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SŁOWO WSTĘPNE 
 
 … by czas nie zaćmił pamięci. 
 
Mirosław Kułakowski 
 
 
 

Jubileusz 35-lecia utworzenia 3 Flotylli Okrętów im. Kmdr. Bolesława Romanowskiego 

zmusza do refleksji i wspomnień. 

Takie jest prawo czasu, Ŝe wiele wydarzeń z minionych lat ulatuje z pamięci.  

Aby ocalić od zapomnienia 35 lat istnienia Flotylli, z dumą wspominamy to, co zapisało niejedną 

piękną kartę w historii Marynarki Wojennej RP, w historii naszego WybrzeŜa. 

Świętując jubileusz Flotylli pragniemy wyrazić szacunek dla osiągnięć, pracy i ofiarności 

wielu pokoleń, które miały zaszczyt słuŜyć na pokładach okrętów oraz w jednostkach 

brzegowych. 

3 Flotylla Okrętów stanowiła zawsze doskonałą szkołę dla wielu pokoleń naszych 

marynarzy. Nauczyła ich rzetelnej słuŜby, sprawnego funkcjonowania, szacunku dla morskich 

tradycji. Profesjonalizm zawodowy stanowi waŜny atut szczególnie dziś, gdy nasza Flotylla stoi 

w obliczu wielkich reform, przechodzi olbrzymie zmiany. Kadra zawodowa, marynarze  

oraz pracownicy wojska są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania róŜnych i 

skomplikowanych zadań.  

Kontakty wzajemne z siłami morskimi państw NATO, poprzez udział w ćwiczeniach 

międzynarodowych, niejednokrotnie potwierdziły dobry wizerunek Flotylli. Na podkreślenie 

zasługuje fakt otrzymania bardzo wysokich ocen przez załogę ORP „Bielik”, która uczestniczyła 

w antyterrorystycznej operacji „Active Endeavour”. Wysokie oceny otrzymały załogi naszych 

fregat, które zdały pozytywnie egzamin w elitarnym Ośrodku Szkolenia FOST w Wielkiej 

Brytanii. 

Poprzez swoich pracowników 3 Flotylla Okrętów zawsze popularyzowała problematykę 

morza i ludzi z nim związanych. Współpraca ze społeczeństwem Gdyni, jej organizacjami, 

bliskie kontakty z zakładami pracy, licznymi szkołami i uczelniami nie tylko Trójmiasta, ale teŜ z 

najdalszych zakątków naszego kraju, słuŜyły integracji środowisk. 

Z okazji jubileuszu składam serdeczne podziękowanie i wyrazy najwyŜszego szacunku 

byłym Ŝołnierzom zawodowym, marynarzom i pracownikom wojska naszej Flotylli. Szczególne 
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podziękowanie kieruję do dowódców wszystkich szczebli dowodzenia, gdyŜ to oni ponoszą 

odpowiedzialność związaną ze sprawnym funkcjonowaniem podległych im zespołów ludzkich. 

Dziękuję równieŜ za codzienny wysiłek i zaangaŜowanie obecnie pracującym oficerom, 

podoficerom, marynarzom i pracownikom wojska. 

Obchodząc jubileusz 35-lecia powstania 3 Flotylli Okrętów składamy hołd przeszłości  

i z optymizmem patrzymy w przyszłość Marynarki Wojennej RP, a tym samym naszej Flotylli. 

śyczę wszystkim wiele satysfakcji z pełnienia zaszczytnej słuŜby na morzu pod Biało-

Czerwoną Banderą. 

 

 

Dowódca 

3 Flotylli Okrętów 

 

kontradmirał Jerzy PATZ 
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DOWÓDCY 3 FLOTYLLI OKR ĘTÓW 
 
Kmdr por. rez. mgr Walter PATER 
Kierownik Działu Dokumentacji i Opracowań Muzeum MW 
 
 

KOMANDOR DYPLOMOWANY MARIAN SUCHARZEWSKI 

 

Urodził się w 1930 r. w Białej Podlaskiej. W 1948 r., wstąpił do Oficerskiej Szkoły 

Marynarki Wojennej. Po jej ukończeniu pełnił słuŜbę w Dywizjonie Ścigaczy Brygady Obrony 

Wodnego Rejonu Głównej Bazy Marynarki Wojennej. W latach 1952-1953 był dowódcą kutra 

torpedowego „ST-82" i dowódcą grupy kutrów torpedowych. Ukończył WyŜszy Kurs 

Doskonalenia Oficerów w zakresie broni podwodnej i w latach 1953-1954 zajmował stanowisko 

pomocnika szefa Wydziału Operacyjnego Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, po czym 

powrócił do Dywizjonu Ścigaczy na stanowisko szefa sztabu dywizjonu. W 1954 r. został 

awansowany na stopień porucznik marynarki. W latach 1954-1955 dowodził Dywizjonem 

Ścigaczy i w 1955 r. otrzymał awans na stopień kapitana marynarki. 

W latach 1955-1957 przebywał w Związku Radzieckim na kursie dowódców 

dywizjonów kutrów torpedowych. Po powrocie do kraju, w latach 1957-1958, był dowódcą 

Dywizjonu Kutrów Torpedowych. Na krótko objął stanowisko szefa sztabu Brygady Kutrów 

Torpedowych, po czym od 1959 do 1967 r. ponownie zajmował stanowisko dowódcy 

Dywizjonu Kutrów Torpedowych w tej brygadzie. W 1960 r. został awansowany na stopień 

komandora podporucznika. 

W 1966 r. ukończył studia na Fakultecie Dowódczo-Sztabowym Akademii Marynarki Wojennej 

w ZSRR i awansował na komandora porucznika. Od 1967 r. pracował w Sztabie Głównym 

Marynarki Wojennej, początkowo jako szef Wydziału Szkolenia, później zastępca szefa 

Oddziału Operacyjnego. W latach 1969-1971 był zastępcą szefa Sztabu Marynarki Wojennej do 

spraw organizacyjno-mobilizacyjnych. Awans na stopień komandora otrzymał w 1970 r. 

Od 1971 do 1980 r. dowodził 3 Flotyllą Okrętów, później został szefem sztabu SłuŜb 

Technicznych i Zaopatrzenia Dowództwa Marynarki Wojennej. W 1990 r. został przeniesiony w 

stan spoczynku. Zmarł 29 czerwca 1998 r. i został pochowany na Cmentarzu Marynarki 

Wojennej w Gdyni. 
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Kmdr dypl. Sucharzewski odznaczony był KrzyŜem Komandorskim, KrzyŜem 

Oficerskim i KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym KrzyŜem Zasługi oraz 

innymi odznaczeniami polskimi i zagranicznymi. 

 

WICEADMIRAŁ PIOTR KOŁODZIEJCZYK 

 
Piotr Kołodziejczyk urodził się w 1939 r. w Poniecu, koło Gostynia, w województwie 

poznańskim. SłuŜbę wojskową rozpoczął w 1956 r. jako podchorąŜy na Wydziale Pokładowym 

WyŜszej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Po promocji, w 1960 r., pełnił słuŜbę na 

stanowisku pomocnika dowódcy kutra torpedowego najpierw na kutrze „410”, a następnie na 

okrętach „414” i „415” w 3 Brygadzie KutrówTorpedowych. 

W 1962 r. ukończył kurs broni rakietowej w WyŜszej Szkole Marynarki Wojennej ZSRR 

w Baku i został dowódcą działu okrętowego na pierwszym polskim małym okręcie rakietowym 

„Hel”. Następnie, w latach 1966-1970, był zastępcą dowódcy okrętu i dowódcą małego okrętu 

rakietowego „Elbląg”. 

Od 1970 do 1973 r. studiował w Akademii Marynarki Wojennej ZSRR w Leningradzie. 

Po jej ukończeniu, przez trzy lata słuŜył w Sztabie Marynarki Wojennej najpierw jako pomocnik 

szefa wydziału, a następnie zastępca szefa oddziału. Od 1976 r. był szefem Oddziału 

Rozpoznania.  

W latach 1977-1978 był dowódcą Polskiej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił 

Pokojowych ONZ na Wzgórzach Golan. Później, w latach 1978-1980, studiował na Akademii 

Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie i po jej ukończeniu objął stanowisko 

dowódcy 3 Flotylli Okrętów, którą dowodził, w stopniu komandora, w latach 1980-1983. 

W 1983 r. został szefem Sztabu MW – zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej, a w 1984 

r. otrzymał awans na stopień kontradmirała. Od 1986 r. do 1989 r. był dowódcą Marynarki 

Wojennej. Awansowany w 1989 r. na stopień wiceadmirała został szefem Głównego Zarządu 

Wychowawczego Wojska Polskiego. Od 1989 r. był równieŜ posłem na Sejm X kadencji. 

 Od 1990 r. był ministrem obrony narodowej w rządach premierów Tadeusza 

Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego. 18 września 1992 r. został przeniesiony do 

rezerwy. W latach 1993-1994 ponownie był ministrem obrony narodowej w rządzie premiera 

Waldemara Pawlaka. 

Jest odznaczony KrzyŜem Komandorskim i KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
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Polski, medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych W SłuŜbie Pokoju i innymi 

odznaczeniami. 

 

KOMANDOR DYPLOMOWANY BOGUSŁAW GRUCHAŁA 

 

Bogusław Piotr Gruchała urodził się w 1933 r. w Strzemieszycach – Sulnie, powiat 

będziński. W latach 1953-1957 był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej i po jej 

ukończeniu słuŜył w dywizjonie niszczycieli. Do 1961 r. był dowódcą grupy artylerii na 

niszczycielu „Grom”. W międzyczasie, bo w 1960 r. otrzymał awans na stopień porucznika 

marynarki. Po ukończeniu Kursu Doskonalenia Oficerów w zakresie artylerii okrętowej powrócił 

na ORP „Grom” i w latach 1961-1964 był zastępcą dowódcy, a następnie do 1970 r. był 

dowódcą tego niszczyciela. W 1965 r. został awansowany na stopień kapitana marynarki. 

W 1967 r., w trybie zaocznym, ukończył studia na Wydziale Pokładowym WyŜszej 

Szkoły Marynarki Wojennej. W latach 1970-1973, w stopniu komandora podporucznika, 

dowodził niszczycielem rakietowym „Warszawa” proj. „56AE”. W 1973 r. ukończył dwuletnie 

studia na Wydziale Dowódczym WyŜszej Szkoły Marynarki Wojennej i rozpoczął pełnienie 

słuŜby w sztabie 3 Flotylli Okrętów. Kolejno zajmował stanowiska: starszego flagowego oficera 

artylerii, zastępcy szefa sztabu do spraw operacyjno-szkoleniowych i zastępcy dowódcy flotylli 

do spraw liniowych oraz szefa sztabu. W 1974 r. otrzymał awans na stopień komandora 

porucznika, a w 1980 r. na komandora. Dwa lata później, w ZSRR, ukończył kurs akademicki w 

zakresie walki elektronicznej. 

W latach 1983-1987 dowodził 3 Flotyllą Okrętów. Następnie został szefem Zarządu 

Szkolenia Morskiego w Dowództwie Marynarki Wojennej. W 1991 r., ze względu na 

pogarszający się stan zdrowia, został zwolniony z zawodowej słuŜby wojskowej. 

Kmdr dypl. Gruchała został odznaczony KrzyŜem Oficerskim i KrzyŜem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym KrzyŜem Zasługi oraz innymi odznaczeniami. 

 

ADMIRAŁ FLOTY RYSZARD ŁUKASIK 

 
Ryszard Łukasik urodził się w 1946 r. w Laskowicach – Jelczu. W latach 1964-1968 

studiował na Wydziale Pokładowym WyŜszej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Po 

promocji, przez pięć miesięcy słuŜył w Dywizjonie Niszczycieli, po czym został skierowany na 
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podyplomowe studia w zakresie broni rakietowej. W 1969 r. podjął słuŜbę na stanowisku 

dowódcy działu na kutrze rakietowym „Gdynia” w Dywizjonie Kutrów Torpedowych, a 

następnie Dywizjonie Kutrów Rakietowo-Torpedowych. Dwa lata później objął obowiązki 

zastępcy dowódcy tego okrętu, a w latach 1972-1974 był jego dowódcą. Awans na porucznika 

marynarki otrzymał w 1971 r.  

W latach 1974-1977 studiował w Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie, a w 

1981 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu politologii na Uniwersytecie Gdańskim. W 

1976 r. awansował do stopnia kapitana marynarki. 

Od 1978 r. był starszym oficerem Oddziału Operacyjnego Sztabu Marynarki Wojennej. 

W 1979 r. przeszedł do 3 Flotylli Okrętów na stanowisko szefa sztabu 1 Dywizjonu Kutrów 

Rakietowo-Torpedowych, a następnie od 1980 r. był dowódcą tego dywizjonu. W 1980 r. został 

awansowany do stopnia komandora podporucznika. 

Od 1982 r., przez siedem lat, pełnił słuŜbę w dowództwie 3 Flotylli Okrętów. Najpierw 

był zastępcą dowódcy flotylli do spraw szkolenia a następnie, w latach 1985-1987, zajmował 

stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy flotylli. W 1983 r. został awansowany na stopień 

komandora porucznika.  

W roku 1986 ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii 

Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i w 1987 r. został wyznaczony na dowódcę 3 Flotylli 

Okrętów. Tego roku otrzymał awans na stopień komandora. 

W marcu 1989 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej do spraw 

szkolenia, a następnie, w grudniu tego roku, został szefem sztabu – zastępcą dowódcy Marynarki 

Wojennej. Na tym stanowisku w maju 1990 r. otrzymał awans na kontradmirała, a 11 listopada 

1995 r. na wiceadmirała. Od 28 lutego 1996 r. do 30 września 2003 r. był dowódcą Marynarki 

Wojennej. 15 sierpnia 1997 r. otrzymał nominację na stopień admirała. Od 1 stycznia 2002 r., w 

związku ze zmianą stopni wojskowych, posiada stopień admirała floty.  

25 września 2003 r. został powołany przez prezydenta RP na jednego z pięciu członków 

Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nowe stanowisko objął 10 października 2003 r. 20 grudnia 

2004 r. prezydent powołał go na stanowisko zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

Został odznaczony m.in. KrzyŜem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi. 
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ADMIRAŁ FLOTY ROMAN KRZY śELEWSKI 

 
Roman KrzyŜelewski urodził się w 1949 r. w Rzeczenicy, powiat człuchowski. Po 

ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Człuchowie w 1967 r. podjął studia I stopnia na 

Wydziale Dowódczym WyŜszej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Stopień podporucznika 

marynarki oraz tytuł zawodowy inŜyniera nawigatora uzyskał w 1971 r. SłuŜbę zawodową 

rozpoczął na niszczycielu „Warszawa” proj. „56AE” jako dowódca centrali kierowania ogniem 

artylerii głównego kalibru. W latach 1973-1975 był dowódcą grupy artylerii w dziale rakietowo-

artyleryjskim tego okrętu. Awans na stopień porucznika marynarki otrzymał w 1973 r.  

W latach 1975-1977 zajmował stanowisko dowódcy działu broni podwodnej na ORP 

„Warszawa”. W roku 1979, w stopniu kapitana marynarki, ukończył studia II stopnia na 

Wydziale Dowódczo-Sztabowym WyŜszej Szkoły Marynarki Wojennej w specjalności 

operacyjno-taktycznej, po czym kontynuował słuŜbę na stanowisku dowódcy stanowiska 

dowodzenia i naprowadzania lotnictwa ORP „Warszawa”. 

Od 1980 r. był szefem sztabu 1 Dywizjonu Kutrów Rakietowo-Torpedowych 3 Flotylli 

Okrętów i w 1981 r. otrzymał awans na stopień komandora podporucznika. Następnie od 1982 r. 

przez dwa lata dowodził tym dywizjonem i w 1984 r. został awansowany do stopnia komandora 

porucznika. 

W latach 1985-1987 odbywał praktykę na stanowisku starszego oficera Oddziału 

Operacyjnego Sztabu Marynarki Wojennej. W 1988 r. ukończył Podyplomowe Studium 

Operacyjno-Strategiczne w Akademii Sztabu Generalnego WP i przez półtora roku zajmował 

stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 3 Flotylli Okrętów. W 1988 r. otrzymał awans do 

stopnia komandora. W latach 1989-1996 dowodził 3 Flotyllą Okrętów, a w listopadzie 1992 r. 

został awansowany na stopień kontradmirała.  

Od kwietnia 1996 do 1999 r. był zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej – szefem 

szkolenia. W lipcu 1999 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Generalnego Zarządu 

Logistyki (P-4) Sztabu Generalnego WP i w sierpniu tego roku był awansowany na stopień 

wiceadmirała. 25 września 2003 r. otrzymał awans do stopnia admirała floty i nominację, z 

dniem 1 października 2003 r., na stanowisko dowódcy Marynarki Wojennej. 

Został odznaczony KrzyŜem Oficerskim i KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski, komandorią amerykańskiego medalu Legion of Merit i innymi odznaczeniami. W 2004 r. 

wyróŜniono go wpisaniem do Księgi Honorowej Ministerstwa Obrony Narodowej. 
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WICEADMIRAŁ MACIEJ W ĘGLEWSKI 

 
Maciej Wojciech Węglewski urodził się w 1950 r. w Bydgoszczy, gdzie ukończył szkołę 

podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1968-1972 studiował na Wydziale 

Dowódczym WyŜszej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1972 r., jako podporucznik 

marynarki inŜynier, rozpoczął słuŜbę w 3 Flotylli Okrętów, gdzie po ukończeniu kursu 

przeszkolenia oficerów artylerii rakietowej objął stanowisko dowódcy działu rakietowo-

artyleryjskiego kutra rakietowego „Elbląg”. Po dwóch latach słuŜby został zastępcą dowódcy 

tego okrętu i otrzymał awans na porucznika marynarki. Następnie, od 1976 do 1978 r. dowodził 

kutrem rakietowym „Darłowo”. 

W latach 1978-1980 odbył studia w zakresie wykorzystania artylerii i rakiet okrętów 

nawodnych na Wydziale Dowódczym Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie. W 1979 

r. został awansowany na stopień kapitana marynarki. 

Po powrocie do kraju, w latach 1980-1982, kontynuował słuŜbę w 3 FO na stanowisku 

oficera broni rakietowo-artyleryjskiej w 2 Dywizjonie Kutrów Rakietowo-Torpedowych, a 

następnie, od 1982 do 1984 r. był szefem sztabu tego dywizjonu. Od 1984 r., po awansie do 

stopnia komandora podporucznika, przez cztery lata dowodził 1 Dywizjonem Kutrów 

Rakietowo-Torpedowych 3 FO. 

W 1988 r., awansowany na stopień komandora porucznika, został przeniesiony do Sztabu 

Marynarki Wojennej i objął stanowisko starszego oficera Oddziału Operacyjnego. W 1991 r. 

ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej i 

powrócił do 3 FO na stanowisko zastępcy dowódcy flotylli. W następnym roku otrzymał awans 

na stopień komandora. Od kwietnia 1996 r. do lipca 2004 r. był dowódcą 3 Flotylli Okrętów. Na 

stopień kontradmirała został awansowany w 2000 r. 12 lipca 2004 r. został zastępcą szefa Sztabu 

Marynarki Wojennej, a 18 kwietnia roku następnego – szefem szkolenia Marynarki Wojennej. 

15 sierpnia 2005 r. otrzymał awans do stopnia wiceadmirała. 

Został odznaczony m.in. KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i złotym 

KrzyŜem Zasługi. 

 

KONTRADMIRAŁ JERZY PATZ 
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Jerzy Patz urodził się w 1953 r. W roku 1977 ukończył studia stacjonarne I stopnia na 

Wydziale Dowódczym WyŜszej Szkoły Marynarki Wojennej.  

Po promocji został skierowany do pełnienia słuŜby w 13 Dywizjonie Trałowców w Helu, 

gdzie objął stanowisko dowódcy działu broni podwodnej na trałowcu bazowym „Jastrząb”. W 

1980 r. został zastępcą dowódcy okrętu, a w dwa lata później dowódcą tego okrętu. Następnie, 

do 1984 r. był dowódcą grupy okrętów. 

W latach 1984-1986 studiował w Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie. 

Później od 1986 r. był szefem sztabu 13 Dywizjonu Trałowców, a w latach 1988-1991 dowódcą 

tego dywizjonu. 

W 1991 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 9 Flotylli Obrony WybrzeŜa w 

Helu. W 1993 r. ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony 

Narodowej. Od  2000 r. był szefem Szefostwa Szkolenia Morskiego w Dowództwie Marynarki 

Wojennej, a w lipcu 2004 r. objął stanowisko dowódcy 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. 15 sierpnia 

2005 r. otrzymał awans na stopień kontradmirała. 
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Kmdr ppor. mgr inŜ. Dariusz ZAKRZEWSKI 
 
 

DZIAŁALNO ŚĆ SZKOLENIOWA 
3 FLOTYLLI OKR ĘTÓW  

 
 

Z początkiem XXI w. zmieniły się kierunki daleko idącej polityki bezpieczeństwa państwa. 

Zwrócono uwagę na moŜliwość występowania zagroŜeń, do których nie były przygotowane siły 

zbrojne, w tym Marynarka Wojenna RP. Powstało niebezpieczeństwo wystąpienia ataków 

terrorystycznych, a takŜe innych zagroŜeń powodujących sytuacje kryzysowe o charakterze 

militarnym i pozamilitarnym. 

Rozpoczęto zatem proces planowania szkolenia uwzględniający moŜliwość wystąpienia 

sytuacji kryzysowych. W 3 Flotylli Okrętów, w 2005 r., aktywność szkoleniowa opierała się na 

realizowaniu zadań związanych z planowaniem i prowadzeniem działań bojowych we 

współdziałaniu z innymi związkami taktycznymi MW, Siłami Powietrznymi RP oraz 

pozamilitarnymi elementami reagowania kryzysowego. 

Podczas prowadzonych szkoleń taktycznych dowództw i sztabów przeprowadzono szereg 

ćwiczeń obejmujących zasady planowania, prowadzenia i koordynowania działań występujących 

na progu wojny, działań pozamilitarnych związanych z klęskami Ŝywiołowymi i akcjami 

humanitarnymi. Szczególną uwagę zwracano takŜe na doskonalenie zasad, procedur planowania i 

dowodzenia, zgodnie z wymogami NATO oraz innymi dokumentami dyrektywnymi, a takŜe na 

zagadnienia związane z zagroŜeniem terrorystycznym występującym w fazie kryzysu w ramach 

Sojuszu. 

Szkolenie wojsk, w duŜej mierze, opierało się na udziale w licznych ćwiczeniach 

międzynarodowych. W 2005 r. okręty 3 FO uczestniczyły w następujących ćwiczeniach z SM 

państw innych: 

• BALTOPS 05 – ORP „Kaszub”, ORP „Sokół”; 

• SQUADEX 05 – ORP „Gen. K. Pułaski”; 

• SQUADEX 33 – ORP „Kondor”; 

• PASSEX – ORP „Gen. K. Pułaski”, ORP „Kaszub”, ORP „Sokół”; 

• JMC / NEPTUN WARRIOR 05 – ORP „Gen. K. Pułaski”; 

• SAR EXERCISE 2005 – ORP „Sokół”; 
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• LOYAL MARINER – ORP „Kondor”; 

• FOST – ORP „Gen. T. Kościuszko”; 

• CATHOD EMISSION 2005 – ORP „Gen. T. Kościuszko”; 

• DANEX 05 – ORP „Gen. K. Pułaski”, ORP „Sokół”. 

Zasadnicze cele tych ćwiczeń w 2005 r. to: 

• przygotowanie FrR i OP do działania w stałych zespołach NATO; 

• doskonalenie umiejętności załóg okrętów oraz oficerów sztabów zespołów 

w praktycznym prowadzeniu ćwiczeń taktycznych na morzu; 

• doskonalenie praktycznych umiejętności posługiwania się publikacjami sojuszniczymi 

oraz procedurami obowiązującymi w SM NATO; 

• ujednolicenie procedur logistycznych w zakresie uzupełniania zapasów bojowych. 

 Z dotychczasowej współpracy sił 3 FO z SM NATO i PdP wynika, Ŝe: 

• wspólne ćwiczenia pozwalają na podniesienie poziomu wiedzy odnośnie znajomości 

procedur NATO; 

• załogi okrętów mają moŜliwość zdobycia doświadczeń związanych z zasadami 

współdziałania, łączności i manewrowania w wielonarodowych zespołach okrętowych; 

• kontakty w trakcie ćwiczeń wpływają pozytywnie na integrację kadry i marynarzy z 

załogami okrętów innych państw, co owocuje lepszym współdziałaniem na szczeblu 

taktycznym. 

Kierunek współpracy na przyszłe lata:  

• udział fregat rakietowych i okrętów podwodnych w stałym zespole NATO; 

• pełne uczestnictwo strony polskiej w procesie planowania, organizowania i prowadzenia 

ćwiczeń taktycznych na morzu; 

• program wymiany personelu, jako szczególnie cenny dla poszerzenia wiedzy odnośnie 

procedur NATO. 

 Wybrane przykłady i osiągnięte cele stanowią o duŜym zaangaŜowaniu sił naszej flotylli w 

osiągnięciu pełnej interoperacyjności w ramach komponentu morskiego NATO. 

W ramach ćwiczeń narodowych, nasza flotylla brała udział w przygotowaniu i 

przeprowadzeniu ćwiczenia pk. PIRANIA 05 w zakresie zwalczania sił i środków przeciwnika, 

prowadzonych samodzielnie i we współdziałaniu z lotnictwem MW. Działalność bieŜąca 
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ukierunkowana była na utrzymaniu stopnia wyszkolenia załóg okrętów poprzez szkolenie w 

ramach zadań programowych. 

2005 r. zapoczątkował udział okrętów naszej flotylli w operacjach prowadzonych przez 

NATO. Ogromne korzyści szkoleniowe przyniosło przygotowanie i udział okrętu podwodnego 

ORP „Bielik” w operacji antyterrorystycznej ACTIVE ENDEAVOUR. Zadanie to stanowiło 

duŜe wyzwanie zarówno dla sztabów, jak i załogi okrętu z uwagi na charakter udziału okrętu w 

tego typu przedsięwzięciu na odległych akwenach morskich. Udział w operacji był 

sprawdzianem sprzętu oraz załogi w posługiwaniu się procedurami obowiązującymi w ramach 

Sojuszu. Oceny, a opinie specjalistów z Dowództwa Komponentu Morskiego w Neapolu 

wskazują na prawdziwy profesjonalizm i rzetelną pracę, jaką wykonano w procesie szkolenia, co 

z pewnością przynosi chlubę biało-czerwonej banderze.  

Udział fregat rakietowych w szkoleniu, w ośrodku szkolenia FOST w Wielkiej Brytanii, 

kontynuowany w 2005 r., wniósł znaczący wkład w proces szkolenia w 3 Flotylli Okrętów. ORP 

„Gen. T. Kościuszko” uczestniczył w ćwiczeniu łączności państw NATO CATHODE 

EMISSION 2005. Bardzo wysokie oceny potwierdzają, Ŝe mimo krótkiego okresu, jaki upłynął 

od wstąpienia Polski do NATO, siły okrętowe są w pełni przygotowane do wykonywania 

powierzanych zadań. 

Dotychczasowe doświadczenia w misjach i ćwiczeniach okazały się niezwykle pomocne w 

przygotowaniu w 2005 r. ORP „Gen. K. Pułaski” do udziału w VI zestawie Sił Odpowiedzi 

NATO. Udział naszych sił okrętowych w SON podnosi rangę i wskazuje na rosnącą pozycję 

naszej bandery w Sojuszu. 

Siły ratownicze flotylli funkcjonujące w składzie Grupy Ratownictwa Morskiego (GRM) 

wykonywały zadania związane z zabezpieczeniem i udzielaniem pomocy OP, ratowaniem Ŝycia 

na morzu samodzielnie i we współdziałaniu z PRO. Zadania te były realizowane w ramach 

ćwiczeń  SMER/MEDEX  oraz  SAREX 05., Prezentowany tam poziom wyszkolenia umoŜliwia 

bezpieczne i sprawne wykonanie zadań głównych jednostek ratowniczych. 

W ramach szkolenia medycznego kontynuowano kurs sanitarny dla kadry zawodowej MW 

we współpracy z Zespołem Szkół Medycznych w Gdyni oraz szkolenie dla kadry okrętowej 

flotylli z podstawowych zabiegów w pomocy przedmedycznej. Warte podkreślenia jest to, Ŝe 

corocznie takie przeszkolenie odbywa duŜa liczba kadry, co podnosi bezpieczeństwo załóg 

będących w morzu i pomaga w podtrzymywaniu znajomości zagadnień ratownictwa medycznego 
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w Ŝyciu codziennym. W 2005 r. na kursach tych przeszkolono prawie 200 Ŝołnierzy 

zawodowych. 

Nowe zasady oceny ze szkolenia fizycznego wskazują osiąganie przez kadrę flotylli coraz 

lepszych wyników. Potwierdzeniem jest, tradycyjnie juŜ osiągniecie najlepszego wyniku naszego 

związku taktycznego w sporcie powszechnym, w ramach Mistrzostw Marynarki Wojennej. 

Warte podkreślenia jest to, Ŝe pierwsze miejsce w tych mistrzostwach 3 Flotylla Okrętów 

zdobyła juŜ po raz 15 z rzędu, a liczba zaangaŜowanych w tym roku zawodników wynosiła około 

500. Corocznie nasi zawodnicy zaangaŜowani są, w ramach reprezentacji Marynarki Wojennej, 

w zawodach szczebla centralnego, co zaowocowało zajęciem w 2005 r. II miejsca w klasyfikacji 

generalnej Mistrzostw Wojska Polskiego. 

 W 2005 r. kontynuowano współdziałanie jednostek 3 Flotylli Okrętów w ramach systemu 

powiadamiania i wzajemnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych, jako jeden z priorytetów 

umiejętności prowadzenia operacji innych niŜ wojennych. Działania te wymuszone zmieniającą 

się sytuacją na świecie ukształtowały nowe kierunki prowadzenia szkolenia we flotylli. 
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Kmdr por. mgr inŜ. Bogusław IWANIAK  
 
 

OBRONA PRZECIWLOTNICZA OKR ĘTOWEJ GRUPY TAKTYCZNEJ I 
POJEDYNCZYCH OKR ĘTÓW  
(Wybrane zagadnienia i wnioski) 

 
 

Polska, jako kraj morski NATO, musi bronić swoich interesów ekonomicznych, 

politycznych i militarnych na Morzu Bałtyckim, które, z uwagi na połoŜenie geograficzne i 

właściwości geomorfologiczne, zaliczane jest do mórz zamkniętych. Z historycznych 

doświadczeń wynika, Ŝe działania zbrojne na morzu zamkniętym cechuje wysoka dynamika, co 

wynika z ograniczonej przestrzeni operacyjnej (bliskość rejonów bazowania sił). ZagroŜenie ze 

strony przeciwnika powietrznego pojawia się tu nagle i ma charakter ciągły. Jest to 

uwarunkowane krótkim czasem dolotu lotnictwa do obiektu uderzenia i coraz większymi 

zasięgami przeciwokrętowych kierowanych pocisków rakietowych (PoKPR). Istotnym 

czynnikiem wpływającym na ciągłość występowania zagroŜeń z powietrza jest niewielka 

zaleŜność współczesnych systemów uderzeniowych od pory doby, a nawet warunków 

pogodowych. 

ZagroŜenia, jakie stanowią współczesne samoloty i śmigłowce uderzeniowe na współczesnym 

morskim teatrze działań wojennych, warunkują konieczność posiadania do ich zwalczania 

odpowiednich, tzn. specjalistycznych sił i środków oraz konieczność ciągłego szkolenia wojsk w 

zakresie OPL. W swoim składzie flotylla posiada obecnie okręty róŜnych klas uzbrojone w 

zestawy rakietowe bliskiego zasięgu i artylerię małego kalibru, ale najnowocześniejsze 

uzbrojenie przeciwlotnicze ma  na swoim pokładzie fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry. 

Dwa takie okręty, ORP „Gen. K. Pulaski” i ORP „Gen. T. Kościuszko”, wchodzą w skład 

dywizjonu okrętów zwalczania okrętów podwodnych (dOZOP). Przewiduje się takŜe, Ŝe w 

kolejnych latach flotylla będzie sukcesywnie wycofywać z eksploatacji przestarzałe okręty, a 

otrzymywać na wyposaŜenie zmodernizowane i nowoczesne okręty, w tym wielozadaniowe 

korwety rakietowe.  

 

Podstawowe zadania obrony przeciwlotniczej okrętów 
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Zadaniem obrony przeciwlotniczej MW, która stanowi część obrony powietrznej państwa, 

jest między innymi osłona i samoobrona sił oraz ostrzeganie i alarmowanie sił o zagroŜeniu z 

powietrza. Środki obrony przeciwlotniczej okrętów wykorzystuje się głównie do samoobrony 

grup taktycznych i pojedynczych okrętów. Mogą być one wykorzystywane równieŜ do osłony 

innych okrętów (transportowców), konwojów oraz baz morskich (BM), punktów bazowania (PB) 

i punktów manewrowego bazowania (PMB) w przypadkach, gdy okręty z róŜnych powodów 

będą musiały w nich pozostać.  

Bazy morskie, porty bazowania, rejony ześrodkowania, redy i kotwicowiska znajdujące 

się w przybrzeŜnym pasie wód, a takŜe okręty na przybrzeŜnych torach wodnych osłaniają siły 

powietrzne, zgodnie z moŜliwościami taktyczno-technicznymi uzbrojenia i sprzętu będącego na 

jego wyposaŜeniu. Jednak nigdy nie będzie dość wyspecjalizowanych środków obrony 

powietrznej, aby zapewnić osłonę wszystkim rodzajom jednostek. Dlatego teŜ okręty muszą być 

zdolne do samoobrony. MoŜna to osiągnąć jedynie przez ciągłe szkolenie i doskonalenie załóg 

okrętów oraz uŜycie organicznego uzbrojenia do obrony przed bezpośrednim atakiem 

powietrznym. W przypadku konieczności odparcia ataku powietrznego prawo do samoobrony ma 

pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi procedurami normalnie rządzącymi ogniem.  

 W obronie przeciwlotniczej okrętów głównym celem jest odparcie ataku pilotowanych i 

bezpilotowych środków napadu powietrznego (ŚNP) przy jednoczesnym zachowaniu zdolności 

bojowej. W związku z tym, zasadnicze zadania jakie stoją przed okrętami w zakresie OPL, to: 

• wykrywanie ŚNP, nasłuch w sieci radiowej powiadamiania o sytuacji powietrznej i 

ostrzeganie o zagroŜeniu (jeŜeli nie nakazano ciszy radiowej); 

• uŜycie uzbrojenia okrętowych systemów rozpoznawczo-ogniowych (OSRO) do 

zwalczania ŚNP; 

• przeciwdziałanie radioelektroniczne z wykorzystaniem okrętowych środków walki 

elektronicznej (WE), tj. zestawów zakłóceń pasywnych i zestawów zakłóceń 

aktywnych; 

• manewry uchylenia się okrętu od ataku i wykonywane dla sprowadzania atakujących 

ŚNP w dogodne sektory ostrzału; 

• walka okrętów o Ŝywotność (z wodą, poŜarami). 
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 Podczas planowania i organizacji działań bojowych dowódca okrętowej grupy taktycznej 

(OGT) będzie musiał uwzględnić wszystkie wady i zalety posiadanych sił i środków oraz 

zorganizować obronę przeciwlotniczą, tak aby zapewnić: 

• wielostrefowy i wielowarstwowy system ognia przeciwrakietowego; 

• wysokie prawdopodobieństwo zachowania zdolności bojowej sił własnych; 

• zwiększenie głębokości stref obserwacji, raŜenia przeciwlotniczych środków ogniowych i 

WE; 

• przyjęcie ugrupowania bojowego (szyku) umoŜliwiające stworzenie okrętowych „zapór 

przeciwrakietowych celów pozornych”; 

• rozszerzenie zadań sił zespołu o dodatkowe funkcje bojowe, jak rozpoznanie i WE; 

• wielowariantowość organizacji OPL, w zaleŜności od rodzaju i stopnia zagroŜenia; 

• szerokie stosowanie zautomatyzowanych przeciwlotniczych systemów ogniowych, 

elektronicznych i dowodzenia. 

W ostateczności, dowódca grupy ma jeszcze zawsze moŜliwość wykonania manewrów 

przeciwlotniczych. Podczas odpierania ataku samolotów nosicieli przeciwokrętowych 

kierowanych pocisków rakietowych (KPR) i bomb kierowanych, manewr przeciwlotniczy polega 

na sprowadzeniu, w jak najkrótszym czasie, atakujących samolotów, KPR na trawersowe kąty 

kursowe okrętów, zapewniające największą gęstość ognia przeciwlotniczego. Jednocześnie 

zwiększa się prędkość okrętów do maksymalnej, wskazuje cele zestawom przeciwlotniczych KPR 

i artylerii, stosuje się środki WE i maskowania bezpośredniego. 

W związku z tym, Ŝe podstawowym uzbrojeniem okrętów jest artyleria małokalibrowa (do 

76 mm) i wieloprowadnicowe zestawy rakietowe bliskiego zasięgu (S-2M) o stosunkowo 

niewielkim zasięgu, okrętowa grupa taktyczna pozbawiona będzie moŜliwości zwalczania 

samolotów (śmigłowców) – nosicieli rakiet klasy powietrze – woda. Współczesne samoloty i 

śmigłowce posiadają bowiem pociski rakietowe klasy powietrze – woda zdolne do niszczenia 

okrętów często poza zasięgiem ognia obrony przeciwlotniczej tych okrętów. Główny wysiłek 

dowódcy grupy okrętowej powinien skupić się zatem na zwalczaniu samych rakiet kierowanych 

(obrona przeciwrakietowa). NiezaleŜnie od tego naleŜy mieć na uwadze fakt, Ŝe samoloty, chcąc 

sobie zapewnić jak największy stopień prawdopodobieństwa zniszczenia celu nawodnego, będą 

posiadały róŜne warianty uzbrojenia. Uzbrojenie takie uŜyte w sposób kompleksowy daje bowiem 

największe szanse na wykonanie zadania. Wynika to z tego, Ŝe samoloty atakujące w małych 
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grupach z reguły wychodzą nad obiekt ataku (grupę okrętów) kilkakrotnie, uŜywając w 

pierwszym zajściu kierowanych pocisków rakietowych, w drugim niekierowanych pocisków 

rakietowych, bomb i działek. A więc, podczas wykonywania drugiego zajścia, samoloty mogą 

znaleźć się w zasięgu ognia okrętowych środków ogniowych. Współczesne rakiety kierowane 

klasy powietrze – woda i woda – woda są nadal niezwykle skomplikowane, a co za tym idzie 

kosztowne. UŜywane więc będą raczej do wykonywania uderzeń na najwaŜniejsze dla 

przeciwnika cele nawodne. 

 

Fot. 1. Mały okręt rakietowy t. 660 „Piorun” 

 

Nie wolno zapominać, Ŝe obrona przeciwlotnicza (przeciwrakietowa) okrętów jest tylko 

jednym z rodzajów zabezpieczenia bojowego, (o czym zawsze powinno się pamiętać), a jej celem 

głównym jest  samoobrona przed uderzeniami ŚNP przeciwnika. Okręty nie są środkami 

bojowymi przeznaczonymi wyłącznie do walki ze środkami napadu powietrznego. Z tego punktu 

widzenia OPL, chociaŜ waŜna i warunkująca wykonanie zadań bojowych, a nawet przetrwanie 

okrętów na morskim teatrze działań, stanowi jedną z wielu obron organizowanych przez 
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decydentów ognia (dowódca okrętu w pływaniu samodzielnym, bądź dowódca zespołu okrętów). 

Oczywistym jest, Ŝe w warunkach bezpośredniego zagroŜenia z powietrza OPL ma bezwzględny 

priorytet, jednakŜe podejmowane działania uwzględniać muszą uwarunkowania o ograniczenia 

wynikające z pozostałych rodzajów obrony organizowanej przez grupę okrętów czy pojedynczy 

okręt. 

 

Organizacja rozpoznania przestrzeni powietrznej na okrętach 

 

Okręty posiadają zazwyczaj środki ogniowe o niewielkim zasięgu, dlatego obrona 

przeciwlotnicza okrętów sprowadza się głównie do zwalczania ŚNP działających na małych i 

bardzo małych wysokościach. 

Pojedyncze okręty i grupy okrętów nie działają w osamotnieniu na morskim teatrze działań 

wojennych. W ramach współdziałania z siłami powietrznymi, ich osłonę z powietrza realizują 

wydzielone siły i środki SP (lotnictwo i wojska OPL). Nie zwalnia to jednak dowódców grup 

okrętów od odpowiedzialności za właściwą organizację obrony przeciwlotniczej, w tym 

rozpoznania przestrzeni powietrznej. 

Rozpoznanie przestrzeni powietrznej jest istotnym elementem w systemie obrony 

przeciwlotniczej. Głównym sposobem rozpoznania przestrzeni powietrznej jest obecnie 

rozpoznanie radiolokacyjne. Jednak dowódca okrętu musi umieć wykorzystać wszystkie 

dostępne siły i środki, aby rozpoznanie było skuteczne. W sytuacji, kiedy ograniczone zostanie 

uŜycie środków radiolokacyjnych do minimum, rozpoznanie wzrokowe (wzrokowo-optyczne) w 

grupie okrętów pozostaje nadal bardzo waŜnym sposobem rozpoznania i powinno być 

organizowane w kaŜdych działaniach bojowych. Często obserwatorzy przestrzeni powietrznej na 

okrętach będą dla aktywnych środków obrony powietrznej podstawowym źródłem informacji o 

sytuacji powietrznej na małych wysokościach.  

Organizacja rozpoznania wzrokowego powinna mieć na uwadze wykrycie celu 

powietrznego w takiej odległości od własnej grupy okrętów, aby moŜna było uruchomić środki 

ogniowe i zakłóceniowe zanim zostanie wykonany atak. Aby jednak rozpoznanie wzrokowe 

spełniło postawiony przed nim cel, naleŜy przestrzegać następujących warunków: 
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• wachty sygnałowe i bsady odkrytych stanowisk bojowych na okrętach powinny mieć 

przydzielone, wzajemnie zazębiające się, sektory obserwacji w systemie obserwacji 

okręŜnej okrętu; 

• kaŜdy z okrętów znajdujących się w grupie powinien mieć przydzielony sektor 

odpowiedzialności ogniowej, w którym będzie prowadził obserwację i zwalczał cele 

powietrzne; 

• łączność musi być dobrze zorganizowana, utrzymana i niezawodna; 

• obserwatorzy muszą natychmiast przekazywać dane (sygnał) o wykrytym obiekcie 

powietrznym; 

• w sytuacji zagroŜenia z powietrza (alarm powietrzny) dowódca okrętu powinien 

wzmocnić obserwację przestrzeni powietrznej, wyznaczając dodatkowych 

obserwatorów na zagroŜonych kierunkach (sektorach odpowiedzialności 

ogniowej); 

• obserwatorzy muszą być bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia rozpoznania; 

• dowódca grupy powinien zorganizować w grupie okrętów całodobowy odbiór i 

zobrazowanie informacji o sytuacji powietrznej z dostępnych źródeł oraz 

przekazywać innym okrętom z grupy dane z rozpoznania w odpowiednim czasie. 

Odległość wykrywania wzrokowego zaleŜy od wysokości lotu samolotu (rakiety), rodzaju 

przyrządów optycznych, umiejętności obserwatora, pory doby i warunków meteorologicznych. 

Odległości te maleją co najmniej dwukrotnie, jeŜeli okręty w grupie nie zostaną ostrzeŜone o 

zbliŜaniu się lotnictwa przeciwnika na małej wysokości. Praktycznie kształtują się one wówczas w 

granicach 2,5 km (przy locie samolotu na wysokości 50 m) do 3,5 km (przy locie samolotu na 

wysokości 200 m). Przy wykorzystaniu przyrządów optycznych (lornetek, kamer telewizyjnych, 

dalmierzy) moŜliwości wykrycia celów powietrznych wzrastają i wyniosą dla samolotów 12-13 

km, a dla rakiet 3-4 km.  

Ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe kaŜdy obserwator (okręt) powinien spełniać dwie funkcje : 

• ostrzegać siły znajdujące się w rejonie ugrupowania bojowego; 

• uprzedzać o groŜącym niebezpieczeństwie sąsiednie (połoŜone głębiej) siły. 

Prędkość, jaką osiągają współczesne samoloty i rakiety, wydaje się wskazywać, Ŝe ta 

druga funkcja moŜe być bardziej uŜyteczna niŜ pierwsza.  
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Podstawową wartością charakteryzującą przydatność informacji o celu powietrznym do 

jego zwalczania przez aktywne środki OPL okrętów jest minimalna odległość wykrycia celu. Dla 

znajdujących się w gotowości bojowej rakiet i armat, czas opóźnienia w otwarciu ognia 

wynikający z procedury przekazania informacji, komend, naprowadzania zestawu, celowania i 

dolotu pocisków do granicy płaskiej strefy ostrzału, wynosi średnio około 20 sekund. W tym 

czasie cel powietrzny lecący z prędkością ok. 300 m/s pokona odległość ok. 6000 m. Aby więc 

moŜna było ostrzelać cel na maksymalnym zasięgu, to minimalna odległość wykrycia przy tej 

szybkości powinna wynosić 15-8 km.  

 Analizując moŜliwości wykrywania celów powietrznych przez obserwatorów na okrętach 

moŜna dojść do wniosku, Ŝe przy prowadzeniu obserwacji wzrokowej bez środków optycznych 

(lornetek, kamer telewizyjnych), nie są oni w stanie zapewnić moŜliwości przekazania informacji 

o celu powietrznym z niezbędnym wyprzedzeniem. Wykrycie samolotu na odległości około 12-

15 km i rakiety na odległości 3,5-5 km stwarza szansę ostrzelania celu przez okrętowe środki 

OPL, ale przy dobrych warunkach meteorologicznych i wysokim poziomie wyszkolenia załóg 

okrętów. Nie mniej jednak, kaŜde otwarcie ognia do celu powietrznego stwarza niedogodne 

warunki do działania dla przeciwnika powietrznego i daje szansę dla zachowania Ŝywotności 

swoich sił oraz innym siłom własnym znajdującym się w innych rejonach działań (strefie 

operacyjnej).  
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Fot. 2. Moment otwarcia ognia do celu powietrznego w wykonaniu AK-630 na okręcie t. 

1241 

 
Problemy optymalnego wykorzystania uzyskanych informacji o sytuacji powietrznej 

na potrzeby dowodzenia i kierowania ogniem 

 

Nie ulega wątpliwości, Ŝe jednym z najwaŜniejszych elementów zapewniających 

skuteczność okrętowych systemów rozpoznawczo-ogniowych (OSRO) w obronie 

przeciwlotniczej jest uzyskanie wszystkich dostępnych informacji o przeciwniku powietrznym. 

Dobrze zorganizowany i sprawnie działający system rozpoznania oraz zbierania i analizowania 

informacji o sytuacji powietrznej jest warunkiem koniecznym do właściwego dowodzenia i 

kierowania ogniem oraz ostrzegania i alarmowania sił o zagroŜeniu z powietrza. Na etapie 

studiowania sytuacji powietrznej, informacje podlegające analizie pochodzą głównie z 

rozpoznania i wywiadu, ale takŜe z innych dostępnych źródeł. Wymagane jest jednak, aby 

informacje podlegające analizie były aktualne i wiarygodne, a proces ich gromadzenia i 

analizowania był ciągły i dotyczył wszystkich etapów walki na kaŜdym szczeblu 

organizacyjnym. Obecnie, dowódca okrętu moŜe uzyskać informację o sytuacji powietrznej z 

trzech źródeł: 

• systemu rozpoznania ogólnego (systemu wczesnego ostrzegania), zorganizowanego 

przez  siły powietrzne (SP) – powiadamianie i ostrzeganie o zagroŜeniu z powietrza; 

• podsystemu rozpoznania MW – powiadamianie o sytuacji powietrznej i alarmowanie; 

• własnych (okrętowych) środków rozpoznania. 

W systemie powiadamiania i ostrzegania o zagroŜeniach z powietrza zasadniczym 

źródłem informacji o sytuacji powietrznej dla sił okrętowych i brzegowych MW są wydzielone 

sieci radiowe powiadamiania i ostrzegania SP.  

Powiadamianie o sytuacji powietrznej polega na ciągłym przekazywaniu informacji o 

obiektach powietrznych działających na podejściach i w rejonach działań bojowych wojsk w 

jednolitym systemie obrony powietrznej. W celu odebrania meldunków o sytuacji powietrznej 

według kwadratów (OP-61) trzeba posiadać planszet, który powinien być zakodowany za 

pomocą właściwego (aktualnego) kodu siatki.  
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Ostrzeganie jest to określony system informowania wojsk, ośrodków alarmowania i 

powiadamiania (OAiP) oraz administracji państwowej o zagroŜeniu z powietrza obszaru Polski. 

W SP powiadamianie wojsk i ostrzeganie określonych ogniw cywilnych o zagroŜeniach z 

powietrza realizują ośrodki dowodzenia i naprowadzania (ODN) w swoich sektorach 

odpowiedzialności, a nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje centrum operacji 

powietrznych (COP). 

W działalności szkoleniowej przekazywanie informacji o sytuacji powietrznej realizowane 

jest jednak nadal głównie w systemie planszetowo-fonicznym, gdzie rozwinięte punkty 

dowodzenia OPL przy stanowiskach dowodzenia flotyll powiadamiają (na podstawie własnych i 

uzyskanych z zewnętrznych źródeł informacji o obiektach powietrznych) o sytuacji powietrznej 

okręty i jednostki wojsk OPL MW w systemie „namiar – odległość”, który nie wymaga 

kodowania planszetu. Oczekiwany, zautomatyzowany system dowodzenia (ZaSyD), docelowo ma 

zapewnić okrętom i stanowiskom dowodzenia aktualną i wiarygodną informację o sytuacji 

morskiej i powietrznej.  

Jak zatem ma postępować dowódca okrętu, aby optymalnie wykorzystać informację o 

sytuacji powietrznej z wielu źródeł?  
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Fot. 3. Celownik pierścieniowy zestawu artyleryjskiego AK-630 na okręcie t. 1241 

 

Na okrętach i pomocniczych jednostkach pływających (PJP) moŜliwości przepustowe 

informacji środków rozpoznania dla potrzeb kierowania ogniem zaleŜą od sposobu przyjmowania 

sytuacji powietrznej, jej przetwarzania (opracowania) i odzwierciedlenia oraz od środków 

łączności. MoŜliwości te rozpatruje się w dwóch aspektach przekazywania uzyskanych 

informacji tzn. metodą tradycyjną, planszetowo-foniczną lub w sposób zautomatyzowany.  

Jak wiadomo, metoda tradycyjna czyli planszetowo-foniczna polega na tym, Ŝe operator 

stacji radiolokacyjnej odczytuje ze wskaźnika połoŜenie obiektu powietrznego i w sposób 

zakodowany – telefonicznie lub drogą radiową – przekazuje informacje planszeciście. Sytuacja 

powietrzna odzwierciedlana jest przez planszecistę na specjalnie przystosowanym planszecie. 

Następnie informacja ta, po analizie, stanowi podstawę do podjęcia decyzji do zwalczania celów 

powietrznych. System planszetowo-foniczny oparty na ręcznej pracy operatorów i planszecistów 

oraz na radiowych środkach łączności umoŜliwia przekazanie nawet do 8-10 informacji 

(meldunków) o celach powietrznych w ciągu jednej minuty. MoŜliwe jest to jednak tylko przy 

bardzo dobrym wyszkoleniu planszecisty. NaleŜy dodać, Ŝe informacja przekazywana w sieci 

powiadamiania jest zawsze opóźniona 2-3 minuty, a odbierana z PD OPL flotylli jeszcze bardziej 

opóźniona (o ok. 1 minutę) ze względu na potrzebę jej zobrazowania i przetworzenia na system 

„namiar-odległość”.  

Obecnie, źródłem pierwotnych informacji o sytuacji powietrznej dla dowódcy okrętu są dane 

pozyskane z sieci powiadamiania ODN. JednakŜe dokładność i uŜyteczność informacji 

przekazywanych w systemie planszetowo-fonicznym jest dla współczesnych wymagań co 

najmniej niewystarczająca. NaleŜy bowiem zwrócić uwagę na fakt, Ŝe informacja jest wydawana 

w sieci radiowej z wykorzystaniem sprzętu analogowego, czyli mało odpornego na wszelkiego 

rodzaju zakłócenia (w tym atmosferyczne). Ma to bardzo negatywny wpływ na czytelność i – co 

się z tym wiąŜe – wiarygodność informacji, zwłaszcza przy duŜych odległościach między 

nadawcą i odbiorcą. WaŜna jest pewność łączności. Przy małych odległościach nie stanowi to 

problemu. Kłopoty zaczynają się natomiast przy większych odległościach, gdy jakość 

przekazywania i wiarygodność odbieranej informacji jest często niewystarczająca dla właściwej 

oceny sytuacji powietrznej. Dodać naleŜy, Ŝe jakość informacji o sytuacji powietrznej zaleŜy w 

powaŜnej mierze od rodzaju i charakteru zakłóceń radioelektronicznych stosowanych przez 
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przeciwnika oraz moŜliwości technicznych sprzętu radioelektronicznego, a w szczególności 

urządzeń i układów przeciwzakłóceniowych. Zakłócenia radioelektroniczne (pasywne i aktywne) 

wpływają przede wszystkim na zmniejszenie zasięgu wykrywania obiektów powietrznych przez 

stacje radiolokacyjne rzędu 30-50% oraz zmniejszenie dokładności śledzenia obiektów 

powietrznych. 

Dodatkowe źródło informacji o sytuacji powietrznej to sieć radiowa ostrzegania o 

zagroŜeniu z powietrza. Wydaje się jednak, Ŝe sygnały powszechnego ostrzegania, chociaŜ 

bardzo pomagają, mogą być zbyt ogólne. Dotyczą przecieŜ dość duŜych obszarów. Własne źródła 

rozpoznania, wprawdzie bardzo dokładne, teŜ nie stanowią idealnego rozwiązania. Rozpoznanie 

wzrokowe jest mało efektywne (zbyt długi czas), a rozpoznanie radiolokacyjne zbyt szybko 

demaskuje ugrupowanie (ułatwia działanie przeciwnikowi powietrznemu). Z tych trzech źródeł 

najpewniejsza jest informacja pozyskiwana z sieci powiadamiania.  

 

Reasumując, aby ostrzeganie i alarmowanie wojsk odegrało swoją rolę, informacja musi 

być wystarczająco dokładna i wiarygodna oraz powinna dotrzeć do odbiorców z wystarczającym 

wyprzedzeniem w stosunku do zagroŜenia. Pozyskiwanie informacji w systemie planszetowo-

fonicznym nie spełnia tych wymagań ze względu na duŜe opóźnienie czasowe w stosunku do 

rzeczywistego czasu. Po głębszej analizie nie trudno dojść do wniosku, Ŝe informacja musi być 

wydana w systemie zautomatyzowanym, aby dotrzeć do adresata (określonego szczebla 

kierowania OPL) w czasie zbliŜonym do rzeczywistego, a takŜe, co się z tym wiąŜe, być 

informacją aktualną. Informacja o zagroŜeniu z powietrza otrzymana z wystarczającym 

wyprzedzeniem pozwoli na właściwą realizację procesu ostrzegania i alarmowania.  

Sądzę. Ŝe niezbędne jest usprawnienie systemu zbierania i rozpowszechniania informacji o 

sytuacji powietrznej. Sposobem na zwiększenie skuteczności rozpoznania powietrznego jest 

wykorzystanie samolotów wczesnego wykrywania, ostrzegania i naprowadzania. Pozostaje jednak 

kwestia moŜliwości korzystania z usług samolotów systemu AWACS. Przykładem, Ŝe coraz lepiej 

uczymy się korzystać z moŜliwości, jakie daje nam uczestnictwo w NATO, jest przygotowanie do 

udziału w Siłach Odpowiedzi NATO fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pulaski”. Obecnie fregata 

posiada uzbrojenie i wyposaŜenie w pełni kompatybilne z obowiązującymi standardami w NATO, 

co pozwala uczestniczyć w ćwiczeniach z okrętami innych państw sojuszu, a więc takŜe 

wykorzystywać moŜliwości systemu AWACS.  
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Głównym zadaniem bojowym fregaty jest poszukiwanie i zwalczanie okrętów 

podwodnych, pływanie w eskorcie zespołów floty i ochrona konwojów z zaopatrzeniem. 

Posiadane uzbrojenie rakietowe i artyleryjskie pozwala fregacie na zwalczanie środków napadu 

powietrznego działających w stosunkowo szerokim przedziale wysokości i odległości. 

Jednoprowadnicowa uniwersalna wyrzutnia rakietowa typu Mk-13 pozwala skutecznie zwalczać 

cele powietrzne pociskami klasy „w-p” Standard SM-1MR juŜ z odległości około 60 km i 

wysokości około 19 km oraz z szybkostrzelnością 6-7 rakiet na minutę. Armata kalibru 76 mm 

typu Mk-75 Oto Melara moŜe niszczyć cele powietrzne na odległość do kilkunastu kilometrów z 

szybkostrzelnością powyŜej 80 strzałów na minutę. Natomiast w pełni zautomatyzowany system 

artyleryjski Mk-15 Vulcan-Phalanx z 20 mm sześciolufową armatą  i zapasem około 1000 

pocisków jest w stanie niszczyć PoKPR przeciwnika atakujące okręt z szybkostrzelnością około 

3000 strzałów na minutę.  

Samo uzbrojenie na współczesnym okręcie nie moŜe być optymalnie wykorzystane bez 

systemu kierowania ogniem. Fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry jest wyposaŜona w 

system kierowania ogniem Mk-92 Mod.2. W tej wersji współpracuje on z uniwersalną wyrzutnią 

Mk-13 oraz automatyczną armatą morską Mk-75. Dzięki Mk-92 proces kierowania ogniem jest 

realizowany z wysoką dokładnością, co umoŜliwia efektywne zwalczanie celów powietrznych i 

morskich za pomocą posiadanych środków ogniowych. System ten zapewnia fregacie rakietowej 

moŜliwość natychmiastowej reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuację bojową oraz uŜycie 

posiadanego uzbrojenia rakietowego i artyleryjskiego zarówno do celów powietrznych jak i 

morskich (brzegowych) w dowolnych warunkach hydrometeorologicznych. Mk-92 zapewnia 

wykorzystanie informacji o celu z wielokanałowego systemu rozpoznania, angaŜującego kilka 

aktywnych i pasywnych środków wykrywania. Daje to moŜliwość oddziaływania ogniowego na 

co najmniej dwa cele jednocześnie.  
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Fot. 4. ORP „Gen. K. Pułaski” na wodach Zatoki Gdańskiej 

 

Poszukiwanie i śledzenie celu odbywa się w oparciu o dwie podstawowe stacje 

radiolokacyjne (SRL): kombinowany zestaw antenowy CAS (Combined Antenna System) 

łączącej dwie anteny, z których jedna pracuje jako śledząca, a druga poszukuje celów dookręŜnie 

i STIR (Separate Target Illuminating System) będący typową stacją śledzącą. Warto podkreślić, 

Ŝe obie SRL mogą być całkowicie zamiennie stosowane do kierowania zarówno uzbrojeniem 

rakietowym jak i artyleryjskim, jednakŜe występują tu znaczne róŜnice w odległości wykrycia i 

STIR moŜe podświetlać cel poza zasięgiem stacji CAS. Jako dodatkowe źródła informacji 

wykorzystywane są dwie inne SRL. Pierwsza z nich to AN/SPS-49, wyposaŜona w paraboliczną 

antenę dwupołoŜeniową (z przystawką dopplerowską) SRL wczesnego wykrywania i kontroli 

powietrznej dalekiego zasięgu, pracująca w paśmie L.        

Kolejne urządzenie to SRL obserwacji nawodnej AN/SPS-55, składająca się z dwóch 

bloków elektronicznych zawierających układ sterowania, nadajnik i odbiornik, bloku 

antenowego, anteny szczelinowej i wskaźników wynośnych. AN/SPS-55 moŜe przekazywać 

dane do systemu Mk-92 podobnie jak AN/SPS-49. Zarówno AN/SPS-49 jak i AN/SPS-55 mogą 
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pracować łącznie ze stacjami kierowania ogniem i przekazywać automatycznie wskazanie celu 

do stacji śledzącej STIR i CAS.  

Jak widać, fakt ten daje dowódcy okrętu moŜliwość wykorzystania wielokanałowej 

obserwacji i śledzenia celu oraz prawie całkowitą zamienność pasywnych środków wykrycia w 

obrębie całego systemu (okrętu).  

Nie ulega wątpliwości, Ŝe uŜycie wszystkich rodzajów środków i systemów uzbrojenia 

przeciwlotniczego w sposób kombinowany (mieszany) moŜe zapewnić najlepsze efekty obrony 

przed ŚNP działającymi na małych wysokościach.  Nowoczesne okręty posiadają na uzbrojeniu 

systemy rakietowe i artyleryjskie w pełni zautomatyzowane, a więc zdolne do niszczenia 

samolotów i rakiet przeciwnika w kaŜdych warunkach meteorologicznych. Nie wszystkie jednak 

okręty znajdujące się na wyposaŜeniu flotylli okrętów posiadają zautomatyzowane systemy 

dowodzenia i kierowania uzbrojeniem przeciwlotniczym (przeciwrakietowym) takie, jakie 

posiada fregata. WaŜną sprawą jest zatem umiejętne wykorzystanie posiadanego uzbrojenia i 

wyposaŜenia. 

 
* * * 

Morze Bałtyckie, jako rejon morski stwarza bardzo dogodne warunki zbliŜania się 

samolotów i śmigłowców do okrętów na małych i bardzo małych wysokościach. W takich 

warunkach niewątpliwie najszybszym i najbardziej manewrowym oraz zaskakującym atakiem 

staje się atak z powietrza małych grup samolotów lub śmigłowców uderzeniowych z uŜyciem 

PoKPR z duŜej odległości, bez wchodzenia w strefę raŜenia okrętowych środków obrony 

przeciwlotniczej.  

W warunkach ograniczonej wykrywalności nisko lecących celów powietrznych, 

podstawowe zadania rozpoznawczo-ogniowe obrony przeciwlotniczej grupy okrętów czy 

pojedynczego okrętu powinny spełniać zautomatyzowane środki ogniowe. Nie mniej waŜne jest, 

aby środki te dyŜurowały w najwyŜszych stopniach gotowości bojowej, zapewniając 

natychmiastowe rozpoczęcie ognia do wykrytego celu powietrznego, bezpośrednio po uzyskaniu 

danych o celu. Zwalczanie nisko lecących samolotów i rakiet przez okręty, w warunkach 

ograniczonej moŜliwości ostrzegania o zbliŜającym się zagroŜeniu z powietrza, wymaga 

niewątpliwie sprawnego dowodzenia i wysokiego stopnia gotowości okrętowych systemów 

rozpoznawczo-ogniowych.  
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W wypadku niemoŜliwości wczesnego wykrycia celów powietrznych, a tak 

najprawdopodobniej będzie, kaŜdy środek ogniowy obrony ma prawo i obowiązek samodzielnie 

przeciwdziałać. Zasada ta jest zawsze aktualna. Nigdy nie będzie dość wyspecjalizowanych 

środków obrony powietrznej, aby zapewnić osłonę wszystkim rodzajom jednostek. Dlatego teŜ 

wszystkie jednostki wojskowe muszą być zdolne do samoobrony przy wykorzystaniu swojego 

organicznego uzbrojenia. MoŜna to osiągnąć jedynie przez ciągłe szkolenie w rozpoznawaniu 

samolotów i przez wykorzystanie organicznych systemów broni. 

 

Wnioski: 

1. Zwalczanie nisko lecących celów powietrznych w rejonie morskim jest problemem 

skomplikowanym, wynikającym ze wzajemnego układu moŜliwości ŚNP i środków 

obrony przed nimi. Środki obrony nie nadąŜają za środkami napadu, stwarzając dla 

okrętów ciągłe zagroŜenie skutecznymi atakami z powietrza. Wymaga to stałego 

doskonalenia okrętowych systemów rozpoznawczo-ogniowych.  

2. W celu stworzenia efektywniejszej obrony powietrznej OGT naleŜy zwiększyć 

skuteczność wykrywania ŚNP na małych i bardzo małych wysokościach i na 

odległościach pozwalających na uŜycie okrętowych środków ogniowych. Rozwiązaniem 

tego problemu byłoby wykorzystanie nowych środków i metod rozpoznania z powietrza 

akwenów morskich, a zwłaszcza samolotów wczesnego wykrywania i ostrzegania. 

3. Aby sprostać współczesnym wymaganiom obrony powietrznej dowódcy okrętów muszą 

posiadać znajomość sposobów działania ŚNP, umieć sprawnie zorganizować dowodzenie 

i współdziałanie między okrętami w grupie, znać i umieć wykorzystać wszelkie 

informacje o sytuacji powietrznej w rejonie działań bojowych oraz skutecznie 

wykorzystać walory taktyczno-techniczne posiadanego uzbrojenia.      

4. System planszetowo-foniczny wykorzystywany na okrętach jest juŜ przestarzały i 

przydatny jedynie przy niezawodnej łączności. W celu zwiększenia wiarygodnościi 

uŜyteczności informacji o sytuacji powietrznej wskazane jest przekazywanie jej w 

systemie zautomatyzowanym. System planszetowo-foniczny naleŜałoby traktować jako 

rezerwowe źródło informacji.  

5. Postępująca dynamika działań bojowych, szczególnie w warunkach morskich, wymusza 

stosowanie coraz to nowszych rozwiązań technicznych ze względu na konieczność 
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znajomości bieŜącej sytuacji taktycznej w czasie rzeczywistym. W okrętowych systemach 

dowodzenia i kierowania ogniem najnowszych generacji proces ten realizowany jest 

automatycznie, co zapewnia zwielokrotnienie tempa przetwarzania danych w stosunku do 

układów wcześniej stosowanych (o mniejszym stopniu zintegrowania). Wymieniona 

właściwość ma bezpośredni wpływ na efektywność zadań bojowych wykonywanych 

przez pojedynczy okręt – uniwersalny nosiciel wielu typów uzbrojenia. 

6. Nowoczesny (jak na nasze warunki) system Mk-92 daje nam moŜliwość szerszego 

spojrzenia na proces technicznego kierowania ogniem okrętowych systemów 

rozpoznawczo-ogniowych głównie ze względu na ilość kanałów poszukiwania i śledzenia 

obiektów nawodnych i powietrznych oraz pełną unifikację w obrębie danego systemu. Tę 

unifikację daje się zauwaŜyć m.in. na poziomie operatorskim. Zarówno operator, jak i  

decydent ognia  (kierujący ogniem) mają dostęp do pełnych danych z dowolnie 

wybranego źródła (źródeł) oraz środków ogniowych w obrębie danego systemu. Pozwala 

to na zastąpienie kaŜdego operatora systemu z dowolnego punktu systemu, od poziomu 

wykrycia i identyfikacji obiektu do przydziału środka ogniowego i określenia warunków 

oddziaływania ogniowego włącznie. 
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Komandor Ryszard DEMCZUK 

 

DYWIZJON OKR ĘTÓW RAKIETOWYCH 
 
 

 Historia Dywizjonu Okrętów Rakietowych rozpoczęła się prawie dwa lata temu, kiedy 

dowódca Marynarki Wojennej RP, rozkazem z 21 czerwca 2004 r., nakazał dowódcy 3 Flotylli 

Okrętów rozformować 31 Dywizjon Okrętów Rakietowych (31 dOR) oraz 32 Dywizjon Okrętów 

Rakietowych (32 dOR). Tym samym rozkazem nakazał sformować 1 lipca 2004 r. Dywizjon 

Okrętów Rakietowych (dOR). Dywizjon utworzono w Porcie Wojennym Gdynia. W jego skład 

weszły trzy małe okręty rakietowe projektu 660 („Orkan”, „Piorun”, „Grom”) oraz dwa kutry 

rakietowe projektu 205 („Władysławowo” i „Świnoujście”) ze składu 31 dOR oraz cztery małe 

okręty rakietowe projektu 1241 RE („Górnik”,  „Hutnik”,  „Metalowiec” i „Rolnik”) ze składu 32 

dOR. Tak więc, po trzydziestu trzech latach kształtowania własnych tradycji obu dywizjonów, 

nastąpiło połączenie tych dwu, funkcjonujących do tej pory równolegle, marynarskich środowisk 

w jeden, nowo sformowany Dywizjon Okrętów Rakietowych. 

 

Fot. 1. Okręty proj. 1241 RE i proj. 205  
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 Sztab dywizjonu sformowano według nowego etatu dywizjonu drugiej rangi i 

zlokalizowano w oparciu o istniejącą bazę szkoleniową postawionego w stan rozformowania 32 

dOR. W składzie dywizjonu organizacyjnie wyróŜniono trzy grupy taktyczne okrętów.  

 Pierwszym dowódcą dywizjonu został komandor Ryszard Demczuk, dowódca 

postawionego w stan rozformowania 32 dOR. 1 lipca 2004 r. dywizjon przejął chlubne tradycje 

1 i 2 Dywizjonu Kutrów Rakietowo-Torpedowych, których historia, od dnia sformowania w 

marcu 1971 r., była trwale związana z utworzoną w tym samym roku 3 Flotyllą Okrętów. Nazwa 

dywizjonów wynikała z ich mieszanego składu, a więc z kutrów rakietowych projektu 205 i 

przestarzałych kutrów torpedowych projektu 183. Na początku 1973 r. otrzymano ze Stoczni 

Północnej w Gdańsku pierwszy, z dłuŜszej serii budowanych tam kutrów torpedowych. 13 

stycznia 1973 r. podniesiono na nim banderę, otrzymał nazwę ORP „Szybki” oraz numer 

burtowy 455.  

 Pierwsze kutry rakietowe projektu 205, otrzymane na początku lat sześćdziesiątych, 

wyposaŜone były w samonaprowadzające się radiolokacyjnie, przeciwokrętowe pociski 

rakietowe typu P-15 (STYX) i w owym czasie ucieleśniały najwyŜsze osiągnięcia technologii i 

techniki wojskowej. Ich pojawienie się wprowadziło nie tylko przełomowe zmiany w taktyce 

prowadzenia działań bojowych przeciwko okrętom nawodnym, ale teŜ odcisnęło znaczące 

piętno na ewolucji zasad obowiązujących tak w taktyce, jak i w sztuce operacyjnej. 

 

Fot. 2.  Kuter rakietowy proj. 205 
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 Sukcesywnie za wycofywanymi ze słuŜby w latach siedemdziesiątych kutrami 

torpedowymi projektu 183, podnoszono bandery na okrętach torpedowych i rakietowych nowej 

generacji, które reprezentowały najnowszą myśl techniczną tak własnego, jak i zagranicznego 

przemysłu zbrojeniowego. 

 Na początku lat osiemdziesiątych otworzyły się nowe moŜliwości odświeŜenia 

eksploatowanego juŜ od kilkunastu lat uzbrojenia rakietowego. Rok 1983, w którym podpisano 

umowy na dostawy nowoczesnych okrętów rakietowych projektu 1241 RE, przyniósł przełom w 

jakości posiadanego uzbrojenia. Pierwszy okręt rakietowy tego typu przybył do Gdyni pod 

radziecką banderą 5 grudnia 1983 r. Po skrupulatnym odbiorze, 28 grudnia 1983 r., po raz 

pierwszy na drzewcu wciągnięto uroczyście biało-czerwoną banderę. Jednostce nadano imię ORP 

„Górnik” i numer taktyczny 434, który stanowił kontynuację po ostatnim z serii kutrze projektu 

205 – ORP „Władysławowo” (433). W tym samym czasie, w magazynach Bazy Technicznej 

MW w Gdyni-Demptowie, trwał odbiór pierwszej partii rakiet P-21/P-22. Kolejny okręt z tej 

serii, „Hutnik” o numerze burtowym 435, wszedł do linii w następnym roku. Na trzecim okręcie 

projektu 1241 RE, „Metalowcu” o numerze burtowym 436, biało-czerwoną banderę podniesiono 

w 1988 r., zaś na czwartym, ORP „Rolnik” (437), który był ostatnim z tej serii, na początku 1989 

r. 

 

Fot. 3.  Mały okręt rakietowy proj. 1241 RE 
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 Początkowo okręty tworzyły samodzielną grupę okrętów rakietowych. Dopiero po 

przejęciu drugiej pary, w latach 1988-1989, w składzie 3 Flotylli Okrętów przeprowadzono 

reorganizację jej struktury. Wszystkie okręty projektu 205 sukcesywnie grupowano w 1 

Dywizjonie Kutrów Rakietowo-Torpedowych, natomiast 4 okręty projektu 1241 RE weszły w 

skład 2 Dywizjonu Kutrów Rakietowo-Torpedowych. 

 Po wycofaniu z eksploatacji ostatnich kutrów torpedowych oraz po przeniesieniu 

wszystkich pozostałych w linii kutrów rakietowych projektu 205 w skład jednego dywizjonu, w 

czerwcu 1992 r. nazwy obu dywizjonów zmieniono na: 1 Dywizjon Okrętów Rakietowych oraz 

2 Dywizjon Okrętów Rakietowych. Cztery przyjęte tarantule utworzyły, pod względem 

operacyjnym, grupę bojową, jedną z trzech wystawionych przez 3 Flotyllę Okrętów. Dwie 

pozostałe tworzyły, pozostające wciąŜ w słuŜbie, kutry projektu 205. W tym miejscu warto 

zauwaŜyć, Ŝe mimo znacznych kosztów zakupu nowych jednostek, planowano utrzymać 

potencjał uderzeniowy w tej klasie, bowiem po roku 1990 zakładano stopniowe wcielenie do 

słuŜby ośmiu nowych, opracowanych w NRD okrętów projektu 151, który to projekt w Polsce 

otrzymał numer 660. 

 W pierwszych latach słuŜby okrętów projektu 1241 RE najwaŜniejszym elementem 

codziennego szkolenia było zgrywanie się grupy w prowadzeniu ataku rakietowego. 

Sprawdzianem umiejętności były organizowane co roku na poligonie morskim pod Bałtijskiem, 

w maju lub czerwcu, ćwiczenia połączone z bojowym odpalaniem rakiet P-21 lub P-22. Ostatni 

raz polscy marynarze popłynęli do Bałtijska w roku 1990. W kolejnym, próbnie wykonano 

strzelania rakietowe na poligonie morskim pod Ustką. 
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Fot. 4 Mały okręt rakietowy proj. 660 przed modernizacją 

 

Historia okrętów projektu 660, które organizacyjnie znajdowały się w strukturze 1 

Dywizjonu Okrętów Rakietowych, to nieprzerwany okres oczekiwania na podstawowy rodzaj 

uzbrojenia, czyli uzbrojenia rakietowego. Po raz pierwszy, w 1992 r.1 dOR powiększył się o 

nowoczesną jednostkę projektu 660, której kadłub zakupiony został ze stoczni niemieckiej, a 

wyposaŜenie w sprzęt techniczny i uzbrojenie, w niezwykle udany sposób, zrealizowane zostało 

przez Stocznię Północną w Gdańsku. Okręt otrzymał nazwę „Orkan” (421), która została przejęta 

po zasłuŜonym poprzedniku z czasów II wojny światowej.  

Rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej z 21 lutego 1994 r. w skład 1 dOR wcielono 

drugi okręt projektu 660, nadając mu imię „Piorun” (422). Rok później, 28 kwietnia 1995 r. do 

składu dywizjonu wcielono trzecią jednostkę projektu 660, nadając jej imię „Grom” oraz numer 

burtowy 423. 

 Z dniem 1 czerwca 1999 r., rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej, 1 Dywizjon 

Okrętów Rakietowych został przemianowany na 31 Dywizjon Okrętów Rakietowych, a 2 

Dywizjon Okrętów Rakietowych na 32 Dywizjon Okrętów Rakietowych. 

Cała trójka okrętów rakietowych projektu 660, która znalazła się w słuŜbie w latach 1992-1995, 

uzbrojona została jedynie w dziobową armatę kal. 76 mm AK-176M, sześciolufową armatę 

przeciwlotniczą kal. 30mm Ak-630M na rufie i rakiety przeciwlotnicze Strzała – 2M. Dzięki 

takiemu uzbrojeniu były one czasem określane mianem kutrów artyleryjskich.  

JuŜ wtedy rozpoczęły się przymiarki do zakupów odpowiednich systemów rakietowych, jednak 

przez wiele lat, ze względu na braki finansowe, nie doczekano się jednoznacznych rozstrzygnięć. 

Swoje warianty modernizacji proponowali Szwedzi i Holendrzy, a chęć własnego rozwiązania 

zgłaszały takŜe Centrum Techniki Morskiej i Stocznia MW. Szwedzka propozycja obejmowała 

radar wykrywania celów nawodnych i powietrznych Ericsson Giraffe AMB, radar kierowania 

ogniem CEROS, a nad całością miał sprawować  nadzór system dowodzenia 9LV MK3. 

Ostatecznie wybrano wariant pośredni. Głównym wykonawcą i koordynatorem prac został 

koncern THALES. Z oferty szwedzkiej zaczerpnięto rakiety RBS i radar Sea Giraffe AMB, a 

THALES dostarczył system kierowania ogniem STING EO oraz system zarządzania walką 

TACTICOS.  
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Dobiega końca modernizacja pierwszego okrętu, którym ostatecznie został najmłodszy z 

serii „Grom”. Trwają zaawansowane, końcowe próby zdawczo-odbiorcze. Obecnie plany 

przewidują, Ŝe dwa pozostałe okręty zmodernizowane będą do końca 2006 r. Mają to być kolejno 

„Orkan” i „Piorun”. W obecnej konfiguracji „orkany” stały się najnowocześniejszymi 

jednostkami Marynarki Wojennej RP. Zainstalowane wyposaŜenie odzwierciedla 

najnowocześniejsze światowe rozwiązania. Stanowiska konsol operatorskich MOC Mk3, 

wykorzystywane w systemie zarządzania walką TACTICOS, umieszczono w zaprojektowanym 

do tego celu bojowym centrum informacji (BCI), które umiejscowiono w dotychczasowym 

pomieszczeniu zajmowanym przez urządzenia zdemontowanych juŜ radarów MR-123i NUR-

27XA.  

 

 Fot. 5.  Mały okręt rakietowy proj. 660 po modernizacji 

 

 Po sformowaniu w lipcu 2004 r. Dywizjonu Okrętów Rakietowych, co miało miejsce w 

Porcie Wojennym Gdynia, z trzech róŜnych projektów okrętów, w skład dywizjonu 

organizacyjnie weszło siedem małych okrętów rakietowych (projektu 1241 RE i 660) oraz dwa 

kutry rakietowe (projektu 205). Zaledwie kilka miesięcy po osiągnięciu gotowości do działań 

nowo sformowanego dywizjonu, w końcu maja 2005 r., miało miejsce ostatnie spuszczenie 
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biało-czerwonych bander na dwóch najstarszych okrętach projektu 1241 RE, „Górniku” i 

„Hutniku”. Okręty zostały wycofane z eksploatacji i rozliczone do oddziału gospodarczego 

KPW Gdynia z uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 

 Przyszłość dywizjonu rysuje się zgodnie z perspektywicznymi planami rozwoju i 

modernizacji sił Marynarki Wojennej RP i związana jest głównie z wdroŜeniem do linii 

zmodernizowanych okrętów projektu 660 oraz z realizowanym równolegle projektem budowy 

korwety typu 621 „Gawron”. Naturalnym procesem będzie rozłoŜone w czasie wycofywanie 

okrętów zdecydowanie przestarzałych technologicznie oraz jednocześnie wyeksploatowanych, 

takich jak pozostałe w linii dwa kutry rakietowe projektu 205, „Władysławowo” i 

„Świnoujście”. W dalszej kolejności, z uwagi na bardzo wysoki koszt eksploatacji, trudności z 

pozyskiwaniem części zamiennych oraz nieopłacalność modernizacji, przyjdzie pora poŜegnać 

dwa zasłuŜone małe okręty rakietowe projektu 1241 RE, „Metalowiec” i „Rolnik”. Te okręty 

jednak nadal będą znajdowały się w linii, słuŜąc jako platforma szkoleniowa dla załóg, do czasu 

wprowadzania do linii korwety typu 621 „Gawron”. 
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Fot. 6.  Model korwety typu 621 „Gawron” 

 

 Dzisiejsza historia Dywizjonu Okrętów Rakietowych nierozłącznie związana jest z 

powstaniem i rozwojem 3 Flotylli Okrętów, w składzie której organizacyjnie dywizjon się 

znajduje. Kariera wojskowa wielu oficerów znaczyła swój ślad w obu dywizjonach okrętów 

rakietowych. Większość z nich pełniła później obowiązki na odpowiedzialnych stanowiskach 

nie tylko na szczeblu związku taktycznego, ale teŜ na szczeblu Sztabu i Dowództwa Marynarki 

Wojennej. W trzydziestopięcioletnim okresie istnienia dywizjonów zapisało się wiele pokoleń 

oficerów, chorąŜych, podoficerów i marynarzy, którzy słuŜbą swoją wypełniali kolejne karty 

historii. 

 Nie sposób dzisiaj, w krótkim artykule, wyrazić zadośćuczynienie i dać satysfakcję tym 

wszystkim, którzy część swojej słuŜby poświęcili okrętom rakietowym, ale o tych, którzy w 

okresie trzydziestu pięciu lat funkcjonowania dywizjonów doświadczali niepowtarzalnego 

poczucia odpowiedzialności, wynikającej z przywileju dowodzenia, wspomnieć naleŜy.  

Dowódcy 31 i 32 Dywizjonu Okrętów Rakietowych: 

 

 

31 Dywizjon Okrętów Rakietowych 

Kmdr por.  Mieczysław Jamróz 
Kmdr por.  Marian Kapuściński 
Kpt. mar.   Ryszard Łukasik 
Kmdr ppor. Roman KrzyŜelewski 
Kmdr ppor. Maciej Węglewski 
Kmdr ppor. Zbigniew Kiciński 
Kmdr ppor. Zbigniew Kula 
Kmdr ppor. Janusz Dawidowicz 
Kmdr ppor. Jarosław Zygmunt 
Kmdr por.   Marian Ambroziak 
 

1971 
1975 
1980 
1982 
1984 
1988 
1990 
1993 
1999 
2003 
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32 Dywizjon Okrętów Rakietowych 

Kmdr por.   Marian Zborowski 
Kmdr por.   Bronisław Świercz 
Kmdr por.   Henryk Grunert 
Kmdr por.   Eugeniusz Nawrot 
Kmdr ppor. Andrzej Rosiński 
Kmdr ppor. Michał Michalski 
Kmdr por.   Zbigniew Kiciński 
Kmdr por.   Zbigniew 
Wądołowski 
Kmdr ppor. Marek Kurzyk 
Kmdr ppor. Jarosław 
Ziemiański 
Kmdr ppor. Janusz Wyderski 
Kmdr ppor. Ryszard Demczuk 
 

1971 
1975 
1979 
1981 
1985 
1988 
1990 
1993 
1997 
2000 
2001 
2002 

 

Dywizjon Okr ętów Rakietowych 

Kmdr Ryszard Demczuk 2004 
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Kmdr ppor. Jarosław KEPLIN 

 
 

DYWIZJON OKR ĘTÓW PODWODNYCH 

 

 

  Nullo retentus impedimento. 
  śadną nie zatrzymany  
  przeszkodą 
 

B. Romanowski 
  Torpeda w celu 

 

Okręty podwodne zajmują w historii polskiej Marynarki Wojennej miejsce szczególne. 

Dywizjon Okrętów Podwodnych jest jedyną jednostką o sławie oręŜnej, która mimo róŜnych 

kolei losu istnieje w strukturze polskiej Marynarki Wojennej od czasu powstania do chwili 

obecnej. 

Starania o nabycie okrętów podwodnych rozpoczęto w pierwszych latach po 

zorganizowaniu Marynarki Wojennej. Uwieńczone zostały 01.12.1926 r. podpisaniem umowy o 

zbudowanie we Francji, w latach 1926-1932, trzech torpedowo-minowych jednostek 

podwodnych, którym podczas wodowania nadano imiona: OORP „Wilk”, „Ryś” i „ śbik”. W 

skład Marynarki Wojennej okręty weszły z dniem podniesienia bandery: ORP „Ryś” – 02 

sierpnia 1931 r., ORP „Wilk” – 30 października 1931 r., ORP „śbik” – 20 lutego 1932 r. Szef 

Kierownictwa Marynarki Wojennej, zarządzeniem nr 724 z 30 kwietnia 1932 r., utworzył z 

dniem 01 maja 1932 r. Dywizjon Okrętów Podwodnych, a właściwie Dywizjon Łodzi 

Podwodnych, bo takiej wówczas uŜywano terminologii. Nazwę dywizjonu zmieniono 23 

września 1936 r. zastępując „łodzie” „okrętami”. 

 Dywizjon Okrętów Podwodnych wchodził w skład Dowództwa Floty, a jego stałym 

miejscem bazowania był Port Wojenny w Gdyni. Dowódca dywizjonu bezpośrednio podlegał 

dowódcy Floty, kontradmirałowi Józefowi Unrugowi. 

 29 stycznia 1936 r. zawarta została umowa na zbudowanie w latach 1936-1939 w 

stoczniach holenderskich dwóch dalszych jednostek podwodnych. W stoczni Koninkijke 

Maatschappij „De Schelde” we Vlissingen 15 stycznia 1938 r. wodowany był ORP „Orzeł”, a w 

Rotterdamsche Droogdok Maatschappij w Rotterdamie  17 października 1938 r. ORP „Sęp”. 
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Podniesienie bandery na pierwszym z nich odbyło się 02 lutego 1939 r., natomiast na drugim 16 

kwietnia 1939 r. na redzie portu bazy holenderskiej Horten.  

W tamtych latach dywizjonem dowodzili: 

• kmdr ppor/kmdr por. Eugeniusz Pławski (01.05.1932 – 06.07.1936); 

• kmdr ppor/kmdr por. Aleksander Mohuczy (06.07.1936 – 02.10.1939). 

W latach 1941-1946 polscy podwodnicy słuŜyli w Grupie Okrętów Podwodnych na 

Zachodzie. Grupę tworzyły okręty, które Polska Marynarka Wojenna dzierŜawiła od Royal Navy 

(„Sokół” i „Dzik”) oraz od US Navy („Jastrząb”). Banderę polską podniesiono na ORP „Sokół” 

19 stycznia 1941 r. a na ORP „Dzik” 12 grudnia 1942 r. w stoczni Barrow in Furnes, zaś na ORP 

„Jastrząb” 4 listopada 1941 r. w Nev London. „Jastrząb” był najstarszym okrętem podwodnym 

jaki pływał pod polską banderą. Zatonął w pierwszym rejsie bojowym nie rozpoznany przez 

sojusznicze okręty eskortujące konwój zdąŜający do Murmańska. Największe sukcesy bojowe 

ORP „Sokół” i ORP „Dzik” odniosły na Morzu Śródziemnym, kiedy z bazy La Valleta na Malcie 

uczestniczyły w licznych operacjach na włoskie transportowce i okręty osłony. W pierwszej 

kampanii śródziemnomorskiej „Sokół” wykonał jedną z najsłynniejszych swoich akcji, 

przeprowadzając skuteczny atak na włoską bazę Nanarino 19 listopada 1941 r., a „Dzik” w 

drugiej kompani zasłynął w korsykańskiej wiktorii we wrześniu 1943 r. Ofiary, jakie poniosły 

polskie okręty na Morzu Śródziemnym, to ponad 30 róŜnych jednostek o łącznym tonaŜu ok. 90 

tys. BRT. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej do Polski powróciły 4 przedwojenne okręty 

podwodne. Z internowania w Szwecji, 25 października 1945 r. wróciły: „Sęp”, „Ryś” i „ śbik”. Z 

Wielkiej Brytanii w 1952 r. przyholowany został „Wilk”, który wkrótce złomowano. Głównym 

zadaniem dywizjonu było odtworzenie dzielności morskiej tych okrętów. PowaŜnie uszkodzone 

technicznie w czasie działań wojennych poddane zostały generalnemu remontowi, który 

wykonała stocznia w Gdyni. Remont sprawił, Ŝe „Ryś” i „ śbik” słuŜyły do końca 1955 r. a  

„Sęp” do września 1969 r. W latach 1954-1955 dywizjon przejął 6 małych okrętów podwodnych 

typu M – 15 produkcji ZSRR.  

W latach 1945-1955 dywizjonem dowodzili:  

• kmdr por./kmdr Aleksander Mohuczy (15.12.1945 – 28.02.1947); 

• kmdr ppor./kmdr por. Władysław Salamon  (28.02.1948); 

• kmdr ppor./kmdr por. Bolesław Romanowski (31.07.1948 – 10.07.1950); 
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• kmdr ppor. Bronisław Szul (10.07.1950 – 30.03.1951); 

• kmdr ppor./kmdr por. Jan Smirnow (30.03.1951 – 01.01.1955); 

• kmdr por. Bronisław Szul (01.01.1955 – 16.09.1955). 

W roku 1955, 16 września, w wyniku zmian organizacyjnych powstała 1 Brygada 

Okrętów Podwodnych. Sformowana została na bazie dywizjonu okrętów podwodnych w oparciu 

o rozkaz  dowódcy Marynarki Wojennej nr 037/Org. z  09 sierpnia 1955 r. Brygada była 

samodzielnym związkiem taktyczno-operacyjnym, a jej dowódca podlegał bezpośrednio 

dowódcy Marynarki Wojennej. W latach 1955-1971 brygadą dowodzili: 

• kmdr por. Bronisław Szul (16.09.1955 – 05.01.1967); 

• kmdr por. /kmdr Henryk Pietraszkiewicz (05.01.1957 – 05.01.1967); 

• kmdr por. /kmdr Marian Załoga (05.01.1967 – 11.03.1971). 

Siłę uderzeniową brygady do połowy lat 60. stanowiły okręty: „Ślązak”, „Sęp”, 

„Kaszub”, „Kurp”, „Krakowiak” i „Kujawiak”. Od 1962 r. w skład brygady wchodziły 

sukcesywnie jednostki typu W projektu 613. W grudniu 1964 r. na „Sępie”, podczas jego 

przebywania w morzu, miał miejsce wybuch wodoru w rufowej baterii akumulatorów. W 

momencie wybuchu w przedziale, gdzie znajdowała się bateria przebywało ośmiu podoficerów 

zawodowych i nadterminowych. Wszyscy zginęli. Przyczyną wybuchu gazu było samoczynne 

zapalenie się wodoru. 

Po 16 latach (1955-1971) jednostce okrętów podwodnych przywrócona została pierwotna 

nazwa. W skład nowo utworzonej 3 Flotylli Okrętów weszły wszystkie siły uderzeniowe 

Marynarki Wojennej. 3 FO sformowana została 11 marca 1971 r. z 1 Brygady Okrętów 

Podwodnych, 3 Brygady Kutrów Torpedowych i 7 Dywizjonu Niszczycieli – jednostek, które 

były samodzielne i podlegały bezpośrednio dowódcy Marynarki Wojennej. Przez 11 lat siłę 

dywizjonu stanowiły jednostki projektu 613. Po 20-letniej słuŜbie pod biało-czerwoną banderą 

zostały spisane ze stanu i następnie złomowane. Tym samym zakończyło się pasmo sukcesów, 

jaki na swym koncie zapisały okręty projektu 613. Do najwaŜniejszych  zaliczyć naleŜy:  

• odbywanie dalekich autonomicznych rejsów taktyczno-nawigacyjnych;  

• pełnienie słuŜby bojowej;  

• działanie okrętów metodą zasłon;  

• forsowanie rubieŜy przeciw okrętom podwodnym.  
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Autonomiczne rejsy stanowiły jedno z największych osiągnięć szkoleniowych, a takŜe 

jedno z waŜniejszych w skali Marynarki Wojennej. 

W latach 80. wycofano 4, a wcielono 3 okręty podwodne. ORP „Orzeł” – typ 887E 

(NATO – Kilo), najnowocześniejszy, a jednocześnie największy okręt naszej MW zbudowany w 

ZSRR. Polską banderę podniósł 29 kwietnia 1986 r. w Rydze. Konstrukcją wewnętrzną i 

zewnętrzną róŜni się zasadniczo od wszystkich poprzednich okrętów. Dwa pozostałe okręty 

podwodne: „Wilk” i „Dzik” typu 641 (NATO – Foxtrot) juŜ mocno wyeksploatowane weszły do 

słuŜby w dywizjonie w latach 1987-1988. Podniesienie polskiej bandery na obu okrętach odbyło 

się w Rydze, na „Wilku” 03 listopada 1987 r., a na „Dziku” 07 grudnia 1988 r. 

W latach 1971-2005 Dywizjonem Okrętów Podwodnych dowodzili: kmdr por. Leon 

Ratajczak, kmdr por. Lucjan Matysiak, kmdr por. Józef Węgrzyn, kmdr Marian Spera, kmdr por. 

Józef Walczak, kmdr ppor. Tomasz Mathea, kmdr Stanisław Kania, a obecnym dowódcą jest 

kmdr Mirosław Mordel. 

 

Okr ęty podwodne 

 

Pod koniec lat 70. polskie okręty podwodne typu Whisky były juŜ mocno przestarzałe. 

Podjęto decyzje o zastąpieniu ich nowymi typami. W tym czasie w ZSRR, na przełomie lat 70. i 

80., rozpoczęto projektowanie i budowę serii jednostek podwodnych nowej generacji, 

przeznaczonych dla własnej floty i na eksport. Głównym projektantem tych jednostek był I. N. 

Kormilicyn. Typ tego okrętu miał stać się standardowym dla flot Układu Warszawskiego. Być 

moŜe z tych względów rosyjski kryptonim projektu 877 brzmiał „Warszawianka”. Polska 

Marynarka Wojenna planowała zakupić 4 okręty projektu 877E i po raz pierwszy miały to być 

okręty nowo zbudowane, wcześniej nieeksploatowane we flocie ZSRR. Polska załoga nowego 

okrętu wyjechała na szkolenie do ZSRR. W Rydze istniał ośrodek szkoleniowy dla 

zagranicznych załóg okrętów podwodnych i tam odbywało się ich przejmowanie. 29 kwietnia 

1986 r. w Rydze podniesiono banderę na pierwszym i jedynym polskim okręcie projektu 877E. 

Nadano mu imię „Orzeł”. Był jednym z dwóch pierwszych okrętów zbudowanych na eksport.  

ORP „Orzeł” naleŜy najnowocześniejszych okrętów Marynarki Wojennej. Kadłub jego 

jest pokryty specjalną sztuczną powłoką, która w radykalny sposób zmniejsza szansę wykrycia 

przez stacje hydroakustyczne. W połączeniu ze stosunkowo „cichą” konstrukcją napędu i 
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wyposaŜenia, daje to okrętowi duŜą szansę skrytego działania. W części dziobowej okrętu 

znajduje się 6 wyrzutni torpedowych kalibru 533.4 mm. Przystosowane są one do strzelania 

torpedami, stawiania min morskich oraz do awaryjnego opuszczania zanurzonego okrętu przez 

załogę. Zbieranie informacji i wypracowywanie decyzji odbywa się w zintegrowanym 

kompleksie informacyjno-naprowadzającym. Na głównym stanowisku dowodzenia znajdują się 

wszystkie niezbędne urządzenia kierowania uzbrojeniem i systemami okrętowymi. Napęd okrętu 

to 2 spalinowe silniki główne, główny silnik elektryczny i rezerwowy kompleks ruchu. Silniki 

Diesla słuŜą do poruszania okrętu podwodnego w połoŜeniu nawodnym oraz podwodnym przy 

uŜyciu chrap. Silniki elektryczne zasilane z baterii akumulatorów słuŜą do napędu podwodnego i 

nawodnego. Jest to pierwszy radziecki konwencjonalny typ okrętu podwodnego napędzany tylko 

jedną śrubą. 

Charakterystyka techniczna okrętu projektu 877E:  

• długość całkowita 72,6 m; 

• wyporność nawodna 2460 t; 

• wyporność podwodna 3180 t; 

• prędkość nawodna 12 w; 

• prędkość podwodna 17 w; 

• zasięg nawodny (przy v = 8 w) 6000 Mm; 

• zasięg podwodny (przy v = 3 w) 400 Mm; 

• autonomiczność 45 dób; 

• liczba załogi etatowej 60 osób; 

• zanurzenie maks. 300 m; 

• uzbrojenie: 6 dziobowych wyrzutni torpedowych (6 torped w wyrzutniach + 12 

zapasowych); 

• moŜliwość stawiania min przez wyrzutnie torpedowe (za 1 torpedę 2 miny). 

Przyjęcie Polski do NATO spowodowało, Ŝe Bałtyk stał się akwenem znajdującym się w 

strefie działania sił morskich sojuszu. Nie było wątpliwości, Ŝe w takim układzie dobór nowych 

okrętów, które w przyszłości miałyby zasilić dywizjon, powinny być zgodne ze standardami 

NATO, czyli wyposaŜone w odpowiednie systemy: łączności, uzbrojenia oraz dowodzenia.  
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Do 2002 r. główną siłę uderzeniową dywizjonu stanowiły 2 okręty projektu Foxtrot oraz 

okręt typu Kilo. Okręty pr. 641 ze względu na swoją konstrukcję oraz zastosowane technologie 

(projekt okrętu z lat 1957-1958) stały się jednostkami nieperspektywicznymi. 

Proces modernizacji polskich sił morskich zakładał sukcesywne wycofywanie 

nieperspektywicznych okrętów i wprowadzanie do słuŜby nowych konstrukcji. Takie 

rozwiązanie zapewniło ciągłość i poziom specjalistycznego wyszkolenia załóg okrętowych.  

W 2000 r. MW RP poczyniła starania o nabycie nowego projektu okrętu. Wtedy to 

rozpoczęto pierwsze, wstępne rozmowy z Królewską MW Norwegii na temat ewentualnego 

przejęcia, z uwagi na oszczędności budŜetowe, okrętów podwodnych wycofywanych ze słuŜby 

Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii. Oferta KMW Norwegii była jedną z kilku 

rozwaŜanych przez naszą MW RP. Spośród propozycji: Francji, Izraela, Niemiec, Szwecji i 

Norwegii – ta okazała się najbardziej korzystna pod względem technicznym i finansowym. Z 

wielu względów, głównie finansowych, MW RP musiała odrzucić oferty zakupu nowych 

jednostek. Kolejne rozmowy pomiędzy przedstawicielami MW Polski i KMW Norwegii oraz 

przedstawicielami rządów obu państw doprowadziły w efekcie do podpisania umowy, w której 

Norwedzy zobowiązali się do nieodpłatnego przekazania nam dotychczas uŜytkowanych przez 

siebie Kobbenów wraz z trenaŜerem. Pomimo, Ŝe Kobbeny nie naleŜą do jednostek najnowszych 

(ich produkcja przypadała na lata 60.) to wszystkie jednostki zostały poddane gruntownej 

modernizacji w latach 1989-1992, tym samym stając się pełnowartościowymi jednostkami 

bojowymi. Przejęcie okrętów typu Kobben przez MW RP to przede wszystkim moŜliwość 

natychmiastowego wykorzystania operacyjnego tych okrętów. Dostosowane są one do 

standardów NATO, przystosowane do działania we wszystkich rejonach świata. Poprzez 

niewielkie rozmiary i skrytość działania są trudno wykrywalne i angaŜują duŜe siły ZOP 

przeciwnika. WyposaŜone w nowoczesne środki łączności i dowodzenia z powodzeniem mogą 

współpracować z kaŜdym okrętem podwodnym sił morskich państw NATO, a takŜe współdziałać 

z zespołami fregat typu Oliver Hazard Perry. Ekonomiczniejsza eksploatacja okrętów w 

porównaniu z OP t. Foxtrot to jedne z wielu atutów. Ze względu na swoje niewielkie gabaryty 

mają zwiększone moŜliwości manewrowe na płytkich akwenach w strefie brzegowej. Ma to 

szczególne znaczenie podczas prowadzonych działań antyterrorystycznych oraz podczas 

konfliktów lokalnych. W przypadku działań grup płetwonurków specjalnych, okręty mogą 

przewozić ich skrycie i wysadzać w miejscach niedostępnych dla poprzedniej generacji okrętów, 



 47

natomiast pewnym niedostatkiem tych jednostek jest ich autonomiczność. WaŜnym atutem ich 

przejęcia jest otrzymanie dodatkowo trenaŜera szkoleniowego, stanowiącego imitacje bojowych 

urządzeń min, peryskopu i przyrządów kierowania strzelaniem torpedowym. Dzięki temu 

szkolenie będzie łatwiejsze, tańsze i jakościowo lepsze. TrenaŜer równieŜ powstał w latach 60., 

ale mimo swojego wieku pozwala na znaczne obniŜenie kosztów szkolenia podstawowego i 

podtrzymania nawyków obsad wachtowych. 

Transfer okrętów podwodnych typu Kobben podarowanych Polsce przez rząd Królestwa 

Norwegii obejmował pięć jednostek, w tym jedną z przeznaczeniem na części zamienne. Są to 

odpowiednio: ORP „Sokół” (ex. „Stord”) – wcielony do słuŜby 4 czerwca 2002 r., ORP „Sęp” 

(ex. „Skolpen”) – 16 sierpnia 2002 r., ORP „Bielik” (ex. „Svenner”) 8 września 2003 r. oraz ORP 

„Kondor” (ex. „Kunna”) 27 listopada 2004 r., natomiast ex-„HnoMS Kobben” przeznaczony jest 

jako rezerwa części zamiennych.  

W roku 2003, 10 października oraz 7 listopada ostatecznie wycofano z linii okręty typu 

Foxtrot, które zostały zastąpione przez Kobbeny. 

Wejście ORP „Orzeł” do słuŜby było przełomem technologicznym takim samym, jak 

teraz wejście Kobbenów, tyle, Ŝe w 1986 r. załoga „Orła” była w lepszej sytuacji, bo przeszła w 

Rydze półtoraroczny kurs, a nie jak w przypadku Kobennów zaledwie trzymiesięczny.  

Od połowy lutego do połowy maja 2002 r. dla 30 osób pierwszej załogi okrętu 

zorganizowano specjalistyczne szkolenie w bazie Morskiej Haakonsvern nieopodal – Bergen. 

Pierwszy etap szkolenia obejmował zagadnienia ze znajomości okrętu, drugi szkolenie 

ratownicze na basenie nurkowym o głębokości 23 m z ćwiczeniem procedury wychodzenia z 

zatopionego OP (w kombinezonach MK 8 i MK 10). Po szkoleniu ratowniczym rozpoczęto 

szkolenie specjalistyczne w poszczególnych działach okrętowych – podzielonych na: grupę 

operacyjną, uzbrojenia, mechaniczno elektryczną. Po tym szkoleniu kursanci, juŜ na morzu, 

łączyli wiedzę teoretyczną z praktyką. Cały cykl nauki odbywał się zgodnie z procedurami 

NATO, w języku angielskim, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa dla tego 

typu okrętu. Szkolenie zakończone było egzaminem praktycznym, zgodnie z wymaganiami 

Norwegii.  

Charakterystyka techniczna okrętu typu Kobben:  

• długość całkowita 47,24 m („Bielik” – 48,74 m); 

• wyporność nawodna 520 t („Bielik” – 546 t); 
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• wyporność podwodna 572 t („Bielik” – 598 t); 

• prędkość nawodna maks. 12 w; 

• prędkość maks. podwodna 18 w; 

• autonomiczność 15 dób; 

• liczba załogi etatowej  26 osób; 

• zanurzenie maks. 186 m; 

• uzbrojenie: 8 dziobowych wyrzutni torpedowych.  

Wszystkie jednostki charakteryzują się dobrymi parametrami technicznymi i idealnie nadają 

się do grupowego lub pojedynczego działania. Stanowią duŜe zagroŜenie dla floty i linii 

komunikacyjnych potencjalnego przeciwnika oraz są bardzo trudne do wykrycia na Bałtyku m.in. 

dzięki występowaniu licznych warstw wody o róŜnej temperaturze i zasoleniu. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa okrętom podwodnym wszystkie siły wykorzystują identyczne 

procedury, dlatego teŜ istotne jest precyzyjne przekazywanie informacji według sprawdzonych i 

ujednoliconych sposobów działania.  

Dywizjon Okrętów Podwodnych posiada dobre tradycje współpracy z flotami państw 

zachodnich. Przed przystąpieniem Polski do NATO okręty ćwiczyły z zespołami NATO w 

ramach Partnerstwa dla Pokoju. Po raz pierwszy do wspólnych międzynarodowych ćwiczeń pk. 

BALTOPS okręty zaproszone zostały w 1992 r. i pomimo krótkiego okresu w linii okrętów typu 

Kobben, w ostatnim czasie, wraz z okrętem 877E, odniosły sukcesy na teatrze działań morskich. 

Do najwaŜniejszych zaliczyć naleŜy udział w : 

• działalności operacyjnej oraz uczestnictwo ORP „Orzeł” w ćwiczeniu STRONG 

RESOLVE i JMC (Joint Maritime Course) na Morzu Północnym; 

• udział „Orła” i „Sokoła” w manewrach BALTIC PORPOISE, w ćwiczeniu, które ma 

za sobą kilkuletnią tradycję. Po raz pierwszy ćwiczenie to odbyło się 1997 r., a jego 

projekt zrodził się rok wcześniej, podczas rozmów dowódcy MW RP z Generalnym 

Inspektorem Bundesmarine. Te kontakty i niespodziewanie wysoka ocena 

przydatności tego rodzaju ćwiczeń spowodowały, Ŝe BALTIC PORPOISE odbywa się 

corocznie z udziałem państw: Niemiec, Francji, Dani i Polski. Podczas fazy morskiej 

zadaniem okrętów podwodnych jest przeprowadzenie blokady morskiej, poszukiwanie 

i wykrycie jednostek nawodnych. Jednak najwaŜniejszym zadaniem uczestniczących 
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jednostek jest pozostać niewykrytym, wypracować pozycję do ataku torpedowego i 

zniszczyć jednostki konwoju;  

• OOP w ćwiczeniu ratowniczym CROWN EAGLE. Inicjatywa stworzenia tego typu 

ćwiczenia zrodziła się podczas wizyty dowódcy Królewskiej Marynarki Wojennej 

Szwecji w polskich siłach morskich. Określono wówczas kierunki rozwoju 

współpracy pomiędzy naszymi flotami w zakresie ratownictwa. Szwedzi 

zainteresowani byli rozwiązaniami technicznymi, które były wykorzystywane w 

procesie modernizacji polskich okrętów ratowniczych „Piast" i „Lech". Strona polska 

równieŜ zainteresowana była programem wdraŜanym na jednostkach szwedzkich. W 

październiku 1999 r. dowódcy sił morskich Polski i Królestwa Szwecji podpisali list 

intencyjny o współpracy w zakresie ratownictwa załóg okrętów podwodnych. Strony 

określiły wówczas zasadnicze formy współpracy. Współdziałanie sił morskich Polski i 

Szwecji to przede wszystkim udział w ćwiczeniach okrętów w ramach programu 

Partnerstwa dla Pokoju. Współpraca ta obejmuje głównie ratownictwo morskie, a w 

szczególności ratowanie załóg okrętów podwodnych – jej główne elementy to 

wymiana doświadczeń, wspólne planowanie i realizacja szkolenia załóg, organizacja i 

udział w ćwiczeniach, a takŜe robocze wizyty i rewizyty okrętów w portach obu 

państw;  

• OOP w manewrach BALTOPS, które są corocznym, międzynarodowym ćwiczeniem 

morskim, mającym na celu zwiększenie interoperacyjności sił morskich NATO z 

państwami Partnerstwa dla Pokoju w rejonie Morza Bałtyckiego. Ćwiczenie tego typu 

zwiększa stabilność a tym samym zmniejsza zagroŜenie dla pokoju pomiędzy 

uczestniczącymi państwami;  

• ORP „Bielik” w JMC (Joint Maritime Course) i FOST (Flag Officers Sea Training). 

Podczas pobytu w FOST załoga była oceniana przez specjalistów z ośrodka pod 

kątem wyszkolenia oraz zgrania załogi w prowadzeniu operacji bojowych. Główny 

nacisk połoŜono na sprawdzenie przygotowania polskiego okrętu do prowadzenia 

osłony strategicznego transportu morskiego, poszukiwania i zwalczania okrętów 

podwodnych, zwalczania celów nawodnych i powietrznych oraz do operacji 

antyterrorystycznych; 
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• ORP „Bielik” w działalności operacyjnej pk. ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu 

Śródziemnym, podczas której głównym zadaniem okrętu było przeciwdziałanie 

atakom terrorystycznym oraz utrzymanie stabilizacji w rejonie.  
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Kmdr ppor. Andrzej REJENT 

 
 

DYWIZJON OKR ĘTÓW ZWALCZANIA OKR ĘTÓW PODWODNYCH 
 
 

Dywizjon powstał 1 lipca 2004 r. na bazie 31 Dywizjonu Okrętów Rakietowych. W skład 

nowo powstałego dywizjonu weszły dwie fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry: OORP 

„Generał Kazimierz Pułaski” i „Generał Tadeusz Kościuszko” oraz korweta projektu 620, typu 

Kaszub – ORP „Kaszub”.  

Głównym przeznaczeniem okrętów wchodzących w skład dywizjonu jest poszukiwanie i 

zwalczanie okrętów podwodnych, zwalczanie sił napadu powietrznego, zwalczanie okrętów 

nawodnych i statków oraz ich zespołów, osłona własnych okrętów i statków oraz ich zespołów, 

patrolowanie i osłona strategicznych szlaków komunikacyjnych, a takŜe zwalczanie celów 

powietrznych na duŜych i średnich dystansach. 

Zadania dywizjonu są rozległe, jednak głównym pozostaje zwalczanie okrętów 

podwodnych. Po rozformowaniu 11 Dywizjonu Ścigaczy 9 Flotylli Obrony WybrzeŜa, to właśnie 

dywizjon okrętów zwalczania okrętów podwodnych kontynuuje jego tradycje. 

W dobie zagroŜenia terrorystycznego nowym zadaniem, przed którym stoją siły 

dywizjonu, będzie zapewnienie ochrony okrętom i statkom biorącym udział w konwojach. 

Okręty dywizjonu mogą równieŜ wymuszać przestrzeganie embarga nałoŜonego przez 

organizacje międzynarodowe, organizować ewakuację ludzi z rejonów objętych walkami, brać 

udział w misjach stabilizacyjnych na obszarach objętych konfliktami, prowadzić szeroko 

rozumiane operacje humanitarne (zarówno samodzielnie, jak i we współdziałaniu z innymi 

okrętami i rodzajami sił zbrojnych) oraz brać udział w akcjach likwidacji skutków klęsk 

Ŝywiołowych i katastrof technicznych.0, 

Obie fregaty rakietowe, które znalazły się w składzie Dywizjonu Okrętów Zwalczania 

Okrętów Podwodnych są darem od rządu Stanów Zjednoczonych. Na pierwszej z nich polską 

banderę podniesiono 15 marca 2000 r. w amerykańskiej bazie w Norfolk. Jednostka otrzymała 

numer burtowy 272. Przydzielona została do 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, gdzie 25 czerwca 2000 

r.,  w  Święto Marynarki Wojennej, odbyło się uroczyste nadanie imienia „Generał Kazimierz 

Pułaski”. Na drugiej fregacie polską banderę podniesiono 28 czerwca 2002 r. w bazie w San 

Diego. Otrzymała numer burtowy 273 i podobnie jak pierwszy okręt, weszła w skład 3 Flotylli 
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Okrętów w Gdyni, gdzie 25 października 2002 r. nadano jej nazwę „Generał Tadeusz 

Kościuszko”. Obecnie okręty te przechodzą intensywny system szkolenia bojowego. 

Szczególnym przeznaczeniem okrętów tego typu jest eskorta szybkich konwojów lub 

statyczne patrolowanie. Okręty podwodne muszą być wykrywane, klasyfikowane, śledzone, 

atakowane i niszczone z maksymalnej odległości. Zadania takie fregaty rakietowe mogą 

wykonywać samodzielnie oraz w składzie zespołu, przy współpracy ze śmigłowcami i 

samolotami. Są równieŜ w stanie pełnić dalekie i bliskie dozory, połączone z przeprowadzaniem 

akcji abordaŜowych, a takŜe mogą występować jako okręty flagowe zespołów uderzeniowych. 

Stałą współpracę z siłami NATO ORP „Gen. K. Pułaski” rozpoczął w czerwcu 2002 r., 

uczestnicząc w międzynarodowych manewrach BALTOPS, podczas których operował w 

składzie głównej grupy taktycznej ćwiczenia. W listopadzie 2002 r. okręt został włączony do 

systemu szkoleniowego Sił NajwyŜszej Gotowości NATO, a w następnym roku uczestniczył w 

manewrach Sił NajwyŜszej Gotowości NATO w składzie zespołu STANAVFORLANT. W 

kwietniu 2003 r. wziął udział w manewrach NATO, prowadząc operację wymuszania pokoju, a 

następnie w manewrach NATO w ramach FOST, przechodząc pierwszą fazę egzaminacyjną 

przed wejściem do STANAVFORLANT. 

W najbliŜszym czasie rozpoczyna się naprzemienny udział obu fregat rakietowych typu 

Oliver Hazard Perry w składzie Sił Odpowiedzi NATO.  

ORP „Gen. K. Pułaski”, który w 2004 r. pomyślnie zdał egzamin w brytyjskim elitarnym 

ośrodku szkoleniowym FOST (ang. Flag Officers Sea Training), na początku 2006 r. rozpoczyna 

słuŜbę w 1 Stałym Morskim Zespole Sił Odpowiedzi NATO – SNMG 1 (ang. Standing NATO 

Response Forces Maritime Group 1). RównieŜ fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko” 

przeszła, w 2005 r., kolejny etap przygotowań do działań w ramach Sił Odpowiedzi NATO. 

Marynarze obu okrętów ćwiczyli pod okiem specjalistów FOST m.in. obronę przeciwlotniczą, 

obronę przed atakami okrętów nawodnych, poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie okrętów 

podwodnych, walkę radioelektroniczną, walkę o Ŝywotność okrętu oraz manewrowanie okrętem. 

Był to kolejny etap w drodze do uzyskania przez okręty certyfikatu gotowości NATO. Certyfikat 

ten uprawnia fregaty do wejścia w skład zespołów Sił Odpowiedzi NATO. Jego uzyskanie 

oznacza takŜe wejście do grona elitarnych jednostek Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

  „Kaszub”, jako okręt doświadczalny, został najpierw wcielony do 9 Flotylli Obrony 

WybrzeŜa. Pierwsze podniesienie bandery i nadanie nazwy ORP „Kaszub” oraz numeru 
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burtowego 240 miało miejsce 15 marca 1987 r. Początkowy okres słuŜby jednostka spędziła na 

intensywnych badaniach eksploatacyjnych, które miały stanowić materiał do prac nad okrętami 

seryjnymi tego typu. Jednak z powodu braku funduszy budowę seryjnych  jednostek tego typu 

wstrzymano. W lipcu 1989 r. okręt został wypoŜyczony do Kaszubskiego Dywizjonu Morskiej 

Brygady Okrętów pogranicza Marynarki Wojennej w Gdańsku – Westerplatte. Ten okres słuŜby 

bardzo dobrze zrobił zarówno okrętowi, jak  i załodze. DuŜa liczba dni spędzonych w morzu 

„dotarła” mechanizmy i wyszkoliła obsługę. Do 9 Flotylli Obrony WybrzeŜa w Helu okręt 

powrócił 1 stycznia 1991 r. Od tego czasu zaczęła się normalna jego słuŜba w Marynarce 

Wojennej RP. Okręt odbył duŜo długich rejsów, w tym zagranicznych. W 1993 r. ORP „Kaszub” 

reprezentował Marynarkę Wojenną RP w Londynie, w czasie obchodów Rocznicy Zwycięstwa w 

Bitwie o Atlantyk.  

Okręt przeznaczony jest do poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych przeciwnika 

zarówno samodzielnie, jak i w składzie zespołu oraz przy współpracy ze śmigłowcami i 

samolotami. MoŜe ochraniać zespoły okrętów desantowych, transportowych i innych oraz pełnić 

dalekie i bliskie dozory. Przystosowany jest do działania w warunkach hydrometeorologicznych 

Morza Bałtyckiego i Morza Północnego z moŜliwością pływania w pokruszonym lodzie i za 

lodołamaczem. W całej swej historii kilkakrotnie zdobył miano najlepszej jednostki bojowej w 9 

Flotylli Obrony WybrzeŜa, a w 1995 r. otrzymał miano najlepszego okrętu Marynarki Wojennej 

RP. 21 września 1998 r. został wyróŜniony przez ministra obrony narodowej prestiŜową nagrodą 

„Buzdygan" za działalność na rzecz Marynarki Wojennej RP. 

Dla kaŜdego państwa posiadającego dostęp do morza transport morski ma znaczenie 

strategiczne. Drogą morską transportowane są surowce i prowadzona jest wymiana handlowa. W 

sytuacjach kryzysowych tą drogą dostarczana jest pomoc humanitarna, ewakuowani są ludzie i 

sprzęt, w wyznaczone miejsce dociera wsparcie logistyczne i bojowe. Aby transportowce 

bezpiecznie zawijały do portów muszą być osłaniane przez okręty bojowe i lotnictwo morskie. 

Siły Odpowiedzi NATO często ćwiczą tego typu operacje. Działalność w takich zespołach jest 

fundamentem sił NATO, zapewnia gotowość do natychmiastowej reakcji w sytuacjach zagroŜeń. 

Stanowi to o ciągłej zdolności Sojuszu do reagowania w sytuacjach kryzysowych, prowadzenia 

operacji pokojowych i antyterrorystycznych. Scenariusze manewrów takich jak PASSEX czy 

SQUADEX zakładają osłonę strategicznych konwojów morskich w sytuacji moŜliwych zagroŜeń 

terrorystycznych i działań okrętów podwodnych oraz reagowanie wobec zagroŜeń 
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terrorystycznych na akwenach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa Ŝeglugi. Zadanie 

jego osłony dostaje stały zespół Sił Odpowiedzi NATO SNMG-1. Podczas takich działań załogi 

ćwiczą operacje poszukiwania, wykrywania i niszczenia okrętów podwodnych, kontrolę 

jednostek, obronę przed atakami z powietrza, obserwację sytuacji nawodnej oraz niszczenie 

wrogich celów. Okręty współpracują z lotnictwem morskim, patrolującym trasy przejścia na 

duŜych odległościach. Biorą w nich udział okręty, samoloty i śmigłowce z Danii, Holandii, 

Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i  Polski. Marynarka Wojenna RP kierowała juŜ na 

takie ćwiczenia fregatę rakietową ORP „Gen. K. Pułaski”, korwetę ORP „Kaszub”. 

Dane taktyczno-techniczne fregat typu „Oliver Hazard Perry”: wyporność: okręt 

pusty – 2769 t, okręt pełny – 3658 t, długość – 135,64 m, szerokość – 13,7 m, zanurzenie – 5,7 

m, z pływką sonaru – 8,7 m, napęd główny – dwie turbiny gazowe General Electric LM 2500 o 

łącznej mocy 29 828 kW, prędkość – 29 w, zasięg przy prędkości 20 w – 4500 Mm, jedna śruba 

nastawna, dodatkowo okręty wyposaŜono w dwa pomocnicze pędniki w podwodnej części za 

opływką sonaru. KaŜdy z pędników dysponuje silnikiem o mocy 240 kW (325 KM) 

napędzającym małą śrubę. Na wypadek uszkodzonego napędu głównego pędniki zapewniają 

prędkość ok. 3-5 w. MoŜna je stosować podczas manewrów w porcie. Załoga liczy 204 osoby. 

Uzbrojenie: jednoprowadnicowa wyrzutnia Mk 13 przystosowana do odpalania rakiet 

Standard i Harpoon z zapasem 36 rakiet SM-1MR i czterech rakiet Harpoon (odpalanie z 

wyrzutni moŜe następować co 8 sekund), uniwersalna armata morska OTO MELARA 76 mm 

MK 75, 20 mm zestaw obrony bezpośredniej Mk 15 Vulcan Phalanx, dwie potrójne wyrzutnie 

torped Mk 32 z zapasem 24 torped, dwa śmigłowce Kaman SH-2F Seasprite LAMPS I. 

WyposaŜenie radioelektroniczne: radar dozoru powietrznego SPS-49, radar dozoru 

nawodnego SPS-55, radar kierowania ogniem STIR, system kierowania ogniem Mk 92, system 

komunikacji ze śmigłowcami URN-25 TACAN, system przeciwdziałania elektronicznego SLO - 

32 (V02), dwie wyrzutnie celów pozornych M-32 super RBOC, sonar kadłubowy SOS-56, sonar 

holowany SOR-18A, dwa komputery AN/UYK-7. 

Dane taktyczno-techniczne ORP „Kaszub”: wyporność standardowa – 1089,8 t, długość 

– 82,34 m, szerokość – 10,0 m, zanurzenie: rufa – 3,05 m, dziób – 2,15 m, napęd główny – cztery 

silniki wysokopręŜne Sulzer-Cegielski 16 ASV 25/30 o mocy 12459 kW (kaŜdy po 3115 kW), 

prędkość – 27 w, prędkość ekonomiczna – 14 w, zasięgi: dla V=14 w – 3480 Mm, dla V=18 w – 

2510 Mm, dla V= 27 w – 890 Mm. Załoga liczy 91 osób. 
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Uzbrojenie: dwie wyrzutnie WM-4 FASTA dla czterech rakiet OPZR Strzała 2M (SA-N-

5), uniwersalna armata morska AK-176M kalibru 76,2 mm, trzy przeciwlotnicze armaty morskie 

ZU-23-2 kalibru 23 mm, dwie podwójne wyrzutnie torped kalibru 533 mm dla torped SET-53, 

dwie dwunastolufowe wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych WRGB-6000 z zapasem 96 

rakietowych bomb głębinowych RGB, okrętowy zestaw zakłóceń pasywnych Jastrząb 1, dwie 

zrzutnie bomb głębinowych z zapasem 12 bomb typu B-1. 

WyposaŜenie radioelektroniczne: stacja radiolokacyjna MR-302 (Strut Curve) o zasięgu 

maksymalnym 100 km, dwa radary nawigacyjne Bridge Master o zasięgu maksymalnym 60 Mm, 

stacja hydrolokacyjna MG-322T o zasięgu maksymalnym 32 km, stacja hydrolokacyjna MG-

329M z anteną opuszczaną o zasięgu maksymalnym 12 km, system swój-obcy „Supraśl". 
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Kmdr ppor. Wiesław ŁADNIAK 

 

DYWIZJON OKR ĘTÓW SZKOLNO-BADAWCZYCH 

 

Jednostka o tej nazwie oficjalnie rozpoczęła swą działalność z dniem 15.01.1995 r. na 

podstawie rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej. JednakŜe z okrętami szkolnymi spotykamy się 

juŜ od czasów przedwojennych tj. od 1923 r., kiedy to Kierownictwo MW do realizacji zadań 

praktycznego szkolenia marynarzy i podchorąŜych powołało zespół o nazwie Oddział Ćwiczebny 

OORP, a od 1931 r. Oddział Ćwiczebny we Flocie (popularnie nazywany dywizjonem 

szkolnym). 

Okręty szkolne to specjalna klasa odpowiednio przystosowanych i wyposaŜonych 

okrętów przeznaczonych do szkolenia słuchaczy oraz uczniów szkół marynarki wojennej. 

Okręty szkolne ma kaŜda marynarka wojenna. Są one miejscami praktyk i o ich potrzebie 

istnienia nikt nie wątpi. Jednostki te na stałe wpisały się w krajobraz mórz i oceanów. JuŜ od 

chwili powołania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej zakładano, Ŝe część zajęć będzie 

prowadzona praktycznie na okrętach. Najbardziej zasłuŜonymi w tym czasie i znanymi okrętami 

realizującymi te zadania były: kanonierki „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller”, okręty: 

„Smok”, „Generał Sosnkowski” i inne.  

Po drugiej wojnie światowej grupy podchorąŜych odbywały praktykę na okrętach 

bojowych i dość krótko na „Darze Pomorza”, a od powrotu ORP „Iskra”, na tym Ŝaglowcu. 

Systematyczny wzrost liczby podchorąŜych wymusił podjęcie starań do poszukiwania innej 

jednostki do szkolenia morskiego. Od 1951 r. takie zadania wykonywał OS „Zetempowiec”, 

któremu 23 marca 1957 r. zmieniono nazwę na ORP „Gryf”.  

Po wieloletnich zmianach programów szkolenia OSMW, a później WSMW i w związku z 

postępującym stopniem starzenia się istniejących jednostek, dowództwo Marynarki Wojennej 

oraz komenda uczelni rozpoczęły przygotowania do budowy nowych okrętów szkolnych.  

W latach 1974-1976 banderę wojenną podniesiono na pięciu okrętach, które zostały 

podporządkowane komendantowi WSMW, tworząc grupę okrętów szkolnych. Składała się ona z 

trzech kutrów szkolnych – „Elew”, „Kadet” i „PodchorąŜy” oraz z dwóch duŜych okrętów 

szkolnych – „Wodnik” i „Gryf”. Do tego zespołu w 1982 r. dołączyła nowa „Iskra”.  
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Od stycznia 1995 r., w związku z restrukturyzacją szkolnictwa wojskowego, okręty 

szkolne usytuowano w nowej strukturze MW. 15.01.1995 r. utworzono Dywizjon Okrętów 

Szkolno-Badawczych i podporządkowano go dowódcy 3 Flotylli Okrętów. Aktualnie dOSz-B 

składa się z grupy okrętów szkolnych ( „Wodnik”, „Iskra”), grupy okrętów badawczych („Gryf”, 

„Elew”). Dywizjonem, od chwili jego utworzenia dowodził kmdr Zdzisław śmuda, który 

20.05.2002 r., odchodząc na emeryturę, obowiązki dowódcy jednostki przekazał kmdr. por. 

Andrzejowi Koleńskiemu – dowódcy ORP „Gryf”. 

Zasadniczą działalnością jednostki było: 

• zabezpieczenie szkolenia podchorąŜych, kadetów i słuchaczy AMW w zakresie 
praktycznego szkolenia specjalno-technicznego MW i dowodzenia pojedynczym 
okrętem; 

• organizowanie oraz prowadzenie badań w zakresie automatyzacji dowodzenia i  
kierowania uzbrojeniem w Marynarce Wojennej. 

Okręty wchodzące w skład dOSz-B były zbudowane specjalnie do celów realizacji praktyk 

morskich kandydatów na oficerów MW – podchorąŜych AMW. Odbyły kilkadziesiąt rejsów 

nawigacyjno-szkoleniowych i bojowych, odwiedzając róŜne porty na całej kuli ziemskiej. Na 

pokładach tych okrętów wielokrotnie gościli dostojnicy państwowi i osobistości świata polityki. 

Okręty zrealizowały teŜ wiele podróŜy propagujących MW i Siły Zbrojne RP.  

Na szczególną uwagę zasługuje ORP „Iskra” dowodzony przez kmdr. ppor. Roberta śywca, na 

pokładzie którego szkołę Ŝycia przechodzą nie tylko podchorąŜowie AMW, ale równieŜ młodzieŜ 

z całej Polski, w ramach współpracy z Ligą Morską i Rzeczną.  

Pobyt młodych ludzi na „Iskrze” sprzyja kształtowaniu niezbędnych umiejętności 

ogólnomorskich, a surowe warunki bytowe (ciągły brak czasu na odpoczynek, wszystkie 

czynności wykonywane na komendę o kaŜdej porze dnia i nocy, przemęczenie itd.) są 

dodatkowym czynnikiem hartującym osobowość szkolącej się młodzieŜy. 

 Okręt od 1987 r. uczestniczy w corocznych międzynarodowych Ŝeglarskich imprezach 

regatowo-integracyjnych „The Cutty Sark Tall Ships′ Race”. Zdobył wiele cennych nagród i 

wyróŜnień, m.in.:  

• miano „Najlepszego okrętu w MW RP” zdobyte 5 razy; 

• „Cutty Sark Trophy” przyznane w 1989 r.; 

• „Medal Pokoju” wręczony przez Sekretarza generalnego ONZ w 1990 r.; 

• „Fair Play” przyznana przez komitet organizacyjny „The Cutty Sark Tall Ships′ Race” 

w 1999 r. 
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WaŜniejsze dłuŜsze rejsy: 

• 1990 – rejs atlantycki z podchorąŜymi oraz członkami Międzynarodowej Szkoły pod 

śaglami; 

• 1992 – z podchorąŜymi II rocznika AMW, udział w „Grand Regata Columbus 1992”; 

• 1995 r. – pierwszy rejs okrętu MW RP dookoła świata. Podczas tego historycznego 

rejsu, trwającego od kwietnia 1995 r. do lutego 1996 r., barkentyna „Iskra” odwiedziła 

12 krajów, przebywała w 19 portach, w tym leŜących na wyspie Mauritius, w 

Indonezji, na południowych krańcach Australii, w Nowej Zelandii, na Ziemi Ognistej – 

opływając 25 listopada Przylądek Horn. 

DuŜy okręt szkolny „Wodnik” (oraz do maja 2005 r. „Gryf”) przystosowany jest równieŜ do 

innych celów niŜ szkoleniowe. Na czas wojny, ze względu na duŜo wolnego miejsca, istnieje 

moŜliwość przeznaczenia go do celów sztabowych, transportowych czy teŜ sanitarno-

ewakuacyjnych. Takie zadanie wykonywał „Wodnik” – dowodzony wówczas przez kmdr. 

Zdzisława śmudę – kiedy to w 1990 r., po włączeniu okrętu do polskiego kontyngentu 

wojskowego, brał udział w wojnie w Zatoce Perskiej. Od tego czasu, oprócz zabezpieczania 

rejsów nawigacyjno-szkoleniowych, systematycznie bierze udział w realizacji zadań 

odbiegających od jego pierwotnego przeznaczenia, do których m.in. zaliczyć naleŜy udział w 

międzynarodowych ćwiczeniach „COOPERATIVE SAFEGUARD 2000” – REYKJAVIK, 

MEDEX. Obecnie okrętem dowodzi kmdr por. Kazimierz Pulkowski. 

Bliźniaczy ORP „Gryf”, na którym od 2003 r. do ostatniego spuszczenia bandery (30 maj 

2005 r.) obowiązki dowódcy pełnił kmdr por. Piotr Fołta, podczas swojej dotychczasowej słuŜby 

pod biało-czerwoną banderą przebył 256 645 Mm. Wsławił się, biorąc udział w imprezach 

związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. oraz uczestnicząc w obchodach 50. 

rocznicy bitwy o Narwik i 50. rocznicy wyzwolenia Holandii. Od 1998 r., ze względu na swój 

stan techniczny, oczekiwał bezskutecznie na remont.  

W podobnej sytuacji znajdował się ORP „Elew” (dowódca chor. szt. mar. Bogdan Lisowski) 

– kuter bardzo przydatny i efektywny w nauce manewrowania, praktyki dowódczej, 

wykonywania prac dewiacyjnych, kalibracji urządzeń nawigacyjnych i manewrowania 

antykolizyjnego. Tę opinię potwierdza wielu oficerów, zdobywających na nim wiedzę i 

umiejętności. Po ostatnim spuszczeniu bandery MW na tej jednostce, 30 maja 2005 r., Akademia 



 59

Marynarki Wojennej rozpoczęła starania o przejęcie jej i przekształcenie w cywilną jednostkę 

szkoleniową o podobnym charakterze jak dotychczas. 

 W bieŜącym roku, na bazie Dywizjonu Okrętów Szkolno-Badawczych powstanie nowy 

Dywizjon Okrętów Wsparcia (dOW), którego skład oraz zadania będą określone przez 

przełoŜonych.  

 

Dotychczasowe siły dOSz-B 

ORP „Wodnik" (251) 

Okrętem flagowym zespołu jednostek szkolnych naszej floty jest ORP „Wodnik".  

Zbudowany został w Stoczni Północnej, według planów opracowanych przez polskich 

specjalistów. Na ich podstawie zbudowano następny okręt serii ORP „Gryf" i niemal bliźniaczy 

„Wilhelm Pieck" wcielony do Ludowej Marynarki NRD. Wodowanie „Wodnika" nastąpiło 29 

listopada 1975 r., a pierwsze podniesienie bandery 27 maja 1976 r. w Porcie Wojennym w 

Gdyni-Oksywiu. Dowódcą został kmdr por. Tadeusz Moskwa. W swej klasie okręt jest bardzo 

nowoczesny, bogato wyposaŜony w sprzęt nawigacyjny (m.in. Ŝyrokompas z szeregiem 

repetytorów, 3 echosondy, logi: ciśnieniowy i elektroniczny, automatyczny nakreślacz drogi, 

elektroniczną mapę cyfrową, 2 automatyczne radionamierniki cyfrowe, 2 radary nawigacyjne 

zintegrowane z urządzeniem ARPA, odbiornik informacji meteorologicznych). Przeznaczony jest 

do praktycznego szkolenia podchorąŜych w zakresie nawigacji, locji, astronomii, meteorologii, 

artylerii morskiej. 

DuŜy zasięg i dobre "trzymanie się" na fali – to walory umoŜliwiające odbywanie 

dalekich rejsów. Jednym z nich było przejście „Wodnika" przez Atlantyk do Hawany w 1976 r., 

które w dziejach polskiego szkolnictwa wojennomorskiego stanowiło drugi taki „przeskok" po 

transatlantyckim rejsie Ŝaglowca „Iskra" w 1930 r. Kolejnym przykładem pokonania dalekiej 

trasy jest przemierzenie przez „Wodnika" trzynastu mórz i przylegających do Europy wód 

Oceanu Atlantyckiego w rejsie do Odessy, Pireusu i Splitu – odbytym latem roku 1987. Okręt 

powrócił wówczas do Gdyni po 56 dobach, przebywszy 13 186 Mm. Co roku, przewaŜnie w 

miesiącach lipiec – sierpień odbywa rejsy szkoleniowo-nawigacyjne dla przyszłej kadry 

dowódczej, jednocześnie ćwicząc załogę  w warunkach pełnomorskich. Okręt jest takŜe 

wykorzystywany do innych celów, np. 1 czerwca 1997 r., z okazji 1000-lecia Gdańska, na 

lądowisku dla śmigłowca został wystawiony musical „Przypływy i odpływy".  
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Dane techniczne:  

• wybudowany: Stocznia Północna im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku  

• wyporność: standardowa – 1489 t, pełna 1757 t  

• wymiary: dł. 72,2;  szer. 12,00; zanurzenie 4,00 m  

• napęd: 2 silniki wysokopręŜne, kaŜdy o mocy 1800 KM  

• prędkość: 16,8 węzłów  

• załoga: 54 osób załogi + 100 załogi szkolnej (kadra dydaktyczna i podchorąŜowie)  

• autonomiczność: 30 dób  

• zasięg: 7800 Mm.  

Uzbrojenie:  

• 1 podwójna armata AK-230 kalibru 30 mm 

• 2 podwójne armaty ZU-23-2M kalibru 23 mm  

• 2 armaty salutacyjne kalibru 75 mm.  

Od czasu wyprawy do Zatoki Perskiej sprzęt nawigacyjny na „Wodniku” jest systematycznie 

unowocześniany, m.in. zamontowano:  

• system satelitarny z monitorem do wskazywania pozycji i nakreślania przebytej drogi - 

NAVSTAR 2000S z ploterem;  

• radar antykolizyjny Kelvin Hughes; 

• urządzenie do odbierania map pogody, ostrzeŜeń meteorologicznych i nawigacyjnych - 

ALDEN MARINE FAX.  

W kolejnych latach, w czasie remontów eksploatacyjnych przeprowadzanych przez 

Stocznię Marynarki Wojennej, zdemontowano część wyposaŜenia odbiegającego od światowych 

standardów, a na ich miejsce zainstalowano wyposaŜenie spełniające najnowsze normy 

techniczne, np.: odbiornik GPS Mx 420 LEICA, Ŝyrokompas C. PLATH SR 2100 z 

repetytorami, urządzenie do odbierania map pogody oraz sytuacji meteorologicznych FURUNO, 

mapę elektroniczną TRANSAS NAVI SAILOR 2500, która zintegrowana jest z radarem 

nawigacyjnym BRIDGE MASTER, echosondą elektromagnetyczną SKIPPER, logiem EM200 

SPERRY MARINE oraz odbiornikami GPS, urządzenia do łączności satelitarnej INMARSAT 

„Mini M”, INMARSAT „C”. Zostały rozbudowane urządzenia radiowe i wzbogacone o nowe 

nadajniki, w tym jedne z najnowszych zestawów urządzeń radiowych firmy Rodhe Schwarz, a 

takŜe radiotelefon przeznaczony do łączności z samolotami i helikopterami w sytuacjach 
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alarmowych – JOTRON TRON AIR. W 2005 r., w wyniku przeprowadzonego remontu w SMW 

Gdynia, zamontowano nowe agregaty prądotwórcze firmy POWER ASSISTANCE o mocy 348 

kW kaŜdy. 

WaŜniejsze daty z historii „Wodnika”: 

• 29 listopada 1975 r. – wodowanie;  

• 27 maja 1976 r. – pierwsze podniesienie bandery w Porcie Wojennym w Gdyni-Oksy-

wiu. Dowódcą został kmdr por. Tadeusz Moskwa;  

• 1976 r. – przejście  przez Atlantyk do Hawany;  

• od 1 października do 10 listopada 1990 r. – przygotowania do rejsu bojowego do Zatoki 

Perskiej – przebudowa na okręt sanitarno-ewakuacyjny;  

• od 29 grudnia 1990 r. do 20 maja 1991 r. – udział w wojnie o Kuwejt, w tym 

wykonywanie zadań operacyjnych w Zatoce Perskiej;  

• 1991 r. – ponowna przebudowa „Wodnika" na okręt szkolny – pozostawiono lądowisko 

dla śmigłowca kosztem rufowej armaty 30 mm AK-230; 

• od 2 maja do 13 czerwca 1994 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Śródziemne 

(Gaeta, La Valetta, Portsmouth, Caen, Cherbourg), w tym udział w obchodach 50. 

Rocznicy Bitwy pod Monte Cassino;  

• od 14 do 27 lipca 1996 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Północne (Den 

Helder, Göteborg);  

• 1 czerwca 1997 r. – na okręcie wystawiono musical „Przypływy i odpływy" z okazji 

1000-lecia Gdańska;  

• od 14 do 29 lipca 1997 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Północne (Kiel, 

Trondheim);  

• od 17 do 29 sierpnia 1997 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Północne 

(Plymouth);  

• 24 czerwca 1998 r. „Wodnik" odpowiada na salut lotniskowca HMS „Invincible" 21 

wystrzałami armatnimi;  

• od 6 lipca do 22 sierpnia 1998 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Bałtyckie, 

Morze Północne, Atlantyk (Flensburg, Marsylia, Lizbona, Las Palmas). Wraz z ORP 

„Iskra" stanowił część polskiej ekspozycji podczas światowej wystawy EXPO'98 w 
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Lizbonie; 

• od 3 lipca do 28 sierpnia 1999 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Bałtyckie, 

Morze Północne, Atlantyk (Gdynia, Barcelona, Stambuł, Brest);  

• od 27 marca do 21 maja 2000 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Bałtyckie, 

Morze Północne, Atlantyk (Natal, Rio de Janeiro, Ponta Delgada); 

• od 18 stycznia do 23 marca 2001 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Bałtyckie, 

Morze Północne, Atlantyk, Morze Śródziemne, Ocean Indyjski (Neapol, Bombaj, La 

Valetta, Clyde Bank); 

• od 5 sierpnia do 20 września 2002 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Bałtyckie, 

Morze Północne, Atlantyk, Morze Śródziemne (Tulon, Pireas, Split, Rota, Bergen); 

• od 23 czerwca do 8 sierpnia 2003 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Bałtyckie, 

Morze Północne, Atlantyk, Morze Śródziemne (Gibraltar, La Valetta); 

• od 19 czerwca do 14 sierpnia 2004 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze 

Bałtyckie, Morze Północne, Atlantyk, Morze Śródziemne (Cherbourg, Thessaloniki); 

• od 4 lipca do 12 sierpnia 2005 r. – rejs szkoleniowo-nawigacyjny na Morze Bałtyckie, 

Morze Północne, Atlantyk, Morze Śródziemne (Livorno, La Valetta, Rota). 

 

ORP „Iskra” (253) 

Obecny okręt (barkentyna) przejął tradycje dawnej „Iskry”– szkunera, który pływał pod 

biało-czerwoną banderą 50 lat (1927-1977). Zwodowany został 6 marca 1982 r. w Stoczni 

Gdańskiej jako pierwszy z trzech bliźniaczych jednostek (pozostałe to: „Pogoria" i bułgarska 

„Kaliakra"). Stępkę pod okręt połoŜono 11 listopada 1981 r. Do słuŜby okręt wcielono 11 

sierpnia 1982 r., z przeznaczeniem do odbywania praktyk Ŝeglarskich słuchaczy Akademii 

Marynarki Wojennej.  

ORP „Iskra” jest barkentyną o trzech masztach. Fokmaszt ma oŜaglowanie rejowe, 

grotmaszt  gaflowe, a bezanmaszt  bermudzkie.  

 Od 1987 r. okręt uczestniczy w dorocznych międzynarodowych Ŝeglarskich imprezach 

regatowo-integracyjnych „The Cutty Sark Tall Ships′ Race”. Zdobył wiele cennych nagród i 

wyróŜnień. Najcenniejsze z nich to:  

• miano „Najlepszego okrętu w MW RP” zdobyte 5 razy; 

• „Cutty Sark Trophy” przyznane w 1989 r.; 
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• „Medal Pokoju” wręczony przez sekretarza generalnego ONZ w 1990 r.; 

• „Fair Play” przyznana przez komitet organizacyjny „The Cutty Sark Tall Ships′ Race” 

w 1999 r. 

WaŜniejsze dłuŜsze rejsy: 

• 1987 r. – pierwszy start w bałtyckich regatach Cutty Sark, drugie miejsce w 

końcowej klasyfikacji. Okręt wygrał wówczas etap na trasie Kiel –Nordcoping;  

• 1989 r. – główna nagroda regat Cutty Sark Trophy; 

• 1990 r. – rejs atlantycki z podchorąŜymi oraz członkami Międzynarodowej Szkoły 

pod śaglami do USA, okręt zawija do Nowego Jorku i Baltimore; 

• 1990-1992 r. – z podchorąŜymi II rocznika AMW udział w „Grand Regata Columbus 

1992” z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki; 

• od 18 kwietnia 1995 r. do 10 lutego 1996 r. – pierwszy rejs dookoła świata pod 

dowództwem kmdr. por. Czesława Dyrcza. Przebył ponad 39 000 Mm odwiedzając 

29 portów w 12 krajach na pięciu kontynentach. śeglował przez Morze Bałtyckie, 

Morze Północne, Atlantyk, Ocean Indyjski, Morze Jawajskie, Ocean Indyjski, 

Pacyfik, Atlantyk, Morze Północne, Kanał Kiloński, Morze Bałtyckie (Santa Cruz de 

Tenerife, Porto Grande, Rio de Janeiro, Kapsztad, Port Louis, Djakarta, Ujung 

Pandang, Darwin, Freemantle, Melbourne, Hobart, Sydney, Wellington, Ushuaia, 

Buenos Aires, Recife, Ponta Delgada, Portsmouth);  

• od 26 czerwca do 13 sierpnia 1996 r. – rejs nawigacyjno-szkoleniowy po Morzu 

Bałtyckim (Szczecin, Świnoujście, Rostock, St. Petersburg, Kotka, Turku, 

Kopenhaga). Udział w Operacji śagiel. Przepłynął 2500 Mm, w morzu przebywał 

640 godzin;  

• od 26 czerwca do 26 sierpnia 1997 r. – rejs nawigacyjno-szkoleniowy pod 

dowództwem kpt. mar. Roberta Sitka na Morze Bałtyckie, Morze Północne, Morze 

Norweskie (Szczecin, Den Helder, Aberdeen, Trondheim, Bergen, Stavanger, 

Göteborg, Gdańsk) z udziałem w Operacji śagiel’ 97; 

• od 28 czerwca do 5 września 1998 r. – udział w regatach Cutty Sark' 98. Okręt 

odwiedził porty europejskie: Delfzijl (Holandia), Falmouth (W. Brytania), Lizbona 

(Portugalia), Vigo (Hiszpania), Dublin (Irlandia), Portsmouth (W. Brytania). Podczas 

pobytu w Lizbonie, wraz z okrętem szkolnym ORP „Wodnik" dowodzonym przez 
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kmdr. ppor. Kazimierza Pulkowskiego, był elementem polskiej ekspozycji podczas 

EXPO' 98;  

• od 26 czerwca do 28 sierpnia 1999 r. – udział w regatach „L'Armada du Siecle" oraz 

„Cutty Sark' 99". śaglowiec otrzymał nagrodę „Fair Play" regat;  

• od 28 czerwca do 5 września 2000 r. bierze udział w regatach „Cutty Sark Tall Ship 

Race";  

• 2001 r. – udział w „Cutty Sark Tall Ships Race 2001" z postojem w Brunsbittel, 

Antwerpia, Alesund, Bergen, Orsta, Olden, Esbjerg  oraz udział w „International 

Festiwal of the Sea” w Portsmouth; 

• 2002 r. – długotrwały rejs nawigacyjno-szkoleniowy (dowodzony od tego roku przez 

kpt. mar. Roberta śywca) połączony z udziałem w regatach „Cutty Sars Tall Ships 

Races 2002” oraz w zlocie Ŝaglowców „Sail Brugge 2002”; 

• 2003 r. – rejs nawigacyjno-szkoleniowy z podchorąŜymi AMW w ramach „Cutty Sark 

Tall Ships  Race 2003”. Okręt wszedł do portów: Turku, Ventspils, Ryga i 

Travemunde; 

• 2004 r. – udział w największych w tym roku, światowych regatach Tall Ships 

Challenge. Okręt podczas czteromiesięcznego rejsu pokonał ponad 11 tys. Mm, 

odwiedził porty na wyspach Kanaryjskich, Bermudach, w USA, Kanadzie i Irlandii 

(Las Palmas, Hamilton, Philadelphia, Greenport, Newport, New London, Halifax, Port 

Hawkesbury, Sydney, Summerside, Dublin. W trakcie rejsu praktykę, w dwóch 

turach, odbyło 64 podchorąŜych I rocznika wydziałów Nawigacji i Uzbrojenia 

Okrętowego oraz Mechaniczno-Elektrycznego AMW. NajdłuŜszy odcinek regat, 

liczący 550 Mm okręt pokonał jako pierwszy. Zarówno załoga jak i podchorąŜowie 

godnie reprezentowali biało-czerwoną banderę i dobrze znieśli występujące 

utrudnienia i nieprzychylności pogodowe.   

• 2005 r. – rejs kurtuazyjny po Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym połączony z 

udziałem w „International Fleet Review Trafalgar 2005” oraz „Festival of the Sea”. 

Charakterystyka techniczna okrętu: 

• wyporność – 381 ton 

• długość całkowita z bukszprytem – 49 m 

• maksymalna szerokość – 8 m 
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• średnie zanurzenie nie przekracza 4,0 m  

• powierzchnia oŜaglowania podstawowego – 958 m².  

• okręt moŜe podnieść maksymalną powierzchnię Ŝagli 1050 m²  

• wysokość fokmasztu, licząc od pokładu – 30,6 m 

• wysokość grotmasztu – 30,4 m i bezanmasztu – 29,9 m  

• idąc pod Ŝaglami rozwija prędkość do 16.5 węzłów 

• silnik o mocy 310 kM zapewnia prędkość 10 węzłów 

• autonomiczność okrętu z załogą liczącą 65 osoby wynosi 30 dni 

• akwen pływania okrętu jest nieograniczony. 
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Kmdr por. Mirosław JURKOWLANIEC 
 

GRUPA OKRĘTÓW ROZPOZNAWCZYCH 

 

Selekcja i umiejętne wykorzystanie informacji było i jest podstawą wszystkich sukcesów 

politycznych i wojskowych. W nowoczesnej wojnie dobre rozpoznanie gwarantuje lepsze 

rozlokowanie własnych sił, poznanie mocnych i słabych stron przeciwnika oraz skuteczne 

przeciwdziałanie i „neutralizację” jego poczynań.  

Dzięki wielu wynalazkom Marconiego i Popowa na początku XX wieku, głównym 

nośnikiem informacji stała się otaczająca przestrzeń. Współcześnie, wykorzystanie fal radiowych 

jest powszechne. Za ich pośrednictwem działają systemy łączności, obserwacji, kierowania 

uzbrojeniem i dowodzenia oraz określania pozycji. Aby stać się „posiadaczem” zawartych w 

otaczającym nas powietrzu informacji i wiadomości, naleŜy dysponować wyspecjalizowanymi 

środkami przeznaczonymi do przechwytywania i analizy sygnałów elektronicznych. Rozpoznanie 

radioelektroniczne prowadzone jest przez wszystkie państwa morskie i obecnie jest jedną z 

głównych metod rozpoznania. W siłach morskich zadania takie realizowane są przede wszystkim 

przez okręty rozpoznania radioelektronicznego. Prowadzą one rozpoznanie w pasmach 

radiowych i radiolokacyjnych. Przez wiele lat o polskich okrętach rozpoznawczych, mimo iŜ 

były wykazywane w zagranicznych rocznikach flot, nie pisało się nic, a w celach maskowania 

jednostce nadano nazwę: Grupa Okrętów Hydrograficznych.  

Grupa Okrętów Hydrograficznych została utworzona zgodnie z zarządzeniem szefa 

Sztabu Generalnego WP z 11 września 1973 r. oraz na podstawie rozkazu organizacyjnego 

dowódcy Marynarki Wojennej z 14 stycznia 1974 r. Pierwszym dowódcą jednostki został kmdr 

por. Ryszard Kostrzewski (1974-1983).  

 

Tabela 1 

W kolejnych latach jednostką dowodzili 

1983-1996 kmdr dypl. Edmund    Rudy 

1996-1997 kmdr por. Adam    Mazurek 

1997-2002 kmdr ppor. Stanisław    Zarychta 

2002- kmdr ppor. Mirosław    Jurkowlaniec 
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Prekursorem był ORP „Bałtyk” – zasłuŜony okręt hydrograficzny, który w 1971 r. został 

przystosowany do pełnienia nowej funkcji, jako okręt rozpoznawczy. 

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych nasza Marynarka Wojenna znacząco 

zwiększyła swój potencjał w zakresie zdobywania danych przekazywanych za pomocą fal 

radiowych. Powstał projekt okrętu rozpoznania radioelektronicznego oznaczony numerem 863, 

jako kontynuacja „linii projektowania” proj. 861 i proj. 570. Budowę nowych okrętów 

powierzono Stoczni Północnej. Skład jednostki w latach siedemdziesiątych wzmocniły dwa nowe 

okręty rozpoznania radioelektronicznego. W 1975 r. do słuŜby wszedł ORP „Nawigator”. W roku 

1976 uzupełnił ją ORP „Hydrograf”. W latach osiemdziesiątych okręty zostały poddane 

modernizacji. W 1990 r., w skład Grupy Okrętów Hydrograficznych włączono organizacyjnie 

Grupy Specjalne Płetwonurków. W 1992 r. zmieniono nazwę jednostki na Grupa Okrętów 

Rozpoznawczych. 

Przez 31 lat istnienia jednostki OORP „ Bałtyk”, „Nawigator”, „Hydrograf” oraz Sekcje 

Działań Specjalnych były wysoko oceniane i zdobywały miana najlepszych w Marynarce 

Wojennej. 

NajwaŜniejsze osiągnięcia Grupy Okrętów Rozpoznawczych: 

• 1998 – najlepsza jednostka rozpoznawcza w WP; 

• 2001 – znak honorowy SZRP. 

Tytuł i miano najlepszy okręt w MW RP w klasie okrętów specjalnych: 

• 1976 – ORP „Bałtyk”; 

• 1980,1983, 1998 – ORP „Hydrograf”; 

• 1977, 1979, 1990 , 1999, 2000, 2001, 2002 – ORP „Nawigator”. 

Ze względu na specyfikę zadań, załogi okrętów rozpoznawczych spędzają wiele dni w 

roku na morzu. Charakter działań, do jakich słuŜą sprawia, iŜ obok stałego doskonalenia 

umiejętności specjalistycznych, niezmiernie waŜnym jest takŜe prowadzenie systematycznego i z 

właściwą sobie dynamiką szkolenia morskiego. 

W trakcie trzydziestu jeden lat istnienia jednostki, jej stan osobowy uczestniczył w około 

trzystu dozorach i rejsach bojowo-rozpoznawczych, międzynarodowych operacjach (m.in. 

Enduring Freedom, Iraqui Freedom), wielu ćwiczeniach międzynarodowych (takich jak: 
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Zjednoczona Eskadra Okrętów, BALTOPS’ 98, BALTOPS’ 99, Strong-Resolve) oraz 

ćwiczeniach narodowych, wykazując się zawsze duŜym profesjonalizmem i zaangaŜowaniem. 

Na morzu okręty rozpoznawcze niejednokrotnie udzielały pomocy w akcjach ratowniczych. Ich 

załogi i stan osobowy  SDS  współdziałały i szkoliły się  z innymi jednostkami WP. 

W ćwiczeniach okrętów rozpoznawczych udział wzięło kilkuset oficerów ze Sztabu 

Generalnego WP, Dowództwa Wojsk Lotniczych i OPL, wojsk powietrzno-desantowych, 

jednostek obrony wybrzeŜa, pilotów wielu pułków lotniczych, oficerów pułków i ośrodków 

rozpoznania radioelektronicznego, akademii i uczelni wojskowych oraz Marynarki Wojennej. 

Pokłady okrętów i obiekty szkoleniowe SDS odwiedziły liczne delegacje państwowe i 

zagraniczne, m.in. z: USA, Holandii, ZSRR, Niemiec, Chorwacji. Na okrętach testowano wiele 

prototypowych urządzeń, które powstawały w wojskowych instytutach badawczych oraz 

zakładach naszego przemysłu zbrojeniowego. 

Od czasu powstania jednostki, okręty ze składu gOR przebyły łącznie ponad 755 tysięcy 

Mm, a na ich pokładach i w szeregach SDS wyszkoliły się setki marynarzy.  

Nieodłącznym elementem słuŜby jest kultywowanie bogatej tradycji morskiej, do której 

naleŜy równieŜ ceremonia chrztu morskiego. Po raz pierwszy odbyła się ona 6 lipca 1978 r. 

Uroczyście obchodzone są w jednostce rocznice, które w duŜej liczbie zawsze gromadzą tych, 

którzy przeszli przez jej szeregi. Większość z marynarzy chwile spędzone w jednostce wspomina 

mile i z nutą nostalgii. Zdarzały się teŜ przypadki ochotniczej słuŜby kolejnych braci lub innych 

członków jednej rodziny. 

Bardzo waŜną rolę dla kaŜdego spełnia rodzina. Organizowane często spotkania dla 

rodzin pozwalały i pozwalają zrozumieć oraz zrekompensować wyrzeczenia związane z trudną, 

pełną niebezpieczeństw słuŜbą na morzu: synów, męŜów, ojców i braci. Załogi na przemian 

organizują imprezy z okazji Dnia Dziecka połączone z chrztem morskim i innymi atrakcjami.  

 

ORP „Bałtyk” (SPWZ)  

 

Pierwszym okrętem rozpoznawczym w PMW był wcześniejszy okręt hydrograficzny projektu 

B-63 z drugiego pokolenia, „Bałtyk” (spadkobierca nazwy naszego przedwojennego krąŜownika 

– hulka). Zbudowany został w Stoczni Gdańskiej. Początkowo postanowiono w pełni 

przystosować go do prac pomiarowo-badawczych i hydrograficznych. Po ukończeniu prac 
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stoczniowych, 7 listopada 1954 r. uroczyście podniesiono na nim biało-czerwoną banderę. 

Dokonał tego pierwszy dowódca,  kpt. mar. Andrzej Ciećwierz. W grudniu tegoŜ roku ORP 

„Bałtyk” wyszedł w swój pierwszy rejs z zadaniem wykonania panoramicznych zdjęć polskiego 

wybrzeŜa, wykorzystanych następnie do opracowania locji. Odbył jeszcze wiele rejsów 

naukowo-badawczych i kurtuazyjnych (Spitsbergen, Reykiawik, Rostock, Tallin i Sasnitz) oraz 

wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczych. Jako okręt hydrograficzny był eksploatowany 

do 1971 r., a jego zadania przejął nowo wcielony do słuŜby okręt hydrograficzny „Kopernik”.  

Decyzją wyŜszych przełoŜonych ORP „Bałtyk” przebudowano na okręt rozpoznawczy. 

Nadano mu numer burtowy 264 i wcielono w struktury 3 FO. Jako okręt rozpoznawczy był 

eksploatowany do 1982 r. Wypełniał zadania bojowe i szkoleniowe. Do ostatniego z nich 

przystąpił 30 października 1982 r., wyruszając w 33-dniowy rejs, uwieńczony oceną celującą. 

Intensywnie eksploatowany w Marynarce Wojennej nie mógł być jednostką perspektywiczną. 

Zdobyte na nim doświadczenia wykorzystano przy projektowaniu nowego typu okrętu. Po 28 

latach pracowitej słuŜby, w toku której przebył ponad 100 tysięcy mil morskich, został wycofany 

z linii i 6 grudnia 1982 r. po raz ostatni banderę MW spuścił na nim kmdr ppor. Stanisław 

Piechowski.  

 

Tabela 2 

Dowódcy w czasie słuŜby w gOH 

1971-1973 kmdr ppor. Andrzej Ciećwierz 

1973-1977 kpt. mar. Michał Cieluch 

1977-1980 kpt. mar. Włodzimierz Machowicz 

1980-1982 kpt. mar. Stanisław Piechowski 

 

   

ORP „Nawigator” (SPWY)  

Okręt został zwodowany 14 marca 1974 r. w Stoczni Północnej w Gdańsku. Aktu chrztu 

dokonała pani Maria Kiszczak. 17 lutego 1975 r. podniesiono na nim banderę Marynarki 

Wojennej. Do chwili obecnej okręt przebył ponad 340 tys. Mm.  Aby lepiej pojąć tę odległość, 

moŜna sobie wyobrazić, Ŝe załoga kończyłaby właśnie szesnaste okrąŜenie wokół ziemskiego 

globu,  lub byłaby w drodze powrotnej z KsięŜyca.  
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Mottem okrętu jest: AUDENTES FORTUNA IUVAT – Śmiałym los sprzyja. W godle 

jednostki jest sylwetka sowy ze złoŜonymi skrzydłami koloru ciemnoszarego na tle kotwicy 

admiralicji koloru złotego, opleciona stalową cumą. W heraldyce sowa jest symbolem greckiej 

bogini mądrości – Ateny (łac. Athene noctua), która przenika ciemności niewiedzy. Cechy tego 

drapieŜnego ptaka odzwierciedlają charakter słuŜby i wykonywane zadania przez załogę okrętu 

rozpoznawczego. Autorem i pomysłodawcą odznaki był ówczesny dowódca okrętu kpt. mar. 

Lesław Paprocki (późniejszy dowódca ORP „Błyskawica” – Okrętu Muzeum). Pierwsze odznaki 

zostały nadane w 12 rocznicę podniesienia bandery MW na ORP „Nawigator” w dniu 17.02.1988 r 

Tabela 3  

Dowódcy 

1974-1975 kmdr por. Ryszard Kostrzewski 

1975-1978 kmdr por.  Bronisław Podlaszewski 

1978-1983 kmdr ppor. Michał Cieluch 

1983-1983 kmdr ppor.  Stanisław Piechowski 

1983-1987 kpt. mar. Lesław Paprocki 

1987-1989 kmdr ppor.  Janusz Czerniej 

1989-1996  kpt. mar. Jerzy Serafiński  † 

1996-1999 kmdr ppor. Mirosław Ryba 

1999-2000 kmdr ppor. Andrzej Basista 

2000-2002 kmdr ppor. Mirosław Jurkowlaniec 

2002- kpt. mar. Tomasz Kępka 

 

ORP „Hydrograf” (SPWP) 

Okręt został zwodowany 20 września 1975 r. w Stoczni Północnej w Gdańsku. Aktu 

chrztu dokonała pani Eleonora Litwin. 8 maja 1976 r. podniesiono banderę Marynarki Wojennej 

RP. Do chwili obecnej okręt przebył ponad 315 tys. Mm, co moŜna porównać, Ŝe załoga na 

pokładzie „Hydrografa” 14,5 razy okrąŜyła kulę ziemską po równiku. Zakładając, iŜ średnia 

odległość KsięŜyca od Ziemi wynosi 385 000 kilometrów, to „Hydrograf”, tak jak „Nawigator” 

znajdowałby się aktualnie w połowie drogi powrotnej na Ziemię.  
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Motto okrętu to: ARRECTIS AURIBUS – Z nastawionymi czujnie uszami, z całą uwagą. 

Myśl ta została zaczerpnięta z dzieła Plutarcha i przyjęta przez załogę jako dewiza działań okrętu 

rozpoznawczego na morzu. 

Znakiem okrętu jest nietoperz. Pomysłodawcą był w 1986 r. dowódca okrętu, kmdr ppor. 

Maciej Janiak. Projektodawcą znaku był ppor. Maksymilian Dura, ówczesny dowódca Grupy 

Zabezpieczenia Technicznego. Nietoperz charakteryzuje specyfikę słuŜby okrętu 

rozpoznawczego. W heraldyce symbolizuje zimną krew w obliczu niebezpieczeństwa oraz 

przebiegłość. Posługuje się echolokacją, dostrzegany jest zazwyczaj w półmroku, o zmierzchu 

lub brzasku. Nocą nie widzi, lecz słyszy. Sylwetka nietoperza umieszczona jest na tradycyjnym 

symbolu Marynarki Wojennej – złotej kotwicy. Odznaka okrętowa ORP „Hydrograf” była jedną 

z pierwszych odznak w polskiej MW.  

Tabela 4 

Dowódcy 

1975-1976 kmdr por. Ryszard Kostrzewski 

1976-1977 kmdr ppor. Marian Kazubek 

1977-1982 kmdr ppor. Edmund Rudy 

1982-1990 kpt. mar. Maciej Janiak 

1990-1996 kpt. mar. Stanisław Zarychta 

1996-2003 kpt. mar. Tomasz Szubrycht 

2003- kmdr ppor. Dariusz Czajkowski 

 

Sekcje Działań Specjalnych (SDS) 

 

 W 1974 r. powołano zespół badawczy ds. płetwonurków. Inicjatorem i koordynatorem 

prac był kmdr Zygmunt Zawadzki. 13 listopada 1975 r., na podstawie rozkazu szefa Sztabu WP, 

został utworzony Wydział Płetwonurków podporządkowany dowódcy 3 FO. Na pierwszego 

szefa został wyznaczony kmdr Józef Rembisz. 

We wrześniu 1987 r. zmieniono nazwę na Wydział Działań Specjalnych (WDS). 12 

listopada 1990 r. WDS 3 FO został rozformowany, a powstałe na jego bazie Grupy Specjalne 

Płetwonurków weszły w skład Grupy Okrętów Rozpoznawczych i funkcjonują w jej składzie do 

dnia dzisiejszego.  
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Obecnie SDS, pod względem swojego wyszkolenia specjalistycznego, stanowią elitę 

wśród oddziałów specjalnych na świecie, dając niejednokrotnie temu dowody. Komandosi 

morscy  SDS brali udział w szeregu akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, testowaniu 

wprowadzanego na uzbrojenie sprzętu nurkowego i uzbrojenia. Od 1994 r. brali udział we 

wspólnych ćwiczeniach z morskimi jednostkami specjalnymi państw NATO. Od października 

2000 r do września 2003 r. z ich składu wydzielono część kontyngentu wchodzącego w skład 

Pokojowych Morskich Sił Międzynarodowych działających w rejonie Zatoki Perskiej. 

Symbolem SDS jest para koników morskich (para płetwonurków) wplecionych w 

symboliczną kotwicę na tle rozpostartego spadochronu i płetw. Pomysłodawcą i projektantem był 

kmdr por. Andrzej Szymański. Symbolika ta w pełni oddaje trudny i cięŜki charakter słuŜby w 

sekcji płetwonurków bojowych. 

Tabela 5 

Kolejni dowódcy 

1975 – 1982 kmdr dypl. Józef Rembisz 

1982 - 1989 kmdr dypl. Zbigniew Kluzowski 

1989 – 1998 kmdr por. Andrzej Szamański 

1999 – 2002 kmdr ppor. Jan Pawłowski 

2002 – 2004 kmdr ppor. Tomasz śuk 

2004 kpt.mar. Krzysztof Niedźwiecki 

 
• Stopnie wojskowe wymienionych w artykule dowódców odnoszą się do momentu wyznaczenia 
na stanowisko słuŜbowe. 
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Por. Piotr PACEK 

BAZA TECHNICZNA MARYNARKI WOJENNEJ          
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Historia BTMW sięga roku 1963, kiedy to dowódca Marynarki Wojennej rozkazem 

organizacyjnym nr 003/org. z dnia 7 marca podporządkował dowódcy 3 Brygady Kutrów 

Torpedowych nowo utworzony 3 Dywizjon Kutrów Torpedowych oraz 3 Składnicę Broni 

Podwodnej, a 30 marca rozkazem personalnym nr 017 na pierwszego kierownika składnicy 

wyznaczył  por. mar. Janusza Kasperka.  

JuŜ 4 kwietnia 1963 r. oficerowie wyznaczeni do pełnienia słuŜby w 3 Składnicy Broni 

Podwodnej udali się do miejscowości Hel i rozpoczęli tam przygotowanie do szkolenia podległej 

kadry i marynarzy oraz do przyjęcia sprzętu. Dzień ten został uznany jako data powstania naszej 

jednostki. Po okresie intensywnego szkolenia komisja powołana przez dowódcę Marynarki 

Wojennej dopuściła składnicę do samodzielnego wykonywania zadań bojowych. 

Pierwsza, samodzielnie przygotowana rakieta, wystrzelona została 11 maja 1964 r. z 

wyrzutni ORP „Hel” i trafiła bezpośrednio w cel. W kolejnych latach jednostka rozbudowywała 

się i umacniała, otrzymała nowy sprzęt i kolejne rakiety.  

Publiczna prezentacja tego wyposaŜenia moŜliwa była dopiero w 1965 r. w Gdańsku, 

podczas uroczystej defilady z okazji 20. rocznicy powstania Marynarki Wojennej. Kolejny raz 

144 Ŝołnierzy składu i 16 pojazdów ze sprzętem rakietowym 22 lipca 1966 r. zaprezentowało się 

w Warszawie z okazji defilady „1000-lecia utworzenia państwa polskiego”. Po defiladzie 

Ŝołnierze ze sprzętem nie wrócili juŜ do Helu, lecz do nowo wybudowanych obiektów w Gdyni 

Demptowie. 31 października tego samego roku, dowódca Marynarki Wojennej rozkazem nr 09 

podporządkował 3 Składnicę Broni Podwodnej szefowi SłuŜb Technicznych i Zaopatrzenia 

Dowództwa Marynarki Wojennej.  

Kolejne lata to okres dalszego rozwoju i restrukturyzacji. Utworzono sekcję ogólną, 

kwatermistrzostwo i warsztat remontu samochodów, a 2 lipca 1967 r. w Helu powstała 6 Bateria 

Techniczna, przeznaczona do realizacji powierzonych jej zadań w tamtejszym porcie.  

W listopadzie 1969 r. w związku z planami włączenia do sił MW niszczyciela 

rakietowego dysponującego rakietami woda-powietrze, do Baku (ZSRR) została skierowana 
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grupa specjalistów w celu przeszkolenia w obsłudze i przygotowaniu do strzelań nowych rakiet. 

śołnierze powrócili do Polski w kwietniu 1970 r., a juŜ w 3 miesiące później nowe rakiety RZ-61 

wraz z osprzętem dotarły do jednostki.  

Zmiany w koncepcji działania sił Marynarki Wojennej spowodowały konieczność 

kolejnej reorganizacji. Zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP nr 010/org. oraz rozkazem 

dowódcy Marynarki Wojennej, 1 sierpnia 1971 r. 3 Składnica Broni Podwodnej została 

przeformowana w Bazę Techniczną Marynarki Wojennej, a na jej dowódcę wyznaczono 

komandora Jana Tejchmana. Baza przygotowuje się do osiągnięcia zdolności do realizacji 

zasadniczych zadań z msd i polowych pozycji technicznych oraz w kaŜdych warunkach i w 

dowolnie określonych portach polskiego wybrzeŜa. Realizując tą koncepcję, pod koniec 1972 r., 

6 Bateria Techniczna została przebazowana z Helu do Gdyni Demptowa.  

Rok 1973 przyniósł zmianę na stanowisku dowódcy bazy. Kmdr Jan Tejchman po 

długotrwałej chorobie przeniesiony został w stan spoczynku, a jego obowiązki objął kmdr Jan 

Watoła. Pod nowym dowództwem jednostka nadal przeobraŜa się i rozrasta. Wydzielony 

pododdział 33 Pułku InŜynieryjno-Budowlanego wybudował nowy blok koszarowy oraz kuchnię 

i stołówkę Ŝołnierską, a sposobem gospodarczym wzniesiono budynek wielofunkcyjny z kantyną 

Ŝołnierską, ambulatorium, salą tradycji i salą odpraw. Zmiany objęły takŜe posiadany sprzęt 

rakietowy. Na przełomie lat 1983/1984 jednostka przyjęła pierwszy transport nowych 

technologicznie rakiet P-21, których obsługę powierzono 6 Baterii Technicznej. W ramach 

dalszej reorganizacji, ze składu BTMW wyłączono grupy torpedowe, które w grudniu 1983 r. 

zostały przekazane do 1 Składnicy Marynarki Wojennej. Ponadto w roku 1988 rozformowany 

został 9 Dywizjon Artylerii NabrzeŜnej w Ustce, a na jego bazie powstała nowa 9 Bateria 

Techniczna. 

25 lutego 1989 r. kmdr Jan Watoła, po zakończeniu 40-letniej słuŜby wojskowej, 

przeniesiony został w stan spoczynku, a obowiązki dowódcy przejął kmdr Jerzy Wandzel. JuŜ w 

dwa lata później, 1 marca 1991 r. kmdr Jerzy Wandzel został przeniesiony na wyŜsze stanowisko 

słuŜbowe w strukturze STiZ MW, a obowiązki dowódcy BTMW objął dotychczasowy szef 

sztabu, kpt. mar. Jan Leszczyński, który dowodzi jednostką do dnia dzisiejszego. 

1 czerwca 1992 r., zgodnie z rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej nr Pf-44 z dnia 11 

maja Baza Techniczna Marynarki Wojennej została podporządkowana dowódcy 3 Flotylli 

Okrętów. 
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W wyniku kolejnych zmian, w 1997 r. 9 Baterię Techniczną przebazowano z Ustki do 

Ustronia Morskiego. Dwa lata później bateria zdała egzamin i została dopuszczona do 

samodzielnego przygotowania uzbrojenia rakietowego. Rok 2001 przynosi zmianę 

dotychczasowego etatu. Powstały nowe piony organizacyjne i kompania zabezpieczenia. Po 

wycofaniu z uzbrojenia systemu RZ-61, w lipcu 2003 r., 5. baterię techniczną przebazowano do 

miejscowości Dąbrówka. Po przejściu cyklu przygotowań i pomyślnym zdaniu egzaminu bateria 

osiągnęła gotowość do samodzielnego transportu i załadunku rakiet na fregaty typu Oliver 

Hazard Perry.  

Dzień dzisiejszy Bazy Technicznej MW to ciągły proces szkolenia i przygotowania 

stanów osobowych do realizacji powierzonych zadań, do których niezmiennie naleŜy: 

• przygotowanie, transport i załadunek rakiet na okręty 3 FO we wskazanych rejonach 

bazowania; 

•  utrzymywanie rakiet w stałej sprawności technicznej i nakazanych gotowościach na 

okrętach dyŜurnych oraz posiadanych obiektach magazynowych; 

• wykonywanie remontów i przeglądów technologicznych rakiet w oparciu o posiadany 

warsztat remontowy. 

Siły i środki bazy rozmieszczone są w trzech msd. W Gdyni znajduje się: dowództwo, 

sztab, logistyka, piony: szkolenia, głównego księgowego, ochrony informacji niejawnych, 

kompania zabezpieczenia, kompania ochrony, warsztaty remontowe oraz dwie baterie techniczne 

- 4, której powierzono przechowywanie, przygotowanie, transport i załadunek rakiet typu woda-

woda na KTR t. 205 i 6, z zadaniem przechowywania, przygotowania, transportu i załadunku 

rakiet typu woda-woda na ORM t. 1241.  

W Ustroniu Morskim stacjonuje skład, któremu powierzono przechowywanie, 

przygotowanie, transport i załadunek rakiet typu woda-woda na ORM t. 1241. 

W Dąbrówce bazuje 5 Bateria Techniczna zabezpieczająca przechowywanie, transport i 

załadunek rakiet typu woda-woda i woda-powietrze na FRR t. OHP. 

W swojej ponad 40-letniej historii Baza Techniczna naleŜała zawsze do przodujących 

jednostek Marynarki Wojennej i 3 Flotylli Okrętów. Dzięki codziennej, Ŝmudnej pracy, 

zaangaŜowaniu w słuŜbę kadry zawodowej, marynarzy i pracowników wojska, zadania swoje 

wykonuje zawsze na wysokim poziomie, a wysiłek stanów osobowych wielokrotnie znajdował 

uznanie w ocenie przełoŜonych. Dowodem są liczne wyróŜnienia jednostki i uznanie, m.in. 
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uzyskanie miana Przodującego Oddziału Brzegowego MW (1974, 1993) i Przodującego 

Oddziału Logistycznego MW (1997), wyróŜnienie przez ministra obrony narodowej medalem 

„Za osiągnięcia w słuŜbie wojskowej” (1970, 1974, 1975) oraz trzykrotne wyróŜnienie przez 

głównego inspektora techniki WP dyplomem i medalem „Za osiągnięcia w technice wojskowej” 

(1982, 1989, 1991). 

Baza Techniczna Marynarki Wojennej jest kluczową jednostką zabezpieczenia 

logistycznego sił uderzeniowych 3 FO. Waga stawianych zadań i świadomość, Ŝe w przypadku 

realnego zagroŜenia nasze umiejętności i zasoby są dla Marynarki Wojennej niezbędne, daje nam 

poczucie wartości i przydatności oraz dumę z pełnionej słuŜby i kształtowanego rzemiosła. 
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Por. mar. Grzegorz SKWAREK 

St. bosm. Grzegorz KAMIŃSKI 
 

 

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA 

RYS HISTORYCZNY 

 

Powrót Polski na mapę polityczną Europy w 1918 r., po 123 latach niewoli, oŜywił 

nadzieje na odzyskanie szerokiego dostępu do morza. 28 listopada 1918 r. dekretem Naczelnika 

Państwa Józefa Piłsudskiego zapoczątkowane zostają dzieje Polskiej Marynarki Wojennej. 2 

maja 1919 r. w miejsce Sekcji Marynarki Wojennej powstaje Departament dla Spraw Morskich, 

obejmujący swym zakresem ...całokształt zarządzeń i interesów dotyczących spraw marynarki 

wojennej i handlowej, portów i Ŝeglugi morskiej.... Szefem DSM został kontradmirał Kazimierz 

Porębski. 

Postanowienia traktatu wersalskiego przyniosły Polsce dotkliwy zawód. Gdańsk wraz z 

portem i stoczniami znalazł się poza terytorium państwa. Odzyskany skrawek wybrzeŜa 

morskiego, z dwoma małymi i zaniedbanymi portami rybackimi Puckiem i Helem, z 

gospodarczego punktu widzenia był małowartościowy. Tym niemniej bezpośredni dostęp do 

morza był naturalnym warunkiem egzystencji floty wojennej. Puck, małe nadmorskie miasteczko 

rybackie, z konieczności stał się kolebką floty, jej pierwszą prowizoryczną bazą morską. 

Przejmowanie przyznanej nam części Pomorza władze polskie rozpoczęły w styczniu 

1920 r. Batalion morski, znajdujący się w składzie Frontu Północnego, dowodzony przez 

generała Józefa Hallera, 10 lutego 1920 r. zajmuje Puck. Tego teŜ dnia w Pucku, z udziałem 

przedstawicieli władz państwowych, wojska i posłów Sejmu Ustawodawczego, odbyła się 

symboliczna uroczystość Zaślubin Polski z Morzem. 

W celu zorganizowania w Pucku pierwszych instytucji Marynarki Wojennej, 

Departament Spraw Morskich na początku kwietnia 1920 r. kieruje tam czołówkę w składzie: płk 

mar. Witold Panasewicz – pełnomocnik DSM, kpt. Jerzy Kłossowski – oficer flagowy, ppor. Jan 

Płachta – intendent. W porozumieniu z władzami miasta oficerowie czołówki przygotowują 

wstępne warunki funkcjonowania przyszłego Dowództwa WybrzeŜa Morskiego, ustalają źródła 

zaopatrzenia i sposoby kredytowania, uzgadniają moŜliwości przejmowania obiektów cywilnych, 

adaptacji przystani na potrzeby portu, itp. 
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Datą oficjalnego rozpoczęcia działalności Dowództwa WybrzeŜa Morskiego i 

bezpośrednio podporządkowanej mu Komendy Portu Wojennego w Pucku jest 28 kwietnia 1920 

r. W tym dniu, w rozkazie dziennym Departamentu Spraw Morskich nr 35/20, ogłoszona zostaje 

treść rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 19 kwietnia: Mianuję szefa Sekcji Personalno-

Szkolnej Departamentu Spraw Morskich pułkownika marynarki PANASEWICZA Witolda 

Dowódcą Portu Wojennego w Pucku i polecam mu tymczasowe pełnienie funkcji Dowódcy 

WybrzeŜa.  

Datę 28 kwietnia 1920 r. uznaje się za historyczny początek dziejów Komendy Portu 

Wojennego Gdynia, bowiem struktury sformowane w Pucku, łącznie z zachowaniem ciągłości 

dowodzenia jednostką,  w całości przeniesiono do nowo powstałej bazy w Gdyni 

Pierwsze dowództwo Komendy Portu Wojennego w Pucku stanowili: płk mar. Witold 

Panasewicz (od 1922 r. w stopniu komandora zatwierdzony na etat komendanta portu), por. mar. 

Kazimierz Zaleski – zastępca komendanta portu oraz por. mar. Edward Saltenreich i ppor. mar. 

Tadeusz Stoklasa – kolejni adiutanci. 

Funkcję oficera gospodarczego pełnił ppor. Jan Górski, natomiast rotmistrz Kamiński był 

w dowództwie oficerem taborowym. Port wojenny w Pucku uruchomiono wczesną jesienią 1920 r.  

W pierwszej fazie zorganizowano podręczne warsztaty remontowe (pod kierunkiem chor. 

Bronicza) oraz skład węgla. Do przystani doprowadzono słodką wodę. 

  W swych początkach port dysponował motorówką oraz dwoma małymi holownikami 

„Krakus" i "Wanda" zakupionymi w Finlandii. Pogłębienie podejścia do portu i wykopanie 

przejścia w ławicy piasku zwanej depka umoŜliwiło dochodzenie do portu jednostkom o 

zanurzeniu do 4 metrów. W przystani mogły cumować jednocześnie dwa trałowce lub jedna 

kanonierka. Postoje okrętów ograniczano w czasie, by umoŜliwiać korzystanie z przystani 

kutrom rybackim. Ze względów natury hydrograficznej i technicznej port w Pucku nie miał szans 

na rozbudowę w kierunku potrzeb tworzonej Marynarki Wojennej. Pierwsze decyzje o budowie 

portu w Gdyni zapadają jeszcze w 1920 r. 

Od 1.01.1922 r. wchodzi w Ŝycie „Pokojowa organizacja Marynarki Wojennej", w której pojawia 

się nazwa „Komenda Portu Wojennego Gdynia". Obsady etatowe, pod hasłem Komenda Portu 

Wojennego Gdynia, są umieszczone w Rocznikach Oficerskich MSW z lat 1923-1926. 

W 1923 r. obsada oficerska KPW Puck przedstawiała się następująco: komendant portu – 

kmdr Panasewicz Witold, st. oficer portu – kpt. mar. Zaleski Kazimierz, dowódca Kompanii 
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Garnizonowej – kpt. mar. Czachowicz Jan, oficerowie kasowi KP – kpt. gosp. Kobza Fabian i 

por. Resch Jan, kapelan – ks. kpt. por. Miegoń Władysław, kierownik Magazynów i Warsztatów 

– kpt. inŜ. Retinger Emil, dowódca Oddziału Portowego – por. BłaŜewicz Ignacy, dewiator – por. 

Ciszewski Ludwik, adiutant KP – por. Wnorowski Czesław, oficer broni – Lipiński Aleksander, 

oficer placu – chor. Byszewski Franciszek, zarządca Składnicy Technicznej – chor. Hampel 

Maksymilian,  kierownik ruchu warsztatowego – chor. Bronicz Stanisław, oficer prowiantowy – 

chor. Gargul Stanisław. Funkcję inŜyniera warsztatów pełnił urzędnik wojskowy Witkowski 

Aleksander, komisję gospodarczo-rachunkową prowadził urzędnik wojskowy Hospodarewski 

Stanisław. 15 osób było zatrudnionych na etatach urzędników cywilnych.  

Rocznik Oficerski 1924, wydany przez MSW, w strukturze Komendy Portu Wojennego 

Gdynia (z siedzibą w Pucku) wymienia następujące ogniwa i etaty: komendant, oficerowie 

ordynansowi (3 etaty), Warsztaty Marynarki Wojennej i Składy techniczne, Składy broni i 

amunicji, Zbrojownia, oficer placu PW Gdynia, Kompania Garnizonowa, Morska bateria na 

torach, Oddział Łączności WybrzeŜa Morskiego, Biuro Hydrograficzne MW, Kierownictwo 

Rejonu InŜynieryjnego WybrzeŜa Morskiego, lekarz, oficer Ŝywnościowy, płatnik, kapelan, 

kapelmistrz. PowyŜsze zestawienia elementów składowych KPW świadczą o duŜym zakresie 

odpowiedzialności jednostki, która bezpośrednio podlegała Dowództwu WybrzeŜa Morskiego 

(Dowództwu Floty) i na jego rzecz realizowała większość zadań administracyjno-gospodarczych 

oraz organizacyjnych. 

  Realizacji zadań bieŜących w Pucku, czyli zabezpieczenia warunków bazowania dla 

okrętów floty (z których większe korzystają z portu w Gdańsku), od początku towarzyszy duŜe 

zainteresowanie kadry. Szczególną uwagę w tym zakresie przykuwa postęp budowy portu w 

Gdyni,  nowej bazy. 

 

NajwaŜniejsze wydarzenia lat 1923-1939 

 

1923-1939 – budowa portu wojennego. Od 1923 r. funkcjonuje Tymczasowy Port 

Wojenny i Przystań dla Rybaków (dzisiejsze nabrzeŜe francuskie portu handlowego), większe 

okręty floty stacjonują równieŜ w Gdańsku. Port Wojenny na Oksywiu budowano od 1925 r. 

Koncepcja zakładała izolację portu wojennego od handlowego, moŜliwość stopniowego 

wykonywania projektu tak, aby skończony jego odcinek stanowił określoną część portu. Projekt 
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uwzględniał równoległą budowę basenów dla okrętów, budynków, terenów i urządzeń na lądzie. 

Plan ten okazał się realny, gdyŜ w duŜym stopniu został wykonany do końca okresu 

międzywojennego. 

 1925 – powołanie przez KPW Gdynia Szefostwa SłuŜby Technicznej Portu Wojennego. 

1926 – przeniesienie Komendy Portu Wojennego Puck do Gdyni. 

Rozkaz Dzienny nr 36 z 12.10.1926 r. posiada w nagłówku nazwę Komenda Portu 

Wojennego Puck, a juŜ rozkaz nr 37 z 26.10.1926 r. nazwę Komenda Portu Wojennego Gdynia. 

Wymienione rozkazy podpisane są przez kmdr. por. Adama Mohuczego, ówczesnego 

komendanta portu. 

Okres pucki w dziejach jednostki, to potrzeba działania ludzi w trudnych, pionierskich 

warunkach tymczasowej bazy morskiej, niezbędnej dla potrzeb sukcesywnie rozwijanego stanu 

floty. To równieŜ czas nabywania doświadczeń w działalności poszczególnych słuŜb i struktur, 

bardzo pomocnych w nowych warunkach rozbudowującego się, tworzonego od podstaw, 

gdyńskiego portu wojennego. 

 1927 – przeniesienie z Pucka do Gdyni Warsztatów Portowych MW. JuŜ w 1929 r. 

zaspokajają podstawowe potrzeby floty. Od 1934 r. do 1939 r. w duŜym stopniu wykonano 

rozbudowę i zadania w ramach programu przekształcenia zakładu w Stocznię MW. Zamiarom 

tym przeszkodził wybuch wojny. 

1931 – podporządkowanie Komendzie Portu Kadry Szeregowych Floty. Jej przeniesienie 

ze Świecia n/Wisłą do nowych koszar na Oksywiu następuje w 1932 r., a w 1935 r. 

przemianowanie na Kadrę Floty. Zadania KF, to: wcielenie do MW ochotników i poborowych, 

ich wyszkolenie rekruckie, prowadzenie kursów w specjalności strzelec, szkolenie wartowników 

cywilnych, prowadzenie ewidencji specjalistów morskich i inne. W końcowych latach 

międzywojennych, odpowiednio do potrzeb floty rozwinął się pomocniczy tabor pływający, 

poprzez KF na wysokim poziomie szkolono szeregowych i podoficerów. Jednak wolniej niŜ 

sama flota rozwija się urządzenie tyłów portu. W maju 1939 r. Komendzie Portu Wojennego 

Gdynia, dowodzonej przez kmdr. por. Mieczysława Adamowicza, podlegały : 

• słuŜby i oddziały: techniczna, intendentura, uzbrojenia, broni podwodnej, 

zaopatrzenia nawigacyjnego, łączności, samochodowa, słuŜba zdrowia;  

• okręty: okręt-hulk „Bałtyk" (siedziba Centrum Wyszkolenia Floty), baza nurków – 

ORP „Nurek", okręt szkolny „Mazur", okręt hydrograficzny „Pomorzanin"; 
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• ponadto: Kadra Floty, Szefostwo Budownictwa WybrzeŜa Morskiego, Warsztaty 

Polowe MW, Szpital Marynarki Wojennej, Komenda Obsługi Portu, holowniki i inny 

tabor pływający. 

 

Przygotowania obronne i udział KPW Gdynia w obronie Oksywia 
 

W okresie przygotowań obronnych, w sytuacji realnego zagroŜenia przez III Rzeszę 

agresją z lądu, koniecznością stawało się umocnienie lądowej obrony WybrzeŜa, w tym baz 

portowych w Gdyni i Helu. W rezultacie zaniedbań Głównego Inspektoratu Szkolenia i 

Kierownictwa MW z okresu międzywojennego, uwidoczniły się niedobory zapasów uzbrojenia, 

amunicji i umundurowania dla potrzeb organizowanych pośpiesznie nowych jednostek i od-

działów.  

Od 23 marca 1939 r. do rozpoczęcia działań obronnych stan jednostek lądowych wzrósł 

ze 130 do około 500 oficerów i z 3500 do około 14 000 szeregowych (oprócz Helu). Dowództwo 

Lądowej Obrony WybrzeŜa, nie dysponujące kwatermistrzostwem, funkcję zaopatrzenia 

jednostek lądowych powierza Komendzie PW Gdynia, zajmującej się przede wszystkim 

zabezpieczeniem materiałowym jednostek brzegowych MW. Na kilka dni przed wybuchem 

wojny, 28.08.1939 r. kpt. mar. int. Józef Szolc zostaje wyznaczony na doradcę technicznego i 

oficera łącznikowego d/s intendentury przy Dowództwie LO WybrzeŜa, następnie mianowany 
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szefem intendentury LO WybrzeŜa. Wykorzystanie etatowego aparatu KPW Gdynia dla celów 

kwaterunkowo-logistycznych Lądowej Obrony WybrzeŜa wydatnie przyczyniło się do 

wykonania duŜej części zadań warunkujących moŜliwość długotrwałego kontynuowania walki 

obronnej.  

W okresie mobilizacji i w czasie działań obronnych słuŜby KPW Gdynia wniosły istotny 

wkład do realizacji wielu zadań w ramach lądowej obrony WybrzeŜa.  

• W słuŜbie Ŝywnościowej było to m.in. zadanie zgromadzenia zapasów Ŝywności na 

Kępie Oksywskiej dla 15 000 ludzi na 60 dni, a na Helu dla 5000 ludzi na 90 dni. 

Pracami kierował kpt. int. Aleksander Trzyna.  

• Zadania realizowane w słuŜbie uzbrojenia (kpt. Władysław Trzciński i kpt. mar. Józef 

Danyluk)  to decentralizacja magazynów w Wąwozie Ostrowskim  (rozdział na 3 

róŜne miejsca), włączenie do zapasów bojowych broni i amunicji przygotowanej w 

porcie na eksport, uzbrojenie pociągu pancernego Smok Kaszubski i 3 samochodów 

(opancerzenie przeprowadziły Warsztaty Polowe MW), doposaŜenie i uzbrojenie (na 

miarę moŜliwości) organizowanych oddziałów LO WybrzeŜa. 

• SłuŜba sanitarna (mjr dr Edward Reichert, mjr dr Kazimierz Bielawski) zajmowała się 

organizacją i adaptacją obiektów dla potrzeb szpitali w Gdyni: w Szkole Morskiej 600 

łóŜek, u Sióstr ElŜbietanek 200-300 łóŜek; na Kępie Oksywskiej w Babim Dole ok. 

500 łóŜek. Niesiono pomoc w organizacji szpitali w Wejherowie i Kartuzach, 

odpowiednio przystosowano szpital na Oksywiu.  

• SłuŜba samochodowa (mjr Stanisław Owczarski) zajmowała się zapewnieniem 

transportu poszczególnym słuŜbom, wykorzystując tabor własny oraz 26 

zarekwirowanych pojazdów róŜnego typu. W chwili wybuchu wojny dowódcy Floty, 

kontradmirałowi Józefowi Unrugowi podlegały: Dywizjon Kontrtorpedowców, 

Dywizjon Okrętów Podwodnych, Morska Obrona WybrzeŜa, Lądowa Obrona 

WybrzeŜa, Morski Dywizjon Lotniczy, Wojskowa Składnica Tranzytowa na 

Westerterplatte oraz Komenda Portu Wojennego Gdynia, której głównym zadaniem 

było zaopatrywanie i remonty okrętów. Po 3 września KPW Gdynia zostaje 

podporządkowana dowódcy Lądowej Obrony WybrzeŜa, płk. Stanisławowi Dąbkowi 

i przekształcona w kwatermistrzostwo LO WybrzeŜa. 
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Działania: 
 

• 1 września, godz.13.50 – niemieckie bombowce JU 87B zatapiają w porcie okręty 

„Nurek" i „Mazur", zniszczeniu ulega holownik „Krakus". Lekkie działa 

zdemontowane z ORP „Bałtyk" ustawione na falochronach i nabrzeŜach stanowią 

ochronę przed desantem.  

• W dniach od 5 do 7 września szef SłuŜby Budowlanej KPW, kmdr ppor. inŜ. 

Zygmunt Horyd zorganizował Batalion Morski w składzie trzech kompanii 

strzeleckich i jednej kompanii CKM. Do batalionu weszli marynarze z obsługi KPW, 

z okrętów zatopionych 1 września, z ORP „Bałtyk" oraz marynarze z kadry floty. 

Utworzono teŜ kompanię saperską. Baon brał udział  w walkach pod Redą, Mostami, 

Mechelinkami oraz  w ostatnich bojach toczonych w obronie Oksywia.  

• 7 września oddział marynarzy pod dowództwem por. Tadeusza Okońskiego dokonał 

zablokowania wejścia do portu gdyńskiego. Zatopiono w tym celu statek grecki i 

polski „Toruń". Sekcją minerską kierował chor. mar. Stanisław Talaga. 

• Od 3 do 12 września w walkach na linii kolejowej Chylonia – Wejherowo 

uczestniczył pociąg pancerny „Smok Kaszubski", adaptowany i opancerzony w 

Warsztatach Portowych MW, a uzbrojony przez SłuŜbę Uzbrojenia KPW. W zestawie 

pociągu były: lokomotywa OKL-27, dwa wagony towarowe i dwie węglarki. 

Dowódcą był kpt. mar. Jerzy Błeszczyński, zastępcą por. mar. Franciszek Hubicki. 

Załogę stanowiło 20 podoficerów i marynarzy z KPW Gdynia. Walki w obronie 

Oksywia toczono do 19 września 1939 r., do zakończenia działań Ŝołnierzy Lądowej 

Obrony WybrzeŜa. 

 

Udział kadry i marynarzy KPW Gdynia w walkach na Zachodzie 

i innych frontach II wojny światowej 

 

Przykłady patriotycznych postaw kadry, marynarzy i pracowników wojska 

przedwojennych obsad KPW, zaakcentowanych aktywnym udziałem w wojnie z Niemcami, 

odnajdujemy na kartach wojennych wydarzeń i ludzkich losów na terenie okupowanego kraju, na 

Zachodzie i w Związku Radzieckim, na róŜnych frontach. Udział ten zaznacza się w strukturach 

Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii: Kadra Floty, Składnica Intendencka, Baza 
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Zaopatrzenia, Komendy Morskie „Północ" i „Południe" – jako organy kompetencyjnie 

odpowiadające zadaniom przedwojennej KPW. Nie sposób ustalić realnego wkładu. Nieliczne 

udokumentowane dotąd przykłady stanowią jednak „nić" wiąŜącą w zachowaniu tradycji naszego 

oddziału. W strukturach Polskiej MW w Wielkiej Brytanii spośród przedwojennej kadry KPW 

Gdynia (z róŜnych okresów jej dziejów) słuŜyli między innymi: kmdr dypl. Tadeusz Stoklasa, 

kmdr por. Artur Reyman, kmdr por. Marian Worobek, kmdr por. Aleksander Trzyna, kpt. mar. 

lek. Włodzimierz Limanienko, kpt. mar. Eugeniusz Ceceniowski, kpt. mar. Franciszek Rejman. 

Wojenna, Ŝołnierska przeszłość to udział w działaniach wojennych wielu innych osób 

związanych z historią KPW przed i po II wojnie. Przy uznaniu zasług tych, którzy są teraz po 

części bezimienni, bo nie odnotowały ich kroniki, w historii odnotowane zostają nazwiska takich 

Ŝołnierzy i kombatantów, jak: por. Ludwik Wolski, bł. ks. kapelan kmdr ppor. Władysław 

Miegoń, st. sierŜ. Feliks Wysocki, kpr. Felicja Wysocka, kpr. Stefania Łysz (matka chrzestna 

sztandaru KPW Gdynia), st. chor. Józef Igielski, chor. mar. Tadeusz Smulak, st. bosm. Stanisław 

Wielgucki, kmdr ppor. Stanisław Małkowiak, chor. Ksawery Gregorowicz, por. Eugeniusz 

Grotkiewicz i wielu innych. 

 

Główny Port Marynarki Wojennej 

 

Powojenne dzieje jednostki otwiera powołanie, rozkazem nr 00163/org. Naczelnego 

Dowódcy WP z 07.07.1945 r. wraz z Dowództwem, Sztabem Głównym i Zarządem Politycznym 

Marynarki Wojennej, organu kwatermistrzowskiego – Głównego Portu Marynarki Wojennej. 

Zadanie główne to zaopatrywanie jednostek brzegowych i okrętów w Ŝywność, 

umundurowanie, uzbrojenie, sprzęt techniczny i kwaterunkowy, materiały pędne i smary, opał, 

sprzęt sanitarny oraz lekarstwa. Ogniwa podległe GPMW to Warsztaty Remontowe: środków 

pływających, samochodów, Oddziałów Okrętów Pomocniczych i Przystani; wydziały: 

zaopatrzenia, organizacji i planowania, chemiczny; referat kwaterunkowo-eksploatacyjny; referat 

sanitarny; Centralna Składnica Sanitarna. 

20.11.1945 r.– na bazie Warsztatów Remontowych środków pływających i Warsztatów 

Remontowych samochodów utworzona zostaje Stocznia Głównego Portu MW – od 1.12.1945 r. 

samodzielna jednostka gospodarcza. 
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30.11.1945 r. – powołanie Oddziału Pomocniczych Środków Pływających i Przystani 

Głównego Portu przemianowanego wkrótce na Oddział Okrętów Pomocniczych i Przystani. 

Dowódcą mianowany został kmdr Włodzimierz Steyer. 

16.01.1946 r. – zorganizowane zostało Szefostwo Uzbrojenia Głównego Portu MW. 

 

Komenda Portu Wojennego Gdynia 1947-1951 

 

Rozkazem MON z 28.05.1947 r. zostaje utworzona Komenda Portu Wojennego Gdynia. 

Jednostka przejmuje część zadań byłego GPMW. Organizację jej oparto o działające uprzednio 

struktury: Oddział Okrętów Pomocniczych i Przystani, kwatermistrzostwo DOP i samodzielną 

kompanię wartowniczą. W skład KPW wchodzą: Komenda (dowództwo), Obsługa NabrzeŜy i 

Przystani, Podręczny warsztat KPW, Komenda Ochrony, Ambulatorium, Izba chorych, Oddział 

Nurków, Wydział Administracyjno-Gospodarczy w składzie: sekcja Ŝywnościowa, mundurowa, 

finansowa, kwaterunkowo-eksploatacyjna, druŜyna samochodowa, druŜyna taborowa. 

Komendzie Portu podporządkowano portowy tabor pływający i Oddział Nurków dysponujący 

holownikiem „Nurek". 

 

Szefostwo /Zarząd/ Tyłów MW 1951-1957 

 

Rozkazem szefa Sztabu Generalnego WP nr 0130/org. z 6.12.1950 r. w miejsce 

Kierownictwa Administracyjno-Technicznego MW powstaje Szefostwo Tyłów MW (od 1953 r. 

nazwa zmieniona na Zarząd Tyłów MW). Rozwiązaniu ulegają komendy portów w Gdyni, 

Świnoujściu i Kołobrzegu. Nowe Szefostwo Tyłów MW w całości przejmuje ogniwa 

dotychczasowej, jednolitej struktury KPW Gdynia.  Podlegają mu organa wykonawcze: Sztab, 

Wydział Polityczny, Kierownictwo Techniki i Uzbrojenia, Kwatermistrzostwo. Dla obsad 

rozwiązanej KPW reorganizacja oznacza przede wszystkim zmianę podległości zaleŜnie od 

specyfiki słuŜby: albo pod Kierownictwo Techniki i Uzbrojenia, albo pod Kwatermistrzostwo. W 

bezpośrednim podporządkowaniu szefa Tyłów MW pozostaje Oddział Okrętów Pomocniczych i 

Przystani, nie przejmując jednak zadań rozwiązanej KPW. 

 Zmiany i kilkakrotne reorganizacje w latach 1951-1957 w MW nie wprowadzają od 

strony praktyki większych róŜnic w systemie zaopatrywania i w obsłudze okrętów. Zadania 
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wykonują w większości ci sami ludzie, te same co poprzednio ogniwa, komórki i zakłady, jednak 

w warunkach innej podległości, przy niewygodnym i nadmiernie rozbudowanym systemie 

dowodzenia. Z tych głównie przyczyn MON podejmuje decyzje przywracające niektóre 

sprawdzone rozwiązania, w tym o odtworzeniu komend portów wojennych. 

 

Komenda Portu Wojennego Gdynia 1957-1990 

 

 

 

Po odejściu doradców radzieckich szereg zmian dotyczy słuŜb zaopatrzenia. Ponowne 

sformowanie KPW Gdynia przeprowadzone zostaje na podstawie rozkazu MON nr 047/org. z  

15.06.1957 r. Baza formowania: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Zarządu Tyłów, 

Kwatermistrzostwo MW, Baza Brzegowa BOP, Oddział Okrętów Pomocniczych i Przystani, 

Komenda Garnizonu Gdynia-Oksywie, Kwatermistrzostwo Oddziału Awaryjno-Ratowniczego 

MW. Przywrócone zostaje bezpośrednie podporządkowanie KPW Gdynia dowódcy Marynarki 

Wojennej. 

Organizacja i skład (wg stanu z połowy lat 60.): komendant Portu, Sztab KPW, Sekcja 

Polityczna, Wydziały: Techniki i Uzbrojenia, Pomocniczych Jednostek Pływających, Organizacji 

i Planowania, Kwatermistrzostwa; Komenda Ochrony; 22 Batalion Wartowniczy; Garnizonowa 
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Pralnia i Łaźnia; 40 Garnizonowa Piekarnia Wojskowa, Garnizonowa Przychodnia 

Specjalistyczna oraz  Izba Chorych. 

Niektóre waŜniejsze zmiany organizacyjne: 

1958 – od 1 maja komendant pełni równoległe obowiązki komendanta Garnizonu Gdynia-

Oksywie (rozkaz DMW 057/DMW). 

1965 – 1 czerwca 1965 r. KPW Gdynia rozkazem DMW nr 027/org. z 29.04.1965 r. 

przechodzi na nową organizację wg etatu 35/443 i zostaje podporządkowana, pod 

kaŜdym względem, dowódcy 9 Flotylli Obrony WybrzeŜa. 

1969 – w kwietniu, rozkazem DMW, Komendzie Portu Wojennego Gdynia 

podporządkowany został  22 Batalion Wartowniczy (obecny Batalion Ochrony i 

Obsługi). 

1974 – 1 kwietnia KPW Gdynia zostaje podporządkowana JW 5431. 

Funkcjonowanie jednostki w latach 70. i 80. w zasadzie opiera się na układzie struktur z 

połowy lat 60. WaŜniejsze zmiany to: 

• przeformowanie 22 Batalionu Wartowniczego w Batalion Ochrony i Obsługi KPW 

Gdynia; 

• usamodzielnienie Wydziału Pomocniczych Jednostek Pływających, przemianowanie na 

45 dpjp podległy KPW; 

• przejście GPS na etat Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej; 

• na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 0121/org. z 

25.10.1989 r. rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej nr 0169 z 4.12.1989 r. Komenda 

Portu Wojennego Gdynia z dniem 1.02.1990 r. podporządkowana zostaje, pod kaŜdym 

względem, dowódcy 3 Flotylli Okrętów. 

Przedstawiony rys historyczny KPW Gdynia w większości określa zewnętrzną, formalną 

stronę dziejów jednostki, jej rozwój organizacyjny, fakty i wydarzenia dla tego rozwoju istotne. 

Poza tą płaszczyzną, dziedziczenie tradycji to przede wszystkim pamięć o ludziach – 

realizatorach dziejów, to wiedza o ich postawach i Ŝyciu. Tę dziedzinę w sposób pełniejszy 

przedstawia ekspozycja w Sali Tradycji KPW Gdynia poprzez prezentację: 

• zachowanych dokumentów (ich kopii), kronik, materiałów dotyczących zarówno sfery 

słuŜbowej (rozkazy, korespondencja urzędowa), jak teŜ pamiątek z Ŝycia i działalności 
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kulturalnej, oświatowej, osiągnięć sportowych, innych dokonań kadry, marynarzy i pra-

cowników w róŜnych okresach; 

• opisów zdjęć, pamiątek przybliŜających sylwetki ludzkie i waŜniejsze zdarzenia; 

• sylwetek kolejnych komendantów Portu, (dowódców jednostki); 

• przykłady współpracy ze społeczeństwem; 

• zdobytych pucharów, nagród, eksponatów w postaci sprzętu i elementów wyposaŜenia 

okrętowego i innego, z róŜnych okresów; 

 

 

 

Komenda Portu Wojennego Gdynia obecnie jest jednostką logistyczną, która zaopatruje i 

zabezpiecza okręty oraz jednostki wojskowe bazujące na Oksywiu. Jest największym oddziałem 

gospodarczym w Wojsku Polskim. Do podstawowych zadań Komendy Portu naleŜy: 

• zaopatrywanie okrętów na lądzie i morzu w materiały pędne i smary, amunicję, rakiety, 

torpedy, miny, wyposaŜenie chemiczne, Ŝywność, wodę, mundury oraz wszystko co jest 

niezbędne do właściwego ich funkcjonowania; 

• zabezpieczenie podstawowych napraw sprzętu specjalistycznego na bazie posiadanych 

warsztatów; 

• zabezpieczenie ochrony i obrony portu oraz magazynów i składów znajdujących się w 

Komendzie Portu; 
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• likwidacja poŜarów na lądzie i morzu; 

• zabezpieczenie usług medycznych świadczonych Ŝołnierzom; 

• zabezpieczenie przewozów dla potrzeb jednostek garnizonu Oksywie. 

W skład Komendy Portu Wojennego Gdynia wchodzą: 

• Dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających; 

• Batalion Zabezpieczenia; 

• Batalion Ochrony i Obsługi; 

• Garnizonowa StraŜ PoŜarna; 

• zespół sportowy MW; 

• ambulatorium z izbą chorych. 

Od listopada 2003 r. komendantem Portu Wojennego Gdynia jest kmdr Jarosław Zygmunt. 
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Kmdr por. rez. Bogdan KUREL 

 

KLUB GARNIZONOWY GDYNIA – OKSYWIE   

 

Klub Garnizonowy Gdynia - Oksywie podlega bezpośrednio dowódcy 3 Flotylli Okrętów. 

Od blisko 54 lat organizuje działalność kulturalno-oświatową, artystyczno-rozrywkową i 

rekreacyjną dla kadry zawodowej, byłych Ŝołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz 

członków ich rodzin. Współdziała takŜe ze środowiskami, które podpisały z ministrem obrony 

narodowej umowę o współpracy. 

Klub Garnizonowy dysponuje salą widowiskową o dwóch poziomach na 600 miejsc, 

sceną, na której odbywają się koncerty, spektakle teatralne i przestawienia. Nadal wyświetlane są 

filmy, jednak głównie w technice cyfrowej. Zadecydowały o tym głównie względy ekonomiczne. 

Konferencje i wystawy realizowane są z wykorzystaniem foyer kina. Klub dysponuje takŜe salą 

konferencyjną na 50 miejsc, dwoma salami wykładowymi do nauki języków, pracownią 

fotograficzną i video, pracownią plastyczną, gabinetem metodycznym, wypoŜyczalnią sprzętu 

turystycznego, salą restauracyjną i bankietową oraz bardzo dobrze zaopatrzoną biblioteką z 

ponad 37 tysiącami ksiąŜek. 

Obecnie w Klubie Garnizonowym działalność prowadzą: 

• Amatorski Klub Filmowy GROM; 

• Zespół Estradowy HYPNOSIS; 

• Grupa Teatralna TYTUTERAZ; 

• Oksywski Klub  Plastyka HORYZONT; 

• Dziecięce kółko plastyczne; 

• Amatorski zespół dziecięcy KROPELKI; 

• Koło filatelistyczne; 

• Koło wędkarskie nr 49; 

• Koło łowieckie WKŁ 350 JAŹWIEC; 

• Kolo ZBśZ nr 12; 
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• Sekcja krótkofalowców BŁYSKAWICA; 

• 23 Gdyńska druŜyna starszo-harcerska WROTA; 

• Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; 

• Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych Koło 

Gdynia-Oksywie. 

 

Kierownicy Klubu Garnizonowego Gdynia-Oksywie: 

• kmdr por. Zdzisław Handler 01.05.1952 r. – 14.04.1968 r. 

• kmdr por. Henryk Szalczyński 15.04.1968 r. – 10.06.1976 r. 

• kmdr por. Czesław Kristman 11.06.1976 r. – 31.10.1984 r. 

• kmdr por. Kazimierz Janicki 01.11.1984 r. – 30.04.1999 r. 

• kmdr ppor. Krzysztof Pałka 01.05.1999 r. – 01.01.2003 r. 

• kmdr ppor. Artur Kolos  01.01.2003 r. – 19.07.2004 r. 

• kmdr por. rez. Bogdan Kurel 20.07.2004 r. –  

 

Za wybitne osiągnięcia w działalności kulturalno-oświatowej w Ministerstwie Obrony 

Narodowej, dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności wyróŜnił w 2003 r. 

Klub Garnizonowy dyplomem laureata statuetki HUSARZ. Liczne nagrody przyniosła amatorska 

twórczość filmowa. Skupieni w AKF „Grom” animatorzy byli laureatami wielu wyróŜnień i 

nagród.  

Film Jacka Dworakowskiego „Płot” zdobył I nagrodę na XLIV Ogólnopolskim Konkursie 

Filmów Amatorskich – Konin 98” oraz reprezentował Polskę na prestiŜowym festiwalu 

„UNICA-98” w Austrii. W 2005 r. za film dokumentalny pt. „Kurkowa 12”, ten sam autor na 

XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Amatorskich WP „OPFA 2005” uzyskał II nagrodę, 

oraz nagrodę specjalną za film pt. „Bileter”, jak teŜ wyróŜnienie za film pt. „60 lat minęło”.  

Andrzej Mańkowski za najlepszy Debiut za film pt. „Taxi story” uzyskał nagrodę 

specjalną.  

Grupa teatralna TYTUTERAZ została w 2005 r. laureatem Przeglądu Form Teatralnych 

Wojska Polskiego „Przemyśl 2005”. 
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Społeczny animator kultury Konstanty Wasilewski na XVII Przeglądzie Twórczości Plastycznej 

WP „Bydgoszcz 2005” otrzymał nagrodę specjalną za tematykę wojskową z cyklu „Pod biało-

czerwoną banderą”. 

Klub Garnizonowy, jako jedyna placówka kulturalna na historycznym Oksywiu, dobrze 

słuŜy całej społeczności. Jego drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje 

zainteresowania i mają pomysł na spędzanie wolnego czasu.  
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RECENZJE I OMÓWIENIA 

 
Kmdr ppor. mgr inŜ. Witold KUSTRA 
Asystent w Katedrze Działań Sił Morskich  
Wydział Strategiczno Obronny AON 
 
 

„POLSKA WOBEC ZAGRO śENIA TERRORYZMEM MORSKIM” 

WYDAWNICTWO TRIO, WARSZAWA 2005 

 

Pod koniec 2005 r. ukazała się, nakładem Wydawnictwa Trio, ksiąŜka autorstwa dr hab. 

Krzysztofa Kubiaka, prof. dr hab. Andrzeja Makowskiego i dr hab. Piotra Mickiewicza 

zatytułowana „Polska wobec zagroŜenia terroryzmem morskim”. Jest ona jedną z pierwszych i 

zarazem nielicznych publikacji obejmujących problematykę terroryzmu morskiego oraz jego 

wpływu na kształt istniejących stosunków politycznych we współczesnym świecie. Informacje w 

niej zawarte odzwierciedlają najbardziej aktualny stan wiedzy o terroryzmie morskim, która – co 

trzeba wyraźnie zaznaczyć – ze względu na swoją specyfikę wynikającą z obszaru działania 

jakim jest morze, stanowiła dotąd płaszczyznę zainteresowania jedynie wąskiego grona 

specjalistów. JuŜ tylko ów popularyzatorski aspekt recenzowanej pracy powoduje, Ŝe nie 

powinno się przejść obok niej obojętnie.  

Prezentowana publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy nosi tytuł Terroryzm i 

jego rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Poświęcony jest przede wszystkim 

przybliŜeniu zjawiska terroryzmu. W celu właściwego zrozumienia tego fenomenu autorzy 

dokonują szczegółowej analizy istniejących definicji pojęcia „terroryzm”. W rozdziale tym 

omówiona jest równieŜ ewolucja regulacji prawnych mających na celu dostarczenie 

pojedynczym państwom i całej wspólnocie międzynarodowej narzędzi do walki z terroryzmem. 

W dalszej części rozdziału dowiadujemy się sporo o „nowych” nurtach, z jakimi spotkać się 

moŜemy obserwując działania zorganizowanych grup terrorystycznych. W celu bardziej 

czytelnego zobrazowania aktualnego zagroŜenia terrorystycznego dokonano szczegółowej 

charakterystyki jego wpływu na kształtowanie współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Podsumowaniem rozdziału pierwszego jest prognoza zagroŜenia terroryzmem w Polsce, wraz ze 

specyfikacją potencjalnych form działania sprawców i wskazaniem, szczególnie niebezpiecznych 

z punktu widzenia interesu państwa, powiązań niektórych grup przestępczych z terrorystami. 
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W rozdziale drugim, zgodnie z jego tytułem, dokonano oceny moŜliwości prowadzenia 

działań terrorystycznych i specjalnych na wybrzeŜu oraz w polskich obszarach morskich. 

Autorzy scharakteryzowali obiekty morskie i nadbrzeŜne, które mogą stać się potencjalnym 

celem ataków terrorystycznych. Wskazuje się tu przede wszystkim na jednostki przewoŜące 

materiały niebezpieczne (zbiornikowce, chemikaliowce, gazowce), budowle hydrotechniczne, 

kompleksy rurociągów wykorzystywanych do przeładunku materiałów ropopochodnych, gazów i 

materiałów chemicznych w Porcie Północnym i Rafinerii Gdańskiej, eksponując ponadto 

zagadnienie potencjalnego wpływu ataku terrorystycznego przeciwko wymienionym obiektom na 

leŜące w ich pobliŜu aglomeracje. Następnie dokonano charakterystyki najbardziej 

prawdopodobnych form działań terrorystycznych, w zaleŜności od rodzaju uzbrojenia jakim 

dysponują sprawcy oraz zakładanego przez nich celu. Na podstawie analizy treści rozdziału, 

moŜna się dowiedzieć równieŜ jakie czynniki determinują wybór poszczególnych obiektów akcji 

terrorystycznej. Rozdział kończy ocena zagroŜenia terroryzmem ekologicznym, który naleŜy 

rozumieć jako spowodowanie katastrofalnych szkód w środowisku naturalnym poprzez atak na 

jednostkę przewoŜącą materiały niebezpieczne. 

W rozdziale trzecim zatytułowanym Przewidywane następstwa działań terrorystycznych i 

specjalnych na wybrzeŜu oraz w polskich obszarach morskich omówiono szczegółowo 

konsekwencje działań zorganizowanych grup przestępczych. Autorzy wskazują tutaj na cztery 

podstawowe grupy następstw, wśród których wymieniają następstwa ekonomiczne, społeczne, 

polityczne i wojskowe. Wszystkie te grupy następstw są ze sobą ściśle powiązane. 

W kolejnym rozdziale dokonano analizy środków prawnych w walce z terroryzmem 

morskim, w szczególności zapisów Konwencji o prawie morza z 1982 r. podpisanej w Montego 

Bay oraz Konwencji Rzymskiej z 1988 r. wraz z Protokołem dodatkowym. Nadmienić naleŜy, iŜ 

są to jedyne międzynarodowe akty prawne dotyczące walki z terroryzmem morskim, choć nie 

odwołują się wprost do pojęcia terroryzm. W dalszej części tego rozdziału autorzy wskazują na 

ścisłą współpracę instytucji współtworzących system bezpieczeństwa państwa, w szczególności 

Marynarki Wojennej, StraŜy Granicznej, Urzędów Morskich i Policji. Szeroko i dobrze pojęta 

współpraca zapewni – zdaniem autorów – skuteczny system antyterrorystyczny. 

Publikację kończy rozdział piąty zatytułowany MoŜliwości przeciwdziałania 

terroryzmowi na wybrzeŜu. Autorzy wskazują w nim na konieczność utworzenia i wprowadzenia 

antyterrorystycznych systemów ochrony zarówno obiektów cywilnych, jak i wojskowych. 
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Podkreślono  rolę szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz wprowadzanie procedur postępowania 

w sytuacji zagroŜenia terrorystycznego. 

Wyjątkowość publikacji – moim zdaniem – polega na tym, Ŝe w sposób przejrzysty, 

czytelny i zrozumiały, nawet dla słabo zorientowanego odbiorcy, przedstawia problematykę 

aktualnego zagroŜenia terrorystycznego na obszarach morskich. Ponadto o szczególnych 

wartościach poznawczych recenzowanej ksiąŜki świadczyć moŜe mnogość informacji nowych, 

często wcześniej niepublikowanych lub omawianych w sposób skrótowy i pobieŜny. 

Pomimo nielicznych błędów edytorskich, ksiąŜka przedstawia dla czytelnika wysoką 

wartość poznawczą. Jest kierowana do bardzo szerokiej rzeszy odbiorców. Z powodzeniem 

korzystać z niej mogą studenci róŜnych kierunków studiów, jak równieŜ odbiorcy hobbystycznie 

poszerzający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego. Studenci związani z naukami 

wojskowymi powinni sięgać do niniejszej lektury, gdyŜ jest dla nich uzupełnieniem wiedzy w 

dziedzinie bezpieczeństwa oraz wykorzystania sił Marynarki Wojennej do walki z terroryzmem. 

RównieŜ dla studentów kierunku stosunków międzynarodowych jest ona nieocenioną skarbnicą 

wiedzy, gdyŜ analiza zebranego w ksiąŜce materiału dostarczy informacji na temat 

zwiększającego się zagroŜenia działaniami terrorystycznymi jako elementu współczesnych 

stosunków międzynarodowych.  
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S U M M A R Y 

 

Commander (retd) Walter Pater, MSc 

Commanders of 3 Ships Flotilla 

 
The article contains photographs and lives’ stories of 3 Ships Flotilla commanders. They 

are presented in a chronological order since the unit was established in 1971.  

The commanders in a chronological order are : Captain Marian Sucharzewski, Vice Admiral 

Piotr Kołodziejczyk, Captain Bogusław Gruchała, Fleet Admiral Ryszard Łukasik, Fleet Admiral 

Roman KrzyŜelewski, Vice Admiral Maciej Węglewski, Rear Admiral  Jerzy Patz – who is  now 

in charge of  Flotilla 3. 

 

Lieutenant Commander Dariusz Zakrzewski 

Training process in 3 Ships Flotilla 

 

Because of the arrival of some new threats such as terrorist attacks the training process 

has changed recently. The attention has been paid to the rules and procedures of commanding  

in accordance with NATO standards. Since 2005 the warships of 3 Ships Flotilla have been 

taking part in sea operations with the other allied countries. The author of this article mentions 

the activities and their aims, trends in co-operation policy for the future and draws the 

conclusions from the existing co-operation.  

 

Commander Bogusław Iwaniak, MSc 

Anti-aircraft defence of the ship tactic groups and single ships 

 

Modern aeroplanes and attack helicopters are a very dangerous weapon nowadays. It is 

necessary to have specialist forces to protect against them and to train the army in OPL. Flotilla 3 

has ships of different classes, armed in short range rocket sets and small callibre artillery. The 

author presents basic tasks of anti-aircraft defence, making a reconnaissance in airspace and 

problems with optimal using information.  

 

Captain Ryszard Demczuk 
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Missile Ships Squadron 

 

The author described here the history of establishing this squadron, its organisation, first 

missile and torpedo boats and later missile ships. He also presented the process of ships 

modernisation and mentioned the commanders of squadrons 31 and 32 in a chronological order.  

 

Lieutenant commander  Jarosław Keplin 

Submarine Squadron 

 

The author presented different warships, their commanders, tasks and achievements 

during World War II and at present. 

Technical data of submarines which were bought from Norwegian Navy are presented precisely. 

 

Lieutenant  Commander Andrzej Rejent 

ASW Ships Squadron 

 

This squadron was established on July 1st and consists of two frigates “ Generał 

Kazimierz Puławski” , “Generał Tadeusz Kościuszko” and a corvette “ Kaszub”. 

The main task of this division is  not only to seek and eliminate OP, air forces, ships but also 

patrol transport trails. 

 

Lieutenant Commander Wiesław Ładniak 

Training and Surveilance Ships Squadron 

 

The author of this article presented an outline of establishing the unit, the main tasks and 

the actions taken by this division. The author precisely described ships “ Wodnik”, and “Iskra”, 

their technical data, travels and achievements. 

 

Commander Mirosław Jurkowlaniec 

Reconnaissance Ships Group 
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The author of this article presented the history of winning over information from the 

beginning of the XX century to present time. To get the information we need we must have 

specialised means of intercepting and analysing radio-electronic signals. Naval radio-electronic 

interception is carried out by all sea countries and it is one of the most important interception 

method.  

 

Lieutenant  Piotr Pacek 

Navy Depot 

 

The author described the history of the naval technical base since the day of its 

establishing till today. He presented the organisation and main tasks of this unit, which is a 

logistic secure for force of impact for Flotilla 3.  

 

Lieutenant  Grzegorz Skwarek  

Senior Petty Officer Grzegorz Kamiński 

Naval Base Command Gdynia. An outline 

 

The Command was established in 1920 by forming the Headquarters of the War Port in 

Puck submitted to the Headquarters of the Sea Coast in Puck. The author writes about building a 

port in Gdynia, moving from Puck to Gdynia and taking part in fights during World War II. After 

the war the Command took over logistic tasks concerning ships, got larger and changed in many 

fields.  

 

Commander (retd) Bogdan Kurel 
Garrison Gdynia – Oksywie 
 

Garrison Gdynia – Oksywie is’ responsible for cultural activities, entertainment and 

recreation staff, workers and theirs family. 

Organization exhibition, performance. This one to have cinema, theater and lecture hall. To work 

workshop photographic and plastic arts and film club and others. 

                                                           
 


