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POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA 
Mgr Katarzyna WARDIN 
Pracownik naukowy Studium Języków Obcych AMW 

 
 

ZAAWANSOWANE SYSTEMY BEZPIECZE ŃSTWA  

PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH 

(na przykładzie portu w Hong Kongu) 

 
 
 Systematyczny rozwój gospodarki światowej wymaga stale rosnącego udziału 

transportu morskiego. Wiele akwenów, jak na przykład Morze Bałtyckie, przypomina 

zatłoczone lądowe szlaki komunikacyjne. MoŜna powiedzieć, Ŝe Bałtyk to obszar 

zamieszkiwania około 100 mln ludzi, ale teŜ waŜny element gospodarki i strategiczna 

przestrzeń transportowa, po której rocznie przewozi się 500-700 mln ton róŜnych ładunków. 

Wielkość ta wzrasta z kaŜdym rokiem. Wynika to z faktu, Ŝe 70% światowej masy towarowej 

jest transportowane drogą morską, w tym aŜ 2/3 światowego wydobycia ropy naftowej i 

produktów ropopochodnych oraz 21% gazu ziemnego. Nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe coraz 

większą rolę odgrywają przewozy kontenerowe, których udział zwiększył się o 26% w latach 

1990-20051. Taki stan rzeczy spowodował, Ŝe temat bezpieczeństwa przewozów 

kontenerowych w świetle zagroŜenia asymetrycznego stał się faktycznym problemem, przed 

którym stanęło wiele państw na całym świecie. 

 Nie ulega wątpliwości, Ŝe państwem najbardziej naraŜonym na ataki terrorystyczne 

przeprowadzane z wykorzystaniem kontenerów są Stany Zjednoczone. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy jest ogromna ilość kontenerów przyjmowanych do portów amerykańskich, 

kaŜdego dnia zawijają do nich statki z 20 000 kontenerów2. Nie moŜe zatem dziwić fakt, Ŝe to 

właśnie Amerykanie są inicjatorami róŜnych programów o światowym zasięgu, mających na 

celu poprawienie bezpieczeństwa przewozów kontenerowych. 

 

Systemy kontroli kontenerów w portach 

 

                                                 
1 T. Szubrycht, Działania zwiększające bezpieczeństwo przewozów kontenerowych, (w:) Materiały III Między-

narodowej Konferencji naukowej „Zarządzanie kryzysowe”. Bezpieczeństwo i ochrona statków i portów 
morskich, Szczecin 2005, s. 60. 

2 TamŜe. 
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 Jak powstrzymać terrorystów od umieszczenia „brudnej bomby”3 w jednym z ponad 

siedmiu milionów kontenerów, które przybywają kaŜdego roku do portów Stanów 

Zjednoczonych? Pytanie to prześladuje ustawodawców, urzędników celnych oraz 

specjalistów do zwalczania terroryzmu od 11 września 2001 r., czyli od ataków 

terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie. 

 Od tamtej pory Urząd Celny USA oraz słuŜby ochrony granicy próbują zapewnić 

bezpieczeństwo przewozom kontenerowym, które polega na rozpoznaniu i szczegółowym 

sprawdzaniu manifestów ładunkowych4 w poszukiwaniu podejrzanych ładunków, zanim dotrą  

do wybrzeŜy Stanów Zjednoczonych. 

 Krytycy tego systemu twierdzą, Ŝe jest on wadliwy, poniewaŜ opiera się na trudno 

wiarygodnych, a czasami wręcz niepewnych informacjach z dokumentów przewozowych, jak 

równieŜ na nie zawsze profesjonalnych danych pochodzących z róŜnych stron świata. 

Obecnie około 6% kontenerów, które trafia do Stanów Zjednoczonych jest oznaczonych przez 

amerykański Departament do Spraw Bezpieczeństwa etykietą „podwyŜszonego ryzyka” i są 

one odstawiane do szczegółowej inspekcji przez Urząd Celny. 

 Obecnie w Hong Kongu testowany jest nowy system globalnego sprawdzania 

kontenerów, który polega na dokładnym elektronicznym prześwietleniu kaŜdego kontenera, 

bez zbytniego utrudniania i spowalniania międzynarodowego transportu i handlu. 

 W 2004 r. Związek Operatorów Terminali Kontenerowych w Hong Kongu, który 

składa się z kilku prywatnych przedsiębiorstw zarządzających drugim co do wielkości (po 

Singapurze) portem, zainstalował ogromne bramy prześwietlające kontenery dostarczone 

przez korporację z San Diego, zajmującą się praktycznym zastosowaniem zaawansowanych 

technologii (science applications international corp – SAIC)5. 

 Samochody transportujące kontenery na teren portu przejeŜdŜają przez dwa 

gigantyczne skanery. Jeden z nich wykrywa istniejące promieniowanie radioaktywne, a drugi 

– przy uŜyciu promieni gamma poszukuje w środku kontenerów podejrzanych przedmiotów 

wykonanych ze stali lub ołowiu, które mogłyby stanowić osłonę przed detektorem 

                                                 
3„Brudna bomba” to określenie na rodzaj broni radiologicznej, której działanie sprowadza się do rozrzucenia 
materiału radioaktywnego na duŜej przestrzeni za pomocą konwencjonalnej eksplozji. Powoduje to skaŜenie 
promieniotwórcze terenu. Ze względu na łatwość konstrukcji takiej bomby, znaczną dezorganizację 
funkcjonowania duŜych aglomeracji oraz bardzo duŜe koszty usuwania materiałów promieniotwórczych istnieje 
niebezpieczeństwo uŜycia ich przez terrorystów, http://pl.wikipedia.org/wiki/Bomba_atomowa#Brudnabomba,  
stan z 15.12.2005 r. 
4„Manifest 24 godziny”  oznacza, Ŝe słuŜby celne USA muszą na 24 godziny przed przybyciem statku do portu 

otrzymać manifest ładunkowy od statku zdąŜającego do dowolnego portu amerykańskiego. Zasada ta została 
uchwalona 2 grudnia 2002 r., a weszła w Ŝycie 2 marca 2003 r., T. Szubrycht, op. cit., s. 65. 

5A. Ortolani, R. Block, A Closer look at Cargo,  (w:) The Asian Wall Street Journal, piątek, sobota, niedziela, 
29-31 lipiec 2005 r. –, s. A6. 
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promieniowania radioaktywnego. W biurze firmy nowoczesnego terminalu w Kwai Chung 4 

monitory pokazują obrazy podobne do prześwietlenia rentgenowskiego, które następnie są 

zapisywane i przechowywane na serwerze. W trakcie tego procesu automatycznie jest 

ustalany numer kontenera wraz ze wszystkimi informacjami zawartymi pod tym numerem, na 

przykład miejsce pochodzenia. Komputerowe dane mogą być natychmiast przywołane przez 

odpowiednie słuŜby lub nawet przesłane dalej po to, aby agenci celni  na  przykład w 

Rotterdamie, Nowym Jorku czy Los Angeles, mogli uŜyć ich do identyfikacji podejrzanej 

przesyłki, zanim zostanie ona załadowana na statek lub by ją zatrzymać. Takie dane mogłyby 

się okazać bezcenne, jeŜeli przykładowo kontener pochodzący z Hong Kongu byłby 

powiązany z terroryzmem. 

 Głównym celem tego programu jest osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

w Stanach Zjednoczonych, poniewaŜ to tam trafia duŜa część kontenerów z całego świata. 

ChociaŜ Urząd Celny Stanów Zjednoczonych współpracuje z zagranicznymi portami w tej 

materii, to jednak bezpieczeństwo i odpowiedzialność za kontenery wysyłane za ocean spada 

na państwo do jakiego naleŜy kontener. Jeśli zatem największe porty włączą się do programu, 

moŜe to oznaczać zbudowanie dokładniejszego systemu globalnej wymiany informacji, a to z 

kolei znacznie poprawi bezpieczeństwo przewozów. 

 Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Departament of Homeland Security) 

Stanów Zjednoczonych deklaruje całkowitą współpracę przy doskonaleniu systemów 

skanujących kontenery, zwłaszcza Ŝe system ten daje powody sądzić, Ŝe obniŜy się poziom 

zagroŜenia terroryzmem. Z drugiej jednak strony administracja powstrzymuje się od 

deklaracji, czy system taki mógłby został wprowadzony w portach amerykańskich. Takie 

stanowisko zostało zajęte w odpowiedzi na list, wystosowany przez operatorów terminali w 

Hong Kongu z 21 lipca 2005 r. do szefa Agencji Bezpieczeństwa Michaela Cherdoffa. 

Spodziewano się, Ŝe Stany Zjednoczone poprą projekt, w który prywatni inwestorzy 

zaangaŜowali juŜ ponad 7 milionów dolarów. Bez finansowego wsparcia USA moŜe dojść do 

sytuacji, Ŝe prace nad projektem będą przerwane w 2006 r.6.   

 Stephen Flynn, ekspert do spraw bezpieczeństwa morskiego z korporacji sprzedającej 

urządzenia skanujące kontenery twierdzi, Ŝe zrewolucjonizują one bezpieczeństwo portu i 

zapewnią, Ŝe Ŝaden kontener nie będzie zawierał niebezpiecznych towarów. Nawet jeśli 

udałoby się przemycić w takim kontenerze na przykład bombę, to na podstawie danych o nim 

będzie moŜna z łatwością ustalić z jakiego państwa on pochodzi i odesłać go do „źródła”. To 

                                                 
6 TamŜe, s. A6. 
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pozwoli w przyszłości wyeliminować kolejne kontenery charakteryzujące się podobnymi 

odczytami stwierdzonymi w trakcie kontroli.  

Co bardzo waŜne, takie działania pomogą zapobiec spowolnieniu lub nawet 

chwilowemu wstrzymaniu przewozów kontenerowych, które znacznie mogłoby wpłynąć na 

globalną ekonomię, jak równieŜ wprowadzić panikę na całym świecie7. Potencjalne 

następstwa takiej sytuacji moŜna zilustrować liczbami, które w 2002 r. przedstawiła 

amerykańska firma konsultingowa po dokonaniu symulacji, opierając się na załoŜeniu, Ŝe 

porty amerykańskie w wyniku ataku terrorystycznego zostały częściowo wyłączone z 

eksploatacji. Jak wynika z przeprowadzonego szacunku straty gospodarki amerykańskiej 

opiewały na 58 mld USD8.   

 Na dzień 31 lipca 2005 r. oceniono, Ŝe dodatkowy koszt obsługi takiego systemu, jak 

ten działający w Hong Kongu, w przeliczeniu na jeden kontener zamknąłby się kwotą 6,5 

dolara. Ponadto system pozwoliłby znacznie zredukować obsługę administracyjną związaną  

ze spedycją, a więc jednocześnie obniŜyć jej dotychczasowe koszty. 

 Do końca lipca 2005 r. terminal w Hong Kongu zarejestrował i przechowuje dane o 

ponad 250 000 kontenerów, z których znaczna część popłynęła do Stanów Zjednoczonych. 

JednakŜe jak juŜ wspomniano, Waszyngton wykazał minimalne zainteresowanie tym 

systemem oraz zgromadzonymi danymi, twierdząc, Ŝe system kontroli funkcjonujący w USA 

jest wystarczający. W pewnym sensie wypływa to z amerykańskiej filozofii podejścia do 

problemu, która zakłada kontrolę tylko wybranych kontenerów, wyselekcjonowanych na 

podstawie wywiadu i analizy list przewozowych. Wprowadzenie prześwietlania wszystkich 

kontenerów oznaczałoby zmianę całego systemu. Jednocześnie sprawy bezpieczeństwa 

przewozów są dla Stanów Zjednoczonych bardzo waŜne, poniewaŜ na przełomie 2004 i 2005 

r. Urząd Celny USA współpracował ze Światową Organizacją Celną w celu podniesienia 

poziomu globalnych standardów bezpieczeństwa. Zaowocowało to przyjęciem w czerwcu 

2005 r. przez 166 państw członkoskich podwyŜszonych standardów bezpieczeństwa9. 

 

 

 Tabela 1 

Porównanie systemu SAIC z Hong Kongu i systemu amerykańskiego 

                                                 
7 TamŜe, s. A6. 
8 T. Szubrycht, op. cit., s. 63. 
9 04.11.1952 r. została powołana do Ŝycia Rada Współpracy Celnej, która w 1994 r. przyjęła nazwę Światowej 
Organizacji Ceł (WCO). Do organizacji naleŜy 166 państw członkoskich. Polska przystąpiła do WCO w 1974 r., 
http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?dział=5348cid=40898, stan z 21.11.2005 r.  
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System 
kontroli 

Procent 
sprawdzonych 
kontenerów 

Plusy systemu Minusy systemu 

SAIC 
Hong 
Kong 

100% • baza danych dostępna 
na całym świecie 

• szybkie skanowanie 
kaŜdego kontenera 

• podanie pochodzenia 
kontenera, co pozwala 
uniknąć zamknięcia 
całego przemysłu 
przewozowego 

• koszt wyposaŜenia 
terminali w Hong 
Kongu to 40 mln 
dolarów 

• zarządzanie danymi ze 
skanowania jest duŜym 
wyzwaniem 

• wymaga zmian 
istniejącego w USA  
systemu 

USA 
system 

5,4% • wywiad namierza tylko 
podejrzane kontenery, 
więc proces jest 
szybszy 

• jest udoskonalany 
przez długie lata 
uŜytkowania w USA 

• brak dostępu do 
obiektów z kontenera 

• rzadko sprawdza 
kontenery z tzw. 
„bezpiecznej listy” 

• nie gromadzi danych  
o kontenerach 

• nie moŜe określić 
państwa pochodzenia 
kontenera 

 

Spośród przyjętych nowych przepisów znajduje się punkt mówiący o tym, Ŝe kaŜde 

państwo członkoskie moŜe zaŜądać kontroli kontenerów w kaŜdym porcie innego państwa 

członkoskiego. Zgodzono się równieŜ z tym, Ŝe kontener z podejrzaną zawartością powinien 

zostać zatrzymany juŜ w państwie z którego pochodzi, jak równieŜ z tym, Ŝe informacje 

dotyczące kontenerów powinny być gromadzone i ogólnie dostępne dla właściwych słuŜb 

poprzez zautomatyzowany system informacji. Zwrócono równieŜ uwagę na to, Ŝe proces i 

czas inspekcji powinien być zminimalizowany, aby nie utrudniać przepływu towarów. Takie 

wspólne standardy ochrony i bezpieczeństwa oraz jednolite kryteria kontroli celnych są 

niezbędne do stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania granicami, dlatego Unia 

Europejska (UE) wykazuje duŜe zainteresowanie współpracą ze Stanami Zjednoczonymi w 

zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Ŝeglugi morskiej10.  

W programie CSI uczestniczy aktualnie 38 światowych portów i terminali 

kontenerowych,  aŜ 20 z nich to porty europejskie, a kolejne  3 dołączą do programu w 

                                                 
10 T. Szubrycht, op. cit., s. 65. 
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najbliŜszym czasie. Porty muszą spełnić określone warunki, aby zostały włączone do 

programu CSI: 

• posiadać regularną, bezpośrednią i duŜą wymianę towarową (kontenerową) z 

amerykańskimi portami; 

• słuŜby celne muszą być w stanie przeprowadzić kaŜdy rodzaj odprawy ładunków 

kontenerowych; 

• na terenie portu lub terminalu musi istnieć moŜliwość przeprowadzenia 

bezinwazyjnej kontroli kontenerów (prześwietlenia i kontroli radioaktywności 

kontenerów)11. 

NaleŜy wspomnieć w tym miejscu, Ŝe Urząd Celny Stanów Zjednoczonych uŜywa juŜ 

skanowania za pomocą ręcznych skanerów, znajdujących się w kaŜdym waŜnym porcie, jako 

alternatywnego sposobu fizycznej inspekcji. Niestety metody te są stosowane tylko w 

odniesieniu do kontenerów oznaczonych jako „podwyŜszonego ryzyka”, a dane o nich nie są 

nigdzie gromadzone i przechowywane. 

 Jak twierdzi Al Gina, dyrektor „Container Security Initiative”12 (inicjatywy dla 

ochrony kontenerów), miliardy dolarów są wydawane na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, a większość tych pieniędzy trafia do agencji 

National Targeting Center w Reston w Virginii. Agencja uŜywa systemu ATS (automated 

targeting system) do wykrywania terrorystów i broni na podstawie zaawansowanych danych 

pochodzących z linii lotniczych i morskich agencji spedycyjnych. System porównuje te dane 

z danymi rządowymi i poszukuje róŜnego rodzaju anomalii, niezgodności, wybierając i 

oznaczając niektóre przesyłki lub pasaŜerów jako „podwyŜszonego ryzyka” lub nawet 

pozbawione pozwolenia wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych13.  

 Efektywność tego systemu została jednak podwaŜona w Kongresie USA w 2004 r. 

przez byłego inspektora bezpieczeństwa Clarka Kenta Ervina, który powiedział, Ŝe 

nieregularne kontrole przeprowadzane na statkach przynoszą lepsze efekty w udaremnianiu 

przemytu niŜ praca systemu ATS14. Urząd Celny Stanów Zjednoczonych nie zgodził się 

jednak z taką oceną, twierdząc, Ŝe system ATS to waŜna część strategii bezpieczeństwa, który 

                                                 
11TamŜe. 
12Inicjatywa dla ochrony kontenerów jest inicjatywą amerykańskich słuŜb celnych, której celem jest zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa przewozów kontenerowych. Inicjatywa ta zapoczątkowana została 17 stycznia 2002 r. 
Jej zasadniczym celem było stworzenie takich mechanizmów ochronnych, które umoŜliwi ą efektywną 
identyfikację kontenerów o podwyŜszonym stopniu ryzyka, ich wstępną kontrolę przed dostarczeniem do 
amerykańskich portów, wykorzystywaniu nowoczesnych technologii do kontrolowania. T. Szubrycht, op. cit., s. 
64. 
13 A. Ortolani, R. Block, A Closer, op. cit., s. A6. 
14 TamŜe. 
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gra główną rolę w programie Inicjatywa dla ochrony kontenerów, wykorzystywanym przez 

amerykańskich celników w 38 międzynarodowych portach i przy współpracy z celnikami z 

innych państw, aby zapobiec wysłaniu kontenerów z niepoŜądanym ładunkiem do Stanów 

Zjednoczonych. 

 

* * * 

 

Transport ładunków za pomocą kontenerów posiada zarówno wiele plusów, jak i 

minusów. W dobie wojny asymetrycznej oraz dobrze rozwiniętych i koordynowanych działań 

terrorystycznych róŜnych organizacji o zasięgu globalnym, musimy zdawać sobie sprawę z 

zagroŜeń wynikających z tych działań i umieć się zabezpieczyć przed moŜliwymi atakami. 

Nie moŜna zaprzeczyć, Ŝe po atakach z 11 września 2001 r. Stany Zjednoczone działają 

najaktywniej w celu zabezpieczenia przewozów kontenerowych, ale trzeba dodać, Ŝe nie 

mogą one być osamotnione w tej działalności,  bo handel opiera się na wymianie z wieloma 

państwami w portach na całej kuli ziemskiej. Dlatego w interesie nas wszystkich jest 

wypracowanie systemu, który będzie uniemoŜliwiał lub bardzo utrudniał  przeprowadzenie 

ataku terrorystycznego nie tylko na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale równieŜ w innych 

newralgicznych punktach gospodarki światowej jakimi są porty. Nie wolno nam zapomnieć, 

Ŝe to właśnie transport morski jest podstawą gospodarki całego świata, który do niedawna 

postrzegany  był za wolny od zagroŜeń terrorystycznych.  

Jak widać z podanych wcześniej przykładów największe porty, nie tylko europejskie, 

podejmują działania aby zwiększyć bezpieczeństwo przeładowywanych towarów, gdyŜ leŜy 

to w interesie obu stron. JeŜeli port jest odpowiednio zabezpieczony to współpracują z nim 

chętniej inne porty na całym świecie, a to przynosi wymierne korzyści w postaci 

zwiększonych obrotów i odpowiednio większych zysków. Druga strona tego układu moŜe być 

spokojna co do nienaruszalności zawartości przesyłanych kontenerów.  

Takie działania są na pewno bardzo kosztowne i aby były  maksymalnie efektywne 

partycypować w nich powinny wszystkie zainteresowane strony, poniewaŜ stawką jest 

bezpieczeństwo w wymiarze globalnym a nie tylko państwowym czy regionalnym. Z tego 

właśnie względu kaŜda inicjatywa podjęta w celu zwiększenia bezpieczeństwa przewozów, 

nie tylko kontenerowych, jest na wagę złota i powinna być wspierana przez wszystkie 

państwa i organizacje, dla którym bezpieczeństwo jest celem nadrzędnym. 
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ECHOSONDA JEDNOWIĄZKOWA 

 W POMIARACH HYDROGRAFICZNYCH 

 
Przez ostatnie 20 lat środowisko nawigatorów i hydrografów było naocznym 

świadkiem rewolucyjnego postępu jaki dokonał się w dziedzinie badań dna morskiego. Postęp 

technologiczny dyktowany był chęcią spenetrowania najbardziej niedostępnych części oceanu 

oraz chęcią uzyskiwania dokładniejszych danych hydrograficznych charakteryzujących się 

większą szczegółowością. Naukowcy, geofizycy, producenci sprzętu oraz wykonawcy prac 

sondaŜowych korzystają dzisiaj z nowości technologii cyfrowej i zwiększonej dostępności 

współczesnych systemów komputerowych, cechujących się znacznym wzrostem mocy 

obliczeniowej15.  

Tworzenie map dna morskiego od dawna stanowiło ogromne wyzwanie dla człowieka. 

Początkowo głębokość morza mierzono za pomocą kawałka liny, odpowiednio wyskalowanej 

markerami i obciąŜonej na końcu specjalnym ołowianym cięŜarkiem. Metoda pomiaru 

głębokości za pomocą sondy ręcznej opuszczanej z burty statku była niezwykle 

pracochłonna16. Pierwszym nowoczesnym osiągnięciem technicznym w pomiarach 

głębokości było skonstruowanie w czasie I wojny światowej urządzenia typu SONAR17. 

Dzisiaj termin ten definiuje się jako system określania odległości do obiektów podwodnych w 

oparciu o pomiar interwału czasowego pomiędzy transmisją sygnału akustycznego i 

powrotem jego echa18.  

 

Od sondy ręcznej do echosondy 
 

Początkowo Ŝeglarze mogli mierzyć głębokości tylko w akwenach płytkich. Do tego 

celu wykorzystywali cięŜarek zawieszony na linie. Zainteresowanie kapitanów statków oraz 

badaczy morskich głębin skupiało się przede wszystkim na lokalizowaniu niebezpieczeństw 

                                                 
15 C. R. Bates, A Review Archaeological Geophysical Remote Surveying for the Seafloor, Sedimentary Systems 
Research Group, University of St Andrews. 
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_sgg/personal/crblink/web/marine_arch.pdf, stan z 25.11.2005 r. 
16 „Seafloor Mapping”, James R. Butz, GEOG 5121 Project 3. 
17 SONAR – skrót pochodzi od amerykańskiej nazwy urządzenia hydrolokacyjnego (ang.: SOund NAvigation 
and Ranging). 
18 Hydrographic Dictionary Part I Volume  English, SP-32, 5th Edition, IHO Monaco 1994, pkt 4819, s. 221. 
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nawigacyjnych oraz na bezpiecznym kotwiczeniu. Za pomocą sondy ręcznej czy 

mechanicznej dokonywano pomiarów głębokości w ograniczonym zakresie. Wykrycie i 

zidentyfikowanie urozmaiconej rzeźby dna graniczyło z cudem19. Sonda ręczna, zwana takŜe 

ołowianką, składała się z ołowianego cięŜarka (tzw. pogłębiacza) w kształcie stoŜka i linki 

konopnej. Linka miała długość 30-120 metrów i była wyskalowana za pomocą kolorowych 

kawałków materiału (skóry), w odstępach metrowych. Długość wypuszczonej liny była miarą 

głębokości morza w danym miejscu (rys. 1). 

 
Rys. 1. Technika pomiaru głębokości za pomocą sondy ręcznej 

Źródło: a)  I. Grajewski, J. Wójcicki, Mały Leksykon Morski, Warszawa, MON 1981; 
             b) http://www.photolib.noaa.gov/historic/c&gs/theb0525.htm, stan z 25.11.2005 r. 
 

CięŜarek w postaci stoŜka posiadał wydrąŜony otwór w podstawie. Dzięki temu wraz z 

pomiarem głębokości pobierano próbki osadów dennych. W latach 80. XIX w. sondolina 

została zastąpiona liną stalową typu fortepianowego (piano wire) posiadającą większą 

wytrzymałość. Niestety potrzeba zatrzymania się jednostki w celu wykonania pomiaru 

stanowiła istotną niedogodność w całym procesie zbierania danych batymetrycznych.  

Pomiary głębokości za pomocą liny z zaczepionym na jednym końcu cięŜarkiem 

wykonywane były zwykle z pokładu wolno przemieszczającego się kutra, małej łodzi czy 

statku (rys. 1b). Aby uzyskać pomiar operator sondy stał na specjalnym pomoście, rozkręcał 

linę i rzucał cięŜarek na tyle daleko, by ten opadł na dno w momencie przepływania jednostki 

obok tego punktu. Następnie wybierano napiętą linę i delikatnie opuszczano, a gdy ponownie 

cięŜarek dotknął dna odczytywano głębokość. Podnoszenie cięŜarka było waŜne, gdyŜ 

operator był zmuszony utrzymywać napiętą linę w pozycji wertykalnej. Po uzyskaniu 

wartości głębokości wyciągano linę na pokład, zwijano i utrzymywano w gotowości do 

następnego uŜycia. Operator sondoliny musiał właściwie oszacować kolejną głębokość na 
                                                 
19 Carlos Van Cauwenberghe, Interrelationship between hydrography, sedimentology and modelling, Oostende, 
Belgium, s. 1. 
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podstawie juŜ zmierzonych. Dysponował odpowiednią długością liny, jednocześnie był 

przygotowany na ewentualne wydłuŜenie sondy za pomocą zapasowej linki. Przy duŜych 

stanach morza niezwykle istotnym było uwzględnianie wysokości fali, tak by mierzone 

głębokości odnosiły się do średniego poziomu morza.  

Dzisiaj sonda ręczna stosowana jest w sytuacjach, gdzie uŜycie sprzętu akustycznego 

jest niemoŜliwe, niepraktyczne lub uzyskiwane pomiary byłyby obarczone duŜymi błędami. 

Pomiary sondą ręczną są szczególnie przydatne podczas badania podwodnych skał, przy 

nabrzeŜach, falochronach, umocnieniach wałów piaskowych. W takich miejscach metody 

akustyczne mogłyby okazać się mało dokładne, często niewykonalne oraz podatne na liczne 

zakłócenia od listków bocznych charakterystyki promieniowania przetwornika.  

Mechaniczne urządzenia do pomiaru głębokości stanowiły olbrzymi postęp w historii 

hydrografii. Początki tych urządzeń datuje się na lata 70. XIX w. W 1872 r. Sir William 

Thomson (później Lord Kelvin) skonstruował prymitywną sondę mechaniczną zbudowaną z 

małej średnicy stalowej liny nawiniętej na bęben. Pierwsze próby wykonał na prywatnym 

jachcie „Lalla Rookh”.   

Sondy mechaniczne rozwijały się od bardzo prostych do skomplikowanych, 

obsługiwanych przez kilku operatorów. Wśród tych najbardziej znanych wymienia się sondy 

Lucasa, Sigsbee, Lietza, Tannera czy Kelvina (rys. 2).   

 
 

Rys. 2. Przykłady klasycznych sond mechanicznych: a) sonda mechaniczna Sigsbee, 
b) sonda mechaniczna Tannera, c) sonda mechaniczna Lucasa 

Źródło: http://www.photolib.noaa.gov/ships/ship0396.htm, stan z 12.12.2005 r. 
 



 14 

 
Sonda mechaniczna zbudowana była z liny stalowej (drutu) przechodzącej przez 

linowy krąŜek zliczający oraz cięŜarka przymocowanego do końca drutu. Lina nawinięta była 

na bęben (wykonany z brązu), który zatrzymywany był specjalnym hamulcem. Bęben 

(kołowrót) zamontowany był na podstawie (stojaku) zapewniającej swobodny obrót. Sonda 

mechaniczna wykorzystywana była do pionowego pomiaru głębokości oraz do zbierania 

niektórych danych oceanograficznych tj. próbek dna, próbek wody, temperatury środowiska 

wodnego. Stosowano ją szczególnie w akwenach, gdzie zastosowanie sondy ręcznej było 

niemoŜliwe.  

Lina stalowa wydawana była z burty bądź z rufy statku za pomocą systemu krąŜków i 

zbloczy, wśród których najwaŜniejszym był krąŜek rejestrujący długość wyluzowanej liny 

(wskazujący głębokość morza)20. Sir John Murray, jeden z wybitnych oceanografów późnych 

lat 90. XIX w. i wczesnych lat 20. XX w., wykonał do 1912 r. 5969 pomiarów głębokości 

powyŜej 1000 sąŜni (1828,8 m). Pomiary głębokowodne z wykorzystaniem sond 

mechanicznych były procesem powolnym. W mniejszych głębokościach sonda nie mogła 

zostać zwolniona dopóki jednostka nie zatrzymała się. Podczas opadania cięŜarka naleŜało tak 

manewrować, aby stalowa lina była napięta do momentu uderzenia o dno. Głębokość 

odczytywano z licznika zamontowanego na krąŜku pomiarowym (rys. 3). 

 
Rys. 3. Ilustracja sposobu pomiaru głębokości za pomocą sondy mechanicznej Tannera 

Źródło: http://www.photolib.noaa.gov/historic/c&gs/theb0914.htm, stan z 28.11.2005 r. 
 
 

                                                 
20 Commander K. T. Adams (U.S. Coast and Geodetic Survey), “Hydrographic manual”, Special Publication No. 
143 Revised (1942) Edition, US Government Printing Office Washington 1942, s. 388. 
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Obsługa sondy mechanicznej wymagała od operatorów znacznych umiejętności i 

doświadczenia. Kluczowym było przede wszystkim określenie momentu uderzenia cięŜarka o 

dno, odpowiednie hamowanie bębna jak i zabezpieczenie liny przed zaplątaniem21.  

I i II wojna światowa przyniosła gwałtowny rozwój echosond, rejestratorów 

głębokości i prostych sonarów. Echosonda rozwinęła się we wczesnych latach 20. XX w.22. 

Początkowo echosonda wykorzystywana była do wykrywania podwodnych gór lodowych. W 

czasach II wojny światowej głównym przeznaczeniem sond pionowych było poszukiwanie i 

wykrywanie okrętów podwodnych. W latach 40. XX w. szeroko rozpowszechniły się 

echosondy niskiej częstotliwości o szerokiej wiązce promieniowania. Przeznaczeniem ich 

było uzyskanie większego pokrycia dna podczas sondaŜu w znacznie krótszym czasie, 

kosztem obniŜonej rozdzielczości. Kolejną innowacją technologiczną była echosonda z wąską 

wiązką, wykorzystująca wyŜsze częstotliwości, co przekładało się bezpośrednio na lepszą 

rozdzielczość. Następne echosondy były juŜ tylko pewnymi formami modyfikacji modeli 

istniejących. Standardowe echosondy wyposaŜone były w dwa przetworniki dające 

informacje z dwóch kanałów. Obecnie rozwój echosond pionowych jednowiązkowych (ang. 

SBES – single beam echo sounder) przebiega w szybkim tempie. Jakiekolwiek udoskonalenia 

i modernizacje dotyczą przede wszystkim zastosowanych przetworników, układów 

odbiorczych oraz sposobu wizualizacji danych23.  

Dzisiaj echosondy jednowiązkowe to szeroko rozpowszechnione urządzenia 

pomiarowe montowane na jednostkach pływających, rejestrujące głębokości w ruchu24. 

Zasada działania sondy jednowiązkowej oraz znajomość podstawowych danych technicznych 

są podstawą do zrozumienia bardziej skomplikowanych zagadnień oraz wyboru optymalnego 

modelu echosondy do ściśle sprecyzowanych celów.  

 

Pomiar głębokości metodą akustyczną 
 

 
Echosondy mierzą czas przejścia fali akustycznej od przetwornika do dna i z 

powrotem do przetwornika. Uzyskany czas zamieniany jest na odległość (głębokość). 

Transmisja dźwięku w echosondowaniu zaleŜy od pewnych właściwości środowiska wodnego 
                                                 
21 TamŜe, s. 256. 
22 The American Practical Navigator BOWDITCH, Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic 
Center, 1995, Bethesda Maryland USA, Pub. No 9, pkt 3002, s. 412. 
23 D. Beczek, A. Grządziel, B. Pączek, Application of some hydroacoustic systems to wrecks’ visualization on 
Polish maritime areas, (w:) XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Rola nawigacji  w 
zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu” , Gdynia AMW,  listopad 2004, s. 119. 
24 „Multibeam Sonar Theory of Operation” L-3 Communications SeaBeam Instruments, 141 Washington Street, 
East Walpole, MA 02032-1155. 
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oraz od współczynników odbicia napotykanych powierzchni (dna, ławic ryb, planktonu, 

wraków). Jeśli załoŜymy, Ŝe fala dźwiękowa ma pokonać odległość przetwornik-dno ze stałą 

prędkością, wówczas otoczenie (woda) musi posiadać te same właściwości fizyczne w całej 

kolumnie wody. Co więcej, nie powinno zachodzić zjawisko osłabienia fali oraz całkowitego 

odbicia fali od dna. Takie warunki hydrologiczne oczywiście nie istnieją.  

W pomiarach hydrograficznych głębokości mierzone są za pomocą echosond, które 

rejestrują niemal nieprzerwany profil dna bezpośrednio pod kadłubem jednostki badawczej. 

Wszystkie echosondy w zasadzie działają na tej samej zasadzie wykorzystującej zjawiska 

rozchodzenia się i odbicia fali akustycznej w środowisku wodnym. Elementy echosondy 

realizują wszystkie zadane czynności tj.: 

• generowanie fali dźwiękowej; 

• odbiór i wzmocnienie echa; 

• pomiar interwału czasowego; 

• konwersję czasu na jednostki głębokości;  

• rejestrację graficzną lub cyfrową. 

 
NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe echosonda nie mierzy głębokości w sposób bezpośredni. 

Mierzy czas przejścia impulsu sondującego na trasie przetwornik – dno (obiekt) – 

przetwornik. Czas zamieniany jest mechanicznie bądź elektronicznie na głębokość wg wzoru:  

 
 
 
 
gdzie: 
 
V – prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w wodzie;  

t – czas przejścia impulsu akustycznego od przetwornika do dna i z powrotem. 

 
Konwersja czasu na głębokość zaleŜy od sprzętu rejestrującego. Jeśli głębokości 

wskazywane przez echosondę mają być poprawne, to teoretycznie pomiar wartości „ t” musi 

być precyzyjny. Wartość „V” u Ŝywana do obliczenia głębokości musi równać się średniej 

prędkości rozchodzenia się dźwięku w wodzie. Dźwięk rozchodzi się w wodzie względnie ze 

stałą prędkością, zaleŜną od gęstości ośrodka. Ta z kolei jest funkcją temperatury, zasolenia i 

ciśnienia (głębokości).  

Urządzenia sondujące zamieniają czas na głębokość mając wcześniej określoną prędkość 

dźwięku lub tzw. „prędkość kalibracyjną”. Mierzone głębokości będą obarczone błędem, 

Głębokość = ½ •V • t 
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którego wielkość będzie wprost proporcjonalna do róŜnicy pomiędzy rzeczywistą prędkością 

a tą skalibrowaną czy określoną wcześniej. Poprawki na prędkość dźwięku mniejsze niŜ 0,5% 

głębokości nie mają znaczącego wpływu i są pomijane25.  

Sygnały energii elektrycznej zamieniane są na impulsy energii akustycznej w 

przetworniku zamontowanym zazwyczaj w kadłubie. W zaleŜności od przeznaczenia 

echosondy wykorzystuje się przetworniki o róŜnych kształtach i częstotliwościach pracy. 

Impulsy małych częstotliwości stosowane są w sondowaniu głębokowodnym, podczas gdy 

sygnały wysokoczęstotliwościowe znajdują zastosowanie w akwenach płytkich.  

Impulsy dźwiękowe generowane przez echosondę rozchodzą się w formie fal 

akustycznych, o ściśle określonej częstotliwości (frequency), czasie trwania (duration) oraz 

kształcie (shape). Fala dźwiękowa moŜe ulegać rozproszeniu we wszystkich kierunkach bądź 

moŜe być skupiona w wąską wiązkę w której skoncentrowana jest cała energia. Wszystkie te 

parametry razem z częstością impulsowania muszą być szczegółowo analizowane przed 

zakupem danego modelu sondy. NajwaŜniejsze jest sprecyzowanie wymagań uŜytkownika 

oraz wachlarzu zastosowań pozyskiwanego sprzętu.  

 
Parametry techniczne echosondy jednowiązkowej 

 
 

Na dokładność pomiaru głębokości za pomocą echosondy jednowiązkowej wpływ ma 

szereg czynników i zjawisk. Znajomość podstawowych parametrów technicznych echosondy 

pionowej niezbędna jest do właściwego wyboru urządzenia, a następnie wykorzystania go 

zgodnie z przeznaczeniem.   

Częstotliwość impulsu akustycznego stanowi istotny parametr echosondy 

hydrograficznej. Większość urządzeń stosowanych dla celów nawigacyjnych wykorzystuje 

zakres częstotliwości słyszalnych. Niski współczynnik pochłaniania takich fal oraz duŜa ilość 

energii zgromadzonej w impulsie sprawia, Ŝe urządzenia takie są bardzo przydatne w 

sondowaniu głębokowodnym. W pomiarach hydrograficznych największe zastosowanie 

znalazły częstotliwości ultradźwiękowe, które charakteryzują się następującymi 

właściwościami:  

• wysokim współczynnikiem kierunkowości i koncentracji energii akustycznej;  

                                                 
25 Commander Melvin J. Umbach,  Hydrographic Manual 4th Edition, National Oceanic and Atmospheric 
Administration, Rockville, Md., USA  1976, s. AG-1. 
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• mniejszą podatnością na rejestrowanie zakłóceń pochodzących od szumów 

okrętowych i otoczenia; 

• znacznie dokładniejszym pomiarem głębokości w akwenach płytkowodnych 

(mielizny, płycizny, wypłycenia); 

• zobrazowaniem bardziej szczegółowego profilu nieregularnego dna;  

• zredukowaniem echa listków bocznych. 

 

Niestety fale o częstotliwościach ultradźwiękowych podlegają zjawisku osłabiania 

sygnału. Ponadto w akwenach cechujących się gwałtownymi zmianami hydrologicznymi 

echosondy podatne są na rejestrowanie duŜej ilości zakłóceń.  

Impulsy akustyczne emitowane w toń wodną róŜnią się kształtem i czasem trwania. 

Echosondy pionowe ogólnego przeznaczenia emitują zwykle krótki impuls podobny do tego na 

rys. 4. 
 

 
 
 

Rys. 4. Kształt i czas trwania krótkiego impulsu akustycznego 
 

Gdy przetwornik pobudzany jest energią elektryczną, oscyluje z jego zaprojektowaną 

częstotliwością i transmituje impuls dźwiękowy w kierunku dna. Drgania tłumione maleją 

gwałtowanie do momentu kiedy przestają być uŜyteczne w punkcie przybliŜonym równym 

połowie amplitudy początkowej. Skuteczna długość impulsu dla tego typu transmisji wynosi 

około 0,2 ms (0,0002 s). ChociaŜ impulsy tego rodzaju są względnie łatwe do generowania, 

nie zawierają ogólnie zbyt duŜej ilości energii. W sprzyjających warunkach zapewniają 

pomiar głębokości nawet do 1800 metrów.  
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Rys. 5 pokazuje nietłumiony impuls nadawczy. Impuls taki jest relatywnie długi, co 

jednocześnie wydłuŜa czas drgania przetwornika pobudzanego napięciem.  W efekcie 

wygenerowany do wody impuls koncentruje w sobie więcej energii. Echosondy do pomiarów 

głębokowodnych wykorzystują impulsy o czasie trwania od 0,001 s do 0,04 s.  

 

 

Rys. 5. Kształt i czas trwania długiego impulsu akustycznego 
 

W korzystnych warunkach hydrologicznych impulsy początkowe z takim czasem 

trwania zapewniają odbiór echa dna w akwenach o głębokościach ponad 8 km. Wadą 

długiego impulsu jest niska rozdzielczość uzyskiwanego profilu dna, bowiem w ciągu 0,04 s 

fala akustyczna pokonuje aŜ 60 metrów.  

Długie impulsy emitują więcej energii aniŜeli impulsy krótkie. Echosondy głębokowodne 

wykorzystują zazwyczaj standardowo częstotliwości poniŜej 15 kHz. Straty absorpcyjne 

takich sygnałów są najmniejsze. Echosondy wysokich częstotliwości posiadają przetworniki 

niewielkich rozmiarów generujących wąskie wiązki akustyczne. Krótki impuls i wąska 

wiązka przekłada się na  wysoką rozdzielczość i szczegółowość echogramów dna. DuŜy 

współczynnik pochłaniania fali akustycznej wysokiej częstotliwości ogranicza stosowanie 

tego typu echosond w akwenach głębokich. Maksymalne głębokości pracy wynoszą około 

500 metrów26.  

Przetwornik jest zasadniczo montowany w kadłubie jednostki, a jego czołowa 

powierzchnia promieniująca skierowana jest pionowo do dna. Kształt wiązki zaleŜy od 

średnicy przetwornika oraz częstotliwości impulsu. Im większa średnica powierzchni 

                                                 
26 Commander Melvin J. Umbach,  Hydrographic..., s. AG-4. 
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promieniującej oraz wyŜsza częstotliwość impulsu akustycznego tym wiązka jest węŜsza i 

bardziej skupiona. Szerokości wiązek echosond wahają się od 2 do ponad 50 stopni, w 

zaleŜności od przeznaczenia. PrzybliŜony kształt wiązki emitowanej przez echosondę 

ogólnego przeznaczenia przedstawia rys. 6. 

 
Rys. 6. Kształt wiązki akustycznej echosondy ogólnego przeznaczenia 

Źródło: opracowanie własne. 
 

PrzewaŜająca część energii akustycznej skoncentrowana jest w listku głównym 

charakterystyki promieniowania. Dla celów praktycznych przyjmuje się, Ŝe wiązka 

wypromieniowana przez przetwornik tworzy kształt stoŜka.  

Niestety energia zawarta w wiązce nie ogranicza się jedynie do listka głównego (ang. main 

lobe). Na zewnątrz moc impulsu maleje gwałtownie, z wyjątkiem tzw. listków bocznych (ang. 

side lobes), gdzie poziom energii akustycznej jest dość wysoki. Te listki boczne mogą być 

źródłem powstawania tzw. fałszywych ech, które wprowadzają zakłócenia graficzne na 

echogramach. W efekcie moŜe dojść do sytuacji mylnej interpretacji wyników pomiarów. 

Niektóre przetworniki generują więcej niŜ parę listków bocznych, ale w przypadku dobrze 

zaprojektowanego przetwornika większość energii akustycznej zamyka się w granicach listka 

głównego (rys. 7).  
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Rys. 7. Trójwymiarowa charakterystyka kierunkowości przetwornika  

(o kołowym przekroju poprzecznym) echosondy pionowej 
 

Szerokość wiązki przetwornika ma ogromny wpływ na dokładność oraz jakość 

rejestrowanych ech dna. Dla uzyskania najwyŜszej dokładności w pomiarach głębokości 

wiązka powinna być wyjątkowo wąska. Przy zachowaniu tego warunku powracające do 

przetwornika echo pochodzi od bardzo małej powierzchni dna.  

 
Jednowiązkowe echosondy hydrograficzne 

 
 

Obecnie na rynku światowym istnieje szeroka gama echosond o przeznaczeniu stricte 

hydrograficznym. Cechują się duŜymi dokładnościami pomiaru głębokości zaspokajając 

jednocześnie międzynarodowe wymagania IHO27.   Producenci dostosowują się do potrzeb i 

Ŝyczeń uŜytkowników morza tworząc coraz bardziej zintegrowane, kompaktowe i przenośne 

systemy do pomiarów batymetrycznych. Przykładem echosondy jednowiązkowej z 

przeznaczeniem typowo hydrograficznym jest DESO 25 oraz Simrad EA 400.  

Echosonda DESO-25 Krupp Atlas-Elektronik – jest dwukanałową echosondą 

hydrograficzną przeznaczoną do pomiaru głębokości, lokalizacji wraków oraz 

zróŜnicowanego zobrazowania warstw dna o róŜnych gęstościach. Wykorzystano w niej układ 

z dwoma standardowymi przetwornikami o częstotliwościach 33 i 210 kHz (fot. 1). 

Przetwornik 210 kHz, o wąskiej wiązce promieniowania, umoŜliwia pomiar głębokości z 

dokładnością do blisko centymetra. Daje nam informację o powierzchniowych osadach dna. 

Sygnał o częstotliwości niŜszej 33 kHz penetruje głębsze warstwy podłoŜa. Taka konfiguracja 

przetworników zapewnia uzyskiwanie pełnego zapisu spektrum osadów dennych. Sonda 
                                                 
27 IHO (ang. International Hydrographic Organisation) – Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna załoŜona 
w 1921 r. To międzyrządowa organizacja o charakterze konsultacyjnym, wspierająca bezpieczeństwo nawigacji i 
ochronę środowiska morskiego. Siedzibą IHO jest Monako. 



 22 

charakteryzuje się cichą pracą (w porównaniu z modelem DESO-20) oraz znacznie lepszym 

zobrazowaniem graficznym.   

 
Fot. 1. Wskaźnik graficzny echosondy pionowej DESO 25 wraz z parą 

przetworników zamontowanych w kadłubie 
Źródło: fotografie A. Grządziel. 

 

EA-400 – to jednowiązkowa echosonda będąca konstrukcją modułową, która w 

zaleŜności od potrzeb uŜytkownika moŜe zostać skonfigurowana do pracy z róŜnymi typami 

przetworników jako system jedno- bądź wieloczęstotliwościowy. Podstawowymi elementami 

zestawu są: przetwornik (fot. 2), zespół nadawczo-odbiorczy oraz komputer sterujący. 

Najbardziej istotnym elementem zestawu jest zespół nadawczo-odbiorczy, który mieści w 

sobie moduły: nadawczy, odbiorczy oraz elektronikę odpowiedzialną za obróbkę sygnału. 

Sygnał z zespołu nadawczo-odbiorczego przesyłany jest do komputera poprzez standardową 

sieć komputerową Ethernet. 
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Fot. 2. Sposób zamontowania przetwornika echosondy 
jednowiązkowej  EA 400 (38 kKz) w kadłubie jednostki 

Źródło: fotografie  A. Grządziel. 
 

Wskaźnik echosondy to kolorowy panel ciekłokrystaliczny. W odróŜnieniu od 

wcześniej opisanej echosondy DESO-25 w EA-400 echogram nie jest zapisywany na 

papierze. Zamiast tego, nieobrobiony sygnał z przetwornika jest zapisywany bezpośrednio na 

dysk twardy komputera sterującego echosondą (pracującego pod kontrolą systemu Windows). 

Redukuje to zapotrzebowanie na papier, umoŜliwiając wydruk jedynie istotnych fragmentów 

echogramu. Dodatkowo pozwala to na realizację funkcji „odtworzenia” wcześniej 

zarejestrowanych danych. Podczas „odtworzenia” echogramu nieobrobiony sygnał podawany 

jest do oprogramowania echosondy, tak jakby pochodził bezpośrednio z przetwornika. 

Przykładowy zestaw echosondy EA-400 przedstawia rys. 8. 

 

 
Rys. 8. Konfiguracja systemu echosondy hydrograficznej Kongsberg Simrad EA 400 

Źródło: EA 400 Single beam hydrographic echo sounder. Operator manual, Kongsberg Simrad AS, Norway 
2003. 
 
 

SondaŜ morski z wykorzystaniem echosondy pionowej SBES 

 
Od zakończenia II wojny światowej wzrosła potrzeba uaktualniania morskich map 

nawigacyjnych. Podyktowane to było  między innymi zwiększeniem natęŜenia ruchu w strefie 

przybrzeŜnej, wzrostem popularności tzw. Ŝeglugi rekreacyjnej oraz stale rozwijającym się 

handlem morskim. Konieczność aktualizacji map zmuszała państwowe słuŜby hydrograficzne 
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do prowadzenia systematycznych sondaŜy morskich w granicach narodowych wód 

terytorialnych. W tym celu wykorzystywano jedynie echosondy jednowiązkowe. 

Akceptowano fakt niepełnego pokrycia dna wiązkami akustycznymi. Gęstość danych 

pomiarowych definiowano odstępem międzyprofilowym, który z kolei zaleŜał zasadniczo od 

skali mapy na potrzeby której zbierano dane batymetryczne. Echosonda pionowa miała za 

zadanie jedynie wskazać najmniejszą głębokość w obrębie „śladu” akustycznego jaki 

zostawiała wiązka promieniowania na dnie (bezpośrednio pod kadłubem okrętu). Obiekty 

leŜące poza tzw. „stopą” sondy na dnie pozostawały niewykryte. Dopiero technologia 

sonarów bocznych umoŜliwiła całkowite przeszukanie dna w obszarze między profilami 

sondaŜowymi.  

 Dzisiaj sondaŜ morski z wykorzystaniem echosondy jednowiązkowej SBES polega na 

przemieszczaniu się jednostki po ściśle zaplanowanych równoległych profilach, z 

jednoczesną rejestracją wartości głębokości dowiązanych do precyzyjnie określonych 

współrzędnych geograficznych (rys. 9). Rejestracja danych batymetrycznych w sposób 

nieprzerwany pozwala na stworzenie profilu głębokości dla kaŜdej linii sondaŜowej. Zbiór 

wszystkich profili głębokości tworzy siatkę, która moŜe posłuŜyć do wygenerowania 

przybliŜonego modelu dna za pomocą róŜnorodnych pakietów hydrograficznych. 

 

 
Rys. 9. Wykorzystanie echosondy jednowiązkowej w pomiarach hydrograficznych 

Źródło: Materiały szkoleniowe z International Hydrographic Management and Engineering Program Cat. “B”, 
Moduł Nautical Charting, Jenny Hacker, Ed Martin, Gulfport, Mississippi, USA, 2002. 

 
 

Bezdyskusyjnym ograniczeniem czy wadą tej konwencjonalnej metody pomiaru z 

wykorzystaniem echosondy jednowiązkowej jest brak informacji o głębokości pomiędzy 

profilami. W takim przypadku konieczna jest interpolacja danych, aby uzyskać rozkład 
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głębokości na całej powierzchni sondowanego akwenu. Aby uniknąć faktu niewykrycia 

obiektu między profilami oprócz echosondy pionowej wykorzystuje się jednocześnie sonar 

boczny zapewniający przeszukanie przestrzeni międzyprofilowej.  

Ciągły pomiar i zapis głębokości na echogramie umoŜliwia zbadanie dna i wykrycie 

obiektów podwodnych, ale tylko w granicach „śladu” jaki zostawia na dnie wiązką 

akustyczna sondy pionowej. Jeśli na drodze wyznaczonego profilu znajdzie się jakikolwiek 

wrak (obiekt podwodny), to echosonda pionowa zarejestruje zmianę głębokości, czego 

wyrazem będą anomalie w zapisie graficznym echogramu28. W tym przypadku linia dna nie 

będzie ciągła, lecz przesunięta w pionie w zaleŜności od wysokości wraku nad dnem (rys. 

10)29. 

 

 
Rys. 10. Przykład echogramu z zarejestrowanym echem pochodzącym od wraku statku 

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

 

Po zarejestrowaniu wszystkich danych pomiarowych z sondowanego akwenu 

jednostka wraca do stałego miejsca bazowania w celu wykonania opracowania kameralnego 

                                                 
28 Echogram – to najprostsza forma wizualizacji danych batymetrycznych pochodzących z echosondy 
jednowiązkowej. To dwuwymiarowe zobrazowanie, w którym echo z pojedynczego impulsu wyświetlane 
(wypalane) jest wzdłuŜ pojedynczej linii ze zróŜnicowaną intensywnością zapisu, w odcieniach szarości bądź 
kolorach. Linia dna rejestrowana jest w odległości odpowiadającej czasowi przejścia impulsu akustycznego. 
Dzięki wysokiej częstotliwości impulsowania pojedyncze echa sygnałów tworzą w rezultacie linię ciągłą 
reprezentującą dno. 
29 D. Beczek, A. Grządziel, B. Pączek, op. cit., s. 123. 
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sondaŜu. Wszystkie dane muszą zostać odfiltrowane i „wyczyszczone” z zakłóceń i błędów. 

Czasami to bardzo Ŝmudny i pracochłonny proces, którego efektem jest rozkład głębokości w 

zadanym rejonie (planszet batymetryczny). Finalnym produktem jest wygenerowany 

numeryczny model dna ukazujący przybliŜony kształt podłoŜa w badanym akwenie (rys. 11). 

 

 

  
Rys. 11. Przykład planszetu batymetrycznego A oraz modelu dna B obliczonego na podstawie danych 

batymetrycznych zebranych przez echosondę jednowiązkową  
Źródło: opracowanie własne. 

 
Współczesne hydrograficzne systemy komputerowe wspomagają proces realizowania 

sondaŜy morskich. Przykładem moŜe być system zbierania i przetwarzania danych HOMAR 

w wersji okrętowej (zamontowany m.in. na ORP „Arctowski”, ORP „Heweliusz”). System 

ten umoŜliwia projektowanie prac sondaŜowych (generowanie siatek profili sondaŜowych) i 

prowadzenie sondaŜu morskiego (rejestrowanie głębokości, pozycji, danych sonarowych). Na 

etapie post-processingu moŜliwe jest opracowanie zebranych danych poprzez korekcje, 

filtrowanie, czyszczenie, sortowanie, uśrednianie, aŜ do momentu wygenerowania 

numerycznego modelu dna oraz planszetów batymetrycznych. Ten dziesięcioletni juŜ system 

pozostaje na wyposaŜeniu jednostek hydrograficznych i wciąŜ znajduje swoje zastosowanie.  

KaŜda praca sondaŜowa jest ściśle określona co do miejsca, czasu, wymaganych 

dokładności i zastosowanego sprzętu pomiarowego. Wszystkie te dane zawarte są w zadaniu 

technicznym, które określa ponadto kto jest kierownikiem prac. Osoba odpowiedzialna 

bezpośrednio za pomiary hydrograficzne (kierownik prac) powinna określić prędkość z jaką 

jednostka sondująca powinna przemieszczać się po profilach sondaŜowych. Wyznaczając 

prędkość sondaŜową naleŜy wziąć pod uwagę głębokość w jakiej będzie prowadzony sondaŜ 

oraz częstotliwość powtarzania impulsów (częstotliwość impulsowania) zastosowanej 

echosondy. Zbyt duŜa prędkość połączona z małą częstotliwością impulsowania moŜe 
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spowodować ominięcie (niewykrycie) małych, lecz w pewnym sensie waŜnych cech dna, 

szczególnie w akwenach płytkowodnych. Rolą kierownika prac jest dostosowanie prędkości 

tak, by wykorzystując echosondę jednowiązkową obiekt o długości 0,3 m otrzymał 5 

impulsów sondujących. Przyjęcie takiego kryterium powinno zapewnić wykrycie wszystkich 

waŜnych cech dna (wraków, przeszkód nawigacyjnych, form geomorfologicznych)30. 

  
*** 

Wynalezienie i zastosowanie batymetrycznych systemów wielowiązkowych 

spowodowało diametralne zmiany w metodyce prowadzenia sondaŜy hydrograficznych. 

Echosondy wielowiązkowe wyznaczyły nowe standardy IHO dla pomiarów batymetrycznych. 

Wysokie koszty zakupu systemu wielowiązkowego powodują, iŜ podstawowym sprzętem 

pomiarowym wielu słuŜb hydrograficznych jest wciąŜ sonda pionowa.   

Dokładność opracowywania współczesnych map batymetrycznych zaleŜy od 

zastosowanej techniki pomiaru głębokości oraz sposobu określania współrzędnych 

geograficznych. Pomimo istnienia laserowych systemów batymetrycznych czy systemów 

wielowiązkowych sonda pionowa (jednowiązkowa) jest bardzo powszechnym środkiem 

pomiaru głębokości. Urządzenia te ewoluowały od prostych analogowych, do złoŜonych 

cyfrowych o zwiększonej precyzji i dokładności, wyposaŜonych w cechy pozwalające na 

znacznie szersze zastosowania. Zastosowanie cyfrowych echosond razem z sensorami ruchu, 

satelitarnymi systemami pozycyjnymi (np. GPS) oraz oprogramowaniem do akwizycji danych 

spowodowało wzrost produktywności prac hydrograficznych, a w efekcie redukcję obsady 

niezbędnej do zabezpieczenia danego sondaŜu morskiego31.  
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NISZCZYCIELE MIN 
 

W nawiązaniu do publikacji autorstwa kmdr. por. Maksymiliana Dury „Koniec 

niszczycieli min?”, zamieszczonej na łamach „Przeglądu Morskiego”, 2005 nr 10, pragniemy 

wyrazić swoją opinię na wywołany w ten sposób temat.  

Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani faktem, Ŝe problematyka broni podwodnych 

wzbudza coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród specjalistów tej dziedziny, ale 

równieŜ jak widać wśród osób spoza branŜy. Wydaje nam się jednak, Ŝe opiniotwórczy głos 

w dyskusji na ten temat powinni zabierać przede wszystkim fachowcy, czyli ludzie ściśle 

powiązani z tym obszarem naukowego zainteresowania, którzy mówiąc krótko – znają się na 

tym co robią. Opieranie swojej wiedzy głównie na tekstach obcojęzycznych tłumaczonych 

przez ludzi nie zajmujących się na co dzień problematyką „wojny minowej”, wprowadza 

jedynie niepotrzebne zamieszanie oraz niezamierzoną, jak sądzimy, nieścisłość pojęciową. 

Wyjątkowo wnikliwa lektura, kontrowersyjnego naszym zdaniem artykułu, jedynie 

utwierdziła nas w tym przekonaniu. 

Z tytułu posiadanych długoletnich doświadczeń związanych z problematyką obrony 

przeciwminowej (wojny minowej), czujemy się więc w obowiązku zdecydowanie zareagować 

na formę i treści zawarte w artykule. 

Szczególnie prowokująco brzmiące zapytanie zawarte w tytule artykułu, zdaje się być 

swego rodzaju tezą, którą jak sądzimy próbowano potwierdzić lub teŜ odrzucić. Jednak nie 

doszukaliśmy się w dalszej części jakichkolwiek wniosków wynikających z treści zawartych 

w artykule.  

Brak jednolitego nazewnictwa, błędy merytoryczne oraz operowanie kolokwialnym 

językiem, wydaje się być nie na miejscu, przynajmniej w części „Przeglądu Morskiego” 

poświęconej technice i uzbrojeniu. Rozsądniejszym jest równieŜ posługiwanie się w 

opracowaniach dyskusyjnych trybem przypuszczającym, unikając świadomie stosowania 

generalnych stwierdzeń nie popartych wiarygodną analizą. Prawdopodobnie recenzowanie 

artykułów wyeliminowałoby w przyszłości tego rodzaju uchybienia i jednoczesną 
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dezinformację czytelnika. NaleŜy jednak zwrócić uwagę na duŜy wkład pracy, trud i 

poświęcenie autora wspomnianego tekstu w celu zebrania wielu informacji z omawianej 

problematyki. 

Kończąc polemiczną część naszego artykułu chcemy zaznaczyć, Ŝe dalsza jego treść 

poświęcona będzie juŜ jedynie rozwaŜaniom natury merytorycznej. Zdając bowiem sobie 

sprawę, Ŝe czasopismo trafia do bardzo szerokiego grona odbiorców pragniemy przedstawić 

usystematyzowaną i ujednoliconą wiedzę na temat wojny minowej, a w szczególności działań 

przeciwminowych oraz uzasadnić konieczność posiadania na uzbrojeniu marynarek 

wojennych świata wyspecjalizowanych sił przeciwminowych, w tym niszczycieli min. 

Mamy nadzieję, Ŝe na „ripostę” nie kazaliśmy autorowi jak i wiernym czytelnikom 

„Przeglądu Morskiego” zbyt długo czekać. Odetchniemy z ulgą jednak dopiero wtedy, gdy 

grono ekspertów zdecyduje o kontynuacji zawieszonego niestety programu budowy 

niszczyciela min typu „Kormoran”. 

 

Działania przeciwminowe 

 

Miny morskie są jednym z najstarszych, najbardziej destruktywnych oraz 

dezorganizujących Ŝeglugę, środków walki na morzu.  

Większość marynarek wojennych posiada je w swoich arsenałach i postrzega jako 

element uzbrojenia morskiego zasługujący na szczególną uwagę. Analiza danych zawartych 

w dostępnej literaturze przedmiotu wykazuje, Ŝe obecnie ponad 50 państw posiada na swoim 

uzbrojeniu miny morskie (wzrost w ostatnim dziesięcioleciu o 40%). MoŜna wyróŜnić ponad 

300 typów min (wzrost w ostatnim dziesięcioleciu o 75%) – 32 państwa są producentami min 

(wzrost w ostatnim dziesięcioleciu o 60%), a 24 państwa są ich eksporterami (wzrost w 

ostatnim dziesięcioleciu o 60%).  

Nieprzerwanie prowadzone są programy badawczo-rozwojowe modernizujące 

uzbrojenie minowe oraz wdraŜające nowoczesne technologie. Dynamicznie rozwija się 

technologia min „quasi-inteligentnych”, mobilnych, zagłębiających się w osadach dna 

morskiego, mogących razić wybrane cele i jednocześnie będących trudnymi do wykrycia. 

 Przedstawiona argumentacja uzasadnia utrzymywanie i dalszy rozwój sił i środków 

przeciwminowych. Wszelkie działania w tym zakresie powinny zmierzać w dwóch 

kierunkach. Po pierwsze, w celu zapewnienia niezbędnej efektywności działań 

przeciwminowych, a po drugie w celu minimalizacji ryzyka oddziaływania min na jednostki 

przeciwminowe. 
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Rys. 1. Schemat struktury wojny minowej 

 

 Działania przeciwminowe opisywane teŜ często jako „obrona przeciwminowa” 

(OPM), są jednym z elementów „wojny minowej” (rys. 1). Ze względu na charakter działań 

wyróŜnić moŜna zaczepne oraz obronne działania przeciwminowe. Główne ich cele to przede 

wszystkim: 

• niedopuszczenie do uŜycia uzbrojenia minowego przez przeciwnika; 

• zapewnienie obniŜenia efektywności jego działań minowych; 

• zapewnienie dogodnych warunków bazowania, pływania i wykonywania zadań 

bojowych dla sił własnych i sojuszniczych.  

Działania tego rodzaju obejmują między innymi wszelkie przedsięwzięcia dotyczące 

poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji i zwalczania (niszczenia, neutralizacji) min 

morskich. Są ściśle powiązane z innymi rodzajami obron i stanowią jednocześnie jeden z 

rodzajów zabezpieczenia działań bojowych Marynarki Wojennej mających na celu 

zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji morskiej.  

Szczegółowy podział działań przeciwminowych przedstawiono na rys. 2. 

WOJNA MINOWA 
(mine warfare) 

 

DZIAŁANIA MINOWE 
(mining) 

DZIAŁANIA PRZECIWMINOWE 
(mine countermeasures) 
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Rys 2. Struktura działań przeciwminowych 

 

 W ramach obronnych działań przeciwminowych realizowane są przedsięwzięcia 

dotyczące czynnych i biernych działań przeciwminowych. 

 Czynne działania przeciwminowe realizowane są poprzez uŜycie do walki z 

zagroŜeniem minowym niszczycieli min, trałowców, płetwonurków minerów i środków 

wybuchowych, lotniczych środków przeciwminowych oraz alternatywnych platform 

przeciwminowych.  

 

Działania niszczycieli min 

 

Niszczyciele min (NiM, ang. mine hunters) stanowią obecnie najbardziej 

rozpowszechniony rodzaj sił przeciwminowych ww. grupy działań. RóŜnorodność 

wyposaŜenia przeciwminowego umoŜliwia jednostkom tej klasy poszukiwanie, klasyfikację 
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min dennych i kotwicznych bez względu na rodzaj zapalnika, a takŜe ich identyfikację, 

oznakowanie bądź niszczenie. 

Stosują one odmienną w odniesieniu do trałowców taktykę oddziaływania na miny. 

Od oddziaływań  na powierzchnie rejonów zagroŜonych minami, co nosiło w sobie określony 

stopień niejednoznaczności w interpretacji uzyskanych rezultatów trałowania, do 

oddziaływania na pojedyncze miny wyraŜonego ściśle określonym wskaźnikiem 

probabilistycznym.  

MoŜna wyróŜnić szereg etapów charakteryzujących cel uŜycia NiM (rys. 3). KaŜdy z tych 

etapów jest procesem kończącym się uzyskaniem informacji stanowiącej podstawę do 

podjęcia kolejnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Podstawowe etapy działań przeciwminowych NiM 
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Poszukiwanie – to działania mające na celu wykrywanie obiektów podwodnych 

(znajdujących się w toni wodnej, spoczywających na dnie morskim lub zagłębionych w jego 

osadach) przy uŜyciu właściwych środków technicznych (akustycznych, optycznych, 

magnetycznych lub innych).  

 Klasyfikacja – to działanie mające na celu zakwalifikowanie wykrytych obiektów 

podwodnych do grupy obiektów przypominających miny lub obiektów, które na pewno nie są 

minami. Działania te prowadzi się wykorzystując środki techniczne poszukiwania min, 

umoŜliwiające podjęcie stosownej decyzji na podstawie charakterystycznych właściwości 

obiektu podwodnego. 

Wszystkie zarejestrowane kontakty mogą być sklasyfikowane jako: 

• kontakt minopodobny –  kontakt, który po oszacowaniu jego wielkości, kształtu, 

cienia i struktury moŜe być miną; 

• nie-mina –  kontakt, który nie spełnia kryteriów dla obiektu minopodobnego. 

Identyfikacja – to działanie umoŜliwiające ocenę obiektów podwodnych 

sklasyfikowanych jako minopodobne. Pozwala ona na jednoznaczne określenie kontaktu jako:  

• na pewno mina; 

• nie-mina. 

Identyfikacja prowadzona jest z uŜyciem płetwonurków minerów zaokrętowanych na 

jednostkach przeciwminowych lub pojazdów podwodnych. W odniesieniu do obiektów 

wykrytych i oznakowanych wcześniej płetwonurkowie mogą działać samodzielnie, 

niezaleŜnie od NiM. 

W celu zredukowania ryzyka dla płetwonurków, do identyfikacji i zwalczania min 

mogą być wykorzystane pojazdy podwodne wyposaŜone w kamery telewizyjne pracujące w 

zamkniętym obwodzie lub urządzenia zobrazowania hydroakustycznego. 
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Rys. 4. Schemat procesu decyzyjnego 

Zwalczanie min  – to działania polegające na likwidowaniu zagroŜenia minowego. 

Miny mogą być zwalczane za pomocą uzbrojenia znajdującego się na niszczycielu min 

(pojazdy podwodne) lub sił i środków współpracujących z niszczycielem, na przykład 

płetwonurków minerów. Zwalczanie min realizuje się przez ich niszczenie lub neutralizację. 

Niszczenie – polega na umieszczeniu ładunku materiału wybuchowego wystarczająco 

blisko miny i jego zdetonowanie w celu przeniesienia detonacji na jej ładunek wybuchowy. 

Neutralizacja – polega natomiast na umieszczeniu względnie małego kumulacyjnego 

ładunku wybuchowego wystarczająco blisko zapalnika minowego w celu zniszczenia 

mechanizmów zapalnika miny albo oddzielenia przyrządu zapalającego od głównego ładunku 

materiału wybuchowego.  

Ze względu na szczególne uwarunkowania taktyczne i techniczne, w ogólnym pojęciu 

„zwalczania min” mieszczą się równieŜ takie działania jak: unieszkodliwianie, wydobywanie 

i usuwanie min. 

Unieszkodliwianie – stanowi przedsięwzięcia zmierzające do uczynienia miny 

niezdolnej do działania przez bezpośrednią ingerencję w jej system zapalnika czy układ 

wykonawczy. Czynność ta moŜe być wykonana pod wodą lub po wydobyciu miny.  

Wydobywanie – to działania polegające na wydobyciu min przy minimalnym ryzyku 

ich uszkodzenia. Celem jest przede wszystkim zapewnienie moŜliwości przeprowadzenia 

badań zapalników min oraz uzyskanie innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia 

niszczenia podobnych typów min.  

Usuwanie to działania zmierzające do usunięcia min z rejonu, gdzie ich detonacja, z 

uwagi na uszkodzenia jakie mogłaby spowodować, byłaby niewskazana. Przed 

 

K
la

sy
fik

ac
ja

 



 36 

przystąpieniem do usuwania min z miejsca ich postawienia, powinny być one wcześniej 

unieszkodliwione lub zneutralizowane.  

 UŜycie niszczycieli min planuje się w oparciu o proces przedstawiony na rys. 3, 

opisujący kolejne etapy ich działania. Kalkulacje i wyliczenia powinny dotyczyć czasu 

niezbędnego do  przeprowadzenia tych działań i ich skuteczności.  

Najczęściej w algorytmach dotyczących czasu działań przeciwminowych pomija się 

czas wynikający z zabezpieczenia logistycznego jednostki przeciwminowej, czas przejścia 

jednostki  do rejonu prowadzenia działań, itp. Czasy te uwzględnia się zazwyczaj w formie 

określonych współczynników lub w inny ogólnie przyjęty sposób.  

  

* * * 

Istniejące obecnie środki i systemy przeciwminowe podzielić moŜna na oddziałujące 

powierzchniowo (trały holowane, samobieŜne, o regulowanych rozkładach pola itp.) oraz 

działające punktowo poprzez poszukiwanie, klasyfikacje, identyfikacje i niszczenie miny. 

Aktualnie nie istnieje i nie prognozuje się moŜliwości wykorzystania pojedynczego 

systemu zwalczania min morskich zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa Ŝeglugi w całym 

obszarze rozpatrywanych głębokości tj. od wód bardzo płytkich po wody głębokie. 

Wszystkie systemy przeciwminowe wymagają specjalistycznej obsługi, wynika stąd 

konieczność prowadzenia systematycznego szkolenia personelu operatorskiego. Realizacja 

tego procesu szczególnie w warunkach okrętowych wydaje się jak najbardziej zasadna. 

Przedstawiona w artykule krótka charakterystyka podstawowych etapów działań 

przeciwminowych wskazuje jednoznacznie na konieczność posiadania na uzbrojeniu 

wyspecjalizowanych sił przeciwminowych, w tym niszczycieli min.  

Ze względu na bardzo szerokie spektrum moŜliwości działania okręty tej klasy są i 

przypuszczalnie długo jeszcze będą jedną z podstawowych platform działań 

przeciwminowych. Zakresu ich wykorzystania nie moŜna jednak ograniczyć jedynie do roli 

nosiciela uzbrojenia przeciwminowego.  

Poszczególne składowe elementy czynnych działań przeciwminowych są ze sobą 

ściśle powiązane. Niszczyciele min oprócz wspomnianych juŜ wcześniej podstawowych 

zadań, mają równieŜ moŜliwość prowadzenia działań trałowych, współdziałania z lotniczymi 

systemami przeciwminowymi, a takŜe mogą być platformą dla pojazdów podwodnych 

nowych generacji czy teŜ wyspecjalizowanego personelu usuwania zagroŜeń wybuchowych.  

Ze względu na warunki bezpieczeństwa podczas działań przeciwminowych, pojazdy 

podwodne wielokrotnego oraz jednorazowego uŜytku stopniowo wypierają działania 
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realizowane dotychczas przez płetwonurków minerów. NaleŜy w tym miejscu równieŜ 

wspomnieć o stosunkowo nowej grupie autonomicznych pojazdów podwodnych (AUV), 

które z powodzeniem mogą być uŜyte równieŜ z alternatywnych platform przeciwminowych, 

takich jak chociaŜby pneumatyczna łódź pontonowa lub specjalnie przygotowane do tego celu 

nabrzeŜa. Jednak na dzień dzisiejszy nie mają one tak szerokich moŜliwości oddziaływania na 

miny morskie jak niszczyciele min. 

Większość działań przeciwminowych zdeterminowanych jest czynnikiem czasowym, 

gdzie wykonanie postawionego zadania w moŜliwe krótkim czasie jest priorytetem. Dlatego 

naleŜy teŜ zakładać, Ŝe współczesne technologie wykorzystywane w systemach 

przeznaczonych do poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji oraz zwalczania min mogą być 

nieprzydatne na przykład podczas konieczności obrony przeciwminowej jednostek na 

przejściu morzem.  

Stąd teŜ pojawiła się konieczność uŜycia systemu mającego moŜliwość pracy 

niezaleŜnie od rodzaju postawionych zdań. 

W 2002 r. grono ekspertów MW RP sporządziło dla potrzeb Departamentu Polityki 

Zbrojeniowej MON „Analizę taktyczno-techniczno-ekonomiczną zaawansowanego systemu 

przeciwminowego”, opracowania będącego koncepcją jednolitego sytemu przeciwminowego. 

Autorzy wykazali w nim, Ŝe jedynie róŜnorodność uŜycia  sił i środków przeciwminowych 

moŜe, z wymaganym współczynnikiem probabilistycznym, zapewnić bezpieczeństwo 

pływania. 
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MODEL DZIAŁALNO ŚCI SZKOLENIOWO-METODYCZNEJ 

 

 W ujęciu modelowym działalność szkoleniowo-metodyczną moŜna uznać jako 

konstrukcję formalną, która za pomocą jednego równania lub układu równań, przedstawia 

zasadnicze powiązania występujące pomiędzy rozpatrywanymi zjawiskami, zanotowanymi i 

zachodzącymi w jednostce czasu1. 

 Wzajemne związki pomiędzy tymi zjawiskami są zazwyczaj bardzo skomplikowane i 

wielostronnie zaleŜne od wielu czynników, dlatego teŜ uwzględnienie wszystkich powiązań 

explicite jest praktyczne niemoŜliwe. W takiej sytuacji stosownym byłoby zastosować ogólnie 

przyjętą zasadę w ekonometrii opisowej, według której model powinien uwzględniać jedynie 

te związki pomiędzy rozpatrywanymi zjawiskami, które są trwałe (odrzucając przypadkowe) 

oraz w których siła oddziaływania zjawiska na drugie jest duŜa. 

Ogólną postać autorskiego modelu działalności szkoleniowo-metodycznej prezentuje 

zaleŜność (1), przy czym naleŜy stwierdzić, Ŝe ów model odzwierciedla związki 

przyczynowo-skutkowe zachodzące w cyklach przedmiotowych Centrum Szkolenia 

Marynarki Wojennej i na jego podstawie moŜna doszukiwać się jedynie podobieństw 

strukturalno-organizacyjnych, kierując się hierarchią kompetencyjną (rys. 1) innych ośrodków 

szkoleniowych lub placówek edukacyjnych zajmujących się działalnością dydaktyczną2. 

 

ξ+= ),...,,( 21 kXXXfY  (1) 

 

gdzie: 

Y – zmienna endogeniczna (objaśniana), oznacza określoną postać analityczną funkcji   

 zmiennych objaśniających X1, X2, a w ujęciu pojęciowym działalność szkoleniowo-  

 metodyczną cyklu przedmiotowego; 

                                                 
1 Z. Pawłowski, Ekonometria, Warszawa 1978, s. 37. 
2 Por. np. „Instrukcja o organizacji działalności dydaktycznej i naukowej w wojskowych szkołach  
  zawodowych”, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1989. 
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X1 – zmienna egzogeniczna (objaśniająca), w ujęciu pojęciowym określona jako 

bieŜąca  

 działalność szkoleniowo-metodyczna; 

X2 – zmienna egzogeniczna (objaśniająca), w ujęciu pojęciowym określona jako 

okresowa  

 działalność szkoleniowo-metodyczna; 

ξ – składnik losowy modelu przedstawiający łączny efekt oddziaływania na zmienną  

 endogeniczną Y tych wszystkich czynników, które nie zostały uwzględnione jako  

 zmienne objaśniające. 

 Na tak przedstawiony model działalności szkoleniowo-metodycznej składają się 

przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne zmienne X1, X2 z uwzględnieniem stanów 

zmiennych losowych określonych w przedziałach czasowych. 

Rys. 1. Kompetencje działalności szkoleniowo-metodycznej CSzMW 

    
  podległość słuŜbowo-kompetencyjna 

  nadzór organizacyjno-metodyczny 

               informacja organizacyjno-szkoleniowa 

   

Szef Zespołu 
Badań Metodyki 

Nauczania 

Komendant CSzMW 

Z-ca komendanta 

Szef 
 Wydziału  

Dydaktycznego 

 

 

Kierownicy cykli 
przedmiotowych 

Szef Sekcji 
 Planowania 

i 
Programowania 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Przedstawioną problematyką pomiaru wpływu dwóch (i więcej) zmiennych 

objaśniających na całkowitą zmienność zmiennej objaśnianej zajmuje się dział metod 

ilościowych w ekonometrii opisowej określany jako: regresja wielu zmiennych3. Model 

regresji dla k – zmiennych moŜna zapisać za pomocą następującego równania: 

 

∑
=

++=
k

i
iiii uXy

1
0 αα  

(2) 

 

gdzie: 

iX – zmienna objaśniająca; 

iy – zmienna objaśniana; 

iα  – współczynnik zmiennej objaśniającej; 

0α – współczynnik kierunkowy; 

iu – składnik losowy modelu. 

W przypadku występowania dwóch zmiennych objaśniających, tak jak to ma miejsce 

w modelu autorskim, równanie regresji moŜna przedstawić w następującej postaci: 

 

iiii uXXy +++= 22110 ααα  (3) 

 

Najbardziej poŜądaną, w sensie interpretacji statystycznej, jest sytuacja kiedy obie 

zmienne wpływające na wartość nie są ze sobą skorelowane4. Wówczas istnieje, w ujęciu 

matematycznym, moŜliwość określenia procentowego wpływu obu zmiennych, na całkowitą 

zmienność zmiennej objaśniającej przy załoŜeniu ceteris paribus. Oznacza to, Ŝe parametry 

modelu 21,αα  są równe parametrom 21,γβ  równań szacowanych oddzielnie dla kaŜdej ze 

zmiennych objaśniających: 

 

iii uXy ++= 110 ββ  (4) 

                                                 
3 K. Jajuga, Ekonometria, metody i analiza problemów ekonomicznych, Wyd. AE, Wrocław 1999, s. 24. 
4 J. Hozer, Statystyka – opis statystyczny, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego,  
Szczecin 1998, s. 207. 
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iii uXy ++= 220 γγ  (5) 

 

11 αβ = ,  22 αγ =  
(6) 

 

Miarą procentowego wpływu zmiennych objaśniających na całkowitą zmienność 

zmiennej objaśnianej jest kwadrat współczynników korelacji liniowej: %100),(
2 ⋅yxr . 

Niestety z taką sytuacją podczas kształtowania się działalności szkoleniowo- 

metodycznej mamy do czynienia niezmiernie rzadko i moŜemy ją rozpatrywać jedynie w 

kategoriach teoretycznych. Okazuje się najczęściej, Ŝe zmienne objaśniające są skorelowane 

same ze sobą. Dlatego teŜ od strony praktycznej stosownym byłoby szeroko rozumianą 

działalność szkoleniowo-metodyczną wyrazić za pomocą semantycznego modelu pojęcia (7), 

stanowiącego interpretację zaleŜności (1). Na tej podstawie moŜna rozpisać równania 

zmiennych objaśniających (8), (9), kształtujących stan zmiennej Y, przy uwzględnieniu 

odpowiedniej wagi zmiennej losowej (rys. 1): 

 

ξ+= ),( 21 XXfY  (7) 

 

14411331122111111 UtUtUtUtX ξξξξ +++=  (8) 

 

2662255224422332222221122 UtUtUtUtUtUtX ξξξξξξ +++++=  (9) 

 

gdzie: 

nU1 – stan zmiennych objaśniających przedsięwzięcia w bieŜącej działalności 

szkoleniowo-metodycznej; 

nU 2 – stan zmiennych objaśniających przedsięwzięcia w okresowej 

działalności szkoleniowo-metodycznej; 

nt1ξ – zmienne losowe waŜąco wpływające na stan zmiennych objaśniających 

w czasie t w bieŜącej działalności szkoleniowo-metodycznej; 

nt2ξ – zmienne losowe waŜąco wpływające na stan zmiennych objaśniających 

w czasie t w okresowej działalności szkoleniowo-metodycznej.  
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Rys. 2. Model działalności szkoleniowo-metodycznej 
w cyklu przedmiotowym CSzMW 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Model bieŜącej działalności szkoleniowo-metodycznej 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 4. Model okresowej działalności szkoleniowo-metodycznej 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Opisując działalność metodyczno-szkoleniową realizowaną w CSzMW naleŜy 

stwierdzić, Ŝe jednym z podstawowych zamierzeń bieŜącej jak i okresowej działalności 

szkoleniowo-metodycznej jest wypracowanie decyzji zadaniowych, które odzwierciedlają 

moŜliwości osiągnięcia załoŜonych celów szkoleniowych, które na etapie planowania 

skoncentrowane są w kierunku skoordynowania działań komórki organizacyjnej poprzez 

określenie zadań szkoleniowych i innych zasadniczych przedsięwzięć oraz ich wykonawców, 

terminów, miejsc, form i szacunkowych kosztów ich realizacji5. 

W Centrum dodatkowo na etapie planowania, oprócz wytycznych przełoŜonych, 

naleŜy uwzględnić inne zadania przypisane kadrze w ramach codziennych obowiązków 

słuŜbowych, wynikające z przydziału etatowego do określonego zespołu dydaktycznego oraz 

wykonywania dodatkowych obowiązków nie związanych z etatem. 

 Przedsięwzięcia związane z wykonywaniem obowiązków działalności bieŜącej objęte 

są nadzorem pedagogicznym, który swoim zakresem obejmuje prowadzenie kontroli, 

terminowości i jakości prowadzonych zajęć programowych, dokumentacji szkoleniowej oraz 

wykorzystywanych pomocy dydaktycznych. Wynikowym efektem nadzoru są raporty z 

kontroli, notatki z hospitacji oraz meldunki stanowiące podstawę do wypracowania wniosków 

do dalszej działalności szkoleniowej. 

 Przedsięwzięcia realizowane w ramach wykonywania obowiązków słuŜbowych przez 

kadrę dydaktyczną podlegają kontroli i rozliczeniu na szczeblu cyklu w systemie dziennym i 

tygodniowym, podczas meldunków osób funkcyjnych oraz prowadzenia analiz zadań 

działalności bieŜącej. 

 Na realizację przedsięwzięć bieŜącej działalności szkoleniowo-metodycznej 

decydujący wpływ mają zmienne losowe, które mają postać zadań i poleceń, i nie występują 

na szczeblu cyklu, a dotyczą toku Ŝycia i słuŜby. Zadania i polecenia te pojawiają się w 

sposób przypadkowy i nieoczekiwany, zakłócając przedsięwzięcia bieŜące, jednakŜe muszą 

być zrealizowane i poddawane są procesowi rozliczeniowemu. 

 Zakres zamierzeń okresowej działalności szkoleniowo-metodycznej ujmuje się w 

planie zasadniczych przedsięwzięć jednostki na dany rok (waŜniejsze w planie przedsięwzięć 

Marynarki Wojennej). Natomiast proces rozliczeniowy odbywa się zwykle pod koniec 

kaŜdego miesiąca lub okresu przewidzianego na wykonanie zadania. 

Zmienne losowe w działalności okresowej mogą pojawiać się podobnie jak w 

działalności bieŜącej w sposób przypadkowy i nieoczekiwany. JednakŜe w głównej mierze 

                                                 
5 „Instrukcja o planowaniu i rozliczaniu działalności bieŜącej w Siłach Zbrojnych RP”, Ministerstwo Obrony  
  Narodowej, Warszawa 2004, s. 9. 
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dotyczą rozkazów, poleceń i wytycznych przełoŜonych przewidzianych w długofalowym 

procesie rozliczeniowym. 

 Oceniając przedstawiony model działalności szkoleniowo-metodycznej prowadzonej 

w cyklach przedmiotowych CSzMW, naleŜy stwierdzić, iŜ zasadniczo spełnia swoje zadania. 

JednakŜe biorąc pod uwagę pojawianie się w modelu przypadkowych i nieoczekiwanych 

zmiennych losowych okazuje się, Ŝe stają się one przyczyną powstawania niepowodzeń 

dydaktycznych w ujęciu szkoleniowym oraz konsekwencji słuŜbowo-prawnych w aspekcie 

rozliczeniowo-zadaniowym. 
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DOKUMENT MON 

 W SPRAWIE 

 OCHRONY DÓBR KULTURY 

 

 W majowym zeszycie „Przeglądu Morskiego” z 2003 r. ukazał się tekst mojego 

autorstwa poświęcony problematyce ochrony dóbr kultury wobec szczególnych zagroŜeń 

czasu „P” i „W”.1 Został w nim zaprezentowany znowelizowany akt prawa 

międzynarodowego, czyli II Protokół do Konwencji Haskiej z 1954 r. „O ochronie dóbr 

kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego”, podpisany w Hadze 26 marca 1999 r. Zwróciłem 

w nim uwagę szczególnie na wkład strony polskiej w przygotowanie treści tego dokumentu 

oraz zadania jakie spoczywają na instytucjach rządowych w chwili ratyfikacji tego 

dokumentu. 

 Z uwagi na wagę wprowadzonych tam rozwiązań i postanowienia o charakterze karno-

prawnym, Protokół ten musi być ratyfikowany przez naczelny organ ustawodawczy, czyli 

Sejm RP. Dlatego teŜ w chwili obecnej Rzeczpospolita Polska podpisała dokument, ale go nie 

ratyfikowała. Niemniej jednak w działaniach administracji szczebla centralnego przepisy II 

Protokołu zostały wprowadzone w Ŝycie. Znalazły one odzwierciedlenie w Ustawie z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami2. Przykładem takiego działania 

moŜe być Decyzja nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z 4 sierpnia 2005 r. w sprawie 

przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej3.  

 Decyzja składa się z trzech elementów:  

• części o charakterze ogólnym; 

• instrukcji w sprawie zasad dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

                                                 
1 A. Kotecki, Ochrona dóbr kultury na czas wojny i pokoju – nowe przepisy międzynarodowe, (w:) „Przegląd  
Morski”, 2003 nr 5, s. 55-62. 
2 DzU z 2003 r., nr 162, poz. 1568; nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., nr 96, poz. 96; nr 238, poz. 2390. 
3 DzU MON z 2005 r., nr 15, poz. 135. 
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• dwóch załączników: „Zakres tematyki obowiązującej w procesie szkolenia Ŝołnierzy 

zawodowej i zasadniczej słuŜby wojskowej oraz pracowników resortu obrony” oraz 

Protokołu monitorowania dziedzictwa kulturowego w formie wzoru formularza 

ankietowego. 

Część ogólna odnosi się do aktów prawnych, które legły u podstaw tego dokumentu. 

Punkt wyjścia stanowią tutaj akty prawne o charakterze międzynarodowym. Jest to 

„Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego” wraz z 

„Regulaminem wykonawczym” do tej konwencji oraz „Protokołem o ochronie dóbr 

kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego”, które zostały podpisane w Hadze 14 maja 1954 r.4. 

Na gruncie prawa krajowego podstawę stanowi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z 23 lipca 2003 r. 

 Ustawodawca w Rozdziale 1 sprecyzował zakres jej obowiązywania, podając istotne 

dla jej funkcjonowania definicje. Oczywiście punktem wyjścia jest zdefiniowanie pojęcia 

„zabytku” – art. 3 pkt 1: zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części i zespoły, 

będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 

minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leŜy w interesie społecznym ze względu na 

posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (…). 

 Ponadto ustawodawca wyróŜnił jeszcze inne definicje z zakresu konserwacji zabytków 

czy prac budowlanych. Dla potrzeb poniŜszej publikacji naleŜy tu jeszcze przytoczyć 

definicję „zabytku archeologicznego” i „krajobrazu kulturowego”. Szczególnie to ostatnie 

pojęcie jest niezwykle waŜnym w kontekście II Protokołu konwencji haskiej, poniewaŜ 

pojęcie to zostało wprowadzone do prawa międzynarodowego na wniosek strony polskiej: 

• art. 3 pkt 4: (…) zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący 

powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności 

człowieka, złoŜona z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów 

bądź ich śladów, albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem (…); 

• pkt 14: krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku 

działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze 

(…). 

 Opracowana przez MON decyzja stanowi wykonanie zadania, jakie wynika z 

obowiązków nałoŜonych na resort obrony przez ustawodawcę, czyli w tym przypadku 

Ministerstwo Kultury i Sztuki, poprzez ustawę o ochronie zabytków. Zadania te zostały 

                                                 
4 DzU z 1957 r., nr 46, poz. 212. 
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wymienione w art. 88. Z uwagi na wagę tych zadań przytoczę brzmienie dwóch pierwszych 

jego punktów: 

Rozdział 8 

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na 

wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

Art. 88 

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego opracowuje 

krajowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych oraz koordynuje realizację zadań mających na celu zabezpieczenie 

zabytków nad skutkami zagroŜeń wynikających z sytuacji kryzysowych. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w 

drodze rozporządzenia, organizację, sposób ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych, z uwzględnieniem zadań administracji 

odpowiedniego stopnia i jednostek organizacyjnych posiadających zabytki, wskazując 

sposób prowadzenia prac zabezpieczających. 

 W swojej decyzji minister obrony narodowej określił dokładnie kompetencje 

podległych mu urzędników oraz wyznaczył zadania w tym zakresie. W ramach MON zostały 

one podzielone pomiędzy podległe mu osoby kierujące poszczególnymi komórkami 

Ministerstwa. W grupie tej znaleźli się: podsekretarz stanu do  spraw społecznych, szef 

Sztabu Generalnego WP, dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, komendanci – rektorzy akademii 

wojskowych i wyŜszych szkół oficerskich wraz z komendantami ośrodków szkolenia, 

dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz dyrektor Departamentu 

Infrastruktury. Na wszystkich tych osobach spoczął obowiązek nałoŜony zgodnie z ich 

kompetencjami dowódczo-kierowniczymi. I tak szef Sztabu Generalnego WP jest 

odpowiedzialny w zakresie związanym z działalnością sensu stricte bojową na kaŜdym 

szczeblu dowodzenia, czyli wypracowywania decyzji bojowych (rozkazów). Szefowie 

ośrodków kształcenia zostali zobligowani do wprowadzenia problematyki ochrony dóbr 

kultury do procesów kształcenia kadr wojskowych na wszystkich poziomach zdobywania 

wiedzy wojskowej. W tej grupie niezwykle istotne obowiązki spoczęły na podsekretarzu 

stanu do spraw społecznych. Ma on współpracować w tym zakresie z instytucjami cywilnymi 

o zasięgu międzynarodowym, takimi jak: UNESCO, Międzynarodowa Rada Zabytków i 

Obiektów Kultury ICOMOS i Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM. Została równieŜ 

przewidziana współpraca z odpowiednimi urzędami państw członkoskich NATO. Na gruncie 
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krajowym jego partnerem do działań są wszystkie szczeble administracji państwowej i 

samorządowej. 

 Bardziej szczegółowe zalecenia zostały zawarte w drugiej części dokumentu – 

„Instrukcji w sprawie zasad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej”. W jej wstępie znalazło się konieczne w tym wypadku 

zdefiniowanie przedmiotu, jakim zajmuje się ten akt prawny. Podstawową definicję w tym 

zakresie stanowi oczywiście pojęcie „dobra kultury”. W tym miejscu pojawia się niestety 

niespójne sformułowanie z II Protokołem konwencji. Bowiem w tym najnowszym 

dokumencie prawa międzynarodowego znalazło się pojęcie „obszaru kulturowego”, czyli 

terenu o duŜym nagromadzeniu obiektów o charakterze wymagającym ochrony. Tym bardziej 

jest to brak widoczny, Ŝe jest to określenie wprowadzone do tego dokumentu dzięki zabiegom 

strony polskiej. 

 W dalszej części „Instrukcji” zostały zawarte zadania dla poszczególnych rodzajów sił 

zbrojnych, w tym równieŜ dla Marynarki Wojennej RP. Z uwagi na wagę tego zagadnienia 

warto ten punkt przytoczyć w całości. 

(…) C. Marynarka Wojenna. 

 12. W działaniach marynarki wojennej obowiązuje zakaz uŜycia uzbrojenia okrętów 

dla wykonywania uderzeń na porty, miasta, wioski, osiedla lub gmachy, które nie są bronione, 

nawet, jeśli byłyby postawione przed nimi zagrody minowe. 

 13. Odstępstwo od generalnej zasady, określonej w pkt. 12, jest moŜliwe wtedy, gdy na 

tym terenie stacjonuje wojsko, cumują okręty lub teŜ znajdują się składy broni, sprzętu 

wojennego względnie warsztaty lub instalacje mogące być uŜyte dla potrzeb floty lub armii 

przeciwnika. 

 14. Dowódca atakującej siły morskiej powinien przed rozpoczęciem bombardowania 

uczynić wszystko, co w jego mocy, aby uprzedzić miejscowe władze, a tym samym umoŜliwić 

ewakuację i zabezpieczenie najcenniejszych dóbr kultury. 

 15. Podejmujący decyzje musi pamiętać o uŜyciu w działaniach ofensywnych jedynie 

uzbrojenia adekwatnego do postawionego zadania. 

 Niezwykle istotnym elementem „Instrukcji” jest jej część trzecia – „Ochrona dóbr 

kultury w czasie działalności Sił Zbrojnych poza granicami państwa”. Niewątpliwie wpływ na 

przygotowanie tej części dokumentu miał udział polskich sił zbrojnych zarówno w siłach 

pokojowych, ale przede wszystkim w konflikcie zbrojnym na terenie Iraku. Bowiem w treści 

tego dokumentu uŜywa się zamiennie określeń misja pokojowa lub operacja sojusznicza. Cele 

w tym zakresie zostały podzielone na trzy grupy – długo-, średnio- i krótkoterminowe. Na 
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wszystkich tych etapach minister obrony narodowej określił nie tylko cele, jakie mają być 

osiągnięte drogą realizowanych przedsięwzięć, ale takŜe zakres odpowiedzialności 

poszczególnych osób za ich realizację. Przygotowany dokument nie ma jednak wyłącznie 

charakteru określającego postępowanie sił zbrojnych w działaniach zewnętrznych. Dla tego 

teŜ ostatnia jego część – „Podstawowe zasady ochrony dóbr kultury realizowane w resorcie 

obrony narodowej”. Jak wiadomo wiele jednostek na terenie naszego kraju wykorzystuje do 

swoich celów obiekty o charakterze wojskowym, nawet o stosunkowo odległej przeszłości, 

sięgającej nawet II połowy XVIII w. NaleŜy tutaj pamiętać, Ŝe w zdecydowanej większości są 

to obiekty budowane z przeznaczeniem na cele wojskowe. Jednak z uwagi na ich historyczny 

charakter wymagane są określone działania zmierzające do zachowania właściwego stanu 

tych obiektów. Tym bardziej, Ŝe otwarcie się wojska na zewnątrz umoŜliwia udostępnienie 

tych obiektów turystom zainteresowanym zabytkami militarnymi. Doskonałym przykładem 

moŜe tu być twierdza w Grudziądzu, którą pomimo stacjonowania tam jednostki wojskowej 

moŜna, w ograniczonym oczywiście zakresie, zwiedzać.  

Istotnym zadaniem przewidzianym w tej „Instrukcji” jest podniesienie świadomości 

osób zatrudnionych w resorcie obrony na temat obiektów zabytkowych. Bowiem owa 

świadomość moŜe w zdecydowany sposób wśród kadry zawodowej, Ŝołnierzy słuŜby 

zasadniczej oraz pracowników cywilnych przyczynić się do ochrony i zachowania obiektów o 

charakterze zabytkowym. Osoby te są równieŜ – zgodnie z postanowieniami „Instrukcji” – 

odpowiedzialne za działania zabezpieczające te obiekty w razie ogłoszenia mobilizacji i czasu 

wojny. Szkoda tylko, Ŝe w tym przypadku zapomniano o zagroŜeniach na czas „P”, o których 

jest mowa w II Protokole5.  

Jak juŜ wcześniej była o tym mowa, integralną częścią Decyzji MON, są dwa 

załączniki. Pierwszy z nich to „Zakres tematyki obowiązującej w procesie szkolenia Ŝołnierzy 

zawodowej i zasadniczej słuŜby wojskowej oraz pracowników resortu obrony narodowej”. 

Został w nim wskazany jedynie ramowy zakres przygotowania programu szkolenia i jego 

realizacji. Zawiera on równieŜ podstawowe odniesienia do materiałów źródłowych, czyli 

aktów prawnych zarówno o charakterze wewnętrznym, czyli krajowym, jak teŜ zewnętrznym 

obowiązujących w prawie międzynarodowym. Bardzo waŜnym jest wskazanie na potrzebę 

takiego ograniczenia ćwiczeń i szkoleń, aby problematyka ochrony dóbr kultury stanowiła ich 

integralną część. W tym wypadku wyrobienie pewnych działań w trakcie ćwiczeń moŜe w 

                                                 
5 Jest o tym mowa w odnośnym przepisie II Protokołu: Rozdział V. Ochrona dóbr kulturalnych w razie 
konfliktów zbrojnych niemających charakteru międzynarodowego. Artykuł 22: Konflikty zbrojne niemające 
charakteru międzynarodowego. Pkt 1: Niniejszy Protokół ma zastosowanie w razie konfliktu nie mającego 
charakteru międzynarodowego, powstałego na terytorium jednej ze stron. 
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ewentualnym „wymiarze rzeczywistym”, na polu walki, wyrobić odruchy, których w tym 

przypadku wymagamy, czyli ochrony obszarów kulturowych. 

Drugim załącznikiem jest wzór formularza noszącego tytuł „Protokół monitorowania 

obiektu kulturowego”. Zawiera on pytania niezbędne zarówno do uzyskania wiedzy na temat 

charakteru obiektu i stanu jego zachowania (cz. 1), jak równieŜ dotyczące zniszczeń i 

uszkodzeń powstałych w wyniku ewentualnych działań militarnych (cz. 2 „Informacja o 

zniszczeniach”). W ankiecie tej zostały równieŜ zawarte pytania o źródła informacji o stanie 

zachowania obiektu (cz. 3), istniejącą dokumentację (cz. 4) oraz sytuacje w momencie 

sporządzania tego dokumentu. Ustawodawca, juŜ w pierwszej części zawęził istniejący 

zestaw pytań do trzech kategorii obiektów: 

• budowla (kompleks sakralny); 

• cmentarz; 

• budynek (kompleks cywilny). 

Niestety w ten sposób zawęził zasięg działania tej ankiety. Bowiem nie przewidział 

tak specyficznych obiektów o charakterze kulturowym, a więc i zabytkowym, jak na przykład 

okręt-muzeum ORP „Błyskawica”, statki – muzea „Dar Pomorza” i „Sołdek”. Brakuje 

równieŜ uwzględnienia obiektów takich jak nowo zbudowane budynki muzealne. Wystarczy 

tu przytoczyć siedzibę Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy czy budowane 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, by wymienić te, które znajdują się w zarządzie 

Resortu Obrony Narodowej. I choć ich siedziby nie stanowią budynków o charakterze 

historycznym (zabytkowym), to jednak muszą podlegać ochronie z uwagi na dobra kultury 

narodowej w nich przechowywane. A rozwiązaniem mógłby być bardzo prosty zabieg.  

Wystarczyłoby w tym miejscu Protokołu zamieścić jeszcze jeden podpunkt. Przyjmijmy jego 

robocze określenie jako „inne obiekty”, i to rozwiązałoby to zagadnienie, bowiem wszystkie 

pozostałe pytania ankiety odnosiłyby się równieŜ do tego zagadnienia. Oczywiście jako 

replika moŜe zostać wysunięty argument, Ŝe ankieta ta ma być wykorzystywana w 

działalności Sił Zbrojnych RP poza jej granicami, w misjach pokojowych lub działaniach 

sojuszniczych. A przecieŜ obiekty historyczne, zabytkowe czy muzealne o takim charakterze, 

jak przytoczone powyŜej, istnieją równieŜ poza granicami naszego państwa. Ponadto, o ile 

mają być one uwzględniane w stawianych zadaniach podczas prowadzonych cyklów 

kształceniowych oraz ćwiczeniach, to najlepiej przecieŜ je przeprowadzić na obiektach 

własnych. I po trzecie, nigdy nie moŜna wykluczyć faktu, Ŝe potencjalne zagroŜenie z 

zewnątrz, czyli czas „W” nie będzie dotyczył naszego kraju. Pamiętać równieŜ musimy o 

zadaniach w zakresie ochrony dóbr kultury wobec szczególnych zagroŜeń czasu „P”. 
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Inicjatorzy nowych rozwiązań w ramach prawa międzynarodowego wzięli pod uwagę nowe 

wyzwania cywilizacyjne w tym zakresie. Obok juŜ znanych klęsk Ŝywiołowych uwzględnili 

równieŜ takie jak terroryzm wewnętrzny czy rozruchy wewnętrzne na tle narodowościowym 

lub rewolucyjnym. I ten aspekt w tym dokumencie równieŜ powinien znaleźć swoje odbicie. 

Decyzja nr 250 Ministra Obrony Narodowej została niejako wywołana działaniami 

polskich sił zbrojnych poza granicami naszego kraju czy to w międzynarodowych formacjach 

pokojowych, czy teŜ w akcjach sojuszniczych wynikających ze zobowiązań członkostwa w 

Pakcie Północnoatlantyckim. Wiele jednostek WP zostało włączonych do związków 

taktycznych i operacyjnych o charakterze międzynarodowym pod flagą NATO. Przewidziano 

więc działania na róŜnych obszarach lądowych, zróŜnicowanych przestrzeniach powietrznych 

i akwenach. Dlatego teŜ jej powstanie i wprowadzenie w Ŝycie uznać naleŜy za niezwykle 

potrzebne i celowe. Podstawy prawne do jej przygotowania stanowiły dokumenty prawa 

międzynarodowego – konwencja haska z 14 maja 1954 r.6 oraz prawo krajowe, czyli ustawa o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.7. I choć autor – minister obrony 

narodowej – nie mógł powołać się wprost na II Protokół konwencji haskiej z 26 marca 1999 

r., to wiele postanowień zawartych w Decyzji MON sięga właśnie do tego dokumentu. 

Wprowadza bowiem zasadę decyzyjności na kaŜdym szczeblu wypracowującym rozkazy 

bojowe. Została równieŜ wprowadzona odpowiedzialność osobista oficera za 

nieprzestrzeganie tych postanowień. Fakt, Ŝe wprowadza się wymóg wprowadzenia tych 

zagadnień do procesu kształcenia i doskonalenia kadr wojskowych na wszystkich jej 

szczeblach, w tym równieŜ w trakcie prowadzonych ćwiczeń, stanowi dowód niewątpliwego 

wpływu na treści zawarte w tym rozporządzeniu. Warto równieŜ zwrócić uwagę, iŜ w 

omawianych przepisach zostały uwzględnione wnioski, jakie zostały wypracowane m.in. w 

trakcie jednodniowej konferencji „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej w działaniach na rzecz 

ochrony dóbr kultury wobec zagroŜeń czasu wojny i pokoju” w Warszawie 25 października 

2002 r. Istotny wpływ miał równieŜ udział wojska polskiego w działaniach w Iraku i 

wszystkie związane z tym kwestie, szczególnie w odniesieniu do bazy Babilon. 

Pomimo takiego „wyprzedzającego” oficjalną, ewentualną, modyfikację II Protokołu 

działania normatywnego, autor Decyzji nie uwzględnił takiej kwestii jak pojęcie „obszar 

kulturowy”, zawęŜając jedynie swoje postanowienia do pojęcia pojedynczego obiektu. 

ZuboŜa to w istotny sposób ten dokument, o czym była juŜ powyŜej mowa. 

                                                 
6 DzU z 1957 r., nr 46, poz. 212. 
7 DzU z 2004 r., nr 162, poz. 1568; nr 96, poz. 959; nr 238, poz. 2390. 



 

 54 

Na zakończenie naleŜy stwierdzić, iŜ postanowienia tego dokumentu są niezwykle 

potrzebne. Do tego momentu w Siłach Zbrojnych RP nie było tego typu aktu prawnego, a 

wszystkie wcześniejsze miały charakter nieformalny. WaŜnym jest równieŜ, aby 

przygotowana podstawa formalno-prawna znalazła swoje przełoŜenie na tryb codziennej 

działalności osób odpowiedzialnych za stosowanie tych przepisów. 

 
 
 



 

 55 

SIŁY MORSKIE INNYCH PA ŃSTW 

Kmdr por. rez. mgr inŜ. Jerzy BOJKO 

Pracownik Klubu MW „Riwiera” 

 

ZMIANY W POLITYCE WOJSKOWEJ I MORSKIEJ 

CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ (1) 

 

Podczas „zimnej wojny” nie istniała w regionie Azji Wschodniej struktura, czy teŜ 

organizacja militarna podobna do paktów funkcjonujących w Europie, takich jak NATO czy 

Układ Warszawski. Konfrontacje czy teŜ podziały we Wschodniej Azji opierały się na 

bilateralnych układach z dwoma dominującymi mocarstwami – USA i ZSRR. Od 1960 r. 

Chińska Republika Ludowa ze swoim potencjałem ludnościowym, rozległym terytorium i wielką 

gospodarką, rozpoczęła rywalizację z ZSRR, wchodząc nawet w latach 70. w nieoficjalny alians 

z USA. Państwo Środka stopniowo stało się siłą niezaleŜną od wpływów Zachodu i Wschodu.  

Liderzy ChRL przewidują, Ŝe w połowie XXI w. kraj ten zajmie wiodącą rolę w Azji 

Wschodniej. Na pierwszy plan wysuwa się wzrost ekonomiczny. PKB w 2010 r. zwiększy się w 

porównaniu z początkiem dekady dwukrotnie i w latach 2020-2030 przewyŜszy PKB USA (u 

progu XXI w. największy PKB, liczony wg mocy nabywczej, miały USA – 10 138 bln USD, 

drugie miejsce zajmowały ChRL – 5732 bln USD, trzecie Japonia – 3261 bln USD)1. W 2050 r. 

wypełni się program „czterech modernizacji” Chin: gospodarki rolnej, przemysłu, nauki oraz 

techniki. W pierwszym etapie, do 2010 r., będzie prowadzona industrializacja kraju. W drugim, 

do 2030 r., w dziedzinie rozwoju nauki i techniki Chiny zbliŜą się do średniego poziomu 

światowego, zaś pod koniec pierwszego półwiecza wyjdą na jego czoło. 

Wielu autorów przyjmuje, Ŝe najwaŜniejszym czynnikiem konfliktogennym pomiędzy USA 

a ChRL nie są juŜ róŜnice ideologiczne, a problematyka gospodarcza. Uznają, Ŝe dla ubogiego w 

surowce Państwa Środka i USA kością niezgody stały się: dostęp do złóŜ surowców 

energetycznych i bezpieczeństwo linii komunikacyjnych, czy teŜ pogłębiający się deficyt Stanów 

Zjednoczonych w obrotach z Chinami, wielkość inwestycji tych ostatnich w USA, czy teŜ inne 

parametry ekonomiczne. Jednak do części politologów przemawia perspektywa, pojawiającego 

                                                 
1 Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, pod red. K. 
Gawlikowskiego, Warszawa 2004, wszystkie dane z 2002 r. 
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się na razie w oddali, zasadniczego czynnika – wcielania w Ŝycie woli chińskich przywódców 

zmierzającej do zmiany porządku światowego. Wykreowanie systemu wielobiegunowego na 

świecie i odzyskanie niekwestionowanej, z punktu widzenia historycznego, hegemonii (Pax 

Sinica) Państwa Środka w Azji jest celem podstawowym dyplomacji ChRL2. 

Zawsze „lądowe” Chiny zaczęły zdobywać granice swojej morskiej dzierŜawy, a 

konfrontację ideologiczną zastąpiła na razie pragmatyka – zabezpieczenie ekonomicznych 

uwarunkowań rozwoju. Oznacza to zmianę ich wektora militarno-strategicznego z północno-

zachodniego, od granic Rosji, na południowo-wschodni, ku najszybciej rozwijającym się 

ekonomicznie obszarom oraz archipelagom i morzom, przez które przebiegają najwaŜniejsze 

szlaki Ŝeglugowe Azji. Za nowym zwrotem stoją nie tylko interesy ekonomicznego wzrostu 

Chin, ale i zadania militarnej strategii jego zabezpieczenia oraz priorytety w rozwijaniu sił 

zbrojnych, a w szczególności marynarki wojennej i lotnictwa. Eksperci wspominają o 

strategicznych sprzecznościach u wybrzeŜy Azji Wschodniej, które muszą angaŜować coraz 

bardziej Stany Zjednoczone Ameryki i wszystkie państwa zaleŜne od ich osłony wojskowej. Nie 

moŜna teŜ zapominać o jednym z podstawowych zadań USA, jako dominującego mocarstwa 

morskiego, obronie wolności mórz. 

 
Rys. 1. Zasięgi chińskich rakiet balistycznych kontynentalnych oraz średniego i krótkiego   zasięgu 

Źródło: Annual Report to Congress, The Military Power of the People’s Republic of China 
20053.  

                                                 
2 K. Kubiak, Nowa oś konfrontacji globalnej?, (w:)  „Raport”,  2005 nr 12; M. Burdelski, Priorytety polityki 
bezpieczeństwa Chin i problemy graniczne. Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, 
pod red. prof. dr. hab. K. Tomala, Warszawa 2000, s. 263. 
3 Liczba rakiet danego typu: 14-18 t. CSS-2; 19-23 t.CSS-5; 20-24 t. CSS-3; 20 t.CSS-4. Jedyny okręt podwodny o 
napędzie nuklearnym Xia posiada 12 rakiet JL-1 JULANG („Giant Wind” –  CSS-N-3 o zasięgu 1700 km).  
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Tajwan jest obecnie miejscem geometrycznym strategicznego napięcia o wielkiej sile, tak jak 

Berlin podczas zimnej wojny. Zachowanie niezaleŜności Berlina Zachodniego było strategicznym 

interesem USA, za którym stało uzasadnienie ryzyka wojny z Moskwą. Z podobnych powodów 

zachowanie (de facto) niepodległości Tajwanu jest dla USA sprawą, która uzasadnia ryzyko 

wojny z Chinami. Chiny patrzą na Tajwan, jak na zbuntowaną prowincję, którą mają prawo 

zmusić do uległości, równieŜ siłą, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli Chiny zdołałyby odzyskać 

Tajwan, byłby to początek ich hegemonii nad Azją Wschodnią. Japonia straciłaby zaufanie do 

protekcji USA i moŜliwe, Ŝe poszłaby drogą samodzielnego rozwijania siły morskiej o dalekiej 

projekcji oraz moŜliwości nuklearnych. To mogłoby zdestabilizować cały region, pozostałe 

państwa w obawie przed Japonią rozpoczęłyby zbrojenia skierowane przeciwko niej. Tylko USA 

mogłyby zapobiec temu scenariuszowi powstrzymując Chiny przed stanowieniem regionalnej 

przewagi 4.  

PowyŜszy obraz sytuacji przedstawiony przez James’a E. Auera i Robyna Lima w artykule 

na łamach Naval War College Review w 2000 r. zaskakiwać moŜe ostrością i niepokojem. 

Światowe media przepełnione są informacjami o globalnej współpracy, strategicznym 

partnerstwie państw Wschodu i Zachodu w walce ze światowym terroryzmem i gospodarkach 

świecących triumfy na Dalekim Wschodzie. Czasami mówi się tylko o łamaniu praw człowieka 

w Chinach, rządach komunistów i słabo zakorzenionej jeszcze demokracji. W kulturze 

azjatyckiej czas ma inny wymiar niŜ na Zachodzie. Państwo chińskie istnieje od kilku tysiącleci, 

zaś Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość nieco ponad dwieście lat temu. Do planów 

pięcioletnich, które uwaŜa się w Europie za długoterminowe, inaczej mogą więc podchodzić 

Azjaci. 

Poprzez całe stulecie, włącznie z dwiema wojnami światowymi i okresem zimnej wojny, 

równowaga sił w Azji Wschodniej jest niestabilna. Upadek ZSRR przyniósł spadek napięcia w 

stosunkach międzynarodowych do Zachodniej Europy, ale nie na wybrzeŜa Wschodniej Azji. Z 

powodów historycznych, kulturowych i rodzimych USA „stanęły na złej strategicznie drodze” – 

prowadzącej raczej ku Europie niŜ do Zachodniego Pacyfiku. Zdaniem Jamesa E. Auer’a i 

                                                 
4 James E. Auer i Robyn Lim, The Maritime Basis of American Security in East Asia, Naval War College Review, 
Winter 2001, Vol. LIV, No. 1. 
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Robyna Lim’a, Ameryka po zaangaŜowaniu w zimną wojnę ryzykuje, Ŝe zapomni o 

powstrzymaniu następnej. 

USA będąc globalnym mocarstwem morskim, nie moŜe sobie pozwolić na przyznanie innym 

hegemonii w Ŝadnej części Eurazji5. Przyznanie jej Chinom mogłoby oznaczać, Ŝe USA miałyby 

mały wpływ na to, co dzieje się w Azji Wschodniej. Historia mówi, Ŝe mocarstwo morskie (na 

przykład Wielka Brytania w 1588 r. i 1940 r.) nie moŜe pozwolić na dominację na Ŝywotnych 

akwenach Ŝadnej wzrastającej potędze lądowej na przeciwległym wybrzeŜu6. 

 

Stosunki USA-Japonia 
 

Komentatorzy amerykańscy podkreślają, Ŝe strategiczne sprzeczności interesów u 

wybrzeŜy Azji Wschodniej muszą angaŜować interesy dominującego mocarstwa morskiego i 

wszystkich, którzy polegają na jego ochronie. Stany Zjednoczone mają zobowiązanie do obrony 

bezpieczeństwa Japonii, drugiej potęgi ekonomicznej świata. 

Warto podkreślić, Ŝe pierwszą wyraźnie oznaczoną postawą japońskiej polityki obronnej 

jest wyłączne jej zorientowanie na obronę (Exclusively Defence-Oriented Policy). W uchwalonej 

w 1946 r. konstytucji w art. 9 Japończycy wyrzekli się „po wieczne czasy” prawa do 

prowadzenia wojny i utrzymywania sił zbrojnych. W 1960 r. Tokio i Waszyngton podpisały 

traktat, który powierzył USA bezpieczeństwo Japonii. Zezwala on wyspiarzom na obronę tylko 

własnego terytorium. Po jego ratyfikowaniu Japończycy przekształcili swoje rezerwy policji w 

Narodowe Siły Samoobrony, jedną z najnowocześniejszych armii świata. Poza granicami Japonii 

siły te mogą działać jako wsparcie logistyczne dla tzw. operacji pokojowych. NSS nie posiadają 

lotniskowców, bombowców ani rakiet dalekiego zasięgu. 

                                                 
55 A. Makowski zauwaŜa, Ŝe: „odrzucono pogląd o moŜliwości panowania na morzu (na morzach), nie z prostych 
względów semantycznych, ale ze względu na fakt, Ŝe niektórzy decydenci mogą dojść do wniosku, Ŝe panowanie na 
morzach zdobywa się jak terytoria innego państwa. Jak wskazuje historia, daremne próby osiągnięcia tego 
utopijnego celu prowadziły do roztrwonienia ograniczonych środków, które lepiej zostałyby wykorzystane do mniej 
ambitnych, lecz realnych do osiągnięcia celów”, A. Makowski, Siły morskie współczesnego państwa, Gdynia 2000 
r., s. 357. 
6 James E. Auer i Robyn Lim,  op. cit.  
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Siły zbrojne tego kraju nie mają być angaŜowane, dopóki nie zostanie skierowany nań 

zbrojny atak przez inny kraj. MoŜliwość uŜycia takich sił będzie utrzymywana na minimalnym 

poziomie – niezbędnym do samoobrony7. 

Drugą, jest zasada „nie stawania się militarną potęgą”. Choć nie jest zdefiniowane pojęcie 

militarnej potęgi, dla Japonii oznacza, Ŝe nie będzie ona starać się zadawać uderzeń 

niebezpiecznych dla istnienia czy teŜ funkcjonowania innych państw. Trzecią, jest zasada 

przestrzegania (wspomniana wyŜej) niezaangaŜowania nuklearnego (adherence to the three non-

nuclear principles). Oznacza to, Ŝe Japonia nie będzie posiadać uzbrojenia nuklearnego, nie 

zamierza go produkować i nie pozwala na jego instalację w kraju. Japonia równieŜ ratyfikowała 

w 1976 r. Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Nuklearnej. Czwartą zasadą, jest zapewnienie 

cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi. 

Amerykański sojusz z Japonią przystaje dobrze do jej interesów strategicznych, za 

udostępnienie baz otrzymuje nuklearną i morską protekcję. Japonia jest państwem ubogim w 

surowce i niemal całkowicie zaleŜnym od importu nośników energii długimi morskimi szlakami 

komunikacyjnymi z Zatoki Perskiej. Jedynie zagroŜenie i idąca za nim na przykład wroga 

demonstracja siły morskiej państwa przybrzeŜnego, mogłaby zmusić Japonię do posłuszeństwa, i 

to bez potrzeby inwazji. Stany Zjednoczone nie mogą dać wobec tego Chinom wolnej ręki w Azji 

Wschodniej8. 

Relacje rosyjsko-chińskie 

Po upadku „Ŝelaznej kurtyny” znaczenie i siły Federacji Rosyjskiej, będącej 

spadkobierczynią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, znacząco zmalały –równieŜ 

w Azji Wschodniej. PrzełoŜyło się to na stosunki między Chinami a Rosją, początkowo 

antagonistyczne ich relacje ulegają cały czas znaczącej poprawie. Omówił je w kwietniu 2005 r. 

na łamach „Wojennoj Mysli” generał-lejtnant rezerwy Anatolij Filipowicz Klimienko, kandydat 

nauk politycznych, główny pracownik naukowy Centrum Wojskowo-Strategicznych Studiów 

Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej.  

                                                 
7 Japońskie „Podstawy polityki obrony narodowej” z 20 maja 1957 r. W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć, 
niepozbawione ironii, rozwaŜania  amerykańskich dowódców, czy w razie ataku na zespół okrętów US Navy i 
JMSS, moŜna liczyć na japońskie wsparcie, jeśli trafiono jedynie jednostki z gwiaździstą banderą.   
8 James E. Auer i Robyn Lim, op. cit. 
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Według autora nie jest sekretem, Ŝe w Federacji Rosyjskiej skrajnie ostroŜnie odnoszą się 

do rosnącej mocy ChRL. Niektórzy obserwatorzy rosyjscy rekomendują juŜ teraz 

„przedsięwzięcie politycznych i wojskowych środków dla zapewnienia bezpieczeństwa”. Są 

zdania, Ŝe nuklearne powstrzymywanie nie wystarcza, istnieje potrzeba skierowania na Daleki 

Wschód dostatecznie mocnej grupy wojsk ogólnego przeznaczenia i wyposaŜenie teatru działań 

wojennych. Czym argumentują swój wywód? Za podstawę bierze się zestawienie danych 

statystycznych: terytorium Syberii i Dalekiego Wschodu w granicach Rosji – 12 mln 765,9 tys. 

km2, terytorium ChRL – 9 mln 597 tys. km2. Chiny liczą 1 mld 265 mln ludzi, tj. 30 razy więcej 

niŜ w Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie. Zwracają uwagę, Ŝe pod względem liczebności 

armia chińska (po powszechnej mobilizacji) moŜe zrównać się liczbowo z całą populacją 

Federacji Rosyjskiej, a jej moc, „dzięki gorliwości Rosji”, rośnie jeszcze szybciej niŜ siła 

chińskiej gospodarki. W Pekinie doskonale rozumieją, Ŝe Chinom niezbędne jest mocne zaplecze 

i potrzebny kraj, z którym będzie moŜna ściśle współpracować w warunkach zmiany wektora 

zagroŜeń. Takim krajem wydaje się być tylko Rosja. Dlatego w stosunkach z nią Chiny 

rozwiązały wszystkie sporne problemy. „Układ o stosunkach dobrosąsiedzkich, przyjaźni i 

współpracy” od 2001 r. u podstaw uregulował separację granic i stał się podstawą politycznej 

oraz ekonomicznej współpracy nazwanej „strategicznym partnerstwem”9. 

Stabilność trójstronnych stosunków pomiędzy USA, Japonią oraz Chinami jest 

najwaŜniejszym czynnikiem spinającym bezpieczeństwo w regionie. Aktualny stan stosunków 

pomiędzy USA, Japonią oraz Chinami jest w większości wypadkową końca zimnej wojny w 

1989 r. i konsekwencją upadku Związku Sowieckiego w 1991 r. Rosja w wyniku upadku 

ekonomicznego i zmiany priorytetów politycznych wycofała znaczną część swoich sił z regionu. 

RównieŜ Stany Zjednoczone Ameryki zrewidowały zasady swojej obecności w Azji Wschodniej, 

koncentrując się, według części ekspertów, szczególnie podczas prezydentury Billy Clintona, 

zamiast na bazach militarnych na Tajwanie, w Południowej Korei czy na Pacyfiku, na interesach 

gospodarczych.  

 

Zmiana wektora militarno-strategicznego ChRL 
 

                                                 
9A. Filipowicz Klimienko, Ewolucja polityki wojskowej i doktryny wojennej Chin, (w:) „Wojennaja Mysl”, 2005 nr 
4. 
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Rosyjskie źródła potwierdzają zarysowujące się mocniej od kilku lat tendencje w polityce 

wojskowej ChRL, których oznaką jest zmiana wektora militarno-strategicznego z północno-

zachodniego na południowo-wschodni. Stoją za nią interesy ekonomicznego wzrostu Chin i 

zadania militarnej strategii jego osłony. Pojawiły się nowe priorytety w rozwijaniu sił zbrojnych. 

O przekształceniach w nich świadczą teŜ zmiany w kierownictwie w Radzie Wojskowej (Stałym 

Komitecie Narodowej Rady Obrony) po XVI Zjeździe Komunistycznej Partii Chin. Weszli do 

niej dowódcy dwóch okręgów wojskowych z dynamicznie rozwijającego się południa kraju, 

szefem sztabu generalnego został gen. Lian Guanglie, weteran konfliktu z Wietnamem.  

Anatolij Filipowicz Klimienko wymienia następujące czynniki określające nowe cele 

wojskowej strategii Chin:  

• utracenie aktualności o zagroŜeniu z północy wraz z upadkiem ZSRR. Na 

pierwszy plan wysuwa się rozwój ekonomiczny kraju, w szczególności jego 

nadmorskich prowincji, gdzie utworzyły się centra przemysłowe. Następuje 

wzrost zapotrzebowania na Ŝywność i surowce. Ich dostawy w coraz większym 

stopniu odbywają się drogą morską. W 2020 r. import ropy naftowej będzie 

wynosił od 200 do 300 mln ton (obecnie 60 mln). Zasoby na Morzu 

Południowochińskim ocenia się na 1,5 mld ton. W warunkach zaleŜności Chin od 

dostaw ropy to duŜy rezerwuar; 

• odgrywanie  waŜnej roli byłych kolonii Hongkong i Makau we wdraŜaniu 

progresywnych metod działalności ekonomicznej, przodującej nauki, transferu 

technologii i menagementu. Oczekiwania związane są równieŜ z Tajwanem; 

• pojawienie się w militarnym i politycznym leksykonie terminów: „strategiczne 

granice” i „ przestrzeń Ŝyciowa”. Teoretycy chińscy określają „strategiczne 

granice”, w odróŜnieniu od państwowych, jako obszar w którym państwo na 

danym etapie, za pomocą swoich sił zbrojnych realnie moŜe bronić swoich 

interesów (szczególnie chodzi o obszary oceaniczne). 

ChRL dla realizacji swojego głównego celu – osiągnięcia w połowie XXI wieku 

dominującej pozycji w Azji Wschodniej – potrzebna jest nie tylko odpowiednia baza materialna, 

wewnętrzna stabilność, jedność społeczeństwa i światowe międzynarodowe otoczenie, ale 

równieŜ „istnienie przestrzeni Ŝyciowej”, którą moŜna wykorzystać w interesie bezpieczeństwa, 

zabezpieczenia Ŝyciowej działalności, naukowo-technicznego i ekonomicznego rozwoju kraju. To 
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pojęcie obejmuje wszystkie sfery działalności państwa na lądzie, morzu, pod wodą, w powietrzu i 

przestrzeni kosmicznej, jej rozmiary określają moŜliwości państwa w sferze ekonomicznej, 

naukowo-technicznej, socjalnej i wojskowej (tzw. kompleksowa moc państwa)10. 

O dąŜeniu ChRL do rozwiązania „przestrzeni Ŝyciowej” świadczy postawienie chińskim 

władzom wykonawczym takiego celu, jak „zakończenie scalenia Ojczyzny”. W przemówieniu 

sekretarza generalnego KC KPCh na XVI Zjeździe było ono jednym z trzech „wielkich 

historycznych zadań” wraz z kontynuacją modernizacji oraz obroną pokoju na całym świecie. 

 A. F. Klimenko zaznacza, Ŝe w praktyce zadanie to polega na przyłączeniu Tajwanu oraz 

ustanowieniu kontroli nad Morzem Południowochińskim (Wyspy Paracelskie w Archipelagu 

Spratley) oraz Morzem Wschodniochińskim (chodzi o sporne z Japonią Wyspy Senkaku-Diaoyu, 

rejon zasobny w ropę naftową i gaz ziemny)11. 

Pekin kieruje się równieŜ wzmocnieniem swojego wojennomorskiego potencjału dla 

zabezpieczenia Ŝeglugi w Cieśninie Malakka, przez którą przechodzi więcej niŜ połowa 

importowanej przez Chiny ropy naftowej (wg BR Statistical Review of World Energy. British 

Petroleum. P.1. 2000). Rejon ścieśniony moŜna łatwo zablokować – czynią to z powodzeniem 

nawet piraci. 

 

Modernizacja sił zbrojnych ChRL 
 

Wariant działań wojennych, przy którym przyszłoby wykorzystać cały militarno-

ekonomiczny potencjał państwa i zmienić plany modernizacji państwa, wydaje się niepoŜądany. 

Tym niemniej dowództwo armii chińskiej, wykorzystując sygnały ze strony kierownictwa 

politycznego o nieuchronności przygotowań do siłowego wariantu rozwiązania problemu 

„zjednoczenia ojczyzny”, zdołało uzyskać jego zgodę na przyspieszenie procesu technicznej 

modernizacji sił zbrojnych. Rząd rozpoczął w 2000 r. wydzielanie dodatkowych środków. I tak w 

2000 r., 2001 r. i 2002 r. wydatki na uzbrojenie i technikę wojskową wynosiły odpowiednio: 38 

mld 920 mln, 45 mld 120 mln i 53 mld 305 mln juanów. Wzrost wydatków w 2002 r. opiewał na 

17% i był największym w ciągu dwudziestolecia, całość odpowiadała około 20 mld USD 

(według innych źródeł dochodzą one realnie do 80-90 mld USD). 

                                                 
10 A. Filipowicz Klimienko, op. cit. 
11 J. Rowiński, Spory graniczne i konflikty terytorialne w Azji Wschodniej u progu XXI w., cz. 2, (w:) Azja 
Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. op. cit., s. 128. 
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Proces modernizacji sił zbrojnych ChRL, skorelowany z modernizacją ekonomiki, 

prowadzony jest w trzech etapach: 

• w pierwszym (do 2010 r.) podstawowe wysiłki chińskiego dowództwa ześrodkowane 

będą na doskonaleniu organizacyjno-sztabowej struktury SZ, zmniejszeniu liczebności i 

zwiększeniu w wojskach „gatunkowego cięŜaru” współczesnych rodzajów uzbrojenia i 

techniki12. W rezultacie mają być nadrobione zaległości Chin w sferze militarnej w 

stosunku do przodujących państw świata, zapewnione moŜliwości stawienia czoła 

potencjalnemu przeciwnikowi oraz prowadzenie krótkotrwałych wojen lokalnych;  

• w drugim (do 2020 r.) podstawowe wysiłki będą skierowane na wyposaŜenie wojska i sił 

floty najbardziej perspektywicznymi środkami walki na najwyŜszym poziomie 

technicznym. W rezultacie Chiny staną się jednym z wiodących państw regionu i 

uzyskają moŜliwość efektywnej obrony swoich interesów metodami wojskowo-siłowymi 

na regionalnym teatrze działań;  

• w trzecim (lata 50. XXI w.) zakończy się pełna modernizacja SZ. Do tego czasu planuje 

się przekształcenie Chin w jedno z czołowych mocarstw światowych z odpowiednim 

wojskowym potencjałem. 

 

Modernizacja chińskiej marynarki wojennej 
 

Chińska marynarka ma plany modernizacji do 2050 r. Ta znacząca dla chińskich 

planistów data wyznacza czas, kiedy osiągnie ona tzw. niebieskie wody i wyjdzie z dzisiejszych 

„zielonych” akwenów, czyli mórz otaczających Państwo Środka – na ocean. Wtedy, dzięki 

wzrastającej od lat potędze ekonomicznej kraju, stanie się globalną i zarazem regionalną potęgą, 

zdolną rywalizować z marynarką wojenną USA. Dla przeciętnych Europejczyków 

pięćdziesięcioletnie planowanie wydaje się nieco absurdalne. Europejskie koncerny obecnie 

naciskają swoje rządy na zniesienie embarga, a Rosja, która potrzebuje pieniędzy jest skłonna 

wyprzedawać najnowsze technologi 

 Według wielu komentatorów, niejako uśpiona dotąd, flota tego kraju dojdzie do Pacyfiku 

i będzie dominować na wodach Wschodniej Azji. Jakkolwiek jej potencjalna siła rozwoju moŜe 

                                                 
12 Jednym z kluczowych celi modernizacji sił zbrojnych, według opublikowanej w grudniu 2004 r. przez władze 
ChRL Białej Księgi, miało być zmniejszenie liczebności Ŝołnierzy w słuŜbie liniowej do 2,3 mln, przede wszystkim 
w wojskach lądowych. 



 

 64 

być przeceniana, chociaŜby z powodu opóźnień w stosunku do organizacyjnych i 

technologicznych osiągnięć marynarek wojennych USA, Wielkiej Brytanii czy teŜ Japońskich 

Morskich Sił Samoobrony, to jednak do 2020 r. przywódcy chińscy mają nadzieję na 

rozszerzenie swoich moŜliwości operacyjnych poza tzw. drugi łańcuch. Obejmowałby on 

olbrzymie akweny: od Wysp Kurylskich na północy, Wyspy Bonin i archipelag Marianów, aŜ po 

Papuę Nową Gwineę na południu. 

Do 2010 r. Stany Zjednoczone poznają  nową flotę podwodną ChRL składającą się z 

około: 10 uderzeniowych okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym (SSN), 5-6 okrętów 

podwodnych z rakietami balistycznymi o napędzie nuklearnym (SSBN) i około 27 nowych 

konwencjonalnych okrętów podwodnych o bardzo duŜych moŜliwościach. Dodatkowo 

marynarka chińska moŜe pozostawić w słuŜbie większość z 20 starszych, ale mogących być dalej 

efektywnymi okrętami typu „Ming” (035). Łącznie wyniesie to od 50 do 60 jednostek 

uderzeniowych. Siły nawodne będą liczyć do 31 niszczycieli i 50 fregat oraz 30 kutrów 

rakietowych (w technologii stealth). Rozwijane są programy budowy 2 nowych typów okrętów 

desantowych. RozwaŜa się wprowadzenie okrętów desantowych doków o wyporności od 15 000 

do 20 000 t. 

W raporcie do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki sporządzonym przez 

Congressional Research Service, a opublikowanym w 2005 r. stwierdza się, Ŝe kilka elementów 

modernizacji chińskich sił zbrojnych będzie miało potencjalne skutki dla przyszłych wymagań 

stawianych przed US Navy. Są wśród nich taktyczne rakiety balistyczne (theater-range ballistic 

missiles TBMs), rakiety manewrujące przeciwko celom lądowym (land-attack cruise missiles 

LACMs), przeciwokrętowe rakiety manewrujące (anti-ship cruise missiles ASCMs), rakiety 

woda-powietrze (surface-to-air missiles SAMs), lotnictwo lądowe (land-based aircraft), okręty 

podwodne, nawodne, siły amfibijne, miny morskie, uzbrojenie nuklearne i prawdopodobnie 

urządzenia do emisji mikrofal o wysokiej energii (HPM).  

Ograniczenia i słabości sił morskich Chin to: moŜliwości operowania na wodach 

oddalonych od własnych wybrzeŜy, przeprowadzanie połączonych operacji, kompleks 

dowodzenia, kontroli (kierowania), łączności, wywiadu, obserwacji i rozpoznania C4ISR 

(command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance), 

obserwacja dalekiego zasięgu i systemy prowadzenia celów, walka przeciwpowietrzna (AAW), 

zwalczanie okrętów podwodnych (ASW), obrona przeciwminowa (MCM) oraz logistyka. 
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Według wspomnianego wyŜej raportu CRS do Kongresu USA, w krótkoterminowym 

okresie modernizacja chińskich sił zbrojnych będzie polegać na zwiększeniu ich moŜliwości w 

krótkotrwałym konflikcie z Tajwanem i powstrzymywaniu interwencji USA lub opóźnianiu 

przybycia sił amerykańskich, w szczególności morskich i powietrznych, w rejon konfliktu. 

Niektórzy specjaliści spekulują, Ŝe Chiny mogą posiadać (lub wierzą, Ŝe juŜ mają) siły morskie 

zdolne do powstrzymania sił przeciwdziałających akcesji Tajwanu lub ich elementy około 2010 r. 

Pozostali przyjmują, Ŝe nastąpi to w późniejszym okresie. Potencjalne długoterminowe lub 

szersze cele modernizacji chińskich sił morskich wynikają z dąŜenia Chin do uzyskania 

regionalnej przewagi oraz ochrony morskich obszarów zainteresowania stref ekonomicznych i 

interesów związanych ze źródłami energii.  

Dalej raport wspomina, Ŝe modernizacja chińskich sił morskich będzie miała potencjalne 

implikacje dla US Navy, polegające na terminowym przygotowaniu do ewentualnego konfliktu w 

rejonie Cieśniny Tajwańskiej, obecności i militarnego wpływu na Zachodnim Pacyfiku oraz 

przeciwdziałaniu chińskim okrętom podwodnym z rakietami balistycznymi. W przygotowaniu 

się do konfliktu w Cieśninie Tajwańskiej pierwsze miejsca mogą zajmować w kolejności takie 

uwarunkowania jak: gotowość lub szybkie przybycie sił US Navy, moŜliwość poraŜki chińskich 

sił przeciwdziałających akcesowi Tajwanu, moŜliwość operowania w środowisku, które moŜe 

charakteryzować się wojną informacyjną i moŜliwym impulsem elektromagnetycznym (EMP) i 

uŜyciem uzbrojenia nuklearnego13. 

Obserwatorzy zauwaŜają, Ŝe w marynarce generalnie panuje pogląd, Ŝe intelektualne 

otwarcie przyspiesza i zachęca do procesu reform w sferze wojskowości. Świadczą o tym debaty 

na łamach czasopism morskich „Jianchnan Zhishi” i „Dangdai Hailun”, dotyczące zapoznawania 

personelu marynarki ze światowymi trendami w sztuce prowadzenia współczesnych operacji 

morskich i techniki oraz najnowszej historii wojen morskich. Wydaje się, Ŝe marynarka wojenna 

stara się wykreować elitę teoretyków myśli morskiej, która była ograniczana maoistowską 

doktryną i stosunkowo ubogą rodzimą nowoŜytną historią działań na morzu. Otwarcie na nowe 

trendy jest zauwaŜalne szczególnie w szkolnictwie morskim. W sprawozdaniu Akademii Broni 

Podwodnej w Qingdao w 2002 r. zaznaczono, Ŝe odrzucono tradycyjne metody polegające na 

długim praktycznym nauczaniu i zapamiętywaniu całych tekstów z podręczników. Wspomniano 

                                                 
13CRS Report for Congress, China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities –  Background and 
Issues for Congress, November 18, 2005. 



 

 66 

równieŜ, Ŝe „podstawowe teorie często stresowały kosztem operacyjnych umiejętności”. Ogólnie 

podkreśla się odwrót od drylu i rutyny na rzecz „wolnej gry” i „konfrontacyjnego treningu”. 

Stawia się na szkolenie podczas praktyk na flocie i częstsze zmiany w przebiegu słuŜby. 

Fotografie zamieszczone w Internecie wskazują na stosowanie komputerowych symulacji działań 

na morzu oraz symulatorów systemów uzbrojenia. 

Jednak mimo Ŝe wielu analityków zachodnich ocenia zmiany, o których mowa wyŜej, 

jako pobieŜne, to odnotowuje się znaczące innowacje. Zaliczyć do nich naleŜy zmiany w 

kadrowych ścieŜkach rozwoju polegające na przemiennym obejmowaniu stanowisk na okrętach 

nawodnych, podwodnych i lotnictwie, manewry integrujące trzech chińskich flot (Morza 

Północnego, Wschodniego i Południowego), tendencje do operowania na odległych akwenach 

poza pierwszym łańcuchem wysp oraz aktywność jednostek badawczych na wodach w pobliŜu 

Wysp Japońskich i na wschód od Tajwanu. Na uwagę zasługuje teŜ nabór do słuŜby 

kompetentnych technicznie absolwentów cywilnych uczelni (w 2003 r. przyjęto ich 1600) oraz 

wzrost wynagrodzeń kadry14.  

Chiny przeznaczają olbrzymie środki na infrastrukturę marynarki wojennej oraz na 

badania podstawowe. Laboratoria pracujące nad uzbrojeniem morskim są kierowane przez 

holding PhDs, opierający się na potencjale naukowym uczelni z zachodniej części Chin. Według 

raportu RAND Corporation, przemysł okrętowy stoi obecnie na czele szeroko pojętego postępu 

technologicznego w ChRL. 

Tabela 1 
Porównanie sił po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej 

 
Chiny Tajwan 

 Ogółem Floty Morza Południowego 
i Wschodniego 

Ogółem 
 

Stan osobowy (tys.) 290 (230) 140 60 (70) 
Niszczyciele 21 (27) 13 6 (0) 
Fregaty 43 (27) 34 21(22) 
DuŜe okręty desantowe LST 20   20 12 
Średnie okręty desantowe LSM 23 15 (4) 
Okręty podwodne  
o napędzie klasycznym 

51  29 4 (4) 

Okręty podwodne  
o napędzie nuklearnym 

6  (6) 0 0(0) 

Kutry rakietowe 51 (83) 34 50 (66) 

 

                                                 
14 Lyle Godsten i William Murray, China Emerges as a Maritime Power, Jane’s Intelligence Review, 2004 nr 4. 
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Źródło: The Military Power of the People’s Republic of China 2005; Annual Report to Congress,  
w nawiasach podano dane wg The World Defence Almanac 200515. 
 

Na zakończenie warto przedstawić dwie oceny kierunków polityki Państwa Środka 

poczynione przez ekspertów supermocarstw: byłego i obecnego. Według gen. Anatola F. 

Klimienki militarno-wojskowa polityka Chin skierowana jest na wygranie czasu dla wzrostu sił i 

przekształcenia ChRL w regionalną i co za tym idzie światową potęgę. Konkretne cele to 

odzyskanie całości terytorium, praw do akwenów Morza Południowochińskiego, osiągnięcie 

waŜkiego wpływu w Południowo-Wschodniej Azji – od Filipin do Birmy, podtrzymywanie przy 

pomocy sąsiadów chińskich pozycji w sporach z USA i Zachodem, odstręczanie innych państw 

od uczestnictwa w antychińskich koalicjach, przyznanie ChRL wiodącej roli w całej Azji 

Wschodniej (wyraŜającej się w formie nieoficjalnych, lecz faktycznych obowiązkowych 

konsultacji z Pekinem przed podjęciem waŜnych decyzji). 

Zdaniem A. F. Klimienko niewiarygodne jest, aby obecnie Pekin dla osiągnięcia tych 

celów zastosował wojskową ekspansję. Jednak w pełni zdolny jest do narzucenia swojej woli siłą. 

Twierdzi on, Ŝe geostrategicznych celów we współczesnych warunkach nie osiąga się w 

otwartych wojskowych starciach, które w wypadku uŜycia broni masowego raŜenia mogą 

doprowadzić do globalnej katastrofy, ale w wielobiegowych i wieloletnich politycznych 

kombinacjach i operacjach słuŜb specjalnych. Według wielu analityków Pekin będzie się 

kierować wygrywaniem, nie wdając się w konflikt zbrojny, rozdzielając poszczególnych 

konkurentów i nie wstępując w wiąŜące ich sojusze. To pryncypialna zasada dla chińskiej 

polityki, sformułowana jeszcze przez Sun-Tzu w końcu VI w. n. e16. 

Richard Fisher Jr., wiceprezydent International Assessment and Strategy Center uwaŜa, Ŝe 

Chiny nie stanowią obecnie zagroŜenia takiego, jakim był ZSRR kiedy posiadał wielką siłę 

militarną i rozciągał się wzdłuŜ Eurazji, zagraŜając aliantom na obu końcach kontynentu. Chiny 

nie staną się równieŜ nagle potęgą. Obecnie zadowalają się strategicznie bez precedensu szeroką 

we współczesnych czasach przestrzenią po upadku ZSRR. Kierując się strategicznie w kierunku 

                                                 
15Siły zbrojne USA w strefie operacyjnej Oceanu Spokojnego liczą około 300 tys. ludzi zorganizowanych w Armię 
Pacyfiku (US Army Japan, US Army Alaska) i 8 Armię (Korea Południowa), Siły Lotnicze Pacyfiku (3 armie 
lotnicze), Flotę Pacyfiku, składającej się z 7 Floty, która operuje na Zachodnim Pacyfiku oraz Oceanie Indyjskim 
oraz 3 Floty operującej na Wschodnim, Centralnym oraz Północnym Pacyfiku. Łącznie Flota Pacyfiku, której 
dowództwo znajduje się na Hawajach, dysponuje 100 okrętami o duŜej wartości bojowej, włącznie z 6 
lotniskowcami, jednostkami flagowymi LGU oraz 2 ekspedycyjnymi dywizjami piechoty morskiej. Źródła rosyjskie 
szacują liczbę samolotów bojowych USA w omawianej strefie na 800; The World Defence Almanac 2005.  
16 A. Filipowicz Klimienko, op. cit. 
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wschodnim i południowo-wschodnim, Chiny wywierają nacisk na morskie obszary operacyjnego 

zainteresowania na Morzu Południowochińskim i Wschodniochińskim. Chiny nie zamierzają 

rozwaŜać praw i interesów innych stron, gdyŜ skoncentrowane są na własnym prawie i 

historycznych Ŝalach. Podobieństwa z Japonią z lat 30. XX w. są uderzające. Chiny nie 

potrzebują sojuszników, poniewaŜ ich strategiczne potrzeby są regionalne i skoncentrowane. 

Wymaga to tylko regionalnych militarnych moŜliwości wspartych przez nuklearną tarczę 

odstraszającą przed atomowym szantaŜem. Dla kontrastu, USA będąc globalnym mocarstwem 

morskim potrzebują wielkiej siły morskiej, uzbrojenia nuklearnego, baz oraz sojuszników. Takie 

wymagania pociągają za sobą strategiczną konieczność, a nie nieposkromioną pychę, chociaŜ 

Chiny nie patrzą na to w ten sposób17. 

Z opublikowanego 2 lipca 2005 r. rocznego raportu do Kongresu The Military Power of 

the People’s Republic of China 2005 wynika, Ŝe Stany Zjednoczone muszą równieŜ 

odpowiedzieć na rosnące wyzwania militarne rzucone przez Chiny. Raport odnotowując 

dodatkowe zagroŜenia dla Tajwanu zaznacza głębokie sprzeczności w polityce chińskiej, które 

mogą w przyszłości zagrozić interesom Stanów Zjednoczonych, Japonii i ich przyjaciół i 

sojuszników18. 

Chiny nie stoją obecnie przed zagroŜeniem przez inny naród. Jak dotąd, kontynuują 

wielkie inwestowanie w swój potencjał militarny, szczególnie w programy mające poprawić 

projekcje własnej siły. Tempo i skala chińskich zbrojeń jest juŜ obecnie takie, Ŝe stają się one 

ryzykowne dla utrzymania regionalnej równowagi sił. W przyszłości, kiedy potencjał wojskowy 

Chin wzrośnie, chińscy przywódcy mogą być skuszeni do uciekania się do uŜycia siły lub 

przymusu szybciej, niŜ do stosowania presji dyplomatycznej, wysuwania interesów 

bezpieczeństwa, czy rozwiązywania sporów19. 

Najnowsze spojrzenie na problematykę chińską przynosi Quadrennial Defense Review 

Report 2006, opublikowany w lutym 2006 r. Mówi się w nim, Ŝe Chiny bardzo wiele inwestują w 

siły zbrojne, w szczególności w swój arsenał strategiczny i projektowanie moŜliwości poprawy 

zwiększenia projekcji siły poza swoje granice. Od 1996 r. ChRL zwiększała swój budŜet na 

                                                 
17 Richard Fisher Jr., Developing US-Chinese Nuclear Naval Competition In Asia, International Assessment and 
Strategy Center 2005. 
18 China’s Military Power: An Assessment from open Sources, Testimony of Richard D. Fisher, Jr., International 
Assessment and Strategy Center, Before the Armed Services Committee of the U.S. House of Representatives, July 
27, 2005.  
19Annual Report to Congress, The Military Power of the People’s Republic of China 2005, s. 13.  
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obronę (więcej niŜ 10% kaŜdego roku, poza 2003 rokiem). Ponadto tajemnica zakrywa większość 

aspektów chińskiego bezpieczeństwa. Świat zewnętrzny ma małą wiedzę o chińskich 

motywacjach, podejmowaniu decyzji lub o moŜliwościach stojących za wojskową modernizacją. 

Raport podkreśla, Ŝe Stany Zjednoczone zachęcały Chiny do przedstawienia swoich intencji i 

planów militarnych. Modernizacja sił zbrojnych Chin została przyspieszona od połowy lat 90., w 

odpowiedzi na Ŝądania rozwoju militarnych moŜliwości skierowanych przeciwko Tajwanowi. 

Chińskie tempo i skala zbrojeń obecnie zagraŜają regionalnej równowadze sił20. 

QDR 2006 zapowiada, Ŝe zwiększy się obecność US Navy na Pacyfiku, zgodnie z 

prognozami wzrostu handlu i Ŝeglugi w tej części świata. Planuje się utrzymywanie gotowości w 

regionie Pacyfiku, co najmniej 6 lotniskowców i 60% stanu okrętów podwodnych. 

 

 
 

                                                 
20Quadrennial Defense Review Report 2006. Raport sekretarza stanu USA, s. 47. 
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SIŁY MORSKIE INNYCH PAŃSTW 
Kmdr por. mgr inŜ. Maciej NAŁĘCZ 
Dowódca CO JW 3868 
 
 

NOWE ZADANIA DLA OKR ĘTÓW PODWODNYCH US NAVY 
 
 
 Okręty podwodne sił morskich Stanów Zjednoczonych przystosowywane są do 

wykonywania nowych zadań, niezgodnych z załoŜeniami, które powstawały w momencie ich 

budowy. Jak się okazuje, nie dzieje się to po raz pierwszy w historii US Navy. Niewielkie, 

przystosowane do działań na wodach przybrzeŜnych jednostki, budowane przed II wojną 

światową, wykonywały zadania ochrony linii komunikacji morskiej na akwenach oddalonych od 

baz. Większe jednostki, charakteryzujące się duŜą prędkością nawodną i przeznaczone 

pierwotnie do obrony grup okrętów nawodnych, kierowane były do działań ofensywnych 

głównie na wodach japońskich, w rejonach przybrzeŜnych. 

 W latach 50. ubiegłego wieku kierownictwo sił morskich USA określiło dwa podstawowe 

zadania dla sił podwodnych. Na ich podstawie rozpoczęto programy budowy okrętów 

podwodnych nosicieli strategicznych pocisków balistycznych i okrętów podwodnych 

przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych ZSRR. Wraz z upadkiem świata 

dwubiegunowego, do którego doszło po zakończeniu zimnej wojny, ze zmniejszeniem 

zagroŜenia wybuchu konfliktu zbrojnego o charakterze globalnym, czy ponadregionalnym i 

powstaniem nowych rodzajów zagroŜeń, odmiennych od dotychczasowych, zadania sił 

podwodnych równieŜ podlegają przeorientowaniu. Dwa obecnie realizowane projekty 

odzwierciedlają powyŜsze fakty: konwersja trzeciej jednostki t. „Seawolf” USS „Jimmy Carter” 

SSN23 do wykonywania zadań z zakresu rozpoznania i działań specjalnych, modernizacja 4 

okrętów t. „Ohio” i przezbrojenie ich na nosiciele manewrujących pocisków rakietowych, które 

określane będą jako SSGN. 

 Okręty podwodne o napędzie nuklearnym dają dowódcy sił połączonych, działających 

często w oddalonych rejonach świata, niewątpliwie wiele moŜliwości operacyjnych. 

NajwaŜniejsze z nich to: 

• skrytość działania; 

• wysoka autonomiczność działania; 

• gotowość do prowadzenia róŜnorodnych działań; 
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• mobilność; 

• potencjał bojowy. 

Napęd nuklearny umoŜliwił stworzenie okrętów podwodnych w prawdziwym tego słowa 

znaczeniu, a nie jednostek, które były zdane na kontakt z powierzchnią i powietrzem 

atmosferycznym, określanych jako jednostki konwencjonalne lub o napędzie spalinowo-

elektrycznym, a tak naprawdę jako okręty zdolne do zanurzania się i pozostawania w toni wodnej 

przez stosunkowo krótki czas, zaleŜny od charakteru wykonywanych zadań. 

Poprzez przystąpienie do programów dotyczących przyszłości floty podwodnej, US Navy 

podchodzi bardzo nowatorsko do wykorzystania operacyjnego i najnowszych technologii 

zastosowanych na okrętach podwodnych z napędem nuklearnym. Odpowiednie podejście do 

nowych wyzwań pozwoli wnieść jednostkom podwodnym dotychczas niespotykane moŜliwości 

oddziaływania na charakter prowadzenia przyszłych operacji połączonych1. 

 

USS „Jimmy Carter”  

 

 Okręty typu „Seawolf” są ostatnimi jednostkami przeznaczonymi do zwalczania wrogich 

okrętów podwodnych opracowanymi w okresie zimnej wojny. Odpowiednia konstrukcja napędu i 

kadłuba oraz systemów okrętowych przyczyniła się do zbudowania jednostek charakteryzujących 

się bardzo niskim poziomem szumów własnych. Konstruktorzy amerykańscy, będąc dumnymi z 

zastosowanych najnowocześniejszych technologii twierdzą, Ŝe jednostki t. „Seawolf” podczas 

przejścia w połoŜeniu podwodnym wytwarzają mniej szumów niŜ okręty t. „Los Angeles” 

znajdujące się na doku. Potrzeba budowy odpowiednio cichego okrętu, mającego nad 

przeciwnikiem przewagę zasięgu wykrycia, wyraŜona została odpowiednim podejściem do prac 

konstrukcyjnych i badawczych. Stworzony został bezzałogowy pojazd testowy „Kokanee”, o 

wymiarach równych ¼ mającego powstać okrętu podwodnego. Testy systemów akustycznych 

jednostki prowadzone były w centrum badawczym w Bayview w stanie Idaho w latach 80. 

 W związku z prowadzonymi testami siły morskie USA przywróciły do słuŜby okręt USS 

„Hayes” przeznaczony do badań akustycznych. Jednostka o budowie katamaranu i wyporności 

4100 ton jest unikalna konstrukcyjnie, została zwodowana w 1970 r., ale ze względu na znaczne 

koszty eksploatacyjne została czasowo wycofana ze słuŜby w 1983 r. Po przeprowadzonej 

                                                 
1 L. Willet, Spending cuts will shape the future, Warships International Fleet Review, April 2005, s. 34 
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modernizacji i wyposaŜeniu w najnowsze systemy pomiarowe, USS „Hayes” został przywrócony 

do słuŜby w 1992 r. 

 Osiągnięte w konstrukcji okrętów t. „Seawolf” bardzo wysokie charakterystyki 

manewrowe przełoŜyły się bezpośrednio na bardzo wysoki koszt budowy. W 1992 r. pierwotny 

program budowy 29 jednostek tego typu został zredukowany do 2 okrętów. Wybudowane zostały 

USS „Seawolf” (wejście do słuŜby 19 lipca 1997 r.) i USS „Connecticut” (wejście do słuŜby 11 

grudnia 1998 r.), a decyzja o budowie trzeciej jednostki tego typu USS „Jimmy Carter” podjęta 

została na początku lat 90., częściowo ze względu na potrzebę utrzymania zdolności 

stoczniowych. Dotychczas wprowadzone do słuŜby jednostki przedstawione zostały w tabeli 12. 

Tabela 1 

Okręty podwodne typu „Seawolf” 

Nazwa Nr burtowy Stocznia PołoŜenie stępki Wodowanie Wejście do słuŜby 

„Seawolf” SSN21 
General Dynamics 

(Electric Boat) 
25.10.1989 r. 24.06.1995 r. 19.07.1997 r. 

„Connecticut” SSN22 
General Dynamics 

(Electric Boat) 
14.09.1992 r. 01.09.1997 r. 11.12.1998 r. 

„Jimmy Carter” SSN23 
General Dynamics 

(Electric Boat) 
12.12.1995 r. 13.05.2004 r. 19.02.2005 r. 

  

Podstawowe dane taktyczno-techniczne jednostek przedstawiają się następująco (w 

nawiasach podano dane USS „Jimmy Carter”)3: 

• wyporność (t): 8060 nawodna, 9142 (12 139) podwodna; 

• wymiary (m): 107,6 (138,1) × 12,9 × 10,9; 

• napęd: reaktor nuklearny PWR S6W, 2 turbiny o mocy 45 000 KM, 1 śruba napędowa; 

• prędkość (w): 39 podwodna; 

• załoga: 134, w tym 14 oficerów; 

• uzbrojenie rakietowe: pociski rakietowe „Tomahawk” wersji TLAM-N przeznaczone do 

niszczenia celów lądowych o zasięgu 2500 km (1400 Mm), prędkość 0,7 Ma, wysokość 

lotu 15-100 m, głowica nuklearna o mocy 200 kT, pociski rakietowe „Tomahawk” wersji 

TLAM-C/D z głowicą konwencjonalną o masie 454 kg lub głowicą zawierającą 

                                                 
2 Jane’s Fighting Ships 2005-2006. 
3 Rodzaje i ilości przenoszonego uzbrojenia są takie same dla pierwszych dwóch jednostek typu i dla 
zmodernizowanej trzeciej jednostki. 
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subamunicję o zasięgu 900 km (485 Mm), pociski wersji Block III mają zwiększony 

zasięg do 1700 km (918 Mm); 

• uzbrojenie torpedowe: 8 wyrzutni torped 660 mm, torpedy Mk48  naprowadzane 

przewodowo (opcjonalnie) lub aktywnie/pasywnie o zasięgu 27 Mm przy v = 40 węzłów 

lub zasięgu 21 Mm przy v = 55 węzłów, masa głowicy bojowej 267 kg, maksymalna 

głębokość operacyjna 900 m, z wyrzutni torpedowych w przyszłości operować będą 

równieŜ bezzałogowe pojazdy podwodne; 

• uzbrojenie minowe: 100 min morskich w miejsce torped. 

19 listopada 2004 r. USS ,,Jimmy Carter” zakończył pierwszą fazę testów morskich 

określaną jako „alpha sea trials”. Testy obejmowały manewrowanie w połoŜeniu nawodnym i 

podwodnym przy róŜnych reŜimach pracy napędu, włączając w to manewrowanie na pełnych 

prędkościach. Tradycyjnie, podczas tego typu testów, na okręcie przebywali przedstawiciele 

dowództwa US Navy i firm zbrojeniowych zaangaŜowanych w projekt. SSN23 jest jednym z 

najdroŜszych okrętów jaki kiedykolwiek zbudowano. Jego wartość określa się na 3,2 mld USD. 

 

 

Fot. 1. USS „Jimmy Carter” w suchym doku 

Źródło: www.ahoy.tk-jk.net, stan z 16.11.2005 r. 
 
 

Uroczystość wejścia okrętu w skład SM USA odbyła się 19 lutego 2005 r. w bazie 

okrętów podwodnych w New London w stanie Connecticut. W ceremonii uczestniczył 

oczywiście Jimmy Carter wraz z rodziną, a prowadził ją kolega prezydenta ze studiów admirał 

rezerwy Stansfield Turner, który w administracji Cartera był dyrektorem Centralnej Agencji 
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Wywiadowczej. Pierwszym dowódcą okrętu został komandor Robert D. Kelso, pochodzący z 

Fayetteville w stanie Tennessee4. 

 Jimmy Carter ukończył Akademię Marynarki Wojennej USA w Annapolis w stanie 

Maryland w 1946 r. Jego słuŜba w końcowej fazie związana była z okrętami podwodnymi o 

napędzie nuklearnym. Carter jest jedynym amerykańskim prezydentem (39 z kolei), który tak 

„głęboko” związany były z US Navy. Często bardzo krytycznie oceniany podczas swojej 

kadencji (lata 1977-1981)5, w 2002 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, głównie dzięki pracy 

w dziedzinie filantropii i poczucia humanitaryzmu6. 

 W 1997 r., kiedy plany budowy okrętów podwodnych kolejnej generacji t. „Virginia” 

zaczęły przechodzić w fazę produkcji, Pentagon powołał Naukowy Zespół Obronny, który miał 

za zadanie określenie przyszłych zadań i misji okrętów podwodnych XXI w. Równolegle 

Narodowe Zrzeszenie Przemysłu Obronnego USA stworzyło grupę studyjną, która zajmować 

miała się bezzałogowymi aparatami podwodnymi i podobnymi systemami w kontekście 

rozszerzenia przy ich wykorzystaniu zdolności operacyjnych okrętów podwodnych, bez 

bezpośredniego wystawiania ich na zagroŜenie7. 

 Obie grupy badawcze doszły do wspólnego wniosku, który zawiera się w stwierdzeniu, Ŝe 

w konstrukcji okrętów podwodnych przyszłych generacji naleŜałoby odejść od dziobowych 

wyrzutni torpedowych, które pozwalają co prawda na uŜycie uzbrojenia nawet przy pełnych 

prędkościach, generując jednocześnie niepoŜądane pole akustyczne. Stwierdzono, Ŝe koniecznym 

jest opracowanie nowych sposobów uŜycia uzbrojenia. 

 W tym samym czasie US Navy opracowywała koncepcję uŜycia atomowych okrętów 

podwodnych w zmieniającej się rzeczywistości wojskowo-politycznej. Określono nowe zadania, 

wśród nich wykorzystanie OP do celów rozpoznawczych oraz jako platformy do przenoszenia 

uzbrojenia zdolnego do zwalczania celów lądowych. Okręty podwodne nowej generacji mają być 

zdolne do prowadzenia długotrwałych działań w bezpośredniej bliskości strefy brzegowej 

przeciwnika, na wodach stosunkowo płytkich, czyli w środowisku nieprzyjaznym tej wielkości 

jednostkom. Oprócz wymienionych wyŜej zadań, bardzo waŜnym jest zdolność do przerzutu w 

rejon działania oddziałów specjalnych. JuŜ w okresie przygotowawczym do operacji „Iraqi 

                                                 
4 Źródło: oficjalne materiały Departamentu Obrony USA. 
5 Określany często złośliwie przez swoich oponentów jako plantator orzeszków ziemnych, którym w rzeczywistości 
był. 
6 Źródło: www.cnn.com, wiadomość z 08.04.1998 r. 
7 B. Sweetman, US Nurtures Its Nuclear Family, Jane’s International Defence Review, January 2005, s. 43. 
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Freedom” w rejon Zatoki Perskiej skierowanych zostało 12 atomowych okrętów podwodnych 

uzbrojonych  w pociski manewrujące t. „Tamahawk”. 

 

Rys. 1. Wybrane elementy wyposaŜenia USS „Jimmy Carter” 

Źródło: General Dynamics. 
 

 
Biorąc pod uwagę nowe zadania, w 1997 r. podjęto ostatecznie decyzję o rozpoczęciu, 

jeszcze przed ukończeniem budowy, modernizacji USS „Jimmy Carter” w ramach planu 

określanego jako Multi-Mission Project, o wartości 887 mln USD8. Jednostkę wyposaŜono w 

urządzenia do prowadzenia rozpoznania oraz do przenoszenia oddziałów specjalnych. USS 

„Jimmy Carter” stał się najdroŜszym okrętem rozpoznawczym w historii działalności człowieka 

na morzu. Okręt został przecięty na całej szerokości kadłuba, a w tym miejscu została wstawiona 

trzydziestometrowa sekcja o masie 2500 ton, określana jako Ocean Interface Section (OIS). 

Sekcja została przetransportowana na specjalnej barce z zakładu produkcyjnego w Quonset Point 

w stanie Rhode Island do stoczni w Groton9. 

W części kadłuba sztywnego OIS umieszczono uniwersalny system dowodzenia, 

pomieszczenia dla 50 Ŝołnierzy grup specjalnych oraz przestrzeń ładunkową. Pomiędzy 

kadłubem sztywnym a lekkim OIS znajduje się specjalnie przygotowana przestrzeń, w której 

panuje ciśnienie otaczającego środowiska morskiego. Przestrzeń ta uŜywana będzie do 

mocowania bezzałogowych aparatów podwodnych oraz urządzeń niezbędnych przy ich 

eksploatacji, takich jak połączenia komunikacyjne. Włazy zewnętrzne sekcji pozwalają na 

transport w jej wnętrzu szybkich łodzi dla grup specjalnych oraz niezbędnego wyposaŜenia, w 

tym paliwa i amunicji. PrzewoŜone tą drogą mogą być równieŜ bezzałogowe aparaty latające, 
                                                 
8 Źródło: www.gdeb.com/programs/seawolf, stan z 25.11.2005 r. 
9 Źródło: www.aticorp.org, stan z 25.11.2005 r. 
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umieszczone w specjalnych wodoodpornych kapsułach, a wykorzystywane do prowadzenia 

rozpoznania akwenu i obszarów lądowych. 

USS „Jimmy Carter” przystosowany jest równieŜ do przenoszenia suchego doku dry deck 

shelter (DDS), w którym transportowane mogą być pojazdy dla płetwonurków „SDV”. Na doku 

umieszczony moŜe być równieŜ miniaturowy okręt podwodny „ASDS” (Advanced SEAL 

Delivery System). Projekt jednostki opracowany został przez firmę Northrop Grumman, a 

pierwszy egzemplarz trafił na uzbrojenie sił morskich w lipcu 2003 r. 

 

 

Fot. 2. „ASDS” podczas prób10 

Źródło: Craig T. Kojima, Star-Bulletin. 
 

Odmiennie do „SDV”, „ASDS” posiada moŜliwości transportu grup specjalnych metodą 

„suchą”. Umieszczony w centralnej części okrętu właz komunikacyjny, umoŜliwia Ŝołnierzom 

grup specjalnych wyjście w środowisko wodne lub połączenie z okrętem podwodnym-

nosicielem. Pojazd został tak zaprojektowany, aby zapewnić zasięg działania do nawet 125 Mm i 

chwilową prędkość maksymalną do 8 węzłów11. Co bardzo waŜne z taktycznego punktu 

widzenia, mini-okręt przenoszony moŜe być w oddalone rejony działania drogą powietrzną, przy 

pomocy samolotów transportowych „C-5” i „C-17”. Pojazd charakteryzuje się wypornością 60 

ton w połoŜeniu podwodnym, szerokością 2,06 m, wysokością 2,51 m i długością całkowitą 

19,87 m. Napęd zapewnia 62-konny silnik elektryczny. Bateria akumulatorowa zbudowana jest z 

                                                 
10 Źródło: Craig T. Kojima, Star-Bulletin. 
11 „ASDS” będzie przenoszony równieŜ przez atomowe okręty podwodne t. „Los Angeles”, „Virginia” i 
zmodernizowane t. „Ohio”. 
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ogniw srebrowo-cynkowych. W zaleŜności od zabranego wyposaŜenia, na pokład jednostki 

zabranych moŜe być do 16 nurków SEAL. 

Program w ostatnich miesiącach napotyka wiele problemów12. Rosną koszty, wstępnie 

planowane na 527 mln USD osiągną wielkość nawet 2 mld USD. Dotychczas planowano zakup 

tylko 6 jednostek, cena jednostkowa będzie więc niezmiernie wysoka i zbliŜy się do kosztów 

budowy „pełnokrwistego” okrętu podwodnego t. „212A” produkcji niemieckiej, opartego o 

technologię napędu niezaleŜnego od powietrza atmosferycznego AIP (air independent 

propulsion)13. 

 Kwestia budowy „ASDS”, wprowadzania do słuŜby i przekroczenia budŜetu znalazła 

odbicie w kręgach politycznych Stanów Zjednoczonych. W sprawę, oceniając ją negatywnie, 

zaangaŜował się republikański przedstawiciel Izby Reprezentantów Rob Simmons. Producenta w 

obronę wzięła demokratka – senator Barbara Mikulski. Mamy więc akcent polski, jeśli chodzi o 

wizję uŜycia amerykańskich okrętów podwodnych14. 

 

Fot. 3. śołnierze grup specjalnych na pokładzie „ASDS” 

Źródło: www.chinfo.navy.mil/navypalib/cno/n87. 
 

                                                 
12 J. Kucera, Reliability concerns delay US mini-sub, Jane’s Defence Weekly, 07.12. 2005 r., s. 9. 
13 Źródło: www.globalsecurity.org, stan z 29.11.2005 r. 
14 Matthews W. Lawmakers Spar Over US Navy’s Mini Sub, Defense News, 21.11.2005 r., s. 4. 
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 Aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa manewrów za- i odcumowania 

pojazdu „ASDS’, USS „Jimmy Carter” wyposaŜony został w system kontroli manewrowej, na 

który składają się cztery zestawy manewrowe napędzane przez silniki elektryczne. UmoŜliwiają 

one utrzymywanie jednostki o wyporności 12 300 ton w całkowitym bezruchu w 

trójpłaszczyznowym układzie odniesienia. 

Oprócz konwencjonalnego peryskopu, okręt wyposaŜony został w kilka masztów, na 

których umieszczone są anteny urządzeń łączności, wśród nich specjalnej łączności satelitarnej. 

Podobne rozwiązania mają znaleźć się na atomowych okrętach podwodnych t. „Virginia”. 

Wysoki stopień zaawansowania technologicznego oraz poniesiony przez konstruktorów i 

budowniczych wysiłek został zobrazowany w tabeli 2. 

Tabela 2  

Porównanie wybranych konstrukcji 

 Czołg średni „M-1” Boeing „777” AOP t. „Seawolf” 

Masa (t) 65 250 9137 

Długość (m) 7,62 60,96 107,59 

Ilość systemów 25 40 230 

Załoga 4 10 (2 pilotów) 116 

Autonomiczność (godziny) 24 8-14 ∼2100 

Ilość podzespołów 14 000 100 000 1100 000 

Roboczogodziny 5500 50 000 23 000 000 

Czas produkcji (miesiące) 7,5 14 72 

Prędkość produkcji (ilość/rok) 600 72 0,16 

 
USS „Jimmy Carter” wszedł do słuŜby w lutym 2005 r. i w pewnych dziedzinach zastąpi 

okręt podwodny USS „Parche”15 t. „Sturgeon”, który przez wiele lat wykonywał na rzecz US 

Navy zadania rozpoznawcze, a wsławił się między innymi połoŜeniem „pluskiew” na radzieckich 

kablach łączności telefonicznej na dnie Morza Ochockiego. USS „Parche”, głównie ze względu 

na wiek i zuŜycie mechanizmów wynikających z intensywnej eksploatacji w trakcie 

wielotygodniowych rejsów w bezpośrednim sąsiedztwie przeciwnika, został wycofany ze słuŜby 

w październiku 2004 r. 

 

                                                 
15 Podczas przeprowadzonej w latach 1987-1991 przebudowy, kadłub okrętu został przedłuŜony o około 30 m. W 
przedłuŜeniu zamontowano urządzenia rozpoznawcze. 
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Fot. 4. USS „Parche” podczas powrotu z ostatniego rejsu 

Źródło: Brian Nokell. 
 
 

Atomowe okręty podwodne t. „Ohio” 

 

Strategiczne okręty podwodne t. „Ohio” wprowadzane były do słuŜby w latach 1981-

1997. Łącznie zbudowano 18 jednostek tego typu, kaŜda z nich posiada 24 wyrzutnie pocisków 

międzykontynentalnych. śywotność kadłubów ocenia się na 42 lata. Okręty tego typu określane 

są jako bardzo ciche i zachowują bardzo dobre właściwości manewrowe przy niewielkich 

prędkościach. Szczegółowy spis jednostek przedstawiono w tabeli 316. 

Tabela 3 

Okręty podwodne typu „Ohio” 

Nazwa Nr burtowy Stocznia Wodowanie Wejście do słuŜby 
„Ohio” SSBN726 General Dynamics (Electric Boat) 07.04.1979 r. 11.11.1981 r. 
„Michigan” SSBN727 General Dynamics (Electric Boat) 26.04.1980 r. 11.09.1982 r.  

„Florida” SSBN728 General Dynamics (Electric Boat) 14.11.1981 r. 18.06.1983 r. 

„Georgia” SSBN729 General Dynamics (Electric Boat) 06.11.1982 r. 11.02.1984 r. 

„Henry M 
Jackson” 

SSBN730 General Dynamics (Electric Boat) 15.10.1983 r. 06.10.1984 r. 

„Alabama” SSBN731 General Dynamics (Electric Boat) 19.05.1984 r. 25.05.1985 r. 

„Alaska” SSBN732 General Dynamics (Electric Boat) 12.01.1985 r.  25.01.1986 r. 

„Nevada” SSBN733 General Dynamics (Electric Boat) 14.09.1985 r. 16.08.1986 r. 

„Tennessee” SSBN734 General Dynamics (Electric Boat) 13.12.1986 r.  17.12.1988 r. 

„Pennsylvania” SSBN735 General Dynamics (Electric Boat) 23.04.1988 r.  09.09.1989 r. 

„West Virginia” SSBN736 General Dynamics (Electric Boat) 14.10.1989 r. 20.10.1990 r. 

„Kentucky” SSBN737 General Dynamics (Electric Boat) 11.08.1990 r.  13.07.1991 r. 

„Maryland” SSBN738 General Dynamics (Electric Boat) 10.08.1991 r. 13.06.1992 r. 

                                                 
16 Jane’s Fighting… 
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„Nebraska” SSBN739 General Dynamics (Electric Boat) 15.08.1992 r. 10.07.1993 r. 

„Rhode Island” SSBN740 General Dynamics (Electric Boat) 17.07.1993 r. 09.07.1994 r. 

„Maine” SSBN741 General Dynamics (Electric Boat) 16.07.1994 r. 29.07.1995 r. 

„Wyoming” SSBN742 General Dynamics (Electric Boat) 15.07.1995 r. 13.07.1996 r. 

„Louisiana” SSBN743 General Dynamics (Electric Boat) 27.07.1996 r. 06.09.1997 r. 

  

Podstawowe dane taktyczno-techniczne jednostek przedstawiają się następująco: 

• wyporność (t): 16 600 nawodna, 18 750 podwodna; 

• wymiary (m): 170,7 × 12,8 × 11,1; 

• napęd: reaktor nuklearny GE PWR S8G, 2 turbiny o mocy 60 000 KM, 1 śruba 

napędowa; 

• prędkość (w): 24 podwodna; 

• załoga: 155, w tym 15 oficerów; 

• uzbrojenie rakietowe: 24 wyrzutnie rakiet Trident II o zasięgu 12 000 km, głowice o 

mocy 100 kT (Mk4) lub 300-475 kT (Mk5); 

• uzbrojenie torpedowe: 4 Mk68 dziobowe wyrzutnie torped 533 mm, torpedy Mk48  

naprowadzane przewodowo (opcjonalnie) lub aktywnie/pasywnie o zasięgu 27 Mm przy 

v = 40 węzłów lub zasięgu 21 Mm przy v = 55 węzłów, masa głowicy bojowej 267 kg, 

maksymalna głębokość operacyjna 900 m. 

Pozostałe programy konwersji okrętów podwodnych do nowych zadań przebiegają 

zgodnie z planem. Cztery najstarsze strategiczne atomowe okręty podwodne t. „Ohio” są w 

trakcie modernizacji i zmian konstrukcyjnych, mających uczynić je okrętami wielozadaniowymi, 

przenoszącymi w miejsce rakiet balistycznych t. „Trident” pociski manewrujące t. „Tomahawk”. 

 Pierwszy z nich, okręt podwodny „Ohio” (SSGN726) zszedł z suchego doku w Bremerton 

w stanie Waszyngton w październiku 2004 r., a próby morskie zostały rozpoczęte juŜ na 

początku kolejnego roku. USS „Florida” (SSGN728) jest kolejnym okrętem tego typu poddanym 

konwersji, który został spuszczony na wodę w pierwszej połowie 2005 r. w Norfolk w Wirginii, 

gdzie przechodził remont. Wkrótce rozpoczęte mają być prace na USS „Michigan” (SSGN727) i 

USS „Georgia” (SSGN729). Dowództwo Systemów Morskich US Navy zawarło juŜ kontrakt ze 

stocznią General Dynamics Electric Boat w Groton o wartości 149,9 mln USD na konwersję 

pierwszego z wyŜej wymienionych okrętów17. 

                                                 
17 SSGN Conversion for USS Michigan, Jane’s International Defence Review, March 2005, s. 30. 
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 JuŜ w styczniu 2003 r. podczas prowadzenia specjalnych testów, z pokładu USS „Florida” 

dokonano pierwszego w historii odpalenia pocisku manewrującego „Tomahawk” z pokładu 

okrętu podwodnego – nosiciela strategicznych pocisków jądrowych. Zadaniem floty 

strategicznych okrętów podwodnych – nosicieli balistycznych międzykontynentalnych SSBN 

(sub-surface ballistic nuclear) wciąŜ będzie odstraszanie nuklearne. Okręty podwodne tej klasy 

wciąŜ pozostawać będą najbardziej Ŝywotnym, najtrudniejszym do zlokalizowania i zniszczenia 

elementem amerykańskiej triady nuklearnej. W latach 80. państwa dysponujące strategicznymi 

OP posiadały 47 gotowych do uŜycia  strategicznych OP w morzu (25 USA, 15 ZSRR, 2 Wielka 

Brytania, 3 Francja i 2 Chiny), na pokładach których rozmieszczonych było około 5100 głowic 

nuklearnych18. Umowy rozbrojeniowe START II (strategic arms reduction talks) zredukowały 

liczbę amerykańskich strategicznych okrętów podwodnych do 14, z 18 jednostek t. „Ohio” 

wyposaŜonych w rakiety międzykontynentalne „Trident D-5”. 

 

Rys. 2. Okręt podwodny t. „Ohio” po konwersji do standardu SSGN 

Źródło: www.sublant.navy.mil/ssgn.htm. 
 
 
 Podstawowym elementem programu jest konwersja 22 wyrzutni rakiet balistycznych do 

przenoszenia w kaŜdej z nich 7 pocisków manewrujących t. „Tomahawk” w specjalnych 

kontenerach-wyrzutniach MAC. Daje to łączną liczbę 154 pocisków na jeden okręt. Pociski 

manewrujące, których głównym przeznaczeniem jest niszczenie infrastruktury systemu obrony 

przeciwnika mogą zostać odpalone w ciągu 6 minut. Taka ich liczba, raŜąca wybrane cele na 

terytorium przeciwnika, moŜe w bardzo krótkim czasie sparaliŜować system dowodzenia i 

znacznie osłabić moŜliwości bojowe. Pozostałe dwie wyrzutnie pocisków „Trident” zostały 
                                                 
18 R. Fieldhouse, S. Taoka, Superpowers at Sea: An Assessment of the Naval Arms Race, Oxford University Press, 
Oxford, 1989, s. 93. 
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przebudowane i słuŜyć będą jako śluzy komunikacyjne i jednocześnie jako stanowiska do 

cumowania pojazdów DDS i ASDS. 

 Wewnętrznie, okręty SSGN wyposaŜone zostały w zmniejszoną gabarytowo wersję 

systemu kierowania pociskami „Tomahawk w jaki wyposaŜone są okręty nawodne US Navy. 

Poprzez usunięcie centrali kierowania bronią nuklearną, powstała wolna przestrzeń o wymiarach 

9 x 9 m, która wypełniona zostanie przez nowoczesne centrum bojowe. W skład nowego systemu 

łączności wchodzić będą cztery maszty, z których dwa będą tej samej konstrukcji jak maszty na 

okrętach podwodnych t. „Virginia”. 

 Wprowadzenie do linii atomowych okrętów podwodnych SSGN będzie miało powaŜny 

wpływ na prowadzenie operacji połączonych. UŜycie uzbrojenia będącego na pokładach tych 

okrętów w stosunku do celów lądowych przeciwnika umoŜliwi skierowanie samolotów biorących 

udział w operacji połączonej na inne cele, w szczególności na elementy systemu obrony 

przeciwlotniczej. Kolejnym zadaniem dla tego typu okrętów będzie skryta neutralizacja min 

morskich prowadzona przy pomocy bezzałogowych pojazdów podwodnych. 

 

Rys. 3. Z pokładów AOP klasy SSGN działać będą grupy specjalne 

Źródło: www.chinfo.navy.mil/.../cno/n87/future/ssgn.html. 
 
 
 Kolejnym zadaniem wykonywanym przez okręty tego typu będzie transport i słuŜenie 

jako platforma do działań dla sił specjalnych sił morskich USA. Oprócz postanowionych juŜ 

zadań z zakresu przenoszenia pojazdów podwodnych wykorzystywanych przez grupy specjalne, 

przewiduje się przygotowanie na okrętach odpowiednich pomieszczeń, w których zainstalowane 

będą m.in. sala do ćwiczeń i strzelnica. WyposaŜenie okrętów w tego typu urządzenia ma 

utrzymywać oczekujące na sygnał do działania, nawet przez dłuŜszy czas, grupy specjalne na 
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odpowiednio wysokim stopniu przygotowania fizycznego. Liczbę Ŝołnierzy sił specjalnych 

mogących działać z pokładu okrętu określa się na 65 ludzi. 

 Kolejnym elementem konwersji są uniwersalne moduły FPM, przeznaczone do 

przenoszenia i wystrzeliwania innych niŜ „Tomahawk” rodzajów uzbrojenia. W obecnym stanie 

projektowania zastosowania, FPM uŜywany byłby do przenoszenia bezzałogowych aparatów 

podwodnych, latających oraz pocisków rakietowych. Pierwsze próby z FPM zostaną 

przeprowadzone nie wcześniej niŜ w 2008 r. Krytycznie waŜnym elementem konstrukcji FPM 

będzie moŜliwość jego wymiany w dowolnej bazie morskiej, do której poŜądany, z punktu 

widzenia postawionych zadań, ładunek załadowany do modułu FPM dostarczony moŜe być 

drogą lotniczą na pokładzie cięŜkich samolotów transportowych „C-5” lub „C-17”. 

 W obecnej fazie powstawania koncepcji jasnym jest, Ŝe nie będą opracowywane dla 

okrętów SSGN specjalne, nowe typy i rodzaje uzbrojenia i wyposaŜenia. Koncepcja zmierza 

raczej w kierunku opracowania i stworzenia specjalnie zabezpieczonych uniwersalnych kapsuł, 

będących w stanie przenosić i być jednocześnie platformą startową dla szerokiego spektrum 

pocisków rakietowych, począwszy od rakiet przeciwlotniczych „AIM-9 Sidewinder”, a 

skończywszy na większych pociskach i pojazdach bezzałogowych. Kapsuła stanowić będzie 

odpowiednie zabezpieczenie przed niepoŜądanym wpływem środowiska morskiego podczas 

transportu na okręcie podwodnym, podczas pokonywania przestrzeni między nosicielem a 

powierzchnią morza, a następnie spełniać będzie rolę odpowiednio stabilizowanej wyrzutni. Ze 

względu na zachowanie odpowiedniej skrytości prowadzonych działań, nie przewiduje się 

powrotu na pokład okrętu uŜytych pojazdów bezzałogowych, w tym szczególnie latających. 

Traktowane będą one jako wyposaŜenie jednorazowego uŜytku. 

 

Atomowe okręty podwodne typu „Virginia” 

 

 Pierwszy okręt programu budowy okrętów podwodnych z napędem nuklearnym USS 

„Virginia” 19 SSN774 wszedł do słuŜby w październiku 2004 r., kolejne, a ma ich być zgodnie z 

                                                 
19 Jest to 10 okręt US Navy noszący tę nazwę. Poprzedni USS „Virginia” CGN-38 to krąŜownik rakietowy o 
napędzie nuklearnym, który spisany został ze stanu floty w 1994 r.  
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planami 30, wchodzić będą w cyklu rocznym. USS „Texas”20 SSN775 wszedł do słuŜby 9 

kwietnia 2005 r. w stoczni Newport News w Wirginii21. Matką chrzestną okrętu została Laura 

Bush, Ŝona obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych22. 

 Pomimo nieznacznych opóźnień, które wystąpiły w pierwszej fazie budowy okrętów i 

przekroczeniem jednostkowych kosztów produkcji, US Navy kontynuuje budowę okrętów 

metodą modułową. Przyjęcie takiej technologii pozwoli na budowę kolejnych okrętów, co 

kontynuowane będzie w kolejnych latach, przy wykorzystaniu najnowszych w danym momencie 

urządzeń dostępnych na rynku. Takie podejście umoŜliwi równieŜ odpowiedni dobór 

wyposaŜenia wraz ze zmieniającymi się zagroŜeniami, a co za tym idzie zadaniami dla sił 

podwodnych. 

 

Fot. 5. USS „Virginia” w hali produkcyjnej 

Źródło: US Navy. 
 
 Okręty wyposaŜone są w róŜnego rodzaju uzbrojenie. OP t. „Virginia” wyposaŜony jest w 

najnowsze typy torped i min morskich, manewrujące pociski rakietowe „Tomahawk” i 

bezzałogowe aparaty podwodne (BAP), „wodowane” poza kadłub jednostki przy pomocy 

wyrzutni torpedowych. Dodatkowo, pociski „Tomahawk” przenoszone są w wyrzutniach 

pionowych. Specjalnym wyposaŜeniem jest śluza wejściowa, do której instalowane mogą być 

pojazdy podwodne mające słuŜyć grupom specjalnym płetwonurków. 

 

                                                 
20 Kolejne okręty będą nosić nazwy: USS „Hawaii” SSN776, USS „North Carolina” SSN777, USS „New 
Hampshire” SSN778 i USS „New Mexico” SSN779. Nazwy następnych nie są jeszcze znane. L. Willet, Spending 
cuts will shape the future, Warships International Fleet Review, April 2005, s. 34. 
21 Northrop Grumman launches USS Texas, Jane’s Navy International, May 2005, s. 8. 
22 Źródło: www.news.navy.mil, stan z  maja 2005 r. 
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Fot. 6. USS „Virginia” podczas prób morskich 

Źródło: www.sublant.navy.mil, stan z 16.11.2005 r. 
 
 Znaczące rozszerzenie zadań i moŜliwości okrętów t. „Virginia” nie oznacza, dzięki 

wykorzystaniu najnowszych technologii, zwiększenia liczebności załogi. Co więcej, 

wprowadzenie niespotykanego dotychczas poziomu automatyzacji, umoŜliwiło ustanowienie 

załogi o 14 marynarzy mniejszej niŜ na równie nowoczesnych okrętach t. „Seawolf”. Przewiduje 

się, Ŝe dzięki wykorzystaniu budowy modułowej, liczebność załogi kolejnych okrętów tego typu 

moŜe zostać jeszcze zredukowana. W niektórych przypadkach – napęd pomocniczy i wyrzutnie 

torpedowe – wachta została zlikwidowana. 

 Dotychczasowe okręty tego typu przedstawiono w tabeli 423. 

Tabela 4 

Okręty t. „Virginia”  

Nazwa Nr burtowy Stocznia Wodowanie Wejście do słuŜby 
„Virginia” SSN774 General Dynamics (Electric Boat) 16.08.2003 r. 23.10.2004 r. 
„Texas” SSN775 Newport News Shipbuilding 13.07.2004 r. 09.04.2005 r. 

„Hawaii”  SSN776 General Dynamics (Electric Boat) 2006 r. 2007 r.  

„North Carolina” SSN777 Newport News Shipbuilding 2007 r. 2008 r. 

„New Hampshire” SSN778 General Dynamics (Electric Boat) 2008 r. 2009 r. 

 Podstawowe dane taktyczno-techniczne jednostek przedstawiają się następująco: 

• wyporność (t): 7850 podwodna; 

• wymiary (m): 114,9 × 10,4 × 9,3; 

• napęd: reaktor nuklearny GE PWR S9G, 2 turbiny o mocy 40 000 KM, 1 śruba 

napędowa; 

                                                 
23 Jane’s Fighting… 
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• prędkość (w): 34 podwodna; 

• załoga: 134; 

• uzbrojenie rakietowe: 12 wyrzutni pocisków manewrujących „Tomahawk” 

przeznaczonych do niszczenia celów lądowych o zasięgu 2500 km (1400 Mm), prędkość 

0,7 Ma, wysokość lotu 15-100 m; 

• uzbrojenie torpedowe: 4 dziobowe wyrzutnie torped 533 mm, torpedy Mk48  

naprowadzane przewodowo (opcjonalnie) lub aktywnie/pasywnie o zasięgu 27 Mm przy 

v = 40 węzłów lub zasięgu 21 Mm przy v = 55 węzłów, masa głowicy bojowej 267 kg, 

maksymalna głębokość operacyjna 900 m; 

• miny morskie Mk 67 i Mk 60; 

• bezzałogowe pojazdy podwodne. 

 System dowodzenia okrętu C3I (command, control, communications and intelligence) jest 

pierwszym tego typu zastosowanym na okrętach podwodnych, który korzystać moŜe w pełni z 

najnowszych dostępnych na rynku technologii. Pod nazwą C3I kryje się nie tylko kierowanie i 

kontrola wszystkich urządzeń okrętowych, ale równieŜ systemu łączności i zdobywania danych o 

sytuacji nawodnej i podwodnej w rejonie działania. 

 Najbardziej chyba radykalne zmiany dotyczące zestawu urządzeń elektronicznych, 

widoczne będą na stanowisku dowodzenia okrętem. Czujniki elektromagnetyczne i optroniczne 

zawarte zostaną na dwóch specjalnych masztach (nie penetrujących kadłuba sztywnego okrętu). 

Na stanowisku dowodzenia nie spotkamy juŜ konwencjonalnego peryskopu, przez który oficer 

wachtowy, „wisząc” na nim, obserwowałby powierzchnię morza przez system luster, pryzmatów 

i całego skomplikowanego systemu optycznego. Na jednym z masztów umieszczony został 

odpowiednio dobrany zestaw kamer o wysokiej rozdzielczości, z których obraz przesyłany jest na 

wielkoformatowe ekrany na stanowisku dowodzenia. Na tym samym maszcie umieszczono 

kamerę podczerwoną, wykorzystującą równieŜ światło rozproszone oraz dalmierz laserowy. TuŜ 

obok znajduje się antena ostrzegacza o opromieniowaniu wiązką radiolokacyjną, przesyłająca 

przechwycony sygnał do urządzenia analizy technicznej. 

 AOP t. „Virginia” mają stać się istotną składową walki sieciocentrycznej (network-centric 

warfare)24. Ich systemy bojowe i zdobywania informacji będą bezpośrednio włączone w system 

                                                 
24 Twórcą sieciocentryczności był wiceadmirał Arthur Cebrowski. Koncepcja zrodziła się pod koniec lat 90. w Naval 
War College w Newport w stanie Rhode Island, którego Cebrowski był wówczas prezydentem (1998-2001). Jego 
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prowadzenia operacji. Okręt będzie dostarczał i pozyskiwał dane niezbędne do prawidłowej 

oceny sytuacji i uŜycia uzbrojenia we współdziałaniu z innymi siłami lub podczas działań 

samodzielnych. 

 

Przyszłość sił podwodnych US Navy 
 

 Bez względu na skrytość działania, zdolność długotrwałego operowania w rejonie oraz 

odpowiednio wysoki potencjał bojowy, to jednak właściwości fizyczne środowiska, ograniczona 

ilość jednostek oraz bardzo wysoka wartość finansowa okrętów, doprowadziły do pewnego 

ograniczenia roli okrętów podwodnych we współczesnych działaniach, szczególnie w 

porównaniu do okrętów nawodnych róŜnych klas. 

 Amerykańskie siły podwodne, biorąc powyŜsze pod uwagę, kierują znaczne wysiłki w 

kierunku nowych inicjatyw i innowacyjności znajdujących odbicie w szerokim spektrum 

przedsięwzięć, co ma na celu przede wszystkim zwiększenie moŜliwości udziału okrętów 

podwodnych w operacjach połączonych. Głównym zadaniem jest odpowiednie zwiększenie 

moŜliwości najnowszych technologii stosowanych na OP, tym samym przygotowanie do 

wykonywania nowych zadań. 

 Podczas jakościowej modernizacji swych zasobów, siły podwodne US Navy potykać się 

będą z wieloma trudnościami, takimi jak: zmieniające się w szybkim tempie wymagania 

operacyjne, ograniczenia w liczebności sił i zredukowane środki budŜetowe. Krytyczne sfery 

modernizacji sił to: 

• szeroko pojęta elektronika, w tym urządzenia rozpoznawcze, sensory i urządzenia 

łączności; 

• moŜliwości przenoszenia odpowiedniego uzbrojenia (włączając kierowane pociski 

rakietowe przeznaczone do zwalczania celów lądowych, zdolność do operowania grup 

sił specjalnych); 

• wkład w potrzeby mające sprostać współczesnym zagroŜeniom (np. obrona przed 

rakietami balistycznymi, gdzie znaczną rolę odegrać mogą odpowiednio 

przygotowane jednostki t. „Ohio”); 

                                                                                                                                                              
najbliŜszym współpracownikiem w tej dziedzinie był John Garstka, analityk Pentagonu. Arthur Cebrowski 
podkreślał swoje polskie pochodzenie. Zmarł 12 listopada 2005 r. w wieku 63 lat. C. Cavas, Cebrowski’s Legacy, 
Think Outside the Pentagon, Defense News, 21.11.2005 r., s. 1. 



 

 88 

• odpowiednie wykorzystanie napędu nuklearnego i wszystkich jego zalet 

operacyjnych. 

Dowództwo sił morskich USA róŜnymi drogami dąŜy do nieuniknionego zmniejszenia 

kosztów prowadzonych inwestycji w zakresie sił podwodnych. Modułowa konstrukcja obecnie 

budowanych okrętów, ich otwarta architektura umoŜliwiająca zastosowanie najnowszych 

technologii w trakcie powstawania kolejnych jednostek danego typu, czy odpowiedni podział 

potencjału stoczniowego mają wzmacniać takie działania. Co jednak zaskakujące, druga kadencja 

obecnego prezydenta przyniosła znaczne ograniczenia w tej dziedzinie. Zrezygnowano przede 

wszystkim z budowy dwóch okrętów podwodnych t. „Virginia” rocznie, co znacznie zwiększa 

cenę jednostkową25. ZagroŜone są ambitne plany budowy 30 jednostek tego typu. Politycy i 

decydenci coraz częściej artykułują potrzebę posiadania zaledwie 10 takich okrętów26. 

Potrzeby i kierunki rozwoju zostały określone. Zmieniające się warunki geostrategiczne 

przyniosą w najbliŜszych latach odpowiedź – jak zostały zrealizowane i z jakim skutkiem dla sił 

podwodnych marynarki Stanów Zjednoczonych. 
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STEROWANE I INNE ZAGRODY MINOWE ZATOKI GDA ŃSKIEJ W OCENIE 

ROZPOZNANIA  I  WYWIADU  NIEMIECKIEGO Z  LAT  1930- 1940 

  

Plany obrony polskich baz morskich w Gdyni i Helu  uwzględniały ich specyficzne  

połoŜenie geograficzne – wewnątrz Zatoki Puckiej i zawierały systemy artyleryjskie, systemy 

zagród minowych i systemy brzegowe. Nie wszystkie z nich zostały dostatecznie rozpoznane 

przez wywiad niemiecki przed rozpoczęciem wojny.  

Dostępne niemieckie materiały archiwalne wskazują, iŜ znane były umocnienia 

brzegowe, stanowiska artylerii nabrzeŜnej wraz ze szczegółami dotyczącymi parametrów 

poszczególnych dział. Rozpoznane były teŜ bazy okrętów wojennych oraz baza 

wodnosamolotów w Pucku. Na załączonych rysunkach zaznaczone są ilości poszczególnych 

dział i ich zasięgi, a takŜe niektóre plany zagród minowych. W niniejszym opracowaniu 

główna uwaga będzie zwrócona na niemiecką ocenę morskiej sytuacji minowej oraz 

prognozowane pozycje obronnych zagród minowych w rejonie polskich baz.   

 

Ocena morskiego potencjału obronnego Polski 

 
Przygotowując się do prowadzenia działań wojennych Niemcy prowadzili w latach 

1930-1939 kalkulacje ilościowe i jakościowe w zakresie morskiej broni minowej posiadanej 

przez Polskę i planów jej wykorzystania w działaniach obronnych. Jak wynika z dokumentów 

dane wywiadu dotyczące liczby min morskich zgromadzonych w Polsce były początkowo 

wyŜsze od faktycznie zakupionych, ale tuŜ przed wybuchem wojny ich liczba prawie 

odpowiadała stanowi faktycznemu. To samo dotyczyło moŜliwości nosicieli min. 

Dane rozpoznania niemieckiego z 1930 r. oceniały ogólną liczbę min morskich na 5820 

szt., z czego: min typu „08” (pochodzenia rosyjskiego) – 1500 szt., min francuskich typu 

„Brequet” – 3640 szt. i francuskich „SM-5” – 680 szt.1. MoŜliwości transportu i 

jednorazowego postawienia zagród przez okręty były oceniane wówczas na 444 szt., z czego: 

                                                 
1 Militararchiv Freiburg RMD4/123, s. 35. 
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• kontrtorpedowce „Wicher” i „Burza” miały postawić 120 min; 

• torpedowce                                                                   150 min; 

• kanonierki                                                                       60 min; 

• okręty podwodne                                                          114 min; 

                                                              Razem                   444 miny. 

Pięć lat później w 1935 r. ten sam potencjał oceniano na 864 miny z uwagi na wejście 

do eksploatacji nowych okrętów2. Szacunki dla 1939 r. opiewały na moŜliwość postawienia 

jednorazowo 1024 szt. min, co było związane z wejściem do eksploatacji stawiacza min 

„Gryf”.  

RozwaŜania niemieckie w zakresie moŜliwej lokalizacji zagród minowych wynikały z 

ogólnej sytuacji strategicznej i geograficznej akwenu przyszłych działań. Usytuowanie 

polskich baz morskich w Gdyni i Helu, wewnątrz łatwej do zamknięcia zagrodami zatoki 

sprawiło, Ŝe szacunki wywiadu niemieckiego były częściowo oparte o własne plany obrony 

tego rejonu z okresu wojny światowej3. Kwerenda archiwalna pozwoliła ustalić, Ŝe istotnie  w 

rejonie Zatoki Puckiej juŜ wówczas rozpatrywano moŜliwość wystawienia sterowanej 

kablowo zagrody pomiędzy Oksywiem i Helem. Zagroda ta miała się składać z duŜej ilości 

min usytuowanych po obu stronach kabla biegnącego przez zatokę. Plan zagrody pokazano na 

rysunku 1.  

Jak wynika z dokumentów  dotyczących planu agresji w 1939 r. spodziewano się, Ŝe 

podejścia do polskich baz morskich będą chronione przez system sześciu zagród minowych 

usytuowanych głównie na linii Hel – Schiewenhorst (Świbno). Poszczególne zagrody i linie 

min zostały oznaczone szczegółowymi pozycjami kaŜdego odcinka4 (rys. 2). Całościowa 

ocena systemu obrony baz zawierała dodatkowo pozycje i zasięgi artylerii nabrzeŜnej, którą 

rozpoznano na pozycjach w Gdyni-Oksywiu, Redłowie i w pobliŜu Cypla Helskiego (łącznie 

20-30 róŜnych dział).  

Inne dokumenty, oparte na doniesieniach informatorów, wskazywały na moŜliwość 

postawienia wewnątrz zatoki zagród minowych sterowanych kablowo z lądu. Oceny te były 

zarówno bardzo ogólne, jak i dość szczegółowe w odniesieniu do zagrody np. na linii 

Redłowo – Jurata5. Załączony rysunek  sterowanych kablowo zagród pokazuje precyzję 

                                                 
2 TamŜe, s. 37.  
3 Militararchiv Freiburg. RMD9/28. Sperrordnung fur die Putziger. Wiek 1916.  
4 Bundesarchiv Koblenz 1350/39g. Plan nr 6. Polen. 
5 Militararchiv Freiburg RM7/872, s. 46 i RM7/2967. MoŜliwości postawienia sterowanych zagród minowych 
powstały juŜ w latach wojny francusko-austriackiej w 1859 r., kiedy to baron Ebner zaproponował zastosowanie 
w celach obronnych tzw. min obserwacyjnych. Choć tego pomysłu nie wykorzystano w praktyce, to przeszedł 
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doniesień informatorów (rys. 3). Istnieje teŜ niepotwierdzona hipoteza o celowym 

wprowadzaniu Niemców w błąd w celu zwiększenia zaangaŜowania sił trałowych przy 

likwidacji zagród. Przedstawione fakty wskazują na to, Ŝe wywiad niemiecki szczegółowo 

rozpatrywał potencjalne moŜliwości obronne polskich baz morskich.  

 

 

Rys. 1.  Sterowana niemiecka zagroda minowa z 1916 r. 

Źródło: Militararchiv  Freiburg  RMD 9/28. 

 

Zapewne z tych i innych powodów na początku wojny planowano skierować w rejon 

Zatoki Gdańskiej powaŜne siły trałowe, zdolne do likwidacji zagroŜenia minowego w tym 

rejonie. Siły te składały się  z jednostek 1, 13 i 17 Flotylli Trałowców oraz 5 i 7 Flotylli 

Kutrów Trałowych. Miały one wykonać kontrolne trałowanie wyznaczonych rejonów i po 

wykryciu min przeprowadzić likwidację zagród6. 

                                                                                                                                                         
on do praktyki obronnej baz morskich nieco później. Pierwsze zastosowanie takiego systemu miało miejsce w 
porcie Cherbourg.  
6 Szczegółowy opis trałowań zawarto w pracy: Obiekty podwodne i militaria Zatoki Gdańskiej,  pod red. A. 
Komorowski,  Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 91-96. 
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Rys. 2.  Polskie zagrody minowe według szacunków niemieckich z 1939 r. 

Źródło: Bundesarchiv Koblenz 1350/39g. 
 

 

Rys. 3.  MoŜliwości rozmieszczenia polskich zagród minowych sterowanych kablowo 

(według doniesień informatorów) 

Źródło: Militararchiv  Freiburg  RM7/872, s. 46. 
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Trałowania kontrolne oraz bojowe wykonane w 1939 r. i w latach późniejszych przez 

siły niemieckie pozwoliły na lokalizację i likwidację zagród faktycznie postawionych przez 

siły polskie. Załączona mapka (rys. 4) z 1943 r. pokazuje wykryte i rozpoznane zagrody 

polskie oraz linie min postawione przez podwodne stawiacze min7. 

 

 

 

Rys. 4.  Mapka wykrytych i rozpoznanych polskich zagród minowych przez siły niemieckie 

Źródło: Militararchiv  Freiburg  RMD4?601/AA, s. 46. 

 

 

Niemieckie plany zaczepnych zagród minowych 

 

Przedstawiając problemy obrony baz morskich zatoki nie sposób pominąć porównań 

dotyczących baz niemieckich, choć nie mieściły się one w ocenach wywiadu. Prowadząc 

badania archiwalne autorzy natknęli się na ciekawe dokumenty odnoszące się właśnie do 

obrony niektórych niemieckich baz morskich i portów Południowego Bałtyku, a takŜe 

dokumenty dotyczące zagród zaczepnych. 

NiezaleŜnie od analiz polskiego systemu obronnego Niemcy prowadzili równieŜ 

wyliczenia taktyczne i snuli plany szybkiego zablokowania polskich baz za pomocą 

zaczepnych zagród minowych w ramach ogólnych działań blokadowych. Plany te były 

materiałami wstępnymi do studiów nad operacją „Fall Weiss”.  

                                                 
7 Militararchiv Freiburg RMD4/601/AA, s. 46. 
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Przygotowując się do ataku na Polskę rozwaŜano między innymi moŜliwość 

postawienia łach i zagród minowych na podejściach do Zatoki Gdańskiej i portów tej zatoki 

przez niemieckie lotnictwo, U-Booty i jednostki nawodne8.  

 

 

Rys. 5.  Kalkulacje polskich stref  blokadowych 

Źródło: Militararchiv  Freiburg RM 7/869, s. 156. 

 

                                                 
8 Militararchiv Freiburg  RM7/869, s. 140-153.  
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Rys. 6.  Zasięgi artylerii oraz plan zamknięcia zatoki przez zaczepne zagrody niemieckie 

Źródło: Militararchiv Freiburg RM 7/869, s. 171. 

Uwzględniając polskie moŜliwości obserwacji i obrony wybrzeŜa przedstawiono 

kalkulację polskich stref blokadowych i zadania wstępne dla niemieckich sił minowych 

dotyczące szybkiego postawienia zaczepnych blokadowych zagród niemieckich (rys. 4). 

Oszacowano, Ŝe rejon obrony dziennej będzie oddalony na ok. 25 mil na północ od Półwyspu 

Helskiego, rejon poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych oddalony na 15 mil oraz 

zasięgi artylerii i reflektorów – jak na planie. Skryte postawienie zaczepnych zagród 

minowych u wybrzeŜy polskich miały wykonać  U-Booty w rejonie portów Władysławowo – 

zagroda „Schweden 3”, Jastarnia (od strony północnej – zagroda „Schweden 2) oraz zagrody 

„Schweden 1” w rejonie Helu. RozwaŜano teŜ moŜliwość postawienia przez okręty nawodne 

zagrody minowej „Hamburg”, blokującej wejście na Zatokę  na linii Hel –  Świbno, o łącznej 

liczbie min 590 typu „EMA” i 720 Spr.B. NiezaleŜnie od tego kalkulowano moŜliwość 

wystawienia zagrody blokującej wyjście jednostek z głównej bazy w Gdyni (zagroda 

„Bremen”).  

Analizując przedstawione plany generałowie niemieccy mieli wątpliwości co do 

faktycznych moŜliwości wystawienia blokady w pełnym zakresie. Obawiano się, Ŝe nie uda 

się tych zadań wykonać z uwagi na bliskość brzegów i moŜliwość przeciwdziałania ze strony 

polskiej. Problem stanowiły teŜ statki neutralne zacumowane w porcie Gdynia. NaleŜało dla 

nich przewidzieć moŜliwość opuszczenia portu najpóźniej w czasie 12 godzin od rozpoczęcia 

działań. Takie rozwiązanie nie zapewniało jednak większości statkom moŜliwości oddalenia 
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się na bezpieczną odległość. Plan zakładał więc dodatkowo wyznaczenie trasy przejścia dla 

statków handlowych na południe od planowanej zagrody zaczepnej „Hamburg” – poza 

zasięgiem polskiej artylerii tj. w rejonie ujścia Wisły. 

PowyŜsze plany i kalkulacje były bardzo konkretne, jednak po dyskusjach uznano je 

za niemoŜliwe do realizacji i ostatecznie postanowiono z nich zrezygnować9.        

Jak wynika z powyŜszego planowanie działań bojowych było poprzedzone 

prowadzeniem szeroko zakrojonych działań wywiadowczych i rozpoznawczych w celu 

zapoznania się z ewentualnymi zagroŜeniami w rejonie polskiego wybrzeŜa  portów i baz 

morskich. Sądzę, Ŝe przedstawione przykłady i rysunki oraz schematy wystarczająco 

przybliŜają szczegółowe podejście do omawianych problemów.  

O tym, Ŝe niemieckie oceny i szacunki były chybione w niektórych przypadkach 

dowiedziano się dopiero po rozpoczęciu działań wojennych i po wykonaniu wstępnego 

trałowania wyznaczonych rejonów na Zatoce Gdańskiej i Puckiej. W tym okresie skierowano 

do rejonu Zatoki Gdańskiej  siły trałowe, o których wspomniano juŜ wcześniej. Mozolne 

trałowanie zatoki trwało kilka lat. W wyniku tych działań zlikwidowano zagrody postawione 

przez polskie okręty podwodne i trałowce, a takŜe usunięto z dna zatoki miny „Gryfa” 

zrzucone za burtę 1 września 1939 r. w stanie nie uzbrojonym. 

 

* * * 

 
Z powyŜszego materiału wynika, Ŝe morska broń minowa od chwili jej powstania 

spełnia swą groźną rolę i jest stosowana niemal we wszystkich morskich konfliktach 

zbrojnych i wojnach. Rozpoznanie i wywiad niemiecki dysponowało dość dokładnymi 

danymi o polskim systemie obronnym, mimo Ŝe niektóre doniesienia informatorów okazały 

się fałszywe. Postawione przez polskie okręty zagrody minowe spełniły swoje zadanie (choć 

moŜna było postawić wiele więcej min), blokując podejścia do Zatoki Gdańskiej i angaŜując 

znaczne siły trałowe przeciwnika. Likwidacja 110 min z faktycznie postawionych zagród i 

300 min „Gryfa” pozostających na dnie trwała kilka lat. Oczywista jest skuteczność takich 

działań  w odniesieniu do konieczności wytyczania specjalnych tras Ŝeglugowych  i ciągłego 

informowania zespołów floty o aktualnej sytuacji minowej w rejonie wykonywanych zadań. 

Obrona baz morskich miała i zapewne będzie miała elementy związane z systemami 

zagród minowych, bowiem broń ta na przestrzeni wielu lat okazała się jednym z najbardziej 

                                                 
9 TamŜe, s. 167-170. 
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skutecznych środków walki. Miny morskie podlegają ciągłej modernizacji i z uwagi na swe 

walory pozostają niezastąpione w wielu operacjach morskich. 
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Publicysta morski 

 

GENERAŁ BRYGADY PROF. ZW. DR HAB. N. MED. WIESŁAW M IECZYSŁAW 

ŁASIŃSKI 10 

 

25 grudnia 2005 r. 90. urodziny obchodził gen. bryg. prof. Wiesław Łasiński, przez 

wiele lat w okresie powojennym związany z Marynarką Wojenną, jeden z najstarszych 

Ŝyjących dzisiaj generałów WP. MoŜna nawet powiedzieć, Ŝe jest on najstarszym Ŝyjącym 

admirałem Marynarki Wojennej, chociaŜ awans na stopień generalski otrzymał w 1966 r., 

będąc juŜ prawie dwa lata poza tym rodzajem sił zbrojnych. Do końca słuŜby wojskowej 

występował w mundurze kontradmirała i w tym mundurze poŜegnali go przełoŜeni, gdy 

kończył zawodową słuŜbę wojskową w 1984 r. W WP przesłuŜył łącznie prawie 51 lat, z tego 

19 lat w Marynarce Wojennej.  

Jako oficer, generał, lekarz i profesor osiągnął wiele sukcesów w dziedzinie ochrony 

zdrowia i medycyny, które daleko wykraczały poza granice kraju. Wiele wysiłku włoŜył teŜ w 

działalność społeczną, która przysporzyła mu szacunku i uznania wielu ludzi. Jego sylwetka 

nie była do tej pory znana szerszemu gronu środowiska marynarskiego, dlatego z okazji Jego 

jubileuszu wskazanym jest przedstawić biografię seniora admiralicji polskiej. 

 Urodził się 25 grudnia 1915 r. w Starym Sączu, woj. krakowskie. Syn Kazimierza 

(1881-1921), nauczyciela i Kunegundy z d. Królik (1889-1952). W latach 1921-1925 uczył 

się w Szkole Ćwiczeń (szkoła powszechna) w Starym Sączu, a następnie do 1933 r. w 

Gimnazjum Ogólnokształcącym im. J. Długosza w Nowym Sączu, gdzie zdał egzaminy 

maturalne. 

15 sierpnia 1933 r. wstąpił do Szkoły PodchorąŜych Sanitarnych Zawodowych w 

Warszawie i równolegle rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Warszawskiego. 19 marca 1939 r. z wyróŜnieniem ukończył studia i uzyskał dyplom lekarza 

medycyny i stopień podporucznika WP korpusu słuŜby zdrowia. Początkowo pracował jako 

lekarz-staŜysta w szpitalu Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie. Z chwilą 

wybuchu wojny wyznaczony został  na dowódcę plutonu w kompanii sanitarnej 26 Dywizji 

Piechoty ze Skierniewic, walczącej w składzie Armii „Poznań”. Brał udział w walkach 

                                                 
10 Biografia jest fragmentem opracowania: Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990. Słownik 
biograficzny, przygotowanego przez autora. 
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odwrotowych i zaczepnych na szlaku śnin, Kutno i 18 września, podczas walk nad Bzurą, 

dostał się pod Iłowem do niewoli. 

Początkowo, do 10 października, przebywał w obozie przejściowym w 

Krośniewicach, a następnie do grudnia 1939 r. w oflagu XIB Braunschweig, gdzie pełnił 

funkcję lekarza obozowego. Potem przeniesiony został do oflagu XIIA Hadamar, gdzie 

pracował przez krótki czas w szpitalach dla jeńców w Koblencji i w Trewirze, skąd 1 

września 1941 r. udało mu się uciec do Francji. Po zatrzymaniu przez dwa miesiące 

przebywał w więzieniu w Chalons sur Marne, skąd skierowany został do stalagu XIIA 

Limburg/Lahn, a następnie w czerwcu 1942 r. do jenieckiego batalionu budowlanego nr 42 

(Bau und Arbeitsbataillon) w Mannheim. Podczas ewakuacji obozu, 29 marca 1945 r., został 

uwolniony przez pododdziały amerykańskiej 7 Armii w okolicach Heidelbergu, we wsi 

Rothenburg.  

10 kwietnia 1945 r. jako jedyny w obozie oficer zorganizował i objął dowództwo, 

początkowo kompanii wartowniczej, potem batalionu wartowniczego działającego przy armii 

USA w Käfertal koło Mannheim. 15 maja, na własną prośbę, oddelegowano go do obozu 

cywilnego w Mosbach (Badenia), gdzie był lekarzem obozowym w szpitalu UNRRA11. Do 

kraju powrócił 24 grudnia 1945 r. przez punkt repatriacyjny w Bielsku.  

2 stycznia 1946 r. rozpoczął pracę zawodową w Klinice Chirurgicznej Akademii 

Medycznej w Krakowie jako staŜysta, ale juŜ 18 lutego 1946 r. powołano go z urzędu do 

słuŜby w WP w stopniu podporucznika słuŜby zdrowia (zweryfikowany rozkazem 

personalnym Naczelnego Dowódcy WP nr 375 z dnia 09.05.1946 r. – starszeństwo z 

19.03.1939 r.). Początkowo skierowany został do Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku-

Oliwie na specjalistę gimnastyki leczniczej, a 11 kwietnia 1946 r. wyznaczono go na lekarza 

Flotylli Trałowców Marynarki Wojennej (dowódca – kmdr por. Zdzisław Boczkowski), gdzie 

17 grudnia 1946 r. awansował bezpośrednio na stopień kapitana.  

Od 2 sierpnia 1947 r. był lekarzem dywizjonu okrętów podwodnych w Gdyni 

(dowódca  – kmdr por. Władysław Salamon, potem kmdr Bolesław Romanowski). We 

Flotylli Trałowców był zaokrętowany na ORP „Krogulec” (dowódca por. mar. Ludwik 

Zaborski), a w dywizjonie okrętów podwodnych na ORP „Sęp”. Uchwałą Rady Wydziału 

Lekarskiego Akademii Lekarskiej (potem Akademii Medycznej) w Gdańsku z 18 czerwca 

1948 r., po obronie rozprawy, uzyskał stopień doktora nauk medycznych. 

                                                 
11 Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy. 
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17 stycznia 1949 r. przeniesiony został do Szpitala Marynarki Wojennej na stanowisko 

starszego asystenta Oddziału Chirurgicznego, a 22 lipca 1950 r. awansował na stopień majora 

(komandora podporucznika). 29 sierpnia 1953 r. objął stanowisko asystenta w Oddziale 

Chirurgicznym, a 31 października 1953 r. członka Garnizonowej Komisji Lekarskiej Szpitala 

MW. 

Równocześnie od 1946 r. był starszym asystentem, a następnie do 1956 r. adiunktem 

w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1952 r. otrzymał 

nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Osiągnięcia jego wzięto z pewnością pod uwagę i 30 września 1954 r. powrócił na 

stanowisko starszego asystenta Oddziału Chirurgicznego Szpitala MW, gdzie 5 października 

1954 r. awansował na stopień podpułkownika (komandora porucznika). 29 lipca 1955 r. został 

zastępcą komendanta Szpitala MW  do spraw lecznictwa. Decyzją Centralnej Komisji 

Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z 27 stycznia 1956 r. otrzymał stopień docenta 

(odpowiadający późniejszemu stopniowi doktora habilitowanego) i w tym samym roku 

uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, 3 grudnia 1957 r. specjalizację II 

stopnia w zakresie medycyny morskiej, a w 1959 r. w zakresie organizacji i ochrony zdrowia. 

W tym czasie opracował podręcznik dla oficerów sanitarnych i podręczniki dla studentów i 

lekarzy z dziedziny anatomii. 

28 stycznia 1957 r. wyznaczony został na komendanta 7 Szpitala Marynarki Wojennej 

w Gdańsku-Oliwie, a 8 lipca 1957 r. awansował na stopień pułkownika (komandora). 

Uchwałą Rady Państwa PRL z dnia 25 listopada 1961 r. otrzymał tytuł profesora 

nadzwyczajnego nauk medycznych w dziedzinie anatomii prawidłowej. W miesiącach 

styczeń-luty 1959 r. odbył dwumiesięczny staŜ naukowy  (stypendium) w Zakładzie 

Antropologii Uniwersytetu w Zurichu (Szwajcaria). Równocześnie w latach 1961-1965 był 

profesorem – kierownikiem Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w 

Gdańsku, a w latach 1962-1964 prodziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii. W okresie 

słuŜby w Marynarce Wojennej wziął udział w wyprawie na Spitsbergen.  

6 stycznia 1965 r. objął funkcję komendanta-rektora Wojskowej Akademii Medycznej 

w Łodzi. Równolegle, aŜ do końca września 1982 r., był szefem Katedry Anatomii 

Topograficznej i Prawidłowej WAM (po kolejnych zmianach organizacyjnych). 

Uchwałą Rady Państwa PRL nr 46/66 z  29 września 1966 r. awansował na stopień generała 

brygady w korpusie oficerów słuŜby zdrowia (występował w mundurze kontradmirała). 

Nominację wręczył mu 10 października w Belwederze przewodniczący RP Edward Ochab. 

 10 lipca 1970 r., na mocy uchwały Rady Państwa PRL nr 21/70, uzyskał tytuł 
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naukowy profesora zwyczajnego nauk medycznych. Stanowisko komendanta-rektora WAM 

zajmował do 20 sierpnia 1972 r., pozostając następnie w Akademii jako pracownik naukowy i  

pełniąc funkcję szefa Katedry Anatomii Prawidłowej i Anatomii Topograficznej i Stosowanej 

– kierownika zakładu i profesora, a od 10 grudnia 1975 r. – profesora personelu naukowo-

dydaktycznego – kierownika Instytutu Biologiczno-Morfologicznego Wydziału Lekarskiego 

WAM. W okresie od 20 marca 1981 r.  do 30 września 1982 r. był kierownikiem Zakładu 

Anatomii Człowieka Instytutu Nauk Podstawowych WAM. 

 1 października 1982 r. został urlopowany do pracy w Ministerstwie Zdrowia i Opieki 

Społecznej, obejmując stanowisko rektora Akademii Medycznej w Gdańsku. Po upływie 

roku, 1 października 1983 r., na własną prośbę w związku z pogarszającym się stanem 

zdrowia, został odwołany z funkcji rektora i przeniesiony do dyspozycji MON. 

Na podstawie rozkazu personalnego MON nr 061 z 17 kwietnia 1984 r. został 

zwolniony z zawodowej słuŜby wojskowej z powodu orzeczenia Wojskowej Komisji 

Lekarskiej i przekroczenia wieku emerytalnego. 18 czerwca 1984 r. przeszedł w stan 

spoczynku. Wcześniej, 14 kwietnia 1984 r., poŜegnany został przez ministra obrony 

narodowej gen. broni Floriana Siwickiego. Pozostał w Łodzi jako emerytowany profesor 

WAM. 1 października 1983 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa WAM. 

Będąc komendantem a potem pracownikiem naukowym WAM, w duŜym stopniu 

przyczynił się do pomnoŜenia dorobku naukowego uczelni oraz usprawnienia jej działalności. 

Jako zaś członek licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych12 prezentował 

osiągnięcia polskiej medycyny i wyniki własnych badań w wielu krajach świata m.in.: we 

Włoszech, Francji, Belgii, ZSRR, Indiach i Meksyku. W dziedzinie prymatologii i 

dermatoglifiki oraz anatomii topograficznej i stosowanej jest uznanym autorytetem w kraju. 

 Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i badawcze oraz działalność społeczną był 

wielokrotnie wyróŜniany, m.in. w 1964 r. Nagrodą Wydziału Nauk Medycznych PAN, 18 

stycznia 1977 r. Nagrodą Naukową Miasta Łodzi13, w 1978 r. Nagrodą MON I stopnia, a w 

1980 r. tytułem „ZasłuŜony Nauczyciel PRL”. Opublikował ponad 100 prac z zakresu 

chirurgii, anatomii prawidłowej i medycyny morskiej. Był promotorem 11 przewodów 

doktorskich i opiekunem 4 prac habilitacyjnych. 

                                                 
12 M.in. członek Towarzystwa Antropologicznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa 
Chirurgów Polskich, Komisji Antropometrii PAN, przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN 
(Wrocław), członek  Towarzystwa Naukowego Lekarzy i Farmaceutów Marynarki  Wojennej, przewodniczący 
Gdańskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, członek-korespondent Towarzystwa Lekarzy 
im. Purkyne, członek L’Association des Anatomises (Nancy – Francja), członek Permanent Council of  
Dermatoglyfics (Madryt). 
13 Na  przełomie lat 60. i 70. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Narodowej miasta Łodzi. 
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W drugiej połowie lat 80. brał aktywny udział w pracach i spotkaniach Ruchu 

„Generałowie i admirałowie na rzecz pokoju i rozbrojenia” w Wiedniu, będąc członkiem 

prezydium polskiej grupy Ruchu. Od 1986 r. naleŜy do Związku Byłych śołnierzy 

Zawodowych i Oficerów Rezerwy. 18 lutego 1995 r. został powołany na honorowego 

przewodniczącego „Stowarzyszenia Absolwentów WAM”, a od 14 maja 2005 r. jest 

członkiem honorowym Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP. Zna kilka 

języków: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. 

 Odznaczony m.in.: KrzyŜem Komandorskim (1978) i Oficerskim (1963) Orderu 

Odrodzenia Polski, Złotym (1959) i Srebrnym (1947) KrzyŜem Zasługi, medalem „Za Odrę, 

Nysę i Bałtyk”, medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939” (1982), złotym medalem 

„Siły Zbrojne w SłuŜbie Ojczyzny” (1968), złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności 

Kraju” (1976), medalem „Za Długoletnią, Ofiarną SłuŜbę” (1984), Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej (1975), dwukrotnie Odznaką Honorową PCK (1959, 1969), odznaką 

„Wzorowy Pracownik SłuŜby Zdrowia” (1959). 

Mieszka w Łodzi, jest wdowcem. We wcześniejszym okresie Ŝycia aktywnie uprawiał 

turystykę górską i narciarstwo, odwiedzając rodzinne okolice Sądecczyzny i Rytra. 
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