

Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ponad 4 latach studiów i pomyślnym ich zakończeniu 

otrzymał pierwszy stopień oficerski – podporucznika marynarki (4.10.1960 r.) oraz 

skierowanie do pełnienia zawodowej słuŜby wojskowej w ówczesnej Brygadzie Obrony 

Wodnego Rejonu Głównej Bazy w Helu na stanowisko d-cy działu bojowego II i III na ORP 

„śbik” IV grupy dywizjonu trałowców bazowych. Szybko zaczął się wyróŜniać wśród 

rówieśników, dlatego juŜ w listopadzie 1962 r. zostaje zastępcą d-cy ORP „Rosomak”. Po 

roku wraca jako z.d.o. na ORP „śbik”  i w stopniu porucznika marynarki przenosi się wraz z 

całą grupą trałowców do Świnoujścia, gdzie tworzony jest 12 dywizjon trałowców na bazie 

trałowców helskich proj. „254”. W Świnoujściu pozostaje krótko. W sierpniu 1965 r. wraca do 

13 dywizjonu trałowców na Hel na stanowisko z.d.o. „Krogulec” I grupy trałowców nowszej 

generacji proj. „206 F”. W latach 1967-1969 (juŜ w stopniu kapitana) zostaje dowódcą ORP 

„Krogulec”.  

      W uznaniu zasług, we wrześniu 1969 r. zostaje skierowany na 2-letnie stacjonarne studia 

podyplomowe II stopnia w WSMW w Gdyni. Po ich ukończeniu pod koniec 1971 r. obejmuje 

w Świnoujściu stanowisko szefa sztabu 12 dywizjonu trałowców 8 FOW, by juŜ po roku 

zajmować się szkoleniem operacyjno-taktycznym w dowództwie 8 FOW.  

      Jego bogatą praktykę dowódczo-sztabową i doświadczenie szkoleniowe wyniesione z tzw. 

jednostek liniowych postanowiono wykorzystać na szczeblu głównym Marynarki Wojennej. 
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Dlatego w listopadzie 1974 r. w stopniu kmdr. ppor. skierowany zostaje do Oddz. I Sztabu 

MW. JuŜ po dwóch latach delegowany zostaje do Warszawy do Zarządu II Sztabu Gen. WP, 

skąd wiosną 1979 r. w stopniu kmdr. por. wraca do Gdyni do Oddz. I Sztabu, początkowo  w 

charakterze starszego oficera tego oddziału, a niebawem starszego specjalisty. We wrześniu 

1983 r. otrzymuje awans na stopień komandora, natomiast po blisko 8 latach zmienia Oddział 

Operacyjny Sztabu MW na Zarząd Szkolenia Morskiego, którego szefem zostaje aŜ do 

przeniesienia do rezerwy, tj. do 31 sierpnia 1996 r.  

      Nieco przyspieszone przejście kmdr. Marszałka na emeryturę spowodowane było po części 

pogarszającym się Jego stanem zdrowia, ale teŜ nabytymi pełnymi uprawnieniami 

emerytalnymi.  

        Kmdr dypl. rez. Teodor Marszałek za osiągnięcia w słuŜbie oraz zasługi dla obronności 

morskiej kraju był odznaczony KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 

wyróŜniony licznymi odznaczeniami resortowymi.  

      Podczas ceremonii pogrzebowej, jaka odbyła się 15 września 2005 r. na gdyńskim 

Cmentarzu Witamino z udziałem najbliŜszej rodziny, przyjaciół i znajomych oraz licznych 

przedstawicieli Marynarki Wojennej RP, Ŝegnający Zmarłego Komandora – kontradm. 

Andrzej Rosiński powiedział m.in.: śegnamy dziś oficera, który przez długie lata ofiarnie 

słuŜył Siłom Zbrojnym i biało-czerwonej banderze. Pracowitość i ogromne doświadczenie 

wyniosły Go na odpowiedzialne stanowiska w Marynarce Wojennej. Swoją miłość do niej i do 

w latach 1998-2001”.  

      Nadmorska wieczna wachta przypadła Mu w udziale zbyt szybko, ale w mieście, które 

szczerze umiłował, podobnie jak słuŜbę w morskim rodzaju Sił Zbrojnych RP.  

 

Cześć Jego pamięci 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

   

 

 
 


