
 
 
 

 
 
 

„PRZEGL ĄD MORSKI”, 2006 NR 1 



 2

SPIS TREŚCI 1/2006 
 
 
 
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA 
Art. Nr 1           3 
Kontradm. Czesław DYRCZ  
Wybrane problemy terroryzmu XXI wieku (4) 
 
MORSKA SZTUKA WOJENNA 
Art. Nr 2           19 
Kontradm. w st. spocz. Henryk PIETRASZKIEWICZ 
MOJE PRZYGODY  Z  ARGINUZAMI – czyli ku zachęcie i przestrodze  
czytelnikom opracowań wojen morskich 
 
ZABEZPIECZENIE  DZIAŁA Ń 
Art. Nr 3           33 
Kmdr ppor. mgr inŜ. Mariusz FILIŃSKI 
Morska informacja geoprzestrzenna (2) 
 
HYDROGRAFIA 
Art. Nr 4           46 
Kpt. mar. mgr inŜ. Artur GRZĄDZIEL 
SIDE SCAN SONAR (SSS) – metoda poszukiwania i wykrywania obiektów podwodnych 
 
SIŁY MORSKIE INNYCH PA ŃSTW 
Art. Nr 5           62 
Kmdr por. mgr inŜ. Maciej NAŁĘCZ 
Następcy Atlantica 
 
RECENZJE I OMÓWIENIA 
Art. Nr 6           74 
Kmdr por. rez. mgr Walter PATER  
Bracia Mohuczowie i dzieje Marynarki Wojennej 
 
INFORMACJE. KOMUNIKATY 
Art. Nr 7           85 
Kmdr ppor. rez. dr Ireneusz BIENIECKI 
„ Środkowoeuropejskie dziedzictwo lotnicze” –  z konferencji w Krakowie 
 
Mgr Katarzyna KAMZELSKA         88 
Streszczenia artykułów w języku angielskim 



 3

 
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA 

Kontradm. Czesław DYRCZ 
Dowódca 9 Flotylli Obrony WybrzeŜa 
 

 

WYBRANE PROBLEMY TERRORYZMU XXI WIEKU (4) 

 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w walce z terroryzmem 

Umiejscowienie Sił Zbrojnych w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i 

postawione przed nimi zadania (w czasie pokoju, kryzysu i wojny) nie określają zwalczania 

terroryzmu jako podstawowego zadania naszej armii. JednakŜe biorąc pod uwagę wszechstronne 

przygotowanie Sił Zbrojnych do prowadzenia działań słuŜących zapewnieniu bezpieczeństwa 

państwa i współczesny terroryzm międzynarodowy, stanowiący jedno z realnych zagroŜeń 

bezpieczeństwa, to Siły Zbrojne stanowią waŜne ogniwo całego systemu i są zdolne do 

prowadzenia określonych zadań w zwalczaniu terroryzmu. 

Zwalczanie terroryzmu (combating terrorism – CBT) rozumiane jest jako szeroki zakres 

działań i akcji mających na celu kompletne zneutralizowanie groźby terroryzmu. Dzieli się ono na: 

• obronne działania antyterrorystyczne – antyterroryzm (antitrerrorism – AT); 

• zaczepne działania antyterrorystyczne – kontrterroryzm (counterterrorism – CT). 

Obronne działania antyterrorystyczne (AT) są to przedsięwzięcia obejmujące między 

innymi działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, zapewniające zmniejszenie wraŜliwości ludzi 

i obiektów na akty terrorystyczne, a takŜe ograniczone uŜyciem lokalnych jednostek wojskowych. 

Działania wyspecjalizowanego personelu uniemoŜliwiają osobom niepowołanym dostępu do 

strzeŜonych obiektów, wyposaŜenia, instalacji, materiałów i dokumentów, a takŜe chronią przed 

szpiegostwem, sabotaŜem, uszkodzeniem i kradzieŜą. W działaniach tych mieści się równieŜ 

ochrona osób. AT realizowany jest poprzez fizyczne prowadzenie działań obronnych oraz 

uświadamianie chronionym, drogą praktycznych treningów, zagroŜenia atakami terrorystycznymi1. 

Działalnością antyterrorystyczną (AT) w Siłach Zbrojnych RP zajmują się Wojskowe SłuŜby 

Informacyjne i śandarmeria Wojskowa. Przeciwdziałanie zagroŜeniom terrorystycznym moŜe 

odbywać się w wojsku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego obiektów, 

bezpieczeństwa osobowego Ŝołnierzy i pracowników wojska, cywilnych firm i instytucji 

współpracujących z wojskiem. Sojusznicze uwarunkowania dotyczą wymiany informacji i 

                                            
1 M. Zając, Siły zbrojne w walce z terroryzmem (działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne); E. HaliŜak [red.] 

Terroryzm w świecie współczesnym, Fundacja Studiów Współczesnych Fundacja Misyjno-Charytatywna KsięŜy 
Werbistów, Warszawa-PienięŜno 2004, s. 366. 
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koordynacji planów wszystkich uczestników, a szczególnej uwadze podlega ocena zagroŜenia 

terrorystycznego, organizacja spotkań dotyczących zagroŜeń specyficznych oraz koordynacja 

środków antyterrorystycznych zaleŜna od oceny zagroŜenia. Zasady i wymagania w zakresie 

środków antyterrorystycznych precyzują odpowiednie dokumenty sojusznicze2. 

Zaczepne działania antyterrorystyczne (CT) są to wszelkie akcje i przedsięwzięcia 

realizowane przez cywilne i wojskowe instytucje rządowe mające zapobiegać, powstrzymywać lub 

być odpowiedzią na akty terroru. Pierwszoplanowym zadaniem wojsk specjalnego przeznaczenia w 

tych działaniach jest wykorzystanie swoich specjalnych zdolności do zapobiegania i likwidacji 

wszelkich aktów terroru. Działania te mogą obejmować takie przedsięwzięcia jak: uwalnianie 

zakładników, odzyskiwanie waŜnych materiałów, będących w posiadaniu terrorystów, niszczenie 

organizacji i grup terrorystycznych oraz inne3.  

Fizycznym zwalczaniem terroryzmu w Polsce zajmują się policyjne jednostki 

antyterrorystyczne usytuowane przy komendach wojewódzkich policji. Grupę antyterrorystyczną 

posiada równieŜ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a StraŜ Graniczna dysponuje specjalnymi 

jednostkami zabezpieczenia, rozmieszczonymi na terenach portów lotniczych i morskich 

przejściach granicznych. Jedyną polską wojskową jednostką antyterrorystyczną jest jednostka 

specjalna GROM (Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego), która od 1999 r. znajduje się w 

gestii Ministerstwa Obrony Narodowej. Inne jednostki wojskowe, które mogą realizować zadania 

zwalczania terroryzmu, to 1 Pułk Specjalny oraz jednostki funkcjonujące w ramach obrony 

terytorialnej. JednakŜe te zadania nie są zasadniczymi dla tych jednostek. Jednoznacznym 

stwierdzeniem jest, Ŝe na dzień dzisiejszy, zgodnie z obowiązującym prawem, zasadniczą rolę w 

zwalczaniu terroryzmu odgrywa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z podległymi 

sobie słuŜbami4. 

Zdecydowaną większością operacji zwalczania terroryzmu są działania prowadzone przez 

siły wojskowe. Polska, jako członek NATO i sojusznik Stanów Zjednoczonych Ameryki, ponad 

działania prowadzone na arenie politycznej, podjęła decyzję o udziale sił wojskowych w wojnie z 

terroryzmem. Polskie kontyngenty wojskowe, złoŜone z róŜnorodnych sił, uczestniczyły w 

operacjach „Enduring Freedom” (Trwała wolność) w Afganistanie, „Iraqi Freedom” (Iracka 

Wolność) w Iraku i na akwenie Zatoki Perskiej, a następnie w operacji stabilizacyjnej w Iraku oraz 

operacji sojuszniczej „Active Endeavour” (Aktywne dąŜenie) na Morzu Śródziemnym. 

Operacja sojusznicza „Enduring Freedom” (Trwała wolność) była pierwszą operacją 

wojskową z udziałem Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w wojnie z terroryzmem w 

                                            
2 Security Agreement by the Parties to the North Atlantic Treaty Organization (Uzgodnienie bezpieczeństwa pomiędzy 

członkami NATO), Doktryna ACE AD-70-1. 
3 M. Zając, Siły zbrojne... op. cit. 
4 TamŜe, s. 376-377. 
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ramach Międzynarodowej Koalicji Przeciwterrorystycznej. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta 

RP z 22 listopada 2001 r.5, Polska zdeklarowała udział 300-osobowego kontyngentu w akcji 

przeciwterrorystycznej w składzie sił sojuszniczych na terenie islamskiego państwa Afganistanu, 

Republiki Uzbekistanu oraz na akwenie Morza Arabskiego i Oceanu Indyjskiego. W skład 

kontyngentu (po dokonanych konsultacjach i szczegółowych uzgodnieniach przeprowadzonych 

przez grupę polskich oficerów w Amerykańskim Dowództwie Centralnym – USCENTCOM na 

Florydzie) wchodziło dowództwo i sztab, pododdział z jednostki specjalnej GROM, pluton 

saperów, pluton przeciwchemiczny, pluton logistyczny oraz okręt wsparcia logistycznego 

„Kontradmirał Xawery Czernicki”6, a obszar działania, dotyczący elementów lądowych 

kontyngentu, rozszerzony został o terytorium Republiki Kirgiskiej. Polski kontyngent (część 

lądowa PKW) ostatecznie przerzucony został na terytorium Afganistanu w marcu 2002 r. 

Zadania, jakie wykonywał PKW w Afganistanie były następujące7: 

• współuczestniczenie w rozbudowie inŜynieryjnej i sieci energetycznej bazy Bagram; 

• współuczestniczenie w naprawie pasów startowych na lotnisku w Kabulu; 

• rozminowanie rejonów bazy Bagram i jej sąsiedztwa; 

• budowa i rozbudowa polskiego obozu w bazie Bagram; 

• zabezpieczenie logistyczne PKW; 

• współdziałanie w rozbudowie infrastruktury logistycznej bazy Bagram z innymi 

kontyngentami; 

• ochrona polskiego obozu w bazie Bagram; 

• ochrona Ŝołnierzy PKW podczas wykonywania zadań poza rejonem obozu. 

Polski Kontyngent Wojskowy wysłany do Afganistanu nie był liczny, jednakŜe stanowił on 

polski, namacalny wkład w wypełnieniu zobowiązań sojuszniczych i zaangaŜowaniu naszego kraju 

w zwalczaniu terroryzmu. 

W kwietniu 2002 r. w rejon Zatoki Perskiej, w ramach Maritime Interdiction Operation 

(MIO), został skierowany pododdział z jednostki specjalnej GROM (występujący pod nazwą PKW 

nr 2). Zadania, jakie wykonywała nasza jednostka, zostały przez dowódcę V Floty Stanów 

Zjednoczonych, wiceadmirała Timothy Keatinga,  opatrzone klauzulą tajne. 

                                            
5 Postanowienie Prezydenta RP z 22 listopada 2001 r. o uŜyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił 

sojuszniczych w islamskim państwie Afganistan, Republice TadŜykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu 
Arabskim i Oceanie Indyjskim, Monitor Polski Nr 42, poz. 674. 

6 ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” zbudowany w Stoczni Północnej S.A. w Gdańsku w 2001 r.  Podniesienie 
bandery odbyło się 1 września 2001 r. Podstawowe dane taktyczno-techniczne: dł. całkowita - 73,8 m, szer. - 13,8 m, 
zanurzenie konstrukcyjne - 4,3 m, wyporność pełna - 2390 t, prędkość - 14,1 węzłów, dwa silniki napędowe po 1080 
kW. Okręt jest wielozadaniową jednostką logistyczną, przystosowaną do przewozu: 140 Ŝołnierzy z oporządzeniem, 
pojazdów i kontenerów.  

7 M. Zając, Międzynarodowa współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w walce z terroryzmem, AON 2004, s. 200. 
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Okręt wsparcia logistycznego „Kontradmirał Xawery Czernicki” rozpoczął udział w 

operacji „Enduring Freedom” 31 lipca 2002 r. i operował w składzie V Floty US Navy w rejonie 

Zatoki Perskiej i Morza Arabskiego, a następnie na skutek zmiany sytuacji polityczno-militarnej w 

akwenie Morza Czerwonego i państw tzw. Rogu Afrykańskiego (szczególnie wody Somalii). Okręt 

zakończył operację 31 lipca 2003 r. Główne zadania, jakie wykonywał w rejonie operacji to 

transport ładunku, zaopatrzenia i osób, prowadzenie kontroli Ŝeglugi w północnej części Zatoki 

Perskiej, patrolowanie irackich wód wewnętrznych, ochrona komunikacji sojuszniczych oraz 

logistyczne zabezpieczenie działań sił specjalnych US Navy8. Podczas operacji, na pokładzie były 

zaokrętowane grupy uderzeniowe sił specjalnych US Navy i US Marines oraz piechoty morskiej i 

jednostek specjalnych Królewskiej Marynarki Wojennej Australii, które współpracowały z 

komandosami sekcji sił specjalnych Marynarki Wojennej „Formoza”. Kontrola Ŝeglugi i jednostek 

cywilnych odbywała się z wykorzystaniem wsparcia śmigłowców US Navy i Marynarki Wojennej 

Australii9. 

Operacja koalicyjna „Iraqi Freedom” (Iracka Wolność) była pierwszym konfliktem XXI 

wieku. Miała charakter lokalnego konfliktu ograniczonego, konfliktu asymetrycznego. Pomimo 

niesprzyjających okoliczności, z militarnego punktu widzenia zakończyła się sukcesem10. 

W marcu 2003 r. Polska postanowiła, iŜ Polski Kontyngent Wojskowy będzie liczył do 200 

Ŝołnierzy, a zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z 18 marca 2003 roku będzie wykonywał 

głównie zadania logistyczne i wspierające. Po konsultacjach przeprowadzonych z Amerykanami, 

ustalono skład PKW, obejmujący następujące siły: 

• pododdział jednostki specjalnej GROM (wzmocnieniu uległ pododdział uczestniczący w 

operacji „Enduring Freedom” do nakazanego stanu); 

• pluton likwidacji skaŜeń (Ŝołnierze i odpowiedni sprzęt); 

• okręt wsparcia logistycznego „Kontradmirał Xawery Czernicki” operujący na wodach 

Zatoki Perskiej i Morza Arabskiego oraz przyległych akwenów, w ramach operacji 

„Enduring Freedom”. 

Polski pluton likwidacji skaŜeń rozmieszczony został poza granicami Iraku, w Jordanii. 

Pododdział jednostki specjalnej GROM wykonywał zadania specjalne, zgodne z jego 

przeznaczeniem, a okręt wsparcia logistycznego „Kontradmirał Xawery Czernicki” realizował 

zadania logistyczne w rejonie. Po rozpoczęciu przez koalicję operacji wojskowej, okręt prowadził 

równieŜ działania operacyjne samodzielnie z uŜyciem zaokrętowanej sekcji sił specjalnych 

Marynarki Wojennej RP oraz jako platforma działań sił specjalnych US Navy i innych państw 

                                            
8  R. KrzyŜelewski, Rola i zadania ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” w operacji „Enduring Freedom” i „Iraqi 

Freedom; Operacja „Iracka Wolność”, AON, Warszawa 2003, s. 95.  
9 Zaczerpnięte ze strony internetowej MW RP, Misja iracka ORP „Kontradmirał X. Czernicki” – www.mw.mil.pl.  
10 L. Konopka, Operacja Iraqi Freedom – próba podsumowania, „Myśl Wojskowa”, Dodatek spec., 2003, s. 45. 
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koalicyjnych. Ponadto okręt uczestniczył w eskortowaniu transportów humanitarnych dla ludności 

Iraku. Po zakończeniu działań i wycofaniu części sił operacyjnych z Zatoki Perskiej, ORP 

„Kontradmirał Xawery Czernicki” realizował samodzielne zadania patrolowe i antypirackie w 

rejonie ujścia rzeki Kaa11. Oceny udziału polskich jednostek przedstawiane przez koalicjantów były 

pozytywne. 

Po błyskawicznie przeprowadzonej kampanii wojennej, prezydent Stanów Zjednoczonych 

Ameryki, 1 maja 2003 r., ogłosił zakończenie działań wojennych w Iraku i przejście do kolejnej 

fazy, jaką jest trwająca do dnia dzisiejszego faza stabilizacji i odbudowy Iraku. 30 kwietnia 2003 r., 

podczas międzynarodowej konferencji na temat powojennej przyszłości Iraku, Polsce pozostawiono 

udział w siłach stabilizacyjnych, a następnie dowodzenie wielonarodową dywizją w jednej ze stref 

Iraku. Zadanie to zostało przez Polskę przyjęte. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w swoim 

postanowieniu z  6 czerwca 2003 r. określił liczebność Polskiego Kontyngentu Wojskowego, 

wchodzącego w skład Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, do 2500 

Ŝołnierzy. Wielonarodowa dywizja, w skład której na początku wchodziło 21 narodowości, 

dowodzona przez generała dywizji Andrzeja Tyszkiewicza, 3 września 2003 r. oficjalnie objęła 

odpowiedzialność za strefę środkowo-południową w Iraku. Czas trwania misji systematycznie 

określany był w dalszych stosownych postanowieniach głowy naszego państwa. Misja 

stabilizacyjna prowadzona przez polskich Ŝołnierzy w Iraku trwa do dnia dzisiejszego. Obecna 

sytuacja polityczno-militarna i społeczna w Iraku ciągle jest daleka od stanu, jaki powinien mieć 

miejsce w tym kraju od zakończenia wojny. JednakŜe siłami koalicji antyterrorystycznej dokonany 

został znaczący krok ku budowie międzynarodowego bezpieczeństwa, w którym Polska ma swój 

dostrzegalny, na arenie świata, udział. 

Operacja sojusznicza „Active Endeavour” (Aktywne dąŜenie) rozpoczęła się 26 

października 2001 r. i jest prowadzona po dzień dzisiejszy, jako jeden z elementów 

przeciwdziałania terroryzmowi przez Sojusz Północnoatlantycki. Celem operacji jest prezentacja 

determinacji i solidarności państw NATO w kampanii przeciwko terroryzmowi. Swoim zasięgiem 

obejmuje, od 16 marca 2004 r., cały akwen wód międzynarodowych Morza Śródziemnego, a w 

szczególności rejony mogące być potencjalnym celem ataków terrorystycznych. W operacji 

uczestniczą m.in. stałe zespoły okrętów NATO (STANAVFORLANT i STANAVFORMED), które 

stanowią o ciągłej gotowości sojuszu do natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

Od marca 2003 r. do udziału w „Active Endeavour” zaproszone są takŜe państwa Partnerstwa dla 

Pokoju oraz Dialogu Śródziemnomorskiego. Głównym zadaniem międzynarodowych sił morskich 

                                            
11 Na podst. danych ze strony internetowej MW RP, Misja iracka ORP „Kontradmirał X. Czernicki” – www.mw.mil.pl. 
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jest zapewnienie bezpiecznej Ŝeglugi jednostkom cywilnym, osłona transportu morskiego, 

prowadzenie monitoringu oraz kontrola jednostek12.  

Do udziału w prowadzonej operacji Polska skierowała okręt podwodny „Bielik”13. Port 

wojenny w Gdyni opuścił 14 stycznia 2005 r., a powrócił do kraju 29 kwietnia 2005 r. Podczas 

operacji „Active Endeavour” ORP „Bielik” był podporządkowany dowódcy Komponentu 

Morskiego Sojuszu Północnoatlantyckiego w Neapolu14. Operował z baz morskich w Hiszpanii i 

Grecji. Patrolował waŜne, pod względem strategicznym, akweny Morza Śródziemnego. Informacje 

oraz dane zbierane przez ORP „Bielik” podczas patroli wykorzystywane były w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i przeciwdziałania ewentualnym atakom terrorystycznym na morzu. Operując w 

zanurzeniu prowadził monitoring transportu morskiego identyfikując jednostki mogące stanowić 

ewentualne zagroŜenie dla Ŝeglugi. Okręt operował m.in. w rejonie wysp greckich, akwenie 

szczególnie skomplikowanym pod względem nawigacyjnym. Istotne znaczenie dla skrytego 

działania okrętu podwodnego miały takŜe warunki hydrologiczne Morza Śródziemnego, znacznie 

odmienne od tych, które panują na Bałtyku. 

 

Aktualny stan zagroŜenia bezpieczeństwa narodowego 

Nasz kraj, w swojej dotychczasowej historii, miał minimalne doświadczenia w konfrontacji 

z terroryzmem i szczęśliwie nie był obiektem ataków Ŝadnych grup terrorystycznych. Jedynym 

incydentem o podłoŜu terrorystycznym była próba zabójstwa w 1981 r., w hotelu Victoria w 

Warszawie, Palestyńczyka Abu Dauda – oskarŜonego przez Mossad o udział w zamachu 

terrorystycznym na terenie Izraela. NaleŜy jednak zauwaŜyć, iŜ na terenie Polski i poza naszymi 

granicami, w stosunku do polskich placówek czy obiektów, miały miejsce incydenty noszące 

znamiona terroryzmu, jednakŜe ich faktyczne podłoŜe leŜało w sferze przestępstw kryminalnych 

czy teŜ rabunkowych. Istnieje wiele trudności, które uniemoŜliwiają jednoznaczną kwalifikację 

zaistniałych czynów.  

Z aktualnego rozpoznania prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego15 

wynika, Ŝe podjęcie na terytorium naszego kraju bezpośrednich działań terrorystycznych jest niskie 

                                            
12 Dane ze strony internetowej Marynarki Wojennej RP – www.mw.mil.pl.  

13 ORP „Bielik” to okręt podwodny typu Kobben. Polską banderę wojenną podniesiono 8 września 2003 r. Podsta-
wowe dane taktyczno-techniczne: dł. całkowita - 47,2 m, szer. - 4.9 m, zanurzenie konstrukcyjne - 4,7 m, wyporność 
- 430 t, uzbrojenie – 8 wyrzutni torpedowych, maks. głębokość zanurzenia - 200 m, prędkość maks. nawodna - 12 
węzłów, prędkość maks. podwodna - 18 węzłów. Okręt przeznaczony do: zwalczania okrętów nawodnych , pod-
wodnych i transportowców przeciwnika, prowadzenia rozpoznania, desantu grup rozpoznawczo-dywersyjnych, 
osłony komunikacji i zespołów jednostek nawodnych.  

14 Dane ze strony internetowej Marynarki Wojennej RP - www.mw.mil.pl. 
15 Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z 24 maja 2002 r., Dz.U. Nr 74 z 2002 r. 

określa, Ŝe centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa państwa i ochrony 
jego porządku konstytucyjnego jest szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencja Bezpieczeństwa We-
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i ma raczej charakter potencjalny. Jak dotąd, nie odnotowano próby ataku terrorystycznego, 

skierowanego przeciw obiektom rządu polskiego, polskim instytucjom państwowym i prywatnym, 

czy teŜ obiektom naleŜącym do rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz państw zrzeszonym w 

NATO i Unii Europejskiej. Po 11 września doszło do jednego incydentu w Turcji, gdzie 1 

października 2003 r. pod polskim konsulatem w Istambule eksplodował ładunek wybuchowy, nie 

powodując Ŝadnych strat i ofiar. Tło tego zamachu nie jest do końca znane16.  

Nadmierny optymizm w kontekście zagroŜenia terrorystycznego nie jest wskazany. Polska 

jest członkiem NATO i bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, jesteśmy militarnie 

zaangaŜowani w stabilizację sytuacji w Iraku – te uwarunkowania mogą być potencjalnymi 

czynnikami ataków terrorystycznych. Normalizacja stosunków polsko-izraelskich, poparcie 

pierwszej wojny w Zatoce Perskiej z 1991 r., udział Polski w koalicji antyterrorystycznej i militarne 

wsparcie procesu stabilizacji sytuacji w Iraku powodują, Ŝe nasz kraj jest adresatem wielu gróźb ze 

strony arabskich terrorystów. W ten kontekst wpisują się równieŜ oświadczenia cyklicznie 

formułowane przez szefa Al-Kaidy. Ostatnią przypisywaną bin Ladenowi wypowiedź wyemitowała 

18 października 2003 r. kaszmirska telewizja Al-DŜazira. Nasz kraj wymieniony został, obok 

Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Australii, Japonii i Włoch, jako miejsce 

potencjalnego ataku terrorystów w odwecie za wspieranie interwencji w Iraku. W chwili obecnej 

nic jednak nie wskazuje na moŜliwość przeprowadzenia aktów terroru zarówno przez radykalne 

ugrupowania arabskie, ugrupowania skrajnie prawicowe, jak i  lewackie czy inne. Fakt aktywnego 

członkowstwa Polski w międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej (w tym udział polskich 

Ŝołnierzy w procesie stabilizacyjnym) oraz wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie nie wpłynął w 

widoczny sposób na wzrost zagroŜenia terrorystycznego dla naszego terytorium.  

Dotychczas nie stwierdzono Ŝadnych związków ani kontaktów funkcjonujących w Polsce 

ugrupowań i środowisk o charakterze ekstremistycznym z organizacji terrorystycznych. 

Bezpośrednio po ataku z 11 września, wśród przedstawicieli faszyzujących subkultur 

młodzieŜowych, zaobserwowano sporadyczne działania lub inicjatywy wyraŜające solidarność z ich 

organizacjami. Przejawy werbalnej kontestacji widoczne były takŜe ze strony grup skrajnie 

lewicowych i członków ruchów antyglobalistycznych. Środowiska te były między innymi 

organizatorami kilku demonstracji pod antyamerykańskimi i antywojennymi hasłami (np. w okresie 

trwania operacji militarnej w Iraku). Aktywność grup ekstremistycznych w Polsce nie nosi, jak 

                                                                                                                                                 
wnętrznego i Wojskowe SłuŜby Informacyjne współdziałają przy zapobieganiu i zwalczaniu zbrodni szpiegostwa, 
terroryzmu oraz innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa. 

16 Na podst. materiału internetowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Walka z terroryzmem międzynarodowym 
– http://www.abw.gov.pl    
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dotychczas zostało stwierdzone, znamion wskazujących na moŜliwość podjęcia przez nie działań o 

charakterze terrorystycznym17. 

Brak doświadczenia, zarówno organów i instytucji państwowych, jak i całego społeczeństwa 

w rozpoznawaniu i zwalczaniu terroryzmu, moŜe być postrzegany przez przywódców organizacji 

terrorystycznych jako czynnik sprzyjający podjęciu, na terytorium naszego kraju, czynności 

mających na celu przygotowanie i wspomaganie działań terrorystycznych. Przykładowo mogą mieć 

one charakter logistycznego zabezpieczenia, polegające na pozyskaniu funduszy, zakupu sprzętu 

lub uzbrojenia. W związku z tym, rozpoznanie, wykrywanie i zapobieganie zjawisku terroryzmu 

jest traktowane w sposób kompleksowy, począwszy od zagadnień proliferacji, przestępczości 

zorganizowanej, przestępczości finansowej oraz ekstremizmu politycznego. W ramach 

przeciwdziałania terroryzmowi podjęto czynności mające na celu lepsze przygotowanie struktur 

państwa do zadań związanych ze zwalczaniem terroryzmu, do nich moŜna zaliczyć między innymi: 

• przekazanie przez ABW do MSWiA informacji i danych dotyczących obiektów 

publicznych szczególnie naraŜonych w przypadku ataku terrorystycznego (instytucje 

państwowe, centra biznesowo-kongresowe i rekreacyjno-sportowe, miejsca kultu 

religijnego, placówki kulturalne i oświatowe oraz inne); 

• przeszkolono pełnomocników ochrony informacji niejawnych z instytucji centralnych w 

zakresie profilaktyki antyterrorystycznej; 

• w związku z moŜliwością potencjalnego uŜycia broni biologicznej, słuŜby sanitarno-

medyczne dokonały zakupów określonych szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym; 

• zaostrzono rygory kontroli granicznej osób i towarów (w efekcie m.in. ujawniono próby 

przemytu broni i materiałów wybuchowych); 

• przygotowano wykaz około 1000 osób, które zostały wpisane na listę niepoŜądanych w 

naszym kraju ze względu na podejrzenie o prowadzenie działalności terrorystycznej; 

• zintensyfikowano współdziałanie pomiędzy krajowymi i zagranicznymi słuŜbami 

specjalnymi w dziedzinie zwalczania terroryzmu.  

Wszystkie działania podjęte na płaszczyźnie prawnej, aktywne i najskuteczniejsze 

funkcjonowanie państwowych słuŜb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i 

porządek publiczny, nie są w stanie w pełni skutecznie przeciwdziałać wyzwaniom i zagroŜeniom 

niesionym przez terroryzm. Bardzo istotną rolę w tym względzie odgrywa współdziałanie i 

czujność spo-łeczeństwa, szczególnie we współczesnych warunkach, gdy zjawisko terroryzmu 

cechuje duŜa dynamika i zmienność. 

Ocena obecnego stanu zagroŜenia terroryzmem bezpieczeństwa narodowego jest bardzo 

ostroŜna i wywaŜona. Aktualnie brak jest bezpośredniego zagroŜenia, jednakŜe, biorąc pod uwagę 

                                            
17 TamŜe. 
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nasze koalicyjne zaangaŜowanie w militarny konflikt w Zatoce Perskiej, stosunki ze Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki oraz przynaleŜność do NATO, istnieje potencjalne zagroŜenie 

działalnością terrorystyczną ukierunkowaną na nasze państwo i polskich obywateli.  

 

MoŜliwe kierunki rozwoju zagroŜenia bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego 

 

Do oceny moŜliwych kierunków rozwoju zagroŜenia bezpieczeństwa międzynarodowego i 

narodowego terroryzmem początku XXI wieku pod uwagę wzięte zostały obecne uwarunkowania i 

zmiany, jakie dokonały się na „naszych oczach”. Podjęte przez Stany Zjednoczone Ameryki i inne 

państwa koalicji, w tym Polskę, działania zmierzające do zapobieŜenia rozprzestrzenianiu się 

terroryzmu, zastosowanie po atakach z 11 września na Word Trade Center i Pentagon, zaczynają 

przynosić wymierne efekty. W wyniku działań zbrojnych podjętych przez siły międzynarodowe, 

doprowadzono do upadku niektóre reŜimy wspierające działania terrorystyczne, co istotnie 

wpłynęło na ograniczenie bazy logistycznej i finansowej terrorystów w państwach sponsorujących 

terroryzm. Osłabieniem dla struktur Al-Kaidy są ciągłe aresztowania członków kierownictwa tej 

organizacji, jak i terrorystów innych ugrupowań.  

Jednocześnie w państwach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki wzrosła 

społeczna świadomość potencjalnych zagroŜeń ze strony terrorystów. W powiązaniu z przyjętymi 

przez te kraje działaniami o charakterze prewencyjnym, spowodowało to istotne utrudnienia 

działalności terrorystów, jednakŜe, z przeciwnej strony, wpłynęło na zmodyfikowanie sposobów 

działania organizacji terrorystycznych. Al-Kaida i powiązane z nią organizacje starają się 

prowadzić operacje w krajach, gdzie posiadają silnie rozbudowane komórki i cieszą się poparciem 

części społeczeństw. Za szczególnie zagroŜone terroryzmem uwaŜa się Stany Zjednoczone 

Ameryki, kraje Bliskiego i Środkowego Wschodu, Rosję, a takŜe kraje Europy Zachodniej. W 

dalszej części rozdziału przedstawiono wyniki badań określające zagroŜenie terroryzmem 

większości państw na lata 2003-2004. 

Istotne znaczenie dla dalszej eskalacji działań terrorystycznych ma rozwój sytuacji w Iraku. 

Komórki Al-Kaidy i powiązane z nią organizacje w dalszym ciągu wykazują duŜą aktywność. 

Potencjalnymi obiektami ataków pozostają cele, które stanowią Amerykanie, ich koalicyjni 

sojusznicy oraz szeroko pojmowany Zachód. Organizacje terrorystyczne nie oszczędzają równieŜ w 

swoich działaniach ludności miejscowej, tworząc szczególne zagroŜenie i zastraszenie 

społeczeństwa (sytuacja w Iraku). Irak jest przeciwieństwem do Afganistanu, gdzie operacja 

militarna zakończona została sukcesem. Stacjonowanie na terenie Iraku wojsk amerykańskich i 

koalicji antyterrorystycznej jest podstawą, którą wykorzystuje islamski ekstremizm, domagając się 

wycofania wojsk z terenów nie tylko Iraku, lecz i wszystkich krajów arabskich. Sytuacja ta stwarza 
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dla organizacji terrorystycznych (tak islamskich, jak i grup utworzonych przez zwolenników 

obalonego S. Husajna) okazję uczynienia z terytorium Iraku doskonałego poligonu do róŜnorakich 

akcji bojowych i to nie tylko pod hasłami wojny religijnej, ale i narodowowyzwoleńczej. Dlatego w 

tej sytuacji, bardzo trudno jest dokonać obiektywnej oceny i wskazać gdzie znajduje się granica 

pomiędzy terroryzmem a walką narodowowyzwoleńczą. Prowadzenie walki z zakonspirowanym 

przeciwnikiem jest bardzo skomplikowane i kosztowne, a załoŜenie, Ŝe łatwo jest znaleźć 

ochotników i pieniądze do walki z „wielkim szatanem” i to nie tylko na terenie Iraku, jest 

prawdziwe. PowyŜsze uwarunkowania stwarzają psychologiczne przesłanki do akceptacji 

społecznej dla prowadzenia dalszych ataków ukierunkowanych przeciwko Stanom Zjednoczonym 

Ameryki, ich sojusznikom i instytucjom kojarzonym z Zachodem. Z powyŜej przedstawionej 

analizy sytuacji na terenie Iraku wynika, iŜ zdecydowanego osłabienia ataków terrorystycznych, 

ukierunkowanych na Amerykanów i ich sojuszników koalicyjnych, a takŜe na waŜne obiekty 

gospodarcze i administracyjne, nie naleŜy się spodziewać. 

Utrzymujące się zagroŜenie bezpieczeństwa międzynarodowego terroryzmem początku XXI 

wieku wiąŜe się z działalnością organizacji Al-Kaidy na terenie wielu państw świata oraz jej 

rozległą współpracą z duŜą liczbą organizacji. Pomimo istotnego osłabiania dostępu do środków 

finansowych, organizacje terrorystyczne zdobywają je dzięki „sponsorom” oraz za pośrednictwem 

róŜnorodnych działań o charakterze przestępczym. Działalność kryminalna polega między innymi 

na fałszowaniu kart kredytowych, przemycie narkotyków i ludzi, przestępczości finansowej i 

innych. Organizacje terrorystyczne w swoim procederze wykorzystują organizacje humanitarne i 

handlowe. DuŜa autonomiczność poszczególnych komórek narodowych, wysoki stopień konspiracji 

działań, a takŜe wykorzystywanie nowoczesnych środków informatyki i łączności powoduje, Ŝe 

identyfikacja i zatrzymywanie terrorystów nie jest łatwe. Pomimo wielu utrudnień, terroryści 

zdobywają materiały wybuchowe i broń, i są w stanie planować i przeprowadzać ataki na terenie 

wielu państw świata. W dalszym ciągu źródłem największego zagroŜenia są terroryści-samobójcy 

oraz zamachowcy, którzy działają w małych kilkuosobowych grupach, nie będąc powiązanymi z 

organizacjami terrorystycznymi. Tego typu działalność jest bardzo trudna do ujawnienia. 

Terroryzm początku XXI wieku jest zjawiskiem charakteryzującym się olbrzymią 

dynamiką. Powodem tego jest między innymi ścisła współpraca prowadzona między organizacjami 

terrorystycznymi, wymiana myśli i osób (przenikanie terrorystów z jednych do innych siatek), 

wykorzystanie nowoczesnych środków łączności, systemów finansowania oraz rozwinięta struktura 

organizacji terrorystycznych i ich grup uderzeniowych.  
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Dokonując analizy rozwoju zjawiska terroryzmu w ostatnich latach18 stwierdza się, Ŝe: 

• nastąpiła reorganizacja struktur  terrorystycznych, jednoczących się lub wzajemnie 

przenikających w walce ze „wspólnym wrogiem”, czego efektem jest łączenie się lub 

ścisła współpraca wielu organizacji o róŜnych celach nie mających dotychczas ze sobą 

powiązań; 

• wzrosła aktywność grup terrorystycznych o rodowodzie religijno-etnicznym; 

• organizacje terrorystyczne posiadają dostęp do środków i technologii 

wykorzystywanych przez wojsko i słuŜby specjalne; 

• organizacje terrorystyczne wykorzystują zaawansowane technologie telekomunikacyjne 

oraz Internet; 

• terroryści dąŜą do stosowania niekonwencjonalnych metod działania, jednakŜe 

najczęściej wykorzystywane są proste i niezawodne w swoich skutkach sposoby 

przeprowadzania ataków; 

• organizacje terrorystyczne finansują swoje lokalne struktury za pośrednictwem działań o 

charakterze przestępczym poprzez przenikanie grup terrorystycznych do organizacji 

przestępczych;  

• zamachy terrorystyczne mogą być przygotowywane i przeprowadzane poza granicami 

objętymi konfliktami, czemu sprzyjają otwarte granice pomiędzy wieloma państwami. 

 

Brytyjski Ośrodek Badań nad Światowym Rynkiem (World Markets Research Center – 

WMRC) dokonał oceny zagroŜenia państw terroryzmem na lata 2003-2004, uwzględniając warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej. Sklasyfikowano 186 państw. Stopień zagroŜenia 

terroryzmem określony został w skali od 1 do 100. Pierwsze trzy miejsca zajęły kolejno Kolumbia, 

Izrael i Pakistan, a Stany Zjednoczone Ameryki znalazły się na czwartym miejscu. Polska 

sklasyfikowana została na 87 pozycji. Według tej klasyfikacji Polska jest najbardziej zagroŜonym 

państwem Europy Środkowej. Ośrodek WMRC ocenia, Ŝe ryzyko zamachów terrorystycznych w 

naszym kraju jest średnio niskie, czyli trzeci stopień w skali siedmiostopniowej, podczas gdy u 

naszych sąsiadów jest niskie lub nieistotne. Zasadniczym powodem jest nasze zaangaŜowanie w 

Iraku. Polska znalazła się w rankingu niŜej niŜ większość państw europejskich, lecz wyŜej od 

wszystkich sąsiadów, z wyjątkiem Rosji19. Ocenę zagroŜenia atakami terrorystycznymi wybranych 

państw na lata 2003-2004 wykonaną przez World Markets Research Center przedstawiono w tabeli 

1. 

                                            
18 Materiał ABW Walka z terroryzmem międzynarodowym – http://www.abw.gov.pl. 
19 R. Korzeniowski, Terroryzm. Nowe zagroŜenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Myśl Wojskowa” nr 4, 

2004, s. 44. 
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Tabela 1 

ZagroŜenie atakami terrorystycznymi wybranych państw na lata 2003-2004 

Państwo Ocena zagroŜenia w 
punktach 

Miejsce 

Kolumbia 94 1 
Izrael 85,5 2 
Pakistan 84 3 
Stany Zjednoczone Ameryki 81,5 4 
Filipiny 81 5 
Afganistan 80,5 6 
Indonezja 79 7 
Irak 78,5 8 
Indie 78 9 
Sri Lanka 78 10 
Wielka Brytania 77,5 11 
Kenia 76 12 
Algieria  75 13 
Nepal 74 14 
Jemen 74 15 
Rosja 73 16 
Tanzania 73 17 
Burundi 71 18 
Peru 68 19 
Arabia Saudyjska 68 20 
Hiszpania 67,5 21 
TadŜykistan 67 22 
Francja 66,5 23 
Włochy  62,5 31 
Niemcy 55,5 41 
Holandia  46 45 
Polska 41 87 
Czechy 26 123 
Węgry 20 157 
Słowacja 19,5 159 
Korea Północna 10 186 

 
Źródło: R. Korzeniowski, Terroryzm. Nowe zagroŜenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Myśl 
Wojskowa” nr 4/2004, s. 45. 

 

Dokonując oceny zagroŜenia bezpieczeństwa narodowego terroryzmem, pod uwagę naleŜy 

wziąć realną moŜliwość wykorzystania terytorium naszego państwa do prowadzenia działalności o 

charakterze logistycznym i wspierającym działalność organizacji terrorystycznych. Jako czynniki, 

które w ocenie kierownictw siatek terrorystycznych mogą predysponować Polskę do pełnienia roli 

zaplecza logistycznego wymienić moŜna między innymi:  

• tranzytowy charakter naszego kraju; 

• przynaleŜność do Unii Europejskiej, z czym wiąŜą się ułatwienia w podróŜowaniu po 

Europie; 

• dobrą infrastrukturę komunikacyjną; 

• kompatybilny z unijnym system bankowy; 
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• duŜe zapotrzebowanie na zagraniczne inwestycje kapitałowe; 

• ciągle jeszcze stosunkowo duŜa łatwość zakupu broni i materiałów wybuchowych. 

W ocenie nie moŜe zabraknąć wpływów procesów globalizacyjnych, z którymi naleŜy 

wiązać moŜliwy wzrost obecności w naszym kraju ludzi powiązanych z organizacjami 

terrorystycznymi. W ich efekcie powstają dodatkowe mechanizmy sprzyjające moŜliwości 

zwiększenia aktywności terrorystycznej na terenie Polski, poprzez: 

• otwarcie granic w ramach Unii Europejskiej; 

• znoszenie barier w podróŜowaniu i komunikowaniu się; 

• istotny wzrost liczby cudzoziemców stale lub okresowo przebywających na naszym 

terytorium; 

• niewystarczającą skuteczność kontroli administracyjnych i polityki wobec obywateli 

innych krajów przybywających i legalizujących swój pobyt. 

Potencjalnymi zagroŜeniami mogącymi mieć miejsce są równieŜ20: 

• traktowanie obszaru naszego państwa przez międzynarodowe organizacje terrorystyczne 

jako potencjalnego zaplecza logistyczno-wypadowego do działań w innych krajach 

(baza wypadowa); 

• wykorzystanie terytorium Polski do zamachów na obiekty (w tym obywateli) państw 

sprzymierzonych, bądź sojuszniczych wobec RP, ale traktowanych wrogo przez 

fundamentalistów; 

• wykorzystanie polskich instytucji finansowych przez międzynarodowe organizacje 

fundamentalistyczne i terrorystyczne do procederu prania pieniędzy; 

• powiązanie przedstawicieli środowisk terrorystycznych np. muzułmańskich ze światem 

przestępczym i związany z tym udział w działaniach przestępczych między innymi 

handlu bronią, narkotykami, przemytem ludzi. 

W konkluzji przedstawiono prognozowane kierunki rozwoju zagroŜenia bezpieczeństwa 

międzynarodowego i narodowego terroryzmem początku XXI wieku, których prawdopodobieństwo 

zaistnienia uzaleŜnione jest od wyŜej opisanych i sprecyzowanych okoliczności. Zaproponowane 

rozwiązanie jest wynikiem przeprowadzonych analiz przez autora. 

Przewidywane kierunki rozwoju zagroŜenia bezpieczeństwa międzynarodowego terroryzmem: 

• powolny, w skali globalnej, spadek liczby ataków terrorystycznych będący wynikiem 

podjętych działań antyterrorystycznych (działania prewencyjne, w tym interwencje 

militarne); 

                                            
20 Materiał internetowy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Walka z terroryzmem międzynarodowym – 

http://www.abw.gov.pl. 
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• zwiększenie zagroŜenia bezpieczeństwa państw koalicji antyterrorystycznej, 

spowodowane podjętymi działaniami militarnymi; 

• utrzymanie wzrostu dynamiki rozwoju terroryzmu w kategoriach wymiany osób, myśli 

oraz zaskoczenia (przyjęcie przez terrorystów nowych rozwiązań w dziedzinie logistyki, 

organizacji i finansowania, wykorzystanie osiągnięć techniki informatycznej i łączności 

oraz nowych, nieoczekiwanych metod prowadzenia działalności terrorystycznej); 

• powstanie dodatkowych mechanizmów sprzyjających rozwojowi terroryzmu 

spowodowanych globalizacją (np. znoszenie barier podróŜowania). 

 Przewidywane kierunki rozwoju zagroŜenia bezpieczeństwa narodowego terroryzmem: 

• wzrost zainteresowania przeprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

zamachów terrorystycznych (zagroŜenie spowodowane jest militarnym zaangaŜowaniem 

się naszego kraju w koalicji antyterrorystycznej; pomimo tego, sam atak terrorystyczny 

jest aktualnie bardzo mało prawdopodobny); 

• przeprowadzenie, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamachu terrorystycznego 

na polską placówkę dyplomatyczną, przedstawicielstwo, dyplomatów lub personel, w 

tym i polskich Ŝołnierzy (średni poziom zagroŜenia, w Iraku natomiast dość istotny); 

• prowadzenie rozpoznania struktur państwowych oraz wejście w posiadanie informacji 

istotnych z punktu bezpieczeństwa naszego państwa przez organizacje terrorystyczne 

planujące przeprowadzenie ataków terrorystycznych; 

• wykorzystanie terytorium Polski jako bazy logistycznej, szkoleniowej i 

przygotowawczej do prowadzenia działalności terrorystycznej w innych krajach. 

* * * 
 

Współczesny terroryzm międzynarodowy jest zjawiskiem, które praktycznie objęło 

wszystkie kontynenty i rozwinięte państwa świata. Swoje bezwzględne i okrutne oblicze ujawnił 

szczególnie na początku XXI wieku w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Madrycie, Biesłanie i w 

Londynie. NaleŜy podkreślić dynamiczną zmienność tego zjawiska, które nie pomija najprostszych 

i uwaŜanych za najskuteczniejsze sposoby działań terrorystów-samobójców, poprzez wyszukane, 

angaŜujące najnowsze osiągnięcia informatyki i zdobycze techniki działania terrorystyczne, aŜ po 

wykorzystanie broni masowego raŜenia. Irracjonalizm, nieprzewidywalność i zaskoczenie 

charakteryzujące działania terrorystyczne powodują, iŜ w praktyce niemoŜliwe jest określenie 

miejsca, czasu i celu ataku terrorystycznego. Terroryzm wprowadził ryzyko, ograniczył otwartość i 

tolerancję ludzi oraz dał świadectwa powiązania z silnymi ruchami ekstremizmu religijnego. 

Przewidywane kierunki rozwoju zagroŜenia bezpieczeństwa międzynarodowego obejmują, 

pomimo powolnego globalnego spadku liczby ataków terrorystycznych, zwiększenie zagroŜenia 
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bezpieczeństwa państw koalicji antyterrorystycznej, dynamiczny wzrost rozwoju terroryzmu w 

kategoriach wymiany osób, myśli i zaskoczenia oraz wpływ mechanizmów globalizacji na 

terroryzm. Natomiast kierunki rozwoju zagroŜenia bezpieczeństwa narodowego związane są 

głównie z naszym zaangaŜowaniem militarnym w koalicji antyterrorystycznej oraz moŜliwością 

wykorzystania terytorium Polski jako bazy logistycznej i szkoleniowej do prowadzenia działań 

terrorystycznych.  

NaleŜy stwierdzić, iŜ podjęte przez Stany Zjednoczone Ameryki i państwa koalicji 

antyterrorystycznej (w tym i Rzeczypospolitej Polskiej), działania zmierzające do zapobieŜenia 

rozprzestrzeniania się terroryzmu, podjęte po 11 września 2001 r. zaczynają przynosić pozytywne 

efekty, jednakŜe nie uchroniły one społeczeństw przed geograficzną ekspansją terroryzmu i 

zwiększeniem poczucia braku bezpieczeństwa. Istotne znaczenie dla ewentualnego dalszego 

wzrostu działań terrorystycznych ma sytuacja w Iraku. Międzynarodowo i wielostronnie powiązane 

ze sobą organizacje terrorystyczne ciągle wykazują duŜą aktywność. Potencjalnymi celami ataków 

pozostają Amerykanie i ich koalicyjni sojusznicy oraz szeroko pojmowany Zachód. Za szczególnie 

zagroŜone terroryzmem uwaŜa się Stany Zjednoczone Ameryki, kraje Bliskiego i Środkowego 

Wschodu, Rosję, a takŜe kraje Europy Zachodniej. Natomiast nadmierny optymizm w kontekście 

oceny narodowego zagroŜenia terroryzmem nie jest wskazany. Polska jest uczestnikiem Sojuszu 

Północnoatlantyckiego, bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, krajem 

członkowskim Unii Europejskiej oraz koalicjantem militarnie zaangaŜowanym w Iraku – to waŜne 

uwarunkowania, mogące stanowić potencjalny czynnik ataków terrorystycznych. Dokonując oceny 

stanu oraz prognoz kierunków rozwoju zagroŜenia terrorystycznego naszego państwa wskazana jest 

daleko idąca ostroŜność i wywaŜenie. Stwierdza się, Ŝe obecnie brak jest bezpośredniego 

zagroŜenia, jednakŜe biorąc pod uwagę wyŜej przedstawione uwarunkowania polityczno-militarne 

Polski, istnieje potencjalne zagroŜenie działalnością terrorystyczną ukierunkowaną na nasze 

państwo i polskich obywateli. 

W dalszym ciągu naleŜy oczekiwać rozszerzania się terroryzmu. Działania mające na celu 

powstrzymanie rozwoju tego zjawiska, w tym interwencje militarne prowadzone przez koalicję 

antyterrorystyczną, zwiększyły zagroŜenie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, w 

tym zwłaszcza Polski i innych krajów koalicji prowadzących działania stabilizacyjne w Iraku. 

JednakŜe bezwzględnie naleŜy stwierdzić, Ŝe działania prewencyjne, podjęte na całym świecie nie 

tylko przez kraje wchodzące w skład koalicji, zaczynają przynosić równieŜ pozytywne efekty w 

walce z terroryzmem. Wydatnie utrudniona została działalność terrorystów poprzez obalenie 

niektórych reŜimów wspierających, zniszczenie baz logistycznych i zaplecza finansowego, 

osłabienie struktur organizacji terrorystycznych oraz szereg innych działań podjętych przez 

społeczności międzynarodowe.  
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MORSKA SZTUKA WOJENNA 

 

Kontradm. w st. spocz. Henryk PIETRASZKIEWICZ 
Były szef Sztabu MW  
 

MOJE  PRZYGODY  Z  ARGINUZAMI 

– czyli ku zachęcie i przestrodze czytelnikom opracowań wojen morskich 

 

  Dawno, dawno temu – jak to opowiadano kiedyś w bajkach – szukałem czegoś w 

pierwszym tomie  „Historia sztuki wojennej” E. Razina (Warszawa 1958). Zainteresował mnie 

szkic „Bitwa u wysp Arginuzy w 406 r. p.n.e.” przez  to, Ŝe wzbudził  widoczne, nawet na oko, 

wątpliwości. Przeczytałem na następnej stronie opis tego zdarzenia, aby te wątpliwości rozwiać, 

one jednak wyolbrzymiły się. Od tego czasu bitwa ta  oraz wydarzenia bliŜej i dalej z nią związane, 

niczym natrętna melodia, zaczęły do mnie wracać co kilka lat, zmuszając do szukania odpowiedzi 

oraz nasuwając nowe pytania. Ukazywanie się kolejnych publikacji T. Łoposzki w 1992 r. i R. 

Kuleszy w 1997 r. zwiększało moją dociekliwość. 

ŚcieŜka samodzielnych poszukiwań jest przewaŜnie mozolna, daje jednak większe, niŜ 

przeczytanie jednego, wybranego opracowania, uczucie zbliŜenia do zdarzeń, działających osób, 

atmosfery danego okresu, odczucie, pozornego naturalnie, osobistego w tym udziału w miarę 

wrastania w problem. Nie naleŜy się zraŜać, Ŝe na tej ścieŜce moŜemy spotkać więcej wątpliwości 

niŜpewników – przecieŜ to pytania skłaniają do drogi. 

Podstawowym źródłem dla końcowego okresu wojny peloponeskiej, w którym miała 

miejsce interesująca nas bitwa, są księgi I i II  „Historii Grecji” (Hellenica) Ksenofonta (430-355 

p.n.e.). Według badaczy  napisał ją około 390 r. p.n.e. Będę się powoływał na wydanie wrocławskie 

z 1958 r.1 

W przypisach  opracowań dotyczących tego okresu wymienia się takŜe późniejszych 

autorów. Jednak większość historyków ich dzieła uznaje, szczególnie dla tego okresu, za mniej 

wiarygodne. Ta, w znacznym stopniu, wyłączność Ksenofonta, daje moŜność prześledzenia, jak 

daleko odeszli od pierwowzoru autorzy późniejszych opracowań. W swych dorywczych 

poszukiwaniach korzystałem z dwóch najbardziej znaczących polskich i jednego obcego, a 

mianowicie: 

• „Bitwy morskie” Edwarda Kosiarza,  Wydawnictwo Morskie, Gdańsk  1970 (2); 

                                            
1 Dla uproszczenia przypisów,  podstawowe  opracowania, do których będę się odwoływał, oznaczyłem 

kolejną cyfrą w nawiasie z podaniem odpowiedniej strony. 
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• „StaroŜytne bitwy morskie”, Tadeusza Łoposzki, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1992 (3) – 

autor jest profesorem historii, zajmującym się głównie dziejami społecznymi republiki 

rzymskiej i staroŜytną Ŝeglugą morską;  

• oraz „Historia sztuki wojennej” prof. E. Razina, wyd. MON 1958, t.1 (4) – z uwagi na 

widoczny wpływ, bezpośredni lub pośredni, na wymienione opracowania. 

  Popatrzmy na szkic ze s. 227 (rys. 1) ostatniego dzieła, od którego zaczęło się moje 

zainteresowanie tą bitwą. 

 
  JeŜeli sytuację przedstawiono w podanej w dolnym rogu skali, to nasuwa się pytanie 

dlaczego  pięćdziesiąt okrętów Sparty i czterdzieści  okrętów ateńskich stało w czasie bitwy 

bezczynnie oraz dlaczego nazwano to bitwą u wysp Arginuzy. Dlaczego przy stosunku liczby 

okrętów 170:40 na korzyść Sparty, nie rozprawiono się z obleganą ateńską flotą przed przybyciem 

odsieczy? 

  Z mapy morskiej dowiadujemy się, Ŝe odległość między  Mityleną a Arginuzami wynosi 

11,2 Mm, czyli szkic przedstawia dwie odrębne sytuacje, zdarzenia odbywające się poza zasięgiem 

wzrokowej obserwacji ich uczestników. 

  Zajmijmy się na początku oblęŜonymi i oblegającymi. śeby wyjaśnić o co w tej wojnie 

chodziło i jak doszło do sytuacji  przedstawionej na lewej stronie omawianego szkicu, 

musielibyśmy cofnąć się co najmniej do jesieni 407 r. p.n.e., a jeszcze lepiej przeczytać „Wojna 

peloponeska” Tukidydesa oraz  wspomniane juŜ księgi Ksenofonta. Spróbujmy przejść na skróty i  

zajrzeć do encyklopedii. W nowej encyklopedii powszechnej PWN t. 1, s. 219, pod hasłem 

„Arginuzy” znajdujemy: ... grupa wysepek na M.  Egejskim, w pobliŜu których Ateńczycy pod 

wodzą Konona odnieśli zwycięstwo nad Spartanami w wojnie peloponeskiej (406 r. p.n.e.). Z 

dalszych lektur dowiedzielibyśmy się, Ŝe w tym zdaniu jest jeden błąd i kilka nieścisłości. Konona 

tam nie było, poniewaŜ oblegano go wówczas w Mitylenie. Nie Ateńczycy lecz I Związek  Morski, 

lub Ateński Związek Morski, chociaŜ rzeczywiście rządzili oni sprzymierzeńcami i  to dość 

bezwzględnie. Nie Sparta, a Związek Peloponeski, chociaŜ miała w nim pozycję rządzącego. Szyk 

zdania sugeruje, Ŝe bitwa ta przyniosła Atenom ostateczne zwycięstwo w wojnie peloponeskiej, 

podczas gdy była ona tylko epizodem w tej wojnie, którą zresztą, opuszczone przez 

sprzymierzeńców Ateny, po stracie floty i wyczerpaniu moŜliwości finansowych, przegrały. Z 

wyjątkiem błędu o Kononie, nieścisłości te powstały nie na skutek niewiedzy autora hasła, lecz  z 

dąŜenia do maksymalnej zwięzłości, czego wymaga się od opracowań encyklopedycznych. Im 

krótszy zapis, tym więcej moŜemy spodziewać się w nim uproszczeń i nieścisłości. Zazwyczaj, 

zamiast przydługich nazw związków, podaje się na wstępie lub przy pierwszej wzmiance pełną 
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nazwę, zaznaczając, Ŝe dalej będzie się uŜywać zamiennie tylko nazwy miast – liderów. TakŜe będę 

uŜywał tej krótszej formy. 

W tejŜe encyklopedii, pod hasłem „peloponeska wojna” dowiadujemy się nieco o samej 

wojnie, jednak o bitwie pod Arginuzami nie ma wzmianki. 

W Britannice hasła „Arginuzy” brak, jednak pod „peloponeska wojna” (t. 31, s. 331-332) 

znajdujemy obszerne omówienie całej (431-404 r. p,n.e.) wojny, chociaŜ o samej bitwie tylko jedno 

zdanie. Z takiego ujęcia zdarzenia w encyklopediach moŜemy  wysnuć wniosek, Ŝe chociaŜ była to 

największa bitwa morska między Grekami, nie miała jednak strategicznego znaczenia. 

W 23. roku wojny obie walczące strony były juŜ wyczerpane i miały duŜe trudności  nawet z 

wypłatą naleŜnego Ŝołdu wioślarzom. Utrzymanie na morzu jednej triery wynosiło jeden talent 

miesięcznie2.  

Jesienią 407 r. p.n.e. flota spartańska pod dowództwem Lizandra (90 trier) stała wyciągnięta 

na ląd w Efezie. Blokowała ją flota ateńska  (ponad 100 trier) pod dowództwem Alkibiadesa z bazą 

na  Samos. Tych 100 trier to 17 000 wioślarzy, 1000 hoplitów i 400 łuczników. Dzienny Ŝołd 

wioślarza wynosił wówczas 3 obole (Ksenofont I, 5. 6-7). Wioślarzy rekrutowano z obywateli 

chętnych do słuŜby za pieniądze (przede wszystkim z najniŜszej kategorii majątkowej) – metojków 

i niewolników. Przypuszczalnie większość wioślarzy  stale zarabiało na Ŝycie głównie 

wiosłowaniem, był to ich zawód3.  Załogi nie były stałe, rekrutowano je przed wyjściem w morze. 

Wymagało to jednak co najmniej tygodniowego treningu w celu zgrania załogi4. Triera, przy 

rozmiarach 37 m na 6 m, poruszana przez 170 wioślarzy, rozwijała prędkość do 7 węzłów. Nie 

mogła  jednak zabierać znacznych zapasów, nie było teŜ na niej miejsca do przygotowania 

posiłków i spania – w tym celu musiała dobijać do brzegu5. Niedogodność tą częściowo łagodził 

ówczesny zwyczaj, Grecy jedli  przewaŜnie tylko jeden posiłek dziennie – wieczorem. Daniem 

głównym był jęczmień lub pszenica, pozostały skład posiłku był mniej waŜny. Mięso, poza 

ofiarnym, jadano rzadko6. W czasie dłuŜszych ekspedycji floty musiały jej towarzyszyć statki 

przewoŜące wojsko, konie i zboŜe7. 

  Stosunki Aten z sojusznikami, czyli członkami Ateńskiego Związku Morskiego, były 

jeszcze przed wojną mocno napięte, poniewaŜ Ateny starały się przekształcić związek  w państwo 

ateńskie – arche. Narzucano członkom (ok. 200 miast i miasteczek) ateńskie  ustawodawstwo, 

próbowano likwidować lokalne pieniądze, konfiskować ziemię politycznych przeciwników oraz 

                                            
2 Talent = 60 min = 6000 drachm = 36 000 oboli. Talent = 26,2 kg srebra. 
3 Dla porównania - wynajęcie osła kosztowało 2 drachmy za dzień pracy, a więc cztery razy więcej  niŜ Ŝołd wioślarza 

na początku wojny - wg Paul Millet, w pr. zb. Grecja klasyczna, pod red. R. Osborne`a, Warszawa 2002, s. 41. 
4 Hans van Wess,  Miasto w czasie wojny, w: Grecja klasyczna .... s. 128. 
5 TamŜe  s. 124. 
6 James Davidson, śycie prywatne, w:  Grecja Klasyczna ...... s. 172-173. 
7 H. Van Wess, op. cit.  s. 124. 
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bezwzględnie egzekwowano  naleŜności wynikające z postanowień statutu związkowego8. Wpływy 

z tego tytułu dawały Atenom, do chwili wybuchu wojny, około  600 talentów  rocznie (Tukidydes 

II. 13). Wojna jednak szybko zasoby wyczerpała, a inne wpływy z dochodów zwyczajnych 

skurczyły się lub odpadły, jak np. czynsze dzierŜawne z kopalni srebra w Laurion. Odzyskanie w 

410 r. p.n.e. Hellespontu pozwoliło wybierać cło nawet do 10%  wartości towarów przewoŜonych 

przez tą cieśninę (3, s. 174). Jednym z waŜniejszych środków zdobywania pieniędzy była grabieŜ. 

Pojmanych niewolników i zrabowane bydło skupowali na miejscu handlarze wojskowymi łupami. 

Okup przynosił większy zysk. Wynosił przeciętnie 200 drachm, a niewolnik rzadko uzyskiwał taką 

cenę. Przy tym na pieniądze z okupu trzeba było czekać9. 

Obie zwalczające się strony zabiegały o pomoc Persji.  Początkowo  była ona 

zainteresowana wyczerpaniem wszystkich Greków i zwodziła obie strony. Przybyły do Azji 

Mniejszej królewicz perski Cyrus Młodszy, mając w tym swój cel osobisty, zdecydował się pomóc 

Sparcie. Lizander uzyskał u niego dopłatę 1 obola do dziennego wynagrodzenia wioślarza. 

(Ksenofont I. 5. 6-7) Ateny nie były juŜ w stanie podnieść Ŝołdu swym wioślarzom, by 

powstrzymać ich dezercję. Konon, od wiosny 406 r. p.n. e. nowy dowódca floty ateńskiej, mógł 

obsadzić załogami tylko 70 trier (Ksenofont I. 5. 20). O dramatyczności sytuacji świadczy 

późniejsza uchwała zgromadzenia ludowego Aten, nakazująca ucinanie jeńcom prawej dłoni 

(Ksenofont II. 1. 31) 

Nowy dowódca spartański Kallikratidas, uraŜony poniŜeniem go przez Cyrusa (bieg 

wydarzeń wskazuje, Ŝe była to sprawka Lizandra), zdobył poparcie greckich miast zachodniego 

wybrzeŜa Azji Mniejszej, co zaowocowało duŜą pomocą finansową z ich strony. W znacznym 

stopniu przyczyniło się do tego zdzieranie z nich kontrybucji przez Ateny. Działając zdecydowanie, 

Kallikratidas w krótkim czasie doprowadził liczebność swej floty do 170 trier i przez to uzyskał 

zdecydowaną przewagę nad przeciwnikiem (Ksenofont I. 6. 3-12). W taki to sposób Ateńczycy 

stracili panowanie na morzu i ze ścigających stali się ściganymi. 

Według Łoposzki (3, s. 174), w czerwcu 406 r. p.n.e. Kallikratidas wyruszył całą flotą 

lacedemońską by zdobyć Hellespont i zablokować go dla Ateńczyków. Ksenofont o tym nie 

wspomina. Niewątpliwie opanowanie Hellespontu miałoby znaczenie strategiczne, poniewaŜ 

odcięłoby Ateny od dostaw zboŜa z Morza Czarnego i pozbawiło dochodów z cła za towary 

przechodzące przez tę cieśninę, a takŜe pozyskało sojuszników z tego obszaru. Do wyprawy nie 

doszło, lecz ideę tę zrealizował w następnym roku Lizander. 

W sytuacji tak radykalnej zmiany stosunku sił, pobyt Konona na Samos pozbawiał go 

swobody działania. Kallikratidas musiał go śledzić i  ...kiedy raz ujrzał go o świcie  wypływającego 

                                            
8 J. Wolski, Historia powszechna – StaroŜytność, Warszawa 1965, PWN, s. 162-163. 
9 Hans van Wess, op. cit. s. 128.  
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na morze, począł go ścigać, odcinając mu zarazem dostęp do Samos. (Ksenofont I. 6.15). 

Doścignięty Konon, szukając schronienia w Mitylenie, został zmuszony do bitwy ...tuŜ u wejścia do 

przystani i stracił trzydzieści okrętów. Załoga ich schroniła się na ląd. Pozostałe okręty w liczbie 

czterdziestu Konon podciągnął pod mury miejskie. Kallikratidas natomiast zakotwiczył okręty swe 

w porcie, do którego wejście miał w ręku. (Ksenofont I. 6.17-18). 

Musimy wrócić na chwilę do rysunku 1. Błędnie przedstawiono na nim połoŜenie Mityleny. 

LeŜała bowiem na ...obwarowanej wyspie (Tykidydes III. 39). Miejsce, na którym pokazane są 

okręty ateńskie nie jest portem, lecz zatoką Geras. Między jej  wschodnim brzegiem a kanałem  

oddzielającym Mitylenę od w. Lesbos jest około 2 Mm. Przy tym kanale leŜały dwa porty: 

północny – większy i  południowy – mniejszy10. 

Razin pisze, Ŝe Konon uzbroił swe okręty w machiny balistyczne (4. s. 228), Kosiarz - 

...kazał ustawić katapulty i balisty (2. s. 25), u Łoposzki – ...kazał ustawić  katapulty i balisty, 

miotające cięŜkie kamienie na zbliŜające się okręty wroga. (3. s.175). UŜycie tych machin w 

Mitylenie jest wątpliwe11. Autorzy, takŜe Tukidydes (II. 77, II. 52), wzmiankują tylko o machinach 

oblęŜniczych (chodzi tu przede wszystkim o taran). Britannica przypisuje skonstruowanie pierwszej 

katapulty Syrakuzanom około 399 r. p.n.e. Była to duŜa kusza miotająca strzały o długości ok. 2 m 

(t. 20, s.15). Inne opracowania pojawienie się katapulty datują na lata 398-397 p.n.e12. Konon, 

oblegany z morza i lądu (uŜyto do tego pospolitego ruszenia Metymnejczyków i wojska 

przywiezionego z w. Chios), był pozbawiony  moŜliwości zaopatrywania się w Ŝywność 

(Ksenofont I. 6.18). Celem zawiadomienia Aten o swym połoŜeniu, Konon uŜył podstępu 

opisanego dokładnie  przez Ksenofonta i Łoposzkę, a którego istotę zlekcewaŜyli Razin i Kosiarz. 

Podstęp, który w następnym roku  „odwrócony”  przez Lizandra i zastosowany w skali operacyjnej, 

legł u podstaw zwycięstwa w rozstrzygającej bitwie. Według Ksenofonta, Konon  ...przede dniem 

spuścił na morze dwa najlepiej pływające okręty, obsadził je najlepszymi z całej floty wioślarzami 

/.../ i zaopatrzył statki w zasłony boczne (I. 6.19). Płócienne zasłony miały chronić załogę przed 

strzałami i uniemoŜliwi ć śledzenie tego, co działo się na pokładach. Konon chciał zasugerować 

przeciwnikowi, Ŝe ucieczka nastąpi nocą. Dopiero piątego dnia w południe, gdy straŜnicy byli mniej 

czujni, a spartańskim załogom przygotowywano śniadanie na lądzie, wysłane do Aten okręty 

...wyśliznęły się poza  przystań... i ruszyły – jeden ...w kierunku Hellespontu, drugi na otwarte 

morze. Pogoń dopędziła i ujęła załogę kierującą się wprost do Aten. Okręt idący w stronę 

                                            
10 Przypis 123 prof. Wolskiego do Ksenofonta (I. 6. 16); Britannica t. 27, s. 46 i t. 23 ,s. 122. 
11 Łoposzko podaje w przypisach, Ŝe bitwę pod Mityleną i blokadę Konona przedstawił  wg Diodora i Ksenofonta. Ten 

ostatni o machinach nie wspomina. Nie udało mi się dotrzeć do „Bobliotheca historica”  Diodora. Nigdzie  nie zna-
lazłem odwołania się do polskiego wydania tej pozycji. Pisał w okresie Cezara. Znaczna część historyków odnosi 
się do niego krytycznie. Dla interesującego nas okresu czerpał głównie z Efora, który teŜ nie był współczesny wyda-
rzeniom, poniewaŜ urodził się  rok wcześniej przed zakończeniem wojny peloponeskiej. Prof. Wolski zarzuca mu 
teŜ, Ŝe dla wzbudzenia ciekawości czytelnika i efektów stylistycznych poświęcał prawdę historyczną. 

12  J. Keegen, Historia wojen, KIW, Warszawa 1998, s. 155. Inne opracowania nie podają dat. 
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Hellespontu dotarł szczęśliwie do Aten z wieścią o połoŜeniu floty w  Mitylenie (Ksenofont I. 6. 

20-22). Stwierdzenie  „spuścił na morze” jest potwierdzeniem, Ŝe okręty Konona nie stały na 

wodzie, jak to widzimy na rys. 1. MoŜna przypuszczać, Ŝe zamiarem Kallikratidasa było wziąć  

Mitylenę raczej głodem niŜ szturmem oraz pobić ewentualną odsiecz na podejściu do wyspy. 

 Ateny zareagowały szybko i zdecydowanie ...uchwalili wysłać pomoc w sile stu dziesięciu 

okrętów, posadziwszy na nie wszystkich męŜczyzn, wolnych i niewolników, i w ciągu trzydziestu dni 

obsadziwszy załogą wszystkie okręty, wyruszyli. A zaciągnęło się do floty tej takŜe wielu jeźdźców.  

(Ksenofont I.6.24). Ten wyjątkowo lapidarny zapis nie wyjaśnia skąd się te okręty wzięły oraz czy, 

i ile w tym okresie zbudowano. W cięŜkiej sytuacji Ateńczycy  potrafili zdobyć się na  duŜą 

determinację i wykazać zdolność do doraźnych, a mimo to skutecznych, rozwiązań.  Np. w 428 

p.n.e. dla wzmocnienia swych sił walczących ze zbuntowaną wówczas Mityleną, potrafili wysłać 

stratega Pechesa  ...z tysiącem hoplitów rekrutujących się z samych obywateli. Ci wsiadłszy na 

okręty i sami wiosłując przybywają na miejsce. Potrafili więc, w danym wypadku, obejść się bez 

wioślarzy.(Tukidydes III. 18) . W tym teŜ czasie, by pokazać Sparcie, Ŝe  potrafią najechać  

Peloponez bez odwoływania floty z w. Lesbos Obsadzili załogą sto okrętów. Wsiadłszy na nie  sami 

wraz z metojkami /.../ popłynęli wzdłuŜ istmu i wylądowali w róŜnych punktach Peloponezu, tam 

gdzie tylko uwaŜali za wskazane. (Tykidydes III.16). Potrafili takŜe uŜyć wioślarzy jako lekko 

zbrojnych (peltastów) w najazdach rabunkowych. (Ksenofont I. 2.1-4) 

Flota wysyłana na odsiecz Mitylenie, zorganizowana w alarmowym trybie, miała w składzie 

załóg na pewno mniejszy procent wykwalifikowanych wioślarzy, co mogło ujemnie wpłynąć na 

prędkość i zdolność manewrowania w zespole (nie było teŜ dość czasu na zgranie załóg). Z drugiej 

jednak strony, ci doraźni wioślarze byli zdecydowani takŜe walczyć i byli w tym na pewno lepsi niŜ 

najemni. Skład załóg wysyłanej floty świadczył, Ŝe Ateńczycy, w wypadku konieczności, byli 

zdolni zrezygnować z niektórych praw i zwyczajów dla wspólnej walki obywateli, metojków i 

niewolników, a nawet wspólnego wiosłowania stojących w najwyŜszej hierarchii wojskowej i 

obywatelskiej – hoplitów i jeźdźców z obywatelami niŜszych  klas majątkowych i niewolnikami. W 

ogóle pogardzano wioślarzami, poniewaŜ nie brali bezpośredniego udziału w walce. Tysiące 

obywateli niŜszej kategorii majątkowej często  zatrudniało się jako wioślarze, stąd ...zwykły lud 

ateński nazywano szyderczo  rhuppapai od rytmicznego pokrzykiwania wioślarzy.13 

                                            
13 Arystofanes, Osy,  za H. Van Wees, op. cit. s. 112.  Wees podkreśla, Ŝe za pogardą dla wioślarzy kryła się polityka – 
niechęć przyznania im udziału we  władzy na równi z hoplitami. Na utrzymanie konia mogli pozwolić sobie jedynie 
ludzie bogaci. W archaicznym okresie udawali się oni na pole bitwy konno, do walki stawali jednak pieszo wspólnie z 
hoplitami. W Sparcie nawet najbogatsi walczyli pieszo, chociaŜ zaopatrywali jazdę  w konie. Kierowano do jazdy „fi-
zycznie słabszych” i „mniej ambitnych”  – s. 105-106. 
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Flota ateńska przeszła na Samos, gdzie dołączyło do niej około 40 okrętów sojuszniczych. 

Na dzień drogi przed Mityleną zatrzymano się na nocleg na w. Arginuzy, w odległości ca 11,8 Mm 

na SE od niej. Kallikratidas, na wieść o przebywającej na  Samos flocie ateńskiej, pozostawił 50 

okrętów pod dowództwem  Etonika do blokowania Konona, sam zaś, ze  120 okrętami,  zatrzymał 

się przy przylądku Malea dla kolacji załóg – około 6,5 Mm na S od Mityleny i 7,8 Mm na W od 

Arginuzów. Tu dostał wiadomość, Ŝe  odsiecz  jest juŜ na Arginuzach, zaobserwował teŜ jej ognie. 

Zdecydował zaskoczyć przeciwnika uderzeniem w nocy, jednak z powodu burzy mógł ruszyć 

dopiero o świcie (Ksenofont I.6.26-28). Ateńczycy teŜ wyszli w morze. Szyk obu stron (wg 

Kosiarza) przedstawiony jest na rys. 2, a ugrupowanie stron (wg Ksenofonta – I.6.29-32) na rys. 3. 

Kulesza przyjmuje ugrupowanie za Ksenofontem14. Według  Ksenofonta  ideą szyku 

ateńskiego było ...zapobiec przerwaniu linii bojowej; okręty bowiem ateńskie wolniej pływały (I. 

6.31). Razin twierdzi, Ŝe drugie rzuty obu skrzydeł stanowiły linię  wsparcia, zapewniając im duŜą 

siłę. W całości był to szyk linearny, miał zapobiec otoczeniu i przedzieraniu się lŜejszych trier 

spartańskich między cięŜszymi ateńskimi.(4. s. 228). Kosiarz określa  ugrupowanie ateńskie jako 

charakterystyczne i dotąd nie spotykane (2. s. 26). Łoposzko uwaŜa, Ŝe centrum było dwukrotnie 

słabsze od skrzydeł, co było sprzeczne z dotychczasowymi zwyczajami. Jego stwierdzenie, Ŝe 

centrum osłaniała jedna z wysp Arginuzkich, jest w ogóle niezrozumiałe (3. s. 177).  

Do ugrupowania jeszcze wrócimy po przedstawieniu przebiegu bitwy wg Ksenofonta: 

Potem przez długi czas walczono na morzu, z początkiem w natłoku, później w rozproszeniu. Kiedy 

jednak Kallikratidas wskutek zderzenia się jego okrętu z nieprzyjacielskim wpadł do morza i 

zniknął, Promachos zaś i jego marynarze swoim prawym skrzydłem złamali lacedemońskie lewe, od 

tej chwili zaczęła się ucieczka  Peloponezyjczyków w kierunku Chios, niektórych zaś takŜe do Fokai. 

Atenczycy zaś znów wrócili do Arginuz. Okrętów  ateńskich zginęło dwadzieścia pięć, i to razem z 

załogą., z wyjątkiem niewielu wyrzuconych na brzeg; z okrętów peloponeskich zginęło  lakońskich 

dziewięć na ogólną ilość dziesięciu, sprzymierzonych więcej niŜ sześćdziesiąt (I. 6. 33-34) Straty 

załóg wyniosły: po stronie ateńskiej około 4000 osób, peloponeskiej ponad  15 000. 

Po naradzie w Arginuz, stratedzy skierowali Teramenesa i Trazybulosa z 47 okrętami do 

ratowania tonących statków i załóg, pozostali mieli wyruszyć przeciw Etonikowi. Burza zniweczyła 

te plany. Etonik, powiadomiony o wyniku bitwy, zwinął oblęŜenie (Ksenofont I. 6. 35-36). Tak 

skończyła się największa bitwa między Grekami. 

Ksanofont i Kulesza nie komentują przyczyn przegranej i zwycięstwa. Razin przyczynę 

klęski Sparty widzi w rozdrobnieniu sił i braku wiary spartańskich załóg w powodzenie. 

Zwycięstwo Ateńczyków przypisuje uszykowaniu w  głąb  oraz wzmocnieniu skrzydeł kosztem 

centrum (4. s. 229). Kosiarz twierdzi, Ŝe Spartanie dzieląc flotę na dwie części powaŜnie ją osłabili i 



 26

chociaŜ mieli więcej okrętów niŜ Ateńczycy, nie zdobyli przewagi na Ŝadnym kierunku działań (2. 

s. 26). Nie zgadza się to ze stanem faktycznym. Ateny, razem z zespołem Konona, miały 190 

okrętów, Sparta zaś z trierami Etonika – 170 okrętów. Etonik, mając nad Kononem, przewagę 

dwudziestu okrętów z wypoczętymi i dobrze zaopatrzonymi załogami oraz wsparcie piechoty na 

lądzie, miał zdecydowaną przewagę nad Kononem i zapewniał skuteczność blokady do czasu, gdy 

stała się  bezprzedmiotową. Z chwilą wyjścia Kallikratidasa  na przechwycenie odsieczy, był to 

kierunek drugorzędny. 

Łoposzko uwaŜa, Ŝe omawiana bitwa wniosła nowe zasady taktyczne do teorii i praktyki na 

morzu – wzmocnienie skrzydeł kosztem centrum. Traktuje drugą linię jako  ...swego rodzaju 

rezerwę, którą moŜna było uŜyć w decydującym momencie bitwy. (3. s. 180), a nawet, powołując się 

na J. Sikorskiego, za swego rodzaju ...masowanie sił na kierunku głównego uderzenia15. Z tym 

ostatnim stwierdzeniem gotów jestem zgodzić się, jednak z zupełnie innego powodu niŜ Łoposzko i 

Sikorski. 

Niestety, Razin, Kosiarz, Łoposzko i Sikorski, w imię błędnych załoŜeń, wypaczają tę partię 

tekstu Ksenofonta, która mówi, Ŝe centrum składało się z dwóch linii po dziesięć okrętów w szyku 

torowym (dosłownie: płynących jeden za drugim – I. 6. 29), a za nimi jeszcze około dziesięć 

okrętów sprzymierzonych. Czyli centrum było wąskie, nie 30 okrętów w linii czołowej, a tylko dwa 

w pierwszej linii, podczas gdy skrzydła miały ich po 30 z obu stron. Właśnie z racji głębokiego 

urzutowania moŜna nazwać to centrum zmasowaniem i to na głównym kierunku. Wskazuje na to 

następujące rozumowanie: 

1. Celem  odsieczy była deblokada Mityleny i zamkniętych w niej okrętów, lub 

przynajmniej przebicie się do oblęŜonych z posiłkami i zaopatrzeniem. Pod tym teŜ kątem 

formowano centrum i jego osłonę. Miało ono charakter zespołu lądowania, wysadzającego desant 

na wąskim odcinku. 

2. Bitwa mogła rozegrać się w dwóch wariantach. Gdy przeciwnik rozdzieli swe siły i 

wyjdzie  naprzeciw, by przechwycić odsiecz poza zasięgiem obserwacji z Mityleny, lub teŜ  przy 

Mitylenie. Osiem zespołów na skrzydłach, zdolnych do samodzielnego działania, kaŜdy dowodzony 

przez stratega, miało zapewnić bezpieczeństwo centrum, zarówno w bitwie spotkaniowej, jak i przy 

przedzieraniu się pod mury Mityleny. Szyk sformowany przy wychodzeniu z Arginuzów 

odpowiadał obu wariantom. 

Długi czas sądziłem, Ŝe róŜnica  między tekstem Ksenofonta, a przyjętymi szykami przez 

pozostałych, jest wynikiem błędu tłumaczenia. Bezskutecznie szukałem  tłumaczenia  tej partii 

tekstu  na niemiecki lub angielski. Obecność w centrum  dziesięciu okrętów taksiarchów, a więc 

                                                                                                                                                 
14 R. Kulesza, Ateny - Sparta 431-404 p.n.e., Bellona, Warszawa 1997, s. 173-174. 
15 J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX, MON, Warszawa 1972, s. 67. 
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dowódców oddziałów piechoty, skłoniła mnie  do innego spojrzenia na rolę i skład centrum i 

odrzucenia wątpliwości odnośnie poprawności tłumaczenia. Obrane przez Ateńczyków 

ugrupowanie odpowiadało celom oraz warunkom działania i w tym sensie zasługuje na uznanie. 

Nigdzie nie zostało powtórzone, poniewaŜ nie powtórzyła się analogiczna sytuacja. 

Skłonny jestem twierdzić, naturalnie z pewną przesadą, Ŝe piszący o  wojnach często na siłę 

poszukują abstrakcyjnych ugrupowań - kluczy, otwierających drzwi do zwycięstwa  przy kaŜdym 

stosunku sił, warunkach i celu działań. Zapominają, Ŝe ugrupowanie jest tylko formą wyraŜenia 

zamiaru i decyzji dowódcy w konkretnej sytuacji. Jego skuteczność zaleŜy od wielu czynników, 

które nie sposób tu omawiać. Jednym z tych czynników jest dowodzenie. Gdyby Ateńczykami 

dowodził w tej bitwie jeden strateg, a nie ośmiu, niewątpliwie decyzję o ratowaniu rozbitków i 

wyruszeniu pozostałych sił pod Mitylenę, podjąłby  w miejscu  bitwy, wówczas gdy pogoda temu 

sprzyjała, a nie dopiero po powrocie na Arginuzy, gdy decyzja ta, ze względu na gwałtowną zmianę 

pogody, była spóźniona i nierealna. 

Autorzy pomijają liczebny stosunek okrętów macierzystych do okrętów sprzymierzonych – 

niekorzystny dla Sparty 1:11 i korzystny dla Aten 11:4. Nie zapominajmy, Ŝe znaczna część 

lacedemońskich wioślarzy to dezerterzy skaptowani dodatkowym perskim obolem. Prawie wszyscy 

zapominają, Ŝe Ateny miały przewagę 30 okrętów. 

Ateńczycy juŜ w Mitylenie pozbawili dowództwa wszystkich strategów dowodzących w 

bitwie. Dwóch z nich wolało nie wracać do Aten. Tam, wszystkich ośmiu, w trybie 

przyśpieszonym, z naruszeniem istniejącej procedury, skazano na śmierć. Sześciu natychmiast 

stracono. Przyczyną skazania było, nie jak moŜna się było spodziewać opuszczenie momentu 

rozgromienia Etonika, lecz poniechanie ratowania tonących z rozbitych  okrętów. Szczególne 

kuriozum w tym procesie, to wniesienie oskarŜenia strategów przez Teramenesa i Trazybulosa – 

dowódców zespołu wyznaczonego do ratowania tonących. 

Ateny nie skorzystały z pokojowych propozycji Sparty i wojna trwała dalej. Mimo 

bezwzględnego panowania na morzu po zwycięskiej bitwie, Ateny nie miały pomysłu na pokonanie 

przeciwnika i zakończenie wojny. Reakcja Sparty na przegraną bitwę nastąpiła dopiero po kilku 

miesiącach. Sprzymierzeńcy  zdecydowanie Ŝądali, by na dowódcę floty wyznaczono Lizandra. 

Zrobiono to w sposób pośredni. PoniewaŜ prawo zabraniało ponownego powierzania tej funkcji, 

wyznaczono na naczelnego dowódcę floty Araksa, dając mu na generalnego sekretarza Lizandra, 

chociaŜ faktycznie on sprawował dowództwo (Ksenofont II. 1. 6-7), zbierał w Efezie rozproszoną 

flotę i za perskie pieniądze budował w Antandros nowe okręty. Cyrus, przed opuszczeniem Azji 

Mniejszej, zabronił Lizandrowi staczania bitwy na morzu z Ateńczykami, jeśli nie będzie miał ...o 

wiele więcej od nich okrętów (Ksenofont II. 1. 10-14).  
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Obie floty napadały na grody przeciwników, grabiły, pustoszyły, brały ludność do niewoli 

(Ksenofont II. 1. 15-17). Z poczynań Lizandra wynika, Ŝe drogę do pokonania  Aten widział w 

pozbawieniu ich sojuszników oraz odcięciu dostaw zboŜa z basenu Morza Czarnego. Wymagało to 

wywalczenia panowania na morzu drogą znacznej przewagi w liczbie okrętów, lub przez rozbicie 

floty ateńskiej. Obie strony postanowiły szukać rozstrzygnięcia w  Hellesponcie. Lizandrowi udało 

się wejść do cieśniny przed flotą ateńską i zdobyć szturmem Lampsakos, miasto sprzymierzone z 

Atenami. Miasto złupiono, jednak oszczędzono ludzi wolnych (Ksenofont II. 1. 18-19). Świadczy 

to,  Ŝe Lizander zmienił taktykę wobec ateńskich sprzymierzeńców. Chciał pozyskać wolnych 

obywateli zajmowanych miast, zmniejszyć determinację oporu, a jeszcze niedawno ludność 

zdobytego Kedreiai  ...obrócił w niewolników  (Ksenofont II. 1. 15).  

Według Ksenofonta (II.1. 20-32) dalszy bieg wypadków, w skrócie, był następujący: 

Ateńczycy, wchodząc do Hellespontu w sile 180 okrętów, dowiedzieli się o upadku Lampsakos. Po 

zaopatrzeniu się w Ŝywność w Sestos, zakotwiczyli u ujścia rzeki Aigospotamoi (Koziej), na 

przeciwnym, od odległego o około pięć kilometrów Lampsakos, brzegu cieśniny. Wczesnym 

rankiem, Lizander wezwał załogi na okręty, rozkazał rozpiąć na nich płócienne zasłony, miały one 

utrudnić przeciwnikowi obserwację i celne raŜenie strzałami, a takŜe zabronił wychodzenia w 

morze i schodzenia z okrętów. Ateńczycy o wschodzie słońca podeszli do przeciwnika i stanęli w 

szyku do bitwy, ten jednak bitwy nie przyjął. Po bezskutecznym oczekiwaniu odeszli na poprzednie 

kotwicowisko. Lizander wysłał za odchodzącymi kilka swych najlepszych okrętów, celem ustalenia 

co będą robiły ateńskie załogi po zejściu na ląd. Do powrotu okrętów rozpoznania, pozostałe 

utrzymywał w pełnej gotowości. W ciągu kolejnych czterech dni sytuacja się powtarzała. 

Ateńczycy schodzili na ląd  przewaŜnie całymi załogami i lekcewaŜąc  przeciwnika za nie 

przyjmowanie bitwy, oddalali się  na znaczne odległości w poszukiwaniu Ŝywności. Mieszkający 

wówczas w pobliŜu Alkibiades zwrócił uwagę strategom, Ŝe stoją w nieodpowiednim miejscu, 

przeciwnik zaś w porcie, tuŜ przy mieście we wszystko zaopatrzonym. Proponował im przejść do 

Sestos, gdzie znajdą bezpieczny postój, zaopatrzenie i moŜność stoczenia bitwy kiedy zechcą. 

Stratedzy nie przyjęli uwag i zachowali się wobec Alkibiadesa obelŜywie. 

 W piątym dniu Lizander rozkazał swym okrętom rozpoznawczym znowu odprowadzającym 

przeciwnika na kotwicowisko, po zaobserwowaniu rozproszenia się załóg na lądzie, wracać i w 

połowie drogi podnieść tarcze w górę. Po odebraniu tego sygnału, Lizander ruszył na przeciwnika 

całą flotą z największą prędkością. Jednocześnie natarł oddział lądowy (źródła nie podają kiedy 

przeprawiono go na zachodni brzeg cieśniny). Konon zauwaŜył zbliŜające się okręty, jednak jego 

rozkazy, wobec rozproszenia się załóg, nie mogły być wykonane. Konon, widząc beznadziejność 

sytuacji zdołał dziewięcioma okrętami, które udało mu się skompletować i okrętem państwowym 

Paralos, ujść spod uderzenia. Odszedł na Cypr, a do Aten wysłał Paralos, by zawiadomić co się 
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stało. Lizander bez walki zagarnął około 170 ateńskich okrętów oraz schwytał znaczną część załóg.  

Trzy tysiące Ateńczyków stracono. Tak się skończyła, w swych skutkach najbardziej fatalna dla 

Aten, bitwa – bez bitwy. 

 Znamy imiona ateńskich strategów, nie wiemy jednak,  który z nich w tym dniu dowodził. 

Widać jednak wyraźnie, Ŝe nie mieli oni pomysłu na wywabienie Lizandra z portu, ani nawet idei 

stoczenia bitwy, do której parli. Lizander natomiast miał wyraźny, narzucony przeciwnikowi, 

zamiar walki. Polegał on na dostosowaniu do nowej sytuacji pomysłu Konona z Mityleny. 

Wyzyskał dufność w swe siły i zarozumiałość strategów oraz rozpręŜenie dyscypliny u 

Ateńczyków, skutecznie im tym sugerując, iŜ  zdecydowanie uchyla się od przyjęcia bitwy, by w 

wybranym czasie całą siłą zaatakować nieprzygotowanych. Być moŜe postarał się takŜe o to, aby 

dotarł do strategów zakaz Cyrusa atakowania przeciwnika przewaŜającego liczbą okrętów. Na 

obniŜenie jakości dowodzenia we flocie ateńskiej wyraźnie wpłynęło pozbawienie się 

doświadczonych strategów po bitwie pod Arginuzami. Jest zastanawiające, Ŝe podstępu Lizandra 

nie dostrzegł takŜe Konon, jeden ze strategów. Na to „odwrócenie” podstępu, zastosowanego 

poprzednio przez Konona, nie zwrócił uwagi takŜe Ksenofont. Pomysł Lizandra jest przykładem 

twórczego przetworzenia i skutecznego zastosowania cudzego, znanego w danym gronie i nie tak 

dawno uŜytego pomysłu oraz dowodem wielkiej roli, jaką „od zawsze”, spełniało i spełnia, 

zaskoczenie. 

 StaroŜytni o tym dobrze wiedzieli. Tykidydes (III. 31) wkłada w usta jednego z 

przemawiających (427 r. p.n.e.) następujące zdanie: I nie bójmy się niebezpieczeństwa, bo nic nie 

przynosi tak decydujących zmian w wojnie  jak zaskoczenie: Pilnie musi się go wystrzegać kaŜdy 

wódz w swoim wojsku, a jeśli spostrzeŜe coś u nieprzyjaciela, powinien to wyzyskać, bo w ten 

sposób moŜe osiągnąć największy sukces. Lizander, decydując się na atak w  piątym dniu 

powtarzającej się codziennie udawanej bojaźliwości, słusznie sądził, Ŝe na tyle uśpił czujność 

przeciwnika, by mieć pewność zwycięstwa, a przez to nie naruszyć zakazu  atakowania  liczniejszej 

floty.  Przy tym  nie moŜna zgodzić się z opinią Razina, Ŝe Sparta juŜ przed starciem miała 200 

okrętów (4. s. 229), a więc  więcej niŜ Ateny. Powtarzają to Kosiarz i Łoposzko. To, Ŝe 

powracająca po zwycięstwie flota liczyła 200 trier nie oznacza, Ŝe było ich tyle jeszcze przed bitwą. 

Niewątpliwie część z nich była zdobyczna, obsadzona załogami przez Lizandra. 

 Znowu mamy błędną ocenę terenu działań. Wszyscy sytuują Sestos w pobliŜu ujścia rzeki 

Ajgospotamoj, chociaŜ leŜało ono 20 km na SW od tego miejsca i tak pokazane jest na innej mapce  

(nr 26) u Łoposzki (rys. 4). 

 Na planie bitwy u Kosiarza pokazano, Ŝe uciekające okręty Konona obeszły prawe skrzydło 

Lizandra (powtarza to za nim  szkic nr 31 u Łoposzki). Taki manewr nie był moŜliwy. Mogły one 

ujść tylko wzdłuŜ brzegu, zanim lewe skrzydło przeciwnika tego przejścia nie zamknęło. Tym 
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bardziej wątpliwe jest stwierdzenie Kosiarza, Ŝe okręty te  ...przerwały się przez szyk spartański (2. 

s. 28). W tym czasie  południowo-wschodni brzeg cieśniny nie naleŜał juŜ do Związku Morskiego, 

jak to pokazano na wspomnianych szkicach. 

 Wszyscy autorzy są zgodni, Ŝe zniszczenie floty ateńskiej pod Ajgospotamoj trudno zaliczyć 

do bitew, nastąpiło to bowiem bez walki,  chociaŜ miało taki skutek strategiczny,  jak generalne 

starcie głównych sił. Ateny nie miały juŜ środków na odbudowanie floty, ani  wymuszenia ich 

rekwizycjami  i grabieŜą (do tego potrzebna była flota), ani nie mogły liczyć na taką pomoc 

pienięŜną, jaką uzyskała Sparta po klęsce pod Arginuzami. 

 Natomiast Lizander mógł bez przeszkód realizować swój plan strategiczny. Opanowując 

kolejne miasta pozbawiał  Ateny sojuszników. Odsyłając  załogi z tych miast do Aten, zwiększał 

przez to liczbę  Ŝywionych, co miastu, pozbawionemu dostaw  nie tylko z zewnątrz ale i ze swego 

terytorium, groziło nieuniknionym głodem. Ateny straciły resztę sojuszników. Ateńczycy oblegani 

teraz od lądu i od morza, byli bezradni i nie wiedzieli co czynić, nie mając  juŜ ani floty, ani 

sojuszników, ani nawet Ŝywności. (Ksenofont II. 2.10). Po długim oblęŜeniu Ateny musiały 

skapitulować, rozwiązać Związek Morski, zburzyć swe długie mury i port w  Pireusie, wydać 

okręty, z wyjątkiem dwunastu, sprowadzić z powrotem wygnańców oraz  mieć ... z 

Lacedemończykami wspólnych przyjaciół i wrogów i zarówno na morzu jak i na lądzie będą gotowi 

iść za nimi, gdziekolwiek ci poprowadzą, (Ksenofont II. 2. 20) 

* * * 

 Nasza wędrówka po basenie morza Egejskiego dobiega końca. Jak przekonaliśmy się  opisy 

– mapy wydarzeń, jakie miały tu miejsce w okresie Grecji klasycznej, nie zawsze są wyraźne i 

zgodne. Popatrzmy jeszcze na ostatnią, sporządzoną  przez Johna Keegana, Historię wojen, wydaną  

przez firmę z renomą – KsiąŜkę i Wiedzę. OtóŜ mówi się w niej, Ŝe: Walki na  lądzie i morzu, a 

walczono na wielkim teatrze, aŜ po cieśniny na Morze Czarne, trwały od 412 do 404 r. p.n.e. 

Spartanie na lądzie, a Persowie na morzu zadali Ateńczykom wiele klęsk, rugując ich zewsząd. 

Ostatni etap nastąpił, gdy Ateńczycy zamknęli się za murami miasta, a sprawę rozstrzygnęło 

zwycięstwo floty perskiej nad ateńską pod Ajgospotamoj w 404 roku. Kilka miesięcy później, w 

kwietniu 404 roku p.n.e. okręty perskie zablokowały Pireus, a wojska Sparty odcięły Ateny od lądu. 

Ateńczycy skapitulowali16.  Tu juŜ perskie pieniądze  zamieniły się w Persów i zastąpiły Spartan w 

wielu miejscach. Jest to najbardziej jaskrawe odstępstwo od tekstów źródłowych, na jakie w całej 

historii tego okresu natrafiłem. 

   Pominąłem cały problem zmian ustrojowych, jakie miały miejsce głównie w Atenach, lub 

były narzucane innym przez walczące strony. WydłuŜyłoby to znacznie nasze rozwaŜania. MoŜna 

to łatwo znaleźć w opracowaniach z historii powszechnej. 

                                            
16 J. Keegen, op. cit. s. 258. 
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 W ciągu dwudziestu siedmiu lat potęga morska – Ateny na czele Związku Morskiego, oraz 

potęga lądowa – Związek Peloponeski prowadzony przez Spartę, walczyły o hegemonię. Wojna 

wyniszczyła i osłabiła obie strony, całą Grecję. Radość Greków z obalenia ateńskiego imperium 

była krótka, a pokój nietrwały. Grecja nadal była rozdrobniona, nie mogła opanować politycznego i 

gospodarczego kryzysu,  rezultatem czego Grecję podporządkowała  nowa siła – Macedonia. 

Zachęcając do czytania opracowań z historii wojen morskich pragnąłem, na przykładzie 

niniejszych rozwaŜań, zwrócić wagę czytelników na potrzebę zachowania znacznej dozy 

krytycyzmu, by ustrzec się  błędów spowodowanych zniekształceniem tekstu przez: 

• uproszczenia wynikające z formy publikacji; 

• zawęŜenia perspektywy do wymiaru zdarzeń; 

• bezkrytyczne powtarzanie za poprzednikami; 

• błędną ocenę terenu; 

• błędne wnioskowanie, wynikające z braku kompetencji dla  osądu danego zdarzenia, 

stronniczości, niewłaściwej oceny źródeł itp.; 

• pomijanie istotnych, pouczających szczegółów. 

Dzieje, jakaś ich część, przez wieki nawet analizowane i opisywane, nie są zastygłą lawą 

ponadczasowych stwierdzeń. Są dziury w źródłach, juŜ nie do uzupełnienia i złogi mylnych sądów 

prawie nie do usunięcia.  

Wytykając błędy innym, łatwo popaść w nie samemu. Na pewno gdzieś tu są. Proszę szukać. 

I właściwie miałem na tym skończyć – Ŝegnajcie moje kochane pytania i wątpliwości. Byłaby to 

jednak nieprawda. Pytania kończą się bowiem dopiero wraz z Ŝyciem. Nawet tylko w sprawach 

militarnych okresu ostatnich lat wojny  peloponeskiej pozostało ich jeszcze sporo – dotyczących 

chociaŜby ówczesnego budownictwa okrętowego, decyzji dowódców, etyki i jej przekładalności na  

czasy nam współczesne.  

Ksenofont pisał, Ŝe triery ateńskie były większe i „wolniej pływały” – czy tak było, jakiego 

rzędu to były róŜnice, co je powodowało oprócz stopnia umiejętności wioślarzy? 

Koryteńczycy  zauwaŜyli, Ŝe ateńskie okręty miały słabe dzioby dla „atakowania od czoła”. 

Zaopatrzyli więc swoje  „w cięŜkie tarany”. Za ich przykładem poszli, z dobrym skutkiem, 

Surakuzańczycy. (Tukidydes VII, 35-36). Czy pod Arginuzami okręty obu stron miały wynikające z 

tych doświadczeń jakieś zmiany konstrukcyjne? Odpowiedź na to  pytanie byłaby  wskaźnikiem, 

jak szybko reagowali ówcześni taktycy i budowniczowie.  

Kallikratidasa  oskarŜają o zły podział sił przed bitwą. MoŜna pytać czy w ogóle dobrze zrobił 

wychodząc na przechwycenie odsieczy. Z przebiegu wydarzeń wynika, Ŝe jego zamiarem było 

zniszczenie floty przeciwnika przez pobicie jej częściami – spowodowanie wysłania odsieczy 

Kononowi, przechwycenie jej i pokonanie – co byłoby takŜe zgubą dla obleganych. Tak więc 
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ogólny zamiar  był logiczny i bez zarzutu. Nie udało mu się jednak pokonać odsieczy. Po pobiciu 

Konona, zespołu doborowego, zlekcewaŜył zespół sformowany doraźnie. Przewidywał, Ŝe 

Ateńczycy, przed podejściem do Mityleny, będą chcieli dać odpoczynek załogom, mieć moŜność 

bezpiecznie przeczekać nieodpowiednią pogodę oraz dokonać ostatecznych zmian i ustaleń. 

UwaŜał, Ŝe najlepiej nadają się do tego  wyspy Arginuzy. Zajął więc odpowiednią po temu pozycję 

koło przylądka Malea, zorganizował rozpoznanie (o przybyciu Ateńczyków został powiadomiony). 

Zdecydował uderzyć nocą, licząc na zmęczenie przeciwnika, a moŜe i bałagan  pośpiesznie 

skleconej floty i grupowego dowodzenia. Gdyby nie nagła, gwałtowna burza, zamiar Kallikratidasa 

miał wszelkie widoki powodzenia. Wyruszając o świcie, nadal był pewny zaskoczenia – uderzy na 

dopiero formującą się flotę. Spóźnił się. Czy rzeczywiście  taki był tok myśli Kallikratidasa – 

moŜemy tylko domniemywać. Na potwierdzenie nie mamy zachowanych materiałów. Tego rodzaju 

rozwaŜania są dobrym treningiem i przez to nie pozbawione sensu. 

Są teŜ pytania z dziedziny etyki. Np. przed bitwą sternik Kallikratidasa  ...Harmon z Megary, 

oświadczył  mu, Ŝe byłoby wskazane odpłynąć, gdyŜ okrętów ateńskich jest znacznie więcej. 

Kallikratidas jednak rzekł na to, Ŝe  jeśli on zginie, losu Sparty to nie pogorszy, ucieczka  zaś 

ściągnie nań hańbę. (Ksenofont I, 6, 32). Jak z tą jego racją? Co jest waŜniejsze – powodzenie 

sprawy, czy honor osobisty? 

Cała wojna peloponeska była wyjątkowo krwawa, brutalna, bezwzględna tak wobec 

sojuszników, jak i wrogów, pełna zdrad, haniebnych oskarŜeń, wyroków, zdzierstwa wobec swoich 

i brania bez oporów perskich pieniędzy na tworzenie i utrzymanie narzędzi wyniszczających 

Grecję. Zgromadzenie ludowe, sławionej do dziś ateńskiej demokracji, częściej pokazywało oblicze 

otumanionego przez demagogów mściwego tłumu, niŜ zbiorową mądrość ludu. Poszukiwanie 

złoŜonych przyczyn takiego stanu rzeczy, powiązań w trójkącie: gospodarka – polityka – wojna, 

pomaga zrozumieć istotę innych konfliktów, takŜe  współczesnych. Z pytaniami, jako 

stymulatorami i nieodłączną częścią myśli, warto się zaprzyjaźnić. 
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MORSKA INFORMACJA GEOPRZESTRZENNA (2) 

POZYSKIWANIE  I  ROZPOWSZECHNIANIE 

 

W wielu nowoczesnych systemach GIS1 (Geographic Information Systems), w tym 

słuŜących bezpieczeństwu Ŝeglugi oraz kierowaniu jednostkami na morzu, podstawą właściwego 

ich funkcjonowania oraz spełnienia oczekiwań uŜytkowników jest  informacja, od  której oczekuje 

się, Ŝeby była zrozumiała, pełna, wiarygodna i aktualna. Musi więc być zbierana, opracowywana i 

rozpowszechniana przez kompetentne serwisy (słuŜby państwowe).  

 

Źródła morskiej informacji geoprzestrzennej 

 

 Wieloaspektowość zbiorów danych do morskiej informacji geoprzestrzennej 

wymaga wielu słuŜb i instytucji pozyskujących je. Głównymi dostarczycielami morskiej informacji 

geoprzestrzennej są: 

a) w zakresie informacji o środowisku geograficznym:  

• SłuŜba Hydrograficzna Marynarki Wojennej;  

• słuŜby operacyjne Marynarki Wojennej; 

• siły Marynarki Wojennej wykonujące zadania na morzu;  

• instytucje WP (Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego WP, SłuŜba 

Meteorologiczna WP); 

• państwowa słuŜba pogody (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej); 

• instytucje naukowo-badawcze;  

• instytucje i przedsiębiorstwa prowadzące róŜnorodne formy działalności gospodarczej 

na morzu;  

b) w zakresie informacji o środowisku operacyjnym:  

• dowództwa oraz sztaby sił morskich i straŜy granicznej; 

• słuŜby operacyjne Marynarki Wojennej; 

                                            
1 GIS  (Geographic  Information  Systems) - system  informatyczny  zaprojektowany  do  zbierania, przechowywa-

nia, weryfikacji, integrowania, analizy i wizualizacji danych, które są odniesione do przestrzennych lub geograficz-
nych współrzędnych. 
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• Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej; 

• administracja morska (Urząd Morski, kapitanaty i bosmanaty portów); 

• morska słuŜba poszukiwania i ratownictwa; 

• słuŜby portowe;  

c) w zakresie informacji o środowisku prawnym: 

• administracja rządowa; 

• Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej; 

• słuŜby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo na morzu; 

• Sekcja Polska w IMO w zakresie Konwencji i Rezolucji IMO; 

• Polski Rejestr Statków; 

• kompetentne organa NATO i Unii Europejskiej. 

 Rolę głównego operatora2 systemu zbierania, opracowywania i rozpowszechniania 

standardowej oraz specjalnej morskiej informacji geoprzestrzennej spełnia Biuro Hydrograficzne 

Marynarki Wojennej, które szeroko współpracuje z wymienionymi powyŜej instytucjami i 

słuŜbami. 

Jednym z istotnych źródeł morskiej informacji geoprzestrzennej w czasie prowadzenia 

działań na morzu jest „podmiot” tego działania, czyli konkretny okręt wykonujący zadania na 

danym akwenie. Prowadzi on zwykle własne, bezpośrednie obserwacje, a niekiedy i specjalistyczne 

pomiary (w zaleŜności od posiadanego wyposaŜenia), które zapewniają stały dopływ aktualnych 

danych do systemów rozpowszechniania morskiej informacji geoprzestrzennej. Systemy te z kolei 

przekazują otrzymane dane innym uŜytkownikom realizującym zadania na morzu.  

 Wzajemne powiązania poszczególnych źródeł morskiej informacji geoprzestrzennej 

przedstawiono na rys. 1. 

                                            
2 Operator – instytucja organizująca, nadzorująca i koordynująca przepływ morskiej informacji  geoprzestrzennej.  
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Rys. 1. Wzajemne powiązania źródeł morskiej informacji geoprzestrzennej3 

 

 W praktycznej realizacji, uŜytkownicy na morzu otrzymują morską informację 

geoprzestrzenną (geograficzną, operacyjną i prawną) z systemów działających na danym akwenie, 

których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony i obrony tychŜe akwenów, poprzez ich 

centra operacyjne. Obecnie na polskich obszarach morskich funkcjonuje szereg tego typu 

systemów, jednakŜe nie ma jednolitego (zintegrowanego) systemu krajowego, który zapewniłby 

uŜytkownikom na morzu dostarczanie pełnej morskiej informacji geoprzestrzennej (zarówno 

standardowej jak i specjalnej) z „jednego źródła”.  

 

Cyfrowe produkty oraz systemy zobrazowania i rozpowszechniania 
morskiej informacji geoprzestrzennej 

                                            
3 Na podst. H. Nitner, J. Urbański, Z. Kopacz , W. Morgaś, Krajowy system informacji o środowisku nawigacji mor-

skiej. Specjalna informacja środowiskowa, Materiały VII Konferencji Morskiej nt. Aspekty bezpieczeństwa nawod-
nego i podwodnego oraz lotów nad morzem, AMW, Gdynia 2004. 
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 Morska informacja geoprzestrzenna jest rozpowszechniana w wielu róŜnorodnych formach. 

Jej część standardowa dociera do uŜytkowników w postaci typowych produktów nawigacyjnych 

(map morskich, publikacji nautycznych), a takŜe w postaci cyfrowej (np. elektronicznej mapy 

nawigacyjnej – ENC4), umoŜliwiającej po spełnieniu wymagań określonych w Konwencji SOLAS5 

prowadzenie „bezpapierowej” nawigacji elektronicznej (np. za pomocą systemów ECDIS6). 

RównieŜ specjalna morska informacja geoprzestrzenna, przeznaczona do zabezpieczenia działań sił 

morskich, rozpowszechniana jest zarówno w postaci „papierowej” (np. specjalne biuletyny 

BHMW), jak i cyfrowej (np. dodatkowe warstwy wojskowe – AML7). JednakŜe największą wartość 

dla wsparcia działań morskich ma informacja dostarczana w postaci cyfrowej. 

 

Elektroniczne mapy nawigacyjne 

 

 Elektroniczne mapy nawigacyjne (ENC) są obecnie najbardziej popularnym i szybko 

rozwijanym cyfrowym produktem hydrograficznym, zawierającym podstawowy zasób danych o 

środowisku geograficznym z zakresu standardowej morskiej informacji geoprzestrzennej.  

 Ideą dla pomysłu ENC było dostarczenie nawigatorowi nowoczesnego produktu, który 

zawierając pełną i stale aktualizowaną informację zamieszczaną na tradycyjnych mapach 

nawigacyjnych, mógłby zastąpić klasyczną (papierową) mapę morską, stanowiąc jej wiarygodny 

ekwiwalent. W odróŜnieniu od map tradycyjnych, wykonywanych na papierze, ENC to w praktyce 

oryginalna, numeryczna baza danych, zgodna co do zawartości, struktury i formatu z jednolitymi 

międzynarodowymi standardami, przeznaczona do wykorzystania w elektronicznych systemach 

zobrazowania map i informacji nawigacyjnej – ECDIS oraz systemach mapy elektronicznej - ECS8.  

Proces technologiczny tworzenia ENC jest ściśle związany z komputerowymi technikami 

przetwarzania danych (rys. 2). Zasadniczym jego celem jest stworzenie numerycznej bazy danych 

zawierającej informacje w postaci graficznej (rysunki) i tekstowej (opisy, liczby). Obecnie dąŜy się 

nie tylko do wykorzystania ENC w systemach ECDIS i ECS, ale takŜe do opracowania i redakcji 

tradycyjnych, papierowych morskich map nawigacyjnych.  

 

                                            
4 ENC (Electronic Nawigational Chart) – elektroniczna mapa nawigacyjna. 
5 Konwencja SOLAS (Safety of Life at Sea) - Konwencja o Bezpieczeństwie śycia na Morzu. 
6 ECDIS  (Electronic  Chart   Display and  Information  System)  -  system  zobrazowania  mapy elektronicznej i 

informacji nawigacyjnej. 
7 AML (Additional Military Layers) - Dodatkowe Warstwy Wojskowe. 
8  ECS (Electronic Chart System)  -   System  Mapy Elektronicznej  -  to system, który wykorzystując informacje zawar-

te w mapie elektronicznej nie spełnia wszystkich wymogów określonych dla ECDIS, przez co nie moŜe być uznany 
za prawny ekwiwalent nawigacyjnej mapy papierowej. 
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Rys. 2. Produkcja ENC9 

Polskie ENC są rozpowszechniane poprzez sieć licencjonowanych  dystrybutorów, w 

ramach międzynarodowego projektu PRIMAR-Stavanger (Polskę od 1997 r. reprezentuje BHMW). 

Z kolei krajowy serwis ENC dla uŜytkowników wojskowych i cywilnych jest jeszcze w 

rozbudowie. 

Numeryczne mapy nautyczne 

 

Numeryczne mapy nautyczne (DNC – Digital Nautical Chart) są takŜe mapami 

wektorowymi10. Standard wymiany danych dla tych map (VPF – Vector Product Format) został 

opracowany przez narodową agencję kartograficzną Departamentu Obrony USA (NGA – National 

Geospatial-Intelligence Agency) w celu zaspokojenia potrzeb nawigacyjnych sił morskich USA 

(US Navy i US Coast Gurad). Obecnie mapy te są produkowane na wszystkie najwaŜniejsze 

akweny świata oraz powszechnie stosowane przez państwa członkowskie NATO. Numeryczne 

mapy nautyczne przeznaczone są do wykorzystania w systemach dowodzenia oraz systemach 

zobrazowania mapy elektronicznej i informacji nawigacyjnej ECDIS oraz WECDIS11. W Polsce 

                                            
9   Na podst. informacji Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.  
10 Mapa wektorowa (Vector Chart) – to mapa cyfrowa, w której wszystkie dane graficzne są zapisane i prezentowane w 

postaci elementów punktowych, liniowych i powierzchniowych, powiązanych ze sobą topologicznie (topologia – ba-
danie właściwości figur geometrycznych nie zmieniających się przy przekształceniach wzajemnie jednoznacznych i 
ciągłych np. przy rozciąganiu, powiększaniu). 

11 WECDIS  (Warship  Electronic  Chart   Display and  Information  System)  -  okrętowy system  zobrazowania  
mapy elektronicznej i informacji nawigacyjnej 
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produkcja map DNC realizowana jest przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w oparciu o 

system numerycznej bazy danych hydrograficznych „Hydro”.  

 Obecnie dąŜenia biura zmierzają do produkcji map DNC w celu uzyskania pokrycia polskich 

obszarów morskich, stworzenia serwisu DNC dla okrętów Marynarki Wojennej RP oraz ustalenia 

zasad wymiany danych  z narodową agencją kartograficzną Departamentu Obrony USA NGA i 

innymi państwami sojuszniczymi NATO.  

 

Dodatkowe warstwy wojskowe AML 

 

Koncepcja dodatkowych warstw wojskowych AML12 (Additional Military Layers) powstała 

w NATO w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Produkt ten wyłonił się jako odpowiedź na 

zapotrzebowanie sił morskich na dane geoprzestrzenne. Podstawowym celem dla AML było 

rozwinięcie nowej generacji produktów cyfrowych, dostarczających uŜytkownikom wojskowym 

„nienawigacyjnych” danych hydrograficznych, oceanograficznych i meteorologicznych, które dotąd 

publikowane były jako nakładki lub nadruki standardowych map lub jako produkty specjalne dla 

zabezpieczenia zadań obronnych.  

Prace rozwojowe w zakresie AML są obecnie realizowane przez powołaną w 1997 r. grupę 

roboczą NATO – Ad Hoc Hydrographic Working Group (AHHWG). Grupa ta opracowała w 2003 

r. dokument standaryzacyjny „STANAG 7170 – Additional Military Layers”, określający 

wymagania dla AML.  Zgodnie z przyjętą przez  AHHWG definicją, AML są zunifikowanymi co 

do zakresu cyfrowymi produktami danych geoprzestrzennych, projektowanymi dla spełnienia 

całości „nienawigacyjnych” wymagań morskiej obrony NATO. Podstawowym przeznaczeniem 

tych produktów jest ich zastosowanie w  okrętowych  systemach WECDIS oraz w systemach 

dowodzenia typu C4I.  

Grupa robocza AHHWG opracowała takŜe szczegółowe wytyczne, opisujące wymaganą 

zawartość produktów AML, nazwane „Specyfikacjami Produktu” (Product Specyfication). Sześć 

pierwszych specyfikacji zostało przyjętych na początku 2004 r., natomiast kolejne są na etapie 

 przygotowywania. Koordynatorem całości projektu AML w NATO jest UKHO (United Kingdom 

Hydrographic Office).  

Podstawowy zestaw produktów AML obejmuje sześć ich rodzajów, dla których przyjęto i 

opublikowano właściwe im specyfikacje, są to:  

1. Izobaty (CLB - Contour Line Bathymetry) – produkt zawiera izobaty, sondaŜe punktowe i 

obszary głębokości (obszary, gdzie głębokości leŜą w określonym zakresie). Przeznaczony 

                                            
12 Na podst. UK Handbook for AML, The UK Hydrographic Office, London, April 2004. 



 39

jest przede wszystkim do planowania działań amfibijnych, minowych i 

przeciwminowych oraz działań podwodnych i przeciwpodwodnych.  

2. Dane środowiskowe dna i plaŜy (ESB - Environment Seabed and Beach) – produkt ten 

charakteryzuje dno morskie wraz ze związanymi z nim obiektami (strukturami) plaŜy. 

Przeznaczony przede wszystkim do wsparcia działań amfibijnych, minowych i 

przeciwminowych. 

3. DuŜe obiekty podwodne (LBO - Large Bottom Objects) – produkt ten opisuje wszystkie 

obiekty na dnie morskim, które mają minimalną rozciągłość 5 m, zarówno w wysokości, jak 

i szerokości lub długości. Przeznaczony jest do zapewnienia informacji geoprzestrzennej dla 

procesu nawigacji nawodnej oraz prowadzenia działań podwodnych, amfibijnych, 

minowych i przeciwminowych. 

4. Małe obiekty podwodne (SBO - Small Bottom Objects) – produkt obejmuje wszystkie 

znane kontakty denne, które są mniejsze niŜ 5 m. Mogą to być miny oraz obiekty 

minopodobne. Przeznaczony jest do zapewnienia informacji geoprzestrzennej dla 

prowadzenia działań amfibijnych, minowych i  przeciwminowych. 

5. Trasy, obszary i granice (RAL - Routes, Areas and Limits) – produkt obejmuje abstrakcyjne 

obiekty, które mogą być zdefiniowane przez określenie punktów, linii i obszarów (m.in.: 

obszary zarządzania morskiego, obszary ćwiczeń wojskowych, akweny patrolowania, trasy 

okrętów podwodnych, obszary przetrałowane). Projektowany jest dla róŜnorodnych celów 

planistycznych i operacyjnych.  

6. Podstawowe obiekty morskie i urządzenia (MFF - Maritime Foundation and Facilities) – 

produkt projektowany w celu zapewnienia danych o infrastrukturze nawigacyjnej. Stanowi 

uzupełnienie standardowych map nawigacyjnych.  

Obecnie grupa robocza AHHWG dąŜy do opracowania specyfikacji dla trzech kolejnych 

produktów AML. Są to:  

• dane oceanograficzne (IWC - Integrated Water Column) – produkt ma zawierać opis 

właściwości fizycznych toni wodnej, włącznie z danymi pomiarowymi uzyskanymi podczas 

prowadzenia działań przeciwminowych;  

• dane meteorologiczne (AMC - Atmosphere and Meteorological Climatology) – 

przeznaczeniem produktu jest zapewnienie informacji opisujących warunki klimatyczne dla 

procesu planowania operacyjnego;  

• sieciowy model batymetryczny (NMB - Network Model Bathymetry) – wymagania dla tego 

produktu są jeszcze w fazie opracowywania. Konieczność opracowania NMB wynika z 

potrzeby posiadania pełnego zobrazowania powierzchni dna morskiego i numerycznego 
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jego modelu w celu zapewnienia informacji geoprzestrzennej dla działań 

przeciwpodwodnych oraz przeciwminowych. 

Opracowane „Specyfikacje Produktu” zostały takŜe przyjęte jako wytyczne do produkcji AML 

w Marynarce Wojennej RP, reprezentowanej przez Biuro Hydrograficzne MW biorące udział w 

pracach grupy roboczej AHHWG.  

 

System zobrazowania mapy elektronicznej i informacji nawigacyjnej ECDIS 

 

System ten jest obecnie definiowany przez IMO jako nawigacyjny system informacyjny, 

który wraz z odpowiednim wyposaŜeniem rezerwowym (tzw. back-up arrangements) moŜe być 

przyjęty za ekwiwalent uaktualnionej morskiej mapy nawigacyjnej wymaganej przez przepis V/20 

Konwencji SOLAS 1974. Poprzez zobrazowanie wybranych informacji z systemowej elektronicznej 

mapy nawigacyjnej (SENC13), wraz z informacjami pochodzącymi z okrętowych „czujników"14 

nawigacyjnych, stanowi pomoc dla nawigatora w planowaniu i kontroli trasy. Zawarte w definicji 

określenie „odpowiednie wyposaŜenie rezerwowe”, to w praktyce najczęściej drugi kompletny 

zestaw systemu ECDIS lub pełny komplet papierowych, zaktualizowanych morskich map 

nawigacyjnych.  

System zobrazowania mapy elektronicznej i informacji nawigacyjnej ECDIS jest wynikiem 

działań podejmowanych przez instytucje cywilne i wojskowe ukierunkowanych na opracowanie 

nowych sposobów zobrazowania morskiej informacji geoprzestrzennej na ekranie monitora.  

 

Okr ętowy system informacyjny i zobrazowania mapy elektronicznej WECDIS 

 

Współcześnie, szereg państw, organizacji i instytucji uruchomiło programy badawcze 

realizowane na zapotrzebowanie sił morskich, mające na celu opracowanie podstawowych załoŜeń 

dla funkcjonowania wojskowej wersji systemu ECDIS, którą nazwano WECDIS (Warship ECDIS). 

Wyrazem tego jest opracowanie dokumentu normatywnego STANAG 4564 – Standardy działania 

dla okrętowego systemu informacyjnego i zobrazowania mapy elektronicznej (Standard for Warship 

Electronic Chart Display and Information System). 

                                            
13 SENC (System Electronic Navigational Chart)  –  to  wewnętrzna  baza danych będącą wynikiem transformacji ory-

ginalnych danych ENC przez ECDIS w celu optymalnego wykorzystania ich przez operatora. Jest bezpośrednio wy-
korzystywana przez ECDIS do tworzenia zobrazowania i innych funkcji nawigacyjnych. Stale aktualizowana przez 
odpowiednie środki i uzupełniana poprawkami wprowadzanymi przez nawigatora. SENC jest ekwiwalentem uaktu-
alnionej mapy papierowej. 

14 Przez pojęcie okrętowe czujniki nawigacyjne naleŜy rozumieć urządzenia i systemy dostarczające niezbędnych in-
formacji do zapewnienia prawidłowej pracy systemu ECDIS lub informacji i danych uzupełniających zawartość bazy 
danych, tj. ENC. Mogą to być: odbiorniki radionawigacyjnych i satelitarnych systemów określania pozycji, radary 
(systemy ARPA), echosondy, logi, Ŝyrokompasy, anemometry elektroniczne, kompasy elektroniczne itp.  
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Definicja zawarta w publikacji STANAG 4564 określa WECDIS jako system zobrazowania 

mapy elektronicznej i informacji nawigacyjnej, wraz z dodatkowymi funkcjami do prowadzenia 

nawigacji i działań bojowych, zainstalowany na pokładzie okrętu. Głównym jego przeznaczeniem 

jest zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji oraz skuteczności prowadzenia działań bojowych. 

ZałoŜenia koncepcyjne dla krajowego systemu WECDIS-PL  zostały opracowane w Biurze 

Hydrograficznym MW. Według tych załoŜeń, jedna z polskich firm zaprojektowała urządzenie, 

które jest pierwszym krokiem poczynionym w kierunku realizacji koncepcji WECDIS-PL (rys. 3). 

 

Rys. 3. Koncepcja WECDIS-PL 

 

Podstawowym warunkiem akceptacji projektowanych systemów WECDIS w Marynarce 

Wojennej jest moŜliwość obsługi przez nie produktów zobrazowania morskiej informacji 

geoprzestrzennej zawartej w ENC, DNC i AML. Ponadto kaŜdy z tych systemów powinien spełniać 

wymagania określone w publikacji STANAG 4664, zarówno w zakresie procesu prowadzenia 

nawigacji, jak i działań bojowych w celu osiągnięcia interoperacyjności w ramach NATO, a takŜe 

realizować dodatkowe potrzeby Marynarki Wojennej RP.  

 

Zintegrowane zobrazowanie środowiska REP 

 



 42

Współcześnie największym wyzwaniem dla geograficznych i hydrograficznych słuŜb 

zabezpieczenia działań sił NATO jest stworzenie zintegrowanego zobrazowania środowiska REP15 

(Recognized Environmental Picture).  

 Zintegrowane zobrazowanie środowiska REP określane jest jako zbiór informacji 

geoprzestrzennych o środowisku geograficznym, przeznaczonych do wykorzystania podczas 

prowadzenia działań operacyjnych, w celu zapewnienia niezbędnej informacji dla procesu 

podejmowania decyzji przez dowództwa i sztaby (rys.4)  

Stworzenie zintegrowanego zobrazowania środowiska REP wymaga połączenia wielu 

danych, zawartych w róŜnorodnych produktach zobrazowania w jeden produkt, zobrazowujący 

całość danych i dostarczający pełnej informacji.   

Zintegrowane produkty zobrazowania środowiska REP będą w przyszłości zapewniały 

zwarty i ciągły obraz pola walki dla wsparcia operacji połączonych. 

 

 

Rys. 4. Zbiory danych tworzących zintegrowane zobrazowanie środowiska REP 

                                            
15 Na  podst. Informacja  geoprzestrzenna  dla współczesnych wyzwań bezpieczeństwa RP, Materiały Seminarium Geo-

graficznego, Warszawa, październik 2002. 
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Formy rozpowszechniania morskiej informacji geoprzestrzennej 

 

 Morska informacja geoprzestrzenna jest rozpowszechniana w wielu róŜnych formach, w 

zaleŜności od potrzeb uŜytkownika, a takŜe moŜliwości technicznych jej opracowania i dystrybucji.  

 Rozpowszechnianie standardowej morskiej informacji geoprzestrzennej regulują 

unormowania IMO, czy teŜ IHO, dotyczące postaci końcowych produktów. Natomiast w przypadku 

specjalnej morskiej informacji geoprzestrzennej na potrzeby wojskowe dąŜy się do standaryzacji 

informacji dla uzyskania pełnej interoperacyjności działań sił krajów członkowskich NATO. 

Przejawia się to w opracowywaniu przepisów standaryzujących postać końcową materiałów w 

celu zapewnienia jednolitości i jednoznaczności materiałów oraz ich integracji w systemach 

dowodzenia. 

 Do form rozpowszechniania morskiej informacji geoprzestrzennej, wykorzystywanej przez 

siły Marynarki Wojennej naleŜą:  

• mapy batymetryczne wydzielonych akwenów; 

• mapy specjalne (m.in.: mapy obiektów podwodnych, mapy kontaktów nie będących 

okrętami podwodnymi, mapy wsparcia działań desantowych, mapy odcinków wybrzeŜy 

dogodnych do działań desantowych); 

• specjalne publikacje nautyczne (m.in.: locja działań minowych, wojskowe opisy 

fizyczno-geograficzne stref nadbrzeŜnych); 

• specjalistyczne wydawnictwa pomocnicze (m.in.: mapy zanieczyszczeń chemicznych i 

obszarów zatopienia amunicji chemicznej, mapy akwenów ochrony naturalnego 

środowiska morskiego, mapy wraków, atlasy meteorologiczne i oceanograficzne, mapy 

wiatrów, mapy prądów morskich, tabele i mapy danych hydroakustycznych); 

• cyfrowe bazy danych (m.in.: baza danych obiektów podwodnych, numeryczna baza 

danych hydrograficznych); 

• dodatkowe warstwy wojskowe AML. 
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Rys. 5. Przykładowy zestaw morskiej informacji geoprzestrzennej dla zabezpieczenia działań 
przeciwminowych 

 
 Obecnie jednak największe znaczenie dla zabezpieczenia działań sił Marynarki Wojennej 

mają cyfrowe produkty zobrazowania morskiej informacji geoprzestrzennej. Przewiduje się, Ŝe 

około 2010 r. dowództwa i sztaby będą wykorzystywały do planowania oraz prowadzenia działań 
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operacyjnych i taktycznych w większości cyfrowe produkty przekazywane za pomocą sieci 

teleinformatycznych. 

 Zestaw produktów końcowych i form zobrazowania morskiej informacji geoprzestrzennej 

dla zabezpieczenia działań sił Marynarki Wojennej zaleŜy kaŜdorazowo od rodzaju prowadzonych 

działań bojowych na morzu. Przykładowy zestaw morskiej informacji geoprzestrzennej dla 

zabezpieczenia działań przeciwminowych przedstawiono na  rys. 5. 

Podobne zestawy morskiej informacji geoprzestrzennej moŜna ustalić dla kaŜdego z rodzaju 

działań bojowych prowadzonych na morzu przez siły Marynarki Wojennej.  

 

Literatura: 

1. Additional Military Layers, http://www.hydro.gov.uk/, 09.09.2005 r. 

2. Informacja geoprzestrzenna dla współczesnych wyzwań bezpieczeństwa RP, Materiały Seminarium 

Geograficznego, ZGW, Warszawa 2002. 

3. Mapy elektroniczne, http://bhmw.mw.mil.pl/, 09.09.2005 r. 

4. Nitner  H.,  Informacja  środowiskowa  dla  wsparcia  działań  morskich w cyfrowych produktach 

hydrograficznych, Materiały XII Konferencji Naukowej nt. Automatyzacja dowodzenia, AMW, Gdynia 

2004. 

5. Nitner H., Prace nad stworzeniem systemu elektronicznej mapy nawigacyjnej Marynarki Wojennej, 

„Biuletyn nawigacyjny”, 1999 nr 1. 

6. Nitner H., Urbański J., Kopacz Z., Morgaś W.: Krajowy system informacji o środowisku nawigacji 

morskiej. Specjalna informacja środowiskowa, materiały VII Konferencji Morskiej nt. Aspekty 

bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem, AMW, Gdynia 2004. 

7. Nitner H., Urbański J., Kopacz Z., Morgaś W., Rola morskiej informacji geoprzestrzennej dla 

zabezpieczenia działań morskich na przykładzie dodatkowych warstw wojskowych, materiały 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na 

morzu, AMW, Gdynia 2004. 

8. Przybylski P., Mapy wektorowe w standardzie NATO, „Geodeta”, 2000 nr 7. 

9. STANAG  4564 – Standard for Warship Electronic Chart Display and Information System, Ed. 1. 

10. The International Hydrographic Organization, http://www.iho.shom.fr./, 09.09.2005 r. 

11. UK Handbook for AML, Defence Intelligence Joint Enviromment, London 2004. 
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go i ochrony Ŝeglugi. 
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HYDROGRAFIA 

Kpt. mar. mgr inŜ. Artur GRZĄDZIEL 
Zastępca dowódcy ORP „Arctowski” 
 
 

SIDE SCAN SONAR (SSS) – METODA  

POSZUKIWANIA I WYKRYWANIA OBIEKTÓW PODWODNYCH 

 
Poszukiwanie i lokalizowanie obiektów podwodnych leŜących na dnie morza, a stanowiących 

zagroŜenie dla swobodnej Ŝeglugi, to tylko jedna z wielu funkcji, jakie powierza się państwowym 

słuŜbom hydrograficznym, a które realizowane są w oparciu o bazę specjalistycznych jednostek 

hydrograficznych. Okręty, kutry i motorówki sondaŜowe, poszukujące obiektów określanych 

mianem przeszkód nawigacyjnych, rejestrują jednocześnie dane, dzięki którym moŜemy poznać 

ukształtowanie dna morskiego, jego rodzaj i usytuowanie w stosunku do lądu, właściwości fizyczne 

wody morskiej, rozkład głębokości w granicach badanego akwenu. Wszystkie te pomiary stanowią 

fundament budowania bezpiecznej i swobodnej nawigacji. Dlatego właśnie „uprawianie” 

hydrografii1 jest nieodzowne, zwłaszcza jeśli dany kraj posiada status państwa morskiego. 

 Poszukiwanie i określanie połoŜenia obiektów podwodnych moŜliwe jest tylko przy 

zastosowaniu nowoczesnego sprzętu pomiarowego, jaki jest na wyposaŜeniu jednostek 

hydrograficznych. Te specjalistyczne urządzenia i systemy komputerowe muszą jednak być 

obsługiwane przez wyszkoloną i doświadczoną kadrę.  

PoniewaŜ niepraktyczne i niemoŜliwe jest znalezienie i wykrycie wszystkich obiektów 

podwodnych spoczywających na dnie, IHO2 zdefiniowała minimalny rozmiar obiektu, jaki 

powinien być wykryty, zwymiarowany, sklasyfikowany i ewidencjonowany podczas sondaŜu w 

danym akwenie morskim. CzymŜe dla hydrografa jest obiekt podwodny? MoŜe to być zarówno 

odosobniona skała, kamień na płaskim i piaszczystym dnie, jak teŜ opona samochodowa, beczka po 

oleju, czy po prostu zwyczajny wrak statku. Wszystkie te obiekty będą wyróŜniać się na tle 

otoczenia, a wyrazem tego będą odpowiednie echa na sonogramach. Na rys. 1. przedstawiono 

typowe obiekty denne wykryte sonarem bocznym podczas prac w rejonie Gdyni - Redłowa. Mogą 

to być duŜe głazy narzutowe, Ŝeliwne kotwice lub inne betonowe konstrukcje.  

 

                                            
1 Hydrografia – dziedzina nauki stosowanej zajmująca się pomiarami i opisywaniem cech fizycznych akwenów mor-

skich i przyległych obszarów przybrzeŜnych z głównym przeznaczeniem na ich wykorzystanie w prowadzeniu nawi-
gacji oraz w innych działaniach i misjach morskich, takich jak: działalność przybrzeŜno-morska, badania naukowe, 
ochrona środowiska, a takŜe serwis prognozowania. (Manual on Hydrography, 1st Edition, International Hydro-
graphic Bureau, Monaco 2005, s. 2). 

2 IHO (ang. International Hydrographic Organisation) – Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna. 
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Rys. 1. Obiekty podwodne zlokalizowane za pomocą sonaru bocznego 
Źródło: opracowanie własne 
 

W tabeli 1 zawarte są wymogi dotyczące systemów pomiarowych w kontekście ich 

moŜliwości detekcyjnych. Z zapisu wynika, iŜ obiekty o rozmiarach 1 m powinny być wykrywane 

w kategorii specjalnej prac hydrograficznych. W akwenach o głębokościach do 40 m systemy 

detekcyjne powinny być zdolne lokalizować obiekty 2-metrowe.  Przy głębokościach rzędu 60-70 

m zastosowany system detekcyjny powinien być zdolny wykryć obiekty o liniowych wymiarach 6-

7 m.  

Tabela 1 
 

Wymagania detekcyjne systemów wykrywania obiektów wg IHO S-44 

Kategoria  MoŜliwości detekcyjne systemu 
Specjalna Powinny być wykrywane obiekty powyŜej 1 m   
Kategoria 1 i 2  Powinny być wykrywane obiekty: 

• o rozmiarach powyŜej 2 m (w głębokościach do 40 m) 
• o rozmiarach stanowiących 10% głębokości (powyŜej 40 m 

głębokości) 
Głębokość wybierana jest w odniesieniu do maksymalnego spodziewanego 
zanurzenia jednostki  

Kategoria 3  Nie ma zastosowania 
 

Z punktu widzenia działania sonaru bocznego moŜna przytoczyć jeszcze inny termin, a 

mianowicie cel sonarowy (sonar target). OtóŜ celem sonarowym będziemy nazywać jakikolwiek 

obiekt charakteryzujący się zdolnością odbijania fal akustycznych, w ilości gwarantującej jego 

wykrycie i zobrazowanie w postaci echa, na specjalnym papierze, bądź ekranie systemu 

sonarowego3. RóŜnorodność kontaktów sonarowych pokazano na  rys. 2.  

 

                                            
3 Hydrographic Dictionary Part I, Valume I, English, Special Publication No. 32, 5th Edition, IHO Monaco 1994, pkt 
4821, s. 221. 
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Rys. 2. Rodzaje kontaktów sonarowych zarejestrowanych  za pomocą sonarów bocznych (A-opona 
samochodowa, B-wrak kutra rybackiego, C-szczątki samolotu z II wojny światowej, D-wrak 

samolotu, E-grupa kamieni) 
Źródło: opracowanie własne 

 
 

Do wykrywania obiektów podwodnych wykorzystuje się róŜnorodne metody i rozwiązania 

techniczne, wśród których największym zainteresowaniem, z uwagi na skuteczność działania, 

cieszy się technologia Side Scan Sonar (SSS) w wersji kadłubowej (hull-mounted SSS) lub 

holowanej (towed SSS). Metoda ta stosowana jest zazwyczaj podczas typowego sondaŜu 

batymetrycznego z wykorzystaniem systemów echosond jedno- lub wielowiązkowych4.  

Sonar boczny (Side Scan Sonar) to zmodyfikowana echosonda, w której płaszczyzna 

przetwornika (oś listka głównego charakterystyki promieniowania) odchylona została od linii pionu 

o około 70-80 stopni i skierowana w bok. Przetwornik w kształcie wydłuŜonego prostopadłościanu 

emituje wiązkę akustyczną szeroką w płaszczyźnie pionowej i wąską w płaszczyźnie horyzontalnej 

(rys. 3 ). 

 

                                            
4 Seafloor Classification and feature detection (w:)  „Manual on Hydrography”, IHO, Monaco 2005, s. 199. 
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Rys. 3. Kształt wiązki sonarowej w płaszczyźnie wertykalnej  i horyzontalnej 
Źródło: http://www.l-3klein.com/operator_tips/optips/beampattern/beampattern.htm,  stan z 8.09.2005 

 

Określenie „ boczny”  pochodzi przede wszystkim od zastosowanego sposobu emisji impulsu 

sonarowego, polegającego na przeszukiwaniu (oświetlaniu, opromieniowywaniu) dna w kierunku 

prostopadłym (bocznym) do kierunku przemieszczania się. Zatem podczas przejścia okrętu po 

wybranym profilu sonarowym, przeszukaniu podlega pas dna równy dwukrotnemu zakresowi pracy 

sonaru. Wszystkie waŜne obiekty, które znajdą się w przeszukiwanym pasie dna, naleŜy 

skrupulatnie analizować i rejestrować. Z punktu widzenia pomiarów hydrograficznych, tzw. 

obiektem „istotnym”, na który naleŜy zwrócić uwagę, będzie obiekt cechujący się następującymi 

rozmiarami:  

• 0.1 x h (głębokość), dla akwenów o głębokościach do 10 m; 

• 1 m, dla akwenów o głębokościach rzędu 10-30 m; 

• [0.1 x h] – 2 m, dla głębokości powyŜej 30 m. 

Oznacza to, Ŝe np. w akwenie o głębokości 35 m wszystkie obiekty o wymiarach 1,5 m będą 

charakteryzowane jako obiekty waŜne, które naleŜy wykryć i zlokalizować za pomocą dostępnych 

urządzeń hydroakustycznych. W przypadku akwenów płytkich, do 5 m głębokości, do grupy 

obiektów waŜnych będą naleŜały obiekty 50 cm. W takich akwenach obiektem zainteresowania 

kierownika prac hydrograficznych będzie chociaŜby zwykła opona samochodowa (rys. 4).  
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Rys. 4. Sonarowy obraz dna ukazujący m.in. oponę samochodową na lewym kanale 
Źródło: opracowanie własne 
 

Dla hydrografa celem nadrzędnym podczas sondaŜu sonarowego jest 100% pokrycie dna 

wiązkami akustycznymi w celu wykrycia wszystkich obiektów krytycznych z punktu widzenia 

bezpieczeństwa nawigacji. Do wszelkich kalkulacji związanych z poszukiwaniem i wykrywaniem 

celów sonarowych stosuje się maksymalną długość obiektu, który nie odebrał 5 impulsów 

sondujących (nie został oświetlony 5 pingami). Właśnie te 5 impulsów uwaŜane jest za minimum 

niezbędne do zachodzenia zjawiska detekcji obiektu. Ilość energii zawarta w tych 5 impulsach, 

padających na obiekt i powracających z powrotem do przetwornika, zaleŜna jest od: 

• kształtu obiektu, jego rozmiarów, budowy;  

• kąta padania wiązki sondującej na obiekt; 

• wybranych ustawień operacyjnych sonaru (parametrów pracy); 

• charakteru dna, jego budowy, ukształtowania5.  

Sonary boczne SSS posiadają olbrzymi wachlarz zastosowań zarówno na płaszczyźnie 

militarnej jak i cywilnej. Najbardziej efektywne wykorzystanie sonarów bocznych to 

hydroakustyczne przeszukiwanie dna i lokalizowanie obiektów na nim leŜących. Najczęściej 

odnajdywane obiekty podwodne to wraki statków, samolotów, miny i obiekty minopodobne, 

szczątki, śmieci i inne zanieczyszczenia. W trakcie prowadzenia badań sonar daje bardzo dokładny 

obraz powierzchni dna morskiego, zmieniający się stosownie do zmiany połoŜenia jednostki, a 

widziany na monitorze komputera.  

Obecnie najczęściej wykorzystuje się sonary boczne w wersji holowanej (towfish) z uwagi 

na liczne zalety tej metody. Potocznie zwany „rybką”, holowany za rufą jednostki i pod 

powierzchnią morza, to dzisiaj najskuteczniejszy sposób szybkiego lokalizowania obiektów 
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leŜących na dnie. Sonary boczne w wersji kadłubowej z przetwornikami montowanymi w poszyciu 

kadłuba lub na specjalnym wysięgniku dają bardzo dobre efekty w akwenach płytkowodnych (30-

50 m).  

 

Burtowy sonar boczny ACSON-100 

 
ACSON-100, będący modernizacją systemu GEBO-100, jest przykładem sonaru bocznego, 

którego przetworniki zamontowano na stałe w poszyciu kadłuba, po obu stronach burt (rys. 5). To 

analogowy system burtowy, będący między innymi na wyposaŜeniu jednostek Dywizjonu 

Zabezpieczenia Hydrograficznego.  

 

 
 

Rys. 5. Antena nadawczo – odbiorcza sonaru ACSON-100 zamontowana w kadłubie 
Źródło: ze zbiorów autora 

 

Sonar boczny ACSON-100 przeznaczony jest do szybkiej identyfikacji i wiarygodnej 

analizy podczas prac, których celem jest określenie charakterystyki dna morskiego. UmoŜliwia 

hydrolokacyjne przeszukanie dna określonego akwenu a w konsekwencji wykrycie obiektów 

podwodnych stanowiących przeszkody nawigacyjne6. Proces transmisji i odbioru sygnału oparty 

jest o wykorzystanie mikroprocesora. W wersji okrętowej sonaru, ze względu na ograniczoną moc 

                                                                                                                                                 
5 Seafloor Classification and feature detection (w:)  Manual on Hydrography, IHO, Monaco 2005, s. 202. 
6 „Instrukcja wykorzystania hydrograficznego echografu GEBO - 100”, tłumaczenie robocze z języka rosyjskiego, 
Gdynia 1987, s. 4. 
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sygnału emitowanego przez przetworniki, poprawna i efektywna analiza rzeźby dna moŜliwa jest 

przy głębokościach nie przekraczających 100 m. Podstawowe parametry pracy systemu zawiera 

tabela 2. 

Tabela 2 
Podstawowe parametry pracy sonaru ACSON-100 

Częstotliwość pracy 95 kHz i 104 kHz 
Liczba kanałów 2 
Kąt poziomy wiązki [ º] 
Kąt pionowy wiązki [ º] 

1,25 
75 

Zasilanie 
Maksymalny pobór mocy 
Moc akustyczna 

220 / 240 V 
500 VA 
800 W 

Warunki pracy 

głębokość pracy – do 100 m 
prędkość okrętu – do 5 węzłów 
przechył boczny – do 7° 
przechył wzdłuŜny – do 2° 

 
Na okręcie hydrograficznym ORP „Arctowski” zainstalowane są dwa przetworniki, jeden na 

lewej burcie pracujący na częstotliwości 95 kHz, drugi na prawej burcie emitujący sygnał 104 kHz. 

Zasada pracy obu kanałów jest jednakowa. Wieloelementowe anteny nadawczo - odbiorcze 

okresowo emitują krótkie, ultradźwiękowe impulsy, które w miarę rozchodzenia się kolejno 

„oświetlają” dno morskie w granicach promienia akustycznego. Sonar ten, pomimo niskiej 

częstotliwości pracy, wciąŜ wykorzystywany jest podczas wykonywania prac hydrograficznych, 

zwłaszcza gdy zadaniem jest weryfikacja wraków i sprawdzenie czystości dna. PoniŜej pokazany 

został przykładowy sonogram zarejestrowany przez sonar ACSON-100 i odtworzony w programie 

do analizy danych sonarowych (rys. 6). 

 

 

Rys. 6. Przykład sonogramu z widocznym echem wrakowym na lewym kanale 
Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów ORP „Arctowski” 
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Sonogram został zarejestrowany podczas weryfikacji wraku spoczywającego w Zatoce 

Gdańskiej. Na kursie 089º okręt idący z prędkością 3,9 węzłów uzyskał bardzo wyraźne echo 

sonarowe z cieniem akustycznym. Jak widać na rysunku, wrak leŜy niemal w połowie wybranego 

zakresu pracy (200 m) i równolegle do kierunku przejścia.  

 

Holowany sonar boczny DF-1000 

 

DF-1000 to dwuczęstotliwościowy, cyfrowy sonar boczny holowany na specjalnym kablu, za 

rufą jednostki i na wysokości (od dna), która nie powinna przekraczać 20% wybranego zakresu 

pracy (rys. 7). 

 

 

Rys. 7. Holowany sonar boczny DF-1000 EdgeTech, potocznie nazywany „rybką” 
Źródło: foto. A. Grządziel 

 

Najistotniejszą cechą modelu DF-1000 jest to, Ŝe sygnały sonarowe podlegają cyfrowej 

obróbce juŜ w samej „rybce”, co oznacza, Ŝe nie ma utraty danych na całej długości kabla 

holującego.  Sonar ten moŜe skutecznie „widzieć” obiekty leŜące w głębszych akwenach morskich, 

a dzięki swoim parametrom technicznym jest efektywnym narzędziem wspomagania 

współczesnych prac hydrograficznych.  

W przypadku konwencjonalnych, analogowych systemów sonarowych, długość kabla jest 

czynnikiem limitującym działanie urządzeń na głębszych akwenach. EdgeTech model DF-1000, 

korzystając z technologii cyfrowej komunikacji, zapewnia uzyskiwanie obrazów o wysokiej 

rozdzielczości przy głębokościach przekraczających moŜliwości systemów analogowych. MoŜna 

wykorzystywać go zarówno na głębokich, jak i płytkich, akwenach. Dodatkowa korzyść to to, iŜ 

wymagany jest jedynie pojedynczy, współosiowy kabel holujący. Cyfrowe połączenie 

komunikacyjne z pokładowym komputerem umoŜliwia równoczesną transmisję zarówno danych 

standardowej częstotliwości (100kHz) jak i danych wysokiej rozdzielczości (500kHz). Dzięki 

cyfrowemu interfejsowi, do sonaru mogą zostać zainstalowane dodatkowe sensory wykorzystujące 
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ten sam kabel holujący. System DF-1000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania mikroelektronicznej 

technologii i cyfrowej transmisji danych. Jest lekki i przenośny, nie wymaga zbyt skomplikowanej obsługi7.  

Przy zachowaniu pewnych ustalonych standardów operacyjnych, sonar holowany DF-1000 jest  

zdolny generować obrazy akustyczne, odznaczające się niezwykłą jakością. Szczegółowość i 

klarowność uzyskiwanych obrazów upraszczają proces identyfikacji i interpretacji otrzymywanych 

danych. Dzięki wysokiej częstotliwości pracy rejestrowane dane sonarowe są czytelne nie tylko dla 

potencjalnych operatorów sonarów (rys. 8). 

 

 
 

Rys. 8. Sonogram wraku uzyskany przy wykorzystaniu holowanego sonaru bocznego DF-1000. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie pomiarów hydrograficznych ORP „Arctowski” 

 

NajwaŜniejsze parametry techniczne DF-1000 przedstawiono w tabeli 3. 

                                     Tabela 3  

Podstawowe dane techniczne DF-1000 

Częstotliwości pracy 100 kHz ±10 kHz – standardowa 
 400 kHz ±20 kHz – wysokiej 

rozdzielczości,  
nazywana częstotliwością 500 kHz 

Długość impulsu 0.1   ms dla 100 kHz 
0.01 ms dla 500 kHz 

Szerokość impulsu  
pozioma 1.2º dla 100 kHz 

0.5º dla 500 kHz 
pionowa 50º przesunięta w dół 20º 
Częstotliwość próbkowania 24 kHz na kaŜdy kanał 
Transmisja danych  1.5 Mb/s (4 x 25 kHz) 
Zakres głębokości  1000 m 
Maksymalna moc wyjściowa 228 dB dla 1 µPa w odległości 1 m 

                                            
7 Instrukcja obsługi: System akwizycji danych CODA DA 25 z cyfrowym sonarem bocznym DF-1000, Seabed Polska, 
Gdańsk 2003, s. 3 
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Max. prędkość holowania 12.7 węzła 
Waga 30kg 
Długość 158 cm 
Średnica 11,4 cm 

 

Wielowiązkowy sonar boczny Klein 5500 

 

Klasyczne systemy sonarów bocznych SSS do badania dna morskiego wykorzystują jedną 

wiązkę z kaŜdej strony sonaru. Prawa fizyki sprawiają, Ŝe rozdzielczość uzyskiwanego obrazu dna 

ulega zmniejszeniu wraz z odległością poprzeczną od przetwornika, a co więcej, aby zapewnić 

100% przykrycie dna, maksymalne prędkości przemieszczania się nie powinny przekraczać 5 

węzłów. Obie wymienione wady moŜna wyeliminować poprzez zastosowanie modelu sonaru 

wielowiązkowego (rys. 9). Technologia taka umoŜliwia generowanie jednocześnie kilku 

równoległych wiązek fal akustycznych8. W efekcie uzyskujemy 100% pokrycie dna morskiego, 

przy duŜo większej prędkości holowania. Dodatkowo sonar pracujący na maksymalnych zakresach 

dostarcza dane sonarowe o polepszonej rozdzielczości.  

 
 

Rys. 9. Idea zastosowania technologii wielowiązkowego sonaru bocznego 
Źródło: materiały reklamowe firmy KLEIN Associates, Inc. 
 

Klein Associates oferuje między innymi sonary tzw. duŜej prędkości – wysokiej rozdzielczości 

(HSHR) serii 50009, których podstawowe zalety to: 

• większe od konwencjonalnych SSS prędkości operacyjne przy zachowaniu 100% przykrycia 

dna; 

• brak utraty rozdzielczości obrazu przy zwiększonych zakresach pracy. 

                                            
8 Dynamically Focused Multi - Beam Side Scan Sonar, Series 5000 Systems; Materiały reklamowe firmy KLEIN Asso-
ciates, Inc. 
 9 HSHR - High Speed, High Resolution Series 5000 Systems. 
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 Dzięki moŜliwościom prowadzenia badań z dwukrotnie większą prędkością, jednostka 

sondująca (okręt hydrograficzny) minimalizuje czas spędzony w morzu, co bezpośrednio przekłada 

się na ekonomię wykonania takich pomiarów.   

Jednym z sonarów serii 5000 jest model 5500 (rys. 10). To wielowiązkowy sonar boczny 

przeznaczony do zastosowań hydrograficznych, z ukierunkowaniem na generowanie wysokiej 

rozdzielczości obrazów dna, przeszkód dennych, wraków.  Sonar ten, operując z prędkością 

dochodzącą do 10 węzłów, zachowuje warunek całkowitego przykrycia dna w pasie o szerokości 

300 m.  

 

 
 

Rys. 10. Sonar boczny Klein 5500 podczas opuszczania za rufę 
Źródło:foto Artur Grządziel, 2005  
 

 Holowany wielowiązkowy sonar Klein 5500 ma zastosowanie w szeroko rozumianych 

pomiarach hydrograficznych, poszukiwaniach min morskich, pracach przybrzeŜnych i badaniach 

geologicznych. Wykorzystuje się go równieŜ do inspekcji kabli i rurociągów leŜących na dnie. 

Sonary tego typu mogą być montowane takŜe na autonomicznych pojazdach podwodnych AUV. W 

tabeli 4 wymieniono podstawowe dane techniczne systemu Klein 5500.  

Tabela 4  
Specyfikacja techniczna systemu Klein 5500 

Liczba wiązek 5 LB i 5 PB 
Częstotliwość operacyjna 455 kHz 
Długość impulsu Od 50 do 200 mikrosec. / wybierana przez operatora 
RozróŜnialność wzdłuŜna 20 cm do 75 m 

36 cm przy zakresie 150 m 
RozróŜnialność poprzeczna Determinowana wybraną długością impulsu 
Prędkość operacyjna 2-10 w przy zakresie 150 m 
Max zasięg roboczy 150 m / kanał 
Długość układu przetworników 120 cm 
Długość pojazdu 194 cm 
Średnica 15,2 cm 
Waga 70 kg 
Sensory w standardzie  kurs, przechyły poprzeczne, wzdłuŜne,  
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temperatura, ciśnienie 
Max głębokość operacyjna 200 m 
Wejście danych NAV NMEA 0183 

 
 Sonar boczny Klein 5500, w zaleŜności od prędkości holowania, moŜe generować do pięciu 

wiązek akustycznych z lewej i z prawej burty „rybki”. Wiązki te, w porównaniu z klasycznym 

holowanym sonarem, są bardziej skupione (ze wzrostem odległości nachylonej), dzięki czemu 

system jest w stanie uzyskać wysoką rozdzielczość obrazu rzędu 20 cm przy prędkościach do 10 

węzłów10. Sonar Klein 5500 moŜe operować do głębokości 200 m, a w zestawie systemu występują 

sensory wspomagające pracę sonaru (ciśnienie hydrostatyczne, temperatura wody, przechyły 

wzdłuŜne i poprzeczne, odchylenie kursowe, wysokość nad dnem). Przykład sonogramu obrazujący 

urozmaicone dno Morza Północnego przedstawiono na  rys. 11. Zapis sonarowy zawiera liczne 

obszary ripplemarków, które bardzo dobrze odbijają fale akustyczne, dając widoczne echa 

sonarowe.  

 

 
 

Rys. 11. Dane sonarowe zarejestrowane przez sonar Klein 5500 przy prędkości 8 węzłów 
Źródło: Dane z ekspedycji poszukiwawczej O13& Orzeł, sierpień 2005 
 

 Na rys. 12 mamy przedstawiony obraz sonarowy, który został zarejestrowany przy 

prędkości holowania 6 węzłów. Głębokość w rejonie pomiarów wynosiła około 27 m, podczas gdy 

sonar holowany był na głębokości 8 m nad dnem. Zakres pracy sonaru ustawiony był na 75 m, co 

umoŜliwiało całkowite przeszukanie dna w pasie 150 m. 

                                            
10 Setup and Troubleshooting Procedures for the Klein 5500 Sidescan Sonar, Colin Andrew and Amy Young, Maritime 
Operations Division Systems Sciences Laboratory DSTO-GD-0372; Australian Government Department of Defence, 
Defence Science and Technology Organization, s. 21. 
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Rys. 12. Dane sonarowe zarejestrowane przez sonar Klein 5500 przy prędkości 6 węzłów. 
Źródło: Dane z ekspedycji poszukiwawczej O13& Orzeł, sierpień 2005 
 

PowyŜszy zapis sonarowy przedstawia pofałdowane dno z charakterystycznymi 

zmarszczkami piaskowymi.  

 

RozróŜnialność sonarów bocznych 

 
Technologia sonarów bocznych, której początki sięgają lat 60. XX wieku,  dzięki współczesnej 

technice komputerowej umoŜliwia wizualizację podwodnych obiektów bez konieczności 

schodzenia człowieka pod wodę11. Obecnie osiągnęła wysoki poziom wykrywania przeszkód 

podwodnych w połączeniu z duŜą rozdzielczością generowanych obrazów sonarowych12.  To 

właśnie m.in. parametr rozróŜnialności sprawia, Ŝe sonar boczny jest zdolny „zobaczyć” bardzo 

małe obiekty. 

Mówiąc o rozróŜnialności sonarów bocznych mamy na myśli dwa terminy, tj. rozróŜnialność 

odległościową oraz tzw. rozróŜnialność wzdłuŜną (w kierunku ruchu). 

RozróŜnialność odległościowa (poprzeczna) to zdolność rozróŜniania dwóch oddzielnych 

obiektów leŜących na jednej linii prostopadłej do ogólnego kursu jednostki pomiarowej. JeŜeli dwa 

obiekty znajdują się blisko siebie, wówczas powracające echa mogą zachodzić (nakładać się) na 

siebie i na sonogramie otrzymamy jedno wspólne echo (rys. 13).  

Na rozróŜnialność zasięgową istotny wpływ ma długość impulsu [ms]. Krótszy impuls wpływa 

na lepszą rozdzielczość. DłuŜsze impulsy są z kolei bardziej odporne na szum, hałas i tłumienie 

środowiska, co wpływa na zwiększenie skutecznego zasięgu działania. Teoretycznie minimalna 

                                            
11 Side-Scan Sonar for inspecting coastal structures, Coastal Engineering Technical Note. CETN-III-16, Revised 11/83. 
Coastal Engineering Research Center, Mississippi 39180. 
12 D. Beczek, A. Grządziel, B. Pączek, Application of some hydroacoustic systems to wrecks’ visualization on Polish 
maritime areas, (w:) XIV Mi ędzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Rola nawigacji w zabezpieczeniu 
działalności ludzkiej na morzu, Gdynia, listopad 2004. 
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zdolność rozdzielcza sonaru wynosi połowę długości impulsu. Dla sonarów 500 kHz (0.01 ms) 

byłoby to 0.75 cm, a dla sonarów 100 kHz (0.1 ms) rozdzielczość zasięgowa wynosiłaby 7.5 cm. W 

rzeczywistości osiągane rozróŜnialności sonarów w kierunku poprzecznym są zawsze mniejsze niŜ 

wartości teoretyczne. Wpływa na to wiele czynników, wśród których najistotniejszym jest tzw. 

geometria rozchodzącego się impulsu akustycznego. Ślad (długość fizyczna), jaki zostawia impuls 

na dnie, jest większy bliŜej sonaru aniŜeli na odległościach dalszych (rys. 13). Spowodowane jest to 

kątem padania wiązki. Dlatego faktyczna rozdzielczość będzie zaleŜała równieŜ od cosinusa tego 

kąta. Im dalej od sonaru, tym ślad impulsu na dnie przybliŜa rzeczywistą długość impulsu w 

środowisku wodnym. Dlatego rozróŜnialność zasięgowa będzie rosła z odległością od sonaru13.   

 

 

Rys. 13. Schemat ilustrujący zmianę rozróŜnialności poprzecznej sonaru 
wraz ze wzrostem odległości od przetworników. 

Źródło: opracowanie własne 

 

RozróŜnialność sonaru w kierunku ruchu (rozdzielczość wzdłuŜna), to zdolność systemu do 

oddzielenia i rozróŜnienia dwóch osobnych celów leŜących na dnie, oddalonych od siebie na linii 

równoległej do kierunku przemieszczania się. Parametr ten zaleŜny jest zasadniczo od dwóch 

czynników: 

• szerokości wiązki w płaszczyźnie poziomej; 

• prędkości holowania „ryby”. 

W/w czynniki mają zasadnicze znaczenie przy pracy na większych zakresach, gdzie częstotliwość 

emitowania impulsów jest niŜsza. JeŜeli dwa obiekty będą oddalone od siebie o odległość mniejszą 

od szerokości wiązki sonaru na tej odległości, to wówczas, podczas równoległego mijania, zarówno 

pierwszy jak i drugi obiekt znajdą się w granicach wiązki, a odbite echa będą się na siebie 

nakładały, dając na sonogramie jedno większe echo (rys. 14). Wiązka sonarowa, wąska w 

                                            
13 Mazel, Ch., Side Scan Sonar Training Manual, Klein Associates, Inc., Salem, N.H, 1985, s.2-4. 
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płaszczyźnie poziomej, rozprzestrzenia się i rozszerza wraz ze wzrostem odległości od 

przetwornika. Stąd na mniejszych zakresach rozróŜnialność wzdłuŜna sonaru jest lepsza14.  

Na rozróŜnialność wzdłuŜną sonaru bezpośredni wpływ mają prędkość holowania oraz okres 

impulsowania. Operator musi holować sonar wystarczająco wolno, aby uzyskać całkowite pokrycie 

dna i „oświetlić” wystające obiekty odpowiednią liczbą pingów. NaleŜy pamiętać, Ŝe im więcej 

impulsów opromieniuje dany cel, tym rozdzielczość będzie lepsza, co znajdzie swoje odbicie na 

sonogramie.  

 

 

Rys. 14. Schemat ilustrujący zmianę rozróŜnialności wzdłuŜnej sonaru wraz ze wzrostem 
odległości od przetworników 

Źródło: opracowanie własne 

 

* * * 

Dzisiaj moŜna juŜ z całą pewnością stwierdzić, Ŝe sonar boczny SSS to skuteczne i zarazem 

ekonomiczne urządzenie pomiarowe do wykrywania obiektów leŜących na dnie. Dzięki niemu 

moŜliwe jest generowanie dwuwymiarowych akustycznych obrazów dna morskiego, identyfikacja 

obiektów podwodnych oraz zróŜnicowanych form geomorfologicznych. Jest najczęściej uŜywanym 

systemem hydroakustycznym w projektach badań archeologicznych, badań podłoŜa morskiego, 

poszukiwaniach wraków statków i samolotów, obiektów minopodobnych.  

Kluczowym czynnikiem sprawiającym, Ŝe technologia SSS stanowi dzisiaj efektywne narzędzie 

poszukiwania i wykrywania przeszkód podwodnych, jest zastosowana geometria przetworników w 

stosunku do obiektów spoczywających na dnie15.  

                                            
14 Mazel Ch, op.cit.  s. 2-9 
15 Lt(N) Mike B. Brissette, Dr John E. Hughes Clarke, Side Scan Versus Multibeam Echosounder Object Detection: A 
Comparative Analysis, s. 1 
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Wybór między osiąganym skutecznym zasięgiem pracy a rozdzielczością uzyskiwanych 

obrazów, to klasyczny przykład kompromisu, na jaki skazany jest producent sonarów podczas etapu 

projektowania przetwornika. Sonary boczne niskiej rozdzielczości operują w zakresie od kilku do 

kilkudziesięciu kHz, ale zdolne są przeszukiwać dno w pasie o szerokości nawet kilku kilometrów 

podczas jednego przejścia jednostki sondującej. W przypadku takich sonarów moŜliwe jest tylko 

wykrycie bardzo duŜych obiektów. Sonary emitujące sygnały wysokiej częstotliwości osiągają 

niespotykaną rozdzielczość lecz kosztem bardzo ograniczonego zasięgu. Klein 5500, operujący z 

częstotliwością 455 kHz, potrafi wykryć obiekty o wymiarach liniowych, mniejszych niŜ 1 metr, 

ale tylko w zakresie od kilkudziesięciu, do 150 metrów. Obecnie na rynku światowym dostępne są 

sonary działające w całym spektrum częstotliwości i na róŜnych zakresach pracy. Podstawowym 

kryterium wyboru odpowiedniego sonaru bocznego powinno być przede wszystkim jego planowane 

przeznaczenie.  
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NASTĘPCY ATLANTICA 
 
 W grudniu 2004 r. 2. Skrzydło Lotnictwa Morskiego Sił Morskich Niemiec 

(Marinefliegergeschwader 2, MFG-2) zaprzestało wykonywania dotychczasowej działalności 

operacyjnej. Zadania prowadzenia uderzeń na siły przeciwnika w strefie morskiej oficjalnie przejęła 

Luftwaffe, jednakŜe załogi samolotów wielozadaniowych Tornado, wraz z przejętymi przez siły 

powietrzne maszynami1,  pozostały na lotnisku w Eggebek do czerwca 2005 r. w celu 

przeprowadzenia szkolenia operacyjnego dla nowych załóg. Rozwiązanie MFG-2 nastąpiło 

oficjalnie 18 czerwca 2005 r.2 

 To nie koniec prawdziwie rewolucyjnych zmian w lotnictwie morskim Deutsche Marine. W 

2007 r. na wyposaŜenie trafią pierwsze śmigłowce NFH-90, których łącznie zamówiono 38 sztuk. 

Będą one sukcesywnie zastępować śmigłowce Sea King Mk41 (21 maszyn) wchodzące w skład 

MFG-5, których głównym zadaniem jest: ratowanie Ŝycia ludzkiego na morzu; przerzut sił 

specjalnych do rejonu działania; monitorowanie sytuacji nawodnej oraz zwalczanie okrętów 

nawodnych przy wykorzystaniu kierowanych pocisków rakietowych Sea Skua. Najstarsze ze 

śmigłowców są w słuŜbie od 1975 r. Zgodnie z planami długoterminowymi maszyny NFH-90 

zastępować równieŜ będą od 2015 r. śmigłowce Sea Lynx Mk88 z MFG-3, które są śmigłowcami 

pokładowymi, wchodzącymi na wyposaŜenie fregat rakietowych t. 122, 123 i 124. 

 Kolejne zmiany to wycofanie z linii samolotów patrolowych i rozpoznawczych Atlantic, 

doskonale znanych polskim marynarzom z racji prowadzenia systematycznej słuŜby patrolowej nad 

Morzem Bałtyckim. WysłuŜone MPA (Maritime Patrol Aircraft) zastąpione zostaną przez samoloty 

Orion z zasobów SM Holandii. Temu właśnie zagadnieniu poświęcony został niniejszy artykuł. 

 

Nowe potrzeby 

W ramach zwiększenia moŜliwości przeciwdziałania rosnącej w siłę atomowej i 

konwencjonalnej flocie podwodnej ZSRR, Komitet Uzbrojeniowy NATO wydał w 1958 r. 

specyfikację na budowę morskiego samolotu patrolowego MPA sojuszu. Nowy samolot zastąpić 

                                            
1 Spośród 49 samolotów typu Tornado, tylko 4 lub 5 nie zostało przekazanych SP Niemiec ze względu na ukończenie 
resursów, do którego miało dojść w lipcu 2005 r. 
2 Billinge D. End of the jet age, Warships International, maj 2005, s. 27. 
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miał szeroko uŜywane przez państwa członkowskie samoloty P-2 Neptune3, produkowane przez 

amerykańską firmę Lockheed. 

 Wytwórcy sprzętu lotniczego z kilkunastu krajów przedstawili do konkursu 25 

róŜnorodnych projektów. Szczęśliwym wybrańcem okazał się projekt Breguet Type 11504, który 

został w kolejnej fazie projektowania rozwinięty pod nazwą Atlantic. Odpowiedzialność za 

konstrukcję projektu została nałoŜona na konsorcjum SECBAT (Société Européenne de 

Construction de l'Avion Breguet Atlantic). W grudniu 1959 r. zamówione zostały dwa prototypy 

MPA, a następnie zamówiono dwie maszyny przedprodukcyjne. W związku z wyborem tego 

właśnie projektu, w wyniku nacisku rodzimych wytwórców sprzętu lotniczego, Stany Zjednoczone 

i Wielka Brytania wybrały własne drogi konstrukcji morskich samolotów patrolowych. Wkrótce na 

wyposaŜenie ich sił morskich zaczęły wchodzić odpowiednio samoloty P-3 Orion i Nimrod. 

 

Historia powstania konstrukcji 

 Pierwszy prototyp wzniósł się w powietrze 21 października 1961 r., a drugi dokonał tego 

samego 23 lutego kolejnego roku, ale w wyniku katastrofy, do której doszło niespełna dwa miesiące 

później 19 kwietnia, został utracony. Na podstawie doświadczeń z prototypami, zdecydowano się 

na przedłuŜenie przedniej części kadłuba w celu zwiększenia pomieszczenia operacyjnego o 1 m. 

Tak właśnie skonstruowany został pierwszy przedprodukcyjny Atlantic, który wzniósł się w 

powietrze 25 lutego 1963 r. 

 Zamówienie na pierwsze 40 maszyn zostało złoŜone przez siły morskie Francji. Kolejnym 

nabywcą została Bundesmarine, która zamówiła 20 samolotów tego typu. Oba zamówienia zostały 

zrealizowane do połowy 1968 r. Wtedy teŜ Królewska Marynarka Wojenna Holandii zdecydowała 

się na zakup 9 samolotów Br. 1150. Kolejne zamówienie zostało złoŜone przez SM Włoch i 

opiewało na 18 samolotów. Głównym wykonawcą zostały zakłady francuskie, jednak wiele 

podzespołów produkowanych było w kilkunastu zakładach europejskich: holenderskich, 

niemieckich, belgijskich i włoskich. Silniki turbośmigłowe Tyne 20 Mk21, kaŜdy z nich o mocy 

6105 KM, dla pierwszych samolotów wyprodukowane zostały przez brytyjską firmę Rolls-Royce. 

Kolejne silniki budowane były przez firmę SNECMA w ramach wykupionej licencji. KaŜdy silnik 

napędzał 4 śmigła o średnicy 4,88 m. Zapas paliwa w zbiornikach stałych wynosił 21 ton. 

 

                                            
3 P-2 Neptune był morskim bombowcem patrolowym i samolotem ZOP US Navy w latach 1947-1978. Zastąpiony 
został przez samoloty P-3 Orion. Był to samolot bazowania lądowego. UŜytkowany przez: Argentynę, Australię, Bra-
zylię, Kanadę, Francję, Wielką Brytanię, Japonię, Holandię i Portugalię. Co ciekawe, samoloty tego typu uŜywane były 
przez Argentynę jeszcze podczas wojny o Falklandy - źródło: www.wikipedia.com, stan na maj 2005. 
4 Breguet to nazwa samolotów produkowanych przez francuską wytwórnię Societe Anonyme des Ateliers d’Aviation 
Louis Breguet. Wytwórnia załoŜona została w 1911 r. przez konstruktora i biznesmena Louisa Breguet’a. W 1967 r. 
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Opis samolotu 

Większość specjalistycznego sprzętu elektronicznego montowanego na samolotach 

produkowanych dla pierwszych uŜytkowników pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Załoga w 

standardowym morskim locie patrolowym liczyła 12 osób personelu: 

• obserwator w nosie samolotu; 

• pilot i drugi pilot w kabinie pilotów; 

• koordynator taktyczny, nawigator, 2 operatorów boi hydroakustycznych, łącznościowiec, 

operator stacji radiolokacyjnej, operator aparatury elektronicznej, wszyscy w przedziale 

taktycznym; 

• 2 obserwatorów na obu burtach samolotu. 

Przy długotrwałych lotach, na pokładzie samolotu znajdować się mogła druga załoga, a 

przestrzeń konstrukcyjna samolotu zapewniała względny komfort dla 24 osób. W skład wyŜszej, 

hermetycznej części kadłuba samolotu, oprócz wymienionych wyŜej przedziałów, wchodziło 

równieŜ pomieszczenie odpoczynku5. 

Uzbrojenie przenoszone było w dolnej części kadłuba, a w jego skład wchodziły 

standardowe wówczas bomby NATO, bomby głębinowe o masie 175 kg, torpedy i boje 

hydroakustyczne. Pod skrzydłami na pylonach przenoszone mogły być cztery kierowane 

przeciwokrętowe pociski rakietowe. Do wykrywania okrętów podwodnych, w tylnej części kadłuba 

umieszczone zostało urządzenie MAD (Magnetic Anomaly Detection), o charakterystycznym 

kształcie „Ŝądła”6. 

Podstawowe dane taktyczno-techniczne samolotu Atlantic przedstawiały się następująco7: 

� rozpiętość skrzydeł: 36,3 m; 

� długość całkowita: 31,75 m; 

� wysokość: 11,33 m; 

� wymiary pomieszczenia taktycznego: 

o długość: 8,6 m; 

o wysokość: 1,93 m; 

o maks. szerokość: 2,7 m; 

 

� wymiary pomieszczenia odpoczynku: 

                                                                                                                                                 
Breguet weszła w skład koncernu francuskiego Dassault-Breguet. Encyklopedia Techniki Wojskowej, Wyd. MON, 
Warszawa 1987, s. 69. 
5 Jane’s All the World’s Aircraft 1971-1972, s. 49. 
6 Uproszczona zasada działania tego urządzenia to wykrywanie zmian pola magnetycznego jakie powoduje przebywa-
jący w toni wodnej okręt podwodny.  
7 Jane’s ....op. cit. 
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o długość: 5,1 m; 

o wysokość: 1,93 m; 

o maks. szerokość: 2,7 m; 

� ładowność uŜytkowa: 18 551 kg; 

� maks. masa startowa: 43 500 kg; 

� prędkość maks.: 658 km/h; 

� pułap: 10 km; 

� zasięg: 9000 km przy prędkości patrolowej 320 km/h. 

W połowie lat 70. ubiegłego wieku nowe wyzwania technologiczne oraz wciąŜ rosnące 

zagroŜenie ze strony okrętów podwodnych i nawodnych ZSRR zmusiło siły morskie Francji do 

rozpoczęcia prac projektowych nad samolotem Atlantique 28. 

 Dwa prototypy tego typu zbudowane zostały w ramach przebudowy samolotów Atlantic 1 

pierwszej serii produkcyjnej. Pierwszy lot Atlantque 2 odbył się 8 maja 1981 r. 

 

Pierwsze lata działalności 

Jednym z zadań sił morskich Niemiec podczas zimnej wojny, było prowadzenie rozpoznania 

w obszarze Morza Bałtyckiego, a w szczególności działalności szkoleniowej państw Układu 

Warszawskiego. SM Niemiec uŜytkowały Br. 1150 Atlantic od 1966 r., a samoloty te zastąpiły w 

Bundesmarine MPA Fairey Gannet AS49 produkcji brytyjskiej. 

W latach 1966-1967 dostarczono łącznie 20 samolotów Atlantic, które weszły w skład 3. 

Skrzydła Lotnictwa Morskiego Graf Zeppelin MFG-3 w Nordholz, na północy Niemiec. Pierwszą 

dostarczoną z zakładów produkcyjnych transzę stanowiły 4 samoloty, które poddane zostały bardzo 

intensywnym testom w róŜnych warunkach klimatycznych. Pojawiły się one nawet nad niebem 

Kanady, znanej z bardzo surowego klimatu. W ramach testów przeprowadzano długotrwałe loty, 

czasami do 20 godzin. Wkrótce otrzymano kolejne samoloty, które weszły na wyposaŜenie 2 

eskadr. Maszyny wykonywały zadania rozpoznawcze, poszukiwania i zwalczania okrętów 

podwodnych (ZOP), poszukiwania i ratowania Ŝycia ludzkiego na morzu SAR (Search and Rescue) 

i stawiania min morskich. Uzbrojenie samolotów stanowiły torpedy ZOP Mk44, bomby głębinowe 

Mk54, miny morskie, kierowane pociski rakietowe AS-20 oraz róŜnego rodzaju uzbrojenie 

bombowe, będące równieŜ na uzbrojeniu sił powietrznych Niemiec. 

W latach 1969-1970 dokonano konwersji 5 maszyn do standardu SIGINT (SIGnal 

INTelligence), które od tego czasu zaczęły wykonywać zadania rozpoznania systemów 

                                            
8 Internet: www.frenchnavy.free.fr, maj 2005. 
9 Bundesmarine zakupiła łącznie 16 samolotów tego typu w 1966 r. W wyniku katastrofy utracono jedną maszynę, 
www.flynavy.de, maj 2005. 
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elektronicznych państw bloku sowieckiego10. WyposaŜenie w specjalistyczny sprzęt zostało 

przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w słuŜbie wykorzystywane są 3 samoloty tej 

wersji, charakterystyczną  cechą   konstrukcyjną  jest  kopuła  w  dolnej  części  kadłuba.  Fot. 1.  

Atlantic   w   wersji  

SIGINT11. 

Na początku lat 70. większość samolotów Atlantic została zawieszona w lotach ze względu 

na postępującą, niespodziewaną dla konstruktorów i uŜytkowników, a wynikającą z intensywnej 

eksploatacji, korozję kadłuba. Do 1972 r. usunięto wszystkie usterki, a przy okazji dokonano 

modernizacji goleni podwozia. 

W 1982 r., w celu przedłuŜenia resursu samolotów oraz poprawy moŜliwości taktycznych, 

przystąpiono do kolejnej modernizacji. Łącznie 14 maszyn zostało poddanych modernizacji w 

niemieckich zakładach Dornier. Problemy z oprogramowaniem nowych systemów elektronicznych 

przyczyniły się do znacznego opóźnienia projektu i ostatni z modernizowanych samolotów opuścił 

zakłady dopiero w 1987 r.12 

Spośród 15 standardowych, patrolowych samolotów Atlantic, do chwili obecnej przetrwało 

8 maszyn13. Jeden z samolotów został rozbity podczas katastrofy lotniczej w kwietniu 1978 r., a 

pozostałe zostały spisane ze stanu i przeznaczone na części zapasowe14. 

 

Nowe wyzwania 

 Pod koniec 2000 r. samoloty Atlantic otrzymały, w ramach szczątkowej modernizacji, 

urządzenia umoŜliwiające poszukiwanie w podczerwieni, nowy system nawigacyjny i dodatkowe 

wyposaŜenie do poszukiwania rozbitków i ratowania Ŝycia ludzkiego na morzu. Przeprowadzona 

modernizacja objęła równieŜ zamontowanie nowoczesnego systemu identyfikacji emisji 

elektronicznych, zamontowanie systemu antykolizyjnego i unowocześnienie systemu kontroli lotu. 

Upadek muru berlińskiego, a następnie ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone 11 

września 2001 r., spowodowały rozpoczęcie wojny z terroryzmem w wielu punktach globu, a tym 

samym doprowadziły do zmiany zadań i rejonów zainteresowania niemieckiego lotnictwa 

morskiego.  

                                            
10 Typowy lot w czasach zimnej wojny polegał na słuŜbie patrolowej wzdłuŜ granic wód terytorialnych Niemiec 
Wschodnich i PRL. Samoloty Atlantic wręcz zahaczały prawym skrzydłem strefę zabronioną. Przy lotach wzdłuŜ gra-
nic sowieckich wykazywały znacznie większą ostroŜność, przestrzegając równieŜ granic rejonów zamkniętych podczas 
prowadzonych ćwiczeń Floty Bałtyckiej ZSRR. 
11 Autor: Hans Rolink 
12 Internet: www.flynavy.de, maj 2005. 
13 Stan na 12 maja 2005 r.  
14 Internet: www.cavok-aviation-photos.net, maj 2005 r. 
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Obrona północno-wschodnich wybrzeŜy Niemiec stała się zadaniem dalszego planu. Jako 

najwaŜniejsze ustalono udział samolotów lotnictwa morskiego Niemiec w operacji Enduring 

Freedom w Afganistanie, a w ramach tej działalności zbieranie danych rozpoznawczych o 

moŜliwych zagroŜeniach terrorystycznych na akwenach morskich w rejonie Rogu Afryki. 

JuŜ wcześniej, podczas działań NATO w Kosowie w marcu i kwietniu 1999 r., samoloty 

Atlantic w wersji rozpoznawczej, uŜywane były do prowadzenia monitoringu i rozpoznania 

serbskiego systemu łączności wojsk lądowych i sił powietrznych. Bundeswehra w Kosowie 

uŜywała po raz pierwszy bezzałogowe aparaty latające typu CL289 i Luna. Doświadczenia zdobyte 

podczas rzeczywistych działań zdecydowały o uŜyciu BAL równieŜ w trakcie operacji w 

Afganistanie, gdzie wykorzystywano aparaty Luna i Aladin15. 

 W ten sposób rozpoznanie morskie, tak jak i całe siły morskie Niemiec przeorientowało 

obszar działania z wód przybrzeŜnych Morza Północnego i Bałtyku do działań w ramach 

połączonych operacji międzynarodowych, z baz połoŜonych na terytoriach innych państw. 

Samoloty Atlantic 1 z 3. Skrzydła Lotnictwa Morskiego Graf Zeppelin operowały w oparciu o 

lotnisko w DŜibuti od września 2003 r. W lutym 2005 r. samoloty wykonały 100. lot patrolowy w 

rejonie Rogu Afryki, a do zakończenia misji, co nastąpiło z końcem marca 2005 r., wykonały 4000 

godzin lotów w tym rejonie. Dodatkowo, oprócz skierowania samolotów Atlantic, siły morskie 

Niemiec wykorzystywały w tym rejonie śmigłowce pokładowe Sea Lynx z fregat rakietowych oraz 

samoloty łącznikowe Do-228, wykorzystywane w rejonie działania równieŜ do wykrywania 

zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Wspólnie z samolotami patrolowymi Wielkiej Brytanii, 

Francji i Stanów Zjednoczonych niemieckie MPA dostarczały dane rozpoznawcze 

wielonarodowym siłom morskim działającym w ramach Naval Task Force 150 na akwenach Morza 

Czerwonego, Zatoki Adeńskiej i Morza Arabskiego. 

 W operacji Enduring Freedom Niemcy uczestniczą od lutego 2002 r. Działania sił w rejonie 

Rogu Afryki, oprócz zwalczania terroryzmu, przyczyniły się do ograniczenia działań pirackich w 

tym rejonie. Task Force 150 w grudniu 2004 r. przeprowadziła operację antypiracką, w której 

wzięły udział samoloty francuskie, niemiecki śmigłowiec Sea Lynx i fregata rakietowa 

Mecklenburg-Vorpommern t. Bremen. Niemcy podkreślają, Ŝe równieŜ w operacjach antyterrory 

stycznych i antypirackich bardzo waŜnym jest zbieranie i wykorzystanie informacji z rozpoznania 

prowadzonego zarówno przez okręty jak i przez samoloty. Działania rozpoznawcze powinny być 

odpowiednio skoordynowane. Morskie samoloty patrolowe wykonujące zadania rozpoznawcze są 

równieŜ jednym z przedsięwzięć Niemiec prowadzonych na rzecz niedawno powstałych Sił 

Odpowiedzi NATO (NATO Response Force). 

Następca 
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Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku rozpoczęto poszukiwania następców wysłuŜonych Br. 

1150. Wśród rozpatrywanych maszyn wymieniano francuski Atlantique 2 i amerykański P-3C 

Orion. Niemcy zrezygnowały z kolejnych modernizacji do standardu Atlantique 2, uŜytkowanych 

przez Francję, jak równieŜ niemiecko-włoskiego programu morskiego samolotu patrolowego, 

bazującego na samolocie pasaŜerskim Airbus A320, a zdecydowano się na zakup ośmiu uŜywanych 

samolotów patrolowych P-3C-II.5 Orion ze składu Królewskiej Marynarki Wojennej Holandii, 

zmodernizowanych przez firmę Lockheed Martin. 

 Negocjacje dotyczące zakupu samolotów rozpoczęte zostały jesienią 2003 r. Zawarte w 

lipcu kolejnego roku porozumienie zakłada nie tylko zakup ośmiu maszyn ale obejmuje takŜe 

części zamienne, dokumentację techniczną, serwis naziemny, wyposaŜenie techniczne i symulator 

lotu oraz szkolenie załóg i personelu naziemnego. Całkowita wartość kontraktu wynosi 271 mln 

euro. 

 Pierwszy lot samolotu Orion, który miał być przeznaczony dla US Navy, odbył się 19 

sierpnia 1958 r. Konstrukcja samolotu pochodziła w prostej linii od samolotu cywilnego L-188 

Electra. Początkowo określany jako YP3V-1, samolot uzyskał oznaczenie P-3 Orion w 1962 r. Lot 

pierwszego samolotu produkcyjnego dla marynarki wojennej USA, określanego jako P-3C Orion 

odbył się 18 września 1968. Łącznie z linii produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych i Japonii 

zeszło ponad 800 samolotów tego typu w róŜnych konfiguracjach i wyposaŜeniem, w tym równieŜ 

dla odbiorców cywilnych. Poza USA uŜytkownikami samolotów tego typu były lub są siły zbrojne 

państw: Nowa Zelandia, Australia, Norwegia, Hiszpania, Iran, Kanada, Japonia, Holandia, 

Portugalia, Chile, Tajlandia, Korea Południowa, Grecja, Pakistan i Argentyna. W ostatnim czasie 

zainteresowanie zakupem pewnej liczby samolotów Orion wyraziły Indie16. Ze względu na 

starzenie się konstrukcji, Amerykanie, w ciągu najbliŜszych lat, planują redukcję obecnej floty 

maszyn tego typu z 228 do 148. Następcą Oriona ma być morska wersja samolotu Boeing 737-800 

o nazwie MMA (Multi-mission Maritime Aircraft)17. 

Dane taktyczno-techniczne samolotu P-3C Orion przedstawiają się następująco: 

• wymiary: 

- długość 35,61 m; 

- wysokość 10,29 m; 

- rozpiętość skrzydeł 30,37 m; 

• napęd: 4 silniki Allison T56-A-14, o mocy 4910 KM kaŜdy; 

                                                                                                                                                 
15 Internet: www.proacademia.de/bakwvt/ila2004/english/fachtagungen/besch_uav.html, stan z 11 maja 2004. 
16 Indie wydały w 2004 r. na obronność 19,6 mld USD, co plasuje je na 10 miejscu na świecie w tej dziedzinie.  
W ostatnich latach daje się zauwaŜyć zainteresowanie tego państwa producentami zachodnimi. Chuter A. Gap widens 
between Europe and U.S., Defense News, 12 September, 2005, s. 11. 
17 Goodman G.W. Jr. Orion keeps flying, C4ISR Journal, April 2005, s. 35. 
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• masa pustego samolotu: 27 890 kg; 

• masa startowa: 61 235 kg; 

• maksymalna masa startowa: 64 410 kg; 

• maksymalna masa uzbrojenia: 8733 kg (torpedy Mk46 lub Mk50, bomby 

głębinowe, kierowane pociski przeciwokrętowe AGM-84 Harpoon lub 

niekierowane pociski rakietowe); 

• prędkość maksymalna: 761 km/h; 

• prędkość ekonomiczna na wysokości 7620 m: 608 km/h; 

• pułap operacyjny: 8625 m; 

• zasięg: 8950 km; 

• załoga: 10 lub 11 osób. 

 P-3C-II.5 Orion mają wejść w skład 3. Skrzydła SM Niemiec Graf Zeppelin w Nordholz w 

okresie pomiędzy listopadem 2005, a marcem 2006 r. Maszyny poddane zostaną programowi 

modernizacji CUP (Capabilities Upkeep Program) zanim trafią do SM Niemiec. Na podstawie 

kontrowersyjnej decyzji parlamentu holenderskiego, loty samolotów patrolowych tego typu 

zawieszono we wrześniu 2003 r. Pierwszy z tych samolotów powrócił w czerwcu 2004 r. z 

dokonywanej przez firmę Lockheed Martin w zakładach w Greenville w Południowej Karolinie 

modernizacji, która trwała 18 miesięcy. Program CUP zakłada pełną modernizację 7 maszyn i 

częściową pozostałych trzech18. 

 Pełna modernizacja zakłada wyposaŜenie samolotów w system obróbki i zobrazowania 

danych AN/ASQ-227; procesor akustyczny i odbiornik sygnałów radiopław AN/ASQ-78B; system 

analizy technicznej AN/ALR95; stację radiolokacyjną AN/APS-137(V)5; system łączności 

AN/AIC-34; wyrzutnię celów pozornych AN/ALE47 oraz system ostrzegania o opromieniowaniu 

głowicą atakującego pocisku rakietowego AN/AAR-47. Modernizacja częściowa zakłada 

wyposaŜenie samolotów w systemy AN/ASQ-227, AN/APS-137(V)5, AN/AIC-34. Niektóre z 

ogólnej liczby maszyn wyposaŜone zostaną w system elektro-optyczny FLIR (Forward Looking 

Infra Red) t. SAFIRE, a jego głowica zostanie umieszczona w części środkowej kadłuba, a nie jak 

dotychczas w nosowej19. 

 Przewiduje się, Ŝe program CUP zapewni samolotom pełne wykorzystanie operacyjne do 

roku 2020. Niemcy podkreślają, Ŝe nabycie nowych maszyn znacznie zwiększy moŜliwości 

prowadzenia działań. System dowodzenia i kontroli samolotu pozwoli na integrację prowadzonego 

                                            
18 Amerykanie równieŜ modernizują 5 samolotów P-3C-II.5 Orion w ramach programu AIP (Anti-Surface Warfare 
Improvement Program). Samoloty wchodzą w skład marynarki wojennej USA. Pierwsza ze zmodernizowanych maszyn 
trafiła do uŜytkownika na początku drugiej połowy 2005 r. Jane’s Navy International, wrzesień 2005, s. 5. 
19 Germany to take eight P-3Cs from Royal Netherlands Navy, Jane’s International Defence Review, September 2004, 
s. 21. 
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przez samoloty rozpoznania z systemem sieciocentrycznym, rozwijanym i wykorzystywanym na 

coraz większym poziomie podczas współczesnych połączonych operacji narodowych i 

koalicyjnych. 

Dwa pozostałe samoloty Orion oraz 3 maszyny przechowywane na stałej konserwacji  

w Portugalii będą prawdopodobnie sprzedane temu państwu. Negocjacje na ten temat rozpoczęto  

w lipcu 2004 r. 

Czas na bezzałogowce 

Samoloty Atlantic 1 w wersji rozpoznania elektronicznego zastąpione zostaną przez 

bezzałogowe aparaty latające (BAL) EuroHawk, wersję amerykańskiego Global Hawk RQ-4B 

wyposaŜoną w aparaturę rozpoznawczą dostarczoną przez firmę European Aeronautic, Defence and 

Space Co (EADS)20. 

Pierwszy z 7 doświadczalnych aparatów Global Hawk RQ-4A wzniósł się w powietrze 28 

lutego 1998 r. Okres badawczy prowadzony był na podstawie funduszy uzyskanych z Dowództwa 

Połączonych Sił USA (US Joint Forces Command). W związku z rozbiciem jednego z aparatów w 

marcu 1999 r. w rejonie bazy sił powietrznych Wright-Patterson w stanie Ohio, juŜ na samym 

początku programu doszło do niewielkich opóźnień. JFC, widząc wymierne korzyści i 

nadspodziewanie dobre rezultaty osiągnięte przez BAL, skierowało kolejne środki finansowe, 

dzięki czemu program mógł być realizowany w iście ekspresowym tempie. 

W marcu 2001 r. program Global Hawk wszedł w początkową fazę produkcyjną, a wkrótce 

po atakach terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton, pierwsze maszyny zostały skierowane do 

działań w ramach operacji Enduring Freedom. Trzeci z wyprodukowanych BAL serii 

przedprodukcyjnej odbył pierwszą misję nad Afganistanem 11 marca 2002 r. Łącznie, w czasie 60 

misji rozpoznawczych Global Hawk dostarczył dowódcom róŜnych szczebli prawie 17 000 

obrazów rozpoznawczych najwyŜszej rozdzielczości i jakości. Aparat przebywał w powietrzu przez 

ponad 1200 godzin. 

W czasie działań wojennych w Iraku, w ramach operacji Iraqi Freedom, Global Hawk 

wykonał 15 misji rozpoznawczych dostarczając 4800 obrazów sytuacji taktycznej. Choć stanowiło 

to tylko około 3% wszystkich danych zebranych z powietrza podczas prowadzenia działań, to 

ocenia się, Ŝe było to 55% wszystkich danych dotyczących środków obrony przeciwlotniczej 

przeciwnika i 38% danych o środkach wojsk lądowych. Co warte podkreślenia, BAL podczas 

operacji nad Irakiem kierowany był ze stanowiska dowodzenia w bazie lotniczej Beale w 

Kalifornii21. 

                                            
20 Fiorenza N. Born in the USA, C4ISR Journal, April 2005, s. 40. 
21 Źródło: www.iss.northropgrumman.com, stan z 20.10.2005. 
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Pierwszy z 48 aparatów RQ-4A zamówionych przez SP USA zszedł z linii produkcyjnej 

zakładów w Palmdale w Kalifornii 1 sierpnia 2003 r. JuŜ rok później zrewidowano plany i 

zdecydowano o produkcji 51 maszyn tego typu. BAL wchodzą w skład 9. Skrzydła 

Rozpoznawczego w bazie Beale, w skład którego wchodzą równieŜ osławione samoloty 

rozpoznawcze U-2. 2 BAL Global Hawk dostarczone zostały w 2005 r. równieŜ marynarce 

wojennej USA. 

Kolejną wersją aparatu Global Hawk jest RQ-4B, charakteryzująca się przede wszystkim 

zwiększoną o 50% ładownością i większą mocą generatora elektrycznego. Obecnie buduje się trzy 

BAL wymienionej wersji, ich dostawy planowane są na rok 200622. 

 
 BAL EuroHawk wchodzić będą w skład Luftwaffe i oczekuje się, Ŝe ich liczba sięgnie 6 

sztuk. EADS i Northrop Grumman rozpoczęły program w lipcu 2000 r. Umowa o współpracy w 

ramach projektu podpisana została między Ministerstwem Obrony Niemiec i SP USA w 

październiku 2001 r. Historyczny transatlantycki lot amerykańskiego BAL, z bazy lotniczej 

Edwards w Kalifornii do Niemiec, odbył się 15 października 2003 r. i trwał 20 godzin i 51 minut. 

Pierwsze 6 lotów pokazowych Global Hawk, trwających łącznie 29 godzin, wykonanych zostało z 

lotniska Nordholz w październiku i listopadzie tego samego roku nad obszarem Morza Północnego. 

Loty testowe wykazały zakładane moŜliwości tego rodzaju platformy rozpoznawczej23. Rys. 1. 

Wizja artystyczna BAL EuroHawk24. 

Pierwsze BAL EuroHawk trafią do SP Niemiec w 2007 r., a ich gotowość operacyjna 

osiągnięta zostanie w 2008 r. Luftwaffe planuje uŜywać bezpilotowe aparaty tego typu jako część 

systemu AGS (Alliance Ground Surveillance) wraz z konstruowanymi specjalnie w tym celu na 

zamówienie NATO samolotami Airbus A321 stanowiącymi jądro systemu, co oznacza, Ŝe aparaty 

uŜywane będą równieŜ w ramach działań koalicyjnych25. AGS jest tworzonym obecnie 

sojuszniczym systemem obserwacji obiektów naziemnych z powietrza, w jego ramach pracuje 

równieŜ kilka wiodących firm polskich. 

Powołane w ramach programu EuroHawk joint-venture firm EADS i Northrop Grumman, 

wstępnie oceniło wartość kontraktu na 600 mln euro. Tak wysokie wydatki wymagają 

odpowiednich decyzji politycznych, a w związku z zawirowaniami politycznymi w Niemczech, pod 

koniec 2005 r., decyzja o zakupie BAL moŜe się odwlec w czasie. Decyzja parlamentarna 

najprawdopodobniej zostanie przesunięta na 2006 r., w związku z czym podpisanie kontraktu 

odbędzie się nie wcześniej jak na wiosnę tego roku26. Problemem do rozwiązania pozostaje równieŜ 

                                            
22 Źródło: www.airforce-technology.com stan na dzień 20.10.2005. 
23 Aguera M. Politics stalls U.S.-German UAV program, C4ISR Journal, September 2005, s. 22. 
24 Źródło: www.proacademia.de. 
25 Źródło: www.uav.ru, stan z 20.10.2005. 
26 Aguera M, Hard choices await new German Defense Chief, Defense News, October 24, 2005, s. 19. 



 72

transfer poza granice USA najnowszych technologii, tzw. FMS (Foreign Military Sales). Ma on być 

równieŜ rozwiązany na szczeblu politycznym. 

 
EuroHawk jest prawdziwym bezzałogowym aparatem latającym XXI wieku. Jego 

podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji rozpoznawczych z wybranych rejonów 

działania w czasie zbliŜonym do rzeczywistego. BAL jest zdolny do działania w kaŜdych 

warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Włączenie aparatu do systemu 

satelitarnego umoŜliwia prowadzenie rozpoznania w dowolnie wybranym rejonie globu, przez 

wiele godzin. Lot przebiegać moŜe, w zaleŜności od potrzeb, w pełnym trybie autonomicznym. 

Takie teŜ mogą być start i lądowanie. 

Parametry bezpilotowego aparatu latającego EuroHawk są następujące: 

• wymiary: 

- długość 13,5 m; 

- wysokość 4,6 m; 

- rozpiętość skrzydeł 35,4 m; 

• napęd: silnik Rolls-Royce AE3007H; 

• masa dodatkowego wyposaŜenia: 907,2 kg; 

• maksymalny pułap operacyjny: 20 km; 

• maksymalna masa startowa: 11 612 kg; 

• prędkość maksymalna: 634 km/h; 

• czas lotu rozpoznawczego: 24 h; 

• maksymalny czas lotu: 35 h; 

• zasięg przelotowy: 22 236 km. 

W warunkach szybko zmieniających się zagroŜeń, siły zbrojne państw NATO dokonały 

przedefiniowania zadań i obszarów działania. W konfliktach współczesnych i przyszłych, 

posiadanie przewagi informacyjnej jest wciąŜ wzrastającym wyzwaniem. Bezpośredni i 

niezagroŜony dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji jest czynnikiem niezbędnym, a w 

narzędzia jej zdobywania muszą być wyposaŜeni dowódcy róŜnych szczebli wszystkich rodzajów 

sił27. W tym właśnie kierunku idą Niemcy, nasz zachodni sąsiad, przez wiele lat zaznaczający 

intensywnie swą obecność w powietrzu i na morzu w obrębie Morza Bałtyckiego. Siły morskie i 

powietrzne wciąŜ będą obecne na tym akwenie i to nie tylko ze względu na gigantyczne 

przedsięwzięcie gospodarcze, jakim jest budowa rurociągu na dnie Bałtyku. 

                                            
27 „Znaj moŜliwości wroga, znaj swoje moŜliwości; w stu bitwach nie znajdziesz się w niebezpieczeństwie. Jeśli nie 
znasz wroga, znasz swoje moŜliwości, twoje szanse na wygraną lub przegraną są jednakowe. Jeśli nie znasz swojego 
wroga i nie znasz swoich moŜliwości, w kaŜdej z bitew znajdziesz się w niebezpieczeństwie”, Sun Tzu, The Art. of 
War, Oxford University Press, 1963, s. 84 (tłum. autora). 
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RECENZJE I OMÓWIENIA 

 

Kmdr por. rez. mgr Walter Pater 
Pracownik Muzeum Marynarki Wojennej 
 
 

BRACIA MOHUCZOWIE I DZIEJE MARYNARKI WOJENNEJ 

 

Toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek wydało ostatnio interesującą ksiąŜkę1 z zakresu 

historii polskiej Marynarki Wojennej.  

Pomysł tej ksiąŜki, trochę zaskakujący, polega na wykorzystaniu opisów przebiegu Ŝycia i 

słuŜby kontradm. Adama Mohuczego oraz komandorów Aleksandra i Borysa Mohuczych – do 

przedstawienia historii Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej i pierwszych lat po zakończeniu II 

wojny światowej. Nie jest on całkowicie nowatorski. Kilka lat wcześniej Jarosław Tuliszka2 podjął 

podobną próbę spojrzenia na dzieje Marynarki Wojennej poprzez ukazanie losów ludzi, którzy 

przeprowadzali w niej zmiany organizacyjne oraz byli uczestnikami jej osiągnięć wojennych. Za 

temat tej pracy moŜna takŜe uznać Ŝycie i słuŜbę Adama, Aleksandra i Borysa Mohuczych ukazane 

na szerokim tle problematyki militarnej i społeczno-politycznej. 

O wyborze tych trzech oficerów zadecydowały róŜne względy. RównieŜ to, Ŝe Mohuczych 

łączyło pokrewieństwo, bo Adam był stryjecznym bratem Aleksandra i Borysa. Stanowili jednak 

wyjątek3 wśród oficerów, gdyŜ pełniąc słuŜbę na wysokich stanowiskach mieli znaczący wpływ na 

dzieje Marynarki Wojennej. NaleŜeli do pokolenia Polski rozbiorowej, które dorastało w 

warunkach braku państwowości. Przeszli wyjątkową, chociaŜ takŜe typową dla swego pokolenia, 

drogę Ŝyciową, od słuŜby we flocie carskiej poprzez siły morskie II Rzeczypospolitej do marynarki 

Polski powojennej, w której znaleźli się juŜ tylko nieliczni z nich. Adam i Aleksander Mohuczowie 

pełniąc najwyŜsze funkcje w Marynarce Wojennej mieli duŜy wpływ na kierunki zachodzących w 

niej zmian organizacyjnych. Wcześniej na ich wyjątkową rolę w dziejach Marynarki Wojennej 

zwrócili uwagę inni historycy, szczególnie autorzy opublikowanych biografii4 Adama i Aleksandra 

                                            
1 Andrzej Drzewiecki, Adam, Aleksander i Borys Mohuczowie w słuŜbie Polskiej Marynarki Wojennej, Toruń 2005. 
2 Jarosław Tuliszka, WyŜsza kadra dowódcza Polskiej Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej, Toruń 2000. 
3 Podobnym wyjątkiem byli teŜ bracia Jan, Roman i Mamert Stankiewiczowie. 
4 Czesław Ciesielski, Mohuczy Adam, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. III, Gdańsk 1997, s. 245-
246; tenŜe, Twórcy polskiej Marynarki Wojennej. Uznanie i represje (1918-1946; 1945-1951), Gdańsk 1995, s. 155-171 
i 188-197; tenŜe, Komandor Aleksander Mohuczy (1896-1962), „Przegląd Morski”, 1989 nr 9, s. 59-68; Zbigniew Ma-
chaliński, Admirałowie polscy 1919-1950, Warszawa 1993, s. 263-291; tenŜe, Adam Mohuczy (1891-1953), pseudo-
nim Pirat, kontradmirał polskiej Marynarki Wojennej, dowódca polskiej Marynarki Wojennej, dyrektor Szkoły Mor-
skiej w Gdyni, prezes Rady Głównej Ligi Morskiej, kapitan Ŝeglugi wielkiej, „Nautologia”, 1988 nr 2, s. 20-34; Jerzy 
Przybylski, Adam Mohuczy - pierwszy kontradmirał ludowej Marynarki Wojennej, „Przegląd Morski”, 1987 nr 6, s. 
37-51 i nr 7-8, s. 120-127; Jerzy Pertek, Adam Mohuczy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 21, z. 3, s. 575-577; tenŜe, 
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Mohuczych. Mniej znaną, chociaŜ nie mniej interesującą postacią spośród nich jest Borys 

Mohuczy, takŜe jego nota biograficzna została opublikowana5.  

Pod względem chronologicznym omawiana praca obejmuje w zasadzie lata 1891-1966, 

które wyznaczają narodziny najstarszego z nich – Adama Mohuczego i śmierć ostatniego – Borysa 

Mohuczego. Natomiast problematyka historii Marynarki Wojennej dotyczy zwłaszcza lat II 

Rzeczypospolitej i szczególnie trudnego, dotąd nie najlepiej zbadanego i opisanego, początkowego 

okresu powojennego. 

Najwięcej uwagi autor poświęcił Adamowi Mohuczemu, który uzyskał stopień 

kontradmirała, był szefem Sztabu Głównego MW i pełnił obowiązki dowódcy Marynarki 

Wojennej. Drugim, według hierarchii, był kmdr Aleksander Mohuczy, który zajmował stanowisko 

szefa Kierownictwa Administracyjno-Technicznego – zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej. 

Najszybciej z nich słuŜbę w Marynarce Wojennej zakończył kmdr ppor. Borys Mohuczy, chociaŜ 

początkowo mogło wydawać się, Ŝe jego pasje i uzdolnienia umoŜliwi ą mu zajmowanie wysokich 

stanowisk słuŜbowych. 

Kontradm. Adam Mohuczy urodził się 7 marca 1891 r. w Witebsku. Był absolwentem 

Morskiego Korpusu Kadetów w Petersburgu, oficerskiego kursu specjalistów okrętów podwodnych 

i École de Guerre Navale w ParyŜu. W latach 1908-1911 był kadetem, w 1911 r. został 

awansowany na gardemarina i wkrótce na miczmana, a w 1915 r. został lejtnantem. W rosyjskiej 

marynarce wojennej w latach 1911-1912 słuŜył jako młodszy oficer w szkole maszynistów, w 1912 

r. był komendantem klasy podoficerów pokładowych na okręcie szkolnym, w 1914 r. oficerem 

wachtowym i dowódcą kompanii na krąŜowniku pancernym, w latach 1914-1915  oficerem 

flagowym brygady pancerników. Później, w latach 1915-1917, słuŜył jako II oficer, I oficer i 

dowódca okrętów podwodnych, a w 1917 r. wykładowca na oficerskim kursie specjalistów okrętów 

podwodnych oraz kierownik wyszkolenia w zakresie kierowania okrętem podwodnym na 

oficerskim kursie w Nikołajewskiej Akademii Morskiej. 

25 listopada 1919 r. został przyjęty, w stopniu kapitana marynarki, do Departamentu dla 

Spraw Morskich na stanowisko referenta Wydziału Operacyjnego Sekcji Organizacyjnej. W 1920 r. 

objął stanowisko dowódcy Kadry Marynarki Wojennej i wyznaczony następnie na dowódcę 2 

batalionu morskiego brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej. Przed rozwiązaniem pułku morskiego 

pełnił obowiązki jego dowódcy. Następnie w 1921 r. został dowódcą Tymczasowych 

Instruktorskich Kursów, a po powołaniu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w 1922 r. – jej 

komendantem. Po ukończeniu francuskiej École de Guerre Navale w 1926 r. objął stanowisko 

komendanta portu wojennego w Pucku, potem komendanta Szkoły Specjalistów Morskich w 

                                                                                                                                                 
Aleksander Mohuczy, w: tamŜe, t. 21, z. 3, s. 577-578; Zbigniew Wojciechowski, Kontradmirał Adam Mohuczy (1891-
1953), „Biuletyn Historyczny”, 1987 nr 10, s. 127-134.  
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Świeciu i dowódcy dywizjonu ćwiczebnego. W 1929 r. został przeniesiony w stan nieczynny, a w 

1931 r. w stan spoczynku. JuŜ od 1929 r. pracował na stanowisku dyrektora Państwowej Szkoły 

Morskiej, a od 1936 r. w Związku Armatorów Polskich jako kierownik biura angaŜowania załóg i 

od 1937 r. jako naczelnik wydziału zaopatrzenia i zakupów w „śegludze Polskiej” oraz Polsko-

Brytyjskim Towarzystwie Okrętowym „Polbryt”. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. został 

delegatem dowódcy Floty do spraw marynarki handlowej, a po wybuchu wojny prokuratorem 

Wojennego Sądu Morskiego przy Dowództwie Floty. Brał udział w nieudanej próbie przerwania 

niemieckiej blokady na kutrze rybackim. Okres niewoli spędził w oflagach XVIIIA Lienz i IIC 

Woldenberg. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gdyni jako 

naczelnik Wydziału śeglugi i Portów.  

Po wojnie, 24 lipca 1945 r. został powołany do Marynarki Wojennej w stopniu komandora 

porucznika na zastępcę komendanta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej i jej dyrektora nauk. 

Wkrótce otrzymał awans na zastępcę szefa Sztabu Głównego MW, a potem na  szefa Sztabu 

Głównego MW i pełniącego obowiązki dowódcy Marynarki Wojennej. W 1946 r. został 

awansowany na stopień kontradmirała. Na początku 1947 r. został przeniesiony do dyspozycji 

ministra obrony narodowej. Po wyborze na prezesa Rady Głównej Ligi Morskiej został 

oddelegowany z wojska do pracy w tej organizacji i w 1948 r. przeszedł w stan spoczynku. W 1949 

r. został aresztowany i na podstawie fałszywych zarzutów w 1950 r. skazany na 13 lat więzienia. 

Zmarł w 1953 r. w więzieniu w Sztumie. Pochowany jest na warszawskim cmentarzu na Bródnie. 

W 1957 r. został całkowicie zrehabilitowany. Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, 

Orderem KrzyŜa Grunwaldu III klasy, srebrnym KrzyŜem Zasługi i innymi odznaczeniami. 

Kmdr Aleksander Mohuczy urodził się 12 września 1896 r. w miejscowości Wytiegra. 

Ukończył Korpus Morski w Petersburgu i oficerski instruktorski kurs nurków. W latach 1912-1915 

był kadetem, a w latach 1915-1917 – gardemarinem. Awansowany na miczmana, w latach 1917-

1918 słuŜył jako oficer minowy na torpedowcu.  

23 grudnia 1919 r. został przyjęty w stopniu porucznika marynarki do polskiej Marynarki 

Wojennej. Pełnił słuŜbę we Flotylli Wiślanej, Flotylli Pińskiej i Flocie. Był dowódcą statku 

uzbrojonego, monitora, torpedowca i minowców oraz młodszym oficerem, zastępcą dowódcy i 

dowódcą transportowca Marynarki Wojennej. Po ukończeniu École de Navigation Sous Marine w 

Tulonie słuŜył w KMW, potem w SSM. Został delegowany do Francji jako instruktor kursu 

podoficerskiego, następnie był dowódcą ORP „Wilk”, później kierownikiem Wydziału Ogólnego 

KMW i dowódcą dywizjonu okrętów podwodnych. Od 1939 do 1945 r. przebywał w niewoli 

niemieckiej w oflagach XB Nienburg, XVIIIC Spittal i IIC Woldenberg.  

                                                                                                                                                 
5 Jerzy Pertek, Borys Mohuczy, w: PSB, t. 21, z. 3, s. 578-579. 



 77

Po powrocie do kraju, w latach 1945-1949 słuŜył w Marynarce Wojennej w stopniu 

komandora, najpierw jako pomocnik szefa Oddziału MW w Sztabie Generalnym WP, a potem, 

będąc zastępcą szefa Misji Morskiej w Sztokholmie, zajmował się sprowadzeniem okrętów 

podwodnych do kraju. Później został dowódcą dywizjonu okrętów podwodnych, a następnie 

dowódcą Głównego Portu MW. Od 1947 do 1949 r. zajmował stanowisko szefa Kierownictwa 

Administracyjno-Technicznego – zastępcy dowódcy MW do spraw administracyjno-technicznych. 

W 1949 r. został zwolniony z MW i przeniesiony w stan spoczynku.  

Od 1949 do 1951 r. pracował w gospodarstwie rolnym swego syna. Następnie od 1952 r. do 

1954 był instruktorem w Zasadniczej Szkole Budowy Okrętów w Gdyni. Zmarł 17 maja 1962 r. w 

Gniewie, pochowany jest w Gdyni na cmentarzu witomińskim. Był odznaczony Orderem 

Odrodzenia Polski IV klasy, Orderem KrzyŜa Grunwaldu III klasy, złotym KrzyŜem Zasługi, 

KrzyŜem Walecznych, francuską Legią Honorową V klasy i szwedzkim Orderem Miecza oraz 

innymi odznaczeniami. 

Kmdr ppor. Borys Mohuczy urodził się 7 listopada 1893 r. równieŜ w miejscowości 

Wytiegra. TakŜe on w 1914 r. ukończył Morski Korpus w Petersburgu i słuŜył w rosyjskiej 

marynarce wojennej. W latach 1909-1911 był kadetem, a od 1911 do 1914 r. gardemarinem. 

Awansowany w 1914 r. na stopień miczmana został młodszym oficerem na krąŜowniku. Później w 

latach 1916-1917 był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Torpedowej, a następnie awansowany w 1917 

na lejtnanta, słuŜbę pełnił jako oficer torpedowy na niszczycielu. 

Od listopada 1919 r. słuŜył w polskiej MW w stopniu porucznika marynarki. Najpierw był 

referentem Wydziału Organizacyjnego Sekcji Organizacyjnej DSM, potem w składzie Flotylli 

Pińskiej uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej, a następnie został dowódcą kanonierki i dowódcą 

dywizjonu ćwiczebnego. Zajmował stanowiska w sztabie Dowództwa Floty, następnie słuŜył w 

KMW jako zastępca kierownika i kierownik Wydziału Regulaminów i Wyszkolenia oraz zastępca 

przewodniczącego komisji zakupu min.  W OSMW był wykładowcą nauk morskich. Pełnił teŜ 

słuŜbę w Wydziale Wojskowym Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku jako komendant 

Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, a później kierownik Referatu Morskiego. 

Następnie był zastępcą dowódcy i dowódcą transportowca. 31 marca 1933 r., w stopniu komandora 

podporucznika został przeniesiony w stan spoczynku. Miał kwalifikacje kapitana Ŝeglugi wielkiej. 

W 1934 r. wyemigrował do Brazylii, gdzie organizował połowy rzeczne i morskie oraz był 

przedstawicielem firmy handlowej.  

W październiku 1947 r. powrócił do kraju. Od 1948 r. był dyrektorem techniczno-

eksploatacyjnym Morskiej Centrali Handlowej w Gdyni, potem dyrektorem Zespołu Rybackiego 

Państwowego Gospodarstwa Rybnego w GiŜycku. W 1949 r. został aresztowany w związku z 

działalnością w MCH i w 1950 r. zwolniony. W latach 1951-1956 pracował jako urzędnik 
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Wojewódzkiego Oddziału PKO w Gdyni, Spółdzielni Rybołówstwa „Ogniwo” w Kwidzynie, 

Spółdzielni Pracy i Usług Kolejowych w Gdyni oraz w firmie Romana Pieńkowskiego. Od 1956 r. 

był inspektorem nawigacyjno-pokładowym w Gdańskim Urzędzie Morskim, a od 1957 do 1963 r. - 

kierownikiem Oddziału Inspekcji Statków Rybackich GUM. Jednocześnie wykładał w Państwowej 

Szkole Morskiej i Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Gdyni oraz był rzeczoznawcą 

Izby Morskiej. Zmarł 25 sierpnia 1966 r. w Gdańsku, pochowany został na cmentarzu witomińskim 

w Gdyni. Był odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy i trzykrotnie KrzyŜem Walecznych oraz 

rosyjskimi odznaczeniami bojowymi. 

Autorem omawianej ksiąŜki jest oficer Marynarki Wojennej kmdr dr Andrzej Drzewiecki, 

adiunkt w Zakładzie Historii i Politologii Instytutu Nauk Społecznych Akademii Marynarki 

Wojennej. Szczególnie zajmuje się historią powszechną XX wieku oraz historią Marynarki 

Wojennej. Opisywana praca jest wersją jego rozprawy doktorskiej obronionej w 2002 r. w 

Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Tytuł ksiąŜki – Adam, Aleksander i Borys Mohuczowie w słuŜbie Polskiej Marynarki 

Wojennej – moŜe sugerować, Ŝe jest to opracowanie biograficzne, zajmujące się przebiegiem słuŜby 

wymienionych w nim oficerów Marynarki Wojennej. W rzeczywistości ksiąŜka zawiera nie tylko 

ich biografie. Nie moŜna jej uznać równieŜ za typowe opracowanie zajmujące się określonym 

fragmentem dziejów Marynarki Wojennej. Chyba moŜna przyjąć, Ŝe dość harmonijnie łączy ona w 

sobie oba te gatunki. 

Treść ksiąŜki została ujęta w sześć rozdziałów. Istotnym dopełnieniem jest obszerna 

bibliografia oraz materiał ilustracyjny – zdjęcia i reprodukcje dokumentów. Korzystanie z ksiąŜki 

ma ułatwiać indeks osobowy. 

Pierwszy rozdział zatytułowany jest Dom rodzinny i Morski Korpus Kadetów. Podzielony 

został na dwa podrozdziały, które wprowadzają dobrze w atmosferę i warunki Ŝycia rodzinnego 

braci Mohuczych oraz opisują funkcjonowanie Morskiego Korpusu Kadetów w Petersburgu, 

uczelni kształcącej oficerów rosyjskiej marynarki, którą wszyscy trzej ukończyli. 

W rozdziale drugim opisana została słuŜba braci Mohuczych na okrętach rosyjskiej Floty 

Bałtyckiej podczas działań morskich w latach pierwszej wojny światowej oraz sytuacja we flocie 

rosyjskiej po wybuchu rewolucji, w wyniku której Mohuczowie odeszli ze słuŜby i zostali 

oficerami polskiej Marynarki Wojennej. Zajmuje się on teŜ początkiem ich słuŜby w Polsce. 

Najbardziej rozbudowany jest rozdział trzeci, zajmujący się słuŜbą Mohuczych w Marynarce 

Wojennej II Rzeczypospolitej. Dzieli się na sześć podrozdziałów. Charakteryzuje on udział braci 

Mohuczych w ramach działalności bojowej flotyll rzecznych i 2 batalionu pułku morskiego w 

wojnie polsko-rosyjskiej. Przedstawia teŜ ich wkład w rozwój Marynarki Wojennej lat 

międzywojennych. Zwrócono w nim szczególną uwagę na zadania realizowane zwłaszcza przez 
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Adama Mohuczego w ramach obowiązującej koncepcji szkolenia kadr morskich oraz na 

przedsięwzięcia wykonywane przez Aleksandra Mohuczego, zwłaszcza po podjęciu decyzji o 

wprowadzeniu okrętów podwodnych do słuŜby w polskiej Marynarce Wojennej. Opisano teŜ dość 

szeroko słuŜbę Borysa Mohuczego od stanowiska dowódcy kanonierki do dowódcy transportowca. 

Jeden z podrozdziałów poświęcony jest wyłącznie działalności Adama Mohuczego na stanowisku 

dyrektora Państwowej Szkoły Morskiej po odejściu z Marynarki Wojennej. Rozdział ten zamykają 

podrozdziały opisujące udział Adama i Aleksandra Mohuczych w wojnie obronnej Polski 1939 r. 

oraz pobyt ich obu w niemieckich obozach jenieckich.  

W czwartym rozdziale, W Marynarce Wojennej po II wojnie światowej, omówiono 

zwłaszcza wkład Adama Mohuczego jako szefa Sztabu Głównego i dowódcy MW oraz Aleksandra 

Mohuczego, organizatora słuŜb logistycznych MW, w rozwój polskiej Marynarki Wojennej 

pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Obaj powrócili do słuŜby, którą pełnili juŜ w 

nowej rzeczywistości społeczno-politycznej i nowym układzie sojuszniczym. Zajmując wówczas 

kierownicze stanowiska w Marynarce Wojennej obaj wywierali istotny wpływ na kierunki jej 

rozwoju. Jeden z podrozdziałów poświęcony jest takŜe przebiegowi pracy zawodowej Borysa 

Mohuczego, który jeszcze przed wojną znalazł się poza Marynarką Wojenną, a po wojnie do niej 

nie wrócił. RozwaŜania zawarte w tym rozdziale stanowią m.in. próbę sformułowania odpowiedzi 

na pytanie, jak dalece kierownictwo resortu obrony narodowej było w stanie akceptować 

samodzielność organizacyjną i operacyjną Marynarki Wojennej?  

Rozdział piąty, zatytułowany jest Po zakończeniu słuŜby w polskiej Marynarce Wojennej. 

Przedstawiono w nim działalność Adama Mohuczego na stanowisku prezesa Rady Głównej Ligi 

Morskiej, a Aleksandra Mohuczego, jak bezskutecznie walczy o naleŜne mu prawa i pokonuje 

nękające go problemy dnia codziennego. W oparciu o zaprezentowane w tym rozdziale dokumenty 

moŜna zauwaŜyć dwa kierunki dominujące w poczynaniach działaczy Ligi Morskiej. Jeden jest 

reprezentowany przez Adama Mohuczego, który pozostał wierny zasadzie pracy społecznej na 

rzecz popularyzacji spraw morza i drugi, dąŜący do przekształcenia Ligi Morskiej w organizację o 

wyraźnym charakterze ideologicznym.  

Ostatni, szósty rozdział, pod tytułem Okres represji politycznych, odnosi się do zagadnień 

wyrosłych na gruncie rozwijającej się szpiegomanii i akcji zwalczania wrogów nowego ustroju 

państwa. Dotyczyły one przede wszystkim Adama Mohuczego, ale takŜe w duŜej mierze i 

Aleksandra Mohuczego. Śmierć kontradm. Adama Mohuczego w sztumskim więzieniu oraz 

bezskuteczna walka kmdr. Aleksandra Mohuczego o prawo do godnego Ŝycia dopełniają obrazu 

ponurej rzeczywistości tamtych lat. W rozdziale tym znajdują się fragmenty listów do Ŝony, 

pisanych z więzienia przez kontradm. Adama Mohuczego. 



 80

Podstawę źródłową pracy stanowiły materiały archiwalne znajdujące się w Archiwum 

Marynarki Wojennej w Gdyni, szczególnie zespoły akt Dowództwa Marynarki Wojennej, Sztabu 

Głównego MW, Zarządu Polityczno-Wychowawczego i Głównego Portu MW, Oddziału Finansów 

MW, Oddziału Kadr DMW, Oddziału Operacyjnego, Oddziału Organizacyjnego i Oddziału 

Systemów Kierowania Sztabu MW oraz Szefostwa Techniki i Zaopatrzenia, Szefostwa Hydrografii 

Sztabu MW, WyŜszej Szkoły Marynarki Wojennej i dywizjonu okrętów podwodnych oraz 

przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, zwłaszcza zespoły akt 

Departamentu dla Spraw Morskich i Kierownictwa Marynarki Wojennej, Dowództwa Floty, pułku 

morskiego, dywizjonu okrętów podwodnych, Flotylli Pińskiej, Oficerskiej Szkoły Marynarki 

Wojennej, Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty i Kadry Floty oraz akta personalne Adama, 

Aleksandra i Borysa Mohuczych. Wykorzystano teŜ dokumenty z zespołów akt Prezydium 

Krajowej Rady Narodowej i Ligi Morskiej znajdujące się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 

Autor wykorzystał teŜ opublikowane materiały źródłowe i wspomnienia drukowane. 

Uzupełnieniem tych materiałów były dokumenty z zasobów archiwalnych Wojskowego Instytutu 

Historycznego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Archiwum Muzeum Marynarki 

Wojennej w Gdyni oraz Rosyjskogo Gosudarstwiennogo Archiwa Wojenno-Morskogo Fłota w 

Sankt Petersburgu. Oddzielną grupę materiałów źródłowych, które zostały w ksiąŜce wykorzystane, 

stanowią niepublikowane wspomnienia i  

relacje oficerów, których słuŜba przypadła na pierwsze lata tworzenia polskiej Marynarki 

Wojennej, przechowywane w Archiwum Muzeum Marynarki Wojennej6 w Gdyni oraz w 

Archiwum Wojskowego Instytutu Historycznego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie7. 

Autor uwzględnił równieŜ materiały opublikowane na łamach „Przeglądu Morskiego”, „Woj-

skowego Przeglądu Historycznego”, „Biuletynu Historycznego”, „Nautologii”, „Zeszytów 

Naukowych AMW”, a takŜe czasopisma Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 

w Londynie - „Nasze Sygnały”. 

Fotografie zamieszczone w ksiąŜce ukazują wizerunki Adama Mohuczego oraz Aleksandra i 

Borysa Mohuczych w róŜnych okresach Ŝycia i słuŜby oraz w trakcie spotkań rodzinnych. Znalazło 

się teŜ zdjęcie Ŝony kontradm. Mohuczego oraz gen. bryg. Michała Mohuczego, oficera 

radzieckiego, który swego czasu zajmował stanowisko szefa SłuŜby Zdrowia WP – brata 

                                            
6 M.in. Mieczysław Burhardt, Wspomnienia z Departamentu Spraw Morskich i Kierownictwa Marynarki Wojennej w 
latach 1919-1928, sygn. 17K; Jerzy Kłossowski, Flota 1927/1928, Szkoła PodchorąŜych Marynarki Wojennej. Flota 
1933-1934, sygn. 123; tenŜe, Początki słuŜby na morzu, sygn. 117; tenŜe, Odrodzenie Marynarki Wojennej po drugiej 
wojnie światowej. Odbiór internowanych w Szwecji okrętów podwodnych. Działalność Misji Morskiej w Londynie, 
sygn. 125; Witold śelechowski, Strzępy wspomnień, sygn. 208. 
7 M.in. Tadeusz Borysiewicz, Materiały do organizacji i działalności polskiej Marynarki Wojennej w okresie 1920-
1945, sygn. I/3/7; Stanisław Jabłoński Ogólne warunki na tle których, tworzono polską Marynarkę Wojenną w okresie 
międzywojennym, sygn. I/3/3; tenŜe, Wspomnienia z Marynarki Wojennej z lat 1918-1939, sygn. I/1/24; Włodzimierz 
Steyer, Odbiór okrętów Rzeczypospolitej w latach 1919-1939, sygn. I/3/78. 
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Aleksandra i Borysa Mohuczych, syna ich ojca z drugiego małŜeństwa. Kilka zbiorowych fotografii 

pochodzi z okresu pobytu Aleksandra Mohuczego w oflagu, jego powojennej słuŜby, w tym pobytu 

w Szwecji. Grupowe fotografie ilustrują takŜe słuŜbę Adama Mohuczego w rosyjskiej marynarce 

oraz Marynarce Wojennej II RP. 

W powiązaniach rodzinnych braci Mohuczych pomaga zorientować się zamieszczone 

drzewo genealogiczne rodu Mohuczych, a działalność ich w okresie I wojny światowej i wojny 

polsko rosyjskiej ilustrują: mapa działalności bojowej okrętów, na których słuŜyli Mohuczowie w 

marynarce rosyjskiej oraz plany ukazujące przebieg bitew Flotylli Pińskiej i walk 2 batalionu 

morskiego. Załączono równieŜ reprodukcje niektórych dokumentów osobistych Adama, Aleksandra 

i Borysa Mohuczych oraz treść dokumentów słuŜbowych z 1946 r.: programu rozbudowy i 

rozmieszczenia polskiej floty wojennej, a takŜe plan rozwoju artylerii nadbrzeŜnej i 

przeciwlotniczej Marynarki Wojennej.  

Praca ma układ chronologiczny. Jej kolejne rozdziały zostały opracowane w ten sposób, Ŝe 

obejmując fragmenty biografii Adama, Aleksandra i Borysa Mohuczych, układają się w całościowy 

opis ich Ŝycia i słuŜby na szerszym tle problematyki politycznej, społecznej i militarnej.  

Bibliografia została podzielona na sześć części obejmujących źródła archiwalne, źródła 

opublikowane, wspomnienia i relacje niepublikowane, wspomnienia drukowane, artykuły i 

czasopisma. Zostały one ponumerowane, tak samo, jak wymienione w ich ramach pozycje 

bibliograficzne. Sprawia to wraŜenie starannego uporządkowania, które mija po zapoznaniu się z 

treścią poszczególnych części. Wśród źródeł opublikowanych mylnie wymieniono dwie pozycje (na 

pięć wszystkich) będące opracowaniami. Ponadto są zastrzeŜenia, co do poprawności ich tytułów8. 

A wśród artykułów wymieniono wspomnienia, będące przecieŜ źródłami historycznymi9. Najgorzej 

zestawiono wykaz opracowań, których notki w większości, ale nie wiadomo dlaczego nie 

wszystkie, zawierają zupełnie niepotrzebną informację o wydawnictwie. Wymieniona została 

nieistniejąca praca niemieckiego admirała profesora Friedricha Rugego, wydana w 1941 r. w 

Berlinie w języku polskim pt. Niemiecka flota minowa w wojnie z Polską 1939 r. Źródłowy zbiór10 

sprawozdań i relacji z obrony Półwyspu Helskiego sklasyfikowano jako opracowanie kmdr. Rafała 

Witkowskiego. Do źródeł drukowanych naleŜało równieŜ zaliczyć wymienione w tej grupie 

wspomnienia gen. broni Józefa Kuropieski, kontradm. Włodzimierza Steyera i Juliana Rummela. 

Zdziwienie budzi wykazanie tylko pierwszej z trzech prac Andrzeja Rzepniewskiego o obronie 

                                            
8 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I, Kampania wrześniowa 1939, cz. 5, Marynarka Wojenna i obro-
na polskiego WybrzeŜa, Londyn 1962 – to opracowanie kmdr. Bohdana Wrońskiego przy udziale płk. Adama Saw-
czyńskiego; Marian Porwit, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, cz. I, Plany i ich załamanie 
się, Warszawa 1969. 
9 Np. wspomnienia kmdr. Eugeniusza Pławskiego opublikowane w „Naszych Sygnałach”. 
10 Ostatnia reduta. Sprawozdania z walk i relacje obrońców Helu. Wybór, opracowanie i wstęp R. Witkowski, Gdańsk 
1973. 
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wybrzeŜa w 1939 r., chociaŜ duŜo większe znaczenie miały dopiero dwie następne11, których ślady 

wykorzystania znajdujemy w treści ksiąŜki. Opracowanie12 przypisywane prof. Janowi 

Kazimierzowi Sawickiemu, w rzeczywistości jest pracą zbiorową. Za błąd moŜna uznać takŜe 

wymienienie po jednym z tomów dwóch słowników biograficznych – Polskiego Słownika 

Biograficznego i Słownika biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego – w sytuacji, gdy autor 

niewątpliwie wykorzystywał jedynie zamieszczone w nich noty biograficzne bohaterów swej 

ksiąŜki, opracowane przez określonych autorów i to one powinny być wymienione.  

W pracy takiej jak omawiana, indeks osób jest niezbędny. Został zatem w niej 

zamieszczony, ale swym poziomem odbiega znacznie od jej treści. To, Ŝe pominięto w nim Adama, 

Aleksandra i Borysa Mohuczych, z trudem moŜna uznać za słuszne, bo indeks nie jest 

opracowywany dla autora, redaktora czy wydawnictwa, a dla korzystających z tej ksiąŜki. Stąd 

bywają indeksy bardzo rozbudowane13. Ale zamiarem autora tego indeksu osobowego było 

wykonanie jego najprostszej odmiany, alfabetyczne podanie nazwisk i imion osób oraz stron, na 

których one występują. JuŜ przy pierwszej literze alfabetu, pod którą zapisane są tylko trzy osoby – 

Nikołaj Abramow, Krzysztof Arciszewski i Anders, bez imienia właśnie gen. broni Władysław 

Anders, co zastanawia. A dalej jest jeszcze gorzej. Kmdr Jan Bartoszewicz - Stachowski podany 

jest teŜ drugi raz jako Bartoszewicz – bez imienia, a w nazwisku (podano tylko pierwszą literę jego 

imienia) autora pracy, którą przetłumaczył Adam Mohuczy, rekordowo popełniono aŜ trzy pomyłki. 

Wymieniono teŜ, rzecz jasna bez imienia, osobę o nazwisku „Gintowtow”, kiedy bez trudu moŜna 

stwierdzić, Ŝe chodzi tu o wcześniej wymienionego kmdr. Romualda Gintowt – Dziewałtowskiego. 

Wymieniony jako „Szczeski K. A.” to ten sam, następny w indeksie, kpt. mar. Kazimierz Szczęsny. 

Natomiast Walden Stefan to oczywiście kmdr Stefan de Walden, a Olszewski to kpt. mar. 

Aleksander Olszewski, a śyłowiecki Jerzy to kpt. mar. Jerzy śytowiecki. 

Wymieniono bez imienia znanego pisarza rosyjskiego Maksima Gorkiego (Aleksandra 

Pieszkowa). Bez imion występują teŜ Ferdynand Foch, marszałek nie tylko Polski, ale teŜ Francji i 

Anglii oraz gen. bryg. Wacław Komar, kmdr ppor. Heliodor Laskowski, gen. bryg. Aleksander 

Łuczyński – Narbut i gen. bryg. Mieczysław Mackiewicz, a z inicjałem imienia: gen. broni 

Kazimierz Sosnkowski i wiceadm. Zdzisław Studziński. Z inicjałami zamiast imion, nie wiadomo 

dlaczego, podano prawie wszystkich autorów ksiąŜek i relacji, m.in. Władysława Białka, Józefa 

                                            
11 Andrzej Rzepniewski, Obrona WybrzeŜa w 1939 r. Przygotowania i przebieg działań, Warszawa 1964; tenŜe, Obrona 
WybrzeŜa w 1939 r. na tle rozwoju marynarki wojennej Polski i Niemiec, Warszawa 1970. 
12 Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. II, Polska Marynarka Wojenna, cz. I, Korpus oficerów 1918-1947, pod red. J. K. 
Sawickiego, Gdynia 1996.  
13 Np. w wyŜej wymienionych pracach Andrzeja Rzepniewskiego. 
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Wiesława Dyskanta, Kazimierza Frątczaka, Karola Kopca, Bogumiła Nowotnego (do tego jeszcze z 

błędem w 

nazwisku), Stanisława Ordona, Bohdana Pawłowicza, Czesława Rudzkiego, Mirosława Kułakow- 

skiego, Tadeusza Struniewskiego, Rafała Witkowskiego, Zbigniewa Wojciechowskiego, Bolesława 

śarczyńskiego, Stanisława Mariusza Piaskowskiego, Jerzego Poksińskiego, Eustachego 

Szczepaniuka i innych, uznając jednocześnie, Ŝe Włodzimierz Pogoda i Włodzimierz Radziszewski 

to dwie róŜne osoby. Jako „Pułturzycki” wymieniony został Tatar - gen. dyw. Bronisław 

Półturzycki, generał radziecki swego czasu pełniący słuŜbę w WP. 

Wymieniony bezimiennie ambasador Iwan Majski, to drugi sygnatariusz układu Sikorski – 

Majski, a osoba wymieniona jako „Misiaga” to szef Biura Personalnego płk. Misiąg. Bez imienia 

wymieniono teŜ prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, pisarza Stefana śeromskiego i hetmana 

wielkiego koronnego Stanisława śółkiewskiego. Dla dopełnienia: cesarza Francuzów wymieniono 

jako Napoleona, a nie Napoleona I i Napoleona Bonaparte (Buonaparte) oraz wymieniono bez 

imion: francuskiego admirała Raoula Victora Castexa, rosyjskiego admirała Nikołaja Essena i 

generała rosyjskiego Nikołaja Judenicza oraz Niemców – gen. lotn. Leonharda Kaupischa i 

kontradm. Huberta Schmundta. I nie są to wszystkie uchybienia zauwaŜone w indeksie osobowym. 

AŜ trudno powstrzymać się od dosadnego komentarza. 

śycie Adama, Aleksandra i Borysa Mohuczych zapewne obfitowało w wiele więcej róŜnych 

wydarzeń niŜ autor był w stanie oddać to na stronach swej ksiąŜki. Ale wiele waŜnych spraw, w 

których uczestniczyli bracia Mohuczowie udało się pokazać. Zwłaszcza rozdział o powojennych, 

cięŜkich latach Marynarki Wojennej. który w Ŝyciorysach Adama i Aleksandra Mohuczych stanowi 

tak waŜne miejsce. Autor ksiąŜki postuluje, Ŝeby nadal poznawać jego złoŜoność i specyfikę, to 

wówczas łatwiej będzie zachować umiar w ferowaniu róŜnych dziwnych opinii i ocen wobec ludzi, 

którzy w tamtych latach podejmowali najwaŜniejsze decyzje. Dość liczna grupa oficerów 

Marynarki Wojennej, wśród nich kontradm. Adam Mohuczy, zapłaciła cenę najwyŜszą za to, Ŝe 

starała się bronić naszej toŜsamości. Jak słusznie stwierdził autor, jeśli ich dokonania nie znajdą 

godnego miejsca w polskiej tradycji morskiej to wówczas nasze rozumienie powojennej historii 

sprowadzimy wyłącznie do gestów współczucia. 

Omawianą pracę moŜna wprawdzie swobodnie zaliczyć do biografii zbiorowych, ale jej 

podstawową zaletą jest fakt, Ŝe problematyka biograficzna jest tylko pretekstem do ukazania 

wkładu braci Mohuczych w rozwój Marynarki Wojennej. Wyraźnie zaznaczyli oni swą obecność 

poprzez zajmowanie wysokich stanowisk słuŜbowych, wpływając mocno na zmiany organizacyjne 

i merytoryczne w Marynarce Wojennej. Jednocześnie czas ich słuŜby w polskiej Marynarce 

Wojennej, te tak trudne lata 1919-1939 i 1945-1949, pozwolił autorowi na przedstawienie procesów 

zmian zewnętrznych i wewnętrznych, kiedy kształtował się jej charakter i struktury. Na stronach 
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omawianej ksiąŜki autor starał się nakreślić dosyć szerokie tło społeczno-polityczne i wojskowe, 

zwłaszcza w odniesieniu się do czasów po 1945 r., zapewne głównie po to, aby podkreślić wobec 

jak trudnych zadań stał Adam Mohuczy oraz, Ŝe jego plan rozwoju polskich sił morskich był 

niewykonalny. 

KsiąŜka dobrze ukazuje Marynarką Wojenną i jej personel na tle przeobraŜeń politycznych i 

społecznych, w których uczestniczyło państwo polskie i jego Siły Zbrojne. Jej autor sformułował, 

odbiegające nieraz znacznie od obiegowych opinii, oceny i wnioski wynikające z treści 

przeanalizowanych materiałów źródłowych, które często pozwalają na zweryfikowanie 

dotychczasowych ocen w zakresie rozwoju polskich sił morskich i personelu Marynarki Wojennej. 

Praca Andrzeja Drzewieckiego stanie się cenionym przyczynkiem do poznawania dziejów 

Marynarki Wojennej. Niewątpliwie wzbudzi ona teŜ szereg róŜnych refleksji nad losami tego 

pokolenia, które niedawno odeszło. 
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INFORMACJE. KOMUNIKATY 

 

Kmdr ppor. rez. dr Ireneusz BIENIECKI 
Były specjalista Samodzielnej Sekcji Nadzoru i Kontroli MOSG 
 

„ ŚRODKOWOEUROPEJSKIE DZIEDZICTWO LOTNICZE” 
– z konferencji w Krakowie 

 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie było organizatorem międzynarodowej 

konferencji naukowej pt. „Środkowoeuropejskie dziedzictwo lotnicze”. Konferencja odbyła się w 

dniach 4-6.11.2005 r. w sali konferencyjnej hotelu SIWARNA w Zakopanem - Kościelisku. W 

obradach wzięło udział kilkudziesięciu miłośników lotnictwa – w tym m.in.: przedstawiciele 

ośrodków naukowych, reprezentanci wojska, pracownicy Muzeum Lotnictwa Polskiego, historycy i 

konstruktorzy, wydawcy ksiąŜek i miłośnicy modelarstwa. Uczestników konferencji powitał 

dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego  w Krakowie   Krzysztof Radwan i zainaugurował spotkanie 

wykładem pt. Muzeum Lotnictwa Polskiego - teraźniejszość i przyszłość. 

W czasie trzydniowych obrad wygłoszono kilkadziesiąt referatów na następujące tematy: 

• Chcesz pokoju, szykuj wojnę. Technika wojskowa II wojny światowej i jej wpływ na rozwój 

broni współczesnych – Jan Hoffmann; 

• Pierwsze polskie słowniki lotnicze – dr Agnieszka Cieślik; 

• Kształtowanie nowoczesnych kompetencji w wojskowej edukacji lotniczej – prof. dr hab. 

Paweł Tyrała; 

• Organizacja terenów przyjmowania zrzutów lotniczych na terenie polski południowej w 

okresie II wojny światowej – mgr Krzysztof Mroczkowski; 

• Ucieczka z Piestan czyli nad Karpatami do Polski – dr Andrzej Olejko; 

• 26 Eskadra Obserwacyjna Armii Kraków w działaniach wrześniowych 1939 r. – dr 

Bartłomiej Belcarz; 

• Zapoczątkowanie i rozwój lotnictwa sanitarnego w II RP na przykładzie ośrodka 

krakowskiego w latach 1927-1939 – mgr Artur Jachna; 

• Wkład RWD w rozwój samolotów krótkiego startu i lądowania (STOL) – dr inŜ. Andrzej 

Glass; 

• Polacy, Czesi i Węgrzy – wkład w technikę pionowzlotów – inŜ. pil. Ryszard Witkowski, 

• Jerzy Rudlicki – konstruktor zapomniany – dr Wojciech Czaja; 

• Polskie lotnictwo Wojsk Lądowych po 1945 r. – mgr Miłosz Rusiecki; 

• Od Berga do Grippena – czy istnieje środkowoeuropejska szkoła konstrukcji samolotu 

myśliwskiego? – Michał Mietelski; 
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• Polskie patenty lotnicze 1918-1939 – Marek Chmiel; 

• Kilka uwag o produkcji sprzętu lotniczego w Podlaskiej Wytwórni Samolotów (1923-1932) – 

mgr Mariusz Majewski; 

• Problemy rozwoju konstrukcji śmigłowca SM-4 Łątka – por. pil. Karol Budniak; 

• Udział 13 plt i 13 eltr w międzynarodowych akcjach humanitarnych – mjr nawig. mgr 

Zbigniew Czarnota; 

• Reakcje na śmierć J. Piłsudskiego w 2 PL – mgr Remigiusz Kasprzycki; 

• Największe osiągnięcia Polaków w sporcie samolotowym – mgr Jarosław Dobrzyński; 

• O Janie Wnęku z Otporyszowa – mgr Andrzej Rataj; 

• Szlak historii lotnictwa – dr inŜ. arch. Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus; 

• Dydaktyczna rola muzeum na przykładzie Muzeum Lotnictwa Polskiego – mgr Liliana 

Mroczkowska; 

• Letecka muzea v Praze a Krakove – srovnavaci analyza – Katarzyna Mikrut; 

• Dziedzictwo lotnictwa w dobie internetu – Robert Panek; 

• Modelarstwo jako popularyzacja historii lotnictwa – mgr Andrzej Małysz. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ referaty dwóch prelegentów dotyczyły dziejów lotnictwa 

morskiego. O Samodzielnej Eskadrze Lotnictwa Marynarki Wojennej mówił kmdr ppor. dr Mariusz 

Konarski, natomiast o Rozpoznaniu lotniczym w ochronie polskiej granicy morskiej w latach 1958-

1991 kmdr ppor. rez. dr Ireneusz Bieniecki. Ponadto referat nieobecnej mgr Kingi Chwedoruk  o 

Kluczu Łącznikowym Dowództwa Marynarki Wojennej w Pucku został zamieszczony w materiałach 

pokonferencyjnych. 

Ponadto w konferencji uczestniczyli goście z Węgier w osobach ppłk. pil. mgr. Làszlò Kissa 

– prezesa Stowarzyszenia Węgierskich Seniorów Lotnictwa Wojskowego-Oddział Szalnok oraz 

mjr. mgr. inŜ. Roberta Lukacsa – dowódcy Centrum Operacji 86. Pułku Śmigłowców w Szalnok. 

Goście z Węgier przedstawili cele i działalność Stowarzyszenia Węgierskich Seniorów Lotnictwa 

Wojskowego-Oddział Szalnokski powstałego w roku 1992, historię i zadania 86. Pułku 

Śmigłowców w Szalnok oraz historię Muzeum Lotniczego w Szalnok - działającego od 1973 r. 

Muzeum w Szalnok wystawia obecnie 48 samolotów i śmigłowców róŜnych typów, 33 silników i 

kilkaset innych pamiątek lotniczych. W skali roku muzeum odwiedza ok. 16 000 osób, a co 

wymaga podkreślenia, wstęp do tej placówki jest bezpłatny. 

 W ostatnim dniu konferencji jej uczestnicy udali się do m. Ochotnica Górna w woj. 

Małopolskim, gdzie w Wiejskim Ośrodku Kultury, kierowanym przez pana Zdzisława Błachuta, 

zwiedzano bardzo interesującą ekspozycję poświęconą, w głównej mierze, dziejom załogi 

amerykańskiego samolotu Liberator (Wyzwoliciel) typu B-24 J. Samolot ten, o imieniu własnym 

„California Rocket” (Rakieta Kalifornijska), rozbił się w Ochotnicy w roku 1944, a jego załodze 
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udzieliła pomocy miejscowa ludność. Ekspozycja ta, zorganizowana przy współudziale Muzeum 

Lotnictw Polskiego  w Krakowie, jest jednym z punktów trasy turystycznej poświęconej lotnictwu 

w Małopolsce i stanowi znakomity przykład działań mających na celu upamiętnienie dziedzictwa 

lotniczego. 

 Ponadto w Wiejskim Ośrodku Kultury wysłuchano ciekawego referatu na temat 

Archeologia lotnicza na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego i ewidencja znalezisk, który 

wygłosił Marek Kurzeja z Gorczańskiego Parku Narodowego. DuŜe zainteresowanie, szczególnie 

wśród gości wywodzących się z spoza Małopolski, wzbudził występ młodzieŜowego, regionalnego 

zespołu tanecznego z Ochotnicy. 

 W dyskusji podsumowującej obrady głos zabrało kilkudziesięciu dyskutantów. W swoich 

wystąpieniach zwracali uwagę m.in. na: kwestie dotyczące edukacji lotniczej dzieci i młodzieŜy, 

konieczność poszukiwania nowych form i metod zmierzających do popularyzowania szeroko 

pojmowanej historii lotnictwa. Mówiono teŜ o potrzebie powołania stowarzyszenia  

koordynującego działania na tym polu róŜnych podmiotów instytucjonalnych i osób cywilnych. 

Dyskutanci byli zgodni co do potrzeby regularnego spotykania się na tego typu konferencjach. 

 Na podkreślenie zasługuje wspaniała organizacja konferencji w Zakopanem, do czego w 

duŜej mierze przyczynili się pracownicy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wraz z 

dyrektorem Krzysztofem Radwanem. Liczne atrakcje dały uczestnikom moŜliwość zapoznania się z 

pięknymi zabytkami przyrodniczymi tego regionu. Ukoronowaniem konferencji jest zbiór referatów 

zatytułowany Środkowoeuropejskie Dziedzictwo Lotnicze i  jest on  juŜ osiągalny dla 

zainteresowanych tym tematem w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydawnictwo to 

ukazało się w ramach zeszytów „Acta Aeronautica”. 
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S U M M A R Y  

 
Rear Admiral Czesław DYRCZ MSc 
Some problems connected with terrorism at the beginning of XXI century (4) 
 
 

This article is the last study of four about  problems connected with terrorism at the 

beginning of  the XXI century. The author presented Poland’s armed forces involvement in fighting 

against terrorism, present threat of terrorism and possible directions of  threat development of 

national and international security. The present terrorism spread throughout almost all continents  

and well-developed countries and is still getting bigger and bigger.  Although the number of attacks 

is getting lower the  expected directions of the threat growth of national security include a bigger 

risk in safety of anti-terrorist coalition of states. However, the directions of threat growth of national 

security are mainly connected with our  military involvement in anti-terrorist coalition and the 

possibility of using the territory of Poland as a logistic and training base. The measures taken after   

  September  11th by the United States  and the coalition of states tend to decrease the terrorism 

and  they are in many ways successful, but the expansion of terrorism and the lack of security 

is still a big problem. The author  based his work on the information  taken from The Academy of 

Defence.  

 

 

Rear Admiral (retd) Henryk PIETRASZKIEW ICZ 
Arginuza adventures – words of encouragement and warning for the readers of sea war  
studies. 
 

The author shares his thoughts about the analysis of the Aringuza battle between The fleet of 

Athens and Sparta in 406 BC. The maps and descriptions of  them and other events  are not clear 

enough and in accordance with the history. This article is a warning for readers who should not lose  

their lack of criticism and that will surely help avoid making mistakes. 

 

 

Lieutenant Commander Mariusz FILIŃSKI, MSc 

Sea geo-spatial information (2) 

 

This article is a continuation of the previous one, published in Przegląd Morski in December 

2005 with the same title. The author describes the issue of sea geo-spatial information and its place 
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in the information system  which makes the sea actions secure. This article describes the forms of 

recruiting and broadcasting  geo-spatial sea information. 

 

 

Lieutenant  Artur GRZ ĄDZIEL, MSc 

Side Scan Sonar ( SSS) – the method of searching submarines 

 

Thanks to modern computer technology it is easily to detect underwater objects, even very 

small ones. It is possible thanks to modern side sonars which are very useful in many fields 

connected with sea economy. The side scan sonar technology appeared in the sixties of the XX 

century. Since that time we can observe  great progress. This sonar is very helpful to search and 

identify wrecks of different ships, checking cables or pipelines on the seabed or generate two-

dismensional pictures, and  many more usages. The article presents a short characteristic of side 

sonars different  

requirements  and explains the issue of distinguishing parameters of side sonars. 

 

 

Commander Maciej Nałęcz, MSc 

Atlantic successors 

 

The patrol airplanes ‘Atlantic’ flew over the Baltic sea,  the North sea and the others for 

nearly forty years. Now they require successors which are more modern and able to carry out tasks 

without putting people’s lives at risk. The new planes are able to stay in the air for many hours 

heedless of tiredness or bad weather conditions. 

 


